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Oppsett/trykk:
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Redaksjonen tar gjerne imot forslag
til stoff i Kirkehilsen. Deadline for
nr 1/2021 er 1. mars. Stoff sendes:
kirkekontoret@tolga.kirken.no

Tolga kirkekontor
Åpningstid: mandag til onsdag
Kjernetid fra kl 09.00 - 13.00
Telefon 62 49 65 93
epost: kirkekontoret@tolga.kirken.no
www.tolga.kirken.no
Sokneprest: Reidun Woie Kleveland
tlf. 62 49 65 92 / 915 97 283
epost: prest@tolga.kirken.no
Daglig leder/kirkeverge:
Espen Heitmann
tlf. 62 49 65 93 / 902 61 630
epost: espen@tolga.kirken.no
Velkommen hvis du trenger oss;
vi vil gjerne hjelpe deg.
Bank på, eller ta kontakt på telefon/epost
for å gjøre en avtale dersom vi ikke
er på kontoret.
Kirketjenere:
Tolga: Jan Tollan, tlf 913 62 494
Vingelen: Audun Urset, tlf 977 79 679
Hodalen: Arve Rye, tlf 911 75 404
Holøydalen:
Gunn Hege Jordmoen, tlf 482 53 788
Organist: Amund Røe, tlf. 415 26 097

Forsidebildet: Tolgas konfirmanter og prest 2020:
Bak fra venstre: Even Leinan Lund (Tolga), Lars Horten Jordet (Tolga),
Markus Heggstad Graven (Vingelen), Rindert Klaas Wicher Knol-Baas (Hodalen),
Kristian Dæhli Ryen (Tolga).
Foran fra venstre: Ola Håvar Sæter Jordet (Vingelen), Andrea Wolen (Tolga),
Sokneprest Reidun Woie Kleveland, Kalinde Vincent Mukoyo (Tolga).
Foto: Tynset Foto AS
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Juleandakt av Biskop Solveig Fiske
Har du sett lyset fra et nyfødt
lite menneskebarn? Sett øynenes lys og hjertets jevne slag?
Kjent hvordan ditt eget hjerte
banker av kjærlighet og du blir
berørt av det vesle barnet som
gir, bare ved å være til. Du har
kanskje også opplevd hvordan
møtet med den vesle gir retning, for en håpets veg inn mot
framtida.
Det siste året har vært, og er
preget, av Covid-19. Mange St. Petri Alterfrontalen har blitt rekonstruert. Foto: Mårten
Teigen - kulturhistorisk museum.
har kjent på uro, ja også frykt
og angst for dagen i dag, og morgendagen. Å følge etter det lille barnet som vi feirer i
Alle lurer vi på hvordan framtida vil bli.
jula, er å våge å gå inn i nye ukjente landskap, ut fra evangeliets grensesprengende
Det har vært vanskelig å holde avstand. Sær- kraft til å åpne livets kilder og framtidshåp
lig krevende har det vært for dem som har for alle mennesker.
vært på sykehus og ulike helseinstitusjoner,
og deres nærmeste. Å ikke kunne ha besøk Gud kommer til jorda vår som et lite barn,
gir både en følelse av ensomhet og sorg.
og kanskje er det nettopp fordi Gud vet hva
Hverdagen med covid-19 viser oss hvor det er å være liten, at Gud også vet hva oppsammensatt livet er. Vi har fått en djup er- gjør med ødeleggelse er.
faring og erkjennelse av at vårt felles ståsted
er livets sårbarhet.
Sammen med mennesker over hele jorda,
hører vi, og lever vi, i juletonen som har
Jeg tenkte på dette da det var kirkejubi- klangbunn av eksistensiell ensomhet. Lindleum i Tingelstad gamle kirke, St Petri nå ringa kommer som glimt av å høre til i noe
i sommer. Der er det en kopi av det gamle som er stort, større enn oss sjøl.
alterfrontalet, med Himmeldronninga. Maria med krone og barnet i hendene. Barnet Vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarstryker sin mor ømt på kinnet og sier slik at nets livgivende og trøstefulle nærvær midt
Gud, kom med nåde og kjærlighet.
iblant oss. Kristi kjærlige lys holder oss fast,
i sannhet og håp for livet her og i evigheters
Fra Maria på alterfrontalet i St Petri, dirrer evighet. Sammen med folk over hele versangen om tro, mot og tydelighet på Guds den synger vi derfor om fred på jorden, om
vilje om rett og rettferdighet. Når alle har barnet som er født og håpets lys som er oss
samme Skaper og opphav så har vi også gitt.
medansvar for hverandre, i det nære men
Velsignet julehøytid ønskes dere alle!
også ute i verden.
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Fra kirkevergen: Godt gjort
Godt gjort å holde på fellesskap og finne
mulighetene i koronaens år 2020!
Året 2020 har vært et spesielt år for oss
alle. Uten å skylde fullt ut på korona har
vi i Tolga havnet bakpå med utgivelsene av
Kirkehilsen. Som kirkeverge og redaktør
beklager jeg veldig. Vi skal snart komme
tilbake i gode rutiner i 2021. Dette nummeret vil inneholde glimt fra hele året, men
vi håper det også gir noe julestemning.
Men innholdet i kirkehilsen vitner om at
korona har påvirket oss, og påvirket aktiviteten vår. Som en kollega så treffende sa:
«Det er rart som ansatt å ikke kunne jobbe
for å bringe flest mulig til kirka». Ja, det er
rart å invitere til fellesskap, under forutsetning av at vi ikke blir for mange, - og forutsatt at vi ikke blir for tett.
For oss ansatte har fokuset vært å finne mulighetene innenfor de til en hver tid gjeldende regler. Det har gitt digitale arrangementer, utearrangementer, mer renhold og
hygiene, en del begrensninger, men også
en økt bevissthet for hvordan vi kan tilrettelegge for aktiviteter på tross av situasjonen. Etter hvert har kirkelige handlinger,
og ikke minst barne- og ungdomsarbeidet
kommet i gang igjen. Jeg er imponert over
hvordan ansatte og menighetsråd har funnet løsninger sammen. Det er blitt stilt ekstra krav, og flere har stilt opp for å skape
trygghet rundt våre arrangementer. Tusen
takk! Vi håper folk har følt seg velkommen
og trygge i kirkene våre.
Uansett hvordan vi vrir og vender på det,
så spiller pandemien en rolle. Det er ikke
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Espen, redaktør og kirkeverge

lenger alt som er like forutsigbart, - og
planer må endres. Når vi nå nærmer oss
jul, ser vi at også noen kjære tradisjoner
kanskje må vike. Tradisjoner som vi, vel
og merke, vil ta tilbake så snart som råd
– når vi igjen kan samle flest mulig i benkene til jul.
Så opplever jeg likevel at vi som er tilknyttet kirkene i Tolga har holdt fast ved
noen viktige elementer, - kjernen i kirkens
virksomhet. Vi står opp for menigheten og
befolkningen, med trygghet og ro i møtet
med folk, og skaper et rom for både tro,
refleksjon og opplevelse der det trengs.
Også i 2020 har vi greid å bidra til å danne
trygge rammer omkring viktige hendelser
i folks liv – i sorg og glede. I den sammenhengen så har jeg også en følelse av at folk
har tatt vare på hverandre gjennom koronapandemien, - om enn ikke så mange
samtidig og så fysisk som før. Likevel: Hos
oss i Nord-Østerdalen har vi også plass til
fysisk samvær, med avstand. La oss tillate
oss å være glade for det, og håpe vi fortsatt
holder oss friske. Vi i kirka skal bidra med
de arrangementene vi kan, og håper det
bidrar til julestemning også i år.
Så er vi allikevel alle klare for å nærme oss
en normal, men hvor vi kanskje har lært
noe om nye muligheter. Vi må uansett ta
vare på hverandre. Tenk litt på hvordan
du kan bidra til det, på den ene eller andre måten.
Til alle: Godt gjort og god jul i koronaens år, 2020!
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Min fineste julesalme
For meg er julen spesiell, fordi jeg tror på
Jesusbarnet og hans komme til verden ved
juletider.

Av Britt Reidun Utseth Erlien,
leder Tolga menighetsråd

vers som brukes og er mest kjent.

Førte vers drar meg inn i stallen, til den
lille babyen Jesus. Et lite barn, men likevel
Jeg synes også det er både hyggelig og Guds sønn og verdens frelser.
noen ganger stressende, med alt som skal
gjøre til jul. Derfor er det godt å finne roen Jeg er så enig med Brorsons linjer i første
og meningen i julebudskapet, med en vak- vers:
«Der er min lengsel hjemme,
ker tekst og melodi av en julesalme.
der har min tro sin skatt,
Jeg kan deg aldri glemme
Jeg har valgt meg ut: «Mitt hjerte alltid
velsignet julenatt».
vanker», av biskop og salmedikter Hans
Adolph Brorson, og med en svensk folke- Sangen og melodien er vakker og sakral,
tone til. Brorson diktet salmen i 1732. Det og bringer meg rett inn i det håpefulle og
er 9 vers i salmen, men det er som oftest 3 evige julens gode budskap.
Mitt hjerte alltid vanker
Akk, kom jeg opp vil lukke
I Jesu føderom,
Mitt hjerte og mitt sinn
Der samles mine tanker
Og full av lengsel sukke:
Som i sin hovedsum.
Kom, Jesus, dog herinn!
Der er min lengsel hjemme
Det er ei fremmed bolig.
Der har min tro sin skatt,
Du har den selv jo kjøpt,
Jeg kan deg aldri glemme
Så skal du blive trolig
Velsignet julenatt!
Her i mitt hjerte svøpt.
Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født herinne
i hjertets dype grunn.

Ønsker alle en velsignet og
god jul.
Britt Reidun Utseth Erlien
Kirkehilsen nr 1, 2020
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Det nye: Drop-in dåp

Av Jorun Vang,
Hamar Bispedømmekontor

Den andre helga i november var det dropin dåp i Hamar bispedømme. Det er et nytt
fenomen i kirken, men kanskje er det et tilbud som er kommet for å bli? Merete Moe
Tollan fra menighetsrådet på Tolga dro
ned for å bidra i et arrangement tilpasset
koronasituasjonen.
Jorun Vang fra bispedømmekontoret
skriver: Hurra! I helga fikk vi seks nye
medlemmer. Tre av dem ble døpt i Tynset
kirke, der bildet er fra.
Det har ikke vært så lett å be folk til kirken, når flere av områdene våre er røde av
smitte, og Erna i helga ba folk om å holde
seg hjemme. Naturlig nok ble det derfor få
frammøtte i Mjøsområdet. Desto mer gledelig med erfaringa fra Tynset og Lunner,
der til sammen fem ble døpt.
Om ingen skulle komme, er det likevel viktig å huske på at vi med dette blir synlige
i det offentlige rom. Det er også en viktig
effekt av den innsatsen vi gjør nå. Hvis det
ikke strømmer dåpsbarn til denne gangen,
så vil de kanskje komme neste gang.

Jon Olav Ryen døper på drop-in dåp
i Tynset kirke. Foto: Marte Elverhøy
Sandom.

Lykke til, dere som nå står for tur, og takk
så mye for strålende utført innsats til dere
som har arrangert.
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Et historisk konfirmantår 2019/2020
Nok en gang hadde vi et flott konfirmantkull i Tolga! 8 stykk i alt! Så var da heller
ikke klassekullet så stort. 7 gutter og 1 jente møtte trofast opp til samlingene våre.
Men konfirmantåret tok en brå slutt i mars
da samfunnet vårt ble stengt ned. Det ble
da for det meste hjemmeoppgaver som tok
konfirmantene videre. Heldigvis hadde vi
kommet lagt i året allerede. Konfirmantenes bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp
ble digitalt, og det kom inn via facebook,

Av Reidun Woie
Kleveland

sms, bankgiro og VIPS over 8000 kroner.
Takk til dere alle som gav!
Vi trodde lenge av vi ikke fikk til å møtes
mer før sommeren, så vi begynte å planlegge en digital ungdomsgudstjeneneste
med sang og musikk bidrag fra ungdommer. Men så måtte vi igjen snu oss rundt
da det ble åpning likevel og vi avviklet
samtalegudstjeneste i Vingelen kirke 7
juni. Det ble flott felespill ved Leif Rufo

I samtale med elevene fra Hedmarkstoppen kan det være mye å lære.

Pilegrimstur. F.v. Kalinde Vincent Mukoyo, Rindert Klaas Wicher Knol-Baas, Even Leinan Lund,
Lars Horten Jordet, Andrea Wolen, Markus Heggstad Graven, Ola Håvard Sæter Jordet, Kristian
Dæhli Ryen. Foran Brit Vingelsgaard Ryen.
Kirkehilsen nr 1, 2020
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Et historisk konfirmantår 2019/2020
Aasen, og nydelig sang av både Selma og
Sumaja Øien og av konfirmant Even Leinan Lund. Preken ble hentet fra spørsmål
og svar rundt tema «tro og tvil», som var
utvekslet mellom prest og konfirmanter
i hjemmeoppgave. Det ble en fin og ærlig samling. På høsten kunne vi så samles til utsatt øving og fotografering og til
slutt konfirmasjon i september 2020! Med
noe begrensede sitteplasser (maks grense
ca. 100 i Vingelen og ca. 150 i Tolga kirke)
kunne hver konfirmant ha 30 gjester, og da
fikk vi så godt som fulle kirker. Det ble en
fin og høytidelig stund før 15 åringene endelig kunne si at de var konfirmert!

Konfirmantleir. Even i farta i akebakken.

Men også tidligere i konfirmantåret har vi
i hatt mye moro sammen! Tidlig i september 2019 gikk vi pilegrimstur og merket
pilegrimsleden. Arbeidet med pilegrimsleden er et samarbeid mellom kommunen og menighetene og konfirmantene,
så sammen med oss hadde vi både Eivind
Moen fra kommunen og Brit Vingelsgaard
Ryen som frivillig. Og Einar Heggstad stilte som sjåfør. Ingen sak for stedets prest
å være med på pilegrimsvandring når en
har med kjentfolk!
Hedmarkstoppen
Midt i september fikk vi besøk av ungdommer fra Hedmarkstoppen folkehøyskole. Det var helt «knyst» på kirkestua
da flere av ungdommene fortalte om sitt
forhold til Bibelen. Og da samlingen var
over var det mange av konfirmantene som
ble sittende igjen lenge sammen med ungdommene.
Salmevri
Så hadde vi i januar «salmevri» i Tolga kirke sammen med konfirmanter fra mange
av Nord-Østerdals menigheter. Her valgte
konfirmantene om de skulle bli nærmere

Salmevri.
Dansegruppa
- Vincent i bakerte
rekke.
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Et historisk konfirmantår 2019/2020
kjent med en salme gjennom dans, tegning, band, drama, eller historiefortelling. Fint å gjøre noe sammen med de
andre menighetene.
Og tradisjonen tro dro vi i februar på
leir til Tron ungdomssenter, heldigvis
før koronaen slo til. Jeg hadde med meg
6 gutter fra Tolga, mens prest og organist
fra Os hadde med seg 20 konfirmanter.
Vi kosa oss sammen. Konfirmantene
selv fremhevet bl.a i evalueringen at det
hadde vært morsomt, at det var fint å bli
kjent med noen nye, at de likte maten og
fritida:-)
Takk til dere alle for et minnerikt konfirmantår! Konfirmantene 2020 vil gå over
i historiebøkene!
Konfirmantleir. En av mange leker. Alle trengs!
Her er det Markus som sendes over.

Reidun

Konfirmantleir. Alle 6 guttekonfirmantene som var på leir tar seg en hvil i akebakken.
Kirkehilsen nr 1, 2020
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Et historisk konfirmantår 2019/2020

Konfirmantleir. Vennskap knyttes mellom Os
og Tolga.

Konfirmantleir. Trygghetslek. Rindert på vei
bakover. Tillit!

Selma og Sumaja Øien.

Leif Rufo Aasen på fele.
Konfirmant Even Leinan Lund.
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Et historisk konfirmantår 2019/2020

Konfirmasjon i
Tolga 19. september.
F.v. Christian
Dæhli Ryen,
Lars Horten Jordet,
Kalinde Vincent
Mukoyo,
Even Leinan Lund,
Andrea Wolen og
prest Reidun Woie
Kleveland.

Konfirmasjon i Vingelen kirke 19. september.
F.v. Ola Håvar Sæter Jordet, Markus Heggstad Graven
og prest Reidun Woie Kleveland.
Kirkehilsen nr 1, 2020

Konfirmasjon i Hodalen kirke 5.
september. Konfirmant Rindert
Klaas Wicher Knol-Baas og sokneprest Reidun Woie Kleveland.
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Messer og barnedåper i friluft
Vingelen: Familien
Aasgård inviterte til
setermesse i Vingelen den 12. juli. Med
hele 4 dåpsfølger ble
det en begivenhet,
tross regnvær, - der
både stående hus og
oppslåtte telt ble tatt i
bruk. Ekstra stas med
seterlokk fra Kjersti
og Rønnaug Tingelstad. Dåpsbarn var:
Eline Jordet, Sigurd
Nesteby Navelsaker,
Ask Tangen Aasheim
og Amund Tolgensbakken Røhner.

Av Espen Heitmann, Haldis Jordet
Foto:Heggstad/Jordet/Aasen

Vingelen: Den store barnedåpen. Foto: Einar Heggstad.

Holøydalen: Den. 21. juli ble den årlige
sangaftenen avholdt på Nybo, hjemplassen
til sanger Johan Sundberg, som hadde May
Kristin Holøyen og Stein Nygård med seg.
Foto: Haldis Jordet

Hodalen: Den 16. august ønsket Birgit
Svendsen velkommen til Aasvollen i Letningslia. Velkommen til setermesse med
Kubjølleklang! Barnebarn Ola Sagplads
Aasen ble døpt. Birgit Svendsen og Bjørn
Aasen inviterte.
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Holøydalen: Den 26. juli inviterte Ursula og Bjørn Øversjøen til friluftsmesse
på Øversjøen gård. Prest var denne dagen
Stig Johnsbråten, som også fikk gleden av
å døpe Tuva Knutsen Sæther.
Foto: Haldis Jordet.
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Pilegrimer til Munksletta
Tolga og Os menigheter inviterte til
felles Pilegrimsgudstjeneste 19. juli på
Munksletta. I forkant var det en kort pilegrimsvandring med turledere fra Båttjønna på Tolga sida. Turledere herfra var
Solveig Vingelen og Brit Vingelsgaard

Av Reidun Woie Kleveland

Ryen. Fra Simensvollen i Oslia var det kirketjener Kai Inge Trøan som ledet an. Med
dette markerte vi også at Østerdalsleden
var 20 år dette året.

Munkesletta: Pilegrimsvandring fra Tolga-sida. Solveig Vingelen forteller.
Gudstjenesten på Munksletta ble en fin opplevelse.
Været var godt og det var
helt ideelt med utegudstjeneste. En tøff familie
hadde også valgt ut denne
pilegrimssøndagen for dåp,
og lille Sophia Cornelia Van
Liere ble tatt opp i Guds
store familie!
Lenge har det vært Lia
gård som har gått i bresjen
for mye av arbeidet rundt
Østerdalsleden. Her er vår
egen Brit Vingelsgaard Ryen
styremedlem. Men nå har
både Tolga og Os også fått
på plass åpne pilegrimsfoKirkehilsen nr 1, 2020

Dåp av Sophia Cornelia Van Liere på sin mors arm,
Loreena Helena Van Liere. Faddere Tino Mattheus Van
Liere og Cornelia Sara Riemens.
rum som arbeider ut ideer og saker rundt pilegrimsarbeid i kommunene våre.
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Lys våken i Tolga

Av trosopplærer Trond Gellein Løkken
Foto: Sindre Riise

Takk for et flott «Lys våken-arrange- og store. En ekstra takk til ungdomsledment» i Tolga kirke i høst. 14 flotte 10- og erne Selma og Sumaja Øien for uvurder11-åringer deltok, og gjorde helga til en lig hjelp.
meget bra opplevelse for alle, både små

Hele 14 deltakere er vel bortimot rekord!

Klar for overnatting, men blir det noe søvn? En tur opp i tårnet er spennende!
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Dramatisering ere en viktig del av historiefortellingen på “Lys våken”. Lys våken utfordrer oss også
til å være våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss.

Eselet Emilie Nygård, og murmeldyr og trosopplærer Trond!
Kirkehilsen nr 1, 2020
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Trosopplæring

Av Brit Vingelsgaard Ryen

Barneklubben har 5 samlinger i året,
Målgruppa er unger under skolealder, men storesøsken kan også delta. Vi starter som regel klokka 17.00.
Det er alltid bibelfortelling, aktiviteter og
kveldsmat. Ofte er det presten eller trosopplæreren som har bibelfortellinga, men
vi har også andre voksne som stiller opp.
Vi synger mye, noen ganger har vi med
organist Amund Røe, andre ganger deltar
foreldre som kan spille til sangene. Oftest
møtes vi i kirkestua på Tolga, men vi har
også samlinger på Vingelsgaard i Vingelen. På grunn av corona-pandemien, ble
det i år ingen samling i mai. I stedet ble
det tatt opp en video i kirkestua og lagt ut
på nettet.

Barneklubb i desember, og første adventslys
er tent.

Utistuvollen: Ungene gav geita salt.
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Trosopplæring

Silje Hilmarsen med senga full av blide unger.
Om våren/sommeren har vi alltid tur
til ei hytte eller sæter. I år gikk turen til
Åsen i Vingelen, til Utistuvollen,- sætra
til Øistein Aasen og Inga Iversen. Der fikk
fikk ungene gi salt til geitene og sjå på at
kyrne ble mjølka i det nye sæterfjøset. 10
unger og 6 voksne hadde det veldig trivelig både ute og inne i sæterstua på Utistuvollen.
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På siste barneklubben før jul, er bibelfortellinga alltid Jule-evangeliet, da synger vi
mange julesanger. I år fikk alle som deltok
også ei klistremerke-bok «Jesus blir født».
Slike bøker med både tekst og bilder, kan
foreldre og unger ta fram og se på sammen
hjemme.
Utistuvollen på Åsen.
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Samlet om salmesangen
En mandagskveld i oktober inviterte menighetsrådet i Hodalen til
salmekveld. Vi er veldig glade for
at organisen vår Amund stiller
opp på slikt, og kvelden ble veldig
trivelig for de få som tok turen til
tross for korona og travle tider.

Av Guri Jortveit

Gudstjenester

Menighetsrådet hadde forberedt
en del salmer som vi sang sammen. Guri Jortveit ledet kvelden
der vi sang salmer, Amund spilte
så flott i tillegg til at han akkompagnerte salmesangen. Reidun
prest holdt en kort andakt og så
fikk gjestene komme med noen Amund organist spilte blant annet Edvard Grieg.
ønskesalmer.
Menighetsrådet takker alle som
kom for trivelig samvær i høstkvelden.

Holøydalen. Sangkveld på Nybo.
Foto: Haldis Jordet.
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Nyttårsaften og ei annerledes juletid

Av Reidun W.K.

For tredje år på rad arrangerte Tolga menighet nyttårsfeiring for alle nyttårsaften
2019. Etter nyttårsgudstjenesten kl. 18.00
i Tolga kirke samlet vi oss kl. 19.00 i kirkestua på Tolga. Denne gangen var vi så
mange som rundt 50 stykk. Alle rom i kirkestua var i bruk, og det var et yrende liv av
små og store! Det var nye og gamle tolginger, og venner av tolginger, med oppvekstland både i Kongo, Eritrea, Irak, Syria og
Norge. Vi delte middag, kaker og kaffe. Vi
sang og vi løste Quiz. Nok en koselig nyttårsfeiring som mange satte stor pris på!
Primus motorer: Rigmor og Idar Tollan.

Smilende ungdommer. F.v. Sivert
Erlien, Selma Øien,
Ingrid Mukoyo,
besøkende, og
Sumaja ùien.
Men denne nyttårsaften vil det dessverre
ikke bli arrangert nyttårsfest for alle, og
koronaen er også her en av de medvirkende årsaker.
Vi går mot en advent og juletid som på
mange måter blir annerledes. Der møtepunktene blir færre og mange opplever
at familie og venner uteblir. Midt i dette
håper vi at de aller fleste som ønsker det
Johannos med pappa Ali og Ibrahim.
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får mulighet til å overvære et av kirkene i
kommunen sine arrangement inn mot jul,
selv om de fleste av dem blir kjørt med restriksjoner og innskrenkninger. Ingen steder gir jo julestemning som i kirka! Men
samtidig er julas budskap et budskap om
en Gud som kommer til oss, til oss der vi
er! Vi er ikke avhengige av at vi kommer
oss til kirka i jula for å møte Gud. Gud
som ble menneske i Jesus Kristus vil komme til oss, til hver enkelt av oss når vi inviterer han inn! Jesus vil komme til oss inn
i våre julehjem; om det er overpynta, lite
pynta eller ikke pynta i det hele tatt, kanskje fordi livet har vært for hardt. Jesus vil
komme til oss! Julas budskap gjelder også
i år: Gud ble menneske og kom ned til vår
verden, til deg og meg, som vår frelser og
vår venn!
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Et yrende liv. Matbordet måtte flyttes til
gangen

Julekrybbe.
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Bilgrimstur
Bilen erstattet beina da pilegrimstur ble bilgrimstur i koronaens tid.
Under årets Olsok i Tolga ble det invitert til en
dag der en kunne besøke alle de fire kirkene
i Tolga. På grunn av smittevernhensyn måtte
deltakerne kjøre egen bil, og landets første pilegrimsprest, Arne Bakken fra Hodalen, ledet
an turen mellom kirkene.
– Vi skriver historie nå. Dette har ikke
vært arrangert før, sa Arne Bakken, da deltakerne møttes til første stopp som var Vingelen
kirke. Bakken kunne fortelle at selve ordet
bilgrimstur lærte han av biskop Rosemarie
Köhn, da hun besøkte 48 kommuner i Hamar
bispedømme.
Vingelen kirke
I Vingelen fikk bilgrimsdeltakerne høre Bjørn
Ivar Ryen fortelle om kirkene i Vingelen. Dagens kirke sto ferdig i 1880, mens den første
kirka i bygda ble oppført på 1300-tallet; kanskje så tidlig som på 1200-tallet. Den neste,
Trefoldighetskirken, sto ferdig i 1653.
– Innvielsen av dagens kirke var i november 1880. I 1926 ble kirka dekorert innvendig
av treskjærer og maler Ragnvald Einbu fra Lesja.
Holøydalen kirke
Bilgrimsturen fortsatte til Øversjødalen og
Holøydalen kirke. Der var det Haldis Jordet og
Solrunn Jordet som sto for den lokale historieformidlingen om hvordan arbeidet for kirka
kom i gang.
Kirkegården her ble vigsla i 1892. Tillatelsen til oppføring av kirke kom i 1907. Victor
Nordan tegna kirkebygget, og den 8.juli 1908
ble kirka innviet av sogneprest i Tynset, Johan
G. Klute. Det ble lagt inn strøm i 1959. Fram
til 1995 het det Holøydalen kapell. Etter det ble
det Holøydalen kirke. Innvendig er kirka dekorert av Søren Steen-Johnsen. Altertavla med
bilde av den gode hyrde, omgitt av både sauer
og barn, ble ferdig i 1949.
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Basert på avisartikkel av Arne Inge Næss.
Foto: Arne Inge Næss.
Historie: Arve
Rye fortalte om
Hodalen kirke.

Hedret med kake:
Arne Bakken og menighetene i bygdene
ble hedret av Olsok i
Tolga med kake som
ble servert i Hodalen
kirke.
– Alle maleriene av Søren Steen-Johnsen var ferdige til jubileet i 1958. Da ble det
også skifta golv og ovn, opplyste søskenbarna
Haldis og Solrunn Jordet.
Hodalen kirke
I Hodalen kirke der Arne Bakken ble døpt i
1948 og ordinert som prest i 1978, sto leder
i programkomiteen for Olsok i Tolga, Gudny
Hagen Bakken klar med tale og kake for å hedre Arne Bakken og menighetene i bygdene,
og alle deltakerne ble påspandert marsipankake.
Etter kaffe og kake fortalte Brit Vingelsgaard Ryen om de åtte pilegrimsledene i
Norge. Deretter ga Arve Rye et innblikk i kirkas historie.
– I 1925 kom det brev fra Amund Thorsen
Viksmo i USA der han lovte 1000 kroner i
startkapital til kirke, fortalte Rye.
I 1930 ble det bestemt bygging og i 1931 sto
kirka ferdig opptømra på Joten i Sømådalen. I
1932 ble alt flytta på sleder til Hodalen. Grunnmursarbeidet ble utført av en svensk slusk,
Oscar Holm, som også ledet vegarbeidet gjennom dalen. Innvielsen ble overført på radio og
er den første gudstjenesten på radio i Norge.
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Tolga kirke
I Tolga kirke var det Anne Marie Johnsgård
som formidlet historien. I 1660-årene ble det
bygget smeltehytte under Røros kobberverk.
Arbeiderne gikk til Vingelen kirke. Det var
krefter i sving for å bygge kirke.
– Kirka sto ferdig i 1688. Hellig Trefoldighets kirke var navnet, sa Johnsgaard.
Men stedet vokste og kirka ble fort for lita og
det var diskusjon om en skulle bygge ny eller
utvide den gamle. Det ble bestemt å bygge en
ny åttekantet kirke, fortalte Johnsgaard, som
la fram mange interessante detaljer omkring
kirka. Hun kom også inn hvor viktig utdanning var for verkets barn.
Etter foredraget spilte organist Amund Røe.
Klokkeklang og sang
I hver av kirkene var det klokkeklang som
innledet programmet. Og det ble avsluttet
med sang.
– Vi har prøvd å synge inn «Himlen blåner
for vårt øye» som en kommunesalme, ikke
bare en Hodalssalme. Den er i
ferd med å bli like populærsom
«Deilig er jorden». Den synges
nå over hele landet, sier
Arne Bakken.

Tolga kirke: Anne
Marie Johnsgaard
foredro om kirkas
historie.

Teksten til «Himlen blåner» er skrevet av Einar Skjæråsaasen. Melodien er en folketone fra
Hodalen. Det ble sunget ett vers for hver kirke.
I Tolga kirke ble det avsluttet med «Deilig er
jorden».
Omtalen av bilgrimsturen er basert på en
artikkel i Arbeidets Rett ved journalist Arne
Inge Næss.

Arne Bakken: Vidjespenning eller nesting var hverdagsredskap brukt til alt mulig i førindustriell tid.
Olavsspenningen er smidd i jern og brukes i hellige
rom. Arne Bakken og Olavsspenningen på døra til
Hodalen kirke.

Holøydalen kirke: Sekretær i
menighetsrådet, Vigdis Jordet
og nestleder i menighetsrådet,
Solrunn Jordet (t.h.) orienterte
om Holøydalen kirkes historie.

Bilgrimstur: Arne Bakken ledet
turen, her i Holøydalen kirke
foran altertavlen malt av Søren
Steen-Johnsen i 1949.

Vingelen kirke: Bjørn Ivar Ryen mellom miniatyren
av Trefoldighetskirka og malerier av Ragnvald
Einbu som dekorte Vingelen kirke i 1926.
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50-års konfirmanter

Av Knut Sagbakken
Foto: Jøran Nygård

50-årskonfirmanter: Bak fra venstre: Bill Ragnar Kaasen, Olav Ryen, Kai Moen Sønmør, Arnfinn Erlien, Knut Sagbakken. Rekke 2 bakfra: Vigdis Helene Sande, Odny Røe Pedersen, Gerd
Iren Røstbakken, Eli T. Storruste, Kristin Erlien Sollien, Ragnhild Storbekken. Rekke 3: Agnes
Tollan, Jorid Tolgensbakken, Oddrun Ryen Bekken, Ingunn Marie Riise. Rekke 4 (foran): Tove
Erlien Ruud, Inger Eide Semingsen, Else Marie U. Engebakken, Liv Eggen Riise, Sigrunn Nesset
Stray Pedersen.

Konfirmantene fra 1970
Konfirmantene fra 1970 var samlet til
gjenforening helga 12.-13. september. Til
tross for korona, så var det godt oppmøte.
20 jenter og gutter dro stort sett kjensel på
hverandre. Noen av oss sees nesten daglig,
mens andre ikke hadde sett hverandre på
50 år.

firmert av Erik Helgaker i 1970, så har
dessverre 5 gått bort. En enkel rosebukett
ble satt på gravene.
Dagen fortsatte videre med besøk på
Lokalmatdagen, før vi på kveldstid endte
opp på Hamran. Her var det middag, med
påfølgende gode samtaler over kaffen.
Mange minner dukket frem.

Vi møttes på Malmplassen lørdag kl 10.00
for en busstur rundt i bygdene. I løpet av Søndag var vi samlet i kirka til fotografernoen timer var vi innom alle kommunens ing og gudstjeneste.
kirker/kirkegårder. Av oss som ble konSide 24
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Ny døpefont og lesepult i Hodalen

Av Guri Jortveit
Foto: Yvonne Knol

Lørdag 5. september var det konfirmasjonsgudstjeneste i Hodalen. Samtidig
ble den «nye» døpefonten og lesepulten
presentert, og kunstneren og snekkeren
bak, Johan Sundberg, ble behørig takket.
Tidligere hvilte sølvfatet på en tung sokkel av kleberstein, mens lesepulten i kirka
var en brun, nokså klumpete variant av
slaget. Johan Sundberg har nå gitt en ny
sokkel og en ny lesepult i gave, som han
både har tegnet og lagd sjøl.
Den gamle døpefonten veide sine cirka
350 kilo med kleberstein, og var således
både litt farlig og lite fleksibel. Den gamle
klebersteinsokkelen havner ikke på
skraphaugen, men skal stå på sikker plass
i våpenhuset.
Arve Rye, kirketjener og menighetsrådsmedlem, forteller at den opprinnelige fonten ble gitt i gave av Bjarne
Hafslund fra Oslo da kirkebygget var
nytt. «Med hilsen og takk til bygdefolket
for hjelp gjennom mange år», heter det
i beskrivelsen i anledning innvielsen i
1934.
Menighetsrådet spurte Johan Sundberg om han kunne komme med et forslag
til en ny døpefont. Han lagde en skisse,
fant fargepaletten han ville bruke, som
står i stil med det andre interiøret, og tok
på seg arbeidet. Samtidig kom han med
forslag til hvordan en ny lesepult kunne se
ut,- og lagde den i samme slengen!
– Resultatet ble veldig flott, et resultat
av godt og solid håndverk. Det hører med
til historien at Johan og kona Bjørg ønsker arbeidet skal være en gave til kirken
og bygda. Vi i menighetsrådet sier tusen
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Med tillatelse fra biskopen ble første barn
døpt i ny døpefont allerede 31. mai 2020.
Dåpsbarnet Jon Sønvis Lunaas Holemo,
sammen med foreldrene Marit Øien Holemo og Simen Lunaas.
takk på vegne av hele Hodalen, smiler
Arve Rye og menighetsrådsleder, Yvonne
Knol.

Takk: Johan Sundberg og kona Bjørg fikk
en oppmerksomhet og takk fra menighetsrådet og prest Reidun.
Foto: Hodalen menighetsråd.
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Velkommen til våre julegudstjenester
Onsdag 16.12. kl. 19.00 i Vingelen
kirke. Syng inn jula. Medvirkende: Fjorir
ved Inga Iversen Aasen, Turid Camilla Tollan Dalseng, Are Lysgård Haukø og Jan Røe.
Organist Amund Røe. Elever fra kulturskolen.
Stian Nystuen. Andakt ved Hilde Gellein Løkken. Maks 50 stk.

Julaften torsdag 24.12. kl. 16.30
ved Tolga kirke. Julekveldsgudstjeneste
ved organist Amund og prest Reidun. Kort
utegudstjeneste utenfor kirkestua. Noen seniorplasser innendørs. Ta på varme klær. Ta
også med navnelapp med tlf nummer som leveres ved inngangen. Maks 200 stk.

Torsdag 17.12. kl. 19.00 i Hodalen
kirke Syng inn jula ved Sindre Hagen, Sara
Tollan Hagen, Øystein Wangen og organist
Amund Røe. Andakt ved Reidun.
Maks 35 stk.

1. juledag fredag 25.12. kl. 09.00
i Vingelen kirke. Juledagsgudstjeneste ved
prost Simen Simensen. Musikk og sang ved
organist Amund Røe m.f. Maks 50 stk.

AVLYST 4 Søndag i advent 20.12.
kl. 19.30 i Tolga kirke. Syng inn jula
m/Skolekorps, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen. Andakt ved Reidun. Arrangør TolgaOs Janitjar.
Lille julaften onsdag 23.12. kl.16.00
på Omsorgstunet. Musikk og sang ved Per
Arne Tollefshagen og organist Amund Røe.
Prest Reidun
Julaften torsdag 24.12. kl. 13.30
i Holøydalen kirke. Julekveldsgudstjeneste uten prest. Medvirkende Tone Hulbækmo
og Hans Fredrik Jacobsen og organist Amund
Røe m.f. Maks 35 stk.

Messefall på grunn av sykdom.
1. juledag fredag 25.12. kl. 11.00
i Tolga kirke. Juledagsgudstjeneste.
1. juledag fredag 25.12. kl. 13.00
i Hodalen kirke. Juledagsgudstjeneste ved
Reidun. Musikk ved Ivar Riise på baryton og
organist Amund Røe. Maks 35 stk.
Nyttårsaften torsdag 31.12. kl. 18.00
i Tolga kirke. Gudstjeneste, nattverd, ved
organist Amund og prest Reidun. Maks 50 stk.
I disse tider skjer det stadig endringer i
retningslinjene for våre arrangementer,
og vi ber folk følge med på oppslag og
nettsider.

Januar
Søndag 17.01. kl. 11.00. Gudstjeneste. Dåp? Nattverd. Tolga.
Søndag 17.01. kl. 19.00. Salmekveld. Andakt. Vingelen.
Søndag 24.01. kl. 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Holøydalen.
Februar
Søndag 07.02. kl. 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Vingelen.
Søndag 07.02. kl. 19.00. Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Hodalen.
Søndag 14.02. kl. 12.00. Gudst. på konf. leir med Tolga, Os og Folldal. Nattverd.
Tron ungdomssenter.
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Søndag 28.02. kl. 11.00. Gudstjeneste. Skihytta(?) Vingelen.
Søndag 28.02. kl. 19.00. Gudstjeneste. NT til 5 trinn. Nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. 		
Tolga.
Mars
Søndag 14.03. kl. 11.00. Gudstjeneste for store og små. Utdeling av 4 og 6 års bok.
Barnekoret deltar. Nattverd. Tolga.
Søndag 14.03. kl. 19.00. «Vår Vårkveld i kirka». Holøydalen.
Palmesøndag 28.03. kl. 11.00. Palmesøndagsgudstjeneste. Kletthytta(?), Tolga.

Siden sist

Døpte:
19.01. Herman Wardenær
16.02. Pernille Skogli Engebakken
31.05. Jon Sønvis Lunaas Holemo
21.06. Felix Lundberg Henrichsen
12.07. Eline Jordet
12.07. Sigurd Nesteby Navelsaker
12.07. Ask Tangen Aasheim
12.07. Amund Tolgensbakken Røhner
19.07. Sophia Cornelia Van Liere
26.07. Tuva Knutsen Sæther
16.08.2020 Ola Sagplads Aasen
13.09. Håvard Bjørnerheim Østgård
19.09. Esten Rønning
04.10. Kirsti Fjerdingsgjelten
Vielser:
31.12.2019
Åse Ingrid Nesteby og 		
		Sindre Oven
01.08.2020
Torstein Råbøl Mæhlum
		
og Ingrid Haugli
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Gravferd:
Holøydalen, gravferd
17.01. Ragnhild Nygård
04.06. Odd Øien
Hodalen, gravferd
10.01. Lilly Jorid Aasen
11.02. Ivar Gjelten
Tolga, gravferd
18.02. Christel Moen
25.02. Edith Florhaug Storbekken
24.03. Liv Nymoen
09.06. Bjørn Arve Lunheim
23.06. Solveig V. Ryen
21.08. Arnold Holøymoen
13.10. Haakon Einar Hangaard
17.11. Arne Bakken
Vingelen, gravferd
05.02. Kari Inga Elisabeth Aas-Eng
28.02. Jarne Arvid Kroken
06.03. Henrik (Heinrich) Preine
08.05. Inge Nytrøen
28.05. Geir Rønning
12.06. Amund Hagen Haugseng
(Urne nedsatt)
30.07. Per Hagen
02.10. Per Rønning
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ

Vangrøftveien 298, 2552 Dalsbygda
Døgnvakt tlf. 917 02 910

Til tjeneste ved
dødsfall og begravelser

Her kan
DIN annonse stå
Ta kontakt med kirkekontoret!

Tlf. 62 48 23 00
www.eltron.no
firmapost@eltron.no

Tolga kirkestue
Selskapslokale

Kirkekontoret: 62 49 65 92
kirkekontoret@tolga.kirken.no

Bedriftsbidrag til Kirkehilsen?
Kontakt: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Redaksjonen tar gjerne imot
stoff til Kirkehilsen:
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

