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Min salme
Påskesalme
Jeg har valgt meg en av de mest tradisjonelle påskesalmene som min påskesalme.
Grundtvigs «Påskemorgen slukker
sorgen».
Den tar opp i seg store dimensjoner både
på individ, mellommenneskelig, kulturelt,
samfunnsmessig og det åndelige nivå. Det
er mange store og sterk ord som også gjør
teksten veldig sterk, og med muligheter til
å finne ulike dimensjoner i denne salmen.

Stein Halvorsen
rådmann, Tolga kommune

Kontormedarbeider: Per Arne Tollefshagen
Telefon: 920 16 689

Påskemorgen slukker sorgen

Kirketjener Tolga
Jan Tollan, tlf 913 62 494
Kirketjener Vingelen
Einar Heggstad, tlf 913 86 064
Klokker Vingelen, Tolga, Holøydalen
Per Arne Tollefshagen, tlf 907 44 937
Kirketjener, Holøydalen
Jon Ivar Holøyen, tlf 62 49 62 55
Kirketjener, Hodalen
Per Nygjelten, tlf 905 71 254

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!
Nå ligger graven midt i gudshaven,
midt i gudghaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!

Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!

Mørket greder, englekleder,
englekleder de er som lyn.
Om enn bedrøvet smiler dog støvet,
smiler dog støvet ved englesyn.
Mørket greder, englekleder,
englekleder de er som lyn.

Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris;
han ville bløde for oss å møte,
for oss å møte i Paradis.
Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.

Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder, Herren vi møter,
Herren vi møter med lovsang på ny.
Se, iskarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tekst: N.F.S Grundtvig
Melodi: Ludvig M. Lindeman
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Dans i kirken
Søndag 18.januar fikk seniordanserne
delta i gudstjenesten med dans. Noen
synes kanskje det er litt rart, men når en
tenker etter, kan en uttrykke tanker og
følelser på flere måter, like gjerne med
bevegelser som med ord og toner.
Bevegelsene/dansen denne gangen skulle
være en hyllest til livet og gleden over
livet vi har fått og livet vi har, likeså takknemlighet for fellesskapet.
Dansekveldene sammen med andre
frembringer alltid smil og latter, samtidig
som en blir kjent med folk en ikke omgås
til daglig. Opplevelser fra dansekveldene
brakte fram tanker om at det ikke er sjølsagt at en har det slik, og at vi er heldige
som har muligheten.
Kirkegolvet er ikke bygd for dans,
men det ble wienervals på to rekker, pols

Av Solveig Vingelen
i rekker og Vamps Liten Fuggel i oval
ring. Når det gjelder polsen, så var det en
bestilling fra prest og organist. Liturgien
finnes i flere varianter, også en med folkemusikkpreg som altså ble brukt denne
dagen. Vi fikk danse til Gloria som går
i polstakt; prest Simen Simensen spilte
fele og klokker Per Arne Tollefshagen var
forsanger. Polsen ble for øvrig introdusert
som «lovprisningspols» av medvirkende
prest, Tina Solbakken. Det var et høydepunkt for danserne.
At forslaget om å delta i gudstjenesten
med dans, ble så positivt mottatt, setter
gruppa veldig stor pris på, og det ble en
flott opplevelse.

Fastelavn

Av Torill Storhaug Urset

Kirkeåret er en kristen kalender. Den viser
når de kristne høytidene kommer og hver
søndag har et eget navn og et eget tema.
Det er fire farger i kirkeåret: Hvitt er
fargen for fest, glede og lys, rødt for blod og
Den Hellig Ånd, fiolett for ventetid og sorg,
og grønn er fargen for alt som vokser, spirer
og gror.
Presten bruker tilsvarende farge på stolaen
(bandet over den kvite prestekjolen).
Grønn er den fargen som brukes mest

gjennom året.
I 1998 skrev Vidar Kristensen en salme
som handler om de liturgiske fargene i kirkeåret, med melodi av Per Aamodt Tveit. Den
er ikke kommet med i den nye salmeboka,
men den står i en egen barnesalmebok som
kom ut i forbindelse med tusenårsskiftet.
Boka inneholder 330 salmer og mange av
dem er innspilt på CD´en som følger med
boka.

Året bytter stadig farge
Året bytter stadig farge, vår og høst har ikke samme fargestifter.
Også fargene i kirkeåret sier hvordan høytider og arbeid stadig skifter.
Fiolett er håpets farge: Den som leter med tålmodighet skal finne!
Gjennom adventstid og faste varsler fargen om at livets lys skal bryte fram og skinne.
Hvit som snø er gledens farge: Hør den store, gode nyheten den bringer!
Midt i julen og i påsken skal det hvite vise gjenskinnet av tusen englevinger.
Rød som blod er pinsens farge: Ånden falt som ild på dem som var til stede.
Kirkens fødselsdag har fått den røde glansen, dagen fyller folk med tro og glød og glede.
Grønt er alt som gror og spirer: Bonden sår sitt korn, så venter han tålmodig.
Ingen feiring nå, men tid for trofast arbeid, slik at kirkens grønne åker kan stå frodig.
Året bytter stadig farge, hvit natur tar på den sommergrønne drakten.
Også kirkeåret skifter drakt og viser at i lyset rommes hele fargeprakten.

Foto: Sindre Rise
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Siste søndag før fasten starter, kalles fastelavnssøndag og faller i år på den 15. februar.
Fasten starter alltid en onsdag (askeonsdag)
og før i tida var det mange som kledde seg i
slitte klær og tok aske i ansiktet denne dagen.
Dagen før askeonsdag kalles fetetirsdag, og
dette var den siste dagen man spiste kjøtt
før fasten satte inn. Fasten varer i 40 dager,
og den liturgiske fargen er fiolett. Fasten er
ventetid for påsken, akkurat som advent er
ventetid for jula.
Mange forbinder faste med boller, fastelavnsris (Norges Kvinnelige Sanitets-forening) og
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karneval. ”Carne-vale” betyr farvel til kjøttet”,
og navnet sier noe om festens opprinnelse.
Faste betyr å spise lite eller ingenting. I mange religioner er faste vanlig til visse tider. Når
kristne faster, vil de spise mindre og tenke på
Gud. De kan også faste for å huske på de fattige og de som ikke har så mye mat.
I dag er det ikke så mange som faster i fastetiden, men noen har fastebøsser og samler inn
penger til fattige i andre land. Konfirmantene
i Tolga har tradisjon for å gå med innsamlingsbøsser/ha fasteaksjon i løpet av mars.
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Siden sist

Gudstjenester våren 2015
Mars
29. mars kl. 12:

Døpte		
30.11 Oline Buttingsrud Danielsen
30.11 Marcus Tollan Sørlien

Vingelen kirke
Vingelen kirke

Døde (dato for begravelse)
31.10 Solveig Erlien
31.10 Kirsti Kaia Krogh
04.11 Ole Ivar Jordet Hørven
25.11 Per Aas-Eng
25.11 Oddbjørn Hagen
28.11 Ola Solheim
28.11 Jon Rokstad
30.12 Jon Nesset
30.12 Olav Holøyen
06.01 Nora Storbekken

Tolga kirke
Tolga kirke
Holøydalen kirke
Vingelen kirke
Tolga kirke
Holøydalen
Tolga kirke
Tolga kirke
Hodalen kirke
Tolga kirke

April
2. april kl. 16:
2. april kl. 19:
3. april kl. 18:
5. april kl. 9:
5. april kl. 11:
19. april kl. 19:

Palmesøndag, Kletthytta, Tolga

26. april kl. 11:

Skjærtorsdag, sykehjemmet
Skjærtorsdag, Hodalen
Langfredag, Holøydalen
Første påskedag, Vingelen
Første påskedag, Tolga
Tolga: Vårgudstjeneste Vingelen storband deltar
Vingelen: Vårgudstjeneste

Mai
10. mai: kl. 11:
17. mai kl. 10:
17. mai kl. 1130:
24. mai kl. 11:
30. mai kl. 11:

Tolga, samtalegudstjeneste, konfirmantene
Vingelen, 17. mai-gudstjeneste
Tolga, 17.mai-gudstjeneste
Holøydalen, pinsegudstjeneste
Tolga, konfirmasjonsgudstjeneste

Juni
6. juni kl. 11:
13. juni kl. 13:
28. juni kl. 12:

Vingelen, konfirmasjonsgudstjeneste
Hodalen, konfirmasjonsgudstjeneste
Tolga/Dølmotunet, sommergudstjeneste

Kirkevalget
14. september er det valg. Valgene til
menighetsråd og bispedømmeråd finner
sted i umiddelbar nærhet av lokalene til
kommunestyrevalget.

Påsketur i fjellet. Foto: Nils Bakken
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Hva skal Kirken mene?
Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet,
som er Den Norske Kirkes øverste organ.
Her vedtas og nedstemmes saker om
vielse av mennesker av samme kjønn,
klimatrussel, overforbruk og skille mellom kirke og stat. Det er derfor viktig å
avgi stemme i bispedømmerådsvalget
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dersom du har en mening om hva kirken
skal være. Vi håper å kunne presentere bispedømmerådskandidatene i Kirkehilsen
før valget. Kanskje kan vi også presentere
listene fra menighetsrådenes nominasjonskomiteer. Nytt i år, er at en gruppe
på minst 10 stemmeberettigede kan stille
egen liste til menighetsrådsvalget. Ta
kontakt med kirkekontoret om du ønsker
mer informasjon.
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Konfirmantens sider
Når Kirkehilsen kommer ut, nærmer vi
oss slutten av nok et konfirmantår. Og
det er en fin gjeng med konfirmanter fra
Tolga, Vingelen og Hodalen som har fulgt
konfirmantopplegget det siste året og som
skal konfirmeres i mai og juni.
En onsdag i januar var vi samla til konfirmantmøte i Hodalen. Først fikk vi omvisning i Hodalskirka av Per Nygjelten. Så
hadde vi med oss Mari, mor til konfirmant Ingrid Sandberg.
Hun forberedte noen spørsmål som
konfirmantene skulle svare på, og her er
noen av svarene som kom.
1. Hva er grunnen/e til at du vil
konfirmere deg?
- Fordi jeg syntes at det hadde vært kult.
- Det er tradisjon og tiden frem til selve
konfirmasjonsdagen er ganske koselig.
- Det er vanlig, og jeg får gaver.
- Sosialt samhold.
2. Hvorfor valgte du kirkelig
konfirmasjon?
- Fordi jeg er døpt og «kristen».
- Mye på grunn av tradisjon, men også
litt på grunn av at man får vite mer om
kirka – både lokalt og internasjonalt.
- Jeg har alltid visst at jeg ville konfirmeres kirkelig. Stemningen i kirken er
helt spesiell.
- Det er tradisjon, og familien min har
konfirmert seg kirkelig.
- Jeg vet egentlig ikke hvorfor, jeg synes
bare at det virker mest naturlig.
- Fordi jeg er døpt. Har vært innom
kirka siden jeg var liten.
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Av Simen Simensen. Foto: Guri Jortveit
3. Beskriv hvordan du ønsker at din konfirmasjonsdag skal være – hva er viktig
for deg?
- Fint vær.
- At hele familien er samlet.
- Ingen flaue bilder!
- Det er viktig med venner, familie, mat
og litt gaver.
- At gjestene og jeg selv har det hyggelig.
4. Hva vil du trekke fram av positive ting
fra konfirmanttida fram til nå?
- Det sosiale samværet og at vi har fått
besøkt kirkene, men det aller artigste
var å bli presentert!
- Hyggelige og lærerike møter.
- Lært mye om kirkene også veldig sosi
alt.
- God mat. Være med klassen på fritiden.
- Jeg har lært mye om den kristne troen.
Vi har også hatt det veldig fint
sammen, vi konfirmantene.
5. Hvis du skulle komme med et ønske om
innslag i kirka på konfirmasjonsdagen,
hva kunne du ønske deg da?
- Kanskje noen musikalske innslag.
- Det har jeg ikke noen formening om.
- Et innslag om hva vi har gjort.
- At det blir en fin dag.
6. Beskriv årets konfirmantkull med tre
ord:
- Morsomme, glade, pratsomme
- Gøyale
- Artige, flinke, sultne
- Snille, livlige, beskjedne.
- Flott gjeng.
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Fra v: Sigurd Ole Trøan, Halvor Rønning, Per Kristian Volden, Ole Østvang, Mali Motrøen Trøan, Gaute
Øien Tollan, Oline Vingelsgaard, Kari Sollid Nordvang, Thea Tingstad, Ingrid Sandberg, Lars Brennmoen,
Kristian Bakken, Simen Simensen (prest). Ikke til stede på bildet: Hanna Sundberg Ingebrigtsen.

Og Mari fikk også konfirmantene til å skrive dikt! Her gjengir vi noen
utvalgte bidrag:
Prest
Prest rimer på hest
Presten leder gudstjenesten
Presten er snill
Prest
Kirka
Guds hus
Gudstjenester holdes der
Majestetisk og høytidelig
Kirka
Konfirmant det er jeg nå
Da må jeg til kirka gå
Lære masse ting
Men ikke på finger’n få en ring
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Trappedikt
Kirke
Overraskende
Nice
Fantastisk
Inspirerende
Respekt
Morsomt
Artig
Svært
Jesus
Omsorg
Nytt

I år er du konfirmant
Din kranglefant
Det hadde vært fint om jeg
Fikk en liten slant
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Konfirmanter i ivrig samarbeid.

Lys våken i Tolgakjerka
Tredje helga i januar vart noen av elevene
i 5.-6. klasse på Tolga «historiske,» da de
overnatta i kjerka og deltok på trosopplæringstiltaket Lys Våken.
Lys Våken er et breddetiltak utviklet
fra sentralt hold med fokus på at 11-åringer skal få lære sin egen kirke bedre å
kjenne. Ved å overnatte i kirka ønsker
man at ungene skal få knytte tilhørighet
til kirkebygget og bli trygge på denne, i
møtet med egne tanker og refleksjoner.
Folldal har f.eks. gjennomført dette opplegget i mange år, og det har blitt mer og
mer populært.
De to damene som er ansatt som trosopplærere i NØ prosti, Solveig Elgvasslien
(kirkeverge) og Tina Solbakken (prostiprest) er begge bosatt i Folldal. Disse to
gjorde det meste av forarbeidet og har
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Torill Storhaug Urset
mye av æren for at opplegget på Tolga
vart svært vellykka.
Målet for oss voksne som deltok (Simen prest, Svein organist, Jan kirketjener,
Annbjørg, Eleonie, Marthe, Torill, Solveig
og Tina), var å skape ei god opplevelse for
ungene som hadde meldt seg på og la de
kjenne at kirka ønsker å vise at den har
rom for alle - hele døgnet gjennom hele
livet.
Ungene møtte kl. seks lørdagskvelden,
og etter «innsjekking» og oppblåsing av
madrasser, var det klart for skattejakt, der
ungene skulle lete etter bokstaver rundt
omkring i kirka og svare på oppgaver
med tilknytting til inventaret og bibelhistorien. Dette skapte stort engasjement!
Etterpå fortalte Annbjørg om salmeboka
si og viste fram den, og alle ungene fikk
Kirkehilsen nr 1, 2015

hver si pakke som viste seg å inneholde ei pocket-utgave av den nye
salmeboka (gave fra menighetsrådet).
Nå gikk alle over til kirkestua, og
det var tid for matlaging. På kveldens meny stod taco med masse
godt, og så skulle søndagens kirkekaffe forberedes. Noen bakte boller
og andre pynta muffins.
Har aldri sett så mye fin kakepynt som det Svein og Jan hadde
ordna/kjøpt, så muffinsene ble de
nydeligste kunstverk og ungene
storkoste seg med dekoreringen!
Etter taco-måltidet var det øving i
kirka, korsang og dramatisering.
Ut fra plasseringen av Lys Våken
i forhold til kirkeåret, ble fortellingen om de hellige tre konger valgt
som tema for dramatiseringen og
som bibeltekst i søndagens gudstjeneste.
Solveig og Tina hadde med mange fine rekvisitter (en fantastisk flott
kamel f.eks.), og ungene var svært
ivrige og engasjerte under øvingene.
Det var også lagt opp til forskjellige hobbyaktiviteter i kirkestua, og
ungene fikk brette papirfigurer og
lage lykter av syltetøyglass. De lagde
også vindusbilder (symboler fra
salmeboka fargelagt med voksfarger
og påsmurt olje på baksida), som
ble hengt på bjørka som Jan hadde
satt opp i kirka.
Klokka nærma seg midnatt, og
planen var at Jan skulle ta med seg
ungene på en oppdagelsestur i tårnet, men på dette tidspunkt begynte
mange å bli trøtte og hadde lyst til å
legge seg. Derfor vart det tannpuss
og dobesøk i kirkestua, før de var
klar for soveposen.
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Som avslutning på dagen leste
Torill en legende, og roen senka seg
over forsamlingen. Jan hadde funnet
plass ved korets nordvegg, Tina og
Solveig lå blant ungene foran alterringen.
Alle sov da Svein lista seg opp
trappa til galleriet tidlig neste morgen, men da han satte i med skikkelig trøkk på orgelet ble det «full oppvåkning» på hele gjengen! Flott måte
å bli vekt på en søndags-morgen !
Snart var alle klar for deilig frokost
med kakao i kirkestua. Dagens gudstjeneste ble av det begivenhetsrike
slaget, med prosesjon, korsang og
dramatisering av Lys-våkenbarna,
og ikke minst var det flotte innslag
av Seniordansen.
Solveig Vingelen introduserte
dem så fint med å si at de skulle vise
gleden over livet gjennom dansen.
På Gloria spilte Simen prest på fele,
mens Per Arne klokker sang folkemusikkversjonen i polstakt mens seniordanserne svingte seg. De fulgte
opp med flere fine danseinnslag.
Etter gudstjenesta vart det servert
kaffe, boller og muffins i kirka. Man
må kunne si at det både bokstavelig og i overført betydning er stor
takhøyde i Tolgakirka. Mange kunne
nok undre seg over hva fortidas
prester ville sagt om de hadde sett
all aktiviteten i kirkerommet, der det
ble spist, drukket, sovet og der til og
med presten spilte pols på fele. Heldigvis lever vi i ei anna tid, og det
er veldig bra at kirka viser at den er
ei åpen og inkluderende folkekirke
som kan romme mye!
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nå er eller det som kommer, eller noen
makt, verken det som er i det høye eller
i det dype, eller noen annen skapning,
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i
Kristus Jesus, vår Herre (Romerbrevet 8,
38-39).

Ja, jeg tror på korsets gåte
Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en
salme den danske salmedikteren Grundtvig skrev, fritt etter Arnulf fra Louvain fra
før 1250.
Korset er Jesu Kristi merke, tegnet på
kjærligheten som er sterkere enn døden.
Kirkens tro er at Jesu død var i dypere
berøring med alle menneskers død, fordi
han var Guds sønn.
I området for det gamle handelsstedet
på Mjøsstranda er det funnet et gammelt
kors, kalt Hamarkorset. Det er en av de
eldste gjenstandene som forteller om at
kristendommen kom til vår del av verden.
Lignende kors er funnet i Sverige, Baltikum og østover i Europa. Det ser ut til å
være et kvinnekors. Noen brakte det hit.
Noen som hadde erfart korsets gåte.
Ja, jeg tror på korsets gåte
Korset som symbol tar opp i seg både Jesu
liv, og kristendommens dypeste mysterium. Det er gjennom korset Gud viser
sitt ansikt i verden. I korset som symbol
samles all verdens krenkelse, ondskap og
død. Samtidig er korset tegnet for den
oppståtte Kristus, kjærligheten sterkere
enn døden.
Ja, jeg tror på korsets gåte
Jesus gikk inn i all verdens lidelse og enkeltmenneskets smerte.
Jesus så menneskene. Han forsto hva de
lengtet etter. Både de rikes og de fattiges
lengsel kunne han møte. Menneskene ble
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God påske!
Med hilsen Solveig Fiske
Hamar biskop

Nytt fra Holøydalen

Biskop Solveig Fiske.
Foto: Liv Torhild Bråthen
sett og ble invitert til gudstro og et annerledes liv.
Jesus stilte seg på det lille menneskets
side i kampen mot ondskap, lidelse og
død og utfordrer oss til det samme.
Den stille uke og påska er tett på både
liv og død, tett på sorg og glede, tett på
alt det som hører med i et menneskeliv.
Apostelen Paulus samler «korsets gåte» med alt som er i dybden, høyden og bredden - på denne måten:

Fra Holøydalen kirke, hvor det ha vørr
noen omgjøringer utenfor inngangen.
Det er for at det skal vørr lettere for
rullestolbrukere å komme inn i kirka.
Stentrappa er fjernet, og det er fylt opp et
skråplan. Det vil også bli byttet ut og satt
opp nye håndrevler etter hvert. Magne og
Jon Ivar har utført dette arbeidet.
På utsiden av gjerdet foran kirken er

Julaften i Holøydalen
Julaften er det gudstjeneste i kirken, et
koselig tiltak med mye tente lys i mørkeste tiden, der vi synger kjente og kjære
julesalmer.

For jeg er viss på at verken død eller liv,
verken engler eller krefter, verken det som
Kirkehilsen nr 1, 2015
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Hamarkorset. Foto: Liv Torhild Bråthen

v/Liv Johanne Jordmoen
det satt opp en ny informasjonstavle, for
kirkens historie og hva som skjer i kirken.
Den er laget og satt opp av Jens Nygård.
Elin Sønmør har ordnet lykter for å
sette ved inngangen. Og for snørydding
inne på kirkegarden er det innkjøpt en
håndfres for å rydde snøen.
Stor takk for innsatsen som er gjort.

v/Liv Johanne Jordmoen
Sist på januar var det salmekveld. Organist og prest med noen fra menigheten
møtte opp. Det ble sunget mange fine
salmer, og prest Simen leste et dikt
skrevet av Bjørn Øyan
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Ledig stilling som kirketjener i Vingelen
Fra primo mai er det ledig stilling som kirketjener i
Vingelen, ca 30%. Selvstendig og variert arbeid fra
praktiske vedlikeholdsoppgaver til tilrettelegging av
begravelser, gudstjenester og kirkekonserter.
Godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale.
Høytids-, kvelds- og lør/søn tillegg.
Personlig egnethet og lokal tilknytning vil bli vektlagt.
Søknad sendes Kirkekontoret i Tolga, 2540 Tolga. Søknadsfrist 15.4.
For spørsmål kontakt: kirkeverge Audun Hjertager, 62 49 65 92/ 922 18 389.

God påske! Foto: Nils Bakken
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BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
Døgnvakt tlf. 917 02 910

Til tjeneste ved
dødsfall og begravelser

