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Kirkehilsen. Påske, sommer og advent.
Vi trenger din støtte. Samtidig takker vi alle
som bidrar.
Innenbygds: kr. 200,Utenbygds kr. 250,Du kan vipse til 667708 (kirkehilsen) eller
innbetale til 1885 40 14214.
(Tidligere var det noen som hadde fast
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Dette tilbudet har vi ikke lenger).
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Redaksjonen tar gjerne imot forslag
til stoff i Kirkehilsen. Stoff sendes:
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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
Vikarprest: Knut Nordhaug
tlf. 959 09 842
epost: knut@tolga.kirken.no
Daglig leder/kirkeverge:
Elisabeth Saanum
Telefon 416 04 017
Epost: elisabeth@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

Konfirmantbilde på forsiden:
1. rad fra venstre: Marit Sollid Nordvang, Maria Bakken, Knut Nordhaug,
Lisa Sæther Verdenius, Julie Danielsen-Jordet.
2. rad fra venstre: Per Jakob Sæter Jordet, Kamona Kulutu, Magne Flaa Nordistuen,
Otilie Lysgård Moen, Maren Heggstad Graven, Chishimba Kulutu, Axel Sankar-Øyan,
Marte Bakken-Mælan.
3. rad fra venstre: Torstein Haug Trøan, Jon Storhaug Eide, Even Kveberg Hagen,
Petter Volden, Lavrans Urset.
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Brev til Gud

Av prost Simen Simensen

I Nord-Østerdal har vi en god tradisjon
med friluftsgudstjenester om sommeren.
Vi bruker de mange fine gamle setrene i
området til å samles til gudstjeneste i Guds
frie natur.

en med din røde pensel og gitt et par bleke
karter det første bluss. Samtidig satte en
sommerfugl seg lydløst på et grønt blad,
spente ut vingene og åpnet sommerens
vakreste utstilling.

Når vi samles ute slik, er det fint å kunne
trekke frem de mange flotte tekstene i Bibelen som priser Guds skaperverk. Av og
til bruker vi også nyere tekster. For eksempel har jeg noen ganger på setermesser
lest dette fine «brevet til Gud» fra Dagfinn
Grønoset. Grønoset var fra Trysil og var
i flere tiår en kjent journalist og forfatter,
som gjerne skrev om hverdagsslitere fra de
store skoger. Ikke minst er han kjent for
bestselgeren Anna i ødemarka, som ble
oversatt til fjorten språk. En gang skrev
han linjene under hvor han fletter inn
egne seterminner fra barndommen. Det
er vanskelig å tenke seg ord som passer
bedre i friluftsgudstjenestene på de mange
fine setervollene i Nord-Østerdalen.

Da, akkurat da, Gud – så jeg deg. Inne i ei
blåklokke, på en gyllen bæretrone, satt du
i en ring av lyseblått.
-Jammen er Gud en merkelig fyr, mumlet
jeg forundret for meg selv. –Tenk å krype
i ei lita blåklokke når en er størst av alle! I
samme øyeblikket løftet en pjuskete småfugl vingene på en seljekvist og lettet opp
i dagslyset.

-Jeg skjønner ikke hvordan du får det til,
sa jeg henrykt, og så opp. På himmelen
seilte hvite skyer, i rad og rekke. Nå har
englene storvask og henger ut laken og
putevar til tørk, tenkte jeg. Jeg følte at du
og jeg var ekstra gode venner nå, og om
kvelden favnet fingrene mine hverandre
«Jeg har så mye å takke deg for, Gud – lenge under lappeteppet. Ingen ting i vermest for at du lånte meg en liten setervoll den var tryggere enn ei seng og en somi en solvendt skråning mot svenskegrensa. mer på en setervoll i storskogen.
Dette var min barndoms verden. Du var
med overalt, og det undret jeg meg over, Nå skal jeg slutte brevet. Heretter skal
for du hadde en stor jord og en fjern him- jeg lete etter svar og tegn, i sol og måne,
mel å passe på. Utrolig at du rådde med i blomster og blad, i faste håndtrykk og
alt, at du hadde tid nok. Du hadde trengt milde ord.
en middagslur du også, for øktene var
Ha det!
lange fra du fikk morgensolen i bane og til
du rullet fullmånen over Hammaråsen og
Hilsen Dagfinn
hengte stjernelykter under himmeltaket.
Månen tok du ned og lyktene slokket du,
før jeg hoppet i knebuksa til en ny dag og
sprang barføtters til jordbærstedet ved
steinrøysa midt på setervollen. Og sannelig, Gud – du hadde vært der i solrenningKirkehilsen nr 2, 2022
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Stor pilegrimskonferanse i Trondheim
Etter 2 år med pandemi var det stor glede
over at det igjen er mulig å arrangere større konferanser. Pilegrimskonferansen var
lagt til Øystein-salen i Erkebispegården
– som ligger ved Nidarosdomen i Trondheim.
På første delen (24. og 25.03.22) var
det deltakere fra frivillige, kirken og
kommunene i alt ca 150 deltakere.
Andre del (25. og 26.03.22) var en fagsamling for kirkens pilegrimsarbeid. Her
møtte deltakere fra Kirkerådet, Nasjonalt
pilegrimssenter og bispekontorene rundt
om i landet, ca 30 i alt.
Årets tema var bærekraft og frivillighetto viktige områder i pilegrimsarbeidet. Etter mitt syn var det et godt program med
mange dyktige innledere. Det er også inspirerende å treffe folk som arbeider med
pilegrimsvandring fra andre steder i landet.
Frivillighet
Jeg satte stor pris på Svein Mollekleivs
foredrag om frivillighet. Han har vært generalsekretær og president i Norges Røde
Kors og er styreleder i Frivillighet Norge.
Mollekleiv viste til en FN-undersøkelse
som sa at Norge er «verdensmester i frivillighet». Dette å melde seg frivillig til dugnadsarbeid, har hatt og har stor betydning
for utvikling av det norske velferds-samfunnet, og har vært avgjørende for utvikling av demokrati i Norge, sa han.
Frivillighetens kraft
Mollekleiv understreket at arbeidet som
utføres er verdifullt. Men vi må ikke glemme at det å delta i arbeid sammen med
andre er meningsfullt for den enkelte og
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dermed er det også helsebringende. Deltaking er det motsatte av isolasjon. Vi må
derfor legge til rette for at mange kan få
delta.
Hvordan stimulere til økt aktivitet?
• Spør om deltaking for en periode,
evt med avgrensa oppgaver
• Spør: Hva kan du? Hva vil du?  
• Ikke kritiser om det er noen forfall
Det er viktig å spørre: Har du lyst til
å bli med ?
«Helse-effekten av pilegrimsvandring»
Nanna Jørgensen, Høgskolen i Volda, er i
ferd med å fullføre en doktorgrad om dette temaet. Det er gjort kartlegging 3 mnd.
etter vandringer som viser at de som har
gått, føler seg sterkere både fysisk og psykisk.
Deltakerne sier at å gå flere dager ute i naturen med jevn dagsrytme har gjort godt.
De forteller også at opplevelser underveis
har virket positivt. Det kan være samtaler
med andre vandrere, med lokalbefolkning
eller andre de møtte på veien. Deltakerne
sier at dette førte til refleksjon, at «jeg fikk
møte meg selv».
I Telemark har de gitt tilbud om pilegrimsvandring for etterlatte ved selvmord. Dette har vist seg å ha god effekt
på deltakerne. Vandringen har fått navnet
«Vandring for forandring».
Domkirka er et spennende hus med
mange rom
Det var tilbud om pilegrimsmesse i Nidarosdomen og omvisning i flere rom, En dag
deltok jeg på ei kort pilegrimsgudstjeneste
i Kapittel-huset. Jeg likte dette vesle kirkeKirkehilsen nr 2, 2022

Tekst: Brit Vingelsgaard Ryen

Kapittel-huset er et lite kirkerom i Domkirkens nord-østre ende med egen inngang fra
utsiden.
rommet veldig godt.
Her er det korte gudstjenester både om
morgenen og etter vandringer. Over halvparten av pilegrimene som kommer til
Trondheim er utlendinger. Det er derfor
utarbeidet et hefte med liturgi og sanger
både på norsk og engelsk for disse pilegrims-gudstjenestene.

Pilegrimsprisen for 2022 til Ingeborg og
Sigmund Bø, Lia Gård.
Østerdalsleden har ingen statlig pilegrimssenter. Men Lia Gård har fungert som pilegrimssenter for Østerdalsleden i mange
år. Ingeborg og Sigmund Bø har tatt imot
pilegrimer, arrangert vandringer og bygd
kirke. Snart har de ferdig et stort bygg
med bl.a. overnattingsrom for pilegrimer,
møterom m.m. På pilegrimskonferansen i
Trondheim ble de tildelt – vel fortjent - den
nasjonale pilegrimsprisen for 2022.

I pilegrimenes fotspor: Vandring fra Synnerdalen gjennom
Forollhogna nasjonalpark til Såttåhaugen
Lørdag 13. august 2022
Buss fra Os skyss-stasjon til
Synnerdalen kl 08.00.
Underveis forteller Brit Vingelsgaard
Ryen om pilegrimsvandring før og
i dag, om pilegrimsruter og spor
etter pilegrimer i vår region.
Turen er ca 23 km lang så ta med
godt med mat og drikke!
Vi oppfordrer til å avtale henting i Såttåhaugen, men arrangør er behjelpelig med
noe skyss. Pris kr 100,- betales med kontanter eller vipps ved avreise.
Påmelding til Oddveig H. Eggen, tlf 909 36 246 til innen 01.08.22.
Arr: Os turforening, pilegrimsforum Tolga/Os og Os kommune
Kirkehilsen nr 2, 2022
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Norge i tusen år - Nasjonaljubileet 2030
Tekst: Knut Sagbakken

«Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de
mest symbolsterke hendelsene i norsk
historie. Olav Haraldssons fall i slaget på
Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros
året etter, fikk dyptgripende betydning
for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt.
Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet
fortsatt bygger på»
Slik introduseres historien om Norge i
tusen år og hvordan vi skal markere det i
årene frem mot 2030.
Mange steder og aktører i Norge vil være
med å fortelle sine historier i en jubileumsstafett som startet allerede i 2020. Da
var det 10 år igjen til tusenårsjubileet. Med
utgangspunkt fra Stiklestad Nasjonal kultursenter er det etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene som ønsker å
være med på feiringen:
Sammen er vi nasjonaljubileet 2030
– NORGE I TUSEN ÅR!
Det er en felles ambisjon å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og
samtidsrelevant. Det skal være et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålene
om:
• Hva Norge har vært
• Hva Norge er
• Hva Norge skal/bør være.
Allerede etter et par år, ser vi at dette har
skapt mange diskusjoner, og ulike innfallsvinkler til temaene rundt omkring i
hele landet. Norge har alltid vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med reSide 6

sten av verden.
Hvert år fram mot 2030 har fått et tema
som skal bidra til å løfte den historiske
hendelsen og Olavsarven inn i samtiden.
Temaet for 2022 er «Demokrati og folkestyre». Lokalt i Tolga vil dette bli tatt opp
i forbindelse med Olsokforedraget på Sætersgård, lørdag 30 juli. (For mer informasjon, se Olsokavisa og hjemmeside/facebook)
Verdigrunnlaget for jubileet er omforent
blant de forskjellige aktørene og formulert
i fem spørsmål. Hensikten med spørsmålene er å åpne for viktige samtaler og inspirasjon til ulike program over hele landet:

FELLESSKAP
Hvordan skaper vi et fellesskap som
både tåler og verdsetter ulikhet?
VERDIER
Finnes det et verdigrunnlag
som er ufravikelig?
IDENTITET
Hvordan forstår og definerer vi
oss selv i møte med andre?
ARV
Hva tar vi med oss fra fortiden
og hva leverer vi videre?
FORNYELSE
Hvordan former vi et samfunn
i spenningen mellom tradisjon
og fornyelse?
Kirkehilsen nr 2, 2022

Kvinneliv for 100 år sia
Tekst: Guri Jortveit

Under årets Olsok i Tolga inviteres det til
historisk møte med bestemødregenerasjonen. Kvinner som levde i Hodalen vil
fortelle fra sitt liv og virke for 100 år sia.
De møtes på kirkegården på selve olsokdagen 29. juli. Der vil dagens hodalskvinner
tre inn i rollene til «formødrene» og stå på
de forskjellige grav-rutene og berette.
Det er Hodalen bygdekvinnelag som arrangerer, og for å sy det hele sammen i
små tablåer har de alliert seg med utflytta
hodøle Unni Ryen.
Vi vil få innblikk i dagliglivet og fellesskapet for kvinnfolka i ei fjellbygd for cirka
100 år siden. Kildene sier lite om dette,
men gjennom det som fortelles om karfolka har vi prøvd å sette oss inn i kvardagslivet til de som var igjen hjemme, forteller leder i bygdekvinnelaget, Tove Mette

Tveråen.
Vi møter noen som reiste til Amerika,
men returnerte tilbake til hjembygda. Her
er ei rakstekulle fra Gudbrandsdalen som
aldri reiste hjem dit igjen. Her er inngiftede fra flere bygder i Nord-Østerdalen og
noen som ikke gikk stort lenger enn over
gjerdet.
Det var enslige med unger utenfor ekteskap, flere enker og de som opplevde å
miste flere unger. På flere garder i Hodalen var det turistvirksomhet for 100 år sia.
Hovedhusa ble leid ut og gjestene fikk den
beste maten. Dette ga bygdefolket rike impulser utenfra og førte til at hodølene var
tidlig ute med mange nyvinninger og utviklet et rikt foreningsliv.
Etter arrangementet ved kirka blir det salg
av kaffe og festkakebord på Fjellstua.

Kvinnene ved
kirkegrindene
er Tora Tomasgård, Julie Rye,
Gjertrud Rye og
Oline Bakken.
Kirkehilsen nr 2, 2022
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Den første konfirmasjonen

Tekst: Guri Jortveit

Hodalen har ingen konfirmant i år. Det va- Vi blar i albumet til Johanne og finner glarierer fra år til år, men aldri har det vært så de ungdommer som omkranser presten
på kirketrappa akkurat slik dagens konfirmange som for 55 år sia.
manter gjør det. De har kapper og nokså
Hodalen kirke ble innviet i 1934, men det like hårsveiser.
skulle gå mange år før noen ble konfirmert
der. Først den 18. juni i 1967 ble det holdt - Ingen av jentene har langt hår og ingen
konfirmasjon for første gang. Til gjengjeld av oss hadde bunad. Jeg hadde hjemsydd
har det aldri vært konfirmert så mange kvit kjole med blonder, forteller hun.
samtidig i Hodalen. Det var Jan Eivind
Øien, Grete Dorthea Rye, Bjørg Inger Rya- Johanna mener å huske at sjølve konfirlen, Johanne Aas Rye, Gerd Slettan, Torill mantundervisningen foregikk i skoletida.
Ryen og Turid Magnvor Haugen fra Hoda- Konfirmasjonen i kirka husker hun ikke
len, og i tillegg Jan Inge Holøymoen, Bjørg veldig mye av, annet enn at det var en fin
Bekkely, Karin Sundberg og Iren Øversjø- dag.
en fra Holøyen og Øversjødalen.
- Det var solskinn og en fin dag. Jeg tror
Fram til da hadde alle fra øst i kommunen vi gikk til nattverd ganske umiddelbart etblitt konfirmert på Tolga, men for 55 år sia terpå? Det husker jeg ikke helt sikkert. Alf
startet en ny tradisjon. Etter det har kon- Hulbækmo var organist og det var sikkert
firmantene stort sett valgt sjøl om de vil han som spilte i kirka.
konfirmeres i hjembygda eller om de går
med klassekameratene på Tolga. Vi har ut- Selskapet til Johanne foregikk hjemme på
fordret en av de sju hodølene, Johanne Aas garden. Bildene viser langbord fra rom til
rom. Bordene er nydelig dekket og pyntet
Rye, til å fortelle om dagen.
med røde og kvite nelliker og asparges- Hvem som fant på at vi skulle konfirmeres bregner.
her er jeg neimen ikke helt sikker på, men
kanskje vi fant på det sjøl rett og slett siden - Husker du menyen da?
- Å ja. Jeg er nokså sikker på at til forrett
vi var så mange, sier Johanne Aas Rye.
- Alle gikk for presten, som det het den var det fiskepudding og reker i skjell. Hogang, sammen på Tolga. Erik Helgaker var vedretten husker jeg veldig godt, det var
prest, og han var en inkluderende prest skinkestek, poteter og grønnsaker, og fatesom fikk alle til å trives. Vingelsingene ble ne var pyntet med potetgull! Det var nok
konfirmert i Vingelen, jeg husker vi sykla «moderne» og faktisk veldig godt.
dit og så på, tolgingene på Tolga og så vi 11
På bildene ser vi at det var hembrygd øl
i Hodalen.
og kjøpt ingefærøl til drikke. Til dessert
Hun husker at de var et stort kull, og det er var det multekrem og krummer. Etterpå
fem år sia de var samlet som 50-årskonfir- var det duket for kaffe og kaker. Bløtkake,
manter. Mange av dem bor i regionen den kransekake, fyrstekake, «flatgoro» og ei
dag i dag.
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kake med mandel-lokk pyntet med lekre lukta av enda, og et par selskapsvesker
coctailbær.
som antagelig aldri ble brukt, konstaterer
hun leende og peker på bildet.
Og til kaffen ble det sendt rundt sigaretter på fat slik skikken var! Karene spilte - Det var ellers veldig vanlig at konfirmankrokett og var nok hjemme for å stelle fjøs ten fikk sykkel i gave, minnes hun.
før alle samlet seg til kveldsmat til slutt.
Et bilde viser gavebordet, og det er sik- Etter konfirmasjonen dro tolgingene og
kert mye der som de som ble konfirmert osingene sammen på tur til Kristiansund.
omtrent på samme tida vil kjenne igjen. Det var sjølsagt artig å være så mange konVi teller to tidsriktige chiffon-tørklær, det firmanter sammen. Jeg synes sannelig de
var strømpebukse og underskjørt, toalett- som har stått helt for seg sjøl er modige,
mappe og hele tre paraplyer av det lange, avslutter Johanne Aas Rye, og vi hilser
smale, smekre slaget, to gullhjerter og et samtidig til alle årets konfirmanter.
gullarmbånd. Midt på bordet troner et
stort fotoapparat i kjempeflott lær-veske.
Gratulerer!
- Og her er parfymeflaska som jeg husker

De aller første konfirmantene i Hodalen ble konfirmert 18. juni 1967. Foran f.v. Grete
Dorthea Rye, Bjørg Inger Ryalen, Johanne Aas Rye, Karin Sundberg og Torill Ryen. 2. rekke f.v Gerd Slettan, Turid Magnvor Haugen, Jan Inge Holøymoen, Jan Eivind Øien, prest
Erik Helgaker, Bjørg Bekkely og Iren Øversjøen. Foto: Fra albumet til Johanne Aas Rye.
Kirkehilsen nr 1, 2022
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Trosopplæring
SOMMER OG SKOLEFRI

«Hvem frykter storm når himmelen er klar,
hvem tenker vel på høst når det er sommer»
skrev Edin Holme i en av bøkene sine. Jo, nå er
det snart sommer og skolefri, men til høsten
starter vi opp igjen med nye spennende aktiviteter i trosopplæringen!
Alle aktivitetene vi tilbyr gjennom trosopplæringen er åpen for alle. Selv om vi i
trosopplæringen kun har lov til å sende invitasjoner til de som er døpt, betyr ikke det
at det kun er medlemmer i Den norske kirke
som kan delta - snarere tvert imot! Her kan
alle som har lyst komme å bli med, enten det
er dukketeaterforestilling i kirka, barneklubb,
barnekor, babysang eller leir. VELKOMMEN
ALLE SOM HAR LYST!
Når vi nå har en lang og god sommerferie
foran oss, kan det være lurt å tenke på høsten
selv om det er sommer. Etter sommerferien
starter vi opp igjen med trosopplæringstiltak i
Tolga. Selv om vi sender ut invitasjoner til de
som er døpt, er alt vi arrangerer åpent for alle

Konfirmant 2023

Endelig kan vi invitere til det vi forventer å bli
et vanlig konfirmant-år! Men tida har også gitt
mulighet til å tenke nytt. Så derfor inviterer vi
til et bedre vanlig konfirmantår. Konfirmanttida vil bli lagt til litt lengre og færre samlinger
for å minske travelheten hos en aktiv 9-trinns
elev. Vi er også glade for å få til tettere samarbeid med Os. Det blir leir sammen med dem
som før på Tron ungdomssenter, men vi vil
også være sammen med Os til samling både
før og etter leiren. Vi tror det kan være fint å
bli kjent med flere ungdommer dette spesielle
året og at flere ulike ledere er positivt.
Håper mange av dere som er født i 2008 har
lyst til å oppleve alt det flotte med å være konfirmant i kirka! Få oppleve et annerledes år;
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Tekst : Trond G. Løkken
som har lyst til å være med.
Vet du at du kan bli
trosopplæringsabonnement?
Hvis du ikke er døpt, men
likevel har lyst til å bli med
på aktiviteter for barn og
unge i kirka, kan du be mamma eller pappa ta
kontakt med kirkekontoret og registrere deg
som trosopplæringsabonnent. Da får du også
brev i posten om trosopplæringstilbud tilpasset din alder. Dette imøtekommer et ønske fra
flere ikke-medlemmer som ønsker å motta
trosopplæringstilbud fra Den norske kirke til
sine barn. Du kan også registrere deg gjennom vår hjemmeside fra høsten av.
God sommer! Håper vi sees på aktiviteter på
andre siden av sommeren.
Hilsen Trond
Trosopplærer’n

et år for refleksjon og samtale over livets store
spørsmål, et år om det å være ung og vise omtanke for andre, og et år for mye felleskap og
moro. Å forstå vår egen kristne kulturarv og
tro for å kunne møte andres med trygghet, har
aldri vært viktigere enn nå i et land som stadig
blir mer sammensatt kulturelt og religiøst.
Etter ei stund borte fra konfirmantarbeid,
gleder jeg meg nå veldig til å ha konfirmanter
igjen! Har du lyst til å være konfirmant i kirka
er du hjertelig velkommen om du er medlem
av kirka eller ikke!
Dere melder dere på til konfirmasjon
elektronisk på denne linken: https://minkirkeside.no/Tolga Vi sees!
Hilsen sokneprest Reidun Woie Kleveland
Kirkehilsen nr 2, 2022

Kirkehilsen nr 2, 2022

Side 11

Glimt fra 17. mai

17. mai på Tolga.
Foto: Kari Gjelten.
Det er ingen gudstjeneste i Hodalen på 17. mai, men hvert eneste
år går toget fra Fjellstua til Hodalen kirke. Der står alle utenfor
og synger “Ja, vi elsker” akkompagnert av Hodalen Musikklag
før toget går videre. Her er det
avmarsj fra kirka på vei tilbake til
Fjellstua for sedvanlig trivelig dag
i fellesskap.
Foto: Olav Bakken.

Liten kar på stor dag.
Fotograf: Unni.
17. mai var det ingen gudstjeneste i Holøydalen, men vi fikk besøk av dagens taler
ordfører Bjørnar Tollan Jordet og Tolga Janitsjar. I sin tale uttrykte Bjørnar at 17. mai
er dagen for ungene og at vi får leve i frihet og at vi tar vare på den. Han avsluttet sin
fine tale med disse ord: I år samles vi igjen som før, men vi samles i solidaritet med de
som slåss for friheten vi har fått og for våre unger som vi skal gi verdiene som vil forsvare
generasjoner som kommer etter oss. Tekst og foto: Haldis Jordet.
Side 12
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Konfirmantenes tanker om
hjembygda, framtida og kirka

Ved prest Knut Nordhaug

I forbindelse med samtalegudstjenesten
svarte konfirmantene på noen spørsmål angående bygda og hvordan de ser på framtids
mulighetene i Tolga. Under får vi se et utvalg
av svarene som ble lest av Lisa og Per Jakob.

pla si, det hjelper ikke å bare kaste det ut
av vinduet av bilen. Ikke bruke så mange
diesel biler.
Har du ting som bekymrer deg eller gjør
deg redd?
Redd for at drivstoff blir så dyrt, så det
Hva er flott med stedet du bor på?
snart ikke går an å kjøre bil og traktor
Jeg er så glad i de som bor her, og i det fel- fordi det er så dyrt. Redd for at mange
lesskapet vi har sammen. Her er mye plass bønder må slutte å drive gard fordi det er
og fin natur. Liker at det er rolig og mye for dyrt. Miste gården er en stor frykt for
plass
meg. Redd for Krigen. Redd for å miste
noen jeg er glad i. Det er det som skremHva kunne vært bedre?
mer meg mest.
Bedre muligheter for ungdommer å møtes
på fritiden, aktiviteter etter skoletid. Det Hva kan vi gjøre for at folk kan ha det behadde vært fint med et stort basseng eller dre?
badeland i nærheten
Ha flere møteplasser så folk kan møtes å
være sosial. Inkludere og snakke med alle
Synes du det er noen framtid for deg her i og ikke bare tenke på seg selv. Vi kan slutfjellregionen?
te med å gjøre det så vanskelig å snakke
Absolutt! Ja jeg synes absolutt det er en om både psykisk og fysisk helse.
fremtid her og jeg kan få et yrke som jeg
ønsker meg. Noen synes det er greit og flyt- Tror du kirka kan være til hjelp for folk?
te til et større sted, oppleve noe mer. Men Så absolutt. Det er en plass der folk kan
det vil være veldig bra å bo i fjellregionen i finne ro, og føle tilhørighet. Man kan f.eks
framtida når man blir litt eldre.
be til Gud om man trenger hjelp. Her kan
folk få hjelp i sorg og gi trøst.
Hva bør man satse på for at ungdom skal bli
værende i fjellregionen?
Hvordan opplever du kirka?
Rart og uvant. Jeg har ikke vært
Utdanning, aktivitet og jobbmuså mye i kirka, men jeg synes det
ligheter. Et sted der ungdom kan
er fint å være der. Jeg synes det er
møtes for å bli kjent med hverbra at vi har kirker. Jeg opplever
andre. Ha det hyggelig sammen
kirka som en fin plass å slippe
tankene ut av hode og bare tenke
Hvordan kan vi best ta vare på
på noe helt annet en stund. Og
naturen?
jeg tenker på nære som har gått
Viktig å respektere naturen og
bort.
bruke naturens ressurser fornuftig. Jeg synes at alle må ta mere
hensyn til hva de gjør med søKirkehilsen nr 2, 2022
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Salmekvelder i kirken
Salmekveldene i kirken har vært lite besøkt, men dette har vi lyst til
å gjøre noe med. Dette er kvelden der vi samles i kirken til sang og
hyggelig samvær. Organisten har plukket ut et knippe salmer som vi
synger. Det er lov å komme med ønsker og Amund organist spiller opp.
Av og til er det en historie rundt salmen som fortelles.
Neste salmekveld på Tolga er søndag 14. august kl 19.00.
I Vingelen er salmekvelden søndag 21. august kl 19.30.
Ta med deg en venn og kom og syng!

Sara Oust

Sara Oust var en norsk predikant og haugianer. Sara ble født i Vingelen i 1778 og
var haugianernes leder i Nord-Østerdalen
i begynnelsen på 1800-tallet. Hun reiste
rundt i området og forkynte, noe som var
uvanlig for kvinner på denne tiden. Sara
Oust beskrives som en foregangskvinne
når det gjelder både samfunnsmessige- og
kvinnepolitiske forhold. Hun var modig
og ikke redd for å si meningene sine. Hun
hadde stor tillit blant bygdefolket og ble
ofte brukt som rådgiver og talskvinne hvis
noen hadde saker de skulle ta opp med
øvrigheten.

Tekst: Hilde G. Løkken
I oktober 2022 er det 200 år siden Sara
Oust døde. Dette skal markeres helga 15.16. oktober i Vingelen. Programmet er
ikke helt spikret enda, men det vil bli ei
gudstjeneste søndag 16.oktober i Vingelen
kirke. Biskop Solveig Fiske deltar. Før gudstjenesten vil det bli et tablå på kirkebakken.

Vil du vite mer om Sara Oust kan du kontakte Sara Oust venneforening. Ragnhild Aashaug er leder.

Åpne kirker sommeren 2022 og arrangement i Olsok-uka
Vingelen
Åpen kirke i Vingelen fra og med lørdag
25. juni til og med søndag 7. august.
Kirken er åpen fra 11.00- 16.00.
Tirsdag 26. juli er det omvisning i Vingelen kirke kl 11.30 og kl 12.30.
Setermesse i Vingelen søndag 24. juli kl
12.00.

Hodalen: Åpen kirke fra og med søndag
24. juli til og med søndag 31. juli.
Kirken er åpen fra 10.00-17.00.
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Holøydalen: Åpen kirke torsdag 28. juli
kl. 10.00 til kl. 16.00
Tirsdag 26. juli kl 18.00 sangkveld med
Johan Sundberg i Holøydalen kirke.
Søndag 31. juli kl 12.00 friluftsmesse i
Orvdalen.
Tolga: Åpen kirke fra og med mandag
20.juni til og med søndag 14.august. .
Kirken er åpen fra kl 11.00-18.00.
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Gudstjenester
Juni
Søn. 26. juni kl. 12.00
			
Juli
Søn. 10. juli kl.12.00
Søn. 24. juli kl. 12.00
Søn. 31. juli kl. 12.00
August
Søn. 7. aug. kl. 12.00
			
Søn. 14. aug. kl. 19.00
Søn. 21. aug. kl. 19.30
September
Søn. 11. sept. kl.11.00
Søn. 18. sept. kl. 11.00
Søn. 18. sept. kl 19.00
Søn. 25. sept. kl 19.00
Oktober
Søn. 9. okt. kl. 11.00
Søn. 9. okt. kl. 19.00
Søn. 16. okt. kl.
Man. 17. okt. kl. 19.00
Søn. 23. okt. kl. 11.00
November
Søn. 6. nov. kl. 11.00
Søn. 6. nov. kl. 19.00
Søn. 13. nov. kl. 11.00
Søn. 27. nov. kl. 11.00
Søn. 4. des. kl. 11.00

Skaperverkets dag, gudstjeneste, 2-åringer inviteres.
Dølmotunet.
Setermesse på Flatvollen, Tolga.
Friluftsgudstjeneste, Skihytta, Vingelen.
Friluftsgudstjeneste i Orvdalen, Holøydalen.
Friluftsgudstjeneste, danseplassen i Vikom ved Drengen, 		
Hodalen.
Sangkveld, Tolga.
Salmekveld, Vingelen.
Høsttakkegudstjeneste. 50 års-konfirmanter.
Høsttakkegudstjeneste Vingelen, Bok til 4 og 6 åringer.
Høsttakkegudstjeneste Holøydalen.
Høsttakkegudstjeneste, Hodalen.
Konfirmantpresentasjon, Vingelen.
Konfirmantpresentasjon, Tolga.
Gudstjeneste, Vingelen.
Salmekveld Hodalen.
Gudstjeneste, Holøydalen.
Allehelgensgudstjeneste, Tolga.
Allehelgensgudstjeneste, Vingelen.
Konfirmantpresentasjon, Hodalen.
Adventsgudstjeneste, Vingelen.
Lys Våken gudstjeneste. Tolga.

Siden sist

Dåp i Tolga
Tolga
17.04.22 Mathias Flaten
17.04.22 Freya Lundberg Henrichsen
08.05.22 Storm Lundberg
Vielse i Holøydalen
09.04.22
Mats Hodal Sønmør og
Jeanette Solheim
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Gravferder i Vingelen
07.04.22 Roald Trøeng
03.05.22 Kjellaug Nystuen
Gravferder i Tolga
01.04.22 Odd Eggen
08.04.22 Marthe Nygjelten
12.04.22 Idar Magne Tollan
24.05.22 Oddbjørn Moseng
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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

Tlf. 909 13 465

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 93
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 -

