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Har du glemt å bidra med kontingent i år?
Kirkehilsen utgis takket være betaling av
frivillig årlig ”kontingent”.
Innenbygds kr 200,- Utenbygds kr 250,Kontingenten kan betales til
konto 1885.40.14214

Jan Tollan, tlf 913 62 494
Kirketjener Vingelen:
Audun Urset, tlf 977 79 679
Klokker Vingelen, Tolga, Holøydalen:
Per Arne Tollefshagen, tlf 920 16 689
Kirketjener, Holøydalen:
Jon Ivar Holøyen, tlf 62 49 62 55
Kirketjener, Hodalen:
Per Nygjelten, tlf 905 71 254

Forsidebilde: Tolga-konfirmantene 2015
Foran f.v.: Oline Vingelsgaard, Mali Motrøen Trøan, Ingrid Sandberg, Simen
Simensen (prest), Hanna Sundberg Ingebrigtsen, Thea Tingstad, Kari Sollid
Nordvang.
Bak f.v.: Kristian Bakken, Henrik Flatgård Gunleiksrud, Gaute Øien Tollan,
Lars Brennmoen, Halvor Rønning, Sigurd Ole Trøan, Per Kristian Volden,
Ole Østvang.
Foto: Fotograf Skjøtskift, Tynset.
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Espen Heitmann, Vingelen

Gje meg handa di, ven
1. Gje meg handa di, ven, når det kveldar
det blir mørkt og me treng ei hand.
La dei ljose og venlege tankar
fylgje oss inn i draumars land.

3. Varme tankar og hender som trøystar
er som sol over frosen jord.
Kjenne varmen frå ein som er nær deg
gjev langt meir enn store ore ord.

2. La varmen frå ein som er glad i deg,
tenne stjerner i mørkaste natt!
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.

4. La varmen frå ein som er glad i deg,
tenne stjerner i mørkaste natt!
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
Tekst: Sondre Bratland Musikk: Skotsk folketone

Telefon: 62 49 63 93 / 922 18 389

Forsidefoto: Tynset Foto AS

Trykk
Lasertrykk.no

Andakt
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Jeg har sunget i bestefars og onkels
begravelser i Vingelen kirke, og noen
sanger brenner seg
fast. Situasjonen og
omstendighetene
gjør teksten sterk
og betydningsfull,
for det er ikke likegyldig hvordan man tar farvel med sine
kjære, som alltid har vært der. Derfor har
jeg fått et spesielt forhold til denne folketonen; «Gje meg handa di, ven». Støtte og
ei hand å holde i, er noe vi alle trenger i
livene våre. Kanskje spesielt gjelder det i
livets mørke stunder, - «når det kveldar».
Det er ofte da vi trenger en påminnelse om
mulighetene som igjen skal lyse opp en ny
dag.
Så hvem er det som strekker ut ei støttende hand i denne sangen? Det fine er at
det ikke må være en fasit på det. For noen
handler det kanskje om å finne støtte i
Gud eller en større kraft enn oss selv. Når
det går mot livets kveld trenger noen en
visshet og trygghet om at nye muligheter
åpnes. For den som mister en kjær, kan det
være godt å tenke på at veien videre ledes
av ei hand.
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Like mye kan sangen gi sterke assosiasjoner til vårt felles ansvar for å støtte hverandre i livet, ikke minst i vanskelige situasjoner: Budskapet «Nå trenger jeg deg for
å komme videre, min venn», er noe vi må
lytte til. Vi må prøve å møte folks behov
for en venn med varme tanker og hender.
For meg ligger det et sterkt budskap om
vårt ansvar som medmennesker i teksten.
Vi kan alle være den som trøster og støtter.
Fellesskap, medmenneskelighet, omsorg og vennskap med gjensidig respekt,
er for meg universelle verdier som vi bør
samles rundt som mennesker, på tvers av
religion og tro. Tro skal også gi rom for
tvil, og derfor må vi kunne møtes på tvers
av trosretninger og overbevisning. At vi
samles rundt universelle verdier, som er
grunnleggende for det gode liv, er viktig
for meg. Min kirke må være et sted som
minner meg på mitt eget ansvar for disse verdiene, og som samtidig bidrar til å
bygge fellesskap rundt dem. Hvor hver enkelt finner sin hand å holde i er ikke viktig,
men alle bør få ei hand, «når det kveldar».
Det er verdifullt for meg å ha venners hender rundt meg. Da må jeg også huske å
strekke fram ei hand til trøst, hjelp og forsoning når det trengs.
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Barnekrok & arbeidsbord i Hodalen kirke
Det har ved flere anledninger vært
drøftet å lage en «barnekrok» bak i
kirka.
Formålet er blant annet møtebord, utlegging av aktuell litteratur,
plass ved servering av kirkekaffe og
ikke minst bord der barn kan sitte
og tegne og bla i bøker under gudstjenester.
Det ble laget en skisse, og søknad ble sendt bispekontoret. Derfra
kom det positiv tilbakemelding.
Johan Sundberg ble spurt om
snekkeroppgaven, og han gikk raskt
i gang med arbeidet, og bordene
kom på plass før påske 2015. Bordene er
sammenleggbare og lette og kan raskt flyttes ved behov for alle benkeplassene. Rent
praktisk er én benk skjøvet bakover og en
annen snudd slik at alle benkene er intakte
i kirka. Som vist på bildet er benkene stilmessig godt tilpasset det øvrige interiøret.

Foto: Nils Bakken
Johan har bare fått dekket materialkostnadene og ikke tatt betaling for selve
arbeidet. Vi gir derfor Johan en stor takk
for godt utført arbeid.
Nå er det bare å ønske at tiltaket svarer
til forventningene.

Barnekrok i Vingelen kirke
I høst viste det seg at trosopplærings-prosjektet hadde økonomiske midler tilgode.
Menighetene i Nord-Østerdal fikk ønske
seg materiell som barn og unge skulle få
glede av. Både menighetsrådet og gudstjeneste- og trosopplærings-utvalget i Vingelen var enige om at barnekrok i kirkerommet var noe vi ville satse på. Ønsket vårt
ble innvilget av Tolga kirkelige fellesråd.
En naturlig plassering av kroken var på
venstre side i kirkerommet, ved siden av
pipe og mur. Der sto det to korte benker
som måtte flyttes, samt noen stoler. Noen
av disse plassene har (siden vedovnene ble
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Per Nygjelten

Annabeth Motrøen

fjernet) vært brukt som handicap-plasser.
Vi kom fram til at barnemøbler ikke ville
hindre rullestoler fra å få plass. Tolga kirkelige fellesråd søkte om godkjenning til å
flytte eksisterende benker, sikre rørovnene
foran og bak, samt å sette inn to barnebenker, et lite bord og ei hylle. Riksantikvaren
skulle uttale seg, før biskopen fattet vedtak
i saken. Dette ble godkjent, under forutsetning at ”det velges robuste, og litt kraftige
furumøbler med tradisjonell konstruksjon,
gjerne produsert lokalt… alle møblene bør
males for hånd og med pensel, i samme farge som benkene.”
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Rørovnsgitter ble bestilt, og MeSkaNo
ble kontaktet. Gerd Jorunn Nytrøen var
behjelpelig med å planlegge og skissere
møblene, og Einar kirketjener flyttet benker og monterte gitter. Møblene var ferdige til påske, og Gerd Jorunn sørget for å få
dem på plass lørdag før palmesøndag.
Vi håper at dette vil bidra til at ungene
gleder seg til å være med på gudstjeneste,
føler seg velkommen i kirka, og får gode
opplevelser der. Kanskje denne kroken
også vil bidra til nye bekjentskaper og gi
barna en følelse av samhold seg imellom?
Mor, far og andre voksne er også velkommen til å sitte i barnekroken sammen med
barna. Og hvis det føles tryggere å sitte i
de store kirkebenkene, kan materiellet tas
med dit.

Foto: Per Arne Tollefshagen

Menighetstur til Nidarosdomen 19. september
Høsten 2015 planlegger vi en ny menighetstur. Siste tur gikk til Kvikne-kirka,
med omvisning på Vollan gård og middag
på Orkelbogen. Det var svært vellykket,
med god deltakelse.
Nå planlegger vi en ny tur, lørdag 19.
september til Nidarosdomen i Trondheim, med omvisning både i Nidarosdomen og i erkebispegården ved siden av,
med en av de profesjonelle omviserne
i Nidarosdomen. På vei tilbake blir det
stopp for middag. Vi bestiller en buss.
Håper mange blir med.
Avreise blir lørdag morgen, med tilbaketur samme kveld. Pris pr. pers: 450 kr.
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Påmeldingsfrist: 1. september til kirkekontoret.
Følg med, nærmere informasjon kommer, men hold av datoen, dette blir en fin
høsttur til Trondheim!

Foto:
Wikipedia
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Siden sist

Gudstjenester høsten 2015
Døpte		
05.04. Jenny Sofie Aasheim Figenschau, Vingelen kirke
05.04. Amund Aas, Vingelen kirke
10.05. Cornelia Sommerstad Larsen, Tolga kirke
24.05. Håkon Danielsen-Jordet, Holøydalen kirke
30.05. Amalie Christensen Moseng, Tolga kirke
Døde (dato for jordfestelse)
13.03. Klara Nytrøen, Holøydalen kirke
20.03. Marit Friis Sæther, Tolga kirke
30.04. Marit Sande, Tolga kirke
05.06. Berit Røe, Vingelen kirke

Avskjed med Einar kirketjener

Juli
Søn 19. kl 12 Sommergudstjeneste, Holøyen skole,
		m/vikarprest
Søn 26. kl 12 Setermesse i Vingelen, Bratthøvollen
August
Søn 09. kl 12
Søn 16. kl 19
Søn 23. kl 19
		

Setermesse, Tolga, m/vikarprest
Salmekveld, Tolga (Sundberg, Nygaard og co.)
Kveldsgudstjeneste/salmekveld i
Vingelen kirke- og skolemuseum

September
Søn 06. kl 11
Søn 13. kl 11
Søn 20. kl 11
Søn 20. kl 19

Høsttakkegudstjeneste, Holøydalen
Høsttakkegudstjeneste, 50-årskonfirmanter, Tolga
Høsttakkegudstjeneste, Hodalen
Høsttakkegudstjeneste, Vingelen

Oktober
Søn 04. kl 11
Søn 18. kl 11
Søn 25. kl 11

Gudstjeneste (m/konfirmantpresentasjon), Tolga
Gudstjeneste (m/konfirmantpresentasjon), Vingelen
Gudstjeneste (m(konfirmantpresentasjon), Holøydalen

Andre arrangementer
Foto: Jarle Nordskog

12. juli kl. 19.30
Vingelen kirke: Sommerkonsert med Linda Baarsgaard
Hansen, mezzosopran, Nils Edén, violin, og Allan Diehl,
orgel og harmonium

Ny kirketjener i Vingelen
Audun Urset er fra 1.mai ansatt som
kirketjener i Vingelen. Audun driver også
gardsbruk med sau og jobber deltid som
regnskapsfører for Vekstra. Menighetsråd
og stab ønsker hjertelig velkommen!

25. juli kl 19.30
Tolga kirke: Olsokkonsert med Vingel Singers
26. juli kl 19.30
Vingelen kirke: Olsokkonsert med Vingel Singers

F.v.: Audun Urset, Audun Hjertager (kirkeverge) og avtroppende kirketjener Einar
Heggstad (t.h.).
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12. - 14. juni: Tolga kirke: Korpsstevne
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Vingelen Gravmonumenter
Ane Jorun Branden og Lisbeth Høyland starta for to måneder siden sin
egen bedrift, og starten har gått over
all forventning og de har hatt mer
enn nok å gjøre så langt.
Tidligere måtte det bestilles gravstener fra mobile aktører (Trondheim eller Møre), og de tok turen hit
et par ganger i året med nye stener
eller for å hogge inn nye navn på allerede eksisterende gravminner.
Heldigvis får vi nå et permanent tilbud, og bedriften er den eneste i sitt slag
mellom Elverum og Trondheim.
Lisbeth kommer fra ei familie som
driver begravelsesbyrå på Notodden, og
hun har derfra erfaring med stenhogging
og forteller at de har hatt god hjelp av far
hennes i etableringsfasen. Faren er også
styreleder for bedriften.
Ane Jorun og Lisbet forteller at de
allerede har fått oppdrag over hele fjellregionen, fra Folldal/Alvdal i sør og til
Røros i nord. Fordelen firmaet har, er at
de kan gjøre jobben nesten uten ventetid. De har satt opp en turnus på tre uker
som dekker hele regionen. Da henter de
gravminner, tar dem med til verkstedet,
og plasserer dem ferdige ut igjen i løpet
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Torill Storhaug Urset

Foto: Torill Storhaug Urset

av treukers-syklusen.
Statistisk sett er det rundt 200 dødsfall i
året i vår region, og da er det behov for omkring 50 nye stener og inskripsjon av ca. 150
navn på gamle monumenter. For å dekke
hele markedet, vil det her være snakk om to
årsverk.
Bedriften holder til på garden deres i
Grantævet, der hovedbeskjeftigelsen hittil
har vært sauehold. Nå har de innreda et garasjebygg på garden, slik at bedrifta har tre
rom til disposisjon. Et rom blir brukt som
utstillingslokale med plass til 20-30 gravstener, et til kontor og et rom for sandblåsing
og stenhogging. De er for øvrig i ferd med å
flytte utstillinga utadørs i disse dager, slik at
den blir godt synlig for alle forbipasserende.
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Audun Hjertager

To valg
Kirkevalget omfatter valg av medlemmer
til menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådene tilsvarer kommunestyrer
der kirkelige ansatte har rådgivende funksjon og utøver daglig drift. Valgte medlemmer til bispedømmerådet fungerer
både som «fylkespolitikere» i bispedømmerådet, og som «stortingspolitikere» i
Kirkemøtet. Valget finner sted på samme
tidspunkt og på samme sted som fylkesog kommunevalget.
Valg av menighetsråd
Kandidatene er satt opp i prioritert rekkefølge uten tillegsstemmer. En uendret
stemmeseddel vil gi alle kandidater en
stemme. Du kan endre ved å gi inntil tre
kandidater en tilleggsstemme (kryss). Du
kan også tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen.
Kandidater til menighetsrådsvalgene:
Tolga menighet:
Torill Urset Erlimo
Hans Fredrik Jacobsen
Anne-Lise Lysgård
Guro Leren
Sissel Hallfrid Erlien
Yvonne Knol
Trond Erlien
Karen Prytz
Trond Tollan
Britt Reidun Urseth Erlien
Inger Johanne Rise
Knut Sagbakken
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Hodalen menighet:
Johanne Aas Rye
Bjørn Aasen
Tove Mette Tveråen
Anette Vindvik
Arve Rye
Per Nygjelten
Dagny Marie Spånberg
Terje Sandberg
Ingunn Bakken
Holøydalen menighet:
Gunn Hege Jordmoen
Anne Maj Wangen Solheim
Jon Petter Jordet
Inger Anne Pallin
Bjørg Støkket
Stig Rune Øien
Solrunn Jordet
Liv Johanne Jordmoen
Jan Magne Pallin
Vingelen menighet:
Grete Nesteby
Svein Vingelsgaard Ryen
Ranveig Oust Nordskog
Thor Arne Rosten
Hilde Harsjøen
Odd Arne Storsve
Vigdis Storhaug
Arne Haugli
Ann Kristin Livoll Haugli
Åge Magnar Nytrøen
Bente Gulløien
Odd Arvid Nordset
Grete Storhaug
Hallgeir Steinarson Odden
Unni Kroken
Espen Karlsen
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Valg av bispedømmeråd
I Bispedømmerådsvalget kan du for første
gang velge mellom to lister. Man stem-

mer ved å velge en av de to listene, og
kan endre denne på samme måte som i
menighetsrådsvalget.

To lister til valg av nytt bispedømmeråd
For første gang er det to lister til Bispedømmerådsvalget: Den ‘vanlige’ listen,
hvor nominasjonsprosessen koordineres
av Hamar bispedømme, og listen «Åpen
folkekirke». På de to listene, finner vi kun
en kandidat fra Nord-Østerdal; Trond Egil
Gellein Løkken, Vingelen sokn. Han er 6.
kandidat på listen til «Åpen folkekirke»,
bor på Telnes, sitter i Vingelen menighets
trosopplæringsutvalg og jobber som lærer.
I Åpen folkekirkes plattform og program for kommende fireårsperiode heter det bl.a. at «Åpen folkekirke ønsker
en kirke som fremmer menneskeverdet
og motarbeider diskriminering. En kirke

Audun Hjertager

hvor alle skal kunne merke at de er hjertelig velkommen». Mer informasjon om
listene og kandidatene finnes på www.kirken.no/hamar og www.apenfolkekirke.no.
Foruten syv kandidater valgt ved Kirkevalget, består Hamar bispedømmeråd
av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, og en lek kirkelig tilsatt valgt
av lek kirkelig tilsatte. Prestene har en liste
på fem kandidater å forholde seg til, mens
andre ansatte forholder seg til en liste med
fire navn. Bård Høisen Lohn, kirketjener
i Folldal, er eneste ansatt kandidat fra
Nord-Østerdalen.

To lister ved kirkevalget
Ved valget av nytt bispedømmeråd er det
for første gang to kandidatlister, - nominasjonskomiteens liste og Åpen Folkekirkes liste. Dette betyr at valget blir et forholdstallsvalg. Bispedømmerådet settes
sammen av representanter fra de to listene
etter antall listestemmer og personstemmer. Velgerne kan gi tilleggsstemme til
navn på den ene listen, og i tillegg overføre
navn fra den andre listen. Dette vil bli godt
forklart på stemmeseddelen.
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Åpen Folkekirke ble etablert i 2014, og stiller kandidatlister i 9 av de 11 bispedømmene ved dette valget. Nominasjonskomiteens liste er prioritert av en representant
for hvert av prostiene i bispedømmet,
oppnevnt av menighetsrådene i prostiet.
Kandidatene har svart på kirkeaktuelle spørsmål, og er ellers presentert med
CV og satsningsområder på Hamar bispedømmes hjemmeside www.kirken.no/
hamar
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Åpen folkekirkes liste

Et viktig valg for kirken
Vel 315 000 kirkemedlemmer i Hamar bispedømme er berørt av valget. Alle kirkemedlemmer som fyller minst 15 år i løpet
av 2015 kan være med å påvirke kirkens
fremtid. De som blir valgt inn vil få stor
innflytelse på hvordan kirken skal utvikle seg fremover, både som medlemmer
i bispedømmerådet og ikke minst som
medlemmer av Kirkemøtet. I neste valgperiode vil Kirkemøtet ta flere avgjørende
veivalg for kirken: Hvordan skal kirken

organiseres og utvikle seg nå som den skal
styre seg selv? Hvordan skal kirken møte
medlemmenes og samfunnets behov? Skal
det vedtas vigselsliturgi for likekjønnede?
Fra 2017 er det Kirkemøtet som skal bestemme og styre hvordan pengene fordeles og brukes innenfor kirken.
Oppfordringen er derfor: Sett dere inn
i hva kandidatene står for, og bruk stemmeretten!

De 10 første kandidatene fra hver liste presenteres her:
Kandidatenes svar på kirkeaktuelle spørsmål!
1. Det skal vedtas ny Kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på?
2. Bør Den norske kirke fortsatt finansieres av kommune og stat, eller ved 		
medlemsavgift?
3. Skal den norske kirke vie likekjønnede?
Nominasjonskomitéens liste

Vår i saufjøset.
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Foto: Nils Bakken
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Fra Holøydalen

Liv Johanne Jordmoen

• I mars var det gudstjeneste med underholdning av lokale spellmenn, årsmøte
med kirkekaffe etterpå.
• Førstedag pinse: Gudstjeneste med dåp,
gutten ble døpt Håkon Danielsen Jordet.
Klokker Per Arne sang en fin salme, Svein
organist spilte til. Det var Victoria og Jon
Petter som hadde dåpsbarn, hans navn
ble Håkon, en fin seremoni der barna fikk
være med, en fin ramme rundt dåpen
sammen med faddere, slekt og venner.

Julie, Simen, dåpsbarnet, foreldre Victoria
og Jon Petter, prest Simen.
• Kirkegårdskvelden ble
mandag 1. juni. Det var en
del folk som møtte opp,
kaffe og kaker ble servert
av menighetsrådet. River
og utstyr ble flittig brukt,
da det var kaldvind og
nedbøren kom etter hvert,
regn/snøblanding.

• Mai: Den årlige kirkevasken ble gjort av denne
dugnadsgjengen.
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Ny messehagel i Vingelen kirke

Av Torill Urset

Skikken med bruk av messehagel stammer
opprinnelig fra den katolske kirken, og er
et liturgisk plagg (overkledning/en slags ermeløs kjortel) som presten bruker utenpå
prestekjolen ved enkelte gudstjenester.
Kirkeåret har fire liturgiske farger, og i
Vingelen finnes det en messehagel som er
fiolett og grønn, og det mangler derfor en
med fargene hvitt og rødt.
Den forrige vart lagd i forbindelse med
kirkas 100-årsjubileum i 1980. Ingeborg
T. Jordet fikk oppdrag fra menighetsrådet
ved daværende formann Eisten Aaseng,
og hun kom med forslag på fasong, motiv og farger til messehagelen. Ingeborg
samarbeidet tett med sokneprest Arne
Skjånes og forslaget med tegninger og
stoffprøver ble sendt for godkjenning til
prost og bispedømme.
Ingeborg vevde messehagelen i flensvev (en slags dobbeltvev) slik at motivet
ble grønt på fiolett botn på den ene sida
og motsatt på den andre. I det praktiske
arbeidet fikk hun god konsulenthjelp fra
formingslærer ved yrkesskolen på Tynset,
Anne Grete Stuksrud.
Motivet var et kors, og det var henta
fra bautaen på Persjordet. Denne bautaen
vart forøvrig reist av ungdomslaget Nybrot i 1929 til minne om den første kirka i
Vingelen. Det ble brodert stråler i gulltråd
ut fra korset, og Åsta Østerås utførte dette
arbeidet i tillegg til at hun hjalp til med
monteringa.
På et bygdekvinnemøte sist i april vart
Simens ønske om ny messehagel tatt opp,
og veverskene tente på idéen, og mente
dette var ei interessant utfordring som
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Messehagelen som brukes i dag ble vist
fram på møtet, og ved siden av Ingeborg T.
Jordet som lagde den , står leder i vevstua
Sigrunn T. Aasen og leder i menighetsrådet
Torill Storhaug Urset.
Foto: Brit Vingelsgaard Ryen
kunne la seg gjennomføre. Så da er det
bare å håpe at Simen får ønsket sitt oppfylt
om ikke alt for lang tid.
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

Telefon 62 49 40 04

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
Døgnvakt tlf. 917 02 910

Til tjeneste ved
dødsfall og begravelser
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