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Bak fra venstre: Amund Grann Vingelen, Anthony René Haugen Goodell, Harald Oddmund
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Lene Malin Ophus, Einar Flatgård, Gaston Mpweto Kasampilo.
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Å bli tatt i mot
Når jeg sitter og skriver denne andakten er
det omtrent 3 uker siden jeg kom til Tolga.
Tre intense uker har gått der vi har kommet litt i orden i huset, begynt på skole og
jobb, møtt naboer, kollegaer og mange andre. Selvfølgelig ei slitsom tid, men du for
ei fantastisk tid også! For vi har blitt tatt
imot! Godt tatt imot! Og på innsettelsesgudstjenesten var det vanskelig å holde
tårene unna da bygda sa farvel med Simen
Simensen og velkommen til meg og min
familie. Tusen takk alle sammen for at
overgangen for meg og familien min har
blitt så god! Dere har sannelig tatt i mot
oss!
Å bli tatt imot med varme er noe som også
kjennetegner vår Gud! Han har jo skapt
oss, forma oss, akkurat slik han ønska at
hver eneste en av oss skulle være. Og da vi
ble døpt for kanskje 20, 50 eller 70 siden så
ble vi tatt imot av Gud, og vi ble Guds barn
da frelsen ble gitt oss. Vi ble tatt imot av
Han som er vår gode Far og Pappa.
Da jeg var barn var jeg en ganske viljesterk
unge. Det var nok ikke alltid like lett å ta
fightene med meg for mor og far. Mang en
gang så spratt malinga fra de store prestegårdsdørene da jeg slang dem igjen så det
sang. Like mange ganger måtte jeg gå til
mine foreldre og be om unnskyldning. Og
alltid ble jeg tilgitt, om igjen og om igjen.
De tok alltid imot meg, slo ikke handa av
meg. Det var nåde! For de elsket meg. Jeg
vet så alt for godt at ikke alle har slike minner fra sine hjem, noen møtte som barn
både kulde og avisning. Det er vondt! Men
når jeg likevel trekker disse barndomsKirkehilsen nr 2, 2016

minnene frem er det for å gi et eksempel
som har noen paralleller til hvordan Gud
vår Skaper, Jesus Kristus møter oss! For
ikke bare i dåpen ønsker Jesus å møte oss.
Nei hver dag, på nytt og på nytt. Når vi
har noe vi er lei oss for, bekymra for, noe
som er vondt, sier han til oss; «Kom til
meg alle dere som strever og bærertunge
byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt. 11,
28). Men også om vi kjenner på at barnetroa og alt holder på å glippe, og vi kanskje ikke har vært på gudstjeneste på flere
år, og livet får vi kanskje heller ikke til, ja
også da ønsker Jesus å ta imot oss. Ja ikke
minst da! Jesus fortalte jo selv en historie
som gikk på dette, en historie om Gud, i
form av en lignelse. Om sønnen som fikk
farsarven og brukte opp alle pengene i et
vilt og utsvevende liv, og som var svært så
beskjemma da han vendte hjem og ønsket
å starte som tjener hos sin far. Hva gjorde
faren da? Jo han løp han i møte og ønska
han velkommen hjem! Han ble tatt imot
med varme (Luk. 15)!
For Gud er full av kjærlighet og nåde, nåde
som er gjort mulig for oss da hans sønn
Jesus døde på korset for vår skyld og der
sona for alle våre synder. Derfor er det
åpent inn til Vår Skaper og Far. Gjennom
Jesus Kristus er veien bana. Uansett hvor
vi er i livet vårt er vi alltid velkommen
hjem igjen! Til Gud vår Skaper og Jesus
Kristus vår Frelser. Til Han som ønsker å
ta imot oss, ta imot oss med varme!
Reidun Woie Kleveland
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Kirkegårdsdugnad i Hodalen

15 deltakere på kirkegårdsdugnaden.

Vårens dugnad i Vingelen

Av Tove Mette Tveråen

Reidun fikk velkomstgave. Hodalen kirke
75 år, og et kart over Hodalen. Her med
kirketjener Nygjelten. Etterpå fikk hun
omvisning på kirkegården og inne i kirka.
Av Grete Nesteby

Vårdugnad østpå

Av Liv johanne Jordmoen

Renhold i kirken og kirkegårdskveld er no over, og vi i menighetsrådet takker alle som stiller opp for å holde orden inne og
ute ved den flotte kirka vår.
Vi pusser også opp gjerdet
rundt kirken, skifter ut planker og
beiser. Vi tenker å ta en side hvert
år. Vår nyinnsatte sogneprest Reidun Woie Kleveland kom en tur
utover og var med oss på kaffe etterpå.
Dette satte vi stor pris på, og vi
fikk bli litt kjent med henne.

God sommer fra Øversjødalen
Sommerens friluftsmesse i Olsok
avholdes søndag 24. juli klokken
12.00 på Soltun hos Liv Johanne
Jordmoen i Øversjødalen. Der
blir det dåp av flere barn med Nils
Kåre Erlimo som prest. Under olsok blir det åpen kirke (se oppslag
i olsokavisa).
Første søndag i september er det
høsttakkegudstjeneste, 16. søndag i treenighetstiden.

Vårens dugnad på kirkegården fant sted 11. mai. Finvær og sterkt mannskap gjorde at
jobben gikk som en lek. Mange valgte å ta kaffen utadørs da været innbød til det.
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Ønsker alle en riktig god sommer.
Kirkehilsen nr 2, 2016
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Ny tolgaprest
Søndag 22 mai var det innsettelse av den
nye presten Reidun Woie Kleveland i Tolga kirke.
Tolgingene møtte mannsterke opp for å
overvære høytidligheten. Det var flott musikk ved organist Svein G. Bakken og Ivar
Riise på baryton. Sangkoret Sneppen bidro også med nydelig sang og dette lagde
en flott ramme rundt innsettelsen.
Det var taler og overrekkelse av gaver
både til den nye presten og til avtroppende prest i Tolga Simen Simensen som
med varme ord ble takket for sin gjerning i
bygda. Til slutt var det kirkekaffe. Den nye
presten syntes det var en flott dag og var
overveldet over velkomsten hun fikk.
Reidun Woie Kleveland er 43 år og
oppvokst i en prestefamilie. Hun trådde
sine barnesko på Helgeland og i Gjerstad.
De siste årene har hun hovedsakelig bodd
i Trondheim hvor hun trivdes godt, men
hun sier selv at hun trives best som prest
når hun har jobbet på bygda.
Familien har hytte på Røros og de gleder seg alle til å bruke naturen mere. De

Av Sissel Erlien

Fra innsettelsen
av ny tolgaprest.

Ny prest i Tolga, Reidun Woie Kleveland.
har blitt godt mottatt på Tolga og også
barna har funnet seg godt til rette.
Reidun er opptatt av at kirken skal ha
en lav terskel hvor det er plass til alle. Det
kan gjerne arrangeres artige ting i kirka
som kombineres med en tydelig andakt.
- Jeg er glad i mennesker og i Jesus, sier
hun.
Reidun har hele livet vært en engasjert kristen og veien frem til å bli prest
har vært et ganske naturlig valg.
Vi håper de alle sammen
vil trives godt på Tolga.

Reiduns far, Gerhard Falk Woie var blant
mange som holdt tale.

Ordfører Ragnhild Aashaug ønsket
velkommen.
Alle fotos: Sindre Riise.

Klokker Per Arne Tollefshagen synger under insettelsen av Reidun Woie Kleveland.
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Fra cabaret til kirkekonsert

Torill Erlimo ønsket velkommen på vegne av menighetene. Foto Sindre Riise.

Takk til Simen prest og gratulerer til Simen prost

Simen takket av som sokneprest og ble gratulert
som prost.
Foto: Sindre Riise.
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Sangkoret Sneppen er et allsidig kor. Under olsok for to år siden, framførte de
cabareten «Langs me’ Glåma». Forestillingen besto av sanger skrevet av lokale
navn. I sommer er Sneppen klar for en
ny olsokkonsert. Denne gangen blir både
Tolga og Vingelen kirker konsertlokalene
(30. og 31.7). Og repertoaret blir der etter, men variasjon blir det likevel, lover

Barnedåp i Tolga kirke

Av Ellen Vibeke Nygjelten

de 40 sangerne. I kjent Sneppen-ånd byr
de på bredde. Det blir norsk musikk, også
noe lokalt, det blir irske toner, afrikanske
toner, en negro spiritual, populærmusikk
og voggesang. Kanskje blir det noen toner
fra Harry Potter-filmene også. I skrivende
stund pågår øving under dirigent Lindsay
Winfield-Chisletts ledelse.

Av Torill Urset Erlimo

27. mars ble Nora Rusten og Åsmund Skogli Engebakken døpt i Tolga kirke. F.v.: Trond
Rusten, Maren Riise med Nora, Anne Berit Engebakken med Åsmund, og Tommy Skogli.
Kirkehilsen nr 2, 2016
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Gudstjenester

Danse mi vise til nordnorske takter

Juni
Søndag 26.06. kl. 12.00
			

Gudstjeneste, skaperverkets dag, ved Reidun W. K.
Tolga/Dølmotunet.

Juli
Søndag 10.07. kl 1930
			
Søndag 24.07. kl. 11.00
			
Fredag 29.07. kl. 15.30
			
Lørdag 30.07. kl. 19.00
Søndag 31.07. kl. 12.00
			
Søndag 31.07. kl. 19.30

Vingelen kirke. Konsert med SolTømmerBakken,
Henrik Sand Dagfinrud og Halvdan Sivertsen.
Friluftsgudstjeneste, dåp, v/tidl. prost Nils Kåre Erlimo.
Holøydalen/Soltun.
Olavsdagen i Hodalen, ved pilgrimsprest Arne Bakken
Hodalen.
Olsokkonsert med Sneppen, Tolga.
Setermesse, dåp, ved pilgrimsprest Arne Bakken
Vingelen/Simasvollen i Kvannberget.
Olsokkonsert med Sneppen, Vingelen.

August
Søndag 14.08. kl. 19.00
Søndag 21.08. kl. 19.00
			

Salmekveld med Sundberg, Nygaaard og Holøien. Tolga.
Kveldsgudstjeneste/Salmekveld, ved Reidun W.K.
Vingelen/Menighetshuset.

September
Søndag 04.09. kl. 11.00
			
Søndag 11.09. kl. 11.00
			
Søndag 18.09. kl. 11.00
			
Søndag 18.09. kl. 19.00
			

Høsttakkegudstjeneste, 6 års bok, nattverd, ved Reidun
W.K. Holøydalen.
Høsttakkegudstjeneste, 50 års konf, nattverd, ved Reidun
W. K., Tolga.
Høsttakkegudstjeneste, 4 , 6 års bok, nattverd,
ved Reidun W.K. Vingelen.
Høsttakkegudstjeneste, 6 års bok, Nattverd,
ved Reidun W.K. Hodalen.

Av Grete Nesteby

Søndag 10. juli holder et knippe ferierende musikanter bosatt i Bodø konserten
«Danse mi vise til nordlandske takter».
Trio SolTømmerBakken har for anledningen fått med seg Henrik Sand Dagfinrud og Halvdan Sivertsen som gjester. Som tittelen røper vil kvelden by på
sanger og viser fra nordnorske poeter og
musikere, samt visestoff fra Østerdalen.
Trio SolTømmerBakken består av Geir
Tømmerberg på tangenter, Marit Ellisiv
Bakken og Ellen Margrethe Solstad på knippe sanger fra sitt rikholdige reportoar.
sang. Solstad har sine aner fra Eggen og Vi tror det kan bli en stemningsfull og varhar lenge ønsket seg muligheten til å gjøre iert konsert vel verdt å få med seg!
en musikalsk visitt i bygda.
Konserten er i Vingelen kirke kl.19.30.
Henrik Sand Dagfinrud er utdannet sanger
og har blant annet bakgrunn i Det Norske Billettpriser er 250 for voksne og 100 for
Solistkor. Med olderfar Einar Skjæråsens barn.
dikting som bakteppe byr han på vakre
viser. Halvdan Sivertsen har med seg et

Nyheter fra Kirkenorge
Ja til vigsel av likekjønnede
Et stort flertall av Kirkemøtets medlemmer bestemte 11. april at Den norske kirke
skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. (kirken.no)
Matproduksjon og klimaendringer
«Det meste av maten i verden produseres i Afrika, Asia og deler av Sør-Amerika. I
denne matproduserende delen av kloden ser vi en veldig negativ effekt av klimaendringene». (Kirkens nødhjelp)
«Fjøs ble kapell»
Det er flere kapeller langs pilegrimsleden i Gudbrandsdalen. Nylig ble et lite, flere
hundre år gammelt uthus omgjort til kapell for pilegrimer, og vigslet av biskop
Solveig Fiske. (Dagen)

Side 10

Kirkehilsen nr 2, 2016

Kirkehilsen nr 2, 2016

Side 11

Olavsdagen i Hodalen
• Kulturprogram i kirken.
• Vandring til Nordersjøen.
• Kølbrenning i Hodalen mm.
Hodalsdagen under årets Olsok på Tolga
faller på sjølve Olavsdagen 29. juli. I snart
tusen år har den dagen vært en av årets
viktigste tradisjonsdager. De historiske
hendelser som skjedde på Stiklestad 29,
juli 1030 og ringvirkningene de fikk, samt
all tradisjon som siden er tillagt Olav den
hellige, preger fortsatt vårt samfunn. Røttene for den endelige riksdannelse finner
vi her, årsaken til at den norske kirke regner dagen som sin fødselsdag, og all den
kirkelige og folkelige tradisjon knyttet til
Olav den hellige har sitt opphav her. Han
var helgen for primærnæringene og preget selv naturen med stedsnavn som lever

Notat av pilegrimsprest Arne Bakken
i bygdene fortsatt – som f eks Olsberget i
Tylldalen som er sentralt i Ola Jonsmoens
pilegrimsspill «Dei urolege av hjartet. Hellig Olavs navn er også knyttet til planter og
vekster. Med tiden ble hans gravkirke i Nidaros det største pilegrimsmålet i Norden.
Ikke rart Erik Bye sa at Olav den hellige er
den vakreste folkevise som det norske folk
har ‘diktet’.
Olavsdagen i Hodalen vil berøre mye
av dette. Vi starter i Hodalen kirke med
en vandring rundt kirken og et kulturprogram om den kirkelige og folkelige Olavsarven ledet av pilegrimsprest Arne Bakken. Vi møter en påminnelse om Olav den
hellige allerede på kirkedøren i Hodalen
kirke. Vi undrer oss over at vi finner både
en smidd Olavsspenning og en Olavshammer der. Programmet vil farges av den

frodige Olavstradisjonen og være en forberedelse for hva vi vil møte både underveis på
vandringen til Nordersjøen og det program
som skal foregå der. Vi er heldige å få med oss
hele dagen Unni Ryen, opprinnelige hodøl
og meget kjent kulturpersonlighet på Røros.
Hun vil både i kirken og resten av dagen sette
alt inn i en dybdedimensjon gjennom å lese
om An-Magritt fra Johan Falkbergets Nattens
brød. Hun vil lese tekster som setter arbeid og
hverdagen inn i en større sammenheng. Det
er første gang at Johan Falkbergets diktning
får en så sentral plass under et program under ‘Olsok på Tolga’.
Vandringen fra kirken til Nordersjøen
er på om lag 2 kilometer i lett terreng, Den
er et samarbeid med Hodalen Bygdekvinnelag. Den inngår i deres årsprosjekt som heter
‘Bygda i bevegelse’. Underveis blir det flere
stans med ulike temaer knyttet til Olavsdagen
og livet i bygda i gammel og nyere tid.
Et viktig mål ved Nordersjøen er kølmiler som Nils Bakken skal fortelle om. For sitt
store arbeid med å registrere 490 kølmiler i
Hodalen, fikk han Tolgaprisen for 2015. Få
vet mer om kølmiler og alt som hører til enn
han. Vi får høre om bakgrunnen for kølbrenningen og dens viktige betydning for bygdas

opprinnelse og eksistens i flere hundreår. Også her skal vi få høre lest fra
Johan Falkbergets skildring om når
‘Kølmilen tennes’.
Ellers vil det ved Nordersjøen bli
et folkelig program for mennesker i
alle aldre.

Smil

Smil er solstreif gjennom sinnet,
I de tunge sorgers tid.
Smilet gyller hvert et minne,
fra ei fager ungdomstid.
Smil er hjertes varmestråler,
bud om det som innerst bor,
Smil er en bedre måler,
for din kjærlighet enn ord.
Smil er livets sommervarme,
I en verden full av is,
Smilet smelter hat og harme,
som en lun og vårlig bris.

Simasvollen.
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Kølmile.
Kirkehilsen nr 2, 2016

Kirkehilsen nr 2, 2016

Smil kun når ditt hjerte banker,
for en venn du fant på jord,
Smilet røper dine tanker,
når du ikke finner ord.
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Siden sist
Døpte - Tolga
27.03.2016
Åsmund Skogli Engebakken
27.03.2016
Nora Rusten
Døpte - Vingelen
04.06.2016
Erik Hilmarsen Carlsen
Døpte - Holøydalen
11.06.2016
Sander Nesmoen Hagen
Gravferd - Tolga
06.05.2016
Odd Andersen
07.06.2016
Bjarnhild Øvergård
Gravferd - Vingelen
27.05.2016
Fred Arvid Einar Hoel
27.05.2016
Arvid Trøeng
20.05.2016
Amund Hagen

Arbeid pågår

Tekst/foto: Audun Hjertager

Tilgjengeligheten til Vingelen kirke (bilde) blir god takket være kommunale midler
og mye dugnadsinnsats, med menighetsrådsmedlem Arne Haugli i spissen. Prosjektet
er snart sluttført. Når nødvendig utbedrings- og vedlikeholdsarbeid pågår, håper vi
besøkende har oss unnskyldt at kirkelige områder kan se ut som byggeplasser.
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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

Begravelsesbyrået
Nord-Østerdal

Vi betjener alle bygdene i Fjellregionen.
Daglig leder Tirill Langleite 922 88 535

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

Solhellinga Folldal AS

• Grafiske tjenester
• www.dialektkoppen.no
• www.solhellingafolldal.no
Butikk midt i Folldal sentrum

Tlf. 62 49 00 04

- Takk for støtten -

