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Utgiver
Tolga Kirkelige Fellesråd
2540 Tolga
Kirkehilsen,redaksjonen
Hodalen: Tove Mette Tveråen
Holøydalen: Liv J. Jordmoen
Tolga: Sissel Erlien
Vingelen: Torill S. Urset
Redaktør: Audun Hjertager
Oppsett
Solhellinga Folldal AS
Trykk: Lasertrykk.no
Redaksjonen tar gjerne imot forslag
til stoff i Kirkehilsen. Deadline for
nr. 3/2018 er 10. september. Stoff
sendes: kirkehilsen@tolga.kirken.no
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

Prestetjenesten i Tolga

Prest: Reidun Woie Kleveland
tlf. 62 49 65 92 / mobil: 915 97 283
prest@tolga.kirken.no

Kommunehuset, 2540 Tolga
Åpent man-tir, tor-fre kl 09.00 - 13.00
Telefon 62 49 65 93 Telefaks 62 49 65 97
kirkekontoret@tolga.kirken.no
www.tolga.kirken.no
Daglig leder:
Audun Hjertager
Telefon: 62 49 65 93 / 922 18 389
Kirketjener Tolga:
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:
Gunn Hege Jordmoen, tlf 482 53 788
Kirketjener, Hodalen:
Arve Rye, tlf 911 75 404
Organist:
Svein Gjelten Bakken, tlf. 990 14 720

Gi ditt bidrag til Kirkehilsen!
Redaksjonen tar svært gjerne i mot tekster/bilder
og forslag til tema i Kirkehilsen.
Sendes til: kirkehilsen@tolga.kirken.no
Takk til trofaste og nye bidragsytere!
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Akkurat passe
For en nydelig vår vi
har hatt! Og for en
flott sommer som
har kommet nå i mai!
Barna har til og med
prøvd seg på bading
både i Nordersjøen
og Tallsjøen! Deilig!
Jeg elsker sommer
og sol! Og det gjør
mange av oss. Men
nå begynner det å bli
for mye sol; bøndene
er redde for kornet sitt som er sådd og møkka
som er spredd utover. Det trengs regn! Den
gamle kirkebønnen om «godt og tjenlig vær»
har sjelden vært mer aktuell.
Det slo meg dette i dag; at de tingene vi
elsker høyest er bare gode når de kommer i
passe porsjoner. Blir det for mye, blir det ikke
godt lengre!
-Vi liker god mat, men blir det for mye av
den kan det gi fedme.
- Vi liker å handle noe nytt til klesskapet, i
alle fall mange av oss damer da, men blir det
for mye blir klesskapet fullt og uoversiktlig. I
tillegg sliter miljøet og den høye etterspørslene presser prisene ned som igjen gir lite til
den enkelte tekstilarbeider.
-Vi liker å reise til eksotiske steder, men
flyutslippene blir høye og pengene vi kunne
brukt til de som trenger det mest blir færre.
-Vi liker tette familie og vennskapsbånd
med mye kontakt, men for tette bånd gir lite
rom for nye vennskap.
Sånn kunne vi ha fortsatt. Det er godt
for oss med sol og varme, det er godt å kunne
kjøpe både noen nye klær, nyte venners lag,
og ha mulighet for å reise bort. Men utrykket «For mye av det gode» er ikke uten grunn
oppfunnet. Det er akkurat passe som er godt!
Hva ville Jesus sagt til oss om dette? Ellers WWJD (What Would Jesus Do?) som jeg
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Av Reidun Woie Kleveland
lærte konfirmantene å
spørre. Har Jesus noe
å si til oss om dette temaet? Her er et utvalg
kjente og litt mindre
kjente utsagn fra Bibelen vår.
For det første: «All
god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra,...» Jakob 1, 17 a.
«Som dere vil at andre
skal gjøre mot dere, slik
skal dere gjøre mot dem», sier Jesus i Luk.6,
31.
«Dere skal elske innflytterne, for dere var selv
innflyttere i Egypt», 5 Mos. 10, 18-19.
«Dere skal ikke samle dere skatter på jorden,
hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver
bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark
ødelegger og tyver bryter inn og stjeler. For
der skatten din er, vil også hjertet ditt være»,
sier Jesus i Matt. 6, 19-20.
Vi menneskene er satt til å forvalte riktig
Guds skaperverk: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere
skal råde over fiskene i havet og over fuglene
under himmelen og over alle dyr som det kryr
av på jorden», 1 Mos. 1, 28.
Og til slutt Jesu ord til alle våre bekymringer: «Vær ikke bekymret for livet, hva dere
skal spise, eller hva dere skal drikke, heller
ikke for kroppen... Søk først Guds rike og
hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre
i tillegg.»
Kanskje er det et eller flere bibelsteder her
som kan vise oss vei, veilede oss slik at vi finner
det gode liv, den gode balansen i livet, mellom
oss selv, vår neste og vår Gud. Da kommer vi
kanskje nærmere utrykket «akkurat passe».
Lykke til :-)
Foto: Wikipedia
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Årets konfirmanter

Øverste rekke f. v.: Eirik Dæhli Ryen, Erik
Vingelen, Mari Brevad Lien, Ine Westberg,
Enrique Marcello Nahcotta Haugen Goodell og Kristian Thorsheim Selmer.
Andre rekke f.v.: Snorre Haugen, Aasmund Aashaug, Leif Rufo Aasen, Christian
Kangonge Kalinde, Thomas Andrè Finnestrand Bjørback, Jens Erik Volden, Jonas
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Øyan, Endre Strypet og Thomas Moldstad
Hegseth.
Fremste rekke f.v.: Martine Moseng
Thorud (konfirmert i Alvdal), Goro Bakken, Sokneprest Reidun Woie Kleveland,
Ingrid Sugaren og Anne-Goro Moseng
Bråthen.
Foto: Tynset Foto AS
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Kyrkjeklokkeseminar
Av og til kan det være både nyttig og interessant og se hva som kommer i innboksen på
e-posten. En dag her i vår kom det invitasjon
til ”Kyrkjeklokkeseminar” i Valdres. Dette
var noe jeg ble nysgjerrig på,- påmelding ble
sendt,- så da Mai var i ferd med å gå over
i Juni reiste jeg til Aurdal kirke for første
seminardag. I nydelig sommervær med
grønne lier og blomstrende enger var det et
yrende liv av folk og klingende kirkeklokker
da jeg ankom kirka. Her var det kirketjenere,
kirkeverger,ringere,prester, proster, biskoper,
kirkemusikere, campanologer, kirkeklokkeentusiaster!! og andre interesserte.
Seminar for kirkeklokker kan sikkert høres
litt sært og ”smalt” ut,- og det er det også!
Men når sant skal sies så var det veldig interessant, for dette omhandler kirke og menighet, kultur, historie, tradisjon, tro og overtro
samt fagarbeid.

Av Arve Rye, kirketjener Hodalen
Før seminarmiddagen på Valdres Museum
var det klokkespillkonsert og foredrag om
klokkespillets historie. Klokkespillet som ble
brukt er et som det kun finnes 5-6 av i hele
Europa, som mobile instumenter i denne
størrelsen. Dette var ei god opplevelse i den
lune forsommerkvelden, før vi samlet oss
inne til en trivelig og sosial middag med gode
kulturelle innslag.
Dag to var viet til kirketjenere / ringeres
praktiske arbeidkvardag, opplæring av nye
folk, klokkehistorie, inskripsjoner, dekor mm.
Før det til slutt var en liten debatt om kirkeklokkenes funksjon i dagens samfunn.
Avslutning på to seminardager var en god
lunsj og trivelig prat med nye bekjente!

Første delen av seminaret var viet til kirkeklokkenes opprinnelse og historie. Videre om bruken av klokker i liturgisk sammenheng, før vi fikk en innføring i bl.a.
klokkestøping, produksjon og vedlikehold.
Selvfølgelig kom det også et kapittel om
bygningsvern,arbeidsmiljø og sikkerhet. Det
er her snakk om relativt store masser i bevegelse og mye lyd/støy som bl.a. kan påvirke
hørselen i negativ retning, - tidligere var
det ikke snakk om hørselvern, noe som nok
resulterte i at mange ringere hadde med seg
kirkeklokkeklangen hele livet.
Det eneste aktive norske klokkestøperiet ,Olsen-Nauen i Tønsberg hadde med demoklokker i stativ hvor ulike typer klokker og
oppheng ble vist og hvor vi kunne prøveringe
så mye vi bare ville!! Ulike ringeteknikker og
tradisjoner ble også demonstrert og prøvd.
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Foto: Arve Rye.
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Besøk av pilegrimsprest Lars Erlend Kielland
Lars Erlend Kielland ble tilsatt som pilegrimsog personalprest ved Hamar bispedømmekontor i mai 2016. Pilegrimsarbeidet tar 50
% av hans stilling. Han kan reise ut og delta,
men skal ikke selv skape aktivitet langs leden.
Det siste året har han hatt en reiserunde i områdene der pilegrimsledene går i Oppland og
Hedmark.
På møtet på Tynset 03.04.18 møtte representanter fra menighetsrådene i Tylldalen,
Tynset, Kvikne, Hodalen, Tolga og Vingelen.
Jeg deltok som styremedlem i nettverket for
Østerdalsledene.
Møtedeltakerne informerte om hvor leden går «hos oss» og om planer for arrangement i vår region sommeren 2018. Siste uka i
juli fullfører Østerdalsnettverket sin vandring
mot Nidaros. I 2017- på etappe 2, overnattet
de i Vingelen og Dalsbygda. Etappen i år går
fra Budalen til Trondheim - med over 30 deltakere.
Svært mange av kirkene i vårt område har
åpne kirker om sommeren. Det var pile-

grimspresten
fornøyd med.
Mange vandrere har et «pilegrimspass» og
vil gjerne ha Pilegrimsprest Lars Erland
stempel som Kielland- med pilegrimsviser navn på merket på brystet.
steder/kirker
de besøker. Menighetsrådene langs leden ble derfor oppfordret til å skaffe stempel, og ellers drøfte om temaer som pilegrimer/pilegrimsvandring og
kirkebesøk kan tas inn i planer for samarbeid
mellom skole/barnehage og kirke.
Av Brit Vingelsgaard Ryen

Prost Simen Simensen til venstre ved bordet og pilegrimsprest Lars Erlend Kielland til høyre
sammen med deltakere fra Tolga og Tynset.
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Åpningskonsert i Tolga kirke

Fredag 20.juli kl. 19.30

Sommeråpne kirker

….i ord og toner ved lokale artister….
Vi byr på et sjeldent mangfold
av stemninger og musikalske uttrykk.
Kjære «svisker» som perler på en snor
bundet sammen med velvalgte ord…

Høytidelig stillhet, dyp lokalhistorie
Medvirkende:
LARS TINGELSTAD, ØYSTEIN WANGEN,
og spektakulær kunst og arkitektur
MARIANNE RUUD REHDER, SINDRE HAGEN,
SVEIN GJELTEN BAKKEN,
IVAR RIISE, JORUN ERLIEN NYVOLL,
SOLVEIG VINGELEN OG OLA SAGBAKKEN

Holøydalen: søndag 22.7, tir. 24.7,
Åpningskonsert i Tolga kirke
er Ove Steinar Riise’s idè og vi hedrer hans minne med
torsdag 26.7, kl 11.00-17.00 Konserten
hans unike lydopptak av bygdedikteren Annar Eggen.
20. juli kl 19.30
Hodalen: søndag 22.7 til og med Inngang kr. 250,- / gratisFredag
for barn under 16 år
søndag 29 juli, kl 10.00 – 18.00
Tolga: Uke 26-32, ca kl 10.00 – 18.00
Vingelen: 22. juni - 12. august, 10.00... i ord og toner ved lokale artister...
16.00, samme periode som museet.
Vi byr på et sjeldent mangfold av stemninger og
musikalske uttrykk. Kjære “svisker” som perler på
en snor bundet sammen med velvalgte ord...

Holøydalen kirke
Tirsdag
24. juli
kl 18.00
inviterer
vi til ny
sangkveld.
Dette har etter hvert etablert seg som eet godt
besøkt olsokarrangement med enkel og uhøytidelig, - og det vi kaller frisk og folkelig sang og
musikk.

Medvirkende:
LARS TINGELSTAD, ØYSTEIN WANGEN, MARIANNE RUUD REHDER,
SINDRE HAGEN, SVEIN GJELTEN BAKKEN, IVA RIISE, JORUNN ERLIEN
NYVOLL, SOLVEIG VINGELEN OG OLA SAGBAKKEN
Konserten er Ove Steinar Riise’s idé og vi hedrer hans minne
med hans unike lydopptak av bygdedikteren Annar Eggen.

Inngang kr 250,-/gratis for barn under 16 år

Olsokkonsert med Sneppen
Svein Ola Nygjelten

Sangkoret Sneppen inviterer til kirkekonsert
28. juli kl 1900 i Vingelen kirke og 29. juli kl.1900
i Tolga kirke.
Det vil bli et spennende og variert program. Dette vil
også bli avslutningskonserten med dirigent gjennom 7 år,
Lindsay Winfield-Chislett.

I år blir det mye allsang i tillegg til våre egne
innslag med mye og gammelkjente sanger. Vi
kan også by på en urfremførelse av en sang om
et ikke ukjent fjell i Øversjødalen.
Og så minner vi om at kvelden er gratis, men
med muligheter for å gi en passende kollekt til
menighetsrådets arbeid.
Velkommen!
Hilsen May Kristin, Stein og Johan

Foto: Tore Hilmarsen, Arbeidets Rett.
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Pilegrimsvandring på olsokdagen 29. juli
Siste søndagen
i
olsok-uka
blir det vandring langs pilegrimsleia før
g u dstj e ne st a
som
finner
sted på Dølvollen i Hørtdalen, setra til
Trond Erlien.
Tidligere pilegrimsprest Arne Symbol for Pilegrimsleia.
Bakken skal lede vandringa og forrette på
setermessa som starter kl. 13.
Gjennom Tolga kommune ble «Gammelallmannveien» valgt som hovedlei og
er en del av den merkede pilegrimsleia
mot Nidaros.
Vandringa på olsokdagen vil starte fra
Østvangen kl. 09.30. «Gammelallmannveien» går her tvers over jordene, videre
mellom Vangsåsen og det karakteristiske
Kottberget, skrår ned mot Tallsjøen og
passerer blant anna den grasgrodde Færrsletta eller Fantsletta.
Veien svinger seg videre gjennom frodig barskog frem til Toljeelva som forbinder Øvre og Ytre Tallsjøen. Vadet er grunt,

men like nedenfor er det ei solid klopp
som benyttes i dag. Den gamle veien opp
til Skardet er tydelig. Derfra forbi Pauran
og over Ryan går ferden videre på bilveien
som er lagt på «Gammelallmannveien».
Ved Allmannhaugen tar middelalderveien
av mot Båttjønna og Hørta og videre inn i
Os kommune.
Hele turen fra Østvangen til Dølvollen går i lett terreng og er ca 8 km lang.
Hvis noen ønsker ei kortere rute, er det
flere steder en kan slutte seg til, for eksempel på Sjøvollom der veien kommer ned
fra bak Kottberget eller på Skardet. Fra
andre sida kan en starte på Osvollom eller
ved Båttjønna. Oppfordring til naboene
på den sida!
Det blir stopp underveis, ta med drikke og «noe å bite ti». Det er også salg av
mat og drikke på Dølvollen. Når det gjelder skyss, kan en sjølsagt kjøre sjøl, eller
møte på Malmplassen eller Bua i Vingelen
kl. 9.00 for samkjøring. Skiltet parkering
ved Østvangen. Det blir organisert henting av biler etter setermessa.

Dølvollen hvor pilegrimsvandringa ender,
og alle samles til setermesse.

Pilegrimsleia over «Allmannhaugen» med
merkestolpe.
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Av Solveig Vingelen

Leia passerer Øver Tolja ved Tallsjøen.

Edens hage
Dagsavisa Vårt Land har gjennom vinteren og våren hatt en artikkelserie de
har kalt EDENS HAGE, som handler
om hage, natur og bærekraft. Her har det
vært mye interessant lesing om stadig aktuelle tema, og jeg ble inspirert til å dele
noe av dette med Kirkehilsens lesere.
«Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan
gjøre noe!»
I dag er det en stadig sterkere bevissthet
om maten vi spiser, om dens innhold og
opprinnelse. Og flere blir mer og mer
miljøbevisst. Vi vil jo helst leve sunt og
riktig, både for oss sjøl, våre nærmeste og
ikke minst for kloden vår. Det betyr ikke
at alle kommer til å lage egne deodoranter, slutte helt å fly eller dyrke østerssopp i
kaffegrut. Men som filosofen Arne Johan
Vetlesen påpeker : «Ikke alle kan gjøre alt,
men alle kan gjøre noe»!
Østerssopp på Svalbard
Tundraen i Longyearbyen er steinete
og brungul og få planter vokser så langt
Kirkehilsen nr 2, 2018

Av Torill Storhaug Urset

nord. Men amerikaneren Benjamin Vidmar, har starta et helhetlig planleggingssystem for å skape bærekraftige samfunn,
der man kan høste av et naturlig overskudd
(Polar Permaculture). Han jobba først på
hotell, og der ble alle matrester kverna på
kjøkkenet og skylt rett ut i fjorden. Han
bestemte seg for å gjøre noe med dette,
og starta med kompostering ved hjelp
av importert meitemark fra fastlandet
(finnes ikke naturlig på Svalbard), og han
kunne etter hvert dyrke sine egne agurker,
blomster og urter. I dag er det et spirende
liv i alle grønne nyanser, lange kar med
østerssopp, rader med høye tomatplanter
og firkanta beholdere med små, sprø salatblad. Amerikaneren har også grepet tak
i kaffegruten. Han sparte på jobben, fikk
andre bedrifter til å gjøre det samme. På
sykehuset hadde de til og med bøtte til
kaffegruten med bilde av Vidmar utenpå. I veksthuset blandet han gruten med
bl.a. papp og kokosnøttskall for å lage ny
jord, og han har innledet samarbeid med
forskere på universitetssenteret UNIS for
Side 9

å finne lokale jordtyper som kan blandes inn. Målet er å lukke systemet i størst
mulig grad, dvs. at maten som kastes danner grunnlaget for ny mat!
Prester, sprit og sult gjorde poteten
populær.
På 1500-tallet kom den nye grønnsaken
over Atlanteren fra Sør-Amerika, og her
i landet har vi brukt den i 250 år. I starten var det sterk motstand mot den, bl.a.
fordi den vokste under jorda. Men på
sine mange reiser rundt i Norge, hadde
lekpredikant Hans Nielsen Hauge (17281802) fått kjennskap til at poteten var full
av vitaminer, særlig c-vitamin), og at den
var lett å dyrke og ga store avlinger. Det
var særlig prestene som tok på seg rollen
som potetenes talsmenn, og derfor uttrykket «potet-prest». En prest på Toten sa
følgende i sin søndagspreken: «Man siger
iblandt os at lykkelig er den som har mange
Penger. Andre siger at lykkelig er den som
har en god Hustru. Men jeg siger Eder
at lykkelig er den som har en Bakke mot
syd, hvorpå han kan sætte Poteter». Under
Napoleonskrigene på 1800-tallet, da kornimporten ble forhindret og det ble matmangel, oppdaget man at poteten kunne
erstatte kornet i mange sammenhenger. I
tillegg til å stille sulten, hadde den også en
annen lukrativ egenskap. Den var nemlig
ypperlig til å brygge edlere dråper!
Poteten regnes som den tredje viktigste
matplanten i verden, etter ris og hvete.
Tak for maten
Nabolagshager brer om seg, og er blitt
veldig populært i mange byer. Overskrifta
henspeiler på et demonstrasjonsanlegg
og «showroom» for taklandbruk på taket
Side 10

av et kontorbygg midt i Oslo. På 270 m2
tester de jordblandinger og hvilke planter
som trives. I år kommer det hønsehus og
drivhus på taket.
På Røros har noen naboer starta
Prüberhagaen parsellbruk, og med støtte
fra FIAS sitt miljøfond, blir matavfall til
jord på rekordtid ved hjelp av BOKASHIkompostering. Bokashi er japansk kompostjord, som lages ved hjelp av husdyrgjødsel og oppmalt kvist, blir tråkket
på slik at det er lufttett og heller over Biosa
(en mjølkesyrebakterie-kultur). Den anaerobe prosessen tar vare på nitrogenet og
nedbrytinga går raskt.
I siste FIAS-posten «Fra bord til jord»,
er framgangsmåten for fermentering av
matavfall med Bokashi-kompostering detaljert beskrevet, så det er bare å bestille
bøtte og strø og sette i gang!

Det er ikke få tekster i Bibelen som oppfordrer til å så og plante. Og skal vi tro
Lukas, er dette faktisk selve nøkkelen til
Guds rike. Dominikanermunken og renessansekunstneren Fra Angelico (1395-1455)
tar oss med til en vakker hage når han i
sitt dommedagsmaleri fremstiller hva som
skjer med de velsignede ved historiens slutt.
Kunstverket kan sees i San Marco-museet
i Firenze.
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Dugnad på kirkegården ved Tolga kirke

Av Sissel Erlien

Det var et strålende vær og mange møtte opp
til årets dugnad på kirkegården.
Samtidig som bygdefolket ryddet og rakte
på bakken ble det også jobbet med det nye taket på kirka. Det ble også tid til sosialt samvær
med kaffe og kaker.
Stor takk til alle som bidro.
Bildet: Dugnad på kirkegården ved Tolga kirke.
Foto: Anne Lise Lysgård

Glimt fra Holøydalen kirke

Av Liv J. Jordmoen

Etter en vinter med mye snø på kirkegården,
kom vårsolen god og varm og tinte snøen
veldig fort. En fin varm, vår ble det. Årets
friluftsgudstjeneste i Øversjødalen blir 22.7
på Lillemoen. I løpet av sommeren blir det
løfting, skraping og beising av gjerdet, og i
august planlegger vi sliping og lakking av
gulv, og håper folk er villige til en dugnadsinnsats.
Bilde t.h.: Johan og Stein var med på
vårkveld med sang og musikk.

Kirkegårdskveld er utført.
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Takk til en trofast kirketjener i over 20 år!
Jon Ivar Holøyen, sammen med med menighetsrådsleder Liv Johanne t.v. og prest, Reidun
t.h.
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Trosopplæring
Tårnagenter
Søndag 29. april var det
Tårnagentdag i Vingelen
kirke. 14 3. og 4. klassinger
fra hele soknet møtte opp
og hadde en spennende dag
i kirka. Alle fikk
agentkoffert
med
nødvendige redskaper i, før de gikk ut
i labyrinten i kirka.
Der måtte de lete
seg frem i symboler
og malerier og i koTårnagentkoffert.
der.
Etterpå var
det frukt og bibelhistorie før det ble
orgelbesøk og tårnvandring. Grete lagde god betasuppe og
kringle til oss som
vi spiste før vi øvde
til
gudstjenesten
og deltok på den.
Tårnagentene var
forsangere og hadde
Tårnagenter under
forbønn.
teppet.
Dette
var

Tårnagenter i alterringen.
en meget vellykket dag som vi gjerne gjentar
neste år også.
Barneklubb
Vi hadde siste barneklubb før sommeren tirsdag 8. mai. Da lagde vi lykter og Reidun fortalte om Jesus som stiller stormen. Flanellografen er veldig populær hos ungene.
Etterpå var det som vanlig deilig kveldsmat og ingen ville dra hjem. Noen lagde litt
flere lykter og noen gikk en tur på kirkegården. God stemning og trivelig kveld.
Første Barneklubb til høsten blir onsdag
5. september kl 17.00 på sætra til Vingelsgaard i Rysæteråsen.

Bilde over: Egenproduserte varer i barneklubben. Bilde t.v.: Stas å være med i barneklubben. Mali og Martin Aas, og Marie Dalseng.
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Trosopplærer Hilde G. Løkken, hilde@tynsetkirke.no, tlf. 971 05 333
Salmeslaget
I overkant av 100 konfirmanter fra Nord-Østerdal var lørdag 10. mars samlet til øvinger og
stor salmekonsert i Kulturhuset på Tynset. Bak
«det store salmeslaget» i kulturhuset på Tynset var det konfirmantene i Rendalen, Tynset,
Alvdal, Tolga og Os. De bar fram salmeskatten
til en nærmest fullsatt storsal i kulturhuset på
Tynset. Konfirmantene fra hvert sted framførte to salmer hver. Tone Hulbækmo som ledet tolgakonfirmantene sier at det er viktig at
også konfirmantene blir kjent med den rike og
gode salmeskatten som vi har.
Tolgakonfirmantene stilte fulltallige og leverte «varene». Godt jobba.
Babysang
Denne våren prøver vi oss med en babysang i
kirkestua på Tolga. Så får vi se om det er stemning for et slik tilbud i bygda. Er det det, fortsetter vi til høsten.
Hvis det er noe dere lurer på, savner eller bare
vil snakke om, ta kontakt.
Hilsen Hilde

Fra salmekonserten i Kulturhuset på Tynset.

2-åringenes dag på Dølmotunet
Søndag 24. juni kl. 11.00 er alle 2-åringene
velkommen til Dølmotunet. Det blir omvisning på gården hvor vi besøker dyra, og
plukker blomster til gudstjenesten/Skaperverkets dag. Gudstjenenesten begynner kl.
12.00, og her blir det utdeling av 2-årsboka.
Det blir også dåp. Velkommen til store og
Reidun Woie Kleveland
små.

Pilegrimsvandring for 3. og 4. klasse v/Brit Vingelsgaard Ryen
Vingelen skole: Lokal pilegrimsvandring for 3. og 4. klasse
- etter Gammel-almannvegen fra Åsan til sentrum i Vingelen
I «Læreplan for kristendom, religion livssyn og etikk (KRLE) for 1- 4. klasse» er det
satt opp flere mål. Der står det at elevene
skal ... «finne spor av kristendommens
historie i lokalmiljøet og i distriktet, og
presentere funnene på ulike måter».
Et annet mål sier at elevene «skal lytte
til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger.»

skole på en liten lokal pilegrimsvandring.
Vi startet på Åshaugvollen på Åsan og fulgte pilegrimsleden etter Gammel-almannvegen ned til bygda. Turen var ca 5 km.

Skoletime om helgener, hellig Olav og
pilegrimsvandring
Dagen startet med en time på skolen.
Vi fortalte om hellig Olav,- den mest kjente
av de norske helgenene og om hvorfor folk
Fredag 8. juni-18 var Torill Storhaug Ur- i nesten 500 år la ut på slike vandringer
set og jeg med 3. og 4. klasse ved Vingelen mot Nidaros/ Trondheim.
Kirkehilsen nr 2, 2018
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Elevene skrev i arbeidsboka si og alle
fikk lime inn et kart som viser hvor pilegrimsleden går gjennom Tolga kommune. De fikk også høre om at pilegrimene
som kom til Vingelen ville besøke den katolske stavkirka på Persjordet og om Olavskilden - «Olakjølla» - i Vingelen.

18 elever fra 3.-4. trinn sammen med
lærerne Bente Nordistuen og Erika
Ringnes Gjelten gikk pilegrimsleden
(Gammelallmann-veien) fra Aasgårdvollen tilbake til skolen.

5 km vandring - med pilegrimsstav
Etter bilskyss til Åsan, var det ei lita fruktpause. Her fikk hver elev en pinne som
skulle spikkes til stav. Turen gikk fra
Åshaugvollen, forbi Aasgårdvollen og opp
til Gammel-almannvegen som kommer
fra Tynset. Vi var også oppom Knappåsen.
Der er det fin utsikt - til kirka i Vingelen og
østover bygda.
Så fulgte vi pilegrimsleden - som følger Elevene spikka hver sin pilgrimsstav i løpet
Gammel-almannvegen - nedover til bygda. av turen!
Fotos: Torill Storhaug Urset
Alle elever hadde med kniv. Noen hadde
med hjemmefra, andre brukte kniver de
fikk låne på skolen. I matpausen spikket
alle ungene på staven som de brukte på
nedturen. Vi gikk den merka ruta som Hodalen, gravferd:
Aud Gjelten
kommer ned ovafor Eggen og på veien 13.04.2018
Anne Marie Øien
i krysset ved Heggstad. Derfra gikk vi til 11.05.2018
Tolga, døpte:
skolen.
Thomas André 		
Det var strålende turvær og vi hadde 11.03.2018
		Finnestrand
Bjørback
med oss spreke og blide elever - en riktig
fin junidag!
Tolga, gravferd:
20.03.2018
Ethel Natalie Tollan
27.03.2018
Jon Leren
04.05.2018
Johanne Riise
04.05.2018
Ove Steinar Riise
Vingelen, døpte:
01.04.2018
Olav Hernes Tobro
02.06.2018
Vetle Aasgård
Vingelen, gravferd:
11.04.2018
Magnvor Røe
Venter på skyss bortpå Åsen.

Siden sist - Livets gang
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Gudstjenester
Juni

Søndag 24.06. kl.12.00. Gudstjeneste. Skaperverkets dag på Dølmotunet. Dåp. 		
2-åringer deltar. Sokneprest Reidun Woie Kleveland. Tolga.

Juli og olsok

Søndag 01.07. kl. 13.00. Setermesse Rønningsvollen på Langsetra. Setra til Aud og
Embret Rønning. Flere dåp. v/Reidun. Vingelen.
Fredag 20.07. kl. 19.30. Åpning av Olsok-uka i Tolga kirke. Tolga.
Søndag 22.07. kl. 12.00. Friluftsgudstjeneste på Lillemoen hos Ingrid og Thorbjørn 		
Eide/Liell i Øversjødalen v/prost Simen Simensen. Holøydalen.
Lørdag 28.07. kl. 19.00. Konsert med Sneppen. Vingelen.
Søndag 29.07. Kl. 9.30. Olsokvandring fra ØstvangenPøran- Båttjønna/Dølvollen med tidligere
pilegrimsprest Arne Bakken. Se egen omtale. Tolga.
Søndag 29.07. kl. 13.00. Setermesse på setra til Trond
Erlien. Dåp. v/Arne Bakken. Tolga.
Søndag 29.07. kl. 19.00. Konsert med Sneppen.
Tolga.
Setermesse på setra til Trond Erlien.

August

Søndag 12.08. kl.12.00. Setermesse på Amundsvollen,
setra til Amund Christie Ryalen i Lettningslia,
v/sogneprest i Os, Stig Johnsbråten. Hodalen.
Setermesse Amundsvollen.
Søndag 19.08. kl.19.30. Salmekveld. Sted ikke bestemt.
Vingelen.
Søndag 26.08. kl. 19.00. Sangkveld med «Hagen trio». Andakt v/Reidun. Tolga.

September

Søndag 02.09. kl. 11.00. Høsttakkegudstj Nattverd. v/Reidun Holøydalen.
Søndag 02.09. kl. 19.00. Høsttakkegudstj. Nattverd. v/Reidun Hodalen.
Søndag 09.09. kl. 11.00. Høsttakkegudstj. 50-årskonfirmanter. Nattv. v/Reidun. Tolga.
Søndag 23.09. kl. 11.00. Høsttakkegudstjeneste. Utdeling 4 og 6 års bok. v/Reidun. 		
Vingelen.
Søndag 30.09. kl. 11.00. Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene. Nattverd. 		
v/Reidun. Tolga.
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
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

Ønsker du å annonsere?
Kontakt
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

