Menighetsblad for Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen sogn

Årets 50-årskonfirmanter:

Foran fra venstre: Signy Røe, Liv Bjørnstad, Erik Skogstad Østgård, Ingeborg Trøan og Bjørg
Ingrid (Tollan) Østigård.
Bak fra venstre: Liv (Osmoen) Undseth, Joar Sæther, Ola Rye, Arne Johny Svennebye Pedersen,
Eivind Moen, Helge Egil Andersen, Magnar Storbækken, Asbjørn Slettan, Kristofer Storruste,
Ingvild Kristin Motrøen Larsgård og prest Knut Nordhaug. Fotograf: Siri Riise.
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Kirkehilsen og økonomi

På grunn av korona-pandemien kom det kun ut et nummer av Kirkehilsen i 2020.
I 2021 har vi som mål om å være tilbake med 4 nummer av Kirkehilsen.
Første nummer kom ut til påske. Nummer 2 kom ut til sommerferien. Nummer 3
kommer i oktober og nr. 4 før jul.
Men for å klare dette trenger vi din støtte!
Innenbygds: kr. 200,Utenbygds kr. 250,Du kan vippse til 667708 (kirkehilsen) eller innbetale til 1885 40 14214.
På forhånd takk.
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Min salme

Britt Utseth Erlien

Det er mange salmer som ligger mitt hjerte nært. De beskriver og forteller ofte om
hvordan livet med Gud kan være i mange
forskjellige livssituasjoner.
Salmen « Lær meg å kjenne dine veie»,
er skrevet av den danske presten og salmedikteren Jacob Paulli i 1902.
Teksten har fått betydning for meg,
ved at Gud finnes gjennom alt jeg opplever
på godt og vondt. Guds evige ord forteller

om Hans frelsende, betingelsesløse kjærlighet gjennom Jesus, til alle mennesker.
Synes denne salmen sier så klart at
Guds trofasthet og nåde er der gjennom
alle livets dager, og ikke minst etter døden.
Ved å holde meg til Gud, har jeg ingenting å tape, men alt å vinne.
Neste gang, utfordrer jeg Kari Gjelten
til å skrive «Min salme».

Lær meg å kjenne dine veie
Lær meg å kjenne dine veie
Og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
Er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede
Jeg aldri feil på målet ser.
Og for hvert håp som dør her nede.
Får jeg et håp i himlen mer.
Lær meg å kjenne dine tanker
Og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
Da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trøtt til døden
Så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
Bak tvil og vånde veller ut.
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Men lær meg fremfor alt å kjenne
Din grenseløse kjærlighet,
Den som kan tusen stjerner tenne
Nåe lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte
Og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
Den gir oss mere enn den tok.
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Oppussing av menighetshuset i Vingelen
Har du tatt turen forbi menighetshuset i
Vingelen den siste tiden, vil du se store
forandringer. I skrivende stund driver
Maler Larsen med maling av bygget. Vi
håper at det vil kunne stå ferdig i løpet av
høsten. Neste år har vi et håp om å få ferdig muren også. Det blir gjerne sånn at
det ene fører det andre med seg... Men en
ting er sikkert, det blir kjempefint!
Huset hadde et sterkt behov for en oppgradering og det forrige menighetsrådet
startet prosessen med oppussingen. En
komite bestående av Odd Arvid Nordseth, Grete Storhaug og Arne Haugli har
jobbet videre med dette. Det har til tider
vært motlaust, men Arne har aldri gitt
opp kampen og med et stort pågangsmot
kunne vi endelig starte på arbeidet i august. Penger har blitt søkt om og mange
avslag har det blitt, men når man ikke gir
opp så blir det ei løsning til slutt.

Hjertelig takk til alle som har vært med
på dugnader i sommer. Vi er svært takknemlig for alle som har bidratt. Uten dere
hadde det ikke gått. Det har blitt skrapa,
revet, spikret, pusset, vasket, ryddet, kastet, lagd mat, støvsugd, sagd og mye mer.
Tusen, tusen takk.
En stor takk til alle som har bidratt med
økonomiske gaver. Spesielt Annbjørg
Heitmann som ble 80 år og oppfordra til
pengedryss til menighetshuset og for gaven ved Ragnar Vingelens begravelse.
Vi er enda ikke helt i mål og vi blir takknemlig for alle bidrag som kommer inn,
alle monner drar.
Du kan vippse til 648031 eller sette inn på
kontonr: 1885 37 07828 Merk overføringen med «Oppussing menighetshuset»
￼
Tekst: Hilde G. Løkken
Foto: Arne Haugli

Full aktivitet.
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Noe får stå igjen mens noe må byttes ut.

Høyt henger de, men sure er de neppe.

Det blir vakkert.

Flotte dugnadsgutter som får velfortjent softis. Anders Strypet, Nordset`n, Einar Heggstad, Arne Haugli og Einar Hilmarsen.
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Vaskedugnad på menighetshuset

Tekst/foto:
Hilde Gellein Løkken

Vingelen, 10. august
Siden det blir så fint utenfor
menighetshuset så fant vi ut
at vi måtte ta en sjau inne
også.
Stort oppmøte tross kort varsel og 16 stk, stort og smått,
fordelte seg rundt på huset.
Alle vinduer ble vasket, alle
bilder ble tørket, tekstiler
sendt på rens og resten fikk
en real omgang med skurekosten.
Det ble som et nytt hus!
Tusen takk til alle om bidro
denne fine augustkvelden.

En pust i bakken etter ei lang økt.

Damene i full gang.
Fra venstre: Unni Kroken, Brit Vingelsgaard Ryen, Sigrun Aasen, Turid Vingill og Ann
Kristin Haugli. Fotograf Hilde Gellein Løkken.
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Brit Vingelsgaard Ryen forteller
skrøner fra tiden som skoleelev i
«Gammelskola».
Bente Nordistuen og Randi Ane
Storhaug småflirer.

Sommeren i Holøydalen
Det var åpen kirke i Holøydalen i forbindelse med markeringen av 22. juli.
27. juli skulle sangkvelden med Johan Sundberg og Jens Nygård arrangeres
på Nybo. På grunn av dårlig vær ble arrangementet flyttet til Øversjødalen samfunnshus. Det var som vanlig godt oppmøte.
Olsokdagen 29. juli hadde vi også
åpen kirke.
Friluftsgudstjenesten 1. august
skulle arrangeres ved Fjelltun, Kåsa. Dørene måtte åpnes, da vinden blåste kaldt
denne dagen også. Prost Simen holdt
gudstjenesten. Dagen ble avsluttet med
kirkekaffe og koselig prat.
Menighetsrådet har hatt en effektiv
sommer med god hjelp av kirketjener
Gunn Hege.
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av Halldis Jordet

Fra gudstjenesten i Kåsa.
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Konfirmasjon
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmanter
i Tolga kirke lørdag 4. septemberi Tolga kirke

var Emma Haugen, Elise Woie Kleveland, Ole
Øyvind Eggen Langen, Sunniva Lysgård Moen og
Heidi Sugaren.
Selv om gudstjenesten var lukket p.g.a fortsatte koronarestriksjoner dannet familie, innbudte
gjester og et nydelig septembervær en fin ramme
rundt handlingen.
Prost Simen forrettet og kom i sin preken inn
på at ungdomslivet kan by på både utfordringer og
gleder.Trosopplærer Trond takket konfirmantene
for en fin tid sammen med dem og vektla hvor
reflekterte de hadde vært i mange av de temaene
de hadde vært innom i løpet av konfirmasjonsforberedelsen.
Are Lysgård Haukø fremførte tre sanger hvor
tekstene var valgt spesielt for konfirmantene. Før
utgangsprosesjonen ble konfirmantene gratulert
med dagen og overrakt hver sin røde rose av en Konfirmantene i prosesjon inn i
representant for Tolga menighetsråd.
kirka. I front Trond Gellein Løkken.
Tekst: Merete Moe Tollan

Friluftsgudstjeneste på Dølmotunet 20. juni 2021
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Hilsen til høsten
I Hodalen starter vi menighetsrådsmøtene med “ord for dagen”, en tekst, et vers,
eller annet vi finner på. På augusmøtet leste leder Yvonne vers om høsten av Atle
Øi.

Høst

Det er min tur, sa høsten, sommeren skvatt
Gi meg mere tid, ba sommeren tynt
Men høsten var streng — «du har tid nok hatt»
På tide med høstfargepynt
Gi meg noen dager, eller en uke til
Sommeren var fortvilet
Høsten var morsk, «slutt å sutre — ti still»
Men bak morskheten lurte smilet
Høsten smilte, for høsten visste
At alt har sin tid, også sommer
På tide å blader fra trærne riste
Må bli ferdig, før høstmørket kommer
Sommeren yppet seg, men forgjeves
Høsten var tydelig, bestemt
For den som ser det, skal høsten leves
For i meg, sa høsten, er det vakreste gjemt
Det vakre er turer i skog og fjell
Det vakre er tid til å tenke
Reflektere, bli bedre kjent med seg selv
La høsten komme, så kan roen seg senke
Årstider kommer og årstider går
Hver med sitt særpreg og egenverdi
Og fra hver av dem, du et budskap får
Ta deg tid til å lytte, hør hva høsten vil si …

Reidun W. Kleveland, leder Yvonne Knol og
kasserer Bjørn Aasen.
Foto: Guri Jortveit
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Setermesser
Setermesse på Livollen, Eidsvolasetra til
Julie og Hans Ola Jordet 11. juli.

Setermesse på Movollen i Svartåsen
søndag 25. juli

Sola kom og laget en vakker ramme over
den trivelige setervollen. Dåpsbarnet Guri
fikk Guds velsignelse på hemsetra si, med
familie og andre som deltok på setermessa. Organist Amund Røes toner lød flott
over setertrappa , prost Simen ledet gudstjenesten. Menighetsrådet hadde ansvar
for kaffe og bakst, som kunne nytes i vakre
omgivelser.

Setermesse på Livollen med prost Simen
Simensen.
Tekst: Kari Gjelten, foto: Britt U. Erlien.
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En nydelig dag å ha setermesse og dåp på.
Amund Røe sørget for god musikk, som
alltid. Han hadde med seg Andreas Fossum
og Ole Jørgen Lunde på laget denne gangen.
Prost Simen Simensen hadde gudstjenesten.
Foto: Tore Hilmarsen
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Reidun tilbake i Hodalen
Søndag 15. august hadde vi i Hodalen
menighetsråd invitert til sommerens friluftsgudsjeneste. Den skulle holdes ved
den gamle Danseplassen ved Mælan, et
nydelig sted ved Drengen. Reidun var tilbake som prest, for første gang i år.
Vi valgte imidlertid å flytte hele arrangementet innendørs, da det ble spådd store
mengder nedbør natt til søndag og utover
søndagen.
I siste liten varslet vi som best vi kunne
med plakater og på sosiale medier. Vi
plasserte folk ved seterveien utover Letningslia, og håper inderlig vi nådde alle
som hadde tenkt seg til gudstjeneste den
dagen.
Vi flyttet til Hodalen kirke og hadde en
veldig trivelig søndag formiddag. I mangel av kirketjener, kimte vi i messingkubjølla vi hadde tenkt å bruke ute og den
klang litt nostalgisk og veldig sommerlig.
Organistvikar for dagen, Svein Gjelten
Bakken, viste stor fleksibilitet og byttet ut

av Guri Jortveit
saksofonen og repertoaret som var innøvd
for friluftsgudstjenesten, til vakkert tonefølge fra kirkeorgelet.
Vi avsluttet fellesskapet med kirkekaffe,
bakst og trivelig prat i kirkebenkene.
”Danseplassen” ligger der, og kanskje blir
det mulig å invitere dit ved en senere anledning.

Endelig var Reidun tilbake i Hodalen der
hun holdt siste gudstjenesten i jula i fjor.
Foto: Guri Jortveit.

Kirkekaffen etter
gudstjenesten ble
avholdt i kirkebenkene. I midtgangen
står organist Svein
Gjelten
Bakken
(fra høyre), Kolbjørn Kleveland og
prest Reidun Woie
Kleveland.
Foto: Guri Jortveit.
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Trosopplæring
Endelig ser det ut til at samfunnet er i
gang med å åpne opp! Det betyr at kirken
igjen kan gjennomføre gudstjenester og
andre arrangementer, samt at stadig flere
trosopplæringstiltak kan gjennomføres.
Det er større åpning for å gjennomføre
tiltak for barn og unge, men vi må forvalte
denne friheten med klokskap.
Vi startet høsten med Babysang. Det
foregår en onsdag i måneden i Kirkestua
på Tolga. Babysangen er et gratis tilbud
for alle babyer med foreldre/foresatte.
Her er det ingen påmelding, så det er bare
å komme innom på trilleturen. Her skal
vi lære enkle sanger med kristent innhold, samt kjente og nye barnesanger og
leke med regler. Noen fra da vi selv var
små, og andre fra nyere tid. Sang og lek,
kos og nærhet er stikkord for babysangen.
Vi synger med de stemmene vi er utrustet
med. For ditt barn er det nemlig bare den
stemmen som gjelder.
Sang blir det også for eldre barn, vi
planlegger oppstart av barnekoret i høst.

Alle barn i alderen 6 til 12 år er
velkommen til å
være med og synge
i koret. Vi har samlinger vekselsvis i
Vingelen kirke og
i Kirkestua på Tolga. Invitasjon til å
bli med kommer i
posten, og vi informerer på hjemmesiden
og på Facebooksiden «Kirkene i Tolga».
Vi planlegger også å komme i gang
med Barneklubben, og regner med et par
samlinger før jul. Følg med på plakattavlene, hjemmesiden og Facebooksiden til
kirken.
Velkommen til en spennende høst
med mange forskjellige trosopplæringstiltak!
Følg med på kirkens hjemmeside og Facebooksiden «Kirkene i Tolga».
Hilsen Trond
Trosopplærer’n

En natt i kirken for 10-11-åringer!
Helga 27. - 28. november blir det
Lys Våken i Tolga kirke.
Navnet Lys våken handler ikke om at vi
skal være våkne hele natta, men at vi skal
være våkne overfor det som skjer i oss
og rundt oss. Vi skal være våkne overfor
Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst
kan vi oppleve at Gud er Lys våken for
oss.
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Advent handler jo nettopp om lyset
som kom til verden. Dette skal vi feire
– i tillegg til at det snart er 1. søndag
i advent markerer starten på et nytt
kirkeår.
Dere som er 10 og 11 år får invitasjon i posten.

Velkommen!
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Tron Ungdomssenter

Konfirmanter i Vingelen

Det skjer litt på Tron ungdomssenter som
er vedt å få med seg. Vi har følgende leirer
for barn og ungdom i høst som det er mulig å bli med på:
•

Ledertreningsleir, 22.-24. oktober
for ungdom 15 til 17 år.

•

Venneleir, 12.-14. november for
barn i 2. til 4. klasse.

Barn og unge i målgruppa får invitasjon
i posten, i tillegg oppfordre vi dere til å
følge Tron og Kirkene i Tynset på deres
facebooksider og hjemmesider for mer
informasjon.
• Adventssamling
Søndag den 28. november blir det adventssamling på Tron fra kl. 13.00 til
17.00. Ta gjerne turen hit etter gudstjenesten sammen med familien eller på
egen hånd. Her er det god stemning og vi
håper det blir en fin dag. Vi serverer grøt
ved ankomst, ellers så blir det aktiviteter,
lek, baking, hobbyaktiviteter osv.
VELKOMMEN!
For å beregne mat, er det påmelding til
Gunhild (mobil: 907 58 741).
• Onsdagsmiddag
En onsdag i måneden, er det også
«onsdagsmiddag». Dette er åpent for
alle. Det er et hyggelig fellesskap, hvor vi
spiser en rimelig og god middag sammen.
Følg med på Facebooksiden «Tron
Ungdomssenter» for mer informasjon.

Fra venstre: Rasmus Ryen, Hallvard Vingelsgaard, Hans Motrøen Trøan,
Theo Dolven og Bjørnar Tobro Rønningen.

Med vennlig hilsen Tron Ungdomssenter
v/Gunhild Hesselberg Lorentzen
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Gudstjenester
OKTOBER
Søndag 03.10. kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste. Bøker til 4- og 6-åringer. Vingelen.

VIELSER
Tolga
26.06.21 Tormod Tollan og
Jorunn Synnøve Krogstad

Søndag 10.10. kl. 11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Holøydalen .
Søndag 10.10. kl. 19.00
Høsttakkegudstjeneste. Nattverd. Hodalen.
Søndag 24.10. kl .11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Tolga.
Søndag 24.10. kl. 19.30
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Vingelen.
NOVEMBER
Søndag 07.11 kl 11.00
Allehelgensgudstjeneste. Vingelen.
Søndag 07.11 kl 19.00
Allehelgensgudstjeneste. Tolga.
Søndag 14.11 kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Hodalen.
Søndag 28.11 kl 11.00
Lys Våken gudstjeneste. Nattverd. Tolga.
DESEMBER
Søndag 05.12 kl 11.00
Adventsgudstjeneste. Vingelen.

Kirkehilsen nr 3, 2021

GRAVFERDER
Holøydalen
29.06.21 Karen Lovise Wolen
Tolga
11.06.21 Ingrid Østgård
02.07.21 Bjarnhild Kristine Riise
09.07.21 Magnhild Wilson
23.07.21 Anveig Tollan
Vingelen
11.06.21 Knut Trøan
09.07.21 Oddbjørg Morseth
13.08.21 Ragnar Vingelen
03.09.21 Ingeborg Ekeberg
15.09.21 Eystein Magnus Vingill

DÅP
Holøydalen
30.05.21 Henrik Kåsen
Hodalen
10.07.21 Mollie Trøan Bedin
01.08.21 Live Malvik Fløttum
Tolga
20.06.21 Eirin Aasheim Grue
20.06.21 Aron Moen
20.06.21 Hedda Sætre Urset
20.06.21 Jenny Jonette Lillevik Hulbækmo
11.07.21 Guri Skogsrud Jordet
12.09.21 Ludvik Dahl Hansen
Vingelen
25.07.21 Gaute Hilmarsen Tollan
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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

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

Redaksjonen tar gjerne imot
stoff til Kirkehilsen:
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

