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Forsidebilde
Årets 50-årskonfirmanter: Foran f.v.: Dagrun Urseth, Gunn Storrø, Jorid Vaagland,
Reidun Woie Kleveland (prest), Torill Riise (f. Tellebond), Kari Normo, Aud Inger Erlien
Dalløkken.
Midterste rad f.v.: Johanne Nordstad, Inger Marie Broen, Randi Volden
(f. Brennmoen), Joar Jordet, Willy Røe, Åse Larsen (f. Hagen) , Aud Tolgensbakk Krangnes,
Helene Mellembakken (Riseggen), Marit Smedaas Andersen, Torill Petronille Storhaug Urset.
Bakerst f.v.: Torleif Tollan, Bjørn Riise, Rune Motrøen, Sverre Moen Sønmør, Ivar Riise,
Einar Heggstad, Jostein Flatgård, Aud Karin Sæther, Stein Åge Lysgård.
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“Nå må vi snakke om reine ting”
Nå for tida går det i høsttakkefester rundt
i bygda! 4. september var det høsttakkegudstjeneste i Holøydalen, med utdeling
av 6 års bok og med nydelig pynting og
god beverting med trollkrem! Og nå i går
11. september var det høsttakkegudstjeneste i Tolga kirke med like fin høstpynt,
50-årskonfirmanter med stramme karer
og festpynta damer og nydelig kakebord.
Det er moro!
Høsten er tid for innhøstning, og da
er det flott og ha høsttakkefestene til å
minne hverandre på å vende takken opp
til Gud som har gitt oss det alt sammen!
Ikke minst for bøndene er høsten ei tid for
siste innhøsting. Bestefaren min, farfaren
min var bonde, på et lite, leid småbruk på
Hisøya. Skikkelig bonde, det var livet hans
det! Og det var stor stas for oss barnebarna
å komme på besøk om somrene, hente inn
kuene sammen med han, se på at han ordna med melkemaskin, fore dyra og måka
møkk. Og så hendte det at de hadde kattunger på låven!

Av Reidun Woie Kleveland

4-15, sammenligner han det med et såkorn. Når Guds ord, som vi nå kan lese
om i Bibelen, høres av oss, er det som et
frø som blir sådd i oss, sier Jesus. Men vi
mennesker tar imot disse orda forskjellig.
Akkurat som frøa i jorda gror ulikt utifra
de ulike jordsmonn. Derfor får noen korn
leve, mens andre vil dø. Fins det en mer
jordnær sammenligning, bokstavelig talt?
Men slik er Bibelen, og det som vi kan lese
om i Det gamle og i Det nye Testamentet.
Gud knytter orda sine til liva våre.
Bibelen inneholder både ord til trøst i
vanskelige situasjoner, ord til hjelp i ulike
valg i livet, ord som utfordrer oss, og ord
om tilgivelse og nåde. Og hele tida er de
knytta opp til vår virkelighet. Kanskje kan
vi i kirka bli enda flinkere til å «snakke om
reine ting» vi også. Troen som del av livet
er en hverdagserfaring.
Et slikt lite ord til oss i vår hverdag er orda
i Matteus kapittel 11, vers 28: «Kom til
meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder, og jeg vil gi dere hvile».

Bestefar var ikke noen intellektuell, høyttravende fyr, hadde ikke noen jordbruks- Lykke til med å finne ord til livet ditt i Bibeskole. Men han var en utrolig hjelpsom og len! Og ta vare på jordsmonnet i livet ditt
snill mann. Når vi prata med han var det så kornet, Gudsordet, kan få gro!
greiest å dreie samtalen over på “skauen”
og åker og eng. Hvis det ble for abstrakt
eller følelsesorientert, hendte det han sa:
Reidun
“Nei nå må vi snakke om reine ting!” Han
var en veldig jordnær mann, bestefaren
min. En mann jeg var veldig glad i!
Når Jesus snakker om ordet sitt i Lukas 8,
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Friluftsmesse i Øversjødalen
Det ble holdt friluftsmesse første søndagen i Olsok, på Soltun, med utsikt over
Langsjøen og fjellene omkring. Strålende
sommervær og 100 fremmøtte. Nils Kåre
Erlimo vikarierte som prest. Svein Gjelten
Bakken, organist. Jon Ivar Holøyen, klokker, med kubjelle til den bruken. Vårt
musikalske husorkester med Johan, Jens
og Stein, spilte og sang noen melodier.
Bl.a. Langsjønatt, skrevet av Johan. – Et
flott innslag som passet til omgivelsene.

Av Liv Johanne Jordmoen

Tre barn fra Stavanger og Helgøya ble
båret til dåpen av foreldre med aner i
Øversjødalen. Menighetsrådet v/Bjørg,
Solrun og Inger solgte kaffe, saft og kaker
etter messen.
Takk til dere alle som gjorde dagen så fin!
Under Olsok var også Holøydalen kirke
var åpen i tre dager. Det var en del som
stoppet og ville beskue vår fine kirke!

Dåpsbarn:
Fra venstre: Kjell
Leander Jordmoen
Staff (mor: Liv
Anette, far: Lars
Eirik). Tvillingene
Teodor og Nikoline
Osflaten Sægrov
(mor: Vendel Marie Sægrov, far:
Odd Arne Osflaten).

Årets 50-årskonfirmanter
Årets 50-årskonfirmanter var samlet på
Tolga helga 10.-11. september. På lørdag
var de på Øversjødalen kirkegård og Tolga
kirkegård hvor det ble lagt ned blomster
på gravene til konfirmanter som er døde.
Deretter dro de til Vingelen kirke- og skolemuseum hvor det var omvisning og kaffeservering. På vei fra Vingelen var de innom i Hamran for å se det nye anlegget der.
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Sætermesse på Simasvollen
Andre olsokhelga og siste søndag
i august var det messe hos Grethe
og Lars Buttingsrud på Simasvollen i Kvannberget. Været var lunefullt med regn og vind, så de to
dåpsbarna med følge måtte trekke
inn i sæterstua. Til tross for mye
folk, fikk alle en krakk eller benk
og sitte på, og det vart ei fin messe med pensjonert pilgrimsprest
Arne Bakken og vikarorganist
Amund Røe. I forkant av messa
fortalte Lars litt om setra og dens
historikk. Leder i menighetsrådet
Grete Nesteby fungerte som klokker, ringte med kubjella og kom
med dagens kunngjøringer. Tradisjonen tro var det servering etterpå, med mange gode kaker til
kaffen.

Bilde over og under: De to dåpsbarna med sine
mødre fra Tolga, Gerd Brynhild Hartvigsen og Pia
Beate Riise.

Av Sissel Erlien

På Tolga ble det vandring i Gata hvor det
var Lokalmatdag. Mye fint å se og kjøpe,
og mange folk å treffe. Middag på Malmplassen om kvelden med hyggelig samvær.
Helga ble avsluttet med høsttakkegudstjeneste og kirkekaffe i Tolga kirke på søndag.
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Prest og vertinne, Arne Bakken og Grethe
Buttingsrud.
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Danse mi vise til nordnorske takter

Friluftsgudstjeneste på Dølmotunet

Dette bildet ble tatt på trappa til gammelskula/menighetshuset rett før konserten. Fra venstre Henrik Sand Dagfinrud og kona Marie Bakken Sivertsen med veslejenta på armen,
Halvdan Sivertsen og kona Marit Ellisiv Bakken, ekteparet Ellen Margrethe Solstad og
Geir Tømmerberg.
Vingelskjerka fikk besøk av Trio SolTømmerBakken med gjester søndag 10. juli, i
forbindelse med deres «ferietur» sørover.
Alle musikantene er bosatt i Bodø. Ellen
Margrethe Solstad har aner fra Eggen, da
hennes mor Målfrid er født og oppvokst
der. De andre i trioen er Ellen Margrethes
ektemann Geir Tømmerberg (tangenter)
og kona til Halvdan Sivertsen, Marit Ellisiv Bakken.
Ellen Margrethe fortalte at de skulle ha
samme konsert flere steder i Nordland, og
ved siden av å opptre som trio var de aktiv
i Bodø domkor.
Repertoaret bestod av sanger og viser
av nordnorske poeter/musikere, i tillegg
til viser av Einar Skjæråsen. At sistnevnte
ble valgt var nok ikke tilfeldig, da svigersønnen til Marit og Halvdan, Henrik Sand
Dagfinrud, er Skjæråsens oldebarn. Henrik er sanger med bakgrunn i Det Norske
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Solistkor. Henrik viste seg å ha ei kraftig
røst og et eminent gitarspill. Kona, Marie
Bakken Sivertsen, bidro også med vakker
sang på konserten, og hun sang en egenprodusert sang (verdenspremiere i følge
henne sjøl). Artig var det for øvrig at
trioen framførte en sang som het «Stille»
med tekst av Skjæråsen, og som Engebret
Eggen (Ellen Margrethes bestefar) hadde
tonesatt!
Bestefar Halvdan var barnepike til
Marit og Henriks veslejente i første del
av konserten, og da han som gjesteartist
fikk slippe til, hadde han publikum i si
hule hånd fra første gitargrep. I tillegg til
å synge og spille sanger og viser som går
rett hjem hos svært mange, har han også
snakketøyet i orden og lirer av seg den ene
morsomheten etter den andre. Så man kan
vel trygt si at Halvdans fremførelser var
kveldens høydepunkt!
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Av Sissel Erlien

Dåpsbarnet Dennis Sæther, Jørgen Stamoen, Stian Sæther, Natalie Sæther, Kjetil Sæther,
Marita Neverlien Sæther, Marte Stamoen, Anne Berit Gundersen. Foto: Ann Sæther.
Søndag 26. juni var det friluftsgudstjeneste
på Dølmotunet Det var Skaperverkets dag
og da passet det spesielt godt at det også
var barnedåp. Mange hadde møtt frem og
det ble en fin stund. Sang og musikk ved
Per Arne Tollefshagen og Svein Gjelten
Bakken.

Dølmotunet er et levende gårdsmuseum og geitene der ville gjerne delta, men
siden de var mere opptatt av å spise blomstene enn å høre på prestens budskap, ble
de etter hvert stengt inn i fjøset.

Dølmotunet. Foto: Knut Sagbakken.

Klokker Per Arne Tollefshagen og prest Reidun W. Kleveland. Foto: Ann Sæther.
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Avduking av minnestein
Avduking av minnestein over legda på
gammelkjerkegarden i Vingelen.
Samtidig med åpningskveld for sommersesongen i Kirke- og skolemuséet
fredag 24. juni, var det åpning av skoleutstillinga som denne sesongen flytta til
«snekkarrommet»i andre etasje på gammelskola. Mange, både innabygds og utabygds, møtte opp etter å ha tatt seg opp
den bratte og slitte skoletrappa og fått en
slurk av tranflaska for «å komme i stemning» før den gammeldagse skoletimen
kunne ta til. Grete Storhaug fra museumsstyret ønska velkommen og fortalte litt om
skoleutstillinga før «lærerinne» Torill Petronille ankom og de fire elevene som satt
på de gamle pultene reiste seg og hilste
høytidelig. Tidsriktige og gammeldagse
klær hadde de også. Det vart både bibelhistorie og geografi, ved hjelp av flanellografbilder, gamle plansjer og kart! Og ikke
å forglemme sangboka til Mads Berg! Timen både starta og vart avslutta med song,
sånn som det ofte var før i tida.
Så bar det ut på gammelkjerkegarden
med hele forsamlingen, og mens vi stod
rundt den nylig oppsatte granittstøtta, fortalte Eisten Aaseng om prosessen og om
historikken på denne delen av kjerkegarden.
«Det var her gammelkjerka, Trefoldighetskjerka, stod med sitt veldige tårn (33
meter høgt)fra 1653 til 1882. Først i 1815
finnes et skriv om fordelinga av gravplasser på denne kjerkegarden. Det var 18
gravrekker på sørsida av kjerka og 17 på
nordsida, to bruk eller gravfestere på kvar
rekke. Rekke 15, 16 og 17 i det nord-østre
hjørnet var tildelt legdene. Dette hjørnet
av kjerkegarden var lengst bak fra gamSide 8

melt, for da var hovedinngangen mot vest,
mens i dag er det motsatt.
I 1902 tegna Lars K. Aasen et kart over
området, der mesteparten av gravene er
nummerert, men det finnes ingen fortegnelse med navn. Seksti år etter at kartet
forelå, og det fremdeles ikke hadde skjedd
noen regulering, tok menighetsrådet affære og tok vekk alle støtter og pløyde opp
jorda for å få vekk alle ujevnheter. Det
skulle bli slutt på ljåslått, heretter skulle
graset tas med moderne grasklipper! Men
det vart problematisk å få alle gravminnene tilbake til sin opprinnelige plass, da
skrifta i mange tilfeller var borte/tatt av
tidens tann.
Etter mange dugnadstimer de siste åra
og med konsulenthjelp fra bispekontoret
har de fleste støttene fått plass på rekker og
blitt tilstrekkelig sikra. Og her kan nevnes
at det var i forbindelse med dette arbeidet
at gravstøtta til Sara Oust kom for dagen.
Den støtta står nå trygt plassert i Kirke- og
skolemuséet.
Legd eller husgang som det óg vart
kalt, starta allerede på 1200-tallet (Magnus Lagabøter)og var en form for omsorg
for uforsørgede og fattige. Gårdene skulle
da etter tur la de som trengte det få mat
og husrom ei viss tid. Ordninga med legd
vart formelt oppheva år 1900, da det kom
ei ny lov kalt fattiglova og da vart det betaling for å huse slike legdsfolk.
Hvor mange er så gravlagt i dette hjørnet av kjerkegarden? Før 1902 ser det ut til å
være fjorten og ni er gravlagt her mellom
1902 og 1918. De siste som vart stedt til
kvile her var en far på 21 år og hans hjemmedøpte sønn uten navn, og dette skjedde
den 6. november 1918».
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Minnestøtta som skal avdukes er en Gravmonumenter. Inngravert tekst er som
granittsten fra Olaberget, og inskripsjo- følger: Reist til minne om legder og annen og oppsettinga er utført av Vingelen dre som er lagt til kvile her, 1653 - 1918

I forbindelse med at Museet i Vingelen åpnet for sommersesongen 2016 med å vise
frem den nye skoleutstillingen i gammelskola i Vingelen, ble det foretatt avduking
av en minnestein som ble satt opp på den
gamle kirkegården i sommer.
Det er flere som er begravet der uten
å ha fått en sten til minne på graven. Det
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er derfor satt opp en felles minnestein for
dem. Primus motor for dette har vært Eisten Aaseng som har mye kunnskap om
kirkene og kirkegårdene i Vingelen. Steinen ble funnet av Torill P. S. Urset i Olaberget. Hun sørget for at den fikk inskripsjon
og satt opp.
Tekst/foto: Grete Christensen
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Gudstjenester

Olsokavslutning med Sneppen i Vingelskjerka

September
Søn 18.09. kl 11.00 Høsttakkegudstjeneste, 4 og 6 års bok, nattverd.
Reidun W.K. Vingelen
Søn 18.09. kl 19.00 Høsttakkegudstjeneste, 6 års bok, nattverd. Reidun W.K. Hodalen
Oktober
Søn 02.10. kl 11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, nattverd.
Reidun W.K. Tolga
Søn 09.10. kl 11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, nattverd.
Reidun W.K. Vingelen
Søn 23.10. kl 11.00 Gudstjeneste, nattverd. Reidun W.K. Holøydalen
November
Søn 06.11. kl 11.00 Allehelgensgudstjeneste. Reidun W. K. Vingelen
Søn 06.11. kl 19.00 Allehelgensgudstjeneste med sangkoret Sneppen.
Reidun W. K. Tolga
Søn 13.11. kl 11.00 Gudstjeneste, nattverd. Reidun W.K. Hodalen
Søn 27.11. kl 11.00 Lys Våken gudstjeneste, 4 og 6 års bok, nattverd. Reidun W. K. Tolga
Desember
Søn 04.12. kl 11.00 Adventsgudstjeneste, barnekor?, nattverd. Reidun W.K. Vingelen
Søn 11.12. kl 19.00 Syng inn jula med Skolekorpset, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen, 			
andakt ved Reidun W.K. Tolga
Tor 15.12. kl 19.00 Syng inn jula, andakt ved Reidun W.K. Vingelen
Fre 16.12. kl 19.00 Syng inn jula med Mannskoret Ljom, andakt v/Reidun W.K. Hodalen
Fre 23.12. kl 16.00 Julegudstjeneste. Solist Per Arne Tollefshagen.
Reidun W.K. Omsorgstunet
Lør 24.12. kl 13.30 Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Holøydalen
Lør 24.12. kl 16.00 Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Tolga
Lør 24.12. kl 16.00 Julekonsert. Vingelen
Søn 25.12. kl 09.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd. Reidun W.K. Vingelen
Søn 25.12. kl 11.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd. Reidun W.K. Tolga
Søn 25.12. kl 13.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Hodalen
Lør 31.12. kl 14.00 Nyttårsgudstjeneste, nattverd ved prost Simen Simensen.Tolga
Andakter på Omsorgstunet høsten 2016
Fre 11. nov kl 11.00
Fre 09. des kl 11.00
Fre 7. okt kl 11.00
Fre 25. nov kl 11.00
Fre 23. des kl 16.00 Julegudstjeneste
Fre 21. okt kl 11.00
Dette er åpne andakter for alle!
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Sneppen og dirigent Lindsay WinfieldChislett hadde virkelig fortjent full kirke
denne søndagskvelden. Det var dessverre
en del tomme plasser, men for oss som fikk
oppleve konserten ble det en fantastisk
kveld. Koret, med bortimot 40 sangere,
viser sangglede, har et publikumsvennlig
og meget variert repertoar og en livfull og
sprudlende dirigent.
Publikum fikk bli med på en musikalsk
reise gjennom halvannen time, som spente
fra lokalmusikk, voggesanger, irske toner,
afrikanske rytmer til moderne pop-låter.

Og mellom hvert nummer bidro Lindsay
med informasjon og historikk på sin morsomme og sjarmerende måte. Mot slutten
av konserten var det også ei avdeling med
ei lita gruppe i koret, flott levert det også!
Meget bra fremførelse var det også av
de mer moderne låtene som Coldplays
Viva La Vida og Katy Perrys Roar. Konserten var både vakker og lærerik og slik
satte den et verdig punktum på årets olsokuke!

Trosopplæring
Dere har kanskje begynt å legge merke til
at det arrangeres litt nye og kanskje litt underlige ting i kirkene våre? Lys Våken har
vi hatt et par år allerede; en helg for 5. og
6. klassinger med overnatting i kirka hvor
de også deltar i gudstjenesten på søndag.
Og så har vi hatt det vi kaller prosjekt-kor
eller høytidskor hvor barna har øvd noen
ganger i forkant av en gudstjeneste tilpassa store og små. Disse tinga er del av
noe større som vi kaller trosopplæringsreformen!
Alt det vi driver med i kirka er egentlig
trosopplæring eller læring til tro. Og mye
godt trosopplæringsarbeid har vi drevet
med lenge. Vi har jo lenge hatt dåpssamtaler, utdeling av bøker til 4 åringer, utdeling av NT til 5 klassinger og konfirmasjons
undervisning. Men nå har kirken de siste
åra fått tildelt friske midler for å kunne gi
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en mer sammenhengende kristen
trosopplæring fra
0-18 år. Dette er
veldig bra nå som
heller ikke skolen
kan bidra med
forkynnende kristendomsundervisning
lengre. Her i Nord-Østerdal prosti har vi
hatt ansatt trosopplærere, og vi har selv
tatt tak i en del ting lokalt.
Så fremover vil dere stadig møte på nye
og spennende opplegg for barna deres i
menighetene våre! Til våren blir det Tårnagenthelg for 3-4 klasse, 2 åringene skal
få pynte til Skaperverkets dag, dåpsbarna
skal begynne å få gave når de når 1 og 2 år,
og mye annet fint! Bare følg med!
Reidun
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Høstfarjer

Olavsdagen i Hodalen

Foto: Nils Bakken

Høstfarjer og flammer i fjell og i li
medio september år ætte år
Det nynne en vemodig melodi
Så lenge te neste vår
Det fullendte bilde i farje og form
ingen kan gjørr det ette
Kan blåse bort i en høstnattstorm
Løvverket fødd te å dette
Høstens farjepanorama
gi sjela i underlig ro
Det ypperste i kunst og drama
Sjå det, føl det – no
(Jon P. Brennmoen, Grotid)

Unni Ryen leser fra Falkberget.

Foto: Nils Bakken
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29. juli var det vandring både i historie,
i tanker og til fots, fra kirkerommet til
Nordresjøen, hvor Hodalen bygdekvinnelag sørget for servering. Under ledelse av

pilegrimsprest Arne Bakken fikk de rundt
80 frammøtte høre om Olav den hellige, pilegrimsvandring, Falkberget (Unni
Ryen) og kulturminner (Nils Bakken).

Vandringen startet i kirka.

Pilegrimsprest Arne Bakken til høyre.
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Siden sist
Døpte - Holøydalen
24.07.2016
Teodor Osflaten Sægrov
24.07.2016
Nikoline Osflaten Sægrov
24.07.2016
Kjell Leander Jordmoen Staff
Døpte - Tolga
26.06.2016
Dennis Sæther
Vigde - Tolga
25.06.2016
Ingrid Wardenær og Christer Bredesen
24.07.2016
Nina Midtskogen og Anders D Y Urset
Gravferd - Tolga
14.09.2016
Eivind Tollan
20.09.2016
Jomar Bakken
22.09.2016
Marie Paula Wold
Døpte - Vingelen
31.07.2016
Olof Hartviksen Gordon
31.07.2016
Iben Pihl-Madsen
Vigde - Vingelen
25.06.2016
Ingrid Kopperud og Per Rønning
09.07.2016
Karianne Tolgensbakken og Pål Røhner
Gravferd - Vingelen
28.06.2016
Ragnhild Røe Oust
01.07.2016
Jakob Nordvang
13.09.2016
Ståle Rosten
16.09.2016
Aud Haugen
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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 -

