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Organist: Amund Røe

50-årskonfirmanter Tolga 2019 (forsidebildet)
Foran fra venstre: Ellen Åse Nygard, Ann-Mari Bjørnstad Hugudal, Ella Sigrid Nesteby
Horten, Liv Solvår Sandmæl Nypan, Inger Johanne Andersen Røe, Irene Engesvoll,
Bjørg Nyland Stavis.
Midten fra venstre: Terje Bakken, Lars Aasen, Per Sindre Killingmo, Helge Sundberg,
Reidun Woie Kleveland.
Bak fra venstre: Jens Westmo Nytrøen, Trond Westmo, Einar Johnsgård, Ola Røseplass,
Torstein Hagen Samstad, Jan Arne Bekkely. Foto: Sindre Riise.
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Valget
En valghøst er tilbakelagt. For alle som har
stått på for å fronte sitt parti og sin liste, for
alle som har stått på stand, for alle som har
vært valgfunksjonærer, nå kan dere endelig
puste ut. Vel blåst! Det er mye arbeid, ikke
bare med kommune og fylkestingsvalg,
men også kirkevalget krever sin mann og
kvinne! Takk skal dere ha alle sammen, ansatte og frivillige!
Men viktigst ved valget er dog muligheten til å stemme! Den demokratiske muligheten hver enkelt av oss har til å si vår
mening, være med å påvirke, stake ut kursen for nye 4 år. Jeg er imponert over våre 4
menigheter og menighetsråd i Tolga! Ikke
bare klarte alle 4 å stille komplette lister til
valget, de har også en høy valgdeltagelse.
Det er moro! Det ser ut som vi fortsatt vil
ha 4 gode menighetsråd også for de neste 4
år.
Å stemme i et kirkevalg er ikke alltid
enkelt. Hva står jeg for? Hva står de ulike
personene og listene for? Er det personen
jeg vil ha inn, eller er det saken, eller er det
begge deler? Fordi det er vrient har en også
muligheten til å stemme blankt. Kirkevalget er viktig! Men det er et valg i kirka som
er mye viktigere enn det! Det er valget om
du vil bekjenne deg til det kirka di tror på;
Troen på Jesus Kristus!
En kan jo mene at det egentlig ikke
handler om å ta et valg; fordi barnedåpen
er så sentral i kirka vår. Ja dåpen, og da som
regel barnedåpen, er veldig viktig! Der i dåpen, for veldig mange av oss da vi bare var
noen få måneder, ble vi båret til dåpen av
våre foreldre og faddere. Det stemmer det;
at den gangen kunne vi ikke velge noen
ting. Det var noen andre som valgte for oss;
om vi skulle tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. De andres tro bar oss. Og vannet som ble øst over
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Reidun Woie Kleveland
oss i Faderens og Sønnens
og Den hellige Ånds navn
gav oss muligheten til å ta
imot nåden og bli Guds
barn. Nåden som er mulig
fordi Gud, i sin egen sønn,
valgte å dø på et kors for
våre synder.
Nei, valget, det var det
ikke vi som tok den gangen. Et fantastisk valg ble Pietro Peruginos
av Jesu
gjort på våre vegne; noen avbildning
korsfestelse som
ville oss så godt at de bar Stabat Mater.
oss til dåpen.
Men senere i livet er det opp til oss. Hva
vil vi tro på nå, nå når vi kan gå selv? Vil vi
fortsette å tro?
Kanskje var det lettere før da «alle»
trodde på det samme? Da vi ikke hadde påvirkning fra andre religioner, og vitenskapen ikke prøvde å si oss at vi ikke trenger
noen Gud.
Men vi trenger ikke å ha alle svarene,
vi trenger ikke å forstå alt med en gang, vi
trenger ikke å ha orden på livet først for å
tro. Tro er å ønske å tilhøre Han som valgte
oss først. Gud og hans store kjærlighet valgte nemlig deg og meg først. Da Han døde
for oss og alle våre synder så valgte Jesus deg
og meg først, før vi hadde foretatt oss noe
som helst.
I dette valget kan vi dessverre ikke levere
blankt, bare ja eller nei. Men om vi velger å
levere Gud vårt fortsatte ja, så er det helt i
orden at vår stemmeseddel leveres inn med
stor usikkerhet, den kan ha påtegna mange
spørsmål og den kan leveres inn selv om vi
ikke har alt på stell. Den fortsatte ja-stemmen der vil aldri bli forkasta, men tatt imot
med glede av Han som valgte og elsket oss
først! Amen.
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Valgresultat - kirkevalget 2019
Da er kirkevalget 2019 over. I vårt fellesrådsområde kan vi konstatere stort engasjement og god valgdeltakelse, sett opp
mot deltakelse, ellers i landet. Det er bra!
Nå skal nye menighetsråd i ilden de neste
4 årene, og vi ønsker lykke til. Se valgresultatet her. Vi i staben ved kirkekontoret ser
frem til godt samarbeid med de nye menighetsrådene, og med de av dere som velges inn i fellesråd.

Tolga menighetsråd 2019-2023
1 Britt Reidun Utseth Erlien
2 Siri Merete Moe Tollan
3 Ola Lien
4 Julie Skogsrud Jordet
5 Øystein Gjelten Bakken
6 Ann Sæther
Vararepresentanter:
1 Jan Magne Flaten
2 Kari Gjelten
3 Mpula Richard Mukoyo
4 Jan Storbækken
5 Øivind Aasen Kronstad
Valgdeltakelse Tolga: 28%
Antall avgitte stemmer
(avkryssinger i manntall): 161.
Vingelen Menighetsråd 2019-2023
1 Hilde Gellein Løkken
2 Einar Heggstad
3 Anne Kristin Aamo
4 Inga Iversen Aasen
5 Stian Nystuen
6 Unni Kroken
Vararepresentanter:
1 Tore Hilmarsen
2 Bjørn Ivar Aasheim
3 Hege Iren Tollan
4 Ragnar Sollid
5 Elin Grindvoll Gransletten

Margrethe Flaten avgir sin stemme. Foto:
Sissel Erlien.
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Valgdeltakelse Vingelen: 46%
Antall avgitte stemmer
(avkryssinger i manntall): 152
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Kirkeverge Espen Heitmann stemte hjemme i Vingelen. Foto: Grete Nesteby.
Hodalen menighetsråd 2019-2023
1 Yvonne Knol
2 Guri Jortveit
3 Arve Rye
4 Bjørn Aasen

Holøydalen menighetsråd 2019-2023
1 Monica Kåsen Smedås
2 Solrunn Jordet
3 Arnstein Solheim
4 Haldis Jordet

Vararepresentanter:
1 Elin Ryen
2 Torgeir Wåge Tronslien
3 Dagny Marie Spånberg
4 Esten Ole Nygjelten
5 Marit Bakken

Vararepresentanter:
1 Jan Oddbjørn Holøien
2 Marit Magnesdatter-Jordet
3 Lars Peder Holøyen
4 Jon Petter Jordet
5 Jan Magne Pallin

Valgdeltakelse Hodalen 63%
Antall avgitte stemmer
(avkryssinger i manntall): 31

Valgdeltakelse Holøydalen: 64%
Antall avgitte stemmer 45
(avkryssinger i manntall).
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Hamar bispedømmeråd 2019-2023:
Det nye bispedømmerådet i Hamar, har 4
representanter fra Åpen folkekirke, 2 representanter fra Nominasjonskomiteens
liste, og 1 representant fra Bønnelista.
I tillegg kommer en representant for prestene, og en representant for de ansatte.
1 Biskop Solveig Fiske (fast repr.)
2 Gunhild Tomter Alstad, Hamar
Åpen folkekirke
3 Inger Margrethe Kragh Nyhus,
Kapp i Østre Toten,
Nominasjonskomiteens liste
4 Finn Ragnvald Huseby, Elverum,
Åpen folkekirke
5 Iselin Vistekleiven, Vågå,
Nominasjonskomiteens liste
6 Lisbeth Sydbøge, Gjøvik,
Åpen folkekirke
7 Trond Rønning, Elverum, Bønnelista
8 Lars Erik Flatø, Brandbu,
Åpen folkekirke
9 Representant for prestene er Thomas
Tinglum
10 Representant for de ansatte er kirkeverge i Vestre Toten, Gunstein Endal

Vararepresentanter for
Nominasjonskomitéens liste:
1 Trond Enemo, Stange
2 Bjørn Tore Grutle, Tynset,
3 Elin Johanne Gravdal Øvrebotten,
Jaren
Vararepresentanter for Åpen folkekirke:
1 Marta Bjørnøy Lalim, Vang i Valdres
2 Hege Bjerkestrand Midthun, Elverum
3 Kristin Storbråten Stadsvold, Dokka
4 Njål Slettemark Føsker, Nord-Odal
5 Ole Midthun, Hamar
Vara for prestenes representant i rådet:
1 Ingebjørg Vik Laugaland,
Vang i Valdres
2 Hanne Moesgaard Skjesol,
Biri og Snertingdal
Vara for lek kirkelig ansattrepresentant:
1 Ingrun Jule, Åmot
2 Anja Terjesen, Elverum

Vararepresentanter for Bønnelista:
1 Kari Espås Drogseth, Snertingdal,
2 Hilde Karin Moe, Jevnaker,
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Organist Amund er endelig i gang
Vinnilsingen Amund Røe har i løpet av
sommeren kommet på plass som fast organist i kirkene i Tolga. Allerede har vi fått
glede av hans orgelspill i alle våre kirker.
Ikke at det er første gang, - han har også
tidligere vikariert i perioder og ved enkeltarrangementer. Med mye ny lærdom
og erfaring fra inn- og utland de siste 13
årene, er det en kar med mye kunnskap
som nå er tilbake hos oss, og det er vi glade
for.
Amund er oppvokst i en musikalsk familie i Vingelen, og far, Jostein Røe, har også
traktert kirketangentene i mange år. Slik
sett føres en arv videre. I tillegg er Tolga
i ei særstilling ved at mange lokale, svært
kompetente musikere har fylt organiststillingen gjennom mange år. -Ligger det både
i gener og kultur? Ja, - kulturskolen bør i
alle fall nevnes som bidragsyter de siste
tiårene.
I vår fullførte Amund masterstudier i
komposisjon fra Rotterdam i Nederland,
Han har også utdanning både som organist, klassisk pianist og innen pedagogikk.
-Hva tenker du, Amund, om å flytte tilbake til røttene og menighetene i Tolga?
-Jeg har vel absolutt sett det som en
mulighet å komme tilbake etter hvert. Nå
ser jeg for meg å kombinere virke som
komponist med en fast deltidsstilling. I
den sammenheng vil en 60 % stilling som
organist passe meg meget bra, smiler den
ferske organisten i Tolga.
Som organist vil du være ansvarlig for mye
av det musikalske i kirken. Hvilken rolle
spiller musikken for deg?
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Espen Heitmann

-Musikk har
vært en viktig
del av livet mitt
siden jeg var
barn. Gleden av
musikk er så stor
at det er vanskelig å beskrive.
Jeg håper å kunne
fylle organiststillingen med lidenskap og profeSer frem mot vakker
kirkemusikk og spen- sjonalitet. Som
nende komposisjoner. musiker søker jeg
stadig å utvikle
meg, og jeg tenker en stilling som organist vil gi rom og mulighet til å ta nye steg
som musiker. Jeg setter også stor pris på
betydningen musikk ved kirkelige seremonier har i lokalsamfunnet, og det å
kunne bidra med musikk til livets store
hendelser samt, og løfte opplevelsen av
gudstjenestene våre, forteller Amund.
Men du har også sagt noe om viktigheten
av å løfte andre?
-Ja, samarbeid med lokale musikkrefter er noe jeg vil legge vekt på i arbeidet
som organist. Jeg fikk selv i ung alder mulighet til å bidra ved kirkelige handlinger
av Arnstein Enget, som var organist da,
og håper selv å kunne inspirere yngre
musikktalenter ved å gi samme mulighet.
Det vil være en glede for meg personlig
å kunne samarbeide og spille med andre,
samtidig som det vil kunne løfte gudstjenestene ytterligere.
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Vi vet at du har en allsidig musikkutdanning, kan du si noe om denne allsidigheten,
og hvordan den kan brukes?
-Selv om utdannelsen min i hovedsak
er i klassisk musikk og samtidsmusikk,
har jeg også erfaring med andre stilarter,
fra arbeid med band, gudstjenester, kor og
valgfag i jazz. Musikksmaken min er ganske allsidig, jeg liker godt å lytte til både
rock, samtidsmusikk, klassisk, jazz, folkemusikk og pop, og det tar jeg med meg i
jobben. Nå blir det spennende med barne-

kor i kirka, - med så smått oppstart i høst.
Jeg er åpen for forslag og ideer til musikk
i kirka, - nytt og tradisjonelt, avslutter
Amund.
Så da ønsker vi lykke til, åpner ørene i
tiden fremover, - lytter og nyter toner i
kirkerommet.

Ny trosopplærer: Trond er på plass

Bjørg Skjøtskift

En liten innledning fra Tolga: Vi får til mye på trosopplæringsfronten i menighetene
våre. Nå er det Trond Gellein Løkken som overtar som felles trosopplærer i prostiet, og
han er allerede i gang med planlegging av og deltakelse på trosopplæringstiltak i våre
menigheter. Bjørg Skjøtskift på Tynset har tatt en prat med Trond om hans nye jobb,
og under følger en presentasjon.
Prostiet har fått ny trosopplærer og skiftet
ser ut til å ha gått knirkefritt. Vi møter
Trond Gellein Løkken på kirkekontoret
en dag i august og han har hatt si første
uke i ny jobb. Han gleder seg til å komme
skikkelig i gang. Nå gjør han seg kjent med
kolleger på Tynset kirkekontor der han
skal ha sin base, og setter seg inn i planer
og administrative rutiner.

at jobben er så variert, sier han. Selv ser
han fram til å være med og skape et miljø
for barn og ungdom rundt om i distriktet.
Som lærer er han selvfølgelig interessert i
det.

Trond er født i 1974 og kommer opprinnelig fra Ringsaker der han vokste opp på
gard. Bonde hadde han ikke lyst til å bli,
så det ble læreryrket. Han er utdannet allVår første trosopplærer, Hilde Gellein mennlærer på Elverum og har siden vært
Løkken, sluttet først på sommeren, og lærer i 9 år i Folldal og 7 år ved Tynset
mannen hennes søkte, fikk jobben og har barneskole. Moren hans, Marie Nyseter
nå overtatt stafettpinnen. Denne nærheten kom fra Tynset, og derfor hadde han et
til stillingen ser han på som en ressurs, for nært forhold til Tynset i oppveksten. Her
han har selvfølgelig hørt litt om hva Hilde var han på ferie hos bestemor og bestehar drevet med og hvilke erfaringer hun far om somrene. Hildes familie har hytte
har gjort seg. Noe hun har satt pris på, er på Savalen, og de hadde venner herfra
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Ny trosopplærer, forts.
i studietida. Så noen tilfeldighet var det
ikke at de to valgte seg Nord-Østerdal som
bosted. De har kjøpt seg hus på Telneset,
rett innafor Tolgagrensa, og der trives de
og to barn på 7 og 5 år veldig godt. Det er
ei levende grend der ulike kretser og kommunegrense ikke stenger noe for kontakt,
aktiviteter og fellesskap.
Det skremmer ikke Trond at han får
et stort distrikt å betjene. Hele prostiet
unntatt Folldal er med i hans ansvarsområde som trosopplærer. Det blir en helhet
og de ulike menighetene kan dra veksler
på hverandre, nytte seg av de andres erfaringer og hente gode ideer fra hverandre.
Det er mye felles i trosopplæringsplanene,
men de er også tilpasset lokale forhold.
De minste menighetene støtter seg til de
større, og noen har felles planer. Hilde jobbet med samordning av planer, og nå har
tida kommet for å evaluere planene. Hva
har fungert? Skal noe tas bort? Hva mangler? Målet er å finne aktiviteter knyttet til
ulike alderstrinn og fylle stigen med vettuge arrangementer.
- Klarer dere det?
- Ja, jeg tror det! F. eks. har tårnagentene
slått godt an i Tynset. Å få gå på oppdagelsesferd i kirka er spennende. Det pirrer nysgjerrigheten. Lys våken- arrangementet likedan, for det å ligge over i kirka
og være med og forberede neste dags gudstjeneste er spennende. Målet vårt er å
skape tilhørighet, og snakke med barn om
tro. Unger er åpne og nysgjerrige, de lurer
på ting. Da er det viktig at samtalen har en
undrende tilnærming. Som lærer i KRLE
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Trond Gellein Løkken og Hilde Gellein
Løkken.
har jeg blant annet snakket med barn om
døden, og jeg vet at de har mange tanker
om det. Det betyr mye for dem å bli tatt
på alvor på sitt nivå. Konfirmantarbeidet
er prestens område, men trosopplærer
hjelper til ved behov. Flere av fellestiltakene i trosopplæringsplanene er lagt til
Tron ungdomssenter, og et godt samarbeid der er viktig. Min oppgave blir mye
tilrettelegge, samordne og være en ressursperson. Jeg kan komme med ideer, og jeg
kan hjelpe til praktisk. Dette gjør jobben
veldig variert.
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Ny trosopplærer, forts.
Trond forteller at han gjerne synger og
at han også spiller litt piano ved behov.
Gruppa med babysang har han tenkt å videreføre.
Ellers ser Trond at det er lite kristent,
frivillig ungdomsarbeid for tida. Det er
beklagelig, men ildsjeler trengs for å drive
det. Kanskje er det mulig å komme i gang
igjen med noe.
- Til slutt, er det en salme du er spesielt glad
i?
- Å, det er mange, for jeg er glad i salmer. Jeg fikk til og med den nye salmeboka
i farsdagsgave for noen år siden! Her vil
jeg nevne Himlen blåner for mitt øye med
De fire menighetene i Tolga kommune har melodi fra Hodalen. Ellers er jeg glad i
felles lokalt trosopplæringsutvalg. Disse Ronald Fangen. Han bodde i Ringsaker i
gruppene er viktige ressurser for presten flere år og vi regnet ham derfor som litt
og trosopplæreren, for de kjenner lokale vår!
forhold. Det er litt ulikt organisert omkring, for menighetene er lokalt forankret Vi ønsker Trond velkommen og lykke til
og vet hva som passer og fungerer hos dem. med et viktig arbeid!
Hilde gjorde tingene på sin måte, og jeg
må gjøre dem på min, sier han. Først må
jeg komme inn i tingene slik de er nå,
men alt endres fort i vår tid. Det vil alltid
være en utfordring å trekke dette med tro
til barnas nivå. Målet med mitt arbeid
vil bli å prøve å dra med alle ved å lage
lavterskeltilbud der alle kan delta. Vi skal
ikke gradere mennesker, men være rause,
inkluderende og åpne, sier han.

Trosopplærer Trond forteller om Moses som blir reddet fra elva. Foto: Brit V. Ryen.
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Trosopplæring
Barnekor

Liker du å synge? Så bra! Kirkene i Tolga
setter i gang med barnekor fra høsten
2019. Alle barn på 1. – 7. trinn inviteres
til å delta. Vår nye organist, Amund Røe,
leder barnekoret sammen med Annabeth
Motrøen og Trond Gellein Løkken.
Øvingene foregår vekselsvis i Vingelen
kirke og kirkestua på Tolga, fra 17.00 til
18.00. Vi har planlagt to opptrender, og
den første blir Adventsgudstjenesten i
Vingelen 1. desember kl 11.00 og den andre blir en gudstjeneste på Tolga på våren
2020. Så, du som går i 1. -7. trinn: Sjekk
postkassa, invitasjon kommer.
Velkommen!

Oppsatte øvingsdatoer
18. oktober i Vingelen kirke
15. november i Kirkestua på Tolga
17. januar i Vingelen kirke
28. februar i Kirkestua på Tolga
20. mars i Vingelen kirke
17. april i Kirkestua på Tolga
15. mai i Vingelen kirke.

Barneklubb

Barneklubben på tur til Eidsvola.
12 unger og 8 voksne hadde en fin kveld
i september på sætra til Julie og Hans Ola
Jordet.
Vi gikk tur i strålende kveldssol, hørte på
bibelfortellinga ute og hadde ei trivelig
stund med kveldsmat inne på vollen.
Neste barneklubb blir i Kirkestua på Tolga, tirsdag 29. oktober kl 17.00-18.30.
Det blir som vanlig bibelfortelling og
kveldsmat. I tillegg vil organisten, Amund
Røe, delta og det blir sang- og musikkstund med bruk av rytmeinstrumenter.
Nærmere info kommer.
Fint å hoppe i søledammer på
barneklubb. Foto: Brit V. Ryen.
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Trosopplæring
Lys Våken

En natt i kirken for 10-11-åringer
Helga 23. - 24. november blir det LysVåken 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.

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 som
markerer starten på et nytt kirkeår.
Dere som er 10 og 11 år får invitasjon i
posten. Velkommen!

Lederleir på Tron Ungdomssenter
I disse dager får dere som ble konfirmert
i fjor og i forfjor en invitasjon til leir på
Tron Ungdomssenter. Denne leiren er et
samarbeid mellom Tron Ungdomssenter
og Den norske kirke, hvor ungdommer får
tilbud om å delta på en ledertreningsleir
på Tron.

skape et fellesskap for ungdommer.
Mat og overnatting sørger Tron Ungdomssenter for, og ungdommer fra Hedmarktoppen Folkehøyskole deltar som
ledere sammen med Gunhild Hesselberg
Lorentzen, Reidun Woie Kleveland og
Trond Gellein Løkken.

Målet med leiren er å utvikle ungdom til å
ta lederansvar for yngre barn og ungdom Velkommen til en spennende helg på
i menigheten, bidra til aktiv livsmestring Tron.
og livstolkning i en avgjørende livsfase og

Lederleir Tron Ungdomssenter.
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Pilegrimsvandring og gudstjeneste
Øversjødalen/Holøydalen: Pilegrimsprest
Arne Bakken og Sverre Nygård sto for
arrangementet med pilegrimsvandring i
Holøydalen under Oslok. Sverre Nygaard
har samlet opplysninger om at pilegrimene
hadde en boplass i Marcusgrubba, hvor de
rastet på sine vandringer.
Fra Vangsmoen fikk vi et innblikk i
klesdrakten: Der hvor gamleskola ligger
nå, holdt også pilegrimer til. Derfra gikk de
den gamle bygdeveien over Vangsmoen.
Utenfor Holøydalen kirke gikk vandringen over i en pilegrimsgudstjeneste, der
pilegrimsprest Arne Bakken skrøt av den
vakre og symboltunge Holøydalen kirke,
med sin Olavsrose over kirkedøra. Han
sammenlignet også de mange bildene av
Søren Steen Johnsen med glassmaleriene
i Nidarosdomen. Selve altertavla viser Jesus, omgitt av sauer og barn i lokalt landskap fra Øversjødalen. Barna skal være
malerens egne.
Over Vangsmoen.

Fra gudstjenesten.
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Klesdrakten.

Foto: Liv Johanne Jordmoen
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Friluftsgudtjenester rundt omkring
Vert Egil
Søndag 7. juli var det friluftsgudstjeneste
på hytta til Egil Simensen i Hørtdalen. Simensen ønsker
velkommen.
Han ønsket velkommen og fortalte at da
de flyttet tilbake til Nord-Østerdalen som
pensjonister, så bosatte de seg på Tynset og bygde hytte i Hørtdalen. Egil er
født på Os, og hjemgarden hadde seter i
Hørtdalen, men på motsatt side av dalen,
som tolgingene kaller Oslia. Hytta ligger
i Toljelia, og derfra har han god utsikt til Maria og
barndommens trakter.
Svein spiller
Vel 40 personer hadde møtt fram og «Greensleeves».
kirketjener og sauebonde Jan Tollan kunne
ringe med sauebjølla til gudstjeneste. Stig
Johnsbråten var forrettende prest og Svein
Gjelten Bakken organist på saksofon. Han
og dattera Maria spilte sammen en nydelig
versjon av den engelske folkesangen
«Greensleeves» som preludium.
Leder i menighetsrådet, Torill Urset
Erlimo, takket alle involverte, Else Synnøve Tollan og Inger Johanne Rise sørget
for bevertningen som ble en fin avrunding
av ei trivelig stund i Hørtdalen.

Solveig Vingelen

Foto: Kjell Viken.

Setermesse på Stornordstuvollen i Vingelen. Idyllen Røsvika i Hodalen i finvær, innbød
50 fremmøtte.
til enda en tjeneste i Guds frie natur. Vi
Foto: Reidun Woie Kleveland.
har tradisjon for å bringe tjenestene ut fra
kirkerommet på sommeren. 2019 ble intet
unntak. Foto: Terje Sandvik.
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Menighetstur
Menighetsturen den 18. september gikk
i år til Våler og Gravberget kirker. Interessen var enorm! En fullastet buss med
øversjødøler, kåsinger, hodøler, tolginger
og vingelsinger, samt noen utflyttede, gikk
fra stasjonen tidlig om morgenen. Første
stopp var kaffepause ved Koppang med
utmerkede pizzasnurrer bakt på Frivilligsentralen (les Rigmor), før turen gikk
videre til nye Våler kirke fra 2015. Kirkebesøket i Våler ble en flott opplevelse! Vi
fikk først høre et foredrag om prosessen
etter at gamle Våler kirke brant og en ny så
dagens lys, før vi selv fikk ta kirka nærmere
i øyesyn. En virkelig nydelig, høyreist,
moderne oppstandelseskirke! Den er bygd
i tre. Her har de fått til mye, også ved å
ivareta noen av de reddede skattende fra
den gamle kirka. Arne Moseng, fra Os og
tidligere mangeårig organist i Våler, gav
oss også en innføring i det flotte orgelet
som til og med har et lite klokkespill innebygd.

Reidun Woie Kleveland
elementene tatt bort. Men kirka viser også
en spesiell åpenhet på en annen måte ved
at de stadig innlemmer nye kunstverk i
kirka fra de ulike kunstnerne som jevnlig
stiller ut her. Ei bygd med stor tro på egne
avgjørelser, ikke så avhengig av hva biskop
og andre måtte mene. Arne Moseng spilte
også her for oss.
Mette på inntrykk vendte vi nesa hjemover, med et lite kaffestopp underveis.
Vi takker alle som gjorde turen mulig;
komiteen fra Frivilligsentralen, Kirkelige
Fellesråd og menighetene, Arne Moseng
og guidene vi fikk møte, kjøkkenkomiteen
på Gravberget skole, og til slutt ikke minst
alle dere deltagerne som bidro med deres
positivitet og engasjement!

Videre gikk turen til Gravberget, hvor vi
fikk servert motti og flesk på den gamle
skolen. Mektig husmannskost, og virkelig
godt! Derfra gikk vi inn i kirka. I Gravberget kirke fikk vi møte ei godt voksen dame;
en av ildsjelene i bygda med sine ca. 40
medlemmer. Den nydelige kirka fra 1955
som er bygd som ei moderne stavkirke, var
med sin flotte kirkekunst atskillig mer lik
våre kirker. Men helt fra kirka kom i stand
har den vært annerledes likevel; Med sin
stavkirkelignede stil selvsagt, men også
som den eneste kirka i Norge hvor Maria Tidligere kantor og opprinnelig osing, Arne
med barnet er plassert helt i sentrum av Moseng, fortalte om det fantastiske orgelet
alteret. Fra Luthers tid ble jo de katolske og han holdt en liten konsert for oss.
Foto: Torill S. Urset
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Hele forsamlingen oppstilt i Vålerkirka foran alteret. Den flotte «sola» som sees i
bakgrunnen, er også et symbol på lyset og oppstandelsen. Foto: Einar Heggstad.

Vinduene i vegg og tak slipper inn
mye lys, for arkitekt Espen Surnevik ville at dette skulle være et
«oppstandelsens» kirkebygg. Taket på tårnet består av et glassfelt
på 14 m2. Bygget har en bærende
stålkonstruksjon av stål, men utvendig er det malmfuru og veggene
innvendig er kledd med helt kvistfri bjørkefinér. Foto: Torill S. Urset.
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80 år gamle Eva fortalte om Gravberget kirke, og hun er en
ledende skikkelse i grenda og kirkelivet ifølge Moseng, som
følger nøye med i forgrunnen. Kirkerommet er overdådig utsmykket, og på alteret står til og med en madonnafigur, Maria
med barnet. Slike figurer er vanlig i den katolske kirken, men
skal visstnok være den eneste lutherske kirke med et slikt symbol på alteret. Foto: Torill S. Urset.
Før besøket i Gravberget kirke, fikk vi
servert den tradisjonsrike Finnskogretten motti i det nedlagte skolebygget.
Grenda har i dag ca. femti fastboende, det
samme som antall elever skolen hadde på
70-tallet! Gravberget kirke er designet etter grantreets ranke form, og er en slags
moderne stavkirke. Kirka er godt besøkt,
og her holdes mange konserter.
Foto: Torill S. Urset.
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Olsok og Olavsvake

Ola Sagbakken

To år på rad har olsokuka åpna med konsert i Tolgakjerken, der lokale krefter har
bidratt både musikalsk og verbalt. Ola Sagbakken og Solveig Vingelen har stått for
det verbale. Under fjorårets konsert fortalte Ola om opprinnelsen til olsok, og dette
stoffet har vi fått lov til å dele med Kirkehilsens lesere, for den som vil dykke litt i
historien.
Med ovennevnte tema som utgangspunkt kommer vi sjølsagt ikke utenom
hovedpersonen i dramaet: Olav: Vikinghøvding, konge og helgen.
Hans mangslungne og komplekse personlighet og det som skjedde og utspilte
seg rundt ham, fascinerer og beveger oss
også i dag.
Hvordan kunne biskop Grimkjel i
1031 kåre og utrope til helgen en viking
og konge som hadde opptrådt så brutalt
og voldelig, både på plyndringstokt og da
han ville underlegge seg og kristne Norge
med sverdet i hånd? – sjøl om han var «en
mann av sin tid», i et samfunn preget av
vold og maktmisbruk?
Mange historikere og teologer konkluderer med at Olav slett ikke ble helgenkåret på grunn av forbilledlig oppførsel eller mirakler og jærtegn. Nei, han ble først
og fremst utropt til helgen som martyr. Å
lide martyrdøden er det høyeste vitnesbyrd om kristen tru. Døden for trua og
Guds tilgivelse for synd og skyld var nok i
seg sjøl.
Olavs motiver for å kristne Norge kan
naturligvis ingen kjenne med sikkerhet.
Det som betydde noe for myndigheter,
biskoper og prester, var de faktiske virkningene – konsekvensene - av kongens
død. Det kan uansett ikke betviles at det
som skjedde på Stiklestad 29. juli1030, ble
det definitive gjennombruddet for kristendommen i Norge.
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Kong Olav ble etter tradisjonen også sett
på og opp til som en herrens apostel – i en
lang ubrutt rekke etter St. Peter og St. Paulus. Å bli definert som en herrens apostel
– om så i lille Norge – kvalifiserte mer enn
nok til å bli kåret til helgen.
I mange kirker, ikke bare i Norge, men
også i Nord-Europa og på De britiske øyer,
finner vi figurer og malerier av Olav der
han tråkker på en drage – et uhyre. Denne
dragen har ofte Olavs ansikt. Dette, hevder
mange teologer, symboliserer helgenens
indre kamp mellom gode og onde krefter.
Teologen Simon Vincent skriver: «Hvem
sa den helgenkårede skulle være syndfri?
I kristen teologi lærer vi at det som gjør
syndefulle mennesker til helgener, er når
deres bønn og søken etter tilgivelse til slutt
gir dem frelse. Olav ble helgen på grunn
av sin endelige seier over sin egen drage –
sitt onde jeg.»
Helgenkåringa av Olav, med biskop
Grimkjell i spissen, skjedde da Olavs kiste
ble gravd fram og åpna på sandmælen ved
Nidelva i august 1031. Kåringa ble senere
stadfesta i flere pavebrev. I samfulle 500 år
valfarta tusener på tusener med pilegrimer
til Nidaros og Nidarosdomen, med bønn
om helbredelse og tilgivelse. Fra fjernt og
nær vandra de med pilegrimstaven i hånd.
Omfanget denne dyrkinga av Olav som
helgen fikk, viser også alle kirkene vidt
og bredt som ble innvidd i St. Olavs navn.
Ikke bare i Norge skjedde dette. I Sverige
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er ca. 80 St.-Olavskirker registrert, også i
Danmark, Finland og Island. De britiske
øyer og Færøyene mer enn 100! På Færøyene er endog 29. juli, Olsokdagen, nasjonaldag, som fortsatt feires med brask og
bram!
Men brått og brutalt ble det slutt på pilegrimsvandring og offisiell olsokfeiring
da reformasjonen feide over Nord-Europa
på 1500-tallet og nådde Danmark-Norge i
1536-1537. Da ble alt kirke- og klostergods
beslaglagt og plyndra. Christian 2. trengte
midler i ei botnskrapt statskasse, og det resulterte i at det gedigne Olavsskrinet, som
sto på høyalteret i Nidarosdomen, ble ødelagt og ribba for sølv og edelstener. Hele
95 kilo omsmelta sølv ble sendt til København! Nå ble det brått slutt på offisiell helgendyrking. Bønner om tilgivelse og helbredelse skulle ikke lenger gå omveier via
helgener som Olav, men rettes direkte til
Kristus, Gud Fader og Den hellige ånd!
Olavs-arven og olsok-tradisjonen var
likevel så sterk og utbredt at den levde videre i beste velgående, i folketru, ritualer
og feiring i hundreåra videre. Ei sterk og
levende sagndikting, beretninger og legender i hopetall om Olav voks fram. Forskjellige former for markering og feiring
ved olsoktider fantes overalt. Fra Hardanger berettes det om fest og dans på stølene
- setrene, der spelemenn og slåttekarer
trødde takten og svingte seg med blide
budeier, her ble det sus i serkentil den lyse
morgen! Olavsgrøt og Olavsdravle – mølske - ble servert og konsumert; og ikke
minst Olavs-øl med ekstra iboende kraft.
Ølet ble drukket ikke bare til Olavs ære og
minne, men minst likeså mye for å vinne
de underjordiges gunst og velvilje – for å
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sikre grøde og avling!
Mange hellige og helbredende Olavskilder så også dagens lys, inspirert av mirakelkilden som pipla fram fra sandmælen
ved Nidelva i 1031, da kista med helgenkongen ble gravd opp og åpna. Hele 44
slike kilder er registrert i Norge, deriblant
Olaskjølla i Vingelen!
På 1800-tallet ser vi at arven etter Olav
den hellige aktivt blir brukt både kulturelt
og politisk for å bevisstgjøre ideen om
Norge som egen, uavhengig og fri nasjon.
Henrik Wergeland, og ikke minst Bjørnstjerne Bjørnson, brukte Snorres kongesagaer, og særlig Hellig Olavs saga, for å
fremme tanken og ideen om Norge som
et sjølstendig rike med ei mektig og ærerik fortid. Etter P.A. Munch- og Gustavs
Storms oversettelser fra norrønt i 1859 og
1899 ble Snorres kongesagaer og beretningene om Hellig Olav folkelesning. Kun
Bibelen og salmeboka var reelle konkurrenter i opplag og salg.
I 1897 skrev Bjørnstjerne Bjørnson
en stor artikkel i Verdens Gang, der han
stiller det retoriske spørsmålet: «Hvem
har vel så stor fortjeneste av norsk kristendom som Hellig Olav?» Presten Christoffer Bruun kommenterte: «Bjørnson har
rett: Olsokdagen må igjen komme til ære
og verdighet i vårt folk, til minne om vår
kirkes grunnleggelse.» «Norge ligger under for fremmed makt, som på Olavs tid»,
sa Bjørnson, med fynd og klem, i en av
sine store taler. Slik - gjennom denne argumentasjonen - bidro også Olavsarven
til at unionsoppløsningen mellom Norge
og Sverige var et faktum i 1905.
Ved 900-årsjubileet for slaget på
Stiklestad i 1930 kom det endelige kirkeSide 19

Olsok og Olavsvake, forts.
lige gjennombruddet for olsokgudstjenester og olsok-feiring i Norge. På olsokdagen
var det 40 000 fremmøtte på Stiklestad!
Kongehuset, regjeringsmedlemmer og
mange stortingsrepresentanter var også
til stede. Her kunne lange prosesjoner
bivånes, der alle Norges biskoper og mer
enn 400 prester høytidelig skred fram.
Under krigen ble arven etter Hellig
Olav brukt som nasjonalt samlingsmerke
av begge sider i striden. Nazi-styret dyrket
norrøn helte-symbolikk og reiste et monument i heroisk stil på Stiklestad; det ble
naturlig nok tatt ned igjen like etter krigen.
På den andre sida skrev motstandsmannen Håkon Wergeland en dristig artikkel
i «Kirke og kultur» i 1941: «Atter gjeld
det eit fritt og sjølvstendig Norge mellom
nasjonane. Atter gjeld det å berga vårt folk
frå avgudane i gamle og moderne former.
Derfor er Hellig Olavs strid aktuell som
aldri før.»
To sitater, gjengitt fra dagsaktuelle
bøker utgitt på 2000-tallet, skildrer fint og
fyldestgjørende det vi kan kalle «arven etter Olav den hellige i vår tid». I boka si
«Pilegrim. Folk. Kirke. Kosmos», utgitt i
2017, skriver pilegrimsprest Arne Bakken:
«Etter århundrers fravær er vandrende pilegrimer synlig i det offentlige rom igjen.
På 1980-tallet begynte enkeltpersoner og
grupper å banke på dørene i Nidarosdomen og kalte seg pilegrimer. De kom ikke
primært for å møte guiden til omvisning
eller presten i en gudstjeneste. De ville
komme på egne premisser med sine liv
inn i det hellige rom. Pilegrimen vil for
fremtidens skyld utfordre vår kultur og
engasjere oss med hensyn til klima og til å
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ta vare på den kloden vi vandrer på til de
hellige mål vi søker.»
I boka si «Olav den hellige. Spor etter
helgenkongen», utgitt i 2011, skriver forfatter og biograf Lars Roar Langslett: «Det
som har skjedd i de senere år, har vi alle
sett: Et voksende oppbud av olsokfester,
spel og festivaler over hele landet, med sitt
sentrum i Trondheim og på Stiklestad. Olsok er fast messedag i kirkene, pilegrimstradisjonene er blitt levende igjen, og de
økumeniske kontakter har gjort vår nasjonal-helgen til en samlende skikkelse.»
Olsok i Tolga
31. august 1890 holdt Bjørnstjerne Bjørnson et politisk foredrag på Sætersgård i
Tolga, med lemkloppa på garden som talerstol. Det sies at Bjørnsons tale innledet
det største folkemøtet som til da var blitt
arrangert i Østerdalen, folk strømmet til
fra fjern og nær.
Dette ble starten på og la grunnlaget
for en lang rekke olsokstevner på Tolga.
Olava Lillehaug Sæter, gift med forfatteren
Ivar Sæter, var initiativtaker og foregangskvinne.
Med ekteparet Sæter i spissen ble det i
perioden 1912-1934 nesten årvisst arrangert olsok-samlinger på Sætergård, med
mange notabiliteter som talere. Her kan
blant mange nevnes statsminister Otto
Bahr Halvorsen og forfatter og stortingsmann Johan Falkberget. Olsok-arrangementet ble snart landskjent og flere ganger
kringkastet i radio!
Under krigen, i 1941 og 1942, med Vidkunn Qusling som hovedtaler, og i 1944
med Bjørnstjerne Bjørnsons yngste sønn,
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Erling Bjørnson, på talerstolen, ble olsokstevnene arrangert i regi av Nasjonal Samling. Da ble ikke minst minnet om den
heltestatus Kong Olav og hans tapre og til
døden trofaste hærmenn i kongens egen
vaktstyrke, Hirden, satt i høysetet.
Inn i vår tid ble så «Egebergs Minneløp» arrangert for første gang i 1969.
Dette arrangementet ble forløperen til det
som på folkemunne ble kalt «Olsok-dager
med varierte innslag», som ble realisert i
1985. Disse «Olsok-dagene» ble starten
på - og har utvikla seg videre til det vi i

dag kjenner som «Olsok i Tolga», med et
bredt og variert spekter av alle slags større
og mindre arrangementer; ingen nevnt,
ingen glemt.
«Olsok i Tolga» er i dag vidt og bredt
kjent og anerkjent – så å si over hele landet
- for mangfold, kreativitet og kvalitet. Alle
som bidrar, i hele Tolga kommune, har all
grunn til å være stolt over det som skapes
og er skapt, ikke minst gjennom «løfte i
flokk-mentalitet», samhold og dugnadsånd!

Glimt fra høsttakkegudstjeneste i Holøydalen

4-årsbok i Holõydalen til Håkon Danielsen
Jordet.

Bare å forsyne seg i kirkerommet.

Stab og menighetsråd står klar med markens
grøde.
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En dialektkopp må
til for en
organist,
etter mange
år ute.
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Gudstjenester
OKTOBER
Søn. 20.10. kl. 11.00 Gudstjeneste m/ konfirmantpresentasjon og nattv. v/Reidun W.K. Vingelen .
Søn. 20.10. kl. 19.00 Gudstjeneste, nattverd, v/Reidun W.K. Nytt og gammelt MR-råd.Holøydalen .
November
Søn. 03.11. kl. 11.00
Søn. 03.11. kl. 19.00
		
Søn. 10.11. kl. 11.00
		

Allehelgensgudstjeneste, ved Reidun W. K. Kirkekaffe. Vingelen.
Allehelgensgudstjeneste, Sneppen deltar, ved Reidun W. K.
Nytt og gammelt MR-råd. Kirkekaffe. Tolga.
Gudstjeneste m/konfirmantpresentasjon. nattverd, v/Reidun W.K.
Utdeling av bok til 6-åring. Nytt og gammelt MR-råd. Hodalen.

Søn. 24.11. kl. 11.00 Lys Våken gudstjeneste, foregrepet adventsgudstjeneste. Lys Våken barna deltar,
		
4 og 6 års bok, dåp, nattverd, v/Reidun. Kirkekaffe. Tolga.
Desember
Søn. 01.12. kl. 11.00 Adventsgudstjeneste, barnekoret synger, ved Reidun W.K. Vingelen.
Søn. 15.12. kl. 19.30 Syng inn jula, andakt v/ Hilde Gellein Løkken. Vingelen.
Tirs. 17.12. kl. 19.00 Syng inn jula, andakt ved Reidun W.K. Hodalen.
Fre. 20.12. kl. 19.00 Syng inn jula med Skolekorpset, Janitzjar, Sneppen og Kulturskolen,
		
andakt ved Reidun W.K. Tolga.
Man. 23.12. kl. 16.00 Julegudstjeneste, v/Reidun W.K. Omsorgstunet.
Tirs. 24.12. kl. 13.30 Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Holøydalen.
Tirs. 24.12. kl. 16.00 Julekveldsgudstjeneste ved Reidun W.K. Tolga.
Tirs. 24.12. kl. 16.00 Julekonsert. Vingelen.
Ons. 25.12. kl. 09.00 Juledagsgudstjeneste, ved Reidun W.K Vingelen.
Ons. 25.12. kl. 11.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Tolga.
Ons. 25.12. kl. 13.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Hodalen.
Tirs. 31.12. kl. 18.00 Nyttårsgudstjeneste, nattverd ved Reidun W.K. Samling i kirkestua etterpå til
		
felles nyttårsfeiring. Tolga.

Siden sist
Holøydalen, gravferd
21.06. Gudmund Holøyen
04.07. Leif Magne Bekkely

Vingelen, vigde
06.07. Ingeborg Sofie Kroken og
Lars Ellevold

Tolga, døpte
15.09. Evine Aasheim

Vingelen, gravferd
23.08. Håvard Magnus Jordet

Tolga, gravferd
03.07. Willy Røe
15.08. Kerstin Olsen
20.08. Norunn Hagen
10.09. Marie Jordet
13.09. Magne Tolgensbakk
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Til orientering
Kirkeorgelet i Vingelen trenger restaurering, og vi har fått en vurdering av
tilstanden, med forslag til utbedringer.
Restaurering av kirkeorgel er et større
prosjekt, og på dette grunnlaget gjorde
Fellesrådet den 27. august vedtak om etablering av en orgelkomité som skal utarbeide en plan for det videre arbeidet, og
Amund Røe vil lede komitéen, men menighetsråd, stab og ressurspersoner vil bli

50-årskonfirmanter 2019
Tiden var kommet for 1954-årgangen til
å samles for å feire at det var gått 50 år
siden vi ble konfirmert. En jubileumskomite hadde laget et opplegg for helga,
for å samle flest mulig. Av 25 konfirmanter, møtte 18 stykker opp 50 år etter.

involvert i dette arbeidet, som blir viktig
for å ta vare på kirkeorgelet.
Etterlysning: Gjesteboka i Tolga kirke er
kommet på avveier. Antagelig i mai. Hvis
noen vet hvor den er blitt av så ta gjerne
kontakt med kirkekontoret.

Ola Røseplass
Tilbake på Tolga ble det vandring i Gata,
hvor det var stor festivitas i anledning den
årlige «Matdagen».

Om kvelden var det dekket til fest på Ivaregga. Det ble meget vellykket, med god
mat og mange historier fra barndom og
Lørdag 14. sept var det oppmøte ved skolegang på Tolga. Helga ble avsluttet
Gammelskolen, og turen gikk til Vingelen med gudstjeneste i Tolga kirke søndag.
hvor vi ble guidet rundt av Inger Johanne Det ble en minnerik helg.
Andersen Røe. Helge Sundberg overtok
stafettpinnen da turen gikk østover.
Konfirmantene dro til plassen hvor én av
konfirmantene, Per Eide, mistet livet i en
tragisk bilulykke.
Vi hadde en flott omvisning i verkstedet
hos Jens Nygaard i Øversjødalen, og alle
var enig om at de hadde truffet en skikkelig multikunstner. Skiskytter, musiker,
treskjærer og maler.
På hjemplassen hos Helge Sundberg ble
det servert spekemat med godt tilbehør.
Kirkehilsen nr 3, 2019

Foran f.v.: Ellen Åse Nygard, Ann-Mari Bjørnstad
Hugudal, Ella Sigrid Nysteby Horten, Liv Solvår
Sandmæl Nypan, Inger Johanne Andersen Røe,
Irene Engesvoll, Bjørg Nyland Stavis
Midten f.v.: Terje Bakken, Lars Aasen, Per Sindre
Killingmo, Helge Sundberg, Reidun Woie Kleveland
Bak f.v.: Jens Westmo Nytrøen, Trond Westmo,
Einar Johnsgård, Ola Røseplass, Torstein Hagen
Samstad, Jan Arne Bekkely
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