Menighetsblad for Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen sogn

Kirkekaffe med konfirmant i Hodalen.
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Utgiver
Tolga Kirkelige Fellesråd
2540 Tolga
Kirkehilsen, redaksjonen

Det siste nummeret for året har vært et
samarbeid mellom den gamle redaksjonen og nye medlemmer. Vi har ikke
full oversikt, men ønsker i alle fall Guri
Jortveit, Ola Lien og Hilde Gellein
Løkken velkommen i Redaksjonen. For
øvrig ønskes bidrag fra ny og gammel
velkommen. Ha ei riktig god jul, alle
sammen!
Espen Heitmann, fungerende redaktør

Oppsett/trykk:
Solhellinga Folldal AS/Lasertrykk.no
Redaksjonen tar gjerne imot forslag
til stoff i Kirkehilsen. Deadline for
nr 1/2020 er 1. mars. Stoff sendes:
kirkekontoret@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,Kont. kan betales til kto. 1885.40.14214

Tolga kirkekontor
Åpningstid: mandag til onsdag
Kjernetid fra kl 09.00 - 13.00
Telefon 62 49 65 93
epost: kirkekontoret@tolga.kirken.no
www.tolga.kirken.no
Sokneprest: Reidun Woie Kleveland
tlf. 62 49 65 92 / 915 97 283
epost: prest@tolga.kirken.no
Daglig leder/kirkeverge:
Espen Heitmann
tlf. 62 49 65 93 / 902 61 630
epost: espen@tolga.kirken.no
Velkommen hvis du trenger oss;
vi vil gjerne hjelpe deg.
Bank på, eller ta kontakt på telefon/epost
for å gjøre en avtale dersom vi ikke
er på kontoret.
Kirketjenere:
Tolga: Jan Tollan, tlf 913 62 494
Vingelen: Audun Urset, tlf 977 79 679
Hodalen: Arve Rye, tlf 911 75 404
Holøydalen:
Gunn Hege Jordmoen, tlf 482 53 788
Organist: Amund Røe, tlf. 415 26 097

Det er alltid stas med en konfirmant i bygda og avtroppende
menigshetsråds-leder Tove Mette
Tveråen (t.v) og sogneprest Reidun
presenterte Rindert Knol Baas som
skal konfirmeres våren 2020 på
gudstjenesten i november.
Foto: Guri Jortveit
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Kim, alle klokker!
Jula ringes inn.
Ut over by og land høres tonen
som salmedikteren Grundtvig
formidler:
Julen er kommet med solhverv
for hjertene bange.
Dette er et glederikt bud. Håp,
trøst, mot og gnist til hjertene
bange.
Grundtvig skrev det slik midt på
1800-tallet. Livet var sammensatt den gangen som nå. Men
det skjer noe stort og vakkert Biskop Solveig Fiske. Foto Liv Torhild Braathen.
med barnet som fødes. Det er som når dør- Jula er ei annerledes tid. Ei tid som er overer mot alle odds stilles på gløtt i en vanske- skridende i tid og innhold. Kristi kjærlige
lig situasjon der gode løsninger ikke uten lys holder oss fast i sannhet og håp.
videre er tydelige. Her er vi i nærheten av
budskapet om Jesusbarnets livgivende og Juleevangeliet setter oss nær til naturen,
trøstefulle nærvær midt i blant oss.
liv-et, skaperkreftene og til tidligere generasjoner, de som er gått ut av tida før oss. Våre
Julebudskapet er brakt videre gjennom forskjellige tradisjoner knytter oss sammen
generasjoner. Dynnasteinen på Hadeland med det som var og det som er. Vi inviteres
fra tidlig på 1000-tallet formidler hvordan til å synge julens mysterium med englene:
juleevangeliet er brakt videre. Bildescenene
som er risset inn, viser ingen majestetisk Ære være Gud i det høyeste
guddom, men et nyfødt barn som blir til- og fred på jorden
bedt. Vi ser Betlehemsstjerna i toppen, stal- blant mennesker
len med Jesusbarnet og Maria og de hellige som Gud har glede i!
tre konger som kommer ridende. De kom- Jesusbarnets livgivende
mer for å tilbe Jesusbarnet og blir påminnet og trøstefulle nærvær
Guds nærvær.
er midt i blant oss.
Mennesker hører sammen på tvers av geografi og tid. Sammen minnes vi om å rekke
og gi hverandre handa og uttrykke vilje
og ønske om å bygge felles fremtid. Felles
fremtid i et grensesprengende fellesskap
med rettferdighet lokalt og globalt.
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Velsignet julehøytid ønskes dere alle!
Solveig Fiske
Hamar biskop
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Min julesalme

Julie Skogsrud
Jordet og dattera
Vera.
Det er etterhvert blitt en tradisjon at vi
spør en person i bygda vår om de har en
julesalme som betyr noe spesielt for dem. I
år har jeg spurt Julie Skogsrud Jordet. Hun
har bodd i Tolga i fem år, har stiftet familie
og driver gård sammen med ektemannen.
Hun forteller dette om sitt valg av julesalme
“I denne søte juletid“ av Hans Adolph
Brorson /folketone fra Setesdal.
Denne sangen betyr mye for meg fordi min
venninne Solfrid Nestegard Gjeldokk og
jeg fremførte den med orgel og sang hver
juleaften i mange år i Geilo kirke. Teksten
kan kanskje virke litt dramatisk, men er
veldig høytidelig og flott.
“Vi synger om den søte fred så helvede skal
skjelve ved vår julesang å høre“. Og folketona er også så utrolig vakker !
Spesielt når jeg hører den med Kirsten
Bråten Berg. Da er det høytid for meg.

I denne søte juletid
bør man seg rett fornøye.
Og bruke all sin kunst og flid
Guds nåde at opphøye.
Ved ham som er i krybben lagt,
vi vil av all vår sjelemakt
i ånden oss forlyste.
Din lov skal høres Frelsermann.
Så vidt og bredt i verdens land
at jorden skal ryste.
En liten sønn av Davids rot
som og er Gud tillike.
For våre synders skyld forlot
sitt høye himmelrike.
Det var Ham svart å tenke på
at verden skulle undergå.
Det skar ham I hans hjerte.
I sådan hjertens kjærlighet,
Han kom til oss på jorden ned
at lindre all vår smerte.
Vår takk vi frem vil bære da
enskjønt den er kun ringe.
Hosianna og halleluja
skal allevegne klinge.
Guds ark er kommet I vår leir.
Ti synger vi om fred og seir.
Mens hjertet må seg røre.
Vi synger om den søte fred
så helvede skal skjelve ved
vår julesang å høre.

God jul

Dette er Åsmund Skogli Engebakken,
snart 4 år. Hans favorittjulesang er på
låven sitter nissen. Han liker den fordi at
da får han lørdagsgodt enda det ikke er
lørdag.
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Konstituerte råd og utvalg
De nye menighetsrådene er nå konstituert, og representanter til fellesråd og
diverse utvalg er på plass. Under følger noen av de viktigste funksjonene, men det
er viktig at alle valgte representanter er med på å dra lasset. Da kan vi få til mye.
Tolga kirkelige Fellesråd 2019-2023:
- Arnstein Solheim (leder)
- Merethe Moe Tollan (nestleder)

Vingelen Menighetsråd 2019-2023
- Hilde Gellein Løkken (leder)
- Anne Kristin Aamo (nestleder)

Andre faste medlemmer:
Britt Reidun Utseth Erlien, Haldis Jordet,
Hilde Gellein Løkken, Anne Kristin
Aamo, Yvonne Knol, Arve Rye, Eva Nyhus (representant fra kommunestyret),
Reidun Woie Kleveland (geistlig representant).
Sekretær: Espen Heitmann (kirkeverge)

Andre faste medlemmer er:
Stian Nystuen (kasserer), Inga Iversen
Aasen (sekretær), Einar Heggstad og Unni
Kroken (styremedlemmer).

Arbeidsutvalg:
- Arnstein Solheim
- Yvonne Knol
- Hilde Gellein Løkken

Andre faste medlemmer er:
Bjørn Aasen (kasserer) og Guri Jortveit
(sekretær).

Administrasjonsutvalg:
- Arnstein Solheim
- Merete Moe Tollan
- Yvonne Knol
Styringsgruppe Trosopplæring:
- Yvonne Knol. Vara: Britt Utseth Erlien
Tolga menighetsråd 2019-2023
- Britt Reidun Utseth Erlien (leder)
- Siri Merete Moe Tollan (nestleder)
Andre faste medlemmer er:
Ann Sæther (kasserer), Julie Skogsrud
Jordet (sekretær), Ola Lien og Øystein
Gjelten Bakken (styremedlemmer).
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Hodalen menighetsråd 2019-2023
- Yvonne Knol (leder)
- Arve Rye (nestleder)

Holøydalen menighetsråd 2019-2023
- Arnstein Solheim (leder)
- Solrunn Jordet (nestleder)
Andre faste medlemmer er:
Monica Kåsen Smedås (kasserer) og
Haldis Jordet (sekretær).
Reidun Woie Kleveland er fast medlem i
alle menighetsråd.
Vi sier tusen takk for god innsats fra
avtroppende råd, og ser frem mot et godt
samarbeid med de nye.
Vennlig hilsen Staben på kirkekontoret.
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Glimt fra menighetslivet

Hedvig Lundberg õnskes velkommen i
Tolga menighet. Foto: Merete Moe Tollan.

4-åringer får bok i Tolga. Vemund, Isabell,
Amalie og Noah. Foto: Merete Moe Tollan

Konfirmanter fra Vingelen.
Fra venstre: Markus Heggstad
Graven og Ola Håvar Sæter
Jordet. Foto: Einar Heggstad.

Debut for det nye barnekoret på
Gudstjenesten 1. søndag i advent.
Foran fra venstre Astrid Bjørken
Nystuen, Oliver Watson Alme,
Noah Watson Alme, Gaute
Nygård, Ådne Motrøen og Ine
Marie Dalseng.
Bak fra venstre: Gunvor Motrøen,
Anna Ryen, Smilla Lovisa
Mitrovic, Ingeborg Bjørken
Nystuen, Mathilde Nordvik Skogstad og Emilie Nygård .
På hver sin side bak: Ungdomsledere Selma og Sumaja
Øien. Foto: Inga Iversen Aasen
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Trosopplæring

Trond Gellein Løkken
GUD GIR – VI DELER

Tittelen her, er overskriften på trosopplæringsplanen i Den norske kirke og dermed styringsdokumentet for trosopplæringsarbeidet
som drives på Tolga. Planen hjelper oss til å
drive systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år,
uavhengig av funksjonsevne. Målet er å vekke
og styrke kristen tro, gi kjennskap om den
treenige Gud, bidra til kristen livstolkning og
livsmestring og utfordre til engasjement og
deltagelse i kirke og samfunnsliv.
Arbeidet med trosopplæring går sin gang,
og vi er aktiv på mange fronter. Det er mange
som arbeider for at barn og unge i Tolgakirkene skal få et tilbud. Tusen takk til alle dere.
Året 2019 har vært et aktivt år på mange områder. Av aktivitetene som er i gang, har vi
lokale kjernetiltak som Barneklubben for barn
i førskolealder og Barnekoret for barn i 1.-7.
trinn.
Barneklubben på Tolga er så heldige å ha
Brit Vingelsgaard Ryen som primus motor. De
har månedlige treff på forskjellige steder i bygda, blant annet bruker vi Kirkestua på Tolga og
vi har vært på seterbesøk i Eidsvola. Her er det
lagt opp til et fast program med bibelfortelling,
sang, aktiviteter som varierer fra formingsoppgaver til samspill med rytmeinstrumenter og
trommer. Til slutt spiser vi kveldsmat sammen. Til hver samling, inviteres forskjellige
folk inn som kan bidra til barneklubben, enten
på håndverksaktiviteter, musikk eller bibelfortelling.
Barnekoret er en nyoppstartet aktivitet
høsten 2019, med Amund Røe, Annabeth Motrøen og Trond som voksne. Koret i den formen vi har nå, er for barn fra 1. til 7. klassa. Vi
øver en fredag i måneden, vekselsvis i Vingelen kirke og i Kirkestua på Tolga. Koret, som
består av 14 barn, har opptrådd i adventsgudstjenesten i Vingelen og på Omsorgstunet på
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Tolga. Vi har planer om flere opptredener
også.
LysVåken og Tårnagenthelg er nasjonale
breddetiltak innen trosopplæringen. LysVåken ble arrangert helga 23.-24. november i
Tolga kirke. Det var åtte 10 og 11 åringer som
inntok kirken. De begynte lørdag kveld, med
drama, sang, juleverksted, gudstjenesteverksted, taco og tur opp i tårnet. Så sov ungene
i kirken, og det var spennende for mange.
Søndagen var de med i gudstjenesten. Tusen takk til alle frivillige og ungdomslederne
våre, som gjorde dette til en flott helg. Ungene storkoste seg, og fikk knytte tilhørighet
og trygghet til kirken på en god måte. Tårnagenter, som er for 9 og 10 åringer, hadde vi
i Vingelen kirke i mars. Dette foregår også i
løpet av en helg, men uten overnatting. Tårnagentene er superhemmelige agenter som vi
trenger hjelp av for å løse oppdrag og mysterier i kirken. Har du lyst til å bli med, har du
muligheten igjen i år!
I tillegg til disse tiltakene, har trosopplæringsplanen for Tolga tiltak som gaver til 1åringer, utdeling av bøker til 2, 4 og 6-åringer
og pilegrimsvandring for 6 og 8-åringer.
En viktig samarbeidspartner for oss er
Tron Ungdomssenter på Tynset. De har egne
ressurser som vi drar veksel på. I tillegg blir
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flere av våre tiltak blir avholdt på Tron, blant
annet leirene Noahs Ark for 5 åringer, Sommerleir for 12 og 13 åringer, Påskeleir for 14
åringer, Ledertreningsleir for 15-16 åringer. På
årets Ledertreningsleir deltok 16 ungdommer
fra Nord-Østerdalen, derav 5 fra Tolga. Selma
og Sumaja Øien var blant disse fem, og de deltar nå som to aktive og flinke ungdomsledere,
og hjelper til på mange av tilbudene for barn
og unge i menighetene i Tolga.
Dåpssamtale, dåp og konfirmasjon er
også en del av trosopplæringen i Tolga, og
gjennom trosopplæringssamarbeidet i NordØsterdalen har vi greid å gi konfirmantene to
flotte fellesarrangement: forestilling med Helga Samset i Tynset kirke og konfirmantenes
Salmevri på Tolga.
Sammen med musikeren Jonas Kilmork
Vemøy ble vi gjennom fortelleren Helga Samset kjent med Josef på en helt ny måte! Fortellingen og musikken skapte et fantastisk rom
for innlevelse og gjorte inntrykk på mange.
Konfirmantenes Salmevri er en god møteplass
for ungdommene, der alle skal føler seg
velkommen og inkludert. Målet med Salmevri
er å lære konfirmantene om salmer og salmers
betydning i den norske kirke gjennom ulike
tilnærmingsmåter, som sang, drama, dans,
tegning og band. Dette er to viktige arrangement for å knytte ungdom innen kirken tettere
sammen på tvers av menighetene.
Når vi nå har gått inn i et nytt år, gleder vi
oss til å fortsette alle disse gode tiltakene for
barn og unge i Tolga. Du vil få invitasjon til
aktiviteter i posten til de aktivitetene som er
for deg, og vi håper å se nye og gamle fjes på
alt det morsomme som skjer for barn og unge
i menighetene i Tolga. Følg oss på Facebook,
på siden «Kirkene i Tolga», hvor det legges ut
info om det som skjer blant annet innen trosopplæring.
Til slutt vil jeg få takke alle de positive og
aktive frivillige, både voksne og ungdommer,
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som gjør det mulig for oss i Tolga å ha så mange
fine aktiviteter for barn og ungdom. Grunnlaget for alt av trosopplæringen beskrives i
overskriften, hvor alle i menigheten; frivillige,
foreldre, nærpersoner og ansatte jobber utfra
VI DELER:
VI DELER tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier
VI DELER opplevelser og fellesskap
VI DELER håp og kjærlighet
Hilsen Trond, trosopplærer,n

Reidun og Kristine Løkken har lagt fram
juleevangeliet på flanellografen.

BARNEKORET

har første øving
17. januar i Vingelen kirke,
fra kl. 17.00 til 18.00.
Velkommen til gamle og nye!
Annabeth, Amund & Trond
Kirkehilsen nr 4, 2019

Lys våken

Avtroppende menighetsrådsleder Toril U. Erlimo gir
muntre råd når det skal bakes og pyntes.
Foto: Trosopplæringa.

Hellige 3 konger. Fra søndagens
gudstjeneste etter Lys våken.
Foto: Merete Moe Tollan

Det er spennende i kirka når mõrket faller på.
Foto: Trosopplæringa.

Det blir gøy
å synge i kor.
Foto: Trosopplæringa.
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Østerdalsleden - jubileum
Det er 20 år siden Østerdalsleden ble
godkjent pilegrimsled!

JUBILEUMSHELG

på Lia 17. – 19. april 2020

Vi håper at representanter både fra

kirken, kommunene og frivillige
vil delta i feiringen.

Program fredag 17. april:
Fra 16.00 ankomst og kaffe.
19.00 kveldsmat.
20.00 «Langs Østerdalsleden i ord, toner
og bilder» v/ Randi og Arngeir Mo
21.00 Mulig å delta i kveldstidebønn
i Lia Kirke.
Sosialt samvær med kaffe v/Arngeir og
Randi Mo.
Lørdag 18. april
08–09.30 Frokost 08:30
Mulig å delta i morgentidebønn.
10.00 Kaffe – velkomst
10.30 Hovedmøte: Velkomst og introduksjon v/Ingeborg Bø, styreleder i Østerdalsnettverket. 		
Hovedtale v/dr. philos. Leif
Gunnar Engedal: «Pilegrim
underveis - når ytre og
indre landskaper møtes». Samtale.
12.30 Lunsj
13.30 «For 20 år siden» v/ Mari Kollandsrud, forfatter av guideboka «Pilegrimens vandring
til Nidaros Trysil - NordØsterdalen - Trondheim».
14.00 Hilsener fra Fylkeskommunen,
Nasjonalt pilegrimssenter, 		
Kirkens pilegrimskomite og 		
Side 10

Brit Vingelsgaard Ryen
Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO)
15.00 Østerdalsledens framtid –
refleksjoner fra en pilegrim
16.00 Årsmøte for medlemmer.
Liten kapellvandring - med kaffe
for andre.
18.00 Festmiddag 20:00
Konsert i Johanneskirken med
Tone Hulbækmo og Hans Fredrik
Jacobsen. Sosialt samvær.
Søndag 19. april
08-10 Frokost
11.00 Pilegrimsgudstjeneste v/biskop
Solveig Fiske. Kirkekaffe på
Sørlia.
13.00 Middag på Nylia.

Priser: Hele helgen: Kr. 1600 per
pers. i dobbeltrom / kr. 1800 i enkeltrom. Lørdag og søndag: kr. 1150 per
pers. i dobbeltrom / kr. 1300 i enkeltrom. Bare lørdag: kr 700 per person
(Alle priser er inkludert festmiddag
og konsert lørdag)
• Hvordan komme til Lia Gård: Med
tog: Rørosbanen til Koppang. Lia
Gård ordner skyss fra / til Koppang
stasjon på forespørsel. Kr. 60,- hver
vei.
• Påmelding: retreat@liagard.no
Ingeborg Bø: 404 13 778 / 62 46 65 00,
Lia Gård, Postboks 106,
2481 Koppang.
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Østerdalsleden - jubileum
Busstur i Østerdalsleden fra Trysil til Trondheim 23.-26. juni
Nøyaktig 20 år etter åpningen av
Østerdalsleden 23. juni, møtes vi i
Lutnes sør i Trysil og starter en jubileumsbusstur med 20 stoppesteder
– ved alle milesteiner og kirker langs
Østerdalsleden og korte vandringsetapper i hver kommune – fra Trysil
og Rena til Trondheim.
Det blir et begrenset antall deltagere med bussen, siden det er best
med en mindre buss til dette, men
det er mulig å slå følge på kortere
eller lengre strekninger i egen bil. Vi
håper bygdefolk møter oss på stoppesteder underveis og blir med på
Østerdalsleden. Foto: Østerdalsleden.
vandring i egen bygd.
Pilegrimsprest i Hamar bispedømme Lars Erlend Kielland blir med sammen med
Toril Andreassen fra pilegrimsnettverket og vandringsledere Aslaug og Asbjørn
Haugen. Det kommer mer informasjon utover våren, men 24. juni stopper følget
etter planen i Tolga og Tynset. Her er et foreløpig program for dagen i våre trakter:
Onsdag 24. juni - Tynset og Tolga:
10.00 Øvre Rendal kirke: Historieglimt og «Morgentidebønn».
11.00 Bygdetunet og Tylldalen kirke: Kulturprogram.
13.00 Neby, Tynset: Ved milesteinen, vandring til kirken.
13.30 Tynset kirke: Historieglimt og «Middagstidebønn» Vandring til gammelt 		
kirkested.
15.00 Kirke- og skolemuseet, Vingelen: Ved milesteinen.
17.00 Vingelen kirke: Historieglimt og «Ettermiddagstidebønn».
19.00 Middag og overnatting: Vingelsgaard Gjestgiveri. Kveldsprogram.
For de spreke: Pilegrimsvandring sommeren 2020
fra Rendalen til Vangrøftdalen 26.juni til 4. juli.
Velkommen til del 2 av Langvandringen fra Rena til Trondheim.
Også i 2020 som i 2019 vil pilegrim og friluftsentusiast, Tore Andestad, lede vandringen. Han kjenner leden fra tidligere vandringer og gleder seg til å vandre sammen
med både nye og gamle pilegrimer. Hele vandringen blir ca. 134 km.
Mer informasjon kommer i neste nummer
Kirkehilsen nr 4, 2019
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Tro og trass
Overskrifta er tittelen på Bjørn Eidsvågs
sjølbiografi, som ganske nylig ble utgitt på
Aschehoug forlag og som har undertittelen:
“Min vei, mine valg.”
Boka handler om Eidsvågs egen troskamp, og
her er det mangt en kan kjenne seg igjen i, den
stadige kampen mellom tro og tvil. Fremstillingen veksler hele veien mellom fortelling og
argumentasjon, noe som gjør at teksten flyter godt. Boka er etter mitt syn meget engasjerende og lettlest, og ikke minst velskrevet.
Dessuten har han tatt med mange av sangtekstene sine. Bjørn Eidsvåg har mer enn noen
annen nålevende nordmann holdt ryktet om
Jesus levende i brede lag av folket. Han studerte til prest, men musikken traff ham hardere
enn religionen.
Oppvekst
Han forteller levende om oppveksten i industrisamfunnet Sauda, et samfunn bygd rundt
et av Nord-Europas største smelteverk. På bedehuset Betel ble han for alvor kjent med Jesus, og der fikk han høre fantastisk spennende
bibelhistorier. I tillegg forteller han om mye
flott sang og musikk i dette miljøet. Barnetruas kjerne var tillit til at han ble elsket og tatt
vare på, og denne aftenbønnen ba han hver
kveld:» Nu lukker seg mitt øye, Gud Fader i
det høye, i varetekt meg ta. Fra synd fra sorg
og fare, Guds engler meg bevare, som ledet
har min fot i dag.» Denne bønnen er for øvrig
et kjært minne for meg også, da mor brukte
den som godnattsang i barndommen.
Opprør
Men etter hvert ble barnetrua utfordra, og
særlig syntes han at helvete var en dårlig og
ond idé som sto i grell kontrast til snakket
om Guds kjærlighet og nåde. Han hadde lært
at alt som sto i Bibelen var sant, men nå var
det mye han reagerte på, og som han slettes
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Torill Storhaug Urset
ikke fikk til å rime. Ting ble ikke bedre da han
lærte om Darwin og utviklingslæra på skolen,
og han skjønte at skapelses- fortellingen i Det
gamle testamentet neppe stemte med virkeligheten. Etter hvert begynte han for alvor å
stille spørsmål om vi kunne stole på Bibelen
i det hele tatt, og det ble verre og verre å fastholde tanken om evig fortapelse og et brennende helvete. Respekten for foreldrene og for
autoriteter slo også sprekker i ungdomsåra.
Verden utafor bedehuset ble mer og mer spennende og begeistringen for musikken sterkere
og sterkere, spesielt åpna det seg en ny verden
med Beatles. Men Jesus holdt stand, for han
hadde også vært opprører og opponert mot
regler som sto i veien for kjærlighet, fornuft
og barmhjertighet. Eidsvåg begynte å skrive
sanger på norsk, fortrinnsvis med alvorlig
innhold, han ble etter hvert protestsanger og
sangevangelist.
Studier
Studiene på Menighetsfakultetet ga ham
innsikt i at Bibelen ikke var ment å skulle forstås bokstavelig, og denne kunnskapen førte
til at arbeidet med den ble langt mer spennende i hans øyne. Studentmiljøet han tilhørte
var prega av sterk musikkinteresse, og mange
var langt mer knytta til gitarene enn til den
hellige boka de studerte. Etter som åra gikk,
var lysten til å bli prest sterkt avtagende, men
studiene ble likevel fullført. Lysten til å leve av
musikken ble sterkere, og han hadde allerede
stifta eget band og skrevet mange sanger. Han
var radikal og mente at troen måtte få politiske
konsekvenser. Han var påvirka av frigjøringsteologer fra Sør-Amerika, som med Jesus
som forbilde og livet som innsats kjempa mot
undertrykkelse og for rettferdighet og fred.
Mange av sangene handla om likestilling, det
gjaldt kvinnelige prester, homofiles rett til seksualliv og senere vigsel i kirka. Han hadde en
visjon og en drøm om en mer åpen, langt mer
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inkluderende og modig kirke. Retten til kjærlighet for alle inngikk i denne drømmen.
Sjelesørger
Eidsvåg fikk jobb som sykehusprest på et
psykiatrisk sykehus i Lier, og der fikk han også
hjelp til å bygge opp sjøltillit av sin mentor. Nå
fikk nådebegrepet en helt ny og frigjørende
valør. Den som ville og våget, kunne hengi
seg til at en var grunnleggende god nok, og
at frelse kunne forstås som å omfavne den
nåden. I denne perioden skrev han den kjente
og kjære sangen:» Eg ser».
Turnerende trubadur, rockeprest og
popsjerne
Rundt tusenårsskiftet spilte Eidsvåg 100 konserter i året, både band- og soloopptredener.
Siden debuten i 1976 har han gitt ut 25 platealbum, er blitt tildelt Spellemannsprisen fire
ganger og har etablert seg som en av Norges
mest folkekjære artister. Han skriver om at
all populariteten har sin pris, at suksess er et
tveegget sverd, og at Mammon åpna sitt paradis og inviterte til dans rundt gullkalven. Han
innrømmer sjølopptatthet i denne perioden,
og mener integritet og kredibilitet er vanskeligere i medgang enn i motgang. Men Jesus
holdt fortsatt stand!
«Etterlyst: Jesus»
Da teatersjef ved Det Norske Teatret spurte
hvorfor Eidsvåg ville sette opp stykket han
hadde skrevet, svarte han at han ville slå et
slag for retten til å bruke fornuft også når det
gjaldt tro og religion. At det handler om engasjement og hengivelse, ikke å gi sin tilslutning til et sett teologiske konstruksjoner. Han
ville vise at det var fortellingene som var viktige, ikke om hendelsene de omhandlet faktisk
hadde funnet sted. Sammen med skuespiller
Svein Tindberg og bandet sitt, ble det i alt 162
forestillinger, de fleste i de største byene, men
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de var også på turné ellers i landet. Og han
ble skikkelig glad i teateret, og fremholder at
Svein Tindberg var en strålende læremester.
På slutten av hver teaterkveld, ba han en
bønn han hadde skrevet til forestillingen:
Hjelp meg til å vokse i innsikt og erkjennelse
av hva kjærlighet og nåde er. Gi meg styrke til
å tåle å få avslørt mine fordommer og dårlige
valg. La meg gjøre godt og være snill. La meg
ikke se ned på noen mennesker på grunn av
rase, rang, legning, kjønn, form eller utseende.
La meg kjenne igjen det som er stort, vakkert
og viktig når jeg møter det og gi meg klokskap
til å bøye meg for det. Takk for den stunden jeg
får være med i dette livet. La meg i lag med alle
andre få være med på å gjøre det enda bedre og
enda vakrere for dem som kommer etter oss. La
meg til slutt finne den evige hvile. Og fins det en
himmel, så åpne den i hvert fall for dem som
har hatt et helvete på jord. Amen.
Kristendomsforståelsen
Sentralt i hans teologi står bibelfortellingenes
skapende kraft. Han skriver: «For meg er å
tro på oppstandelsen å leve som om det er
sant at kjærligheten er sterkere enn hatet og
likegyldigheten, - sterkere enn døden.» Etter
Utøya-tragedien skriver han: «For meg var
22.juli 2011 den definitive dødsdagen til Den
allmektige Fader. Gud var kjærlighet, Gud var
kraften som fikk oss til å reise oss, kraften som
ga oss ork til å gå videre. Det måtte jeg tro!»
Etter «Etterlyst: Jesus» blir han mer bevisst
sitt gudsbilde, slik det står i 1. Johannes-brev
4,16:» Gud er kjærlighet, og den som blir
i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.»
Og han skriver at så lenge denne overskrifta
gjelder for den bevegelsen kirka er, har de ham
med på laget.
Som en av landets mest folkekjære artister, bekrefter han i boka sin tilhørighet til kirka og han synger og taler om sitt store forbilde, Jesus. Men han irriterer seg fremdeles over
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en del formuleringer i gudstjenesten. I trosbekjennelsen mener han at det brukes bilder
og referanser som ikke lenger har mening.,
og at det opprettholder et gudsbilde som for
lengst er forlatt. For Eidsvåg er å tro på oppstandelsen å leve som om det er sant at kjærligheten er større enn hatet og likegyldigheten,
og han skulle ønske at den trosbekjennelsen
som ble brukt i den tidlige Jesus-bevegelsen,
ble tatt i bruk igjen: Jesus er Herre».
I bokas siste kapittel forteller han at han
går til gudstjeneste iblant, og at han liker å gå

til nattverd, for han mener det symbolske i
nattverden, er et vakkert bilde på hva Jesus sto
for: Alle er med i gudsriket, ingen skal holdes
utenfor. Rase, kjønn, stand, stilling eller legning ekskluderer ingen. I nattverden forenes vi
i hengivelse til kjærligheten og nåden.
Musikken har vært Eidsvågs viktigste
livsledsager, og han avslutter derfor boka slik:
»Musikken skal ledsage meg inn i min siste
hvile. Hvis noe i det hele tatt møter meg der,
håper jeg det er musikk.»

Julaftenskonsert i Vingelen for 10. gang
Tradisjon tro inviterer vi for 10. gang til
konsert i Vingelen kirke
på julaften! Konserten
starter kl 16.00 og varer
fram til klokkene ringer
julen inn. Det blir både
gamle og nye juletoner,
og med oss har vi en
flott gjeng med gjestemusikere. Vi ønsker å
invitere til en fredfull
stund for liten og stor.
Musikere: Kjersti, Rønnaug og Lars Tingelstad, Oddbjørn Austevik.
Våre kjære gjestemusikere: Kari Trøan Sundt, Mia Preine, Oline Vingelsgaard,
Synne Nordistuen Løvik og Inga Trøan Sundt
Inngang kr 200 (Barn under 15, gratis)

Varmt velkommen!
Kjersti, Rønnaug, Oddbjørn og Lars
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Valg av liturgi
I 2011 var det en liturgireform, som åpnet opp
for at de lokale menighetene kunne ha større
frihet i velge liturgiske melodier blant mange
muligheter. Dette førte til at det ble stor variasjon mellom de forskjellige kirkene. I 2017
vedtok kirkemøtet at fra desember 2020 skal
det bare være mulig å bruke fem forskjellige
serier.
Her i Tolga kommune var det en grundig
prosess med å velge ny liturgi, og melodiene av Henrik Ødegård ble valgt. Ødegård
sin serie er ikke en av de fem seriene som
er Kirkemøtet anbefaler, og vi har derfor tre
mulige alternativer:

Gje meg handa di, ven

Denne sangen er ei vise som Sondre Bratland
ga ut i 1988 på et album med voggeviser. Teksten er ny og melodien er den irske folkesangen «Down by the Salley Gardens» med opphav på 1600-tallet. Den versjonen som er
mest spilt er vel av Kurt Nilsen og Helene Bøksle på albumet «Have Yourself a Merry Little
Christmas», og den ble også fremført av disse
to på minnekonserten i Oslo domkirke etter
tragedien 22. juli 2011.
I alle livets faser er det godt å ha ei hånd å
holde i, ei hånd som kan gi oss støtte og trygghet, og som er et uttrykk for kjærlighet og
omsorg. Alle, enten vi er barn, ungdom, midt
i livet eller godt opp i åra, trenger vi både å
rekke ut og ta imot hverandres hender.
En sentral tanke i Bibelen, er at Gud holder oss i si hånd. Når vi feirer dåp i kirka, står
det i dåpssalmen: «Fylt av beven foran ukjent
fremtid, legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen gir oss trygghet». Og
når noen dør leser presten i gravferdsritualet:
«Barmhjertige Gud, vi overgir ham/henne
i dine hender». En salme som er mye brukt
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Amund Røe
Reidun og jeg vil ikke anbefale alternativ tre.
Endelig vedtak vil bli tatt på årsmøtene i de
fire menighetene. Om du har synspunkter eller innspill ta kontakt med Audun eller møt
opp på årsmøte i din menighet.
1.
2.
3.

Søke om dispensasjon for å fortsette å
bruke liturgien av Henrik Ødegård.
Gå tilbake til å bruke serien som var i
bruk før 2011.
Velge en av de andre anbefalte
hovedseriene.
Årsmøtene i de fire menighetene:
26.01.2020 kl. 11.00 Holøydalen
16.02.2020 kl. 11.00 Vingelen
16.02.2020 kl. 19.00 Hodalen
01.03.2020 kl. 11.00 Tolga
Torill Storhaug Urset

i begravelser er «Jeg er i Herrens hender når
dagen gryr i øst». Guds hånd kan ikke løfte
oss ut av livets harde stormer, men skjerme oss
og verne oss slik at vi holder ut motgangen og
ikke mister motet!
Hans Børli uttrykker det slik i et dikt han
har kalt «Guds hand»:
Mitt avsides lille liv:
En fyrstikkflamme
som blafrer skremt
Inne i hulhanda til Gud
I verdens blåsende netter.
Ja i det redde skjæret av meg sjøl
Har jeg sett innsida av
Guds hand.
Den var hard og ru,
slitt,
lik handa til en bureiser
som står ved åkeren sin en kveld
og knuser havrekorn for å se
om margen er god.
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Sara Oust venneforening

Tekst: Inger Karin Røe Ødegård

Den 27. november 2019 ble det holdt lag og motivasjon for de frammøtte til å bli
stiftelsesmøte for Sara Oust vennefore- medlemmer i Sara Oust venneforening, og
ning på Bunåva.
likeså inspirasjon til å verve flere.
De frammøtte ga uttrykk for at foreningen ønskes velkommen. I formålsparagrafen heter det: “Utvikle interesse for Medlemskontingenten per år er kr 200.
og kunnskap om haugianerkvinnen Sara Beløpet settes inn på bankkonto
1885 1862915
Oust. Sette verdiene og holdningene fra
Medlemskapet
vil gjelde for 2020.
hennes og haugianerbevegelsen i NordØsterdal sitt virke inn i vår tid”.
Stiftelsesmøte valgte et interimstyre
med representanter fra regionen. Det skal
fungere fram til første årsmøte. Styrets
sammensetning er som følger:
- Leder: Ragnhild Aashaug
- Nestleder: Inger Karin Røe Ødegård
- Sekretær: Gunn Strømsøyen Hvamstad
- Styremedlem og representant for
Vingelen Oppvekstsenter: Britt Dølmo
- Styremedlem: Rolf Norsen
- 1. varamedlem: Ingrid Petronille Røe
- 2. varamedlem: Torill Storhaug Urset
Styrets arbeidsoppgaver vil i første omgang handle om å arrangere et temamøte
våren 2020, planlegge aktiviteter på kort
og lang sikt, søke midler til aktiviteter og
arrangement samt verve medlemmer.
Vi var så heldige å få Jon Holm Lillegjelten fra Os som foredragsholder. Han
har vært tilknyttet Rørosmuseet i mange
år, og har solid kunnskap om haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal. Temaet for
hans foredrag var «Sara Oust - påvirkninger av hennes virke i regionen».
Bunåva var en trivelig og lun ramme
for stiftelsesmøtet, og Jorunn Erlien Nyvoll sørget for smakfullsuppe til forsamlingen. Vi håper dette gav et godt grunnSide 16

Jon Holm Lillegjelten på Bunåva.
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Gudstjenester
DESEMBER
Søn. 15.12 kl.19.30 Syng inn jula, m/barnekoret, Mia P., Turid Camilla D., Amund R., Are L.
og Inga Aa. Andakt ved Hilde G. L. Vingelen.
Tors. 19.12. kl. 9.00 Barnehage- og skolegudstjeneste. Vingelen.
Tors.19.12. kl.19.00 Syng inn jula med Os familiekor. andakt. Hodalen.
Fre. 20.12. kl. 09.00 Skolegudstjeneste. Tolga.
Fre. 20.12. kl. 10.30 Barnehagegudstjeneste. Tolga.
Fre. 20.12. kl.19.00 Syng inn jula med Korpset, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen, andakt. Tolga.
Man. 23.12. kl.16.00 Julegudstjeneste. Omsorgstunet.
Julaften tirs. 24.12.
Julaften tirs. 24.12.

kl. 13.30 Julekveldsgudstjeneste. Holøydalen.
kl. 16.00 Julekveldsgudstjeneste. Tolga.

1. juledag ons. 25.12. kl. 09.00 Juledagsgudstjeneste. Vingelen.
1. juledag ons. 25.12. kl. 11.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd. Tolga.
1. juledag ons. 25.12. kl. 13.00 Juledagsgudstjeneste, nattverd. Hodalen.
Nyttårsaften tirs. 31.12.
Nyttårsaften tirs. 31.12.

kl. 18.00 Nyttårsgudstjeneste, nattverd. Tolga.
kl. 19.00 Nyttårsfeiring med middag. Tolga kirkestue.

Januar
Søn. 12.01. kl. 19.00 Salmekveld. Andakt. Vingelen.
Lør. 18.01. kl. 15.00 Avsluttende enkel gudstjeneste på «Salmevri» med
konfirmantene i Nord-Østerdalen. Tolga.
Søn. 19.01. kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Tolga.
Søn. 26.01. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Holøydalen.
Februar
Søn. 09.02. kl. 12.00 Gudstjeneste på konf. leir med Tolga og Os, nattverd. Tron ungdomssenter.
Søn. 16.02. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Vingelen.
Søn. 16.02. kl. 19.00 Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Hodalen.
Mars
Søn. 01.03. kl. 11.00 Gudstjeneste med utdeling av NT til 5 trinn og Barnekoret? Nattverd. Kirkekaffe
m/årsmøte. Tolga.
Søn. 15.03. kl. 11.00 Gudstjeneste. Skihytta(?) Vingelen.
Søn. 15.03. kl. 19.00 «Vår Vårkveld i kirka». Med salmene i fokus. Holøydalen.
Søn. 22.03. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Utdeling av 4 og 6 års bok. Tolga.
April
Palmesøndag 05.04. kl. 11.00 Palmesøndagsgudstjeneste. Kletthytta(?) Tolga.
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Siden sist
Tolga, døpte
24.11. Hedvig Lundberg
Tolga, gravferd
15.10. Jens Ulf Volden
18.10. Torbjørn Akre
22.11. Liv Skjånes
Vingelen, gravferd
22.10. Einar Livoll
11.11. Amund Hagen Haugseng (Nedsettes senere)
26.11. Arnhild Heggstad
04.12. Solgun Hagen
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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 -

