Menighetsblad for Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen sogn

Foto:
Hilde Gellein
Løkken

Nr 4 • 2021 • 71. årgang

Kirkehilsen. Nr 3 - 2021, 71 årgang
Utgiver
Tolga Kirkelige Fellesråd
Brugata 38, 2540 Tolga
Redaksjonen

Elisabeth Saanum, redaktør
Hilde Gellein Løkken
Guri Jortveit
Britt Utseth Erlien
Haldis Jordet
Vi takker også alle andre bidragsytere
Vi trenger din støtte:
Vi skal være tilbake med våre faste
utgivelser fra 2021, og håper fortsatt
folk vil støtte oss.
Innenbygds: Kr. 200,Utenbygds: Kr. 250,Betales til konto 1885.40.14214

Oppsett/trykk:

Solhellinga Folldal AS/Lasertrykk.no

Redaksjonen tar gjerne imot forslag
til stoff i Kirkehilsen. Stoff sendes:
kirkekontoret@tolga.kirken.no

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:
Elisabeth Saanum
Telefon 416 04 017
Epost: elisabeth@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

Kirkehilsen og økonomi

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

Kirkehilsen nr 414, 2021

Juleandakt
Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt..
Slik står det i julesangen «Glade jul, hellige
jul» som er skrevet av den danske forfatteren og poeten Bernhard Severin Ingemann og tilrettelagt for norsk ved Bernt
Støylen som var prest, biskop og lyriker.
Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Englene forteller om det paradisgrønne.
Noe som er fra begynnelsen, som er og
som varer.
Noe som har liv og håp i seg.
Julens Gud gir kraft og bærer, også når dagene er vonde.
Tonene fra Betlehemsmarken minner oss
om hvor alene vi kan føle oss når livet
rammer oss med all sin tyngde. Lindringen kommer som glimt av å høre til i noe
som er stort, større enn oss sjøl.

Vi vet alle noe om at livet er sårbart og
utsatt. Noe mer sårbart enn en liten baby
finnes vel knapt. Avhengig av å bli tatt vare
på og beskyttet, og som samtidig gir, bare
ved å være til.
Det at Gud er kommet til verden gjør at vi
kan lene oss til en Gud som kjenner menneskenes liv. Jesu fødsel setter i gang en
bevegelse som aldri har opphørt.
Å følge fotsporene etter det lille barnet, er
å våge å gå inn i nye ukjente landskap ut
fra evangeliets grensesprengende kraft til
å åpne livets kilder og framtidshåp for alle
mennesker.
Paradisgrønt.
Englene bærer bud om et evigvarende
håp.
Håp for i dag og for morgendagen.
Paradisgrønt. Barnet i Betlehem.
Vi aner noe om dette barnet.
Ja, vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarnets livgivende og trøstefulle
nærvær midt iblant oss.
Velsignet julehøytid
ønskes dere alle.
Solveig Fiske
Hamar biskop

Solveig Fiske.
Foto: Halvard Bjørkås.
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Olsok i Tolga 2021

Tekst og foto: Brit Vingelsgaard Ryen

Vandring i Vingelen - i pilegrimenes fotspor
Pilegrimsleden går
opp fra kirka på Tynset, over Vardtjønna
på Aasan og kommer
ned i Vingelen ovafor
garden Eggen i Vingelen.
Årets vandring i Olsok-uka startet i Eggen, der Ola Eggen
fortalte om gardens
historie og om Eggen gardsysteri. Garden ble fradelt Eriksa
i Vingelsgarden på
Ola Eggen for1700- tallet. Husa lå
talte om garden og
først ute på Eriksegga
dagens osteprodukfør garden ble flytta
sjon.
dit den ligger i dag.
Turen gikk så over Kverndalen. Her var
det stopp med informasjon om korndyrking i Vingelen.

«Olaskjølla» - på høyre side når de gikk
oppover «Nyhus-gjelen». Det er funnet
ca. 50 Olavskilder i Norge, «Olas-kjølla»
i Vingelen er den eneste i Nord-Østerdal.
På gardene i Vingelsgarden kunne middelalderens pilegrimer finne husvære og
få seg mat før de vandret videre på tur til
Nidaros.
Underveis var det litt informasjon om pilegrimsvandring i Norge før og nå, og om
hvor den godkjente pilegrimsruta «Østerdalsleden» går gjennom Tynset, Tolga og
Os.
Turen gikk til slutt «Kjerkje-gjelen» tilbake til Vingelen kirke- og skolemuseum.
Turledere var Bjørn Ivar Ryen og Brit Vingelsgaard Ryen.

Mange garder i Vingelen dyrka bygg. Bekken som går forbi Dalheim heter Kvernbekken, og jordene opp mot bygda heter
«Åkrann». Fra Dalheim og nedover dalen
til Kvennan lå det 14-15 kverner langs
bekken.
Dagen pilegrimsrute er merka fra Motun
framover Moan og gjennom sentrum.
Men på vandringa gikk vi den gamle ruta,
- fra Motun og oppover til «Kalvkroken»der lysløypa går. Deretter oppover jordet
og opp «Nyhus-gjelen» til Vingelsgarden.
Når pilegrimene kom oppover jordet her,
så de den katolske kirka på Persjordet på
venstre side, og hadde St. OlavskildenSide 4

Ved «Olaskjølla» - Olav Jordet med hånda
på informasjons-tavla ved Ousta.
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Ta på deg kappen
Visedikteren Erik Bye skrev tankevekkende om livet som en pilegrimsreise:

Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav.
Så søker vi de gamle, glemte stier
som hvisker mellom steiner,
under kratt og lyng og lav,
og kanskje kan vi høre hva de sier:
Vi skaptes til å søke,
vi fødtes til å gå
mot mål som vi kan ane,
men aldri helt forstå,
og stien må vi alle gå alene.
Men ennå lever drømmen om
et fjernt og hellig sted
langt bakom svarte berg og svidde sletter,
der hjertet kan få visdom og
hver sjel finne fred
og lønn for våre hvileløse netter.
Nå dages det i dalen,
det tindrer over tind,
det går en pilegrimsti
gjennom hvert menneskesinn.
Og stien må vi alle gå alene.

Erik Bye gir en gjenklang av ordene fra Herren:
«Spør etter de gamle stier.
Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den!
Så skal dere finne hvile for deres sjeler» (Jer 6,16)
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Oppussing Menighetshuset i Vingelen, del 3
Endelig kan vi si at oppussingen er ved
veis ende… ja eller? Nå er det jo sånn at
når man har begynt på noe så ser man
gjerne at det er flere ting som også skulle
vært gjort.
Vi ser at til neste år så må muren til pers.
Den er ikke særlig pen, i hvert fall ikke nå
som resten ble så fint.

Men akkurat nå så hviles det på laurbærene og vi nyter synet når vi svinger inn
mot kirka. Huset skinner og det ser nesten
litt stolt ut der det står.
Nok engang tusen takk til alle som har
bidratt til at vi kom i mål. Innbyggerne i
Vingelen mobiliserer og «plexer» når det
gjelder. TUSEN TAKK.

Tekst og foto: Hilde Gellein Løkken
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Høsten i Holøydalen menighet
Denne høsten har vi hatt barn som har fått
sin 4- og 6-års bok.
Den 12. september kom tidligere prost
Knut Nordhaug. Han fikk æren av å dele
ut bok til 6-åringen Håkon D. Jordet og til

Tekst og foto: Haldis Jordet

4-åringen Vilde Solheim Kåsen. Kirkekaffe etter gudstjenesten denne dagen.
Høstakkegudstjenesten 10. oktober ble
det presentasjon av neste års konfirmant,
Julie D. Jordet. Prost Knut Nordhaug holdt
gudstjenesten.

Vilde og Håkon får utdelt bok. Bak f.v.: Ivan Kåsen
Jon Petter Jordet og prost Knut.

Julie presenteres som konfirmant.

Barnedåp i Tolga kirke

Prost Simen med dåpsbarnet.
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Kirkekaffe i Hodalen
Fra kirkekaffen i Hodalen
kirke. Organist Amund
Røe og vikarprest Knut
Nordhaug.

Etter
gudstjenesten
samlet Hodalen
menighet seg til
hyggelig kirkekaffe.

Kjære holøydøler, hodøler, vingelsinger og tolginger
Da prost Simen Simensen spurte meg om
å vikariere i Tolga tvilte jeg ikke på svaret. Jeg har mange gode minner fra samvær med tolginger da jeg jobbet her for
noen år siden. Det var her jeg første gang
fikk kaker pyntet med fargerik flora. Det
smakte godt. Den flotte naturen og tradisjonen dere bærer har beriket meg. Jeg
ser fram til å tjene dere som prest en halv
års tid. Da jeg ble pensjonist flyttet jeg til
Danmark. Bor nord for København. Siden
jeg har fått det tredje stikk kan jeg krysse
landegrenser:-)

Jeg synes det er
godt å kunne vikariere litt i Norge, få
smake norsk mat og
se på vintersport,
er litt sportsgal.
Slutt på tiden da jeg
utfører det, nå sitter
jeg og tripper foran
TV-skjermen.
Jeg blir boende i Tolga og ser fram til å se
dere. Vær ikke redd for å ta kontakt.
Knut Håkon Nordhaug
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Min salme - Stille natt
Stille natt, hellige natt
alt har søvn og mørke tatt
trofast våker de hellige to
varsomt vugger det barnet til ro
/: jorden tar himlen i favn :/

Kari Gjelten
Stille natt, hellige natt
barnet er vår største skatt
hyrder vekkes av gåtefull klang
natten fylles av englenes sang
/: Kristus,vår frelser er født :/

Stille natt, hellige natt
aldri ble vår jord forlatt
himlen smiler fra barnets munn
kommer nær i en frelsende stund
/: vier guds fremtid til vår :/
Tenk hvilken salmeskatt vi har for denne
høytiden. De fleste av julens vakre sanger
og salmer forteller om selve julemysteriet
da Gud ble menneske. Det er også knyttet
mange vakre fortellinger, legender og ikke
minst kunst og bøker om julen.
Personlige opplevelser og minner er med
i valget av salmen jeg skriver om. Jorden
tar himlen i favn står det i første verset.
Den strofen gjorde at jeg valgte denne
versjonen og den tyske oversettelsen. Mest
brukt her er glade jul.

T Joseph Mohr/
M Franz Gruber
Oversatt Erik Hillestad

Sitatet er hentet fra boka “Glade jul” Eyvind Skeies gode tekst og Wenche Øyens vakre illustrasjoner. Historien om
hvordan “Glade jul” ble til i Tyrolerlandsbyen Oberndorf.
Boka og denne fortellingen er en skatt
blant alle mine julebøker som både barn
og barnebarn har hatt glede av- Blir tatt
fram hver jul

Den vakre julesangen ble skapt selveste julaften 1818. En av prestene i Nicolaikirken
het Joseph Mohr.Han leser et gammelt
“Det er natt. Jordens natt er full av hem- dikt som handler om julenatten, den natmeligheter, av sanger som ikke er sunget, ten da jord og himmel møttes i Betlehem.
En sang uten tone er som en fugl uten
eventyr som ikke er fortalt.
vingerFolk i landsbyen sover. Alle sovende mennesker har sin egen drøm. Noen drømmer Hver gang det er messe, sitter organisten
Franz Gruber ved det ødelagte orgelet og
er tunge av savn eller sorg, andre er
mettet av gode minner og av håp.
spiller alle salmene. Inni seg har han hørt
hvordan det klinger. Organisten setter seg
Natten er stille. Når stillheten brytes av en ved sitt eget spinett og lar fingrene løpe dit
stemme,når en sang endelig blir sunget og de vil...
et eventyr til sist blir fortalt, da trer noen
Tekst og tone forenes og julesangen blir til
av drømmene frem i dagens lys.
GLEDELIG JUL til dere
Kanskje er det dette som snart skal skje i
JORDEN TAR HIMLEN I FAVN.
landsbyen Oberndorf “
Kirkehilsen nr 4, 2021
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Ny liturgi: Møte med Gud
Om vi er barn eller voksne kan vi ha kontakt med Gud. Gud ønsker kontakt med
oss! Ikke minst jula minner oss på det. Det
er utallige måter å ha kontakt med Gud på.
Vi kan sitte ved Glomma i stillhet, vi kan
folde hendene våre når vi legger oss for
natta, vi kan synge sammen på Lys Våken
eller vi kan sukke til Gud når livet er utfordrende. Men Gud har også gitt oss kirka
og menigheten som samles der. Mange har
opplevd opp gjennom åra at nettopp her i

Reidun Woie Kleveland

kirka har de blitt berørt, opplevd en fred,
en ro, et møte med Gud.
For å hjelpe oss i vårt møte med Gud når
vi kommer til kirka har vi gjennom århundrer utviklet liturgien. Liturgi kan rett
og slett sies å være et hjelpemiddel for møtet mellom oss og Gud. Gjennom liturgien
snakker vi til Gud og Gud snakker til oss.
Gjennom disse faste leddene i gudstjenesten som går igjen søndag etter søndag,
møter Gud oss. Salmene er forskjellige,
preken er forskjellig fra gang til gang, men
noe går igjen. Vi fremsier trosbekjennelse,
ber syndsbekjennelse, vi synger Kyrie og
Gloria, vi ber fadervår. Og når vi feirer
nattverd synger vi alltid Du Guds lam og
Hellig hellig. Noe er fast, noe er gjenkjennelig, det ligner om vi går på gudstjeneste
i Tolga eller Kongsberg.
I 2013 vedtok menighetene våre ny liturgi,
ja hele Norge gjorde det. Den gangen lå
det mange ulike forslag på bordet, og at
ting skulle være stedegent var et av kriteriene som ble sterkt vektlagt. Menighetene våre valgte da blant annet melodier
av Ødegård til både Kyrie og Gloria leddene. Men kirka nasjonalt gjorde seg noen
erfaringer når årene gikk og kom frem til
at gudstjenesten og dens liturgi hadde blitt
for ulik rundt i Norges land, den ble ikke
nok gjenkjennelig lengre. Nå ble valgmulighetene betydelig innsnevret. Så selv om
kirkene våre i tiden før 2013 hadde gjort
en grundig jobb og valgt ut liturgiske ledd
og melodier som en mente passet for våre
menigheter i Tolga, måtte vi nå se på dette
på nytt. Så i fjor vår satte vi på nytt i gang
prosessen. Det første vi gjorde var å lodde
stemningen på melodiene i vårens årsmøter. Da det ikke lengre var mulig å velge
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Ødegårds melodier kom det ganske fort
frem at en ikke ønsket å lære inn noe nytt
igjen, men heller gå tilbake til de gamle
melodiene kirka hadde fra 1977 frem til
2013. Men det var mye som skulle opp til
vurdering og mye som skulle vedtas, og
det ble fastsatt et felles menighetsrådsmøte for alle menighetene 24 juni 2020.
Her ble hvert enkelt ledd av liturgien vurdert og diskutert og vedtatt i hvert enkelt
menighetsråd. Heldigvis fikk vi så godt
som samstemte menighetsråds vedtak så
vi slapp å ha 4 ulike liturgier. Så etter et
mange timers møte hadde alle menighetsrådene fattet avgjørelser på alle de liturgiske ledd og vedtakene rundt «Justering
av lokal grunnordning for menighetene i
Tolga, Vingelen, Hodalen og Holødyalen»
forelå. Senere avviklet også alle 4 menigheter ekstraordinære menighetsmøter
siden også menighetsmøtene hadde lovpålagt rett til å utale seg om alle deler av
liturgien. De innvendinger, endringer og
presiseringer som her kom frem ble også
vedlagt i det endelige skrivet til biskopen
for godkjenning av våre liturgier.

De største endringene er ny ordlyd på
syndsbekjennelsen, tilbake til gamle melodier på Kyrie og Gloria og trosbekjennelsen har igjen byttet plass. Og vi har
fått inn en obligatorisk fredshilsen! De
gode erfaringene med flere medvirkende
i gudstjenesten fortsettes.
Sluttresultatet er nok hverken revolusjonerende eller spesielt, men et tydelig
utrykk for gleden mange i menighetene
våre har over tradisjoner og gjenkjennbarhet.
7. oktober 2020 fikk vi svar fra biskopen
med ordene:
»I henhold til Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudsteneste
punkt 55 og 68 tar Hamar biskop den innsendte lokale hovedgudstjenesten til orientering. Hamar biskop vil takke for det
gode arbeidet som er gjort med å justere
gudstjenesten i Tolga, Vingelen, Hodalen
og Holøydalen sokn! Liturgien skal tas i
bruk fra 01. søndag i advent 2020. Med
vennlig hilsen Solveig Fiske,biskop Kenneth Hansen, kirkefagsjef».
Den nye liturgien ble
første gang brukt på
adventsgudstjenesten i Vingelen i fjor.
Nå har vi også fått
trykt opp nye liturgihefter til kirkene
som vi håper skal
være til god hjelp.
Velkommen til gudstjeneste i jula! Og
velkommen til å ta
del i kirkas liturgi; å
ta del i «møtet mellom oss og Gud».

Kirkehilsen nr 4, 2021
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Nytt om “Østerdalsleden
Brit Vingelsgaard Ryen
- pilegrimsruta gjennom Østerdalen
Pilegrimskonferanse på Lia, varsel om statlig tilskudd til Østerdalsleden.
Nasjonalt pilegrimssenter og Nettverket for
Østerdalsleden arrangerte pilegrimskonferanse på Lia 02.11.21. Ingeborg Solum Bø, styreleder for Nettverk for Østerdalsleden, viste bilder fra leden og informerte om arbeidet siden
leden ble åpnet for over 20år siden.. Det var
innlegg fra flere repr. fra Nasjonalt pilegrimssenter. Hans Morten Løvrød - daglig leder ved
senteret - hadde en god nyhet: Østerdalsleden
vil få et tilskudd på kr 100 000 både i 2022 og
i 2023.
Repr. fra Innlandet fylkeskommune informerte om at det er arbeid i gang med en
ny pilegrimsstrategi. Pilegrimsprest i Hamar
bispedømme, Erlend Kielland, sa at pilegrimssatsingen må være åpen og inkluderende,
- men ha en tydelig kirkelig forankring. Han
pekte også på at både pilegrimer og andre vandrere setter stor pris på åpne kirker. Flere understreket betydningen av samarbeid mellom
kommune, kirken og frivillige i pilegrimsarbeidet.
Det er utarbeidet en langtidsplan for pilegrimsleder i hele landet «Veien fram mot
2037»
Her står det at godkjente leder som delvis
mangler formalisert organisering og avtalefestet samarbeid med Nasjonalt pilegrimssenter
som f. eks Østredalsleden, «bør ha en led-kontakt som koordinerer det lokale arbeidet, og
som tilrettelegger for informasjonsflyt»
Både styreleder Ingeborg S. Bø og flere
andre pekte på betydningen av økonomiske
tilskudd både fra staten, fylkeskommunen og
kommunene slik at det nå kan tilsettes en person i hel el. el. delstilling i Østerdalsleden for å
koordinere arbeid og holde kontakt med kommunene.
Side 12

Leden gjennom Østerdalen har ikke pilegrimssenter; Lia gård har i praksis tatt flere
pilegrimssoppgaver. Det er lagt ned svært mye
ulønnet arbeid både fra Lia Gård, fra styret,
kommunene og mange frivillige siden starten.
Jeg synes at konferansen ga både nyttig informasjon og inspirasjon til videre arbeid.
Konferansen samlet ca. 50 deltakere. NordØsterdalskommunene var bra representert.
Det møtte deltakere både fra kirken, kommunene og frivillige. Fra Tolga deltok Eivind
Moen, enhetsleder kultur og utvikling, Elisabeth Saanum kirkeverge, Knut Sagbakken,
varaordfører/leder i Olsok-komiteen og Brit
Vingelsgaard, frivillig.
Digital teller for å registrere antall vandrere
Styret i nettverket har fått varsel om at det i
2022 skal settes opp flere digitale tellere langs
leden gjennom Østerdalen. Hensikten er å
måle antall vandrere som passerer på utvalgte
strekninger slik at økning i ferdsel kan registreres. Dette er en elektronisk boks som er
montert i toppen av en 1 m. høy stolpe og som
reagerer på varme. Når en person passerer, så
brytes to IR stråler på ca. 4 m lengde og registrer om noe har passert og i hvilken retning.
I Nord-Østerdal er det foreslått at det settes
opp en slik digital teller (sensor) på strekningen langs gml. Almannvegen mellom Tynset
og Vingelen.
Nytt styremedlem fra Nord - Østerdal:
Oddveig Eggen fra Os
Det var årsmøte på Lia 05.10.21. Leder
Ingeborg S. Bø, og nestleder Torill Andreassen ble gjenvalgt. Jeg har vært styremedlem i
4 år og ønsket ikke gjenvalg.
Nytt styremedlem fra Nord-Østerdal i
Nettverket for Østerdalsleden: Oddveig Eggen
fra Os.
Kirkehilsen nr 4, 2021
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Trosopplæring

xx

ADVENT, LYS & FORVENTNINGER
Det heter seg at morgenstund har «gull i
munn’», men oftest blir det «tull i grunn’».
Du er trøtt, mamma og pappa er trøtte,
det er travelt, vi skal rekke skole og jobb,
det mangler en vott og det hele kan bli litt
trasige. Hva med å ta morgenen tilbake i
adventstida?
Adventstiden er en fantastisk tid! Det
er noe med mørket og lysene, forventningen og forberedelsene som sitrer i kroppen. Hva om vi i adventstida greier å snu
de travle morgenene, gjøre dem litt magiske og fylle dem med noe godt? Du kan
snakke litt med mamma og pappa og legge
en plan. Så kan dere sammen stå opp litt
ekstra tidlig, tenne levende lys og sette på
stemningsfull julemusikk før dere spiser
frokost sammen og tar det litt med ro før
dagen er i gang.
Alle liker vi rutiner, selv om vi ikke er
klar over det. Kanskje vil noen protestere
noe voldsomt når vi endrer dem. Men hvis
vi først begynner å gjøre noe fast, er dere
barn som regel de første til å spørre etter
det, hvis det blir borte. «Pleier ikke vi å

gjøre sånn, da».
Kanskje skal vi sammen i familien
bruke denne adventstida til nettopp det
å innføre en ny rutine i familien? For det
skal ikke så mye til! Når dere tenner lystet
på frokostbordet kan dere minnes det Jesus sier «Jeg er verdens lys, den som følger
meg, skal ikke vandre i mørket, men ha
livets lys».
Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne,
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.
– Eivind Skeie
Velsignet adventstid med lys
og forventninger.
Hilsen Trond, Trosopplærer’n

Merk av i kalenderen…
Kirkene i Tolga er en kirke med aktiviteter for
barn og unge. Barn i målgruppen får invitasjon i posten. Merk deg også disse aktivitetene
kommer og følg med på facebooksiden «Kirkene i Tolga» og kirkens hjemmeside:
Barneklubben for Tolga, vi har hatt so
samlinger før jul og fortsetter med samlinger
på våren. Følg med på «Kirkene i Tolga» og
kirkens hjemmeside.
Babysang i Kirkestua på Tolga, en torsdag i måneden. Vårens datoer er 9/2, 9/3 20/4
og 11/5.
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Barnekor med klubbaktiviteter for alle
barn i alderen 6-12 år i Tolga. Vi har samling
en gang i måneden, vekselsvis mellom Kirkestua på Tolga og Vingelen kirke. Vårens datoer
er 11/1 Tolga, ½ Vingelen, 8/3 Tolga. Vi skal
opptre i Tolga kirke en søndag i mars, og har
avslutning med pizzafest 5/4 i Vingelen.
Konfirmantenes salmevri, for alle konfirmanter i menighetene i Tynset sammen
med konfirmanter fra Alvdal, Os, Tolga og
Rendalen på Tolga den 15. januar 2022.
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Gudstjenester
Desember
05.12. kl. 11.00 2 Søndag i advent. Adventsgudstjeneste. Sang og musikk ved Barnekoret, 		
Turid Camilla Tollan Dalseng og Maria Quevedo Meloni. Vingelen.
Tors. 16.12. kl. 19.00. Syng inn jula. Lokale aktører. Andakt ved Hilde G. L. Vingelen.
Fre. 17.12. kl. 19.00. Syng inn jula. Med Skolekorpset, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen.
Arr: Janitsjaren. Tolga.
4 søn. i advent 19.12. kl. 19.00. Syng inn jula. Med Sindre Hagen, Sara Tollan Hagen og 		
Øystein Wangen. Andakt. Hodalen
Lillejulaften torsdag 23.12. kl. 16.00. Julegudstjeneste. Omsorgstunet.
Julaften fredag 24.12. kl. 12.00 Julekveldsgudstjeneste. Holøydalen.
Det kan forekomme
Julaften fredag 24.12. kl. 16.00. Julekveldsgudstjeneste. Tolga.
endringer. Følg med
på plakattavler,
1. juledag lørdag 25.12. kl. 09.00. Juledagsgudstjeneste. Vingelen.
hjemmesiden
og
1. juledag lørdag 25.12. kl. 11.00. Juledagsgudstjeneste. Tolga.
facebooksiden vår.
1. juledag lørdag 25.12. kl. 13.00. Juledagsgudstjeneste. Hodalen.
Nyttårsaften fredag 31.12. kl. 14.00. Nyttårsgudstjeneste, nattverd. Tolga.
Januar
Søndag 09.01. kl. 19.00. Salmekveld. Andakt. Vingelen.
Søndag 16.01. kl. 19.00. Salmekveld. Andakt. Tolga.
Søndag 30.01. kl. 19.00. Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Holøydalen.
Februar
Søndag 06.02. kl. 11.00. Gudstjeneste med utdeling av NT til 5 trinn.
Kirkekaffe m/årsmøte på kirkestua. Tolga.
Søndag 06.02. kl. 14.00. Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Hodalen.
Søndag 06.02. kl. 19.00. Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe m/årsmøte. Vingelen.
Mars
Søndag 06.03. kl. 11.00. Gudstjeneste. Vingelen.
Søndag 13.03. kl. 11.00. Gudstj.for store og små, utdeling av 4 og 6 års bok. Nattverd. Tolga.
Søndag 13.03. kl. 19.00. Vårkveld i kirka. Holøydalen.
Søndag 20.03. kl. 19.00. Vårkveld i kirka. Tolga.
April
Palmesøndag 10.04. kl. 11.00. Palmesøndagsgudstjeneste. Kletthytta Tolga.

Siden sist

VIELSER
Tolga
16.10.21 Oda Prytz Lien og
Håkon Leithe
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GRAVFERDER
Hodalen
05.11.21 Per Nygjelten
Tolga
26.11.21 Oddvar Winum

DÅP
Tolga
24.10.21 Astri Elise Jordet
Furuvik
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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 -

