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Ettertanke
Tiden stopper ikke
og spør om du har
vært den du ville.

Tiden snur ikke
for å gi deg
minuttene tilbake.

Men tiden rekker
deg alltid sitt
øyeblikk nå.
Tove Houck
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Har du glemt å bidra med kontingent i år?
Kirkehilsen utgis takket være betaling av
frivillig årlig ”kontingent”.
Innenbygds kr 200,- Utenbygds kr 250,Kontingenten kan betales til
konto 1885.40.14214

Kirkekontoret
Prestetjenesten i Tolga
Prost er kontaktperson for prestetjenesten i Tolga inntil sokneprest er ansatt:
tynsetprost@tynsetkirke.no.
Tynset kirkekontor: 62 48 55 60
Ved hastesaker:
Simen Simensen, mobil: 996 91 913

Kommunehuset, 2540 Tolga
Åpent man-fre kl 09.00 - 13.00
Telefon 62 49 65 93 Telefaks 62 49 65 97
kirkekontoret@tolga.kirken.no
www.tolga.kirken.no
Daglig leder: Audun Hjertager
Telefon: 62 49 63 93 / 922 18 389
Organist: Svein Gjelten Bakken
Telefon: 990 14 720
Kirketjener Tolga:
Jan Tollan, tlf 913 62 494
Kirketjener Vingelen:
Audun Urset, tlf 977 79 679
Klokker Vingelen, Tolga, Holøydalen:
Per Arne Tollefshagen, tlf 920 16 689
Kirketjener, Holøydalen:
Jon Ivar Holøyen, tlf 62 49 62 55
Kirketjener, Hodalen:
Per Nygjelten, tlf 905 71 254

Foto forsidebilde: Nils Bakken

Redaksjonen ønsker
alle ei god påske
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Biskopens påskeandakt 2016
«Han stod opp før dagen demret; dødens
dype natt tok slutt. Kristus lever, han har
seiret; dødens mørke makt er brutt. Sol og
måne, jord og himmel, dyr og fugler, gress
og trær; alle ser og alle jubler: Han er oppstått, Gud er her!»
Denne vakre salmen setter ord på det dyptgripende og altomfattende som finnes i
påskebudskapet. Skaperverket, med all sin
skjønnhet, strekker seg opp i glede med
løftende hender og jublende lepper. For i
og med første påskedag skjer det noe nytt;
noe gjennomgripende annerledes; graven
kunne ikke kneble Herren! Kjærligheten
seiret, og livet vant. Jesus Kristus stod opp
før dagen demret, og brakte håp til mennesker i generasjoner etter generasjoner.
Vår erfaring med døden og det vonde fikk
en helt ny dimensjon; døden hadde ikke
lenger siste ordet. Livet vant, dets navn er
Jesus!
«Han stod opp for dem som brakte blomster
til hans tause grav. Han stod opp for sine
venner, dem han elsket og holdt av. Graven
kunne ikke kneble han som er Guds skaperord. Kristus lever, vi gir stemme til en sang
om håp på jord»
I påsken ble håpet født. Og alle mennesker
trenger håp – vi trenger noe å orientere oss
mot, noe som viser vei igjennom det mørke
som vi alle en eller annen gang må besøke.
Budskapet fra påskedag kan være det lyset
som til sist seirer og leder oss ut. Vår oppgave, som kirke og mennesker, er å gi en
stemme – slik at alle kan synge sangen om
håp på jord; og dette gjør vi gjennom vår
daglige oppmerksomhet på menneskene
rundt oss. For hvem vet hva slags mørke
menneskene vi møter befinner seg i? Men
vi vet vi kan bringe lys inn i verden – for
Kirkehilsen nr 1, 2016

eksempel ved å bruke våre blikk til å anerkjenne, glede og smile til de vi møter på
vår vei. Lyset kan formidles på så mange
måter – og det kan vi alle bidra til.
«Han stod opp, hans venner fryktet jordens
mørke, dødens natt. Han stod opp da troen sviktet, da de trodde seg forlatt. Fylt av
mismot var vi alle til han delte vin og brød.
Kristus lever, vi skal leve, det er døden som
er død!»
Vi trenger stadig påminnelse om Kristi
seier. Det er lett å mistet motet i en verden
som mange ganger kan synes å mangle barmhjertighet. I kirkens fellesskap, i ord og
sakrament, kan vi minne hverandre på at
livet har et holdepunkt, et sentrum. I møte
med Kristi oppstandelse møter vi et budskap som har sprengkraft til å gjøre tvil til
tro, mismot til håp, mørke til lys.
Påsken er tiden for å glede seg over det store
underet; Guds kjærlighet til oss mennesker er så stor at selv ikke døden kunne stå
imot. Og det skjedde da dagen demret på
påskemorgen – da alt det skapte jublet over
Herrens kjærlighet for hele skaperverket!
«Han stod opp før dagen demret; ut av natt
brøt lyset frem. Kristus lever, han har seiret;
evig lever vi med ham. Han er her og han vil
skape liv der natt og mørke bor. Kristus lever, vi skal bære, Herrens seiertegn på jord.»
(NoS nr 214)

En riktig velsignet påskehøytid til dere alle!
Leif Jørn Hvidsten

Side 3

Vil ha takhøyde i kirken
Dette var overskrifta i Østlendingen i
forbindelse med Simen Simensens innsettelsesgudstjeneste i Tynsetkirka siste helga
i januar. På spørsmål om hvilken type prest
han ønsker å være svarer han at han vil
være en inkluderende prest som kanskje
kan bidra til en enda bredere folkekirke.
Han mener kirken skal være tradisjonsrik,
men at den også må være åpen for at samfunnet faktisk beveger seg i nye retninger.
Han er for at homofile skal få gifte seg i

Av Torill Storhaug Urset
kirken og han ønsker en bedre dialog mellom religioner og livssyn.
Som prost går han inn i en krevende rolle,
men fungerende biskop mente Simen
hadde mange kvaliteter som ville komme
til nytte i stillingen.
Han skal være bindeleddet opp til biskopen, men 60% av prostestillingen er knyttet til det å være prest på Tynset.

Ny prest i Tolga
Reidun Woie Kleveland, 43 år, gift, og to
barn i barneskolealder, har takket ja til
stillingen som sokneprest i Tolga. Hun
og familien flytter inn i presteboligen på
Tolga og er innstilt på å begynne ganske
raskt, og i god tid før sommerferien. Det
er per dd planlagt innsettelsesgudstjeneste i Tolga kirke 22. mai kl 11.00.

Reidun Woie Kleveland.

Anne-Lise Lysgård er nyvalgt leder for Tolga
Kirkelige fellesråd
Av Sissel Erlien
Jeg møtte en blid, positiv og reflektert
dame over en kaffekopp for å bli bedre
kjent med henne. Hun har vært borte fra
Tolga noen år for bl.a. studier, men har alltid følt seg som tolging og setter stor pris
på hjembygda. Hun har reist mye rundt i
verden og opplevd mange andre kulturer
og trosretninger, noe hun føler har gitt
henne mye lærdom.
Anne-Lise sier det har vært spennende å
bli bedre kjent med kirkekontoret og har
bare godt å si om de ansatte der. Hun ønsker seg litt ”folkeopplysning” om hva fellesrådet driver med. Kanskje en ide med
en presentasjon i Hattill?

Under den høytidelig innsettelsesgudstjenesten fikk Simen mange gode ord fra fungerende
biskop Leif Jørn Hvidsten (t.v). Han fikk også mange lykkeønskninger, blant andre fra
leder i Tolga menighetsråd, Torill Urset Erlimo (t.h).
Foto: Solveig Vingelen
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Kristendommen og kirken betyr en del for
henne og hun tar gjerne med seg ungene
på gudstjenester. Viktig å vise dem hvilke
verdier kirken har. Hun synes det er mange fine gudstjenester gjennom året og nevner spesielt høsttakkegudstjenensten. ”Lys
våken” er også et fint tiltak som hun tror
kanskje kan motivere de unge for kirkelig
konfirmasjon.
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Anne-Lise Lysgård.
Hun sier vi har flotte kirker i Tolga og er
glad for ”åpen kirke” om sommeren.
Anne-Lise avslutter med at vi har hatt bra
prester i Tolga som har vært romslige og
åpne for nye ting og gleder seg til den nye
presten kommer i løpet av sommeren.
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Siden sist

Investeringer gjennom trosopplæringsprosjektet

Av Audun Hjertager

Gravferd - Tolga
22.01.2016
Else Erlien
02.02.2016
Finn Gjelten
12.02.2016
Johanne Ryen
11.03.2016
Bjarnhild Nesset

Trosopplæringen i Nord-Østerdalen investerer i fornyelser som skal
styrke menighetenes muligheter til
å drive kristen opplæring for barn
og unge. Blant innkjøpene er nye
«kirke-skatteposer» som alle 19 kirker og kapell i prostiet skal få 4-8
hver til påske. Dette er lydløse poser
med kjente bibelfortellinger, bibelfigurer, dyr fra Noahs ark og et gripekors. Utstyret er ment som et alternativ til barnekroken for de minste.
Trosopplæringsprosjektet har også
investert i mikrofoner, musikkinstrumenter, gensere som gave til
frivillige og kontorutstyr. Prosjektet
har også engasjert en veileder som
skal jobbe med kroppsliggjøring av
bønn, som et tilbud til konfirmantene våre. Tolgas representanter i
prosjektet er Torill Urset Erlimo
(styringsgruppe), og Svein Gjelten
Bakken (plangruppe).

Døpte - Vingelen
31.12.2015
Julie Hernes Tobro
28.02.2016
Trygve Moen Nohr
Gravferd - Vingelen
05.01.2016
Arild Røhner
22.01.2016
Paul Gerhard Røe

Vingelen menighetsråd takker
Takk
for pengegaven på kr 29.150,- etter
Arild Røhners begravelse.

Takk
til søsknene Tingelstad for bidraget på
kr 3.000,- som vi fikk etter julekveldskonserten 2015.

LØSNINGSORD - Kryssordet s.10
Vannrett: 1. vakker 7. Ina 8. og 9. NN 10.ris 11.ti 12. en 13. le 14. Ekland 18. ransel
Loddrett: 1. vinter 2. Annika 3. kanel 4. korn 5. Egil 6. ras 15. AS 16. ne 17.DL
Foto: Nils Bakken
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Barnedåp i Vingelen

Gudstjenester (med forbehold pga. «flytende prestesituasjon»)

Siste søndagen i februar var det gudstjeneste med barnedåp i Vingelen.

Mars
Søndag 20. 03. kl 11.00
Torsdag 24.03. kl. 16.00
Torsdag 24.03. kl. 19.00
Fredag 25.03. kl. 18.00
Søndag 27.03. kl. 09.00
Søndag 27.03. kl. 11.00

Palmesøndag, Kletthytta, Tolga
Skjærtorsdag, sykehjemmet
Skjærtorsdag, Hodalen
Langfredag, Holøydalen
Første påskedag, Vingelen
Første påskedag, Tolga

April
Søndag 17.04. kl. 19.00
			
Søndag 24.04. kl. 19.30

Vårkveld i kjerken, Tolga. Avskjed med Simen prest.
Menighetens årsmøte.
Vårkveld i kjerken. Holøydalen

Mai
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Lørdag

Tolga, samtalegudstjeneste, konfirmantene
Vingelen, 17. mai-gudstjeneste
Tolga, 17.mai-gudstjeneste
Innsettelse av ny prest, Reidun Woie Kleveland
Tolga, konfirmasjonsgudstjeneste (lørdag)

nordfra også var svært musikalske. Derfor
ble det en flott avslutning på gudstjenesten, da fem medlemmer av familien sang
Dåpsfølget bidro stort til svært god sal- og spilte «Å, eg veit meg eit land langt der
mesang denne søndagen. Dåpsbarnet oppe mot nord» som postludium!
fikk navnet Trygve Moen Nohr, foreldre
er Maria (fra Kjerringøy) og Andreas (fra Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og
Vingelen). Begge foreldrene er dyktige menighetens årsmøte.
sangere, og det skulle vise seg at familien

08.05. kl. 11.00
17.05. kl. 10.00
17.05. kl. 11.30
22.05. kl. 11.00
28.05. kl. 11.00

Juni
Lørdag 04.06. kl. 11.00
Lørdag 11.06. kl. 11.00

Vingelen, konfirmasjonsgudstjeneste (lørdag)
Holøydalen, konfirmasjonsgudstjeneste (lørdag)

Dåpsbarnets familiekor bestod av fra venstre : Mormor Rita Nohr, onkel Aleksander Nohr,
far Andreas Moen Nohr, mor Maria Moen Nohr og tante Ida Løvli Hidle.
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Kontingent Kirkehilsen
Kirkehilsen utgis takket betaling av
frivillig «kontingent».
Vi håper derfor at flest mulig ønsker å
støtte oss, og benytter giroen nedenfor. Kontingenten er for tiden 200,- for
innenbygdsboende og 250,- for utenbygds boende.
For å gjøre det enklere for dere, tilbyr
vi en ordning der vi oppretter fast trekk,
slik at «kontingenten» trekkes automatisk hvert år. Ønsker du å være med på
denne ordningen, skal du i stedet for å
betale giroen, fylle i informasjonen på
giroen, og returnere til kirkekontoret.

VANNRETT
1. Pen
7. Jentenavn
8. Bindeord
9. Anonym
10. Mat
11. Tall
12. Endre Nordvik
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13. Smile
14. Svensk Bond-pike
Britt ……
18. Skolesekk

LODDRETT
1. Årstid
2. Pippis venninne
3. Krydder
4. Lages mel av
5. Guttenavn
6. Skred
15. Aksjeselskap

Vennligst benytt vedlagte giro.

16. Månefase
17. David Løland
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Vårens vakreste eventyr! Foto: Nils Bakken.
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

Telefon 62 49 40 04

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
Døgnvakt tlf. 917 02 910

Til tjeneste ved
dødsfall og begravelser

Arild og Egil Strand
6490 Eide på Nordmøre

Tlf. 71 29 63 80 - Fax 71 29 66 68
E. arb.tid: 976 88 022 / 971 55 745

www.gravmonumenter.no - post@gravmonumenter.no

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

Begravelsesbyrået
Nord-Østerdal

Vi betjener alle bygdene i Fjellregionen.
Daglig leder Tirill Langleite 922 88 535

- Takk for støtten -

