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Det er ikke mange ting som
er vakrere enn en klar stjernehimmel. Alle de millioner
med stjerner som blinker
mot oss i all sin skjønnhet, og
jager mørket bort. Det åpner
for å drømme; til å henvende
oss til det store og mektige,
til kosmos og det ukjente.
Gjennom tusenvis av år har
mennesker stirret opp på den
samme himmelen, og stilt det
samme klassiske og grunnleggende spørsmålet; hva
betyr egentlig alt? Hvor kommer jeg fra? Hva er min plass
her på denne lille kloden vår?
Mon tro om de vise menn undret seg
over disse spørsmålene når de fulgte
den stjernen som skinte sterkest julen
for 2000 år siden. Legenden om Kaspar,
Melchior og Balthazar forteller at de var
lærde mennesker, med stor kunnskap
om både astrologi og gamle tekster. Men
dette var tydeligvis ikke nok; for håpet
var at stjernen kunne lede frem til svar
på det mer grunnleggende spørsmålet;
«hvem og hva er jeg?»
Det de møtte under stjernen var barnet.
Dette lille vakre menneskebarnet, omsvøpt av sine kjærlige foreldre. Og i barnet fant de sin iboende verdighet som
mennesker. Stallen var alt full av folk på
leit etter det samme; nemlig å finne det
blikket som ser på dem med nåde – som
gir dem styrke til å se sin egen verdi og
mening. Møtet med barnet gav en endret

God Jul og
Godt Nytt År!
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Biskop Solveig Fiske
tankegang; at det ikke er det store og mektige som betyr noe, ei heller rikdom og
materiell, men at det er kjærligheten, nåden og håpet vi virkelig trenger i våre liv.
Og barnet vokste opp og ble selv en ledestjerne. En stjerne som blinker, som lyser
i mørket og bringer håp. Som åpner for å
kunne drømme og henvende oss til det
store og mektige. Til kosmos, og til den
kjente og ukjente Gud som er så mye mer
enn det vi ofte tenker. Som gir oss mulighet til å virkelig kunne se på oss selv og
vår neste med nåde.
Det må jo være et godt julebudskap å ha
med seg.
God og velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske
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Norske verdier under press
I høstens valgkamp var det mye snakk om
norske verdier, og mange politikere mente at
flere av disse verdiene er under press.
Internasjonale velgerprotester har gitt
oss Trump og Brexit, og dette skyldes at
mange kjenner på håpløshet og maktesløshet overfor styresmaktene. i Frankrike var
det oppgitthet over de etablerte partiene
som førte til at Macron kom til makten.
I Norge, et av verdens rikeste land, har
vi fortsatt relativt små forskjeller, men vi ser
at de siste åra har det blitt flere svært rike
nordmenn, og flere og flere i motsatt ende av
skalaen dvs. under fattigdomsgrensa. Dette
gir grunnlag for bekymring, og et økende
antall nordmenn ser derfor alvorlig på de
økte forskjellene. I tillegg er det flere og flere
som bekymrer seg for klimaet, for migrasjonsstrømmene og for det urolige politiske
klimaet i verdenssamfunnet.
Historisk har dette ført til oppslutning
om de store partiene og det kjente og trygge,
men slik var det ikke denne gangen. AP og
Høyre slet begge med lekkasje både til sentrum og ytterpartiene, og viste en tafatthet
som ga rom for at småpartiene kunne sette
dagsorden i de mest brennbare sakene.
Det har vært heftige diskusjoner om hva
som er norske verdier, og de fleste partiene
har sagt at de er imot sorteringssamfunnet
og at jakten etter det perfekte bør stanses.
Spørsmål om menneskeverd er blitt stilt av
mange. Hva slags samfunn ønsker vi? Hva er
et menneskeliv verdt? Hvem skal ha rett til å
bli født? Hvor gamle skal vi bli?
Mange debatter viste en sterkere fokus
på valget som et verdivalg. Kulturministeren
uttalte bl.a.: «De som bevisst overser kulturarven, og nærmest hevder at Norge er verdinøytralt, begår etter min mening en stor
feil!» Et enstemmig Storting vedtok forøvrig
en justering i Grunnloven i 2012 der det står
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Av Torill Storhaug Urset

at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.
Menneskerettighetene står sterkt i dagens norske samfunn, i norsk politikk og
samfunnsdebatt. Dette verdsetter vi, men
det betyr ikke at vi skal ha et nøytralt verdigrunnlag og innføring av det som blir kalt
sekulær humanisme. Sistnevnte bryter både
med et tusenårig kulturgrunnlag og med vår
Grunnlov. Hvis vi ikke har en del kunnskap
om kristendommen, er det mye ved Norge,
nordmenn og norsk språk vi ikke forstår.
Ulik tro og religiøs uenighet vil alltid
være blant oss. Men sameksistens med «de
andre», forståelse av deres tro, tvil og livsstil
blir stadig mer nødvendig. Fremmedfrykt er
en av tidas store farer, derfor er kunnskap
alfa og omega for å oppnå en viss raushet og
toleranse. Vi skulle egentlig ha opplevd enda
mer av kirke, gudstjenester og hellige handlinger, og ikke bare i den norske kirka, men
også i den katolske, i den jødiske synagogen,
i den muslimske moskéen og i høytidsritualer arrangert av Human Etisk Forbund osv.
Ved forrige stortingsvalg hadde Erna Solberg slagordet: «Mennesker, ikke milliarder»! Dette var et viktig verdibudskap, som
fortalte at det var det som ikke kan kjøpes
for penger som skaper rammene for det
gode livet, slik som verdiene i naturen, kulturen, god helse, meningsfylt arbeid, kjærlighet og en trygg familiesituasjon.
Etter høstens valg har vi fått ei borgerlig
mindretallsregjering, som er avhengig av V
og KrF for å få flertall i Stortinget, og der Krf
er på vippen. Det gjenstår å se om verdier
som respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, likestilling og
respekt for andres tro gir oss et «varmere»
samfunn, og om de som skal styre landet
greier å ha disse verdiene som grunnlag for
sin politikk.
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Nå er den hellige time
vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime.
Nå ringes julen inn.
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Eyvind Skeie

Med ønske om julefred
#Bellsforaleppo (2016)
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De ringer jula inn
Julaften ettermiddag klatrer kirketjenere
opp bratte trinn til topps i iskalde kirketårn. Noen har med seg en medhjelper.
Som forberedelse åpnes gluggene, slik at
lyden kan strømme ut. Herfra kan de skue
ut over opplyste stuer i vintermørket, der
julefreden er i ferd med å senke seg. Fra
klokka 17 til 18 tar de tak i kirkeklokkene og ringer og kimer jula inn (lokale
ringeskikker kan variere). I Holøydalen har
Jon Ivar Holøyen gjort jobben de siste tjue
åra.

Av Audun Hjertager
Ringing: selve klokken svinger på
sin aksel. Dette er den mest vanlige
bruk av kirkeklokken
Kiming: Man slår i rask takt med
kolven mot klokkens slag-ring.
Dette er for fest og høytid.
Klemting: Man slår i langsom takt
med kolven mot klokkens slagring.
På høytidsaftenene er det vanlig i
Norge å veksle mellom ringing og
kiming fra klokka 17 til 18, med en
pause imellom på 1-2 minutter.

Nyttårsfeiring

Av Reidun Woie Kleveland

Nyttårsaften har vi tradisjonen tro nyttårsgudstjeneste i Tolga kirke. I år har vi
flyttet denne til kl. 18.00. Dette vil bli en
enkel og fin gudstjeneste hvor vi sammen
markerer inngangen til det nye året.
Grunnen til at vi har flyttet gudstjenesten
er at vi i år vil arrangere felles nyttårsfeiring i Kirkestua fra kl. 19.00. Her er alle
hjertelig velkommen! Vi vil dele et godt

En julesang jeg er glad i
Det kimer nå til julefest
Da går vi inn i en stille og rolig tid, og
legger bak oss en travel hverdag. Jeg tenker tilbake her på gården, hvor de slaktet
både gris, lam og kalv og bakte selv. Vi
fikk hjemmestrikka votter, sokker, strømper og genser. Onkelen min hadde snek-

kerverksted og ordnet hjemmelagde ting.
Når julekvelden kom, satte vi stor pris på
den gode maten og de fine julegavene. Vi
går inn i ei fin tid når vi ringer inn julehøytiden.

Det kimer nå til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.
Å, kom bli med til Davids by
hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut
hvor hyrder hører nytt fra Gud!
Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.
Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
deg takke høyt vår nyårs-sang.

Foto: Sindre Riise
måltid sammen. Vi satser her på koldtbord/buffe hvor alle har med seg en rett
hver. Ta gjerne også med noe til kaffen.
Vi satser på å være sammen frem til ca.
22.00. Spre dette til alle som kunne ha
interesse av å komme! Velkommen!
Av Jon Ivar Holøyen (invitert av redaksjonen)

Arr. Tolga menighetsråd
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Ny bok av Arne Bakken:

Av Brit Vingelsgaard Ryen

«Pilegrim- FOLK KIRKE KOSMOS»
Arne Bakken er fra Hodalen. Han ble landets første pilegrimsprest i 1994 og har
mesteparten av sin tid arbeidet som det først ved Nidarosdomen og siden som pilegrimsprest i Hamar bispedømme (2003
til 2016). Han har skrevet flere bøker, bl.a.
«Nidarosdomen – en pilegrimsvandring
«(1997) og «Hamardomen» ( 2009).

Klipp fra omtalen Knut Andresen, tidligere domprost i Nidaros, har gitt av boka:
«Arne Bakkens store bidrag er å ha gjort
pilegrimen til en ny måte for folk å møte
kirken på og en ny måte for kirken å møte
folk på. Pilegrimen er veien til en livstolkning eller en inngangsport til å forstå
og leve i vår moderne tid.»

I høst har han gitt ut ei ny bok med tittelen «Pilegrim – FOLK KIRKE KOSMOS»
Jeg anbefaler boka. Du får den på Tynset
bokhandel. Kjøp den som julegave til deg
selv- eller kanskje du kan den gi den til
noen?

«For Arne Bakken utgjør tilværelsen en
helhet. Det er ingen motsetning mellom
det åndelige og kroppslige, tro og natur
eller kristendom og kultur. Alt er deler av
en helhet. Slik var det i Hodalen i NordØsterdal der han vokste opp. «Vi gikk på
dans på lokalet på lørdag og i kirken på
søndag – og det var ingen motsetning i
det», har jeg ofte hørt han si.

Boka ble lansert på Hamar 08.11.17. Der
deltok bl. a. biskop Solveig Fiske og alle
prostene i bispedømmet. Gro Steinsland
som er dr. philos og professor i religionshistore var også med.

Kapittel III i boka har fått overskriften: «
... vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå»
Disse strofen er tatt fra siste delen av
første verset i Pilegrimssang av Erik Bye.

Arne forteller at han kjente Erik Bye og
at det var han som oppfordret Erik til å
skrive en pilegrimssang.

PILEGRIMSSANG MOT ÅR 2000
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.
Vårt sekel er snart omme, og barnet ser vårt tegn:
en blomst av ild som vokser inn i himlen.
Det lukter røyk av vinden og det smaker jern av regn
mens våre skip har kurs mot stjernevrimlen.
Vi mente vi var herskere og herrer på vår jord.
En slekt skal følge oss og tyde våre spor.
Og stien må de 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 pilegrimssti gjennom hvert menneskesinn,
og stien må vi alle gå alene.
Erik Bye

Arne Bakken
sammen med
biskop Solveig
Fiske da boka
ble lansert.
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Julekonsert i Vingelen
Også i år blir det julekonsert i Vingelen
kirke på selveste julaften kl. 16.00.
Vi ønsker varmt velkommen til en
fredfull stund for liten og stor. Dette er vår
åttende julekonsert, og vi håper at så mange som mulig tar turen! Det vil bli kjente
og kjære julesanger, men også noe nytt. Vi
kommer også til å ha med noen gjestesan-

Av Kjersti Tingelstad
gere, for det er så mange flinke i bygda.
Hjertelig velkommen til en stund fylt av ro
og julemusikk!
Medvirkende: Kjersti (sang og fele)
Rønnaug (sang og fele) og Lars Tingelstad
(piano, sang og gitar), Oddbjørn Austevik
(sang og banjo), og Kari Trøan Sundt (piano)

Gudstjeneste i Hodalen

Tekst og bilde: Tove Mette Tveråen

Under gudstjenesta i Hodalskjerken 12 november fikk Sophie Pontier utdelt 6- årsbok. Før gudstjenesta var det omvisning i kjerkerommet.
Årets konfirmant i Hodalen er Goro Bakken. Hun fikk utdelt bibel og bidrog med tekstlesing under gudstjenesta. Sammen med to
andre konfirmanter tente de også lys. Kjempeflott at ungdommen
deltar.
Etter flere timer med iherdig klipping var det gøy å se resultatet
da den nye flanellografen ble tatt i bruk for første gang i ei gudstjeneste. De yngste satt med store øyne og levde seg inn i fortellingen
og vi eldre, fikk ett trivelig gjensyn med søndagsskola.
Bok til 6-åringen Sophie.
Etter gudstjenesta ble flere bibler
fra først på 1800 –
tallet lagt fram og
Johanna Rye kunne
vise fram Nytestamentet og salmeboka som hun fikk
til sin konfirmasjon
Innvielse av flanellograf.
Konfirmantpresentasjon av Goro.
i 1948.

Trosopplæring og barneklubb

Kirkemusikken i Tolga
Kantoren vår, Svein Gjelten Bakken,
har fra høsten 2017 permisjon i ett år
for hjelpe Alvdal som kulturskolerektor.
Takk for at du står disposisjon når du har
kapasitet! Takk også til organistene og
kantorene fra Nederland til Trondheim,
Tylldalen, Tynset, Alvdal og Os, som har
bidratt til at vi har hatt kirkemusikk i alle
våre begravelser, vielser, gudstjenester
Side 10

Av Audun Hjertager

Mandag 23. oktober hadde vi nytt møte i barneklubben.
Vi var i kirkestua på Tolga og flanellografen ble brukt for
første gang. Reidun fortalte om den barmhjertige Samaritan
og ungene koste seg skikkelig. Etterpå laga vi armbånd og
«perla». Før vi gikk hjem spiste vi god kveldsmat og sang.

Kirkene i Tolga inviterer til barneklubb
for barn under skolealder
(storesøsken kan gjerne bli med)

og barnearrangementer.
Spesiell takk til Per Arne Tollefshagen
som bruker den flotte stemmen sin som
instrument for oss, også under andakter på sykehjemmet , og til studentene
Amund Røe og Alf Hulbækmo som skal
sørge for at lyden av høytid strømmer ut
av orgelpipene også denne Jula.
Kirkehilsen nr 4, 2017

Av Hilde Gellein Løkken

Kveldens bibelfortelling er juleevangeliet.
Alle barna får et lite hefte med tema JUL. Vi
øver på julesanger, setter inn klistremerker i
heftene og avslutter med kveldsmat.
Samling i kirkestua på Tolga
mandag 11. desember kl 17.00-18.30
￼
Hilsen Brit Vingelsgaard Ryen og
Hilde G. Løkken (trosopplærer)
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Hilsen fra Holøydalen

Av Liv Jordmoen

Da er høsten over og vi nærmer
oss advent og julehøytiden. Oktobergudstjenesten ble en høytidelig stund med konfirmantpresentasjon av Enrique, 4 dåp,
tale for dagen: Frelsen er ikke til
salgs, ved misjonær Gunnvor
Westgård og Reidun. Bibel og
bokutstilling med katekismen,
husandaktbøker og mange utgaver av salmeboken. Ofring til
TV aksjonen. Kirkekaffe med
banankake, vaffel og trollkrem.
Neste gudstjeneste er julaften
Dåp av Lorielle Tehya Ayana Haugen Goodell,
kl 13.30.
Jaxson Taylor Van Every og Enrique Marcello
Nahcotta Haugen Goodell . Her sammen med
Ønsker alle en
familie og faddere.
trivelig julehøytid og
et godt nytt år.

Spennende helt i Tolga kirke 25.-26. november
Av Reidun Woie Kleveland
Foto: Sindre Riise
Også i år arrangerte menighetene i Tolga
Lys Våken for 5. og 6. trinn. I år kom det
hele 12 stykker, og både Tolga og Vingelen
var representert. Det ble ei kjempefin helg
med masse flotte unger!
Det ble god tid til å bli kjent med kirka,
både med klokketårn og orgel.
I år hadde vi med oss organisten fra

Tynset, Lars Gustav Moldstad, og han
gjorde en flott jobb med barna! Ja, dette er
også et tilbud som de voksne setter pris på;
en stor gjeng med engasjerte voksne sto på
og bidro med alt fra mat til juleverksted,
boller og muffins, sangledelse, dramatisering og nattevakter under ledelse av Trond
Gellein Løkken.

Barna på Lys våken ble kjent med kirke, klokketårn og orgel.
Dåp av Vilde Solheim-Kåsen.

Utdeling av
4-årsbok.

Gunvor Westgård.
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Gudstjenester
Desember
Søn 3. kl 11.00
Søn 10. kl 19.30
Man 11. kl 17.00
Tors 14. kl 19.00
		
Fre 15. kl 19.00
Tors 21. kl 09.00
Fre 22. kl 09.00
Fre 22. kl 10.30
Lør 23. kl 16.00
Søn 24. kl 13.30
Søn 24. kl 16.00
Søn 24. kl 16.00
Man 25. kl 09.00
Man 25. kl. 11.00
Man 25. kl.13.00
Søn 31. kl. 18.00
Søn 31. kl. 19.00

Adventsgudstjeneste, barnekor, nattverd. Vingelen.
Syng inn jula, Vingels Singers m.f. andakt. Vingelen.
Barneklubb. Tolga kirkestue.
Syng inn jula med Skolekorpset, Janitsjar, Sneppen og Kulturskolen,
andakt. Tolga.
Syng inn jula, skolekorpset m.f. andakt. Hodalen.
Barnehage-og skolegudstjeneste. Vingelen.
Skolegudstjeneste. Tolga.
Barnehagegudstjeneste. Tolga.
Julegudstjeneste. Omsorgstunet.
Julekveldsgudstjeneste. Holøydalen.
Julekveldsgudstjeneste. Tolga.
Julekonsert med søsknene Tingelstad. Vingelen.
Juledagsgudstjeneste. Vingelen.
Juledagsgudstjeneste, dåp, nattverd. Tolga.
Juledagsgudstjeneste, nattverd. Hodalen.
Nyttårsgudstjeneste, nattverd. Tolga.
Nyttårsfeiring med middag Tolga kirkestue.

Januar
Søn 14.
Søn 21.
Søn 28.
Søn 28.

Gudstjeneste med salmene i fokus. Andakt. Tolga kirkestue.
Salmekveld. Andakt. Vingelen menighetshus.
Gudstjeneste med årsmøte, nattverd. Holøydalen.
Gudstjeneste med årsmøte. Hodalen.

kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 19.00

Februar
Søn 11. kl. 12.00
Søn 18. kl. 11.00

Gudstjeneste. Tron ungdomssenter.
Gudstjeneste med årsmøte. Nattverd. Vingelen.

Mars
Søn 11. kl. 11.00
Søn 11. kl. 19.00
Søn 25. kl. 11.00

Gudstjeneste. Skihytta(?) Vingelen.
Gudstjeneste med årsmøte. Nattverd. Utdeling av NT til 5-trinn. Tolga.
Palmesøndagsgudstjeneste. Kletthytta(?). Tolga.

Siden sist

Døpte, Holøydalen:

Døpte, Tolga
Gravferd, Holøydalen:
Gravferd, Tolga:
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22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
26.11.2017

Enrique Marcello Nahcotta Haugen Goodell
Jaxson Taylor Van Every
Lorielle Tehya Ayana Haugen Goodell
Vilde Solheim-Kåsen
Halvard Skogsrud Jordet

22.10.2017
03.11.2017
17.11.2017

Siri Austeng (urnenedsettelse)
Magne Telebond
Harald Steinar Øien
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

Solhellinga Folldal AS

• Grafiske tjenester
• www.dialektkoppen.no
• www.solhellingafolldal.no
Butikk midt i Folldal sentrum

Tlf. 62 49 00 04

BERG STENVOLL
BEGRAVELSESBYRÅ
Dalsbygda 2550 Os
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

Ønsker du å annonsere?
Kontakt
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

