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Redaksjonen tar gjerne imot forslag
til stoff i Kirkehilsen. Deadline for
nr 2/2019 er 1. juni. 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,Kontingenten kan betales til
konto 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

Tolga menighet har nå fått

Vipps-nummer: 530268
Man bruker Vippsnummeret til den menigheten man er i.
Menigheten vil selvsagt fortsette med «vanlig» ofring i gudstjenesten, men det er nå
mulig å gi en gave også for de som ikke har med kontanter.
Vi håper mange vil sette pris på denne muligheten og benytte seg av dette.
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Påske og oppstandelsens håp
Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet kjenner vi godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?
At våren kommer snart, det vet vi. Så
lenge det er tale om sol og måne, blomster
og trær, kan vi være i en grunnleggende tillit til tilværelsen. Men at oppstandelsen fra de
døde, og nytt liv angår oss som hendelse, kan
det være vanskeligere å tro eller begripe.
For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt
Peter-kirka i Kairo i Egypt. I 2014 var det et
terrorangrep her. Det var vondt å se minneplatene med bilder av de 29 som ble drept.
Da vi stod utenfor kirkeporten kom ei kvinne
bort og pekte på bildet av ei av de drepte og sa
at dette var hennes søster. Hun uttrykte sorg
og savn i det hun fortalte, og slik ble de døde
på minneplata mer enn navn. Dette gjorde et
sterkt inntrykk sammen med det som under
besøket ellers ble formidlet av tro, håp og tillit
til at døden ikke er det siste.
I møtet med hun som hadde mistet søstera si, med kirkerommet og minneplatene
tenkte jeg på påskeberetninga der mismot
og frykt bredte seg blant Jesu venner da han
døde. Da han sto opp, vendte motet tilbake.
Det sier noe om at Jesu oppstandelse er vårt
fremtidshåp, men også en livgivende kraft her
og nå. –Frykt ikke! sa engelen ved graven. –
Fred! sa Jesus da han møtte sine venner.
Ved besøket i Egypt var jeg også på retreat - og opplæringssenteret Anafora. Etter
koptisk tradisjon har de mange ikoner og ma-

Biskop Solveig Fiske.

Foto:Hallvard Bjørkås

lerier. I en egen halvsirkel formidles historia
om Maria Magdalena. Bildene viser at Maria
Magdalena opplever seg sett av Mesteren, og
at hun vil ære Ham ved å vaske føttene hans.
Senere klamrer hun seg gråtende til korset, og i
sorg går hun til graven og får oppleve den oppstandne i hagen. På det neste ikonet i serien ser
vi hvordan hun forteller de andre om hva hun
har opplevd. Rak og myndig står hun der og
forteller at Mesteren lever. Hun har møtt Ham!
Hun har opplevd kraften og håpet i møtet med
den oppstandne.
Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen.
Og jeg vil gjerne legge til – og skaper mot og
håp! Påskens budskap kaster lys over livet og
døden, forsoning og kjærlighet, nestekjærlighet og gudskjærlighet. Det folder seg ut i stadig
nye nyanser i håpet som får sin sterkeste ramme i Jesus Kristus, som på påskedag viste oss
at selv ikke døden kan stå imot kjærlighetens
kraft.
Med ønske om velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske
Hamar biskop
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La det bli mørke

La det bli lys, sa Gud, men så vart det for mye,
sjøl her i mørketidslandet!
Menneska har kjempa mot mørket all si
tid, for lyset var sanninga og livet og alt som
var godt. Mørket derimot var skummelt og
svart, og både døden og den vonde var forbundet med dette.
Forfatter Sigri Sandberg har skrevet boka
«Mørke», om stjerner, redsel og fem netter i ei
hytte på Finse, og boka får meg til å reflektere
over temaet, og prøve å finne ut mer om det
som nå blir kalt lysforurensning.
Satellitt-bilder av jorda viser at den som
før var nattsvart, nå gløder lik ei glitrende julekule. Før Thomas Edison fant opp glødepæra,
var det oljelampa som var hovedkilden til
kunstig lys. I 2012 vart glødepærer forbudt i
EU, og nå er det bare de blå, kalde led-pærene
som gjelder. Led-pærene er energieffektive,
billigere og bruker mindre strøm, noe som resulterer i mye kraftigere lys f.eks. i gatelykter.
Jurist Erling Fjeldaas påstår at vi ser egentlig
mindre med alt det kunstige lyset. Han har
engasjert seg sterkt i temaet og skrevet masteroppgava: «Regulering av lysforurensning i
norsk rett». Han undrer seg over at dette ikke
er et tema i Norge, da de i mange land har
regulert bruken av kunstig lys gjennom lover
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Av Torill Storhaug Urset

og regelverk. Kunstig lys flommer over nordlyslandet Norge, og han mener vi bør starte
en dugnad mot unødvendig belysning, f.eks.
utlyse en konkurranse om hvem som vil bli
Norges første «stjerneby».
Fjeldaas påstår at lysregulering er viktig,
ikke bare for at folk skal sjå stjernehimmelen,
men for å ta vare på miljøet, naturen og helsa!
Det har vært lite forskning på området, men
det en vet med sikkerhet er at kunstig lys kan
forstyrre dyre- og planteliv. Det kan true pollineringa av planter, fordi det forstyrrer insekter som er aktive om natta. Trekkfugler kan bli
forvirra av og sirkle rundt oljeplattformer og
frosker kan bli blenda av billyset. En vet også
at det blå lyset fra mobil og andre skjermer
kan føre til søvnproblemer og helseplager.
To tredeler av nordmenn bor nå i områder der de ikke kan sjå «Mjølkveien», det
gjelder også 60% av europeerne og 80% av
nord-amerikanerne. Mange stjerneobservatorier er i dag ubrukelige på grunn av alt lyset. Et
grågult slør av forurensning ligger mellom oss
og noe av det vakreste som fins! Noen land har
skjønt alvoret, utarbeida egne himmellover og
mener det er en menneskerett å få sjå en tent
stjernehimmel.
Kirkehilsen nr 1, 2019

Ny kirkeverge
Hei! Jeg er den nye kirkevergen
Jeg er Espen Heitmann, fersk kirkeverge på
Tolga. Jeg er bedt om å dele noen tanker med
dere, på vei inn i rollen. Ja, for jeg er fortsatt på
vei. Det er mye å lære, - som innebærer mange
spørsmål, få fasitsvar, men en god del tanker
om rollen og arbeidet.
Som kirkeverge, og daglig leder for Tolga
kirkelige fellesråd, blir det viktig for meg å
bidra til trygge rammer for folk i møte med
kirka; en institusjon som møter folk i både
sårbare stunder og rundt livets gleder. Dåp,
konfirmasjon og begravelser representerer
milepæler som skal behandles på en god måte
av oss. Folks forhold til kirke og tro er forskjellig, men jeg tror folkekirka er en viktig bærer
av verdier som gir trygge og viktige rammer
for mange. Jeg er heldig som har erfarne og
dyktige ansatte som bidrar til slike rammer,
og sørger for at kirkene våre er gode steder å
komme til.
Kirkevergen har overordnet ansvar for
oppfølging av vedtak, økonomi og personale
(unntatt prest). Forvaltning av bygg og anlegg, som kirker og kirkegårder, daglig drift
av kirkekontoret og langsiktig planarbeid
bidrar til en allsidig jobb, som jeg går til med
respekt og ydmykhet. Jeg tror det er viktig å
være glad i folk, – det være seg ansatte, samarbeidspartnere, valgte representanter eller publikum som henvender seg til oss. Vi må være
løsningsdyktige, og bidra til godt samarbeid
med prest, menighetsråd og andre som gir det
lokale kirkelivet innhold. Klare roller og ansvar er viktig, men vi skal også få til ting sammen.
I tillegg til å være et trosfellesskap, er kirka en aktør og kulturbærer i lokalsamfunnet.
Fellesskap, omsorg og vennskap med gjensidig respekt, er for meg universelle verdier vi
bør samles rundt som mennesker, på tvers av
religion og tro. At vi samles rundt universelle
verdier, som er grunnleggende for et godt liv,
Kirkehilsen nr 1, 2019

Av Espen Heitmann

Espen Heitmann, ny kirkeverge.
er viktig for meg. Jeg håper kirka kan være
et sted som minner oss på vårt ansvar for å ta
vare på gode verdier i møte med hverandre,
som innbyr til refleksjon og bidrar til å bygge
fellesskap rundt disse felles verdiene. Slik danner kirken en trygg ramme for viktige hendelser i folks liv.
Med dette som utgangspunkt håper jeg på
mange gode møter med folk i rollen som kirkeverge. Jeg lærer hver dag av alle som bidrar. Til
høsten er det kirkevalg, og nye menighetsråd
og fellesråd dannes. Menighetsrådene jobber
med å sette opp lister i disse dager. Jeg håper
mange vil være med å gjøre en jobb for eller
rundt kirkene i bygdene våre.
Espen kirkeverge
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Fra Tolga til Bergen
Av Anne Maj Wangen Solheim
Hva er årsaken til at du nå slutter som Kirkeverge etter 11 år? - Jeg er kjent for å være en
rolig fyr, men egentlig liker jeg nye utfordringer. Jeg sonderte mulighetene i høst og fikk
tilbud om en “drømmejobb” for meg, hvor jeg
får vært mye på sjøen og brukt fagkompetansen min. Ungene er praktisk talt ute av redet,
så når kona gav meg lov til å pendle til nye
eventyr, kunne jeg ikke si nei.
Har du en morsom historie du kan dele her i
Kirkehilsen? - Njæ. Kirka er veldig seriøs, og
skikkelige brølere lar jeg forbli intern humor
tenker jeg. Men det er valg til menighetsråd
i år, og det minner meg om et år det var rekordoppslutning. Jeg gratulerte en som ble
valgt inn med valget og med oppslutningen,
men vedkommende fortalte meg at en årsak

Her har Audun fått Tolga-genseren i
avskjedsgave fra FR som takk for god innsats
gjennom 11 år! Han fikk flott lue fra utlandet
av staben og bok av Egil Simensen fra Simen
prost. Staben og deler av Fellesrådet var samlet
hos Aud Lillian og Arve Rye i Hodalen på en
velsmakende og koselig julelunsj.

til oppslutningen var at noen hadde hatt kampanjer for å ikke bli valgt. He, he. Kirka har en
jobb å gjøre der.

Her er Audun ombord i en industri-tråler i
Tromsø. En viktig del av den nye jobben er å
være et bindeledd mellom fiskeri og forskning.
Her undervises fiskere i prøve-utstyr som de
skal bruke for å samle data til Havforskningsinstituttet.
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Et godt minne du kan dele med oss? De sterkeste minnene er ansatte som har felt tårer når
de har gått av med pensjon fordi de har vært
glade i arbeidet og vil savne det. Jeg tenker de
har brukt livet sitt i riktig jobb, og det er godt
å se.
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Hva har vært de største utfordringene som Kirkeverge i Tolga? - Jeg oppfatter at de fleste kirkeverger mener at den spesielle organiseringen
og ansvarsfordelingen i DNK er en stor utfordring. Den største utfordringen i Tolga er likevel omfanget av saksområder. I småkommuner
som Tolga er saksfeltet like bredt som i store
kommuner, men der store kommuner har en
administrasjon med kirkeverge og rådgivere,
må kirkevergen selv kunne regnskap, personalledelse, saksbehandling, bevaring, arkivering, kirke- og kirkegårdslovgivning mm. Jeg
må innrømme at jeg aldri ble utlært, men takket være en dyktig stab, en hjelpsom kommune
og gode samarbeidspartnere, oppfatter jeg at
skuta seilte greit likevel.

Faktaopplysninger:

Alder: 48.
Utdannelse: Marinbiologi, organisasjonspsykologi mm.
Nåværende stilling: Overingeniør ved
Havforskningsinstituttet.
Fritidssysler: Sau og småbruk, seiling,
padling og fisking.
Favoritt turmål: Kommern i Tylldalen.,
Favorittsalme: Det må bli “salmene” jeg
nynnet som vuggevise for hver av de tre
barna våre: Deg å få skode , Kling no
klokka, og Reodors Ballade.

Marskalk-stavene i Tolga kirke
Magne Tolgensbakk skrev i Kirkhilsen først
på 2000-tallet om gamle gravferdsskikker
på Tolga. I den forbindelse lette vi gjennom
hele kirka etter marskalkstavene, men uten
resultat. Under rydding i sakristiet og på
loftet i vinter, dukka de opp innerst i et skap.
Fra Wikipedia sakser vi følgende: Marskalk- ved bisettelser, personer som leder et
høytidelig opptog. I denne forbindelsen brukt
om de to personene som ved bisettelser står
med floromvunden stav(marskalkstav) ved
kisten.
Tilbake til lokal bruk, Magne forteller fra godstolen (det er skirenn på tv): To karer sto ved
kista med marskalkstavene når folk kom til
kirka. Videre satt de fremst under seremonien
med stavene oppe. Når kista ble båret ut, gikk
de forrest sammen med presten ut til graven.
Etter seremonien ute ved graven og 3x3 klokkeslag, ble stavene senket tre ganger over graven.
Magne var usikker på når de ble tatt i
bruk, men han mente at det ble slutt på bruken
av disse først på 1970-tallet.
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Av kirketjener Jan Tollan

For de som har boka «Tolga kjerke 150
år», så er de avbildet i bruk på side 38, og bildet er fra 1933.
Ellers i historien har markskalker brukt
staver, da en korter variant, for eksempel Napoleon, diverse svenskekonger, og Gøring
under andre verdenskrig.
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Nyttårsfeiring 2018

Tekst/foto: Brit Utseth Erlien

I år som i fjor åpnet Tolga kirke dørene opp
for nyttårsfeiring i kirkestua. Etter gudstjeneste i kirka kl. 18.00, var alle som ønsket å
feire kvelden med noen, velkommen til en
felles sammenkomst i kirkestua etterpå.
Det møtte både gamle og nye Tolginger. De
hadde sitt opphav fra Syria, Eritrea, Kongo
og Norge. Til sammen kom 47 stykker, alt fra
små barn til ungdommer og besteforeldre.
To nye familier fra Kongo møtte mannsterke
opp. Den ene kom fra Alvdal, mens den andre bodde midlertidig i Snekkargarden nedi
«Gammelgaten» . De representerte dermed de
ferskeste av innbyggerne i bygda vår.
Maten var medbrakt av komite og gjester og
favnet internasjonale matretter. Det var fargerikt, smakfullt og noe uvant, men spennende.

Side 8

Kirkehilsen nr 1, 2019

Også i år sang vi sammen, både på norsk og
kongolesisk, unisont og som kanon. Richard
Mpula Mukoyo ledet kvelden, og den ble
som i fjor avsluttet med «Tolga-Quiz» som
Olav Erlien hadde sydd sammen. Det ble
en hyggelig kveld, og vi tror alle fant noen å
prate med. Det ble samhold på tvers av kulturer og generasjoner. Mye latter og moro.
Det ble i år litt trangt om plassen (47 personer er litt i overkant mange i Kirkestua på
Tolga). De yngste måtte etter hvert ut og lufte
seg, og da var «Kjerkgjelen» fin å ha som akebakke mens de ventet på desserten.
Den engasjerte komiteen bestod av Reidun Woie Kleveland, Rigmor og Idar Tollan,
og Britt Reidun Utseth Erlien.
Nyttårsfeiring i Kirkestua er en fin anledning
til å bli bedre kjent med blide og hyggelige
mennesker i bygda vår som du kanskje nikker til i forbifarten på gata, men aldri har blitt
skikkelig kjent med enda.

Glimt fra Vingelen

Fra familiegudstjeneste
i Vingelen 17. februar.
Trosopplærer
Hilde
brukte flanellografen
for å illustrere dagens
evangelium,
lignelsen om såmannen, og
Simen var “vikarprest”
denne søndagen.
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Glimt fra Hodalen

Av Tove Mette Tveråen

27 januar ble Jens Sagplads Aasen båret til
dåpen. Her omkranset
av foreldre og faddere.
￼
Etter gudstjeneste og
barnedåp ble kirkelyden
traktert med kaffe og
menighetens årsmøte
ble avholdt der 11
stykker deltok. Året ble
oppsummert og planer
for neste ble lagt.
Hodølan er glad i kjerka
si og huset blir gjerne
brukt til markering av
runde år. Denne gangen
valgte Bjørg Sundberg å
markere sine 70 år med
dikt, sang og musikk. Ei
flott stund for ei fullsatt
kjerke.
Kjerka betyr også mye
for utflytta hodøler, noe
disse bildene viser. Her
har de valgt si barndoms kirke til feiring
av dåp og runde år.
￼

Kjerkehuset viste seg fra
si beste side med nypussa
lysekrone. Tusen takk
til kirketjener Arve som
hadde demontert hele
krona for å få pusset den.
Side 10

Kirkehilsen nr 1, 2019

Glimt fra årets konfirmantleir på Tron
I år fikk vi masse skryt fra Tron at vi var sånn
en fin gjeng! Og det er jo sant! På Tolga er vi i år
16 konfirmanter. Og det er sannelig hyggelige,
veloppdragne og flinke ungdommer! Selv om
det ikke var rolig natt til lørdag før langt ut i de
små timer…. Litt skikollisjoner har vi jo ofte
på denne tiden av året og litt sykdom, så noen
gikk litt til og fra; men alle 16 deltok på leiren!
Vi var også sammen med 9 konfirmanter fra
Os. Også i år har Richard Mukoyo vårt med

Av Reidun Woie Kleveland
som ungdomsleder, sammen med to fra Os. Vi
voksne er svært glad for å ha med oss yngre
ledere på leir, vi voksne; prest og organist fra
Os samt undertegnede, klarer ikke å gjøre det
så morsomt alene. På programmet var både
film, litt undervisning, kveldssamlinger rundt
korset, aking, god mat, gudstjenesteverksted,
sang, underholdning og fritid på hyttene.
Takk til alle for ei fin helg.

Aktiv innsats under handelsspillet. Henrik,
Guri, og Ida bak.

Bordtennisbordet ble flittig brukt. Her Eivind
og Inger Marit.

Her er vi samla til gudsjeneste søndag sammen
med foreldre.

Nesten hele gjengen samla til grøt. Evind,
Henrik, Ørjan, Selma, Eline, Solveig, Andrea,
Malin, Liv Tiril, Ida, Sumaja, Magnus, Arne og
Kiteto.

Selma, Eline, Solveig og Andrea. Konfirmanter
fra Os i bakgrunnen.
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Ungdomslederne; Marcus, Richard og Vilde.
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Kirken trenger deg!
Dikt
Vi mennesker er kanskje de eneste vesener på denne kloden som tenker over at vi
er i live og at vi en gang skal forlate dette
livet.
Gjennom alle tider har menneskene vært
opptatt av døden. Derfor har de alltid fortalt historier og myter som gir forklaring
på hvorfor vi må dø.
Velkommen som kandidat og velger i kirkevalget 2019! Høsten 2019 skal 7000 medlemmer
til menighetsrådene i Den norske kirke velges.
Du kan bli med og bestemme hva din lokalkirke skal prioritere og gjøre. Du kan bidra i
arbeidet med å utvikle kirken og menigheten
der du bor.
Kirken er et mangfoldig felleskap. Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere.
Derfor trenger vi nettopp deg og naboen din
i menighetsrådet.

Velkommen til alle kandidater
og velgere!
10. august til 6. september:
- Forhåndsstemmegivningsperiode:
1. september:
- Frist for forhåndsstemming i annet sokn
		 enn der man har stemmerett.
(8.) og 9. september:
- Valgdagen
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Den norske poeten Johann Grip har skrevet diktet HENTET om hvordan han
håper det blir:

Hentet
Barn har en egen måte
å bruke språket på.
I barnehagen der
sønnen min går,
blir de for eksempel «henta».
Sunniva, du er henta! roper
de, når for eksempel Sunniva
blir hentet, og Sunniva
slipper det hun har i hendene
løper hvinende
nedover skråningen
rett
i armene på den
som står ved porten
og er kommet for å hente.
Når også jeg en gang
får øye på
at noen står i porten
og skal hente meg
da håper jeg
at det vil skje
nøyaktig slik.
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Mer info/påmelding til Lia gard,
tlf. 62 46 65 00, e-post: retreat@liagard.no
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Siden sist
Tolga, gravferd:
20.11. Oddbjørn Nymoen
28.12. Olga Bakken
09.01. Egil Reidar Tollan
16.01. Stig Tollan
25.01. Jon Gunnar Dølmo
01.03. Bente Krogh Lunheim

Tolga, døpte:
25.11. Peder Hagen Rye
03.03. Selma Øien
03.03. Sumaja Øien
Hodalen, døpte:
27.01. Jens Sagplads Aasen
Holøydalen, gravferd:
12.12. Jorunn Tollan

Prestenes arbeidstid og dager for begravelse
Prestenes arbeidstid og dager for begravelse
Nord-Østerdal prosti er et prosti hvor det meste
går sin gang etter hevdvunnen skikk, og hvor
tradisjoner står sterkt. Kirkelivet hos oss må
kunne sies å være stabilt, og tingene skjer etter
mønster av hvordan det har vært gjennom lange
tider. Derfor kommer det av og til spørsmål når
ikke alle ting er nøyaktig som før.
Prester med fast arbeidstid
Et spørsmål som har meldt seg noen ganger i de
siste par årene, er spørsmålet om på hvilke dager det kan være begravelse. Flere steder i prostiet vårt har det vært helt faste begravelsesdager,
og flere steder har f.eks. hatt tirsdag og fredag
som faste begravelsesdager. Slik vil det som
hovedregel være også i fortsettelsen. Men for
om lag to år siden ble det innført noe nytt i vår
kirke, nemlig at prestene skal lage arbeidsplaner og føre arbeidstid. Det medfører at de foran
hvert nytt kvartal skal føre dag for dag hvordan
de planlegger å arbeide i kommende kvartal,
hvordan de vil disponere tiden sin, når de er på
jobb og når de har fri, slik at både presten og arbeidsgiveren har oversikt over det. Prestene har
også en beredskapsordning med vaktuker hvor
de skal være tilgjengelige for politiet eller andre
som ønsker at prestene rykker ut.
Dette har mange fordeler. I tidligere tider
kunne prestenes arbeidstid ofte være nokså flytende. Mange prester følte at de var på jobb og
tilgjengelige nærmest døgnet rundt syv dager i
uken. Arbeidsplanene gjør at det er klart definert når presten er på jobb, og at dette er avklart
med arbeidsgiver. Men dette kan også medføre
at det av og til kommer ønske om begravelse
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på en dag da presten har planlagt fri. Og helt
konkret kan det bety at det kommer ønske om
begravelse på en fredag da presten har planlagt langhelg og å reise bort. Av og til vil det da
kunne skaffes vikar, f.eks. ved at en av de andre
prestene i prostiet kan stille opp. Men dette vil
ikke alltid være mulig, for de andre prestene er
ofte selv opptatt med begravelse eller andre tjenester, ikke minst på fredager. Forhåpentlig kan
begravelsen da flyttes til en annen dag.
Forståelse innad og utad
Det er viktig å ha en felles forståelse rundt
dette internt i kirkestabene og overfor menighetsrådene.
Noen vil kanskje oppfatte dette som en ny
situasjon og stille spørsmål ved hvorfor man
ikke automatisk kan få ja hvis man ønsker å ha
begravelsen på en fredag. I all hovedsak vil dette
fortsatt være mulig, så noen dramatisk forandring er det ikke snakk om. Men nye tider, hvor
prestene i likhet med andre arbeidstagere har
et forståelig ønske om en forutsigbar arbeidstid, gjør altså at den lokale presten ikke alltid er
tilgjengelig når det er ønske om det.
Jeg håper som prost, og dermed som arbeidsgiver for prestene i prostiet, at det vil være
gjensidig forståelse både for prestenes ønske
om fastlagte fridager som kan planlegges i god
tid, og for folks behov for å finne en egnet og
passende begravelsesdag i rimelig tid etter at et
dødsfall har funnet sted.
Simen Simensen, prost
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Gudstjenester

Alle gudstjenester er ved
sokneprest Reidun Woie Kleveland der annet ikke er angitt.

Mars
Søn 31.03. kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste. Vingelen.
Søn 31.03. kl. 11.00 Felles Misjonsgudstjeneste for prostiet. Tynset kirke.
Søn 31.03. kl. 19.00 Vårkveld i kjerka med Seniordansen. Tolga.
April
Palmesøndag 14.04.
Skjærtorsdag 18.04.
Skjærtorsdag 18.04.
Langfredag 19.04.
1. påskedag 21.04.
1. påskedag 21.04.
Mai
Søn
Tors
Tors
Lør

05.05.
17.05.
17.05.
25.05.

kl. 11.00 Gudstjeneste. Kletthytta, Tolga.
kl. 16.00 Gudstjeneste, nattverd. Omsorgstunet.
kl. 19.00 Gudstjeneste, nattverd. Hodalen.
kl. 11.00 Gudstjeneste, nattverd. Utdeling av NT. Holøydalen.
kl. 09.00 Høytidsgudstj., nattverd. Påskekor. NT til 5-trinn. Vingelen
kl. 11.00 Gudstjeneste, nattverd. Tolga.

kl.11.00		
kl.10.00		
kl.12.00		
kl. 11.00		

Samtalegudstj. med konfirmantene, dåp og nattverd. Tolga.
17. mai-gudstjeneste. Vingelen.
17. mai-gudstjeneste. Sneppen deltar. Tolga.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Tolga.

Juni
Lør 01.06. kl. 11.00		 Konfirmasjonsgudstjeneste. Vingelen.
1. pinsedag søn 09.06. kl. 10.30 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Holøydalen.
1. pinsedag søn 09.06. kl. 13.00. Høytidsgudstjeneste med nattverd. Hodalen.
Søn 23.06. kl.12.00. 		 Skaperverkets dag, gudstjeneste, 2 åringer deltar. Dølmotunet.

Andakter på
omsorgstunet:

Tirsdag
Skjærtorsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag

Årets konfirmanter
Tolga kirke 25. mai kl 11.00
Brendvang, Ida
Brennmoen, Liv Tiril
Galaaen, Arne
Harsjøen, Solveig Haug
Jordet, Eline Horten
Kleveland, Inger Marit Woie
Mukoyo, Don Kiteto
Nyvoll, Ørjan
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02.04. kl. 11.00
18.04. kl. 16.00 Gudstjeneste med nattverd.
10.05. kl. 11.00
21.05. kl. 11.00
04.06. kl. 11.00
14.06. kl. 11.00
Verdenius, Andrea Sæther
Øien, Sumaja
Øien, Selma
Vingelen kirke 1. juni kl 11.00
Dolven, Henrik
Kroken, Eivind
Livoll, Guri Gulløien
Rønningen, Malin Tobro
Vingelen, Magnus Grann
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“Redd sjelen, slett kontoen din nå!”
Den amerikanske dataforskeren, Jaron Lanier, også kunstner og forfatter, har spesialisert seg på datafilosofi. Han kaster ut en
skikkelig brannfakkel i sin nyeste bok «Ti
argumenter for å slette sosiale medier NÅ!»
Overskrifta viser til hans argument om at
sosiale medier forutsetter at du ikke har sjel!
Det som gjør boka spesielt interessant,
er at han har bakgrunn fra Silicon Valley, og
har spilt en viktig rolle i utviklingen av «virtual reality». Han har jobbet for Microsoft
som internettutvikler, og er klar på at den
grunnleggende ideologien i Silicon Valley er
at datamaskiner etter hvert kan erstatte mennesker. Teknisk direktør i Google, Raymond
Kurzweil, anslår at fra 2045, vil datamaskiner
bli millioner av ganger mer intelligente enn
mennesker, og at det da blir ubegrenset hva vi
kan gjøre. Blant annet kan vi leve så lenge vi
vil fordi vi kan erstatte kroppen med en robot.
I boka fokuserer Lanier på de negative
virkningene av sosiale medier. Han er ikke
imot informasjons-teknologien i seg sjøl,
men forretningsmodellen med individretta
reklame, som han mener eter seg inn i resten
av samfunnet og truer fellesskapet. Kundene
til for eksempel Google og Facebook er ikke
brukerne, men annonsørene. Brukerne er utelukkende et middel til selskapenes fortjeneste,
ved at man kan samle inn all verdens informasjon om dem, og så selge den til annonsører. Det ironiske er at mens utgangspunktet var
at noe skulle være fritt tilgjengelig, åpent og
gratis, så er Googles og Facebooks algoritmer
godt bevoktede forretningshemmeligheter.
Lanier mener sosiale medier burde vært kalt
asosiale medier, fordi de ødelegger det offentlige rom og fellesskapet. Han kommer i boka
med mange eksempler, og her er ett av dem:»
La oss tenke oss at Wikipedia laget forskjellige
versjoner av sine artikler. En Trump-tilhenger
for eksempel får én versjon, mens en Trumfmotstander får en annen versjon, og ingen
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gjøres oppmerksom på at det finnes forskjellige versjoner eller hva forskjellene består i.»
Både reklame og nyhetsstoff tilpasses den enkelte bruker ut fra tidligere preferanser. Han
påstår videre at Facebook utfører eksperimenter med millioner av mennesker og at vi
er i ferd med å miste vår frie vilje!
Boka, »Ti argumenter for å slette sosiale
medier nå», gir oss en svært nyttig påminnelse
om sosiale mediers negative sider, men kanskje det mest aktuelle argumentet er at sosiale
medier stjeler tida vår. Mange klager over at
livet er så kort, men sannheten er at livet er
langt nok, hvis vi bruker det fornuftig.
Avslutter med noen vers av Halldor Skard, som nok er skrevet lenge før dagens
(a)osiale medier gjorde sitt inntog:
Tiden er din
Alle snakker om tiden. Er tiden inne
eller ute? Er tiden som en rett linje eller
går den i ring? Er tiden et spørsmål om
liv eller død? Går din tid fra deg? Har
du ikke tid?
Klokken bestemmer din fortid og
fremtid. Den rettlinjede tiden har makten. Let etter klokketiden utenfor deg du finner den ikke, du finner den ikke.
Tiden har mange navn. Fritid
ønsker mange mer av. Fritid kan være
lykke. For noen kan tiden være smertefull. Noen går frem i tiden, andre går
tilbake for å finne lykken.
Er vi jaget av tidsjaget? Har du tid
til å leve? Har du tid til å føle? Hva har
vi egentlig tid til? Stopp opp litt - og gi
deg tid til å puste.
Du har tid. Du har massevis av tid.
Tiden løper ikke fra deg.
Tiden - er din!
Kirkehilsen nr 1, 2019

Kirkehilsen nr 1, 2019

Side 17

Trosopplæring
Barneklubben hadde samling på Vingelsgaard i februar. Annbjørg Heitmann,
som har arbeidet for Fredskorpset i Afrika, fortalte fra oppholdet og viste fram
trommer og rytmeinstrument som ungene fikk prøve.
Ungene fulgte godt med, - de lyttet og
stilte spørsmål til Annbjørg.

Fotos: Brit
Vingelsgaard
Ryen

Konfirmantenes “salmevri”

Av Hilde Gellein Løkken

Barneklubb i Kirkestua.
Tolga torsdag 11.04.19 kl 17.30.
Aktiviteter, bibelfortelling om
påsken, kveldsmat og mye sang.
Svein Gjelten Bakken
spiller til sangene.

Tårnagenthelg

for 3. og 4. klassinger i
Vingelen kirke
30. - 31. mars.
Tårnagentgudstjeneste
søndag 31/3 kl 1100
i Vingelen kirke.
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Lørdag 26. januar var nærmere 100 kirkelige
konfirmanter fra Nord-Østerdalen samla i
Tolga for å gjøre en vri på salmer. Beskjedne
konfirmanter satt i kirkebenkene i Tolga lørdag
formiddag.
Etter hvert mjukna de opp og gjorde en flott
innsats på de forskjellige arbeidsgruppene som
spredte seg til flere steder i Tolga sentrum. Her ble
salmer vridd på forskjellige måter: Noen gjorde
det med dans, noen sang i kor, andre tegna. Noen
gjorde det med rytme/rap, noen dramatiserte en
salme, og andre utforska historien bak en salme.
Instruktører var organister og prester fra
Nord-Østerdalen, samt trosopplæreren. I tillegg
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Av Reidun Woie Kleveland
Bilder: RWK og Jan Tollan

var to eksterne innleide med; Irene Ryen Flermoen Lys Våken,
på dans og Embret Nordseth på drama.
Lys Våken-gudstjeneste
Alt ble fremført i kirka på Tolga på ettermidog utdeling av 4 og 6 års bok
dagen med fullsatt kirke.

Helga 24.-25. november arrangerte trosopplæringen i Tolga kommune den
årvisse Lys Våken helga! Og i år var det
igjen rekordmange deltagere; hele 14
stykker fra alle våre 4 menigheter! Det ble
ei morsom, energifull og fin helg! Med
hele 12 ledere involvert er det mange å
dele praktiske og innholdsmessige oppgaver på. Vi veksler på 2 adventstemaer
på disse Lys Våken samlingene, og i år var
det Inntoget i Jerusalem.

6-klassinger fra Vingelen.

Mye godt humør i helga!

Drama ble innøvd, som sammen med utforma bønner og Lys Våken sangen ble
fremført på gudstjenesten. 4 og 6 åringene i Tolga fikk også omvisning i kirka
denne søndagen og øvde inn en sang
som de også fremførte på gudstjenesten.
De fikk hver sin fine bok; 4-årsboka og
6-årsboka. Det er kjempemoro å ha en
slik gudstjeneste hvor barn og unge er så
sterkt involvert!
Takk til alle for ei kjempefin helg!

Øving til gudstjenesten på Jesus rir inn i Jerusalem.

3 4-åringer og 4 6-åringer fikk bok på Lys Våken- Muffinspynting. En helg haug med ledere,
12 stk., var også involvert denne helga.
gudstjenesten.
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Vingelen
Gravmonumenter AS
Tlf. 952 49 864

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

Redaksjonen tar gjerne imot
stoff til Kirkehilsen:
kirkekontoret@tolga.kirken.no

- Takk for støtten -

