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I flere år har Kirkehilsen blitt til gjennom
et gunstig samarbeid med kommunens
Tolgaposten, på kommunens kopimaskin. Da vi ønsker å utgi Kirkehilsen
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Vi vil lete oss frem til en ny form på
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Kirkehilsen avhenger av at folk
husker å betale kontingent. Vi sørger
for giro i julenumrene, og oppfordrer
til årlig, automatisk betaling. Vi vil
spare litt på distribusjonen, som fremover blir utført av menighetsråd eller
idrettslag, men for å få hjulene til å gå
rundt må vi også hente inntekter fra
næringslivet.
Har du innspill til redaksjonen, eller
representerer en bedrift som vil bidra,
ta kontakt på telefon 62 49 65 93 eller
epost kirkekontoret@tolga.kirken.no
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Allehelgensdag
Tolga og Vingelen feiret allehelgensdag søndag 2.
november, en spesiell gudstjeneste der vi særlig mintes
dem som er gått bort i menigheten det siste året.
Allehelgensdag kalles også helgemesse og aldermesse. Dagen er en helligdagsmarkering, og festen er for
alle de helgener hvis navn ikke er kjent. På primstaven er
allehelgensdag merket av med et kors eller et omvendt
skip.
Allehelgensdag er en merkedag på primstaven den
1. november. Den samme dato feires i Den katolske
kirke. Den liturgiske fargen er hvit. Den norske kirke
markerer den hvite fargen fordi vi gleder oss over hva
de døde har betydd for oss, og over at de nå er hos Gud.
Hvordan blir allehelgensdagen praktisert?
I mange kirker blir det holdt en minnegudstjeneste på
allehelgensdag. Navnene på menighetens døde det siste
året blir lest opp, og mange tenner et lys for hver enkelt
person. Presten leser en bønn, og vi sier takk til Gud for
dem som har gjort livet vårt rikere, samtidig som vi ber
om hjelp i sorgen.
Allehelgensdag er dagen da mange går til gravene.
Lystenning på gravene er blitt en viktig tradisjon som
startet da Kong Olav V døde 17. januar 1991. En sørgende
nasjon æret kongen ved å tenne en rekke lys utenfor
Slottet i Oslo. Statistikken viser at seks av ti bruker
tradisjonen med å tenne lys på gravene
Lag egen tradisjon
La gjerne barna være med på å lage egne fakler som kan
bli brukt. Lystenning på gravene er en viktig tradisjon
som barn og unge bør bli lært opp til. Det er en verdighet
overfor de som er døde, og i tillegg tar man vare på
slektsfølelsen. Finn også fram fotografier av de døde, og
snakk om disse personene.

Primstav fra Hallingda,
antagelig fra slutten av
1700-årene. I øvre ende
er Norges riksvåpen
skåret ut.
Foto: Wikipedia (CC)

Kilde: Kirkeaktuelt
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Min salme

Av Jorun Carlsen

Deg å få skode er sæla å nå
Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt
hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset
som strålar ved dag og ved natt!
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det
levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hå
deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det
merke som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste
vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!
Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn
den morknande vev. Du er den arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
Konge i æva, å lat du meg då, sigrende inn i ditt rike
få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din
herligdom der. Amen.
Irsk salme fra 700-tallet, oversatt til engelsk 1905 og derifra til norsk av
Arve Brunvoll 1978, irsk folkemelodi.
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Denne salmen lærte jeg på min pilegrimsvandring til Nidaros i 2001
med Hans-Jacob Dahl, daværende
pilegrimsprest. I tillegg til at salmen
har en tekst som går meg rett til
hjertet, har den som melodi en frisk,
vakker, irsk folketone som passer godt
til pilegrimsvandring. Når jeg vandrer
alene, har jeg teksten til denne salmen
i lommen, samt ”Himlen blåner for
vårt øye” av Skjæraasen og så synger
jeg mens jeg går.
Denne salmen er nok oppstått under
den irsk-keltiske kristendommen i
Irland, England, Skottland (det som
da dekket det som lå i Vesterveg for
oss nordboere) som en av de eldste
kristne retninger som etterhvert
spredte seg over store deler av Europa
og ikke minst Norge. Vi kjenner
til den hellige Sunniva som slo seg
ned på Selja med sine munker. Våre
første vikinger og vikingkonger
hadde alle møtt kristendommen
når de for i Vesterveg, altså den irskkeltiske. Viktige representanter for
denne kristendommen i Norge var
kong Sverre og Håkon Håkonsen
som kjempet mot den romerske
katolisismen som begynte å få fotfeste
i Norge bl.a. ved baglerne som sloss
mot kong Sverre.
Denne kristendommen var lys og
sterkt forbundet med naturen, og så
vidt jeg har forstått foregikk den på
folks morsmål, ikke som i katolisismen
på latin som ingen forstod. Håkon
Håkonson fikk oversatt store deler av
Bibelen til norsk. Heller ikke var det
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dogmer og mellommenn som stod
mellom den enkelte og Kristus, som
denne salmen viser. Den er en direkte
bønn til Gud, - og det er et modent
menneske som ber, ett med stor
innsikt i sin sjels utvikling; bare det
å si: ”Ver du for tanken min dyraste
skatt, ljoset som strålar ved dag og ved
natt!”.
Den irsk-keltiske kristendommen
ble slått tilbake over hele Europa av
pave-kirken som ikke gikk av veien for
å brenne deres kirker. Jeg opplever
at her i Norge fikk aldri katolisismen
noe sterkt fotfeste bortsett fra
enkelte steder. Det er nesten så jeg
får en følelse av at den irsk-keltiske
kristendommen har levd i grunnen
i Norge og dukker opp igjen i slike
som Skjæråsen som kan forfatte en
slik hyllest til det guddommelige
og naturen i en salme som ”Himlen
blåner for vårt øye, jorden grønnes
for vår fot.”
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Minnestein på gammelkirkegården i Vingelen
Allerede i 1978 skrev Engebret Eggen
om at det skulle reises en minnestein
over alle som opp gjennom tidene har
gått på legd. Dette skriver han blant
anna om i boka «Kverndalen i Vingelen
med Brev og vers frå Bygdom». Så
langt har lite skjedd i denne saken, og
den har versert fra menighetsråd til
menighetsråd. Men den har heldigvis
ikke blitt glemt, og det ble til og med
valgt en egen komité for noen år siden.
Mye har faktisk blitt gjort på
«Gammelkjerkegar´n» den siste tida,
og det er utført mange dugnadstimer
av den valgte komitéen med Eisten
Aaseng som primus motor. De fleste
gravminnene som stod støtta på
muren er satt på plass, og alle løse
minnesmerker er blitt godt bolta og
sikra. Så nå gjenstår stort sett bare
oppsetting av minnesteinen over
legdene.
Mange i dag vet sikkert ikke hva
legdsordninga innebar, men dette
var den første lovbestemte sosialomsorgen i landet vårt. Magnus
Lagabøters legdslov var mer eller
mindre i bruk helt fram til 1900-tallet.
Det var helst gamle, fattige og utslitte

folk som måtte gå fra gard til gard for
å få husrom, mat og pleie. Mange var
så skrøpelige at de måtte kjøres med
hestdoning eller bæres ved hjelp av en
spesiell bærestol. Denne botsgangen –
å gå på legd – førte mye vondt med seg,
for legda var som regel ikke spesielt
velkommen til gards. Til og med på
kirkegården var det trangt om plassen
for disse, og de vart gravlagt i et hjørne
uten å få minnestein og navn på grava.
Det nåværende menighetsrådet
har som mål at en minnestein over
legda skal reises i vår valgperiode. Vi
kan sjølsagt bestille og få en tilhogd,
men vi vet at det finnes store fine
steiner i naturen her og syns det
hadde vært ekstra stas med et «lokalt»
minnesmerke. Derfor ber vi om
bygdafolkets hjelp til å finne denne.
Det graves mye i våre dager og hvis
noen kommer over en stor stein som
de tror kan passe til formålet, håper
vi at en av oss i menighetsrådet blir
kontaktet:
Annabeth H. Motrøen, Per Arne
Tollefshagen, Einar Hilmarsen, Marte
Grann Vingelen, Jan Kristen Dølmo,
Torill Storhaug Urset.

Utdeling av 6-årsboka
En flott gjeng med 6-åringer fikk
utdelt 6-årsboka på høsttakkefesten i
Vingelen 28. september.
Fv.: Mathias Røe, Jonas Dolven, Petter Motrøen
Trøan og Ingeborg Bjørken Nystuen. Foto: Per Arne
Tollefshagen
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Friluftsmesse i olsok
på Bekkengvollen
Av Liv Johanne Jordmoen
Det var ca. 50 personer som første
helga i olsok, fant veien til den
koselige setervangen Bekkengvollen
i Langsjølia, med fin utsikt og fritt
beliggende oppi Bekkengom.
De ble ønsket velkommen av
vertinne Liv Olaug. Menighetsrådet,
Kari Grete, Arnstein, Elin og Magne var
på plass. Kirketjener var Jon Ivar.
Soknepresten i Os, Stig Johnsbråten, var vikarprest, og organisten var Amund
Røe fra Vingelen. Tre lokale spillemenn, Stein, Johan og Jens, underholdt med
sang og musikk. Johan åpnet med å ønske alle velkommen til en fin dag i
Bekkengom.
Etter gudstjenesten ble det salg av kaffe og mye gode kaker, som
menighetsrådet hadde ordnet. En værmessig fin dag, men ved gudstjenestens
slutt begynte tordenen å rulle over Føken. Men regnværet nådde ikke Bekkengan.
Takk for en fin dag til alle. En stor takk til Johan, Jens og Stein for sang og
musikk under sangkvelden i kirken, tirsdagskvelden i olsok. Det var et veldig
godt frammøte. Det kom inn ca. 8000 kroner til Holøydalen kirke. En takk til
alle som er med og stiller opp for lokalsamfunnet.

Setermesse
på Aasgårdvollen
Av Per Arne Tollefshagen
Sommerens setermesse i Vingelen ble
i år arrangert på Aasgårdvollen hos
Inger og Lars Aasgård, den 3. august.
Det ble en veldig trivelig setermesse i
og med at hele fire barn ble båret frem
til dåpen. Så det ble skikkelig folksomt
på Aasgårdvollen denne søndagen.
Simen prest hadde ferie, men han
hadde skaffet en flott vikar, nemlig
Kirsti Aasen, pensjonert prest med
røtter i Vingelen.
Været var veldig usikkert, og det
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endte til slutt med at organisten,
Amund Røe, måtte melde pass på
grunn av regn på pianoet. Elektrisk
piano og regn passer ikke så godt
sammen. Klokker Per Arne bidro med
en dåpssalme til alle dåpsbarna.
Etter messen inviterte vertinne
Inger alle inn på kirkekaffe i seterstut,
der det ikke var spart på no. God kaffe
og masse godt til.
En stor takk til vertskapet Inger og Lars,
og til prest Kirsti og organist Amund.
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En annerledes salmekveld
Av Per Arne Tollefshagen

Eisten Aaseng fortalte om noen av sine
favorittsalmer. Foto: Per Arne Tollefshaug

Det vinnende laget i Salme-quiz.
Foto: Per Arne Tollefshaug
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Søndag 24. august arrangerte Vingelen
menighetsråd salme-quiz i Vingelen
kirke- og skolemuseum.
Simen prest hadde plukket ut 12
salmer som publikum skulle gjette
på. Simen leste opp en strofe fra hver
salme, der lagene skulle gjette navnet
på. Før salme-quizen startet ble
deltagerne delt opp passe store lag.
Det skulle vise seg at salmekunnskapen var veldig god. Ingen
lag fikk fullt hus, men et av lagene
klarte 11 rette. Imponerende. Men de
andre lagene var ikke langt bak. Det
vinnende laget fikk en stor twistpose
som premie, som gikk på rundgang
blant de fremmøtte.
Etter kaffen snakket Eistein Aaseng
om noen av sine favorittsalmer. Blant
annet «Kva er vel eit menneske» av Alf
Hulbækmo og «Guds fred over huset»,
skrevet av Anders Reitan. Per Arne
Tollefshagen sang «Ungkarssalme» av
Alf Prøysen og «Så kom du da til sist»,
en av de nye salmene som far til Simen,
Egil Simensen, hadde ønsket seg.
Det ble en veldig trivelig kveld i
kirke- og skolemuseet der alle så ut til
å kose seg. Dette frister til gjentagelse,
Simen!
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Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
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Finn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner du de
fem feilene på bildet til høyre?
Tegninger: Asbjørn Tønnesen

nett SPRELL

.no

14 blader + DVD + CD
= kun 365,nr.7

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn
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(privatabonnement
hjem i posten)

Gruppeabonnement
kun 199,- pr barn
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Gudstjenester og andakter, høsten 2014
30.10 kl 11.30 :
2.11 kl 11.00 :
kl 19.00 :
9.11 kl 11.00 :
13.11 kl 11.30 :
16.11 kl 11.00 :
27.11 kl 11.30 :
30.11 kl 11.00 :
11.12 kl 11.30 :
7.12 kl 11.00 :
14.12 kl 19.00 :
15.12 kl 19.00 :
18.12 kl 19.00 :
23.12 kl 16.00 :
24.12 kl 13.30 :
kl 16.00 :
25.12 kl 09.00 :
kl 11.00 :
kl 13.00 :
31.12 kl 14.00 :

Side 10

Omsorgstunet
Allehelgensgudstjeneste, Vingelen
Allehelgensgudstjeneste, Tolga
Allehelgensgudstjeneste, Holøydalen
Omsorgstunet
Gudstjeneste, Hodalen
Omsorgstunet
Adventsgudstjeneste, Vingelen
Omsorgstunet
Adventsgudstjeneste, Tolga
Syng inn jula, Tolga
Syng inn jula, Hodalen
Syng inn jula, Vingelen
Julegudstjeneste
Julaftensgudstjeneste, Holøydalen
Julaftensgudstjeneste, Tolga
Høytidsgudstjeneste, Vingelen
Høytidsgudstjeneste, Tolga
Høytidsgudstjeneste, Hodalen
Nyttårsaftensgudstjeneste, Tolga

Tolga kirke

Vingelen kirke

Hodalen kirke

Holøydalen kirke
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Siden sist
Døpte
23.03
23.03
30.03
20.04
20.04
11.05
13.07
03.08
03.08
03.08
03.08
14.09
28.09
05.10
19.10

Marit Grindvoll Gransletten, Skihytta i Vingelen
Lars Lauritz Totlund Aasgård, Skihytta i Vingelen
Noah Watson Alme, Tolga kirke
Henrik Tollan, Tolga kirke
Kirsti Bjørken Nystuen, Vingelen kirke
Joël Ryan Broese van Groenou, Vingelen kirke
Silje Sara Pijl, Hodalen
Signe Wardenær, Aasgårdsvollen i Vingelen
Ronja Westberg Tolgensbakken,
Aasgårdsvollen i Vingelen
Anne Nordstad, Aasgårdsvollen i Vingelen
Mia Røe, Aasgårdsvollen i Vingelen
Torstein Øien Geilosjordet, Tolga kirke
Kirstine Gellein Løkken, Vingelen kirke
Markus Bursle Haugen, Tolga kirke
Torjus Dalseng, Vingelen kirke

Vigde
12.04 Mari Skogstad Østgård og Johannes Nordvik,
Tolga kirke
20.04 Torun Grøtt og Odd Ivar Tollan, Tolga kirke
14.04 Kjersti Aasheim og Remo Atle Danielsberg,
Vingelen kirke
26.07 Trude-Anita Moseng og Alexander Richard
Christensen, Vingelen kirke
Døde (dato for begravelse)
01.04 Inga Aashild Smedaas, Vingelen
11.04 Sindre Inge Nygård, Vingelen
25.04 Peter Hauenstein, Vingelen
30.04 Olaug Trøan Eggen, Hodalen
07.05 Marit Astrid Aas, Vingelen
23.05 Kari Aasgjelten, Tolga
03.06 Knut Storhaug, Vingelen
20.06 Synnøve Holøien, Hodalen
11.07 Solveig Tolgensbakk, Tolga
21.10 Arne Vang Moen, Vingelen
24.10 Per Riise
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KIRKEKONTORET

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
Prest: Simen Simensen
Telefon: 62 49 65 92 / 996 91 913
Daglig leder: Audun Hjertager
Telefon: 62 49 63 93 / 922 18 389
Organist: Svein Gjelten Bakken
Telefon: 990 14 720
Kontormedarbeider: Per Arne Tollefshagen
Telefon: 920 16 689
Kirketjener Tolga
Jan Tollan, tlf 913 62 494
Kirketjener Vingelen
Einar Heggstad, tlf 913 86 064
Klokker Vingelen, Tolga, Holøydalen
Per Arne Tollefshagen, tlf 907 44 937
Kirketjener, Holøydalen
Jon Ivar Holøyen, tlf 62 49 62 55
Kirketjener, Hodalen
Per Nygjelten, tlf 905 71 254

Har du glemt å bidra med kontingent i år?

Kirkehilsen utgis takket være betaling av frivillig årlig ”kontingent”.
Innenbygds kr 200,- Utenbygds kr 250,Kontingentet kan betales til konto 1885.40.14214

