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141 000 til
Aksjon Håp
i Stange
Søndag 10. desember gikk en
stor flokk bøssebærere ut til
Stanges befolkning for å samle
inn en 2000 års takkegave til
Norsk Misjonsråd. Pengene
skulle benyttes til en rekke diakonale oppgaver som misjonsorganisasjonene innenfor Den
Norske Kirke og en rekke
andre kristne kirkesamfunn
driver i den fattige del av verden.
I Stange kommune ble det
denne dagen samlet inn noe
over kr 141.000,– Det var et
meget bra resultat, ja langt
over de flestes forventning.
Den lokale innsamlingskomiteen vil på denne måten få takke
alle giverne og ikke minst alle
bøssebærerne. Takk for at dere
stilte opp.
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Tangen menighets minikor
Alder: 3–7 år, øver i Tangen kirke
tirsdager kl. 17.30–18.30.
Ledere:•Anne Eliassen
Stange kirkes kantori
Øver hver onsdag kl.19.30 i Stange
kirk.Åpent for alle som ønsker å
synge i kor. Ta kontakt med organist
Lars Gunnar Velle eller Elisabeth
Kommisrud.

Misjonsforeningene
Såstad misjonsforening
møte 2.mandag i måneden kl.
18.30. Leder: Kari Bjørgen.
Stange Østre misjonsforening
møte 2.tirsdag i måneden kl.16.30.
Leder: Kirsten Baardseth.
Stange Vestre misjonsforening
møte 1.tirsdag i måneden kl.11.00.
Leder: Oddbjørg Torp.
Stange Santalforening møte 3.tirsdag i måneden kl.19.00. Leder:
Kirsti Enger.

Menighetspleieforeningene
Stange sentrum menighetspleie
møte i Stange menighetssenter
1.tirsdag i måneden.
Leder: Dagny Akselsen.
Nordre sving menighetspleie
møte 1.torsdag i måneden.
Leder: Kirsten Baardseth.
Sørholte menighetspleie møte

Stange og Tangen
menighetsblad
Utgiver: Menighetsrådene i
Stange og Tangen
Adresse: Stange kirkekontor,
2335 Stange. Tel.: 62 57 89 30
Redaksjonen: Sigmund Rye Berg,
Morten Stensberg, Rune Aasen

1.tirsdag i måneden.
Leder: Ester Godsveen.
Tangen menighetspleie møte siste
torsdag i måneden. Kontaktperson:
Solvor Johansen, Tlf.: 62582092.
Ullsaker menighetspleie møte siste
torsdag i måneden. Kontaktperson:
Ester Haug,
Tlf.: 62582372.
Vardeberg menighetspleie møte
siste onsdag i måneden.
Kontaktperson:•Bitte Dons Haug.
Tlf.: 62582581.
Skogen menighetspleie møte siste
uka i måneden. Kontaktperson:•
Anne Lise Myrhe,
Tlf.: 62582293.
Nordre Tangen menighetspleie
møte siste tirsdag i måneden. Leder:
Bodil Granli,
Tlf. 62582425
Espa Sjukepleierforening møte
andre onsdag i måneden.
Kontaktperson:•
Else Karin Nordnes,
Tlf.: 62580132

Tangen minitensing 2.– 7.klasse
øver i Tangen kirke onsdager
kl.17.30–18.45.
Ledere: Anette Sundli og
Hans Martin Vilberg.
Tangen menighets barnehage
Åpningstid:
10–14, 7.30–16.30.
Styrer: Inger Renolen.
Åpen barnehage –
Stange menighet
I Stange Menighetssenter mandag
og onsdag kl.10–13.
Styrer: Anne-Helen Killerud Sætren
Assistent: Anne Kathrine Vasaasen
Stange menighets barneklubb
møtes annenhver onsdag
kl. 17.30–18.30. Ledere:•Aslaug
Bjørnstad og Kari Bjørgen.
Stange Menighets ungdomsklubb
for 5. 6. og 7. klasse
Klubbkvelder i menighetskjelleren,
Vollbo en fredagskveld i måneden
kl. 19.00–22.00. Se plakatoppslag!
Klubbstyre: Anette Sveen, Åse
Dorthe Gjerlaug, Lise Sletten, Tom
Roger Hjermstad, Marion
Langsethagen, Christer N.
Svenningsen.

Barn og ungdom

Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: Nardus Trykkeri,
2266 Arneberg
Kasserer: Stein Rusdal,
Enerhaugen 5, 2335 Stange
Abonnement: kr. 100,–
Postgiro:•0802 5471610
Bankgiro: 1813.65.01700

Leie av Stange
menighetssenter, Vollbo
til møter kurs, arrangementer m.m.

Henvendelse Stange kirkekontor
tlf. 62 57 89 30
Tilsyn og praktiske spørsmål:
Dag A. Andersen:
tlf.: 62 57 33 00 (dagtid)
Menighetssenterets bankkonto:
1813.22.02202

Sett fra sakristiet

D

et er ikke alltid like lett å kome inn i kirkens
rom – enten det gjelder kirkehuset elle miljøet.
Alle sammenhenger, steder og anledninger har
sine normaliserte koder. Slik er det ogsp med kirken og
menigheten. Vi blir lett sittende fast i fasongene våre
slik vi er vant til å ha det. Den som kommer på besøk
til oss, eller ønsker å delta og være med, må kanskje
streve med «å finne tonen», «passe inn i mønsteret»
eller finne seg til rette.

D

et beste ville ære om vi evnet å gi rom for litt
flere fasonger, oppfatninger og uttrykk.
Selvsagt kommer vi ikke unna at en felles
gudstjeneste må ha en oppbygning og et innhold som
svarer til det fellesskap kirken/menigheten er. Men stadig flere mennesker også i vår kirke spør etter en kommunikasjon som de forstår. Kanskje må vi som kirke
bli enda mer mangfoldige og sosialt flerspråklige.

M
K

en behovet for livsmening, sammenheng, håp
og fellesskap er vi ganske felles om enten vi
nå er fortrolige med menighetens språk og
miljø eller ikke.

irkens sentrale budskap er tydelig. Det er ikke
interessant å endre det for å bli forstått.
Avgjørende er det hvordan vi forteller og lever
det. Kalde stenvegger kan varmes opp av tro, håp og
kjærlighet. Her er behov og rom for mange varmestener . . .
Sigmund Rye Berg

D
S

ette handler ikke bare om en kirke som kanskje har et vanskelig språk, men også om det
moderne menneske som har mistet sammenhengen med det kirken vil formidle og være.
ett gjennom sakristiets vindu kan det lett bli en
uklarhet i bildet. Klarheten er sterkest innover og
oppover. Der blir det nemlig tydelig hvor mye vi
mennesker har felles i vår strevsomme livsvandring.
Livshistoriene våre er nok til dels svært forskjellige.

Stangemenighetene med
felles fastegudstjenester
Du kan velge mellom kirkene i
Stange for deltakelse på kveldsgudstjenester i fasteitd. Disse fastegustjenesteneom er lagt til onsdagskvelder kl.19.00. Kanskje kan en
kveldsstund i kirken være et alternativ til TV-titting.Gudstjenestene
er både korte og annerledes.

Musikkandakt med
Ottestad kirkekor og
Stange kantori
Det blir musikkandakt med mye
sang i Stange kirke søndag 25. mars
kl. 18.00. Korene og organistene i
Ottestad og Stange kirker samabeider om det musikalske innhold.
Velkommen til musikkopplevelse i
Stange kirke!

Festivalgudstjeneste før
midnatt i Stange kirke
Lørdag 31. mars kl.23.00 er det
midnatts festivalgudstjeneste i
Stange kirke. Konfirmantfestivalens
deltakere er med i en spennende
messe med bakgrunn i afrikansk
tradisjon. Gudstjenesten er åpen for
alle som vil oppleve nytt og gammelt en sen time i middelalderkirken. – Vel møtt!
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Årsmelding for jubileumsåret 2000
Inngangen til år 2000 ble markert
ved at en stor flokk gikk i fakkeltog
fra Stange sentrum og ned til kirkens
midnattsmesse. Der møtte de grupper
med fakler fra andre kanter av
bygda. Det var en flott opplevelse for
dem som deltok.
Jubileumsåret har vært markert med
Betlehemslyset som har vært tent på
gudstjenestene fra 1. søndag i advent
1999 og fram til tusenårets slutt.
Seinere ble det plantet et tusenårstre
på kirkebakken og satt opp en minneplate som markering av at Stange
kirke var tusenårsstedet for Stange.

Stange kirke 750 år
I 750 år har Stange kirke stått der og
samlet bygdas befolkning i ulike
livssituasjoner til et møte med vår
Gud og frelser. I glede og sorg, i fest
og fortvilelse har kirkens medlemmer kommet hit for å høre gudsordet,
for å synge og be.
Jubileet ble markert med festgudstjeneste søndag 7 mai. Biskop Rose
Marie Køhn, domprost Ole Elias
Holck og prestegjeldets prester deltok sammen med en stor del av byg-

Under gudstjenesten kom det en flokk pilegrimer, spilt av en gruppe fra ungdomsarbeidet, inn
i kirken. De var på vei til Nidaros og kom innom kirken vår under jubileumsgudstjenesten. Et
flott innslag som trakk tråder tilbake til tiden da kirken var ny.

defolket. Mari Rui Nygard spilte på
waldhorn, Margit Austad spilte fiolin, Astrid Nordsveen spilte flygel,
Line Nordsveen spilte piano og
Helge Løken spilte fløyte. Under
gudstjenesten kom det en flokk pilegrimer, spilt av en gruppe fra ungdomsarbeidet, inn i kirken. De var på
vei til Nidaros og kom innom kirken
vår under jubileumsgudstjenesten. Et

flott innslag som trakk tråder tilbake
til tiden da kirken var ny.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på menighetssenteret. Der fikk
menigheten overrakt nytt nattverdsølv fra Stange kommune.
Varaordfører Marit Strømstad overrakte gaven og gratulasjoner på
vegne av Stange kommune.
Året 2000 ble på mange måter preget av jubileet. 7.–15. mai arrangerte
vi en temauke omkring jubileet. En
rekke bilder fra gamle Stange ble
utstilt i menighetssenteret og klasser
ved Stange skole hadde laget tegninger som kom med på utstillingen.
En 6. klasse hadde laget et stort bilde
av kirken som ble stående der resten
av året.
11. mai var det temakveld i kirken

Under Stangedagene 24.–31. august fikk vi
låne Harriet Backers berømte bilde
«Altergang i Stange kirke». Dette ble utstilt i
Sparebanken Hedmarks lokaler. Marit Lange
(til venstre) holdt et lysbildekåseri om
Harriet Backers kunstnerliv.

der professor Kolbjørn Skaare fra
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Myntkabinettet holdt et foredrag om
de myntfunnene som er gjort i kirken. En rekke gamle mynter som er
funnet under kirken ble vist fram og
de forteller sin historie om livet i kirken. Kunsthistoriker Oddbjørn
Sørmoen fra Riksantikvaren gav oss
et kåseri om kirkens interiør og historie.
Til denne dagen ble også jubileumsboka ferdig. En praktfull bok
med flere interessante artikler om
kirken og dens historie. Vi takker
sokneprest Sigmund Rye Berg for
arbeidet med redigeringen av boka.
Han har mye av æren for at den ble
ferdig i tide. Vi vil også takke
bidragsyterne for verdifullt arbeid.
Under Stangedagene 24.–31. august
fikk vi låne Harriet Backers berømte
bilde «Altergang i Stange kirke».
Dette ble utstilt i Hedmark
Sparebanks lokaler sammen med
myntsamlingen som er funnet i kir-

ken. Ved åpningen av denne utstillingen var det musikk av Astrid
Nordsveen, Kolbjørn Skaare kåserte
om myntsamlingen og Marit Lange
holdt et lysbildekåseri om Harriet
Backers kunstnerliv. Hans Olav
Seierstad hadde gjort et viktig arbeid
for å få til denne utstillingen. Han
ledet åpningssamværet som ellers ble
åpnet av ordfører Jan Tyriberget.
Kirkejubileet ble feiret med en
rekke konserter utover høsten. 1.
oktober hadde vi besøk av Oslo
Domkor og domorganist Kåre
Nordstoga, 8. oktober var det kveldskonsert med Mjøsensemblet og 3.
desember stor adventskonsert med
Furnes Sangforening og organist Dag
Olav Berg. Musikklinja ved Stange
Videregående skole hadde også en
konsert som ble lagt til jubileumkonsertene. Mange og flotte konserter
som samlet mye folk. Det var en verdig måte å feire et 750 års jubileum
på.
Til slutt en takk til
jubileumutvalget:
Elisabeth
Kommisrud, Hans
Olav Seierstad, Astrid
Nordsveen og
Sigmund Rye Berg.
Kirkemuren ved
driftsbygget på
Stange kirkegård
raste ut. Det var ingen
overraskelse, den har
vært preget av frostsprenging lenge. Nå
måtte noe gjøres og
en flott dugnadsgjeng
gjorde et godt arbeid
med å få muren opp
igjen. De gjorde et
godt grunnarbeid slik
Konfirmantene i prosesjon
under lysmessa i Stange
kirke 2. søndag i advent.

at det er grunn til å tro at muren nå
vil bli stående i svært lang tid framover. Takk til alle som var med.

Gudstjenestelivet
Gudstjenestene er menighetens pulserende liv. I året som gikk ble det
holdt 53 hovedgudstjenester på sønog helligdager. Til sammen samlet
disse gudstjenestene 4730 mennesker. I tillegg kommer 13 andre gudstjenester som samlet 1065 deltakere.
Midnattsmessen på konfirmantfestivalen var i år for første gang lagt til
Stange kirke. Det var en ordning
som vil bli gjentatt. Som i tidligere
år har det vært et par friluftsgudstjenester om sommeren, et par
Tommas-messer og noen familiegudstjenester. Det har vært 36 dåp av
mennesker som er lagt til den troende menighet. Slik legges det stadig
mennesker til menigheten.

Misjons- og menighetspleieforeningene
Dette er viktige grupper i menigheten. De ivaretar menighetens ansvar
for misjon og diakoni. En menighet
kan ikke leve uten at disse to elementene er med i vår virksomhet.
Noen av foreningene sliter med
manglende rekruttering, andre har
vokst. Deres oppgaver angår oss alle
og bør utfordre den enkelte til å bli
med.

Diakoni
Diakoniutvalget sender fortsatt en
blomsterhilsen til 80, 85, 90, 95 og
100 årsjubilanter. Menighetsrådet har
mottatt mange takkekort fra disse
jubilantene og tror det blir satt pris
på at de får en slik hilsen.
Utvalget arrangerte en tamakveld
med sorg og sorgarbeid som tema.
Der var Johan Arnt Wenaas invitert
til å holde foredrag. De arrangerte
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også en kveldsgudstjeneste og hyggestund med psykisk funksjonshemmede.

Barne- og
ungdomsarbeidet
Barnegruppene som har vært drevet i
mange år var inne i en vanskelig
periode ved slutten av det forrige
året. Begge gruppene ble lagt ned.
Ved utdelingen av «Min kirkebok»
til 4 års dåpsbarna ble det igjen invitert til 4 årsklubb. Den kom i stand
og vil fortsette sin virksomhet og
invitere nye 4 åringer etterhvert. På
den måten er det blitt en ny barneklubb for dåpsopplæring.
12 menighetslemmer har påtatt seg
å besøke dåpsbarna på deres 2 og 3
års dåpsdag. De har med litt enkelt
dåpsopplæringsmateriell som en hilsen fra menigheten. Vi har intrykk av
at de blir godt mottatt og tror dette er
en viktig påminnelse om dåpens
betydning. Når barna blir fire år inviteres de til kirken for å få
«Kirkebok». Mange kommer og vi
håper bøkene blir lest og benyttet av
foreldre og barn.
Ungdomsklubben har også arbeidet
litt i motbakke det siste året. Men det
er en entusiastisk ledergjeng som
fortsatt holder den i gang. De har gitt
et nytt tilbud for de som går i sjette
og sjuende klasse. Det har vært et
populært miljøtilbud for denne
aldersgruppa.

Konfirmantarbeidet
Arbeidet for konfirmantene har stort
sett fulgt mønsteret fra tidligere år.
For første gang ble noe av undervisningen om våren lagt til dramagruppe og en ungdomsklubbleder gruppe.
Erfaringene var litt ulike i disse
gruppene. Dramagruppeopplegget vil
bli forsøkt også neste år.
Konfirmantene gjorde også dette

året en fin innsats i «Brød for verden» aksjonen i fastetiden. De samlet
inn kr. 13.568,– til Kirkens
Nødhjelp. Takk til alle som deltok.

Åpen barnehage
Dette tilbudet for barn sammen med
foreldre har åpent to ganger i uka.
Det har vært god oppslutning om
dette arbeidet, og de ansatte har gjort
en god jobb. Etterhvert er det blitt et
mer gagnlig uteområde og det er
kjøpt inn en del utstyr til bruk inne.

Menighetsbladet
Menighetsbladet for Stange og
Tangen kommer med jevne mellomrom. Det er blitt et fint blad som vi
tror leses av mange. Vi vil takke
Rune Aasen som er grafisk formgiver. Vi vil også takke alle annonsørene for god støtte for økonomien.
Takk til alle som betaler kontingenten, det viser at bladet blir satt pris
på.

Prestetjenesten
Fra sommeren gikk prestene i
Stange, Romedal og Ottestad prestegjeld inn i et forsøksprosjekt der de i
større grad samarbeider og deler på
oppgavene på tvers av de gamle prestegjeldsgrensene. Dette har gjort at vi
den siste høsten har hatt noen gudstjenester som «Ottestad» prestene har
ledet. Mange har også møtt prestene
fra Ottestad i forbindelse med begravelser. På samme måten har vår sokneprest hatt noen tjenester i Ottestad
kirke. Så langt tror vi dette har fungert godt. De fleste er kanskje sterkere
knyttet til Stange kirke enn til en
enkelt prest. Forsøket skal evalueres
etter at det har vært i funksjon i ett
år.

Menighetsrådets økonomi
Menighetsrådets regnskap blir lagt

fram for seg. Det viser at vi i løpet
av året har samlet inn kr.33.578,50 til
forskjellige kirkelige organisasjoner
for misjon, diakoni, berne- og ungdomsarbeid o.l. Til eget arbeid er det
mottatt kr. 32.777,50 i forskjellige
offer. Vi takker for gavene som blir
gitt.
Vi vil også takke Stange og
Romedal Brannkasse for et betydelig
beløp til utgivelsen av jubileumsboka.
Ved årets slutt mottok menighetsrådet kr. 179.086,– fra en del gamle
legat som ble oppløst. Legatenes formål var uaktuelle i vår tid og legatstyret hadde med Fylkesmannens
godkjenning gjort vedtak om å oppløse dem. Vi takker for gaven.
Menighetsrådets regnskap føres av
Stein Rusdal. En oppgave han gjør
gratis. Menighetsrådet takker ham
for denne tjenesten.

Sluttord
I løpet av et år er det mange som deltar i menighetens liv på forskjellig
vis. Det er kirkeverter, tekstlesere,
foreningsmedlemmer, utvalgsmedlemmer, noen som bidrar med mat på
kirkekaffe, pynter til høsttakkefest,
spiller til gudstjenester, sørger for
renhold i menighetssenteret for å
nevne noe av bredden. Selv om ikke
alle blir nevnt i en årsmelding som
dette, og kanskje heller ikke alltid er
så synlige, så utfører dere en viktig
oppgave. Ser vi på epletreet så er det
de svært små kvistene som bærer
frukten. Overført på menigheten så
er det det som blir gjort og sagt i det
stille mellom enkeltmennesker som
gir frukt. Det som knytter oss sammen, det er Han som er treet, Jesus
synderes frelser.
Stange menighetsråd
Arnfinn Bjørgen
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Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000
Aktivt arbeidsår

Klare utleiebetingelser

År 2000 har vært preget av jevn aktivitet med virksomhet i
Menighetssenterets samtlige lokaliteter.
Det er vanskelig å tenke seg alle
menighetens ulike aktiviteter med
barneklubb, ungdomsklubb, konfirmantarbeid og gudstjenester uten
dette menighetshuset. En god del av
det frivillige foreningslivet i Stange
bruker Menighetssenteret som møtested. I tillegg til dette kommer møtevirksomheten i regi av menighetsrådet med sine utvalg og komiteer.
Bortsett fra sommermånedene er
det flere møter og arrangement hver
uke.
I løpet av året er det avholdt 13
gudstjenester i menighetssenteret.
12 forskjellige organisasjoner/foreninger/lag har leid lokaler en eller
flere ganger
Lokalene er leid ut til forskjellige
private jubileer, dåpsfest, konfirmasjon og lignende.
En viktig aktivitet i menighetens
regi er Åpen Barnehage som bruker
kjellerlokalene fast 2 dager pr. uke.
Den mest kontinuerlige tilstedeværelse i Menighetssenteret er det likevel Kirkekontorene i senterets 2. etasje som representerer. Herfra ledes
også det jevne tilsyn med huset samt
organiseringen av utleie og bruk.

En særdeles dyktig medarbeidergruppe for Menighetssenteret utgjør
de som er med og tar ansvar for renhold og orden. Det viser seg at ikke
alle leietakere og brukere av huset er
like flinke til å rydde og vaske etter
seg. Dette merkes tydeligst for de
som har hovedvask hver 14. dag. Vi
har derfor skjerpet utleiebetingelsene. De som bruker/leier lokaler,
må som tidligere ordne og vaske
etter seg. Og stort sett går dette bra.
Men der hvor dette ikke fungerer, må
vi legge på et tilleggsbeløp for vasking og renhold.
Sammenkoblet røkvarslingssystem
har vært i funksjon dette året med
informasjon om brannvern og brannslokningsutstyr i alle aktuelle rom.
Hver leietaker har her et ansvar.
Brannsikring og dokumentasjon er
godkjent av brannvernmyndighetene.
Det er i tillegg laget nye oppjusterte
ordensregler/bruksregler for
Menighetssenteret.

Musikkrom – diskotek
Det siste rommet i menighetskjelleren ble gjort ferdig siste året. Dette
betyr en viktig avlastning på hovedrommet i kjelleren, både med tanke
på ungdomsaktiviteter og ikke minst
for de øvrige brukere av kjelleren.
Her har ungdomsklubben sitt
musikkanlegg og diskoteket dermed
sin egen lokalisering. Også
dette rommet
har gulvvarme, og ungdommene har
selv hatt
hovedansvar
for oppsett av
musikkbenk,
lys og annet
utstyr.

Kjellerkjøkken og gang har også
fått en lysere farge, noe som gjør
både opplevelsen og bruken av rommene langt triveligere.

Inngjerding av uteareal
I forbindelse med aktivitetene i Åpen
barnehage er det satt opp nytt gjerde
med utgangspunkt i oppgangen fra
menighetskjelleren. Gjerdet er satt
opp i samråd med styret for Åpen
barnehage.
Vi takker både barnehagestyret og
foreldre for positiv innsats, og ikke
minst Stein Olav Torve og elever for
fullføringen av prosjektet!
Egil Zedell, Borger Søhagen og
Arne Andreassen har gjort en utmerket jobb med maling av murverket
på hele menighetssenteret. Også
vangene på trappene fikk en sårt tiltrengt omgang.
Disse karene gjør en utmerket innsats med forskjellig arbeid rett som
det er. Derfor fortjener de en hjertelig takk! Det gjør også Dag Anders
Andersen som stiller opp sent og tidlig som frivillig vaktmester!
Vi gleder oss over at dette menighetshuset har så mange gode og byggende medhjelpere. En varm takk til
hver og en av alle dere som er med
og tar ansvar for at alt skal fungere
så godt som mulig!
Det viktigste er likevel at Stange
menighet som helhet har dette stedet
som en vital møteplass for miljøskaping og kreativitet, for omsorg og
samtale, for trivsel og livsutfoldelse
på forskjellig vis.
For styret i Stange Menighetssenter
Vollbo
16. januar 2001
Sigmund Rye Berg
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Årsregnskap for Stange menighetsråd 2000
Driftsregnskap. Hovedformål 4:
Utgifter

Andre kirkelige formål

Kontonr.: Kontonavn:
Utstyr/vedlikehold – hovedpost 1
110
Utstyr/ kirketek/jub.-bok.
Andre driftsutgifter – hovedpost 2
201
Kontorrekvesita
240
Servering
241
Dåpsoppl. matr.
242
Konfirmanter
243
Barn/ungdom
244
Diakoni
245
Blomster/gaver
246
Musikk/sang
254
Opplæring og kurs
280
Renteutg. og geb.
299
Div. utgifter
Overføringersutgifter - hovedpost 3
340
Overf. off. til and.
345
Overf. inns. m.til an. Konf. aksj.
370
Overf. t. fellesråd
540
Avsetting til fond
Sum utgifter

Regnskap 2000

Budsjett 2000

141.483,60

93.000

3.122,00
2.025,60
13.831,30
10.307,00
500,00
6.047,00
3.090,00
58.814.55
614,40
495,00
284,00

1.000
1.000
10.000
10.000
8.000
3.000
3.000
52.000
1.000
450
550

33.578,50
13.568,00
14.128,22
18.973,50
320.862,67

22.000
17.000
15.000
3.000
240,000

Regnskap 2000

Budsjett 2000

38.460,00
40.068,50

50.000
92.000
3.000

32.777,50
6.000,00
13.568,00
33.578,50
340.644,02
13.835,00
4.000,00
12.749,75
535.681.27
174.117,21
214.818,60
388.935,81

33.000
2.000
17.000
22.000
10.000
3.000
5.000
3.000
240.300

Inntekter
Kontonr.: Kontonavn:
Salgs-og leieinntekter- hovedpost 6
610
Bill.innt./sang/m
630
Salg materiell/minnekort
699
Diverse inntekter
Overføringsinntekter – hovedpost 7
740
Off. til egen virks.
741
Gaver fra enkeltpersoner
742
Inns.midler./ konfirmantaksjonen
743
Offer til andre
744
Støtte fra andre
745
Overf. fra ørem. fond
760
Egenan. konfir.
780
Renteinntekter
Sum inntekter
Udisponerte driftsmidler 01.01.
Over/uderskudd
Udisponerte driftsmidler 31.12.2000
Balanseregnskap pr. 31.12.2000
Regnskapskonto
2.1020.01 Driftskonto
2.1020.02 Kapitalkonto
2.1020.02 Fond
2.5100.01 Bundet fond
2.5950.00 Udisponert netto driftsresultat

+

0

Hovedformål 4:
Kontonr. bank
1813.22.02008
1813.58.06850
1813.28.48188

Andre kirkelige formål
D/K
IB.verdier 01.01.2001
D
235.053,91
D
153.881,90
D
55.548,22
K
55.548,22
K
388.935,81

2335 Stange, 21.01.2001
Rolf Moen
revisor

Else Liberg
revisor

Stein Rusdal
kasserer
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Årsregnskap for Stange
og Tangen menighetsblad 2000

Kriseomsorg
etter trafikkulykker
I Sleipnerulykka omkom 16
mennesker. I Åstaulykka 19.
Den største togulykka i Norge
på flere tiår. Det tar heldigvis
25 til 30 år mellom hver gang
det skjer ei slik ulykke i
Norge. Den dagen Åstaulykka
inntraff ble det i Hamardomen
arrangert en ulykkesmarkering
for trafikkofre i Hedmark
1999. 21 drepte. På ett år. I
Hedmark. For de pårørende
var disse dødsfallene like brutale, uventede og meningsløse
som om de hadde blitt drept i
en «større» ulykke, en ulykke
der flere hadde mistet livet
samtidig. Ved en større ulykke
med mye medieoppmerksomhet. er det en selvfølge med
kriseomsorg og krisepsykiatri.
Når en og en dør på vegen, er
det dessverre tilfeldig hva
slags tilbud de berørte får.
For å bidra til å samle resursene og sette disse i system
har Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) foretatt en
kartlegging av hvilke resurser
som finnes på dette området.
Kartleggingen har vist at tilbudet de pårørende får varierer
og ofte er tilfeldig organisert.
Rundt halvparten av kommunene har en eller annen fonn
for krisetearn. De fleste av
disse er opprettet med tanke på
større ulykker eller katastrofer.
. . . over til neste side

Driftsregnskap:
Inntekter
Konto:
Annonser
Abonnement
Renter
Sum inntekter

31.12.99

31.12.00

35.900,00
63.724,78
2.224,50
101.849,28

40.100,00
80.870,00
4.420,96
125.390,96

61.418,00
16.110,44
84,00

66.207,00
16.222,12
100,10

Sum utgifter

635,50
78.247,94

2.569,00
85.098,22

Overskudd

23.601,34

40.292,74

Beholdning 01.01.
87.520,88
Overskudd
+ 23.601,34
Beholdning 31.12. 111.122,22

111.122,22
40.292,74
151.414.96

Utgifter
Konto:
Trykking
Porto
Gebyrer
Div. utg.

Gj.-snittlig pris pr. utgivelse 1999: kr 78.247,94 : 6 = kr 13.041,00
Gj.-snittlig pris pr. utgivelse 2000: kr 85.098,22 : 6 = kr 14.183,04
Balanseregnskap 2000:
Bankbeholdninger pr. 31.12.2000:
Postbanken:
0530.27.86382
Sparebanken Hedmark:1813.65.01700
Sum bankbeholdninger:

Rolf Moen
revisor

1.228,64
150.186,32
151.414.96

2335 Stange, 21.01.2001
Else Liberg
revisor

Stein Rusdal
kasserer
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Årsregnskap for
Stange menighetssenter Vollbo 2000
Resultatkonto pr. 31.12.00
Inntekter

Utgifter

1.Husleie:
Kirkeontorer kirkelig fellesråd
Kirk. fellesråd annen leie
Lag/foreninger/andre
2.Gaver/offer

55800,00
7450,00
30900,00
5968,50

3.Renter

325,00

4.Div.uspesifisert

104,53

5.Driftsutgifter:
Strøm

22600,00

Forsikring

13413,00

Komm. avgifter

6977,00

Div. driftsutgifter

1976,10

6.Vedlikehold

37200,71

7.Blomster/gaver

502,50

8.Gebyrer

389,00

Sum

100548,03

9. Balanse/driftsoverskudd
Sum

83058,31
17489,72

100548,03

100548,03

Vedlikehold:
Ferdigstillelse av musikkrom

16594.51

Gjerde for Åpen barnehage

11282.50

Maling av kjellerkjøkken/gang kjeller/ div.
Kasserer:
Dag A. Andersen

9323.70

Mange får hjelp av sorggrupper tilknyttet menighetene og
ulike hjelpetelefoner.
Med bakgrunn i dette ønsker
vi å bidra til at alle pårørende
som ønsker det, får et tilbud
om kriseoms6rg. I den forbindelse har vi inngått et samarbeid med Røde Kors, som har
opprettet en kriseomsorgsgruppe for pårørende til drepte i
vegtrafikken. Det er her snakk
om kriseomsorg – noen å prate
med og som kan veilede
videre til det som finnes av
profesjonelt hjelpeapparat,
dersom det skulle være behov
for det.
I forbindelse med markeringen av trafikkulykker i Hedmark den 9. januar, lanseres et
tilbud om kriseomsorg for
pårørende til drepte i vegtrafikken i Hedmark.
Akuttmedisinsk kommunikasj
orissentral (AMK) i Hamar har
tatt på seg å formidle hjelp til
de som ønsker det. AMK-sentralen har oversikt over hvilke
tilbud som finnes og vil veilede den som ringer videre.
Prest, sykehuspersonell, politi
og andre som er i kontakt med
pårørende får informasjonskort
som skal leveres ut. Kortene
vil bli sendt prestekontorene
via Biskopen.
Hedmark
trafikksikkerhetsutvalg
Ellinor Seljeset Tørud
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Stange
Døpte:
19.11. Malin Evensen Brovold
19.11. Helene Dahlsveen
19.11. Stian Floor
19.11. Silje Cocozza
26.11. Gine Victoria Gundersen Jønsberg
(døpt i Romedal)
02.12. Martin Sveen
03.12. Miriam Aker Halvorsen
(døpt i Vallset kirke)
10.12. Cato Alexander Roland Nygaard
(døpt i Storhamar kirke)
25.12. Odd Arild Johansen (døpt i Romedal)
14.01. Ola Mathias Baarhus Hoel
21.01. Therese Hagen Antonsen

Døde:
17.11.
17.12.
28.12.
31.12.
04.01.
12.01.

John Poulsen
Harald Audensen
Rolf Peder Nord
Gunvor Laura Røhne
Lorentz Gulbrandsen
Dagny Sjølie

f. 1921
f. 1932
f. 1913
f. 1916
f. 1922
f. 1918

Tangen
Døpte:
26.11. Jarand Larsen
26.11. Malin Frydenlund
26.11. Aina Helseth Nordby
26.11. Harald Kristiansen
10.12. Trine Hestnes (døpt i Strandlykkja kpl)
21.01. Simen Saxrud Halstensen
Døde:
12.11.
28.11.
14.12.
05.01.

Steinar Arild Skrårudseter
Ragnhild Sletli
Einar Mostulien
Borghild Nordhaug

f. 1940
f. 1915
f. 1914
f. 1904

Gudstjeneste for store & små
Minitensing deltar på gudstjeneste for store & små i Tangen kirke søndag 18. februar kl.11.00.
Vel møtt til store & små!

Menighetens årsmøte
Stange menighet ønsker velkommen til årsmøte 4. mars i Stange menighetssenter. Årsmøtet følger
i forlengelsen av kirkekaffen etter gudstjenesten i Stange Menighetssenter kl.11.00.

Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10
Stange – Hamar – Elverum
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DU NÅR OSS HELE DØGNET

62 53 00 16
Storhamargt. 21

2317 Hamar
Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad
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Gudstjenester blir det vi gjør dem til ! –
Velkommen !
11. februar - Såmannssøndagen
Romerne 10,13–17
STANGE MENIGHETSSENTER kl. 11.00.
Høymesse. Midgard. Offer til bibler i Ukraina.
OTTESTAD KIRKE kl.11.00. Høymesse.
Rye Berg. Offer til bibler i Ukraina.
18. februar - Kristi forklarelsesdag
Matt. 17,1–9
STANGE KIRKE kl.11.00. Gudstjeneste.
Rye Berg. Stange kantori. Konfirmantene deltar.
Offer til menighetsarbeidet.
TANGE KIRKE kl.11.00. Gudstjeneste for store
& små. Geir Hansen. Minitensing deltar.
Offer til Minitensing.
25. februar - Søndag før faste/Fastelavnsøndag
Lukas 18,31–43
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse. Nyhus.
Offer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe i nordskipet.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.11.00.
Høymesse. Mustard. Offer til diakoniarbeidet.
28. februar - Onsdag
TANGEN KIRKE kl.19.00.
Fastegudstjeneste. Stenberg.
4. mars - 1. søndag i faste
Matt. 4,1–11
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO
kl.11.00. Familiegudstjeneste. Rye Berg.
Offer til prosjekt «Sancred-banken for de fattigste i
Bangladesh»/Santalmisjonen.
Kirkekaffe og menighetens årsmøte.

7. mars - Onsdag
OTTESTAD KIRKE kl.19.00.
Felles fastegudstjeneste. Midgard og Rye Berg.
11. mars - 2. søndag i faste
Matt. 15,21–28
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse. Rye Berg.
Offer til Misjonshøgskolen(MHS).
TANGEN KIRKE kl.19.00. Kveldsgudstjeneste.
Stensberg. Offer til Menighetshuset.
14. mars - Onsdag
TANGEN KIRKE kl.19.00.
Felles fastegudstjeneste. Stensberg og Mustard.
18. mars - 3. søndag i faste
Luka 11,14–28
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse. Midgard.
Offer til Kirkens Familiekontor.
25. mars - Maria budskapsdag
STANGE KIRKE kl.11.00. Mariamesse. Rye
Berg. Offer til menighetsrådets arbeid. Kirkekaffe.
TANGEN KIRKE kl.11.00. Mariamesse.
Stensberg. Offer til AAN.
STANGE KIRKE kl.18.00.
Musikkandakt. Stange kantori, Ottestad kirkekor.
31. mars - Lørdag
STANGE KIRKE kl.23.00. Midnattsgudstjeneste
med konfirmantfestivalen. Konfirmanter,
ungdomsledere og prester fra alle Stangemenighetene. Kollekt til konfirmantarbeidet.

15

Stange kirkekontor
Vollasvingen 1, Postboks 163,
2335 Stange
Telefon: 62 57 89 30
Faks: 62 57 89 40
Kontortid: mandag–fredag
kl.08.00 –15.30
Felles sekretær for prestene i
Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten
Sokneprest
Sigmund Rye Berg
Telefon: 62 57 89 31
Telefon privat: 62 57 13 48
Organist Lars Gunnar Velle
Kontortid tirsdag
kl.10.00–12.00.
Telefon privat: 62 53 06 05
Menighetsråsleder
Arnfinn Bjørgen
Telefon privat: 62 57 17 14
Bidrag til menighetsarbeidet:
Bankkonto: 1813.22.02008

Tangen presteog menighetskontor

Stange kirkelige
fellesråd

Tangen menighetshus,
2337 Tangen
Telefon: 62 58 22 30
Faks: 62 58 64 92
Kontortid: tirsd.,torsd., fred.,
kl.8.30–10.00
Kapellan
Morten Erik Stensberg
Telefon privat: 62 58 23 57
Fridag: Mandag
Organist Kari Bjørgen
Telefon privat: 62 57 17 14
Menighetsrådsleder
Anne M.Emanuelsen
Telefon privat: 62 58 24 68
Bidrag til menighetsarbeidet:
Bankkonto: 1813.20.00227

Vollasvingen 1, 2335 Stange
Kirkeverge
Alf Bruun Edvardsen
Telefon: 62 57 89 32
Faks: 62 57 89 40
Konsulent: Randi Lier Hov
Telefon: 62 57 89 36
Kontortid: mandag–fredag kl.
08.00–15.30

Stange menighetssenter,
Vollbo
Vollasvingen 1, 2335 Stange
Telefon: 62 57 89 30

Stange kirke
Telefon 62 57 17 52
Kirketjener Olav Gjerstad
Mobiltelefon: 97 52 15 07

Tangen kirke
Telefon: 62 58 25 31
Kirketjener Oddvar Støen
Telefon privat: 62 58 03 64
Mobiltelefon: 90 07 98 66

Stange kirkes minnekort ved gravferd
Minnekortene anbefales brukt som en personlig hilsen til de sørgende.
Også sammen med blomster er kortene velegnet.
Minnekortene kan kjøpes følgende steder: Stange kirkekontor, Kvisgaard Match, Fotosenteret Stange,

Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark
Kortene koster kr. 50,–.
Overskudd av salget går til virksomheten
i Stange kirke og menighet.

Ønsker du kirkeskyss?
Trenger du transport til
gudstjeneste kan du
kontakte en av disse:
Anne K.Syverud 62 57 13 47
Dag A. Andersen 62 57 22 11
Arne Berstad 62 57 15 77
Per Westjordet 62 57 10 83
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Mellom falsk åndelighet og død kristelighet
– en farbar vei for det åpne menneske?
Finnes ekte kristendom
til hverdagsbruk?
Til alle tider i kristendommens og kirkens historie har det versert mange varianter av betoningen av hva som er sant
og rett. Hundre og femti år tilbake i tid
var det strenge toner som rådet grunnen
her til lands. Da hadde den pietistiske
tradisjon lenge vektlagt en streng trosforståelse og en detaljregulert moral
bestemt av mye utvortes forståelse av
rett og galt.
Samtidig har de åndelig opplevelser
med ytre kjennetegn blitt tillagt stor vekt
i enkelte kirkesamfunn. Betoning og
vektlegging i tro og liv har vekslet, og
vil alltid gjøre det.
Og det er lov å leve moralsk strengt, og
noen gjør det. Vår tid er vel preget av
den motsatte ytterlighet med oppløsende
tendenser både i den personlige etikk og
i offentlig og samfunnsmessige sammenheng. Og en integrert – hel og sammenhengende – kristendom i praksis, med en
enkel og naturlig kristen tro kombinert
med sunn moralsk ansvarlighet, synes
for mange å være en utopi.
Likevel vil de fleste bevisste mennesker, ung som gammel, alltid lete etter en
grunnforståelse, en tro og et livssyn som
kan være en hjelp og et grunnlag for det
livet vi lever. Det er her at kirken – hos
oss den lokale menighet og folkekirke –
har sin oppgave. Målet må være å hjelpe
flest mulig til å fastholde sine åndelige
røtter i den kristne tro like fra sin dåp.
Ikke som død kristendom, men som
levende tilhørighet til kirkens Herre,
Jesus Kristus.

Sann åndelighet
og jordnært liv
Den sanne åndelighet søker ikke sensasjonene, vellykketheten og den kristelige
suksess.
Alt dette har vært tilbudt gjennom ulike
kampanjer både før og etter tusenårsskif-

tet. Men det er ingen som får et ekte
Kristus-forhold og en levende Guds-tro
gjennom løfter om store opplevelser, rikdom og velstand. Dette er en herlighetsforkynnelse som ikke avspeiler Jesu
Kristi herlighet, men derimot avspeiler
hvor galt det blir når mennesker lokkes
til å stole på åndelige ledere som manipulerer ved hjelp av talegaver, løfter om
helbredelser og falske profetier.
Mot dette står det gode budskap om en
Herre og Frelser som møter oss i det liv
vi lever, på det sted vi er. Han har allerede berørt oss – skapt som vi er i Guds
bilde. Derfor har han ikke råd til å miste
noen av sin skapninger. Det Kristus kaller oss til, er å leve i troens mysterium.
Det ufattbare for tanken, at Gud har gitt
oss en grunn å stå på og leve på midt i
vår krise og gjennom vår død, det er det
gode budskap om Kristi kjærlighet.
Det kan godt tenkes at vissheten om
Guds kjærighet i Jesus Kristus gir oss en
merkbar stor og god opplevelse. Det er
viktig å bli berørt av Jesu tiltale. Men
virkningen er slett ikke alltid avhengig
av vårt følelsesnivå.
Svein Ellingsen sier noe viktig i sin
salme:
Vi rekker våre hender frem som tomme
skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder
utenfor oss selv
Alt godt til vårt og andres vel, er dine
gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare
kvist skal skyte knopp.
(NoS 711)

Levende menighet med rom
for alle oss som ikke får til
kristendommen
Den falske åndelighet legger opp til
stramme tråder og strevsom fasade. En
slik selvlaget form på kristne tro blir
slitsom. Hvem er i stand til å hele tiden

å gå på tå hev med løftede skuldre?
med andre ord kan vi si til oss selv og
hverandre. Vær deg selv der du nå
befinner deg i ditt trosliv, enten du er
tvilende og letende eller sliten og resignert, trygg og rolig eller usikker om din
ditt tros- og livssynsgrunnlag.
Viktigere enn å fokusere våre egne
åndelige ytelser er det å rekke tomme
hender mot Han som er livets kilde både
fysisk og åndelig.
Den døde kristelighet bruker lett kristendommen som formalisme og murverk
omkring egen kristelig fortreffelighet.
Også det blir en slitsom sak. Slike murer
blir lett et «sikringsverk» både mot
utfordringene i Jesu liv og tale og mot
andre mennesker.
En levende menighet vokser fram på
tvers av alt utvortes og menneskegjort.
Derfor er det ganske befriende å la alt
uekte og strevsomt menneskeverk falle.
Det er den eneste farbare vei i møte med
den levende Gud, selv om det kan være
vanskelig.
Jeg lar hymnologen få ordet igjen til
slutt:
Vi venter etter smertens vår, din nådes
sommer.
Og sorg og glede blir til vekst med frukt
vi ikke selv kan se.
Din nådes skaperverk skal skje i tomme
hender.
O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig
i vår fattigdom! (NoS 711)
Så er det kanskje håp for noen og hver
– om vi vil.
Hilsen
Sigmund Rye Berg

