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Brød for verden:

Konfirmantene kommer
til din dør tirsdag 3.april
Den 3. april går Kirkens
Nødhjelps «Brød for verden»aksjon av stabelen. Også i år vil
konfirmantene i Stange og
Tangen menigheter be om ditt
bidrag. Noen konfirmanter
gruer seg nok litt til denne
dagen. Det er ikke så lett å gå
på dørene å be folk om penger.
Så derfor er det viktig at dere
tar godt i mot dem om ettermiddagen den 3. april.
Hovedfokus i år er på Brasil og
situasjonen der for barn og unge,
spesielt de som lever på gata. Men
det er viktig at en slik dag også kan
få oss til å stoppe opp å se etter hva
rikdommen vi omgir oss med gjør
med andre menneskers liv . . .
Avstanden mellom den fattigste
femtedelen av verdens befolkning og
den rikeste femtedelen har økt fra 32
til 1 til 90 til 1.

De tre rikeste menneskene i verden
eier større verdier enn det som er
summen av den nasjonale inntekten
til verdens 48 fattigste nasjoner.
Rundt 1,3 milliarder mennesker må
overleve på 9 kroner om dagen. 3
milliarder må klare seg med rundt 18
kroner om dagen. Mens 2 milliarder
mennesker ikke har tilgang på elektrisk strøm.
800 millioner mennesker har aldri
kjent hvordan det er å spise seg mett.
I Afrika dør over 4,5 millioner
mennesker hvert år av malaria og
tuberkulose, men legemiddelindustrien bruker ikke penger på å forske på
medisiner som kunne stoppe disse
sykdommene for det er ikke noen
penger å tjene. I tillegg til dette kommer spredningen av HIV/Aids og
vestlig legemiddelindustris manglende vilje og evne til å sørge for at
land i Afrika kan få kjøpt billig og
effektiv medisin.
Og alt dette skjer i en verden hvor
de tre rikeste menneskene eier verdier som er større enn bruttonasjonalproduktet 48 av verdens fattigste

land og deres 600 millioner innbyggere til sammen.
Bare 26 land i verden har et bruttonasjonalprodukt som er større enn
det General Motors omsetter for.
Årlig kjøper amerikanerne kosmetikk for 64 milliarder kroner, det 18
milliarder kroner mer enn det ville
koste å gi alle i verden en grunnleggende skolegang.
I 1996 hadde Etiopia en utenlandsgjeld på 90 milliarder kroner, mens
europeerne brukte 100 milliarder på
is og iskremprodukter.
34 000 barn dør daglig av underernæring.
Ta godt i mot konfirmantene 3.
april og husk på det at for hver
krone du gir så har norske
bistandsmyndigheter sagt at de vil
gi 4 kroner i tillegg, slik blir en tier
til femti kroner og en femtilapp til
tohundreogfemti kroner.

Se også side 5
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Barn og ungdom
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.

1.tirsdag i måneden.
Leder: Ester Godsveen.
Tangen menighetspleie møte siste
torsdag i måneden. Kontaktperson:
Solvor Johansen, Tlf.: 62582092.

Tangen minitensing 2.– 7.klasse
øver i Tangen kirke onsdager
kl.17.30–18.45.
Ledere: Anette Sundli og
Hans Martin Vilberg.

Misjonsforeningene

Ullsaker menighetspleie møte siste
torsdag i måneden. Kontaktperson:
Ester Haug,
Tlf.: 62582372.

Tangen menighets barnehage
Åpningstid:
10–14, 7.30–16.30.
Styrer: Inger Renolen.

Vardeberg menighetspleie møte
siste onsdag i måneden.
Kontaktperson: Bitte Dons Haug.
Tlf.: 62582581.

Åpen barnehage –
Stange menighet
I Stange Menighetssenter mandag
og onsdag kl.10–13.
Styrer: Anne-Helen Killerud Sætren
Assistent: Anne Kathrine Vasaasen

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

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

Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: Nardus Trykkeri,
2266 Arneberg

Utgiver: Menighetsrådene i
Stange og Tangen
Adresse: Stange kirkekontor,
2335 Stange. Tel.: 62 57 89 30

Kasserer: Stein Rusdal,
Enerhaugen 5, 2335 Stange

Redaksjonen: Sigmund Rye Berg,
Morten Stensberg, Rune Aasen

Abonnement: kr. 100,–
Postgiro: 0802 5471610
Bankgiro: 1813.65.01700

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.

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
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Elsker du den foraktede?

H
T

vis du fikk spørsmålet om du i løpet av en helt
vanlig dag har sett Jesus hva ville du da svare.
Eller hvis du fikk beskjed om å lete etter Jesus
hvor ville du da begynne hen? Vel, jeg skal la disse
spørsmålene ligge litt.

enk på det store alterbildet i Hamar domkirke,
mange ganger har du kanskje sett det . . . Den
nordiske, vakre og seirende Kristus skikkelsen
til Henrik Sørensen. Det er et bilde av Jesus slik vi
kanskje aller helst liker å se ham. Jesus må jo være
vakker, han som viser oss hvem Gud er. Og tilsvarende
de fleste ektefeller tenker om sin elskede at han eller
hun er den vakreste som finnes. For det er vanskelig å
elske den som er heslig og stygg, vansiret og ødelagt.

K

anskje skulle vi en for en stund glemme
Sørensens Kristus skikkelse, for tida vi er inne
i nå, fastetida forteller om en annen side ved
Jesu liv, nemlig at før oppstandelsen følger fornedrelsen. En opphøyd Gud, bortenfor tid og rom, kan vi
kanskje tiltrekkes av, og til en viss grad søke, det
majestetiske og fjerne ved en slik Gud gir oss en
følelse av avstand, behagelig avstand. Men en Gud
som lar seg kle naken, spyttes på og gjennombores av
nagler, kan vi elske ham? Fornedret og ødelagt, satt i
bås med gale og kriminelle, kan vi elske en slik Gud?

H

an så ut som en hvilken som helst desperat
flyktning som har krysset fjellpassene i
Kurdistan eller Kosovo. Barføtt og med øyne
blindet av tårer. Kanskje har hans blikk søkt vårt den
gangen vi gikk forbi en ungdom på gata som ingen så
ut til å bry seg om. Den halvfulle og ustelte som spør:
«har du ti kroner til en kopp kaffe eller?»

V
F
J
S

i spytter ikke, vi hater ikke, vi forakter ikke . .
. ? Neivel, men så er det som Jesus selv spør
oss, elsker du? Elsker du den foraktede, den
heslige . . . den hvis liv har raknet og gått i stykker?
or Sannheten er kanskje oftere at vi elsker våre
egne, de som tenker som oss, spiser som oss,
elsker som oss, kler seg som oss, tror som oss . .

.

esus snakket ofte om at hans displer skulle elske
sine fiender. Kanskje har vi ikke så mange fiender,
men hva hvis mine fiender er alle de som ikke
tenker som meg, spiser som meg, elsker som meg, kler
seg som meg, tror som meg?

er du noe av dem i Sørensens bilde? Jeg må innrømme at det er vanskelig for meg i hverfall . . .
Sant nok, i Jesus ble Gud som en av oss, et
menneske som delte våre kår. Og likevel, nettopp dette
gjør ham til en fremmed, en som er foraktet og utstøtt,
spyttet på og spottet. Det var ham de spyttet på.

E

O

M

S

n slik Gud kunne de romerske soldatene ikke
elske, ikke en gang respektere, men de kunne . .
. «spytte på ham.» Som gode romere og gode
soldater visste de at guddommen (keiseren) skulle man
ære og tilbe, brenne røkelse for hans bilde. Mens evangeliene, derimot, tegner et bilde av en Jesus, er spyttet
på, spottet og foraktet. Og det er denne mannen, denne
skikkelen som ber om å bli elsket, av deg og av meg.
Han som har fått sine panne revet opp av torner, han
som regnes som gal, han som spotter Gud selv . . .
Denne Jesus ber ikke om medfølelse, han ber ikke om
medlidenhet. Han ber om intet mindre enn å bli elsket.
Denne merkelige figuren som soldatene spyttet på.
en det stopper ikke opp her. For korset viser
oss en Gud som indentifiserer seg og åpenbarer seg i verden i dag gjennom de mest
fornedrede og foraktede. Så er kanskje ikke lenger
spørsmålet om vi vet hvordan Jesus ser ut og hvor han
lar seg finne, men at vi vet det så alt for godt.

g det er svaret på spørsmålene som jeg stilte
til å begynne med «det finnes et bilde av ham
i domkirka». Et bilde av den oppstandne og
levende. Og likevel . . . Sørensens Kristus er bokstavelig talt likevel død . . . Han er festet til lerret og vegg.
Han går ingen steder, lenge har han vært der og han vil
være der neste gang noen kommer dit. Så kanskje er
ikke svaret på spørsmålene likevel at Jesus er i Hamar
domkirke. Kanskje møter han meg utenfor, i skikkelsen til den som jeg har aller vanskeligst for å elske
og se.
å blir spørsmålet til deg og meg enda en gang:
Har du i løpet av dagen i dag har sett Jesus, kanskje du har sett ham likevel? Og gått forbi?
Morten Stensberg
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– Hadde det ikke vært for
sirkusskolen «Se essa rua
fosse minha» hadde jeg
fortsatt stjålet, levd på gata
eller vært drept, sier Alex,
18 år. Han er én av mange
unge i Brasil som har fått
en ny start, vekk fra volden
og kriminaliteten.
I Brasil er volden en trussel som
skaper frykt i alle samfunnslag.
Ungdom er en spesielt utsatt gruppe.
Men ungdommer som Alex (18),
Monique (15), Kall (26) er engasjert
i arbeidet for en bedre fremtid. De er
med i prosjekter støttet av Kirkens
Nødhjelp.
Tirsdag 3. april vil kirker og menigheter i Norge igjen samle inn penger
til Kirkens Nødhjelps årlige Brød for
Verden-aksjon. Tema for årets aksjon
er volden i Brasil. Enorme sosiale
forskjeller, dårlige utdanningsmuligheter og mangel på arbeid gir grobunn for den volden som skaper
frykt i alle samfunnslag.
Gjennomsnittlig blir 110 mennesker
drept hver dag i dette landet. 40.000
blir drept hvert år.

Sirkusskole Kirkens Nødhjelp støtter mange ulike tiltak mot vold i
Brasil. Gjennom sirkusskolen til «Se
essa rua fosse minha» (Hvis denne
gata var mi) har blant andre Alex
Paga (18) fått en ny start. Han bodde
på gata fra han var 9 til han var 16
år. Men i dag er han elev ved den
nasjonale sirkusskolen om dagen og
går på vanlig skole om kvelden.
Til tross for at han er en av de heldige som har fått hjelp til å komme
seg opp og ut av problemene, er ikke
Alex bare optimistisk for fremtiden.
Det synes vanskelig å tro på en framtid uten vold og kriminalitet.
Arbeidet blant ungdommen er komplisert, men sirkusskolen til «Se essa
rua...» viser at det nytter.
Å være jente Organisasjonen
Instituto de Acão Cultural (IDAC)
fokuserer på sin side på jenter fra
slummen og unge jenter som lever
på gata. Monique (15) fikk høre om
IDAC-prosjektet «Ser Menina» (Å
være jente) gjennom en venninne da
hun var gravid. I dag er hun talskvinne og sammen med to andre reiser hun rundt og informerer om prosjektet.
Unge jenter i Brasils fattige bydeler, favelaer, er særlig utsatt for vold.
Seksuelle overgrep skjer hver eneste
dag. – Det høyeste framtidsmålet for
mange jenter er å bli kjæreste med

en narkoboss, da er de
nemlig trygge, sier
Monique. Likevel har
hun troen på et bedre liv.
Hun har fullført datakurset til «Ser Menina», og
kanskje får hun jobb.
«Ser Menina» gir en
trygghet det er vanskelig
å finne andre steder.
Rapper mot vold Kall
(26) vokste opp sør i
storbyen São Paulo (3
millioner innbyggere).
Han møtte kompisen
Gaspar (22) på skolen. I
raseri over de manglende
tilbudene for ungdom i
bydelen bestemte de seg for å gjøre
noe. Det ble rap, og de kom i kontakt
med organisasjonen Acão Educativa.
De startet med workshops, rap, kursing i grafitti og breakdance for
rundt 250 ungdommer. Siden har
Kall fulgt opp med nye kurs for mer
belastet kriminell ungdom.
– Vi har hatt mange møter med
politiet, og de tauer oss inn hver
gang vi setter i gang noe nytt. De ser
på oss som en trussel mot det bestående, fordi vi driver en kamp mot
fattigdom ved å bevisstgjøre ungdom, sier Kall. De leder hver sin rapgruppe og målet er å få gitt ut en
CD. Men de har planer om mange
flere aktiviteter. – Rap bevisstgjør
oss på «krigen» rundt oss, sier de.
Dør-til-dør-aksjon Arbeidet mot
vold i storbyene i Brasil er altså et
konkret eksempel på Kirkens
Nødhjelps virksomhet. Likevel går
pengene fra Brød for Verden-aksjonen til alt arbeidet KN driver for å
bekjempe fattigdom, nød og urettferdighet i over 60 land. Tirsdag 3. april
kan du være med og gi ditt bidrag.
Det trengs både bøssebærere til innsamlingsaksjonen og velvillige
givere.
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Den gang det var gjestgiveri på Tangen
Som kanskje mange vet så
har prestekontoret på
Tangen flyttet til Tangen
sentrum. Nå er kontoret å
finne i de gamle lokalene til
Tangen gjestgiveri – i grunnen er det rart å tenke på
at selve prestekontoret ligger der hvor kjøkkenet var.
For å finne ut litt mer om hvordan livet artet seg den gangen det
var kafé og servering har vi tatt
en liten prat med Gudrun Saxrud.
Gudrun er datter av Kristine ( f.
Habberstad) og Hans Dahl. Hun
er en av fire søsken som vokste
opp med mor som drev
«Brennerikafeen» gjennom 44 år.
«Mor tok over og drev kafeen alt
året før de giftet seg» sier
Gudrun. Faren var maler- og
tapetsermester, så det var moren
som var ansatt som økonom som

det kaltes av Tangen Brænderi.
For det var brenneriet som eide
lokalene og fikk dem bygd som
en kombinert administrasjonsbygning og kafe i 1903. Gudrun husker godt at brennerikontrolløren
som hadde eget overnattingsrom i
2. etasje skulle ha «oppgjort i
ovnen og kaffe på senga» når han
var på inspeksjon. Denne inspeksjonsperioden varte som regel
hele vinteren mens brenneriet var
i gang. Hele 2. etasjen bruktes i
hovedsak til overnattingsrom. Det
var to store rom med 2 senger og
en divan og et mindre rom med ei
seng. Slik var overnattingsplass
til 7 mennesker.
1. etasje inneholdt kafé og kjøkken, spisestue, stue og kontor,
kontoret kunne også brukes som
serveringslokale dersom det
trengtes mye plass. Gudrun mener
at mor noen ganger måtte servere
opp i mot nesten 100 gjester.
Noen ganger måtte ungene trå til
også, i hvertfall etter at de var
blitt konfirmerte. «Det var mye
trafikk» sier Gudrun, «om vinteren var det mye vedkjøring fra
allmeningen. De fleste hadde med
seg niste, ofte store ferdaskrin
med påsmurt mat. Men kaffe og
varme måtte de inn på kafeen for
å få.» Ellers så kan hun fortelle at
det var mange faste kunder som
overnattet. Særlig gjaldt det reisende fra Oslo som hadde med
seg manufaktur. De fikk stille ut
varene sine på kafeen slik at folk
kunne komme å handle. «De ha
Kristine Dahl drev «Brennerikafeen» i 44 år

utpakning i stua og fikk langbord
til disposisjon» forteller hun.
Andre folk som overnattet fast
var plankesorterere og tømmermålere.
Livet på kafeen hadde sin egen
rytme, sin egen puls. På høytidsdagene var alt stengt og det var
helt stille. Men ellers var det mye
å gjøre og det sier sitt at ingen
snakket om Brennerikafeen på
Tangen uten å tenke på Kristine
Dahl. Kafeen hadde et godt rykte
på seg takket være henne.
Gudrun husker spesielt godt
noen episoder fra krigen, den første knytter seg til april dagene i
1940. I forbindelse med tyskernes
invasjon ble alle på kafeen beordret ut (av norske soldater) og
Gudrun og familien måtte til
skogs. Hun husker fortsatt at de
var Vestlund og kjente at det ristet
huset om natta fordi brua over
Minnesund ble sprengt. Dagen
etter gikk turen videre opp i
Prestmarka, ingen visste riktig
hva som kom til å skje. En drøy
uke var de borte fra gjestgiveriet.
Og det viste seg at etter nordmennene hadde tyskerne tatt i bruk
huset. Det var tydelig at det
hadde drukket mye. Ølet i kjelleren var borte, bua med brennevin
brutt opp og det var møkkete og
fælt over alt. Men det ble da
kafedrift igjen – med de begrensninger krigen satte. Senere kom
tyskerne tilbake igjen. Det skjedde en gang i løpet av høsten
1944. Da konfiskerte tyskerne
hele 2. etasje og kjøkkenet i 1. På
sidesporet ved brenneriet stod det
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to jernbanevogner som fungerte
som kaserner for en del soldater.
Et sanitetskompani hadde gjort
Tangen til sin base. Noe befal og
en kokk bodde på Brennerikafeen.
Kokken skulle bruke kjøkkenet til
matlaging. Jula 1944 husker
Gudrun fortsatt godt. Julekvelden
kom og det ble livat inne på kafeen i 1. etasje, tyskerne hadde fått
mat og brennevin fra Hamar. Det
var en god del leven og larm og
dessuten hadde de ladde våpen
osv. med seg. Ved siden av i stua
vegg i vegg feiret familien Dahl
jul, de gikk rundt juletreet som de
pleide. I trappa opp til andre satt
en tysk soldat som egentlig var

tannlegestudent, han «feiret» ikke
sammen med sine medsoldater.
Han gråt. Og det enden på visa
var at han fikk bli med inn å gå
rundt juletreet han også. «Hadde
mine foreldre visst dette hadde de
vært glade» sa han forteller
Gudrun. Ikke mange dagene etter
på forsvant denne soldaten legger
hun til, han ville ikke være soldat
mer . . . Også juledagsmorgenen
satte tyskerne sitt preg på klokka
seks om morgenen hadde de
øvelse, og familien til Gudrun ble
ganske skremt av våpenbråket.
Så kom 8. mai og tyskerne
hadde tapt krigen. Feldwebelen
(korporalen) som hadde bodd i 2.

Familiegudstjenester –
barnase egen kirkebok
Søndag 22. april innkaller/innbyr vi alle 4-års dåpsbarna som ble døpt i første halvår 1997 til familiegudstjeneste sammen med foreldre og søsken og besteforeldre!
Da er det altså gudstjeneste både i Stange kirke og i
Tangen kirke kl.11.00.
4-åringene får utdelt sin kirkebok i denne gudstjenesten. Barna får oppleve kirkerommet og med seg selv

etasje kom ned og sa: «kom opp
og hør på radioen.» Slik ble det
mulig å lytte til radioen til tross
for at tyskerne hadde inndratt den
som familien en gang eide.
Med freden kom etter hvert den
begynnende velstanden, noe som
førte til at togstrekningen mellom
Oslo og Hamar ble elektrifisert.
Under denne perioden var det
mange mann som spiste fast på
kafeen, men også fra trevarefabrikken kom det noen faste.
Gudrun undres: «Jeg skjønner
ikke å a mor fant på til mat
støtt?»
Vel tilbake på kontoret for skrive
ned noen ord om det som en gang
var, skjønner jeg litt mer av at
bygningen som jeg har kontor i
har vært sentral i Tangens liv
gjennom nesten et århundre.
Kristine Dahl gjorde gjestgiveriet
til en åpent og kjært sted, en arv
som det er å håpe at også Tangen
menighet kan være med å føre
videre i årene som kommer.
Sånn helt på tampen jeg har
tenkt at det går an å servere kaffe
og vafler på prestekontoret en dag
i uka, det skulle jo passe bra ettersom prestekontoret ligger der
kjøkkenet en gang lå . . .

som midtpunkt når de får bøkene!
Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe/brus og
mulighet til å prate sammen.

Vårmesse
Husk vårgudstjenesten i Stange kirke 13. mai. Stange
hagelag bringer vårgrønne farger inn i kirken og serverer kirkekaffe etter gudstjenesten. Stange kantori er
med og synger. Ellers skal hele menigheten få være
med og synge noen av vårtidens vakre sanger.
Merk deg dagen og kom til en glad vårmesse!
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Døde:
11.02.
19.02.
26.02.
08.03.

Stange
Døpte:
04.02. Sanna Hoel Hagen
18.02. Mats Solli Verge
25.02. Catharina Sund Midtlund
25.02. Andrea Fledsberg
11.03. June Lahlum Nyborg
11.03. Lars Lahlum Ruud

Kari Mathilde Diseth
Rolf Waldemar Nilsen
Hans Magne Bjørnstad
Atle Bakken

f. 1910
f. 1921
f. 1962
f. 1972

Tangen
Døde:
12.02.
05.11.
22.02.
27.02.

Gerd Bekkevold
Aksel Waldemar Thauland
Tora Karoline Solli
Agnethe Lundby

f. 1941
f. 1916
f. 1912
f. 1904

Få med deg påsketidens innhold – og glede!
Palmesøndag
Du kan være med på kveldsgudstjeneste i Stange
Menighetssenter Palmesøndag 8. april kl. 19.00. Nyhus
og Midgard er ansvarlige for den gudstjenesten.
Skjærtorsdag – felles program for alle Stangemenighetene
Vi starter med kveldsgudstjeneste kl.18.00 i Stange
kirke hvor flere prester deltar. Etterpå er det kveldsmåltid i Stange Menighetssenter. Hensikten er å gi
mulighet til at vi denne kvelden kan møtes over
menighetsgrensene. Kanskje kan det bli til berikelse og
fornyelse tilbake i de enkelte menighetene?

Påskeaften
Felles påskenattsmesse for Stange-menigheten og
Hamar-menighetene i Hamardomen kl. 23.00.
Påskedag
Høytidsgudstjenester i alle kirkene – kirkens første
store høytid!

Langfredag
Gudstjeneste i i Stange kirke kl.11.00 med blant
annet lesning av Jesu lidelseshistorie.

Kvisgaard
Stange – Hamar – Elverum

Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10
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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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Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!
31. mars - Lørdag
STANGE KIRKE kl. 23.00. Åpen midnattsgudstjeneste med konfirmantfestivalen. Konfirmanter,
ungdomsledere og prester fra alle Stange-menighetene. Kollekt til konfirmantarbeidet.
8. april - Palmesøndag. Joh. 12,1–13.
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO
kl.18.00.
Kveldsgudstjeneste. Nyhus og Midgard.
Offer til Kirkens SOS.
12. april - Skjærtorsdag. Matt. 26,17–29.
SPITALEN kl. 11.00. Nattverdgudstjeneste.
Stensberg. Offer til menighetsarbeidet.
STANGE SYKEHJEM kl.11.30.
Nattverdgudstjeneste for beboere med familier.
Rye Berg.
STANGE KIRKE kl.18.00. Skjærtorsdagsmesse
for alle Stange-menighetene. Prestene i Stange.
Fellesmåltid i Stange Menighetssenter etter gudstjenesten. Kollekt til menighetsarbeidet.
13. april - Langfredag. Matt. 27,32–50.
STANGE KIRKE kl.11.00. Pasjonsgudstjeneste.
Rye Berg. Offer til Mesnali Ungdomssenter.
15. april - Påskedag. Matt. 28,1–8.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.
Rye Berg. Offer til Menighetsfakultetet.
TANGEN KIRKE kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.
Stensberg. Offer til menighetsarbeidet.
16. april - 2. påskedag.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste. Stensberg.
Offer til menighetsarbeidet.
22. april - 1. søndag etter påske. 1. Kor.15,53–57.
STANGE KIRKE kl.11.00. Familiegudstjeneste.
Rye Berg. Barneklubben deltar. Utdeling av

Kirkeboka til 4-års dåpsbarna. Samvær med kirkekaffe/brus.
TANGEN KIRKE kl. 11.00.
Emmausgudstjeneste. Stensberg.
Kirkeboka deles ut til 4-års dåpsbarna.
1. mai - Høytidsdag. Lukas 6,36–38.
STANGE MENIGHETSSENTER kl.11.00.
Gudstjeneste. Rye Berg.
Offer til Norges Kristne Arbeideres Forbund.
6. mai - 3. søndag etter påske. Joh.16,16–22.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse. Rye Berg.
Offer til menighetsarbeidet.
TANGEN KIRKE kl.19.00. Gudstjeneste for store
& små. Stensberg. Konfirmantene deltar.
Offer til konfirmantarbeidet.
13. mai - 4. søndag etter påske. Joh. 16,5–15.
STANGE KIRKE kl.11.00. Vårmesse. Rye Berg.
Stange kantori. Stange hagelag pynter og serverer
kirkekaffe. Offer til menighetsarbeidet.

17. mai - Grunnlovsdag. Lukas 1,50–53
STANGE KIRKE kl.09.30. 17.mai-gudstjeneste.
Rye Berg. Offer til dåpsopplæringsarbeidet.
Bekransning av minnebautaen etter de falne.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.09.15. 17.maigudstjeneste. Stensberg. Offer til Redd Barna.
TANGEN KIRKE kl. 10.45. 17.mai-gudstjeneste.
Stensberg. Offer til Barnehagen.
20. mai - 5. søndag etter påske. Joh. 16,23–28.
STANGE SYKEHJEM kl.11.30. Gudstjeneste for
beboere med familier. Rye Berg
TANGEN KIRKE kl.19.00. Samtalegudstjeneste
med konfirmantene. Stensberg.
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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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Mange kirkemedlemmer i
Stange-menighetene vil si at slaget om gudstjenesten og det
som hører den til, allerede er
ferdigkjempet. Det blir aldri
noen tyngde i deltakelsen og
engasjementet fra folk flest med
kirketilhørighet. Det er da bare
noen få som drar på gudstjeneste søndag kl.11! Og i tillegg finnes det kritikere av gudstjenesten og kirken som er opptatt av
hvor folk går når de forlater
kirken, og som gjerne vil ha
dem i sin egen sammenheng!
Mulighetene er flere for de som
søker alternativer til kirke-og gudstjenesteliv i Stange-menighetene: frikirkesamfunn, nyreligiøse grupperinger av forskjellig art, humanetikken – eller kanskje ingen tilhørighet
til tros- og livssynssamfunn.
Det er viktig at kirkefolk av ulik
legning og engasjement i lokalmenigheten går inn i problemene både
praktisk og i debatt og samtaler. Vi
tåler debatt og meningsbrytning. Og
ekstra viktig er dette når vi ønsker
noe byggende og samlende som
sluttmål. Både for folkekirken i all
sin bredde og for de mer aktive i
menighetslivet er det godt at stadig
flere mennesker og grupper engasje-

rer seg i hvordan åndelige og etiske
verdier skal få utfolde seg. Hensikten
må være at kristen tro og prasksis
skal fremme ekte livskvalitet. Tro og
hverdagsliv skal helst henge i hop.
Men som Bernard av Clairvaux
sa: Det er lettere å komme til tro ved
å be enn ved å diskutere. I menighetens gudstjenesteliv handler det nettopp om erkjennelse og bekjennelse,
bønn og lovsang. Gudstjenesten er
en arena for våre nakne sjeler, vår
tvil og tro, vår meningsløshet og vår
tomhet – våre liv i møte med den
levende Gud.
Jesus Kristus skal bli synlig for
de som kommer til kirke. Her er det
rom for våre sorger og synder, våre
plager og bekymringer. Ingen får alle
spørsmål besvart i en fart.
Men gudstjenesten er der hver søndag, nettopp for at vi skal få den
jevne livssammenheng med «troens
opphavsmann og fullender, Jesus
Kristus.»
Nye undersøkelser viser at svært
mange av de som er aktive i menighetenes mange foreninger, utvalg,
grupper og komiteer, ikke deltar noe
særlig i det som skulle være hele
menighetens samlingspunkt og fellesskap. Dette bør utfordre oss til
samtale og refleksjon.
Kanskje mangler vi noe i nærhet og
omsorg for hverandre, og kanskje
bør vi se hverandre sammen i det
berikende mangfold som gudstjenestelivet kan avspeile?

Jeg ønsker meg samtale- og evalueringsgrupper i menighetene som
både kan være en slags gudstjenesteverksteder og samtidig være fokuserte deltakere i gudstjenestene våre.
Slike grupper skal også være et godt
sted for å bli ivaretatt individuelt
som menighetslem. Ta kontakt med
prest eller menighetskontor, om du
lar deg positivt utfordre av dette.

Du er velkommen
Du er hjertelig velkommen til påsketidens og vårtidens gudstjenester!
Ikke i noen av kirkeårets uker og
høytider er spennet i innhold så
enormt vidt som i påsken.
Du merker det gjennom sangene,
bønnene, tekstene og forkynnelsen.
Ja, du kan merke det på deg selv og
på hele menighetens engasjement og
hengivelse! Tenk bare på dramatikken fra jubelen som møtte Jesus palmesøndag til skjærtorsdagens mysteriøse nattverdinnstiftelse, mørket
som lå over landet da Jesus ble henrettet på korset langfredagen – og så
den store tomhet fram til påskedagens gledesbudskap!
Detter er grunnfortellingen i kristenhetens historie og gjenkjennbart i
hvert menneskes liv. Også derfor – la
det ikke gå upåaktet hen!
Vennlig hilsen
Sigmund Rye Berg

