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Korkonsert i Stange
kirke lørdag 15. juni
I forbindelse med
Mjøsegnenes sangerforbunds
stevne i Stange arrangeres det
korkonsert i Stange kirke
lørdag 15. juni kl. 14.00.
Kom og hør på fin og frodig
korsang.
Arrangrør: Tangen Damekor
og Stange menighetsråd

Konsert med
Storhamar
blandede kor
Storhamar blandede kor
besøker Stange kirke med
sin konsert
onsdag 19. juni kl. 19.00. Vi
blir presentert for et konsertprogram som skal framføres
flere steder i Ungarn i juni.
Det blir med andre ord et
spennende program som her
til lands bare framføres ved
denne anledningen.
Arrangør: Menighetsrådets
musikkutvalg

Tangen menighets årsmøte
Tangen menighetsråd avholder årsmøte søndag 12. mai på
Menighetshuset. Saker til behandling: årsmelding fra menighetsråd,
menighetsbarnehage, husstyre, regnskap.
Årsmøtet avholdes rett etter gudstjenesten kl. 11.00. Fullstendig
årsmelding kan hentes ved Tangen prestekontor 14 dager før årsmøtet avholdes.
Tangen menighetsråd

Tangen menighetsråds
årsmelding
side 6–8

Kirken i nåtid og framtid
side 4

Vårens konfirmanter
i Stange og Tangen
side 8 og 9

17. mai program
for Stange sentrum
Siste side
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Barn og ungdom

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 misjonsforening
2. tirsdag i måneden kl. 11.00.
Leder. Oddbjørg Torp
Stange Normisjonsforening 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.

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 Myhre,
Tlf.: 62582293.
Nordre Tangen menighetspleie
møte siste tirsdag i måneden.
Kontaktperson: Bodil Granli,
Tlf. 62582425
Espa Sjukepleierforening møte
andre onsdag i måneden.
Kontaktperson:
Else Karin Nordnes,
Tlf.: 62580123

Tangen menighets minikor
Alder: 3–7 år, øver i Tangen menighetshus tirsdager kl. 17.30–18.30.
Ledere: Gunvor Nordbakken og
Lene Haug.
Tangen menighets barnehage
Åpningstid:
10–14, 7.30–16.30.
Styrer: Inger Renolen.
Åpen barnehage –
Stange menighet
I Stange Menighetssenter tirsdag og
torsdag kl.10–13.
Styrer: Elise Jevanor
Assistent: Anne Kathrine Vasaasen
Stange menighets barneklubb
Klubb I møtes annenhver mandag
kl. 17.30–18.30. Ledere: Aslaug
Bjørnstad og Kari Bjørgen.
KLUBB II på Vollbo (5.–7. klasse)
Klubbkveler i menighetskjelleren
kl.19.00–22.00.
Klubbstyret: Anette Sveen, leder,
Åse Dorthe Bye Gjerlaug, nestleder,
Lise Sletten, Marion Langsethagen,
Henrik Grønvold, Tom Roger
Hjermstad.

Sørholte menighetspleie møte
1.tirsdag i måneden.
Leder: Ester Godsveen.

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

Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: Nardus Trykkeri,
Møllervegen 1, 2336 Øyer
Kasserer: Stein Rusdal,
Enerhaugen 5, 2335 Stange
Frivillig abonnement kr. 100,–.
Postgiro(NY!): 0530.27.86382

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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Varm vårvind i verdens kriger og kulde
Det er vanskelig å finne løsning på gamle og historisk betingede konflikter mellom folkegrupper.
Det afrikanske kontinent har sine kriger gående,
Sør-Amerika sliter fortsatt med motsetninger,
geriljakrig og motstandskamp, Russland strever
med å løse motsetninger og egeninteresser i forhold til tidligere Sovjetstater, Irland har ikke funnet en avklart løsning på motsetningene, det
gamle Jugoslavia strever med å legge gamle stridigheter bak seg og den jødisk-palestinske kamp
om liv og land er like uløst i all sin meningsløshet.

Verdens kulde
Verdens kriger og kulde er et dystert faktum
som forteller mye om hvor urettferdig og
egoistisk maktkampen florerer på vår klode.
Vi har det godt i vårt lille hjørne av
verden, men er ikke uten skyld
og ansvar. Hvem handler vi
med? Hvem rammes av at de
rike landene er innblandet i
handel og finansbruk som øker
vår rikdom og avstanden til levekårene for de som bor i verdens fattige
land? –
Konflikt, terror og hat vokser fram
hos mennesker som altfor lenge enten
har blitt frarøvet sine naturressurser
eller ikke møtt forståelse for berettigede
krav om en mer rettferdig fordeling av verdens goder. Denne jord er tross alt gitt oss til
best mulig forvaltning for alle folk og nasjoner.

Pinsebudskapet og vårvinden
Hvor kommer den varme vårvinden inn? –
Den kommer først gjennom Guds inngrep i historien for at også de små og fattige skal løftes opp
til likt verd, til å bli sett og gitt menneskeverd og
rettferdige levekår. Slik sett har Jesu innsteg på
historiens arena ikke bare en sterk åndelig betydning, men også handlingspolitiske følger.
Derfor må vi mennesker uroes i vårt eget rike, i
vår egen lille idylliske verden, for å se at kjærligheten fra Gud er en hverdagshistorie. Kristus er et

budskap, en handling og et håp som vi alle kan
leve av og i. Først fordi alle mennesker behøver
det, dernest fordi våre medmennesker, også de
nær oss, må få del i Kristi kjærlighet, som ifølge
Paulus er tvingende, grenseoverskridende og var.

Guds Hellige Ånd
Pinsebudskapet vil tenne hjerter og skape håp hos
oss åndelig fattige og selvsentrerte. Pinsetid er
Guds varsel om den varme vind som først og
fremst skaper tro, håp og kjærlighet i en svak og
vaklende kirke. Denne kirken består tross alt av
all døpte, store og små, deg og meg! Men kirken
er ikke mer levende, handlekraftig og omsorgsfull
og barmhjertig enn det vi har fått og tatt
imot av Guds egen varmende vind, som er
Den Hellige Ånd!
Gjennom Den Hellige Ånds gjerning fornyes både kirken og den enkelte
av oss. Men da må vi få ro nok
inn i våre liv, slik at vi hører
Guds stemme i bibelens ord og i
forkynnelse av dette Ordet. Når
mennesker slik møtes i det som utrolig
nok kalles «de helliges samfunn», og
hvor det forunderlig nok tilsies «syndenes forlatelse», begynner virkningen
av den varme vårvinden fra Gud selv. I
dette ligger mysteriet om den felles kristne tro og livsmening som overlever verdens kriger og kulde.
Vel møtt til dette fellesskapet hvor vår
åndelige og mentale kulde kan bli avløst av en
varmende vårtid! Et vers fra en av Grundtvigs
pinsesalmer sier hva dette handler om:
Alt skapes av den Ånd som daler,
alt virkes av den Ånd som taler,
den Ånd som skjenker liv og trøst
av kjærlighet med sannhets røst
i Ordets navn som kom til jord
og seierrik til himlen fór.
(NoS 222,4)
Sigmund Rye Berg
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Kirken i nåtid og framtid
I mars ble Innstilling fra Kirkerådets
kirke/stat-utvalg 2002 presentert for
offentligheten.
Navnet på selve utredningen er
Innstillingen fra utvalget går inn en
nyorganisering av den kirke som
flertallet av det norske folk er medlemmer av i kraft av å være døpt,
dvs. omkring 87 % av befolkningen
på landsbasis.

Tilhørighet
Tegn tyder på at mange har et likegyldig forhold til kirken. Men samtidig er det minst like mange forhold
som viser at folk har en klar bevissthet om å tilhøre kirken. Det er stor
grunn til å tro at det flerkulturelle og
flere-religiøse samfunn har utfordret
stadig flere til å tenke gjennom sitt
forhold til kristen tro og blitt mer
bevisst på sin kirketilhørighet.
Derfor våger også stadig flere å kalle
seg kristne. Vektlegging av tradisjon
i forhold til kirken, valg av dåp og
konfirmasjon som viktige begivenheter i livet, synes å ha blitt styrket i

«Samme kirke – ny ordning» med
undertittelen «Om ny ordning av Den
norske kirke, med særlig vekt på forholdet mellom kirke og stat.»

den siste generasjon.
Undersøkelsen Folkekirke 2000
viser en økning i andelen av dem
som ønsker en endring i kirke/statforholdet. Mange ønsker også et
styrket demokrati i kirkens organisasjon. Generelt tyder denne undersøkelsen på at like mange ønsker
avstand mellom kirken og staten som
de som ønsker nærhet mellom kirke
og stat.

Kirke/stat-forholdet
i forandring
Kirke/stat-utvalget går med overveldende flertall inn for en radikal
endring av forholdet mellom kirken
og staten. Det må etableres en ny
lovgivning som er felles for alle trosog livssynssamfunn, Den norske
kirke medregnet. Staten må fortsatt
forholde seg til kirker og andre livssynssamfunn, og legge til rette for

likestilling mellom disse. Det betyr
at staten må føre en aktiv religionspolitikk som ivaretar rammevilkårene for kirkene, ettersom disse er av
vesentlig betydning for befolkningen. Staten må altså fortsatt ha et verdigrunnlag!

Fortsatt folkekirke
For Den norske kirke betyr dette at
den kan fortsette sitt arbeid og utvikle og fornye seg som folkekirke for
medlemmene sine. Kirken skal altså
ikke endre sin identitet og karakter,
og kirkens medlemmer fortsetter sitt
medlemskap også etter at de endrede
relasjoner til staten trer i kraft. Det
betyr med andre ord samme kirke,
men en ny ordning for organisering
og styring, særlig på høyeste nivå.
Det er grunn til å mene at dem lokale kirke og menighet vil være gjenkjennbar som før. Det vil bli en stor
utfordring å vitalisere menigheten/
kirken på grunnplanet. Et tydelig
opplegg for en bred dåpsopplæring
for å styrke og ivareta den oppvoksende generasjon i en pluralistisk
kultur hører også med i utvalgets
innstilling.

Ny organisasjonsstruktur
På toppnivå må kirken utvikle en
organisasjonsmessig ledelse.
Kirkemøtet blir kirkens høyeste
organ med en kirkerådsorganisasjon
som øverste kontinuerlige ledelse. Et
eget organ får ansvar får utnevnelse
av biskoper. Bispedømmerådet får en
økt regional betydning. Det foreslås
fellesråd på prostinivå, mens vi nå
har et fellesråd i hver kommune.
Soknet vil fortsatt være det grunnleggende rettssubjekt som gjennom
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menighetsrådet har et sentralt ansvar
for menighetens liv sammen med de
ansatte og frivilliges innsats.

Økonomi
Finansiering er selvsagt et viktig element i spørsmålet om å drive en så
stor virksomhet som Den norske
kirke. Slik er det også nå, men i en
framtidig kirke fristilt fra staten, vil
finansieringen av kirken bli mer
merkbar. Utvalget mener det vil
være en positiv utvikling om medlemmene får et direkte økonomisk
ansvar for Den norske kirke
gjennom en medlemsavgift.
Det tar sikkert tid å bygge opp en
holdning i befolkningen på at dette
er nødvendig og naturlig.
Medlemsavgiften må regnes ut på
grunnlag av økonomisk yteevne, og
må kunne innkreves gjennom skatteseddelen. Midlene overføres automatisk til kirkelige organ. Ellers går
ikke utvalget i mer detalj om dette.
Dette vil trolig hos mange utvirke en
tydeligere medansvarlighet i og for
sin egen menighets liv og aktiviteter.

Alle kan delta i
stat/kirke-debatten
Det er i første rekke kirkens organer
som er høringsinstanser. Det vil si at
menighetsrådene, de kirkelige fellesråd, bispedømmerådene, prostene og
biskopene, organisasjoner innen kirken og de kirkelige utdanningsinstitusjonene. I tillegg er innstillingen
fra kirke/stat-utvalget sendt til en
rekke tros- og livssynssamfunn.
Fra Kirkerådets side oppfordres det
til en åpen og bred samtale om Den
norske kirke og dens framtid, blant
annet gjennom menighetsmøter eller
andre åpne arrangementer. Det er
derfor viktig at så mange som mulig
engasjerer seg i drøftingene om den
framtidige kirke.
Mer om Kirkerådets kirke/statutvalg er tilgjengelig på Den norske
kirkes nettsted
http://www.kirken.no/kirke_stat/
SRB

«Aassen kunne du
svara slik da mor?»
Gunn Huglen fra
Sandefjord forteller i et
brev at hennes farfar,
Haakon Alexander
Jørgensen, i mange år
bodde på Kirkenær på
Tangen hos sin morfar
Mons Pedersen Sørum.
Etter hvert kom han til skrive en bok «Med barndomsminder fra Kristiania og
Hedemarken – 1860 til
1880-årene». Og det er et
utdrag fra denne boka til
Haakon Alexander
Jørgensen som gjengis her:
En søndag var her messe ved
og presten var en ung mann,
vistnok fra vestlandet, men de sa
han var dansk. Han talte bestandig så urimelig hurtig, at hans
ord var vanskelig å forstå. De sa
at han skyndte sig så, fordi han
var ræd middagsmaten skulde
bli kold. Presten spiste gjerne
middag på Vik, hver gang det
var messe. Jeg lånte en salmebok og gik i kirken ovenpå i det
søndre kor. Mormor gikk nede i
salen til venstre, den nordre
side, det var kvinnenes plass.
Efter å ha lest innsgangsbønnen begynte klokker Nilsen å
synge den første salme. Han var
nemlig kirkesanger da der den
gang ikke fandtes orgel i Tangen
kirke, men det var en del unge
piker som sang med. Klokkeren
hadde sterk stemme, litt skurrende, men den kunde høres
over hele kirken og den overdøvede alle andres stemmere.

Presten blev som vanlig hurtig
færdig med prækenen, og efter
utgangssalmen var sunget skulde det være barnedåp. Det var
en gammel kone som skulde
bære sitt barnebarn til dåpen, og
det var en sjeldenhet.
Presten leste dåpsritualet, og
han sa da i hurtig tempo:
«Herren bevare din inngang og
din utgang – fra nu og til evig
tid. Hvad er barnets navn?» Den
gamle kone som formodentlig
var litt døv, svarte: «Anders».
«Men er det da ikke et pikebarn?» «Jo». Så gjentog presten
spørsmålet og spurte igjen efter
barnets navn. – «Anders», svarte
konen, da trampet presten i gulvet, vendte sig til fadderene og
spurgte: «Er ikke barnets navn
Severine?» En av pikefadderene
skyntet sig op og overtog forretningen, og den gamle kone gik
gråtende ned og satte sig. Efter
kirketid kom den gamle kone og
den anden pikefadder ned i
stuen hos os for å stelle barnet
til hjemfærden, og den unge
kone sa da til den gamle:
«Aassen kunne du svara slik da
mor?» «Je syntes hain spørte om
farens navn je, å hain hetter da
Anders så vit je veit, da ma».
Den barnedåpen gjorde et uutslettelig inntrykk på mig.
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Tangen menighetsråds

årsmelding
2001
Tangen menighetsråd har i år 2001
hatt følgende sammensetning:
Leder
Anne Margrethe Emanuelsen,
Nestleder:
Tove Krattebøl
Kasserer:
Anne Mari Sletli
Sekretær:
Ingeborg Enger
Rådsmedlemmer:
Jahn Lundsveen
Johan Petter Johansen,
Tore Tollan
Bjørn Ålskog
Møtende varamedlem:
Berit Mostue
Møtende varamedlem:
Trond Ola Enger
Morten Erik Stensberg
Representant til Stange kirkelige
fellesråd har vært Jahn Lundsveen
(Mari Sletli vararepresentant) og
representanter til Tangen menighets
barnehage har vært Anne Margrethe
Emanuelsen og Tore Tollan.
Menighetsrådet har hatt 8 møter og
har hatt i alt 55 saker til behandling.
Årsmøtet ble avholdt 22.4.2001 i
Menighetshuset som også ble offisielt innviet. Både sommeravslutning
og julemøtet ble avholdt på
Menighetshuset. Julemøtet tok
avskjed med avtroppende medlemmer i rådet.
TIL HØYRE: Et glimt fra innvielsen av
det nye menighetshuset.

I år 2001 har vi altså hatt menighetsrådsvalg, den 14.10. i
Strandlykkja og den 21.10.2001 i
Tangen. Den 27.11.2001 ble det
avholdt konstituerende møte med de
nye medlemmene i Tangen menighetsrådet.
Det ble foretatt slikt valg:
Leder:
Liv Berit Westby
Nestleder:
Jahn Lundsveen
Kasserer:
Henry Støen
Sekretær:
Ingeborg Enger
Rådsmedlemmer:
Johan Petter Johansen
Gro Nordli Kristiansen
Gunvor Nordbakken

Tone Gunn Holum
Møtende varamedlemmer:
Lisbeth Antonsen Skogsrud
Mai Kjerstin Lysgaard
Øvrige varamedlemmer:
Ola Bakstad
Mai-Lis Johnsrud
Dag Oddvar Nybakken.
Som ny representant til Stange
kirkelige fellesråd ble valgt Johan
Petter Johansen.
Som nye representanter til styret
for Tangen menighets barnehage
ble valgt Gunvor Nordbakken med
Gro Nordli Kristiansen og Liv Berit
Westby som varamedlemmer.
Fast møtedag for menighetsrådet
ble satt til 2. tirsdag i hver måned.

Aktiviteten
i menighetsrådet
Vi har også i 2001 arbeidet mye med
Menighetshuset. Det var viktig for
rådet å få fullført så mye som mulig
av oppussing og istandsetting av
Menighetshuset før nytt råd skulle
velges. Likevel tror vi at dette engasjementet ikke ført til at andre oppgaver har blitt glemt eller fullstendig
utelatt.
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Konfirmantundervisningen
Antallet konfirmanter var 18. Som
vanlig kunne konfirmantene velge
mellom leir eller vanlig opplegg. De
fleste valgte vanlig opplegg, men 1/3
valgte leir. Det er vanskelig å finne
en form på konfirmantarbeidet som
fenger, konfirmantbok minner for
mye om «skole». Men det har vært
positivt at en heller har hatt lengre
og færre samlinger hvor det også har
vært tid til å spise sammen. Som
vanlig har Tangen menighetsråd deltatt i gjennomføringen av konfirmantfestivalen i Stangehallen forut
for Kirkens Nødhjelps «Brød for
Verden»-aksjon.

Gudstjenester
Det totale antallet gudstjenester på
søndager og helligdager 41, og antallet deltakere var på til sammen 2620
(gjennomsnittlig 64 deltakere pr
gudstjeneste). Selv om dette viser en
liten økning i antall deltakere, kan en
likevel ikke underslå det faktum at
den ordinære søndagsgudstjenesten
ikke lenger trekker folk. For flere og
utfyllende data vises det til Kirkelig
årsstatistikk for 2001.
Likevel, Tangen menighet er heldig
som har to barnehager og to barneskoler innenfor soknegrensene sine.
Samarbeidet rundt gudstjenester er
viktig og inspirerende og hos både
barnehage og skole møtes alle initiativ med åpenhet og deltakelse. I
hovedsak markerer skolene jula med

lysmesse og julegudstjeneste, mens
barnehagene har høsttakkefest og
påskegudstjeneste.
Ellers så er det stor vilje blant kor
og korps rundt om i bygda for deltakelse på gudstjenester og lignende.
Men det har vist seg at selv om
korps eller kor deltar så er det like
vel ikke slik at dette automatisk fører
til større oppslutning om gudstjenestene.
Noen ord må sies om Strandlykkja
kapell. Allehelgensdag var pårørende som hadde tilknytning til
Strandlykkja kapell invitert til
Allehelgensmesse og Tangen
Damekor medvirket under gudstjenesten. Oppslutningen var liten.
Derfor blir det viktig å ta en diskusjon om hva en vil gjøre med det
faktum at det er vanskelig å trekke
folk. Hvilken rolle spiller
kapellet/kirka i grendas liv?
Antallet gudstjenester har blitt redusert fra 12 til 7. Det betyr at en står
igjen med gudstjenester i forbindelse
med Advent, Julaften, 2. juledag,
Skjærtorsdag (Spitalen) 17. mai,
samt et par i løpet av sommeren.
I år har klokkerkorpset vokst, så
nå deltar følgende: Anne Gry
Kippersund, Anne Mari Sletli, Tone
Gunn Holum, Kate og Marius
Langberg. Det er viktig at det er
andre enn presten som «synes» i forbindelse med gudstjenestene og slik
sett bidrar klokkerne til nettopp det.
Fortsatt nyter vi godt av deltakelsen
til forsangergruppa. Det er helt
utrolig hvilken forskjell noen stemmer på galleriet gjør. Gudstjenesten
får et etterlengtet løft fordi noen har
sagt seg villige til å være forsangere.

Korarbeidet
Til tross for iherdig innsats fra Lene
Haug og Gunvor Nordbakken har
oppslutningen om korarbeidet vært
dalende. I fjor trodde vi at nettopp
nytt hus ville bidra til å gi korarbeidet et ytterligere løft, slik gikk det
ikke. Oppslutningen på øvelsene har
variert noe og det sier seg selv at det
er vanskelig å drive korarbeid når
antallet deltakere varierer mellom 5

og 10 stykker. Minikoret har ikke
hatt noen «store» opptredener, men
har medvirket på flere gudstjenester.
Og det vil bli et savn at denne muligheten til ekstra drahjelp nå blir borte.
Gjennom dåpssamtaler har flere foreldre gitt uttrykk for at de ønsker et
kortilbud for ungene sine, fra menighetens side har korarbeidet sammen
med menighetsbarnehagen vært
menighetens måte å hjelpe foreldrene
med å gi ungene en kristen oppdragelse.

«Prosjekt storskjerm»
Gjennom Europa-kommisjonens satsing på regionale ungdomstiltak fikk
menigheten 50.000 kroner til å starte
filmklubb for ungdom på ungdomsskole trinnet. Tangen menighetsråd
har støttet dette arbeidet med et bety
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delig beløp og har også stilt salen i
menighetshuset til disposisjon.
Senhøstes 2001 kunne filmklubben
endelig starte opp, tanken er at en på
sikt kan se dette arbeidet sammen
med tanken om å starte «ungdomskafé» i kjelleren. Fra menighetens
side er det viktig å kunne gi unge på
Tangen et tilbud som har «lav terskel» og kan føre til at det bygges
gode relasjoner til dem som utgjør
brukergruppa.

svalg, flere samlinger med alle
menighetsrådene i Stange kommune
om nyorganisering av prestetjenesten
(den 13.11. hadde Tangen denne).

Ingebjørg Andersen
Malin Fornebo Berntsen
Celine Bjørnstad

Menighetshuset

Kjetil Bragstad

Innvendig er huset nå i den stand vi
mener det bør være. Det er foretatt et
betydelig arbeid både med salen og
kjøkkenet, og i underetasjen er det
lagt nytt tak og malt om.

Tor Øyvind Brovold
Tom-André Kittelsen Børvan
Thomas Ingberg Baardseth
Silje Holm Emilsen

Investeringer i 2001
Brevark og konvolutter med
Tangen menighet trykt på.
Garderobe både i prestekontoret
og nede i kjelleren.

Konfirmanter
i Stange
2. juni 2002

Nytt i 2001 var alternativ julefeiring på Menighetshuset.
Oppslutningen var ikke stor, men det
ble likevel lagt merke til og kommentert. Flere sa at de gjerne kunne
tenke seg å være med dersom det ble
noe neste år. Sikkert er det i alle fall
at de som stod bak tiltaket prøver en
gang til for å se om det hele er liv
laga.

Alexander Enger
Camilla Fjæstad
Karen Marie Haug
Ann Kristin Herstad
Ann Christin Hjermstad
Ingrid Hjermstad
Magnus Mikkelsen Hoel
Ove Mikkelsen Hoel

Tangen menighetsråd
som grunneier

Nytestamente til alle 5. klassinger
ved Stenby og Tangen skoler.
For øvrig har vi bidratt med kr
20.000 til vedlikehold i barnehagen.

Andre arbeidsoppgaver
Vi har avholdt årsmøte med innvielsesfest for det nye huset. Vi har vært
delaktig i et omfattende 1. mai
arrangement, hatt konfirmasjon,
opprettet husstyre, fest for 50-års
konfirmanter, hatt menighetsråd-

Vi har møtebehandlet og vedtatt salg
av tre tomter i Tangenhagan til
Arnfinn Lien Bygg AS. Arbeidet her
har ikke kommet i gang idet mange
uavklarte forhold gjenstår.
Vi har behandlet og samtykket i
overføring av tre festeeiendommer.
Det er inngått kontrakt med Stange
kommune om avståelse av grunn ved
vegutvidelse ved skolen og barnehagen.
Videre har vi leid ut et lokale i
Prestekontoret til Øyvind Nesdal
som har sitt arbeid som oversetter i
full tid her.
Tangen, 2.april
For Tangen menighetsråd
Ingeborg Enger og
Morten Erik Stensberg

Inger-Marit Hoelstad
Marte G. Lauvdal
Anders Lundby
Ann-Helen Hoberg Lysgaard
Ola Rui Nygard
Åge Nøkleholm
Krister Helland Skjærbekk
Linn Hege Skogly
Pål Sletten
Kristin Hyang Solhaug
Robert Sveen
Per-Kristian Olsborg Trondal
Stian Østberg
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Konfirmanter
i Tangen
26. mai 2002

Når du har valget?
stabil og trofast, og ser på den
ekte kjærligheten som en fortrolighet innenfor ekteskapet.

Det religiøse stadiet
Linda K Andreassen
Nina Cecilie Andreassen
Audun Evensen
Christian Furnesdal
Martin Hofman
Ole Ivar Østerud Hommerstad
Ole Andreas Schei Kayser
Asta Krattebøl
Mare G. Kristiansen
Svein Are Lien
Linn Jeanette Mobekk
Liv Nordhaug
Linda Gruben Olsen
Kim Arne Røhne
Thea Skogsrud
Lars Inge Slæprud
Lars Ole Spitalen
Ine Myhre Tollan
Linn Carita Tårneby
Joakim Vestli

Søren Kierkegaard ble født
i Danmark 1813. Studerte
teologi og filosofi.
Kierkegaard formidler sin
filosofi på en noe vanskelig
måte. Han skriver ironisk,
og han er ikke ute etter å
formidle noen påstander
som skal leses og læres av
andre. Han vil formidle det
å leve som menneske.
Kierkegaard prøver å formidle typiske livsinnstillinger, måter å leve på. Han
fremstiller tre «stadier» av
livet.
Estetikeren
Opplever tilværelsen som et
festlig arrangement. Gjøre alt
for å leve i øyeblikket.
Estetikeren vil nyte uten å yte
noe selv, søke kjærlighet for
nytelsens skyld, og skyr faste
forhold.

Etikeren
Etikeren har valgt å si ja til
livet. Preges av alvor og konsekvente valg. Han er nært knyttet
til familie og samfunnet. Han er

Sentralt er det troen, som gir
livet verdi. Man føler livet som
en gave. Den religiøse har i
sannhet et lidenskapelig forhold
til den kristne gud.
Det å foreta valg var sentralt i
Kierkegaards filosofi, han mente
det ikke var noen riktig levemåte for alle mennesker. Det er kun
ved en frivillig beslutning, man
kan gå fra et stadium til et
annet, og bli et menneske.
Spranget fra det estetiske stadiet
til det etiske, kjennetegnes kanskje ved at man har valgt seg
selv som et prosjekt. Man kan
endre livsholdning og bli til en
annen. Spranget til det religiøse
stadiet er stort sprang, mulig et
sprang man ikke helt aner konsekvensen av. Ved ettertanke vil
man nok med all sannsynlighet
innse at det religiøse stadiet er
det høyeste, eller å velge å fortsette veien med å gå rundt å lete
etter noe! Man kunne jo håpe at
hvert enkelt menneske selv
burde ha muligheter til å velge,
og finne ut hva som er mest riktig for en selv. Når det gjelder
måter å leve på, burde en kunne
velge fritt hvilket stadium en vil
være på. Kan vi overta ansvaret
for vårt eget liv? Det som er elementært for oss mennesker er å
ha noe å tro på, som gir oss
mening og virkelighet!
«Menneske! vær ekte
– våg å være deg selv,
du som har valget.»
KnutOla Emilsen
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Bjørn Frenning
2335 Stange
Vi utfører alt i: Graving,
sprenging og transport.
Vi leverer også pukk, singel
og veigrus fra eget pukkverk.
Telefon: 62 57 18 39
Mobil: 94 36 22 62
Pukkverk: 62 58 22 14
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Til konfirmantene våren 2002!
Takk for hyggelige og livlige treff og
samvær i konfirmantåret – gjennom konfirmatleir og mange aktiviteter, gruppesamvær, undervisning, samtaler/diskusjoner, fasteaksjon og festival og mange fine
gudstjenester sammen med dere!
Vi håper at dere har fått med dere noen
opplevelser, tanker og verdier som blir til
nytte videre i livet. Det er veldig fint dersom dere også etter konfirmasjonstida vil
være med på aktiviteter i menigheten. Ta
kontakt og slå av en prat med oss når du
har lyst eller behov for det!
Det merkeligste – og viktigste – i den
kristne tro er at Jesus er oppstått fra de
døde. Det betyr at Jesus ikke har den
samme makt over menneskene lenger.
Hans død på korset og hans oppstandelse
gjelder for alle mennesker til alle tider.
Han kan møte oss. Vi kan be til han.
Derfor er det håp.
Før eller sener får du ekstra bruk for
dette i livet ditt. Ta med deg tilliten til Gud
– til Jesus Kristus!
Vi sees – og møtes!
Vennlig hilsen konfirmantprestene
Sigmund og Morten
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DU NÅR OSS HELE DØGNET

62 53 00 16
Storhamargt. 21

2317 Hamar
Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad

Tingvold Cafe
og Catering AS
2335 Stange

Konfirmasjon - Bryllup
Minnesamvær
Alle anledninger
Be om tilbud
Tlf. 62 57 13 18
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19.03. Randi Thoresen
21.03. Willard Skjøthaug

f. 1922
f. 1933

Tangen
Stange
Døpte
24.02.
24.02.
17.03.
31.03.
31.03.

Camilla Myrvang Aasen
Veronica Martinsen Nilsen
Sarah Aker Halvorsen (døpt i Vallset)
Jonas Wolla
Camilla Sørensen

Døde
11.02.
13.02.
06.03.
11.03.
17.03.

John Markus Sørli
Grethe Kielland-Gyrud
Eva Hoel
Oddbjørg Andreassen
Brynhild Hoel

f. 1934
f. 1943
f. 1927
f. 1922
f. 1927

Døpte
03.03. Hanna Andreassen Nordhagen
(døpt i Strandlykkja)
17.03. Martine Johansen
17.03. Emil Evensen Kulstad
17.03. Emma Kristiansen Vestli
24.03. Remi André Hommerstad Venger
24.03. Emilie Rundgren Pettersen
Døde
08.02.
13.02.
16.02.
10.03.

Eli Pernille Lien
Gudrun Karlsen
Ragnar Romsås
Alvilde Jensen

Ønsker du en aktuell bursdagsgave
– bryllupsgave – konfirmantgave?
Nå får du boka om Stange kirke til nedsatt pris!
Fascinerende historie om:
– kirkemurer, tårn og spir,
– brann og gjenoppbygging,
– om hva kirkegulvet skjulte,
– om barokkinteriør med helgener og apostler,
– prekestol og altertavle.
Jubileumsboka er full av fargebilder og illustrasjoner.
Til salgs på kirkekontoret, kommunens servicekontor
og i Stange Bok & Papir.

Pris kr. 150,–

Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10

f. 1915
f. 1916
f. 1919
f. 1918
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Vi møtes i kirken!
5. mai - 5. søndag etter påske. Matt. 6,6–13.
STANGE SYKEHJEM kl.11.30.
Gudstjeneste i vestibylen for pasienter
og pårørende. Rye Berg.
TANGEN KIRKE kl.18.00.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Offer til hjelpelederkurset.
12. mai - 6. søndag etter påske. Ef. 4,1–6.
TANGEN KIRKE kl.11.00.
Gudstjeneste for små & store.
Offer til Norsk Søndagsskoleforbund.
Årsmøte etter gudstjenesten.
17. mai - Grunnlovsdag. Joh. 12,35–36.
STANGE KIRKE kl.10.00. 17.mai-gudstjeneste.
Rye Berg. Offer til menighetens dåpsopplæring.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 09.15.
Gudstjeneste for små & store. Stensberg.
Offer til Redd Barna.
TANGEN KIRKE kl. 10.45.
Gudstjeneste fro små & store.
Stensberg. Offer til Barnehagen.
19. mai - Pinsedag. Joh. 14,15–21.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Pinse- og vårmesse.
Rye Berg. Kantoriet. Offer til Misjonshøgskolen.
Stange hagelag pynter og serverer kirkekaffe.
26. mai - Treenighetssøndag. Matt. 28,16–20.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Rye Berg.
Offer til konfirmant- og ungdomsarbeidet.
Kirkekaffe/cola i Menighetssenteret.
TANGEN KIRKE kl.12.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Stensberg.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

2. juni - 2. søndag etter pinse. Lukas 12,13–21.
STANGE KIRKE kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Rye Berg.
Offer til menighetens konfirmantog ungdomsarbeid.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.11.00.
Gudstjeneste for store & små. Offer til barnekoret.
9. juni - 3. søndag etter pinse. Lukas 19,1–10.
LAHLUMSVANGEN kl.11.00. Sommermesse.
Stensberg. Avåtell. Offer til Sjømansmisjonen.
16. juni - 4. søndag etter pinse. Salme 139,1–12.
BALBERG kl.11.00. Sommermesse. Rye Berg.
Offer til diakoniarbeidet.
Stange bygdekvinnelag serverer kirkekaffe.
23. juni - 5. søndag etter pinse. Joh. 8,2–11.
STANGE KIRKE kl.11.00. Midtsommermesse.
Rye Berg. Offer til utsmykning og inventar.
Menighetspleien serverer kirkekaffe.
TANGEN KIRKE kl.11.00. Midtsommermesse.
Stensberg. Offer til Menighetshuset.
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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
Marit A.M. Cress
Telefon privat: 62 58 09 02
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
Liv Berit Westby
Telefon privat: 62 58 25 16
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

Trivelige Heidtun på Espa
Minnesamvær, jubileer,
møter, bryllup m.m.
Ta kontakt for et
uforpliktende tilbud!
Tlf. 62572599 / 91397246
Vi leverer også mat og
bakevarer hjem til Deg.
Ring og få tilsendt vår
rikholdige cateringmeny.
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08.00. Flaggheising og musikk i gatene.
10.00. 17.mai-gudstjeneste i Stange kirke.
Vi håper Stangesokningene med både store og
små gjør gudstjenesten til tradisjon på nasjonaldagen !
10.45. Bekransning av de falnes bauta ved kirken v/ Ivar Botterud.
Stange skoles musikkorps spiller.
11.30. Bekransning av bautaen ved Sole
v/ Terje Moshaug.
Skolemusikkkorpset og Janitsjarorkesteret spiller.
11.45. Barnetoget stiller opp ved Stange skole
12.00. Toget går gjennom Stangebyen til
Sykehjemmet:
Skolegata – Heggedalsveien – Storgata –
Kirkeveien – Vestadveien – Stopp ved Kvila
12.30. Toget kommer til Sykehjemmet
Program ved Sykehjemmet:

Vi synger nasjonalsangen med korpsledsagelse,
«Ja, vi elsker dette landet»
Tale ved russepresidenten.
Stangesangen, «Fager og fin som
en perle er Stange»
Tale for dagen ·
Fedrelandssangen, «Gud signe vårt dyre fedreland»
13.15. Toget går via Dr. Thorshaugs vei
til Stange skole.
Janitsjarkorpset og Skolemusikkorpset spiller
Barna samles i klasserommene og får brus og
boller
Servering i gymsalen og ute på Stange skole fra
kl. 12.15.
13.45. Lekene starter.
Aktiviteter for store og små.
15.00. Arrangementet avrundes.
Vi håper mange i Stange vil være med og skape
hygge og fellesskap med sitt nærvær!
Hjertelig velkommen til feiring av 17. mai!

Klarinettkonsert 9. juni med Roger Arve Vigulf
Søndag 9. juni kl. 19.00 i Stange kirke får vi anledning til å høre en av våre aller fremste konsertklarinettister, Roger Arve Vigulf. Konserten inngår som et ledd i en Hedmarks turné med
Cellosuiter på klarinett av J.S. Bach. Mellom musikkstykkene leser Thorleif Kippersund kraftfulle tekster av Nordlands-presten Petter Dass.
Velkommen til en klangfull forsommerkonsert ispedd meningebærende tekster i Stange kirke
denne søndags kvelden.
Biletter kjøpes ved inngangen.
Arrangør:•Stange kulturkontor og Stange menighetsråd

