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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
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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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Et tegn som beskytter
J

eg er så utsatt for livets risiko at det blir viktig å lete
etter beskyttelse og vern for det som truer. Like
nødvendig er det å finne tegnet som gir frimodighet til
å leve livet ut mål og mening med livet.

Mange symboler i verden

A

lle religioner har sine tegn og symboler til vern og
beskyttelse. Det mest sentrale tegnet i islam er
halvmånen som viser til månehalvåret som muslimene
innretter sitt religiøse liv etter.

I

buddhismen er hjulet med de åtte eikene symbolbærer for de åtte stadier eller «den som åttedelte veien»
som ifølge Buddhas lære fører til nirvana.

H

skulder. Jeg ble tegnet med korsets tegn til et vitnesbyrd om at jeg skal «tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Å tilhøre Kristus
i liv og død er følgene av å være tegnet med denne
Gud-gitte beskyttelse.

K

irkefader Martin tilrår alle kristne, det vil først og
fremst si alle døpte, å tegne seg med korsets tegn
når vi står opp om morgenen. Slik holder vi den Onde
borte og innvier vår livsdag til Han vi tror på. Dersom
noen skulle si at dette er magi, får vi bare holde fast at
korstegnet er gitt oss like fra den første kristne tid. Det
er et reelt tegn som viser tilbake på Jesu korsdød og
hans oppstandelse fra de døde. Så klar og tydelig er
Guds nærhet i vår egen forgjengelighet og livskrise.
Derfor er korset et reelt symbol med historisk røtter i
tiden og med åndelige røtter i Guds evige kjærlighet.

induismen sentrale symbol er to bokstaver i sanskrit som er tegnet for OM og brukes som lyd i
messing av bønner og som mantra under meditasjon.

Korset og kunnskapen

I

Å

den jødiske religion har Davidsstjernen blitt sentral,
gjerne sammen med tora-rullen, som symboliserer
Guds lov.
ristendommen kjennetegnes framfor alt av korset.
Selv om mange og rike symboler har utviklet seg
fra kirkens første tid, så er og blir korset det sterkeste
symboluttrykk for vår tro.

bruke korstegnet er en god måte holde den kristne
tro levende på. I tillegg er det et pedagogisk hjelpemiddel. Korstegnet minner oss om hva det sentrale i
kristendommen handler om: hengivelse, offer og
soning, frelse og redning, tjeneste og livsmening. For
Jesu historie ble ikke avsluttet med døden på korset,
men med påskedagens seierrike oppstandelse.

Korset og dåpen

Fra torturredskap til symbol

K
D

a jeg ble båret til dåp, ble korset for første gang
tegnet på meg fra panne til bryst og fra skulder til

K

orset, som i Jesu samtid og for disiplene sto for
det ondeste av alt, begynte fra påskedag å få en
helt ny mening. Langsomt demret betydningen av korset for de første kristne. Jesus hadde steget ned fra sin
himmelske Far og like til det dypeste i vår tilværelse.
Slik ble døden og fortaptheten fylt av Jesu guddommelige nærvær. Han bar verdens synd og skyld.

D

et ondeste tegnet ble fra nå av det klareste symbol
for Guds kjærlighet som overvant døden og ondskapen. Det skremmende meningsløse ble forvandlet
til Guds frelsende mening.

E

Stange kirke
i sen kveldssol – og med
korsmerket
aller øverst i
spiret.

tter dette har korset blitt vakkert og utsmykket på
alle tenkelige vis i kirkekunsten. Formen på korset
finnes i over 400 varianter omkring i verdens kirker og
menigheter. Men det forteller det samme overalt – og
er tegnet som beskytter.

J

eg er tegnet med korsets tegn i den kristne dåp.Så
vil jeg også bruke korstegnet, med alt hva det står
for, og la det beskytte meg.

Sigmund Rye Berg
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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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«La ditt rike komme»
Misjonsvinduet

Som medlem av Såstad misjonsforening fikk jeg være med på
Det Norske Misjonsselskap sin
generalforsamling i Skien siste
uka i juni.
Her møttes vi fra hele landet
vårt, her møtte vi representanter fra kirkene i Kamerun,
Madagaskar, Japan, Thailand ,
Kina og Midt-Østen. Det var en
stor opplevelse å være en del av
dette fellesskapet.
Åpningsmøtet var fargerikt, ikke
minst takket være en danse- og lovsangsgruppe fra en menighet i
Bangkok. I denne gruppen, som
ledes av et norsk misjonærpar, var
det barn og unge som spilte, sang og
danset.
Sirinan er ei jente på 17 år som fikk
bli med til Norge. Mye av fritiden
hennes går med til sang og musikk,

og hun er aktiv i menigheten sin.
Musikk og dans er viktig i thailandsk kultur, og det er også en viktig del av gudstjenesten. Du kan se
og høre dem på NRK-TV til høsten !
Et barnekor fra Gulset menighet i
Skien hadde besøkt Bangkok i vår.
De fikk se bl.a. en barnehage som
kirken driver. De hadde lite utstyr i
barnehagen, og dette gjorde stort
inntrykk på en av guttene i det norske koret. Da han kom hjem, gikk
han i studio og sang inn en cd-plate.
Overskuddet skulle gå til barnehagen. Han overleverte en sjekk på 20
000 kroner. Det er misjonsengasjement!
På en slik generalforsamling får vi
møte misjonen på nært hold, og det
gjør inntrykk. Vi får møte mennesker
som har fått høre budskapet om
Jesus, og det har gitt dem noe nytt å
leve på. Vi får se litt av betydningen
av at misjonærer er sendt ut.

«La ditt rike komme» var motto,
overskriften, for denne generalforsamlingen. Vi fikk høre og se at
Guds rike vokser, men fremdeles vil
Gud sende mennesker med sitt budskap, det skal nå til jordens ender.
«La riket ditt få prege våre tanker.
La riket ditt få feste i vårt sinn.
La riket ditt komme.»
(Refrenget på generalforsamlingssangen)
I misjonsforeningene får vi være
med på å gjøre dette mulig. Er det
noen som har lyst til å være med, så
ta gjerne kontakt med meg.
Dette var et lite glimt av en stor
opplevelse, jeg vil prøve å dele mer
med dere i neste nummer av menighetsbladet.
Kari Bjørgen
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Balberg 16. juni
På Balberg var det stor deltakelse på friluftsgudstjenesten 16. juni. Med strålende vær og praktfull
musikk og ledsagelse til salmesangen av Stange og
Vallset Musikkforening måtte det bare blir en fin
dag på dette vakre stedet i bygda. Med vid utsikt
over Skreia og Toten, og aller nærmest Stange vestbygd med kirkespiret ut mot nord-vest, er dette et
godt sted for gudstjenestefellesskap, menighetsbyggende samvær, kirkkeaffe gjestfritt servert av
Bygdekvinnelaget, mye god samtale, natursti i
plantenes verden for store og små – og ikke minst å
være til i Guds gode skaperverk. Slik ble det i år!
Takk til Stein Sletten og medhjelpere!
BILDENE: Øverst: Storslagen utsikt for menigheten på Balberg.
Til venstre, øverst: Litt av den store forsamlingen
på 16. juni.
Til venstre, under: Stange og Vallset
Musikkforening er gode medspillere.
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Ved Mjøsas
bredder 14. juli
Sommerens andre friluftsgudstjeneste i Stange samlet mange mennesker på Rekstadstranda 14. juli.
Takk til Else Poulsen og Elisabeth Rekstad som stilte stedet til rådighet for menigheten. Vi fikk et
praktfullt vær og overraskende besøk av to pilegrimer, ekteparet William og Alexandra Riggins fra
Minnesota, som hadde syklet gjennom 30 land, og
endte opp i Stange menighets friluftsgudstjeneste.
De tilhørte den gresk-ortodokse kirke og kom fra en
amerikansk stat med etterkommere etter norske innvandrere, noe de fikk bekreftet av at Minnesota er
velkjent i Norge. Under gudstjenesten formidlet
enkle kristne sanger slik Herrens glade trubadurer
skal gjøre.
Bildene: De to øverst til høyre: Gudstjenesteforsamlingen lytter til sang av pilegrimene fra
Nest nederst: Etter gudstjenesten lekte barna ved
vannkanten.

Med utsikt fra Skreiaberget
De har det fint på det andre sida av Mjøsa. Det er så
mye vakkert å se på. Frodig landskap med storslagne gårder, vakker bebyggelse – og igjen denne enestående middelalderkirken som kneiser med sitt
lange tårn og høye spir. Dessuten ser vi så fint tettstedene langs Mjøsa fra Strandlykkja og Espa til
Tangen og kornsiloen i Stange og lengst inne
Hamar-kaupangen med Domkirkeodden, nærmest
nordover med Helgøya, og så Mjøsa i fugleperspektiv med raske båter som piler på vannet. Dette fikk
en gruppe fra Stange menighet oppleve 9. juni.
Bildet nederst på siden: Skreikampen – et praktfullt sted for rast etter en times gange opp fra parkeringsplassen.
Forran fra venstre: Kari Gjerstad, Inger
Westjordet, Ruth Berg, Bjørg Berstad, Kari Bjørgen
Ragnhild Velle, Anne K. Syverud, Stein Breck.
Bakerst: Arnfinn Bjørgen, Arne Berstad, Dag A.
Andersen, Per Westjordet, Ola Nordsveen, Kari
Nordsveen, Olav Gjertsad.
Grethe Breck, Lars Gunnar Velle og Sigmund Rye
Berg våget ikke å være med på bildet.
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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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Tangen

Stange
Døpte:
23.06. Pernille Therese Alm
23.06. Anne-Marie Botterud
23.06. Adrian Kristiansen Nettum
23.06. Nicolai Pedersen
23.06. Marte Henriksen Mauseth
23.06. Kristian Stensrud Knutsen
07.07. Robin Dillerud
14.07. Isak Steinum Kvalvik (Hamar Domikirke)
Vigde:
22.06. Per Erik Jahren Viken og Ingrid Fredheim
29.06. Lars Elton og Marit Andreassen
06.07. Ole Martin Hvidsten og Unni Sveum
Døde:
14.06. Gerd Pedersen
(gravlagt i Hamar)
20.06. Olaf Nilsen
29.06. Betsy Magnussen

Døpte:
23.06. Sabrine Nordli Kristiansen
23.06. Malene Johansen
23.06. Marianne Martinsen
23.06. Frida Vesterlund Gerkens
14.07. Heidi Nordby Hammersborg
Vigde:
15.06. Frank Robert Johnsen og Maren Dillerud
21.06. Odd Pedersen og Maria Pedersen
13.07. Hallvord Reiar Michaelsen Steen og
Harumi Fujita (forbønn for inngått ekteskap)
Døde:
10.06. Vebrand Hellesøy
15.06. Marit Strand
10.07. Solveig Dokken

f. 1921
f. 1912
f. 1917

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.

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

f. 1972
f. 1918
f. 1913
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Søndag er kirkedag
– og gudstjenestene er for alle!
1.september - 15. søndag etter pinse
Efeserne 5,15–20.
STRANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO
kl.11.00. Høymesse.
Rye Berg.
Offer til utsmykning i senteret.
Kirkekaffe

29. september - 19. søndag etter pinse
Markus 10,17–27.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Høymesse.
Stensberg.
50-års-konfirmantene innbudt spesielt.
Hyggesamvær i Menighetssenteret.

8. september - 16. søndag etter pinse
Lukas 10,38–42.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Høymesse.
Rye Berg.
Offer til Norsk Misjon i Øst.

6. oktober - 20. søndag etter pinse
Joh. 9.1–7. 35–38.
TANGEN KIRKE kl.11.00.
Gudstjeneste for store & små.
Stensberg.
Offer til Menighetsfakultetet.

15. september - 17. søndag etter pinse
Lukas 7,11–17.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Presentasjonsgudstjeneste med årets nye
konfirmanter.
Rye Berg.
Offer til Ungdomsklubben.
Kirkekaffe/cola i nordskipet med informasjon.
TANGEN KIRKE kl.11.00.
Presentasjonsgudstjeneste med
årets nye konfirmanter.
Stensberg
Offer til Ungdomsklubben.
Kirfkekaffe/cola og informasjon.

13. oktober - 21. søndag etter pinse
1.Mosebok 2,18–24.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høsttakkegudstjeneste.
Rye Berg. Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke
i utlandet. Kirkekaffe og fellesskap.

22. september - 18. søndag etter pinse
Johannes 8,31–36.
TANGEN KIRKE kl.11.00.
Høymesse.
Stensberg.
50-årskonfirmantene innbudt spesielt.
Offer til diakoniarbeidet.

20. oktober - 22. søndag etter pinse
Matt. 11,25–30.
STANGE MENIGHETSSENTER kl.11.00.
Familiegudstjeneste.
Offer til TV-aksjonen 2002 – «Et nytt liv!».
Kirkekaffe og fellesskap.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.11.00.
Høymesse.
Stensberg.
Offer til TV-aksjonen 2002.
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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

STANGE KIRKES BLOMSTERFOND
Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og
bisettelse.
Blomsterkortene kan brukes alene eller
sammen med blomster.
Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene:
Kvisgaard, Fotosenteret Stange, Gullsmed
Bruun, Sparebanken Hedmark og på

Ønsker du kirkeskyss
til gudstjeneste?
Ring Stange
kirkekontor torsdag
eller fredag før søndagen du ønsker skyss.
Telefon 62 57 89 30.
Vi hjelper deg.
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Nye og gamle konfirmanter
Presentasjonsgudstjenester
Søndag 15. september er årets
nye konfirmantene innbudt sammen med foreldre og familie til
gudstjeneste med presentasjon i
både Tangen kirke og Stange
kirke. Gudstjenesten markerer
den felles oppstart av konfirmantåret 2002–2003. I begge menig-

hetene etterfølges gudstjenestene
av kirkekaffe/cola og litt mer
informasjon om høstprogrammet.

50-årskonfirmantene
Søndag 22. september innbys
50-årskonfirmantene til gudstjeneste i Tangen kirke.

Søndag 29. september innbyr vi
50-årsjubilantene til gudstjeneste
i Stange kirke og etterfølgende
hyggesamvær i Stange
Menighetssenter Vollbo.
Gudstjenestene er som alltid en
menighetsgudstjeneste hvor alle
ønskes hjertelig velkommen!

BILDET: Første rekke fra venstre: Margrethe Westjordet Hauge, Paula Mikkelsen Pettersen, Grethe
Wollebæk Stenberg, Åse Baardseth Haugli, Birgit Ruud Olsen Pedersen, Karin Sørløkken, prost Sigv.
Krohn, Hjørdis Hunseth, Else Emilsen Nylende, Karin Martinsen Solbakken, Dagny Westad Foss, Solveig
Pinnerud Skotheim og Grethe Rindahl Jakobsen.
Andre rekke: Ole Martin Kinn Berntsen, Johnny Lundby, Gunnar Enger, Fredrik Dahl, Egil Hushagen,
Hjørdis Emilsen Spitalen, Asbjørg Kristoffersen Johannessen, Sonja Simensen Mostue, Aud Karlsen
Mjøsvang, Karin Simensen Ramseth, Sonja Kristiansen Jensen, Jan Erik Kaspersen, Bjørn Arne Frenning,
Odd Nilsen, Einar Mork og Johan Wilsan.
Tredje rekke: Vidar Sveum, Aage Hauge, Willy Brovold, Bjørn Pedersen, Leif Nicolaysen, Leif Gunnar
Jansen, Arnt Lindstad, Hans Nyland, Kjell Bye, Jan Bye, Eriksen, Enok Hansen, Knut Antonsen, Olav Lie,
Trygve Nyhus og Sven Søgård. Bildet er signert N. Helger.

