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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 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.

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

Sørholte menighetspleie møte
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 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

Trykk: Nardus Trykkeri,
Møllervegen 1, 2336 Øyer
Kasserer: Stein Rusdal,
Enerhaugen 5, 2335 Stange
Frivillig abonnement kr. 100,–.
Postgiro: 0530.27.86382

Frist for innlevering av stoff til
neste nummer: 6.06.2003.

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
Barneklubben i Stange
Menighetssenter, Vollbo
Møtes annenhver mandag
kl. 17.30–18.30
Et tilbud for barn fra 4–7 år.
Fortelling og sang, lek og forming.
Ledere: Aslaug Bjørnstad og
Kari Bjørgen.
SMUK – Ungdomsklubben på
Vollbo for 5.–7. klasse
Voksenledere: Marit Nordsveen,
Else K. Bjørnstad,
Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke.
Hjelpeledere: Anders Lundby,
Robert Sveen, Krister Skjærbekk.
Klubbkvelder vårhalvået 2003:
28. mars
9. mai.

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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Påske i det grå
Du har det kanskje slik som meg, bærer på en
forventning og et håp om at 1. påskedag skal
være en solskinnets og vårens dag, budskapet
om den oppstandne understrekes av at naturen selv lar livet vende tilbake. Da er alt liksom
slik som det skal være.
Derfor håper jeg på en solfylt 1. påskedag 2003. Ikke
av hensyn til alle skituristene på fjellet, men fordi det
gjør noe med meg når evangeliet om den oppstandne
Jesus forgylles av vårsola. Men det kan jo hende at
påsken i år kommer til å hvile i en heller kald og
ugjennomtrengelig gråhet. I skrivende stund ruster verden seg til krig i Irak – kanskje vi kommer til å feire
påske i krigens skygge?.
Men kan det ikke være slik at nettopp den grå litt
moll stemte dagen bærer på en hemmelighet?. En hemmelighet skjult i den ugjennomtrengelige gråhet som
omgir oss. For det klareste bevis for oppstandelsens
faktum ville jo være et skaperverk som formelig strålte
av kraft, liv og helhet… men slik er det jo ikke alltid.
Mange av oss har sikkert opplevd at livet ofte synes
ikke å være annet en skjærtorsdagsnetter og langfredager. Det er så mye som går i stykker for oss, det er så
mange håp som har måttet dø. Det er så mange håp
som aldri har blitt til annet en flyktige tanker. De lar
seg ikke fange, de blir ofte borte i livets ugjennomtrengelige gråhet.
Så kan jeg møte 1. påske dag 2003 med det i mitt
eget liv som hviler i gråhetens slør. Mange ganger har
jeg drømt om at livet skulle farges med de sterke, klare
farger, vårens og livets farger. Men så passer en litt grå
1. påskedag meg helt utmerket. Matteus forteller oss at
Maria Magdalena og den andre Maria gikk til graven
«mens det begynte å lyse av dag…»
Det var langfredagen som drev dem til Jesu grav, den
styrt mørke fredagen hadde begynt å få nyanser av
grått. Falmede minner av det som var. Latter, glede,
liv, fellesskap… Langfredagens hammerslag hadde
slått det alt i stykker. Nå kunne de ikke lenger huske
hvordan Mesteren lo, ikke lenger erindre hvordan hans
øye funklet av liv. Alt hvilte bak et teppe av grått.
«Det begynte å lysne av dag»… en ubønnhørlig sannhet om livet. Jesus var død alt var forandret, ingen ting
var lenger det samme. Eller kanskje det ville være lettere å si, alt er tilbake til normalen igjen. Naturens
skiftninger synes ikke å la seg forstyrre av at ennå et
menneske må dø, ennå noen drømmer brister. Det hvilte en matthet over kvinnene som gikk til graven denne
dagen, fordi de hadde trodd at noe nytt var i emning,
syntes det dem som om verden aldri hadde vært gråere, mer innhyllet i mismot enn nå.

Det var som om solens svake stråler hadde mistet sin
kraft, palmesøndagssol hadde veket for den grå og
matte hverdagssol. Opprømte og glade, hete av
begeistring, hadde kvinnene stått i Jerusalem for en
uke siden. De hadde kjent seg sterke og opprømte,
kunne ha satset alt på at ingen ting lenger ville bli det
samme. Alt hvilte nå bak et teppe av grått. Alt som
hadde skjedd var fantastenes og galningenes håpløse
drømmer. Nå var det tid for hverdagsmenneskenes grå
realisme. Det begynte å lysne av dag og to kvinner var
på vei til Jesu grav, to hverdagsmennesker… på vei tilbake til livets gråhet. Og de var kommet så langt inn i
det grå, at de ikke kjente at bakken under dem ristet
som om den lå i veer. For de ventet jo ikke noe nytt
livs fødsel ved en grav. . . En grav var det sted for det
som var avsluttet. En sted for en sorgstemt tilbakeskuen mot det som var. Men i det grå ser kvinnene
nyanser, et hvitt lys virker som et fremmed innslag i
alt det grå.
Deres stille hvisking opphører, det er som om en
stemme får gråheten til å revne. «Frykt ikke! Jeg vet at
dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han
er oppstått, slik som han sa.» Nå er det som sløret
dras til side, som om solens lys og varme vender tilbake. Nå er det som om livets vind blåser gråheten bort. I
kvinnene ved graven har blitt til oppstandelsesvitner.
De er bærere av en hemmelighet. Engelen ved graven
gav dem en paljett med farger, sterke farger, klare og
varme. Engelens budskap er: «Skynd dere av sted til
hans disipler og si: Han er stått opp fra de døde og går
i forveien for dere til Galilea.»
Fra den tomme graven går en regnbue av livets farger, kvinnene løper tilbake til en forvirret og redd
disippelflokk. I grå og sorgtunge hjerter og øyne vender fargene tilbake, sakte, sakte.
Kvinnene ved graven har løpt langt de er trøtte, en
dag ble de hentet av døden. Men midt i dødens gråhet,
ante de at livet var i ferd med å bryte igjennom. De
gav paletten med farger videre til andre, til andre, små
og store som har malt livets farger i det grå.
For 1. påskedag er fargenes dag, for nettopp dagen i
dag, slik den er akkurat nå bærer på en hemmelighet.
En hemmelighet skjult i den ugjennomtrengelige gråhet som omgir oss. For det klareste bevis for oppstandelsens faktum ville jo være et skaperverk som formelig strålte av kraft, liv og helhet. . . men slik har det jo
også vært siden den grå påskedagsmorgenen i
Jerusalem for snart 2000 år siden.
Morten Erik Stensberg
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Konfirmanter
i Tangen
Konfirmasjonsgudstjeneste
den 25. mai

Birgitte Pedersen
Ola Källgren Rønningsbakken
Hans Christian Spitalen
Knut-Arne Nordengen Stråbø
Ann-Kristin Nordengen Stråbø
Marianne Temmen
Ina Østli
Elin Østvold
Benedicte Sleppen Ålskog

Kenneth Pedersen Alnæs
Christian Erik Bergheim
Kjersti Skjellet Bråthen
Kjersti Svenskerud Bækkedal
Nina Bækkelund
Tore Bækkelund
Anders Ekren
Asta Margrethe Eliassen
Mona Vardeberg Finstad
Ida Guldbrandsen
Marit Helene Strand Hougsrud
Mona Kristiansen
Oda Helene Lysgaard
Kaja Njøten Martinsen
Thomas Bakke Martinussen
Siri Monland
Åse Nordhaug

Trine Therese Adolfsen
Tor Kristian Sørli Andersen
Camilla Bjørnstad
Anders Lie Bækkedal
Emil Dahl
Aleksander Temmen Evensen
Tommy Finstad

Utsatt årsmøte
for Tangen

Fasteaksjon
8. april

Menighetens årsmøte er utsatt
til søndag 27. april.
Det avholdes for Tangen menighet på menighetshuset etter pilegrimsgudstjenesten kl 11.00.
Årsmelding m.m. kan hentes på
prestekontoret eller på Stange kirkekontor fra fredag 11. april.
Vi håper alle de som har tanker
og meninger om Tangen menighet kommer.
Vi ønsker å snakke sammen om
gudstjenestene i soknet. Hva kan
gjøres for at flere opplever dem
som meningsfulle? Er gudstjenestene prestens ansvar eller har alle
som er medlemmer av Den norske kirke et ansvar for at de ikke
dør?
Velkommen til årsmøte 27. april.
Tangen menighetsråd

Konfirmanter
i Stange
Konfirmasjonsgudstjeneste
den 1. juni

Tirsdag 8 april fra kl. 17.00 går
fasteaksjonen av stabelen i
Stange og Tangen menigheter.
Utenfor tettstedene er foreldrene velvillige sjåfører som
sørger for at så mange som
mulig kan få besøk.
Årets aksjon er rettet mot hivpositive og aidssyke mennesker i
noen av verdens fattigste land.
Fastetid er tid for å ta medansvar
for de mest forkomne på vår felles jord.
Ta vel imot konfirmantene som
kommer med Kirkens Nødhjelps
fastebøsser og ber om ditt bidrag
til årets fasteaksjon for verdens
syke og fattige.
Et godt resultat vil føre til at
Kirkens Nødhjelp kan nå enda
flere med sitt arbeid for å gi håp
og redde liv. Takk for din gave!

Kine Hansen
May Elin Heggelund
Hege Elisabeth Hoel
Marius Jensen
Stine Johansen
Jeanette Sørli Jørgensen
Henning Engeskaug Karlsen
Clas Kjernlie
Lene Mikalsen Kjenli
Iselin Benedicte Kristiansen
Daniel Kulstad
Karianne Kaatorp
Bente Langberg
Vegard Peder Løken
Ove André Martinsen
Kent Even Nilsen
Ole Christian Reinhartsen
Mari Rønning
Kenneth Skullerud
Tina Renate Brovold Solbakken
Monica Agbo Steen
Lill Kristin Jevnaker Strandby
Ida Sofie Vasaasen
Tóny Normann Østgård

Husk friluftsgudstjenesten
på Balberg
15. juni!
Vi ønsker at tunet på Balberg
blir fylt av mennesker under
friluftsgudstjenesten den 15.
juni.
Stange/Vallset musikkforening
blir med også i år med musikk og
ledsagelse til menighetssangen.
Vi opplever kirkefellesskap og
sosialt samvær i skjønn forening.
Stange bygdekvinnelag byr på
kirkekaffe etter gudstjenesten!
Her kan man komme både
enkeltvis og familievis!
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Røde Kors med
innsamlingsaksjon til Litauen
Stange Røde Kors, Tangen-Espa,
Besøkstjenesten holder innsamlingsaksjon
Det er innsamling av klær, sko og
utstyr(sengetøy, gardiner m.v.). Aksjonen går
av stabelen 6., 6. og 7. mai kl. 13.00–19.00.
Innleveringssted i Stange:
Elen Nord, Kr. Fjeldsgt. 1
Innleveringssted for Tangen-Espa:
Nordvang

Vi ber om at dere selv bringer klær m.m.
dere har. Men dersom det er helt nødvendig,
kan dere ringe følgende tlf. for avhenting: 62
57 10 79 eller 62 57 15 77 for Stange og
tlf. 62 58 03 95 for Tangen-Espa.
Alt vi får samlet inn, blir pakket og sendt til
Utena i Litauen hvor Hedmark Røde Kors
har et hjelpeprosjekt.

Hva er Hedmark Røde Kors’
Litauen-prosjekt?
Samarbeidsprosjektet med
Utena Røde Kors i Litauen
startet med et besøk i
Litauen høsten 1995. Dette
møtet dannet grunnlaget
for et samarbeide som ble
nedfelt i en skriftlig avtale
undertegnet sommeren
1996.
Arbeidsområdene var fra starten
av prioritert innenfor opplæring
av mannskaper og bistand til oppbygging av Røde Kors i Utena
fylke i Litauen. Ettersom tiden
har gått er dette tilbakelagt og
samarbeidet går nå mer i retning
av støtte til Røde Kors aktivitet
og arbeide rettet mot grupper med
behov for hjelp i fylket.
Hedmark Røde Kors støtter i dag
4 lokalforeninger, Utena Røde
Kors, Anyksciai Røde Kors,
Visaginas Røde Kors og Ignalina
Røde Kors, samt et barnesenter i

Visaginas (ATGAIVOS SALA)
og et suppekjøkken i Anyksciai i
samarbeide med Folkedanslaget
SØLJA fra Hamar.
Vi har følgende arbeidsområder
prioritert; hjelp til eldre, funksjons-hemmede og barn.
Hedmark Røde Kors yter en
betydelig hjelp til Røde Kors
hjemmesykepleie i hele Utena
fylke, dvs. vi holder alt nødvendig pleiemateriell til denne tjenesten.
Gjennom innsamling og transport av brukt tøy, brukt utstyr til
sykehus, utstyr til skoler og institusjoner, utstyr til Røde Kors sentrene i fylket og til barnesentrene
/ suppekjøkkenene i An yksciai
og Visaginas bidrar vi til bedre
levevilkår for barn og eldre i
Utena fylke gjennom de lokale
Røde Kors foreningene. Hedmark
Røde Kors har gjennom et transportsamarbeide med Hedmark

fylkeskommune gjennomført 21
transporter med brukt utstyr til
Utena i Litauen. Alt innsamlet
materiell blir, av Røde Kors foreningene i fylket, fordelt til trengende ut fra forespørsler og behov.
I og med at opplæringen av
Røde Kors mannskapene i
Litauen er avsluttet, vil Hedmark
Røde Kors i tiden fremover prioritere flere hjelpesendinger til
Litauen. Røde Kors vil rette hjelp
mot hver lokalforening for å styrke og sikre disses eksistens også
etter at vi trekker oss ut av samarbeidet. Foreløpig har vi en samarbeidsavtale som har en gyldighet
ut 2004.
Behovene for hjelp er minst like
stor i dag som da vi innledet vårt
samarbeide i 1996.
Bjørn Eric Grøndahl
Leder Internasjonalt utvalg
Hedmark Røde Kors
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står i slikt arbeid, og heldigvis gir de
ikke opp. Madagaskar er et fattig
land, og dersom de ikke kommer
videre, forblir det et fattig land. De
trenger vår støtte, både i bønn og
med penger.

Denne gangen har jeg lyst til å
formidle små glimt fra to land,
som vi har sendt misjonærer til:
Madagaskar og Kina.
Madagaskar er et gammelt
misjonsland, men fremdeles er det
stort behov for hjelp. Å bringe evangeliet ut til alle, er hovedmålet, men
praktisk hjelp må gå parallelt. I det
praktiske vises omsorg for hele mennesket. På Madagaskar har norske
misjonærer vært aktive i arbeidet
med brønngraving. Dette er viktig,
brønngravingsarbeidet er antakelig
det enkelttiltaket som har størst

Ærlighet ja
Tenke seg til en prest som så ærlig
som Morten Stensberg som i all
offentlighet står fram som et deppa
«januarmonster» jeg puster dypt
og blir letta, ikke over at han har
det vondt, men over hans banale
ærlighet.
Det gir meg håp, håp om at kirken
kan bli den oasen jeg drømmer om.
Hvor var kirken sist jeg trengte den
da far fikk sitt 5. utbrudd av rosen
og jeg var illsint. Det Hellige Rom
var stengt. Det var kaldt ute, jeg
ville inn i varmen for å møte Jesus
der i bønn og meditasjon. Det blir

effekt på folkehelsa. Den gassiske
stat har som mål å få 80 prosent
brønndekning innen 2015. I området
der våre misjonærer arbeider, ligger
de foran med 100 prosents dekning
innen 2003. Men alt er ikke like
enkelt, for den gamle medisinmannen er fremdeles til stede. I et område, Ambatolahy, er en medisinmann
sterk motstander av arbeidet som drives. Han forbyr folk å få sprøyter, og
han tvang brønngraverne til å legge
brønnringene i en gammel kulp, og
dermed ble det bare sølevann.
Skolegang blir også motarbeidet, for
medisinmannen er redd for å miste
makta. Det kreves utholdenhet når en
så paradoksalt at jeg står der ute i
kulda og fryser mens Jesus selv har
sagt: Bank på og det skal lukkes
opp for deg. Jeg banka, men døra
var fortsatt stengt. Det intrikate er
at mammon (som er et arameisk for
penger/materialisme) var hengelåsen på døra. Langt borte hører jeg
prat om budsjetter og mangelen på
mammon og det mens Norge er på
slankekur på et eller annet superbrød, er ingen villige til å investere
i åndelig helse ved å ha åpne kirker. Man ser ikke helheten, alt er
svart/hvitt – et sjakkbrett der brikkene skal flyttes klokt, men før man
vet ordet av det er man sjakkmatt
(kirken snakker om å være åpen og

Kina er et land hvor misjonærene
er annerledes. De er ikke misjonærer
i vanlig forstand, det er ikke lov,
men de ansettes som lærere. Rolf
Solheim er ansatt som engelsklærer
ved et universitet i Nanchang. Dette
er et samarbeid mellom en kristen
kinesisk organisasjon og Det norske
Misjonsselskap. Rolf Solheim sier
han har følt at han har kunnet snakke
fritt om sin kristne tro, og han svarer
på mange spørsmål fra arbeidsgivere,
kollegaer og studenter. De er fire
norske misjonærer der, og det er
behov for denne type misjonærer. I
den kirken og menigheten Rolf
Solheim har funnet sin plass, er det
tre gudstjenester hver søndag, og det
er flere besøkende enn det er stoler.
Følelsen av samhold er stor, og
mange yngre mennesker kan litt engelsk, slik at han kan kommunisere
med flere. Kristentroen lever i Kina,
selv om det lenge var forbudt å praktisere sin tro. Troen overlevde!
Kari Bjørgen

inkluderende, men får ikke vært det
fordi man mangler penger, som
oftest er selve kirkehuset stengt).
Med all respekt for presteskapet
generelt, så er det ikke alltid jeg vil
høre presten, men Jesu egen stemme
i bønn og stillhet. Alt sammen i håp
om at jeg etter fattig evne kan bli
mer og mer lik Ham, og hvilket sted
er da naturlig å oppsøke? Jo, kirkerommet, men dit får jeg bare lov til
å gå på søndag. Der har vi mye å
lære av de katolske og de ortodokse
kirkene som alltid står åpne, fortrinnsvis i utlandet, så var det kanskje på tide at vi som folkekirke
spiller et nytt parti sjakk?
Hega Th Lea
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Konfirmantenes
pilegrimsvandring 2003
150 konfirmanter på pilegrimsveien
Tangen – Stange 26. april
Alle konfirmantene fra de
fem Stange-menighetene
tar pilegrimsveien fatt lørdag 26. april. Vi håper på
bra vær og en spennende
tur fra Tangen kirke til
Stange kirke. Dette er en
liten bit av den veien som
pilegrimene i middelalderen gikk fra Oslo til
Nidaros.

kl.09.30. I løpet av vandringen får
ungdommene mulighet til å oppleve
og lære noe om hvordan det var å
være pilegrim for 700–800 år siden.
Samtidig får de prøve seg på å være
en ung pilegrim i moderne tid.
Det kan bli overraskende opplevelser på skogstrekningene og stoppesteder underveis med kunnskap
om middelalder og pilegrimstradisjoner. Midtveis blir det også en rastestasjon.

Ungdommene starter, sammen
med prester og andre ledere, med en
utsendelse fra Tangen kirke ca.

Middelaldertorg
ved Stange kirke
Utpå ettermiddagen begynner de første vandrerne å
nærme seg
Stange kirke. Her
vil de komme til
et middelaldertorg med forskjellige ingredienser som vi i
skrivende stund
ikke vet omfanget av. Men det
kan bli både
sangere og dansere, salgsboder
og fløytemusikk
m.m.

Pilegrimenes apostel, Jakob d.e.
Sebedeus, som står i
høyre vinge på
altertavla i Stange
kirke.
Han har hatt på
skulderen, pilegrimsstav og kappe.

Det første som vandringsfolket gjør
når de kommer fram, er å gå inn i
kirken, og så kommer de ut til kirkevangen igjen etterpå. Her får pilegrimene servert enkel og god grillmat
og noe å drikke. Dette samsvarer
med at det i middelalderen etter
hvert ble en skyldighet å sørge for at
pilegrimer underveis fikk mat og
overnattingsmuligheter.
Det blir også muligheter til å
skaffe seg en smakebit for alle andre
som vil være med på middelaldertorget foran kirkegårdsmurene på kirkevangen ved Stange kirke. Mye tyder
på at det vil bli mulighet til å se, og
eventuelt anskaffe seg forskjellige
håndverksvarer.
Vi ønsker alle nysgjerrige og interesserte velkommen til middelaldertorget og i kirken denne lørdagen!

Pilegrimsmesse
Pilegrimsdagen avsluttes selvsagt
med en enkel pilegrimsmesse. Da
samles vi alle inne i kirken, hvor
både prester, ungdom og andre medvirker. Og framfor alt – alle som
kommer dit, kan medvirke hver på
sin måte gjennom sanger, bønner og
felles opplevelse av å være underveis
i livet. En pilegrim ferdes både på
veien og i sitt eget livs historie, enten
vi er ung eller gammel. Vi kan få
hjelp til å være bevisste pilegrimer i
et nytt årtusen.
Bli med!
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Pilegrim i moderne tid:

Den gamle pilegrimsveien
gjennom Stange prestegjeld
Det store pilegrimsåret 1997 gjorde det
naturlig at vi også i Tangen og Stange forsøkte å finne stiene og veiene etter de
kristne pilegrimene som første gang, i
høymiddelalderen, tok ut på vandring mot
det hellige sted. Disse veiene går delvis på
kryss og tvers i landet vårt. Målene for
Det er denne siste tradisjonen som
ligger til grunn for at pilegrimsveien
mellom Oslo og Trondheim ble gått
av mange sommeren 1997. Noen
gikk kanskje en kortere strekning,
mens andre valgte å bruke dager og
uker for å gjenoppdage pilegrimen i
seg og gå helt fram til
Nidarosdomen. Det å gå sammen
med andre som søker etter et dypere
perspektiv på livet og en større
sammenheng i tilværelsen, er en
spennende erfaring. Det blir neppe
som i middelalderen, men målet for
både den gamle og den moderne
pilegrim er fortsatt det hellige og
guddommelige.
Alle er vi underveis i livet både
med vårt eget livs historie og vår
troshistorie. Å gå sammen med andre

vandringen var knyttet til et hellig sted,
for eksempel Selje kirke, Røldal kirke
eller Stiklestad.
Men det meste kjente og viktigste valfartsstedet var Nidarosdomen og Olavskilden
der.

gir mange muligheter. Det går an å
være taus, tenke mens man vandrer,
eller samtale med andre om de ting
man bærer på av spørsmål, lengsel,
tvil og anfektelser.

Vanlig med
pilegrimsvandring
i middelalderen
I middelalderen var det ganske vanlig å legge ut på pilegrimsferd. Og
veien man fulgte for å nå frem, var
den vanlig brukte ferdselsveien. Det
kunne være kjerrevei, gangvei eller
endog over øde og ulendte strekninger bare en utydelig sti. Sjøveien med
båt, både langs kysten og på innlandsjøer, var selvsagt mye brukt.
Dersom det var for å gjøre opp for
synd, skulle pilegrimen helst gå til
fots, kanskje et stykke av veien barbeint. De som var dårlige til fots
kunne bruke hest.
Av flere grunner var det også vanlig å dra på pilegrimsvandring sammen med andre. Og man måtte ha
med seg penger for overnatting og
mat på herberger. Kostholdet var nok
ganske annerledes enkelt enn hva vi
er vant med. Ellers tok man også inn
hos slekt og venner der slike fantes.
Dagsreisen kunne være omkring 3

mil lang, og reisen kunne gå over
dager og uker. Først og fremst var
sommerhalvåret valfartstid av forståelige grunner.
Både fattige og rike fantes blant
pilegrimene, og motivene for ferden
kunne være ulike. Men de fleste drog
nok for å finne fred og frelse for sin
sjel, sjelebot.

Pilgrimsveien gjennom
Stange prestegjeld
Denne strekningen var en vanskelig,
men gammel ferdselsvei fra Eidsvoll,
over Morskogen og til Stange og
videre nordover. Spitalen er kjent fra
gammelt som et møtested og hviletsed for pilegrimene. Her møttes også
vandrere sør-østfra, fra Odalen og
andre bygder. Som nevnt foran gikk
pilegrimsveien på kryss og tvers,
men trakk seg gjerne sammen mot
de såkalte veitslehallene/gjestgiveriene og mot kirker. Det er ikke urimelig å regne med at stedsnavn med
ordet «kors» i seg var viktige både
for pilegrimer og andre.
Slik er det også mulig å finne
hovedlinjene i pilegrimsleden også
der hvor vi ellers ikke har noen
skriftlige kilder eller andre gamle
tradisjoner å bygge på. Veiene gikk
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gjerne opp i liene, gjennom eller
ved siden av gårder eller også over
høydedrag hvor det var bosetting
eller sommerdrift/setrer.
Fra Korslund på Morskogen er det
sannsynlig at pilegrimenene fulgte
vassdragene til Lysensjøen,
Lyssjøsetra, Ottvangen Spitalsjøen
og til Spitalen, hvor veien fra Odalen
kom til.
Her var det rasteplass, kanskje et
veitslested, for overnatting for de
som kom fra sør-øst, trolig et viktig
knytepunkt for middellalder-pilegrimen.
Kanskje gikk ferden videre over
Romseter, Veensvangen og ned til
Mjøskanten ved Skaberud. Derfra
gikk leden fram til Korsådegården
med mulighet for besøk på den
gamle høgendeskirka på Hov. Vi skal
også huske på at den gamle sjøveien
gikk i land her i Korsødegårdsviken.
Pilegrimer som kom vannveien,
kunne således ta inn for å kvile seg.
Deretter kunne de gå i båten og seile
eller ro fram til Gjøvika, Frankstøa
eller Gillund, for derfra å ta leden
videre om Stange kirke som hevet
seg opp med sitt høye spir.
Landverts gikk veien om Vik med
sin kirke. Både Vik og Hov med sine
kirker befant seg i hvert sogn som på
1500-tallet tilhørte henholdsvis
Romedal og Stange hovedsogn.
Det er grunn til å tro at pilegrimsveien videre gikk over Vardeberg,
Ekeberg, Saastad og fram til Stange
kirke. Også her kunne pilegrimene
søke inn i kirken for en bønnestund
og kvile. Via Huseby og gårdskirken
der gikk ferden over Ottestad, som er
gammelt kirkested, og fram til vadestedet ved Åker. I sum utgjør denne
strekning en dagsreise for valfartfolket i middelalderen.
Det er først litt senere i middelalderen at Hamarkatedralen blir valfartsted for pilegrimer. Dette skyldes at
paven i 1323 tildelte kirken et avlatsprivilegium, og som dermed ga den

status som valfartskirke. I kirken var
det også et gammelt mirakelkrusifiks
som betydde mye for angrende, slitne og syke pilegrimer. Dessuten finnes det en lyrisk beskrivelse av urteplantenes duft ved katedralen. Disse
urtene hadde andre pilegrimer hatt
med seg fra Rom og så plantet dem
ved kirken eller ved Olavsklosteret
som sto der.

Pilegrim
Benevnelsen pilegrim har, som
mange kirkelige ord, røtter i det
latinske språk, og «peregrinus» betyr
utenlandsk, fremmed. Opprinnelig lå
det noe usikkert og utrygt i begrepet
fremmed. En «peregrinus» var uten
slekskontakt og samhørighet med sin
by eller bosted. Som reisende i fremmed land hadde man ingen rettssikkerhet. Dette er også bakgrunnen for
at kirken forordnet lover som skulle
trygge dem som var ute på valfart og
vandring.
Kirken har i tråd med dette lagt inn
en dypere betydning i ordet.
Pilegrimen er på vandring her i verden og på vei mot det evige, himmelske rike. Dette pilegrimsmotivet
finner vi ofte igjen i Bibelen.
Disiplene er ikke av verden, sier
Jesus i sin yppersteprestelige bønn i
Joh.17,14.
Pilegrimene er på en måte «fremmede og utlendinger på jorden», slik
Hebreerbrevets forfatter skriver i
Hebr. 11,13.
Framfor alt er pilegrimsbegrepet et
sterkt uttrykk for selve menneskelivet. Troens historie i og hos den
enkelte har med vår livsvandring å
gjøre. Vi er underveis. Slik sett er vi
alle pilegrimer.
Vi bør gjenoppdage pilegrimen i
oss. Hvordan vi så vil bryte opp og
gi oss på vei mot målet er både et
individuelt og et felles ansvar og en
stor mulighet.
Kanskje pilegrimsleden gjennom
Tangen og Stange kan bli en inspirator for oss?

Hamar bispedømme
850-års jubileum
I år feirer vi at Hamar bispedømme
ble opprettet for 850 år siden. Den
gamle Hamardomen med klosterbygg og tilhørende bygninger var et
praktfullt byggverk og sentrum
gjennom hele høy- og senmiddelalderen. For pilegrimene var selvsagt
Hamardomen den viktigste mellomstasjonen mellom Oslo og Nidaros.

Pilegrimsveien i vår tid
Hensynet til framkommelighet og
praktiske funksjoner for dagens vandrerer tilsier at pilegrimsveien i vår
tid ikke alltid samsvarer med den
opprinnelige veien. Vei og jernbane
har også medført forandringer i terrenget. Men i hovedsak kjenner vi
den gamle veien og følger den.
Pilegrimsfellesskapet ST. Jakob har
i likhet med svært vanlig tradisjon for
pilegrimsveiene på kontinentet, merket pilegrimsveien med gulmalte
piler. Dette synes kanskje ikke alltid å
være det mest estetiske, men alle vandringsfolk kjenner igjen disse pilen
og vet dermed at de er på rett vei.
Dette gjelder særlig der hvor annen
merking ennå ikke er på plass eller er
borte på grunn av skade og slitasje.Vi
håper imidlertid at det skal bli mulig å
få ferdig de offentlige merkepelene
som er godkjent av riksantikvaren.
Kulturkontoret med kultursjefen i
spissen arbeider med å få satt opp veimerkene gjennom Stange kommune i
løpet av jubileumsåret 2003.
Sigmund Rye Berg
(Dette er en bearbeidet artikkel som
første gang sto Stange menighetsblad nr.
3 -1997.
I forbindelse med både bispedømmejubileet og konfirmantvandringen har det
kommet ønsker om å få artikkelen på
trykk i ny utgave.)
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Hamar bispedømme 850 år:

Pinseaften:•Bispedømmets pilegrimsvandring
med pilegrimsmesse i Hamardomen
Hvor du enn kommer fra i
bispedømmet har du mulighet
pinseaften å gå sammen med
mange andre mot et felles mål.
Da vil det bli arrangert pilegrimsvandringer fra alle «himmelretninger» mot Hamardomen på Domkirkeodden i
forkant av den store festdagen
1.pinsedag.
Du kan enten komme til Ringsaker kirke (hvor det blir overnattingsmulighet i kirken fra fredag
til lørdag), Mikaelskirken på
Rokoberget i Løten, Stange kirke

eller fra Nes kirke (med rotur på
Mjøsa). Er du langsveisfarende
kan det bli ordnet med rimelig
overnatting på de andre stedene.
Vil du ikke gå hele veien, vil det
bli ordnet med bilskyss for deler
av veien. Vi regner med å bruke
hele dagen på vandringen til
Hamardomen hvor det er pilegrimsmesse kl. 17 ved pilegrimspresten.
Etterpå er det mulighet å fa kjøpt
mat av speidere som har leir på
Domkirkeodden, samt delta på
kortere vandringer på museums-

Hamar bispedømme 850 år:

Utstillinger i Hamar rådhus
og på Domkirkeodden
I forbindelse med 850-årsjubileet viser Hamar bispedømmekontor
to utstillinger:

Trossuttrukk
Bidragene til utstillingen er utlånt av privatpersoner i Hamar bispedømme, og viser et variert og spennende utvalg av bilder og håndarbeider.
Utstillingen vises:
26.mai – 6. juni: Hamar rådhus
(åpent kl.08.00 – 16.00, ikke lørdag og søndag)
8. juni, 1.pinsedag: Domkirkeodden, Hamar.
(Det er gratis adgang).

Kirkekunst og kirketekstiler
Utstillingen består av et lite utvalg av kirketekstiler i bruk i kirker i
Hamar bispedømme. Arbeidene er utført av kunstnere fra bispedømmet.
Utstillingen vises:
1. pinsedag, 8.juni– l0.september: «Aulatoppen»,
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden,
(Åpningstider: 15. juni–17. august, kl.10.00–18.00,
ellers kl. 10.00 –16.00).

området med ulike tema. For de
som ønsker å være over til festdagen 1.pinsedag, vil det bli mulighet til rimelig overnatting enten
på museet, på skole i Hamar, vandrehjem eller annet etter ønske.
Vil du tilbake til utgangsstedet
samme dag for eventuelt å hente
bil, vil vi ordne med skyss dit.
Gi deg selv en sjelden opplevelse!
For nærmere opplysninger kontakt pilegrimsprest Arne Bakken
tlf. 625503352,
e-post: arne.bakken@c2kirken.no.

Leie av
Tangen
menighetshus
Ønsker du å leie
Tangen menighetshus i
forbindelse med møter,
kurs, arrangementer,
minnesamvær,
bryllup, selskap etc.
Da kan du ta
kontakt med:
Anne Mari Sletli:
Tlf. 62 58 08 58 (privat)
eller mobil 48 05 36 93
eller på
e-post:
tangenmenighet@sensewave.com
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Fellesgudstjeneste
på Skjærtorsdag
Stange, Tangen og Ottestad
menigheter har felles skjærtorsdagsmesse i Stange
Menighetssenter kl.18.00 17.
april.

Velkommen til felles gudstjeneste
og påfølgende kveldsmat i Stange
Menighetssenter Vollbo på skjærtorsdag. Dette er en tradisjon vi
ønsker å fortsette med. Og vi håper
at mange vil være med og oppleve
det spesielle med skjærtorsdagens
preg og innhold.
Husk å ta med litt mat til det felles
kveldsmåltidet. Vi fortsetter fellesskapet fra nattverdgudstjensten et
par timer. T med deg noen og bli
med!

Min kirkebok til 4-åringer
Kirkebok blir delt ut til 4-årsdåpsbarna søndag 27. april!
Vi sender ut invitasjonsbrev til de
familiene dette gjelder spesielt! Vi

tror er svært viktig at alle dåpsbarna får oppleve sin egen kirke og
gudstjenesten der, så sørg for at de
får delta og oppleve dette.
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Marie Westbys dagbok fra aprildagene 1940
Våren er ei spesiell tid, for mange har våren 2003 stått i
krigens tegn. Men det er ikke snakk om en krig på norsk
jord, denne gangen. Marie Westby skrev dagbok
gjennom mange år. Menighetsbladet bringer her et lite
utdrag av dagboka hennes fra maidagene 1940 og fram
til kapitulasjonen 10. juli.
Onsdag den 1. mai
I dag er det strålende vær og liten
militærtrafikk mot det som har
vært i de siste dagene Nå blir det
flere tog.
Det skal gå 2 i dag og 2 om
natta.
Tyskerene kommer og henter 9
av sine soldater som ligger i vei-

kanten og begraver de på kirkegården. De bærer dem oppover
fra Kværnhusbråten og rett oppover jordet forbi Løvstad og rett
over veien. Folk som skal nedover stanser og ser, men da blir de
tiltalt med noen kvasse ord. Det
står vakt i veien. Folk må gå fort
forbi dette. De bruker ikke kistene

som Johan Nordby har lagd til
dem. De kaster de arme krigerne
ned i et stort hull, og kaster grus
over. Etterpå skyter alle i kor, 3
skudd. Trekorsene med deres
navn er plassert over, en hjelm
blir hengt på hvært kors og så er
sermoien slutt. Dette er det de får
for sin innsats her i livet.
Pinsedag den 12.5.40
Ja nå har det gått mange dager
siden sist jeg skrev noe, men det
blir snart dagligdags dette her
også. Den ene dag går etter den
andre. Tyskere og Østerrikere far

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
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ter om på veiene. De siste dager
har flerfoldige tusen gått til fots,
sammen med en del små-hester
og mulldyr. Sist fre dag kom det
ca. 1500 stk. De tok kvile på
rampa og sydover herfra. En del
tyske strenge offiserer er med og
holder disiplin. Men ellers er det
Tyrollertropper fra Østerrike. De
kommer farende inn og vil høre
radio. Kl. er 14.00 så det er dagsnytt fra Deutschlandsenderen.
Noen soldater stanser igjen inne,
de har moro av å tøyse litt med
jentene. De som sitter på rampa
tar av seg på tærne og sitter og
soler seg. De er sårbente så de er
helt skinnløse på bena. Men rene
og pene er de ellers. Stakkars
arme kroker, de fleste er triste og
lar oss forstå at de ikke er sinte på
de norske soldater eller det
Norske folk i det hele. Kviletida
gikk til ende og de arme slaver
må videre. Mulldyra kan omtrent
ikke røre seg de heller. Det er
vondt å dra ut på landeveien
igjen.
Noen offiserer stiller opp først.
De spiller på munnspill og soldatene synger og jodler. Jeg må si –
jeg riktig fryser – hvem kunne tru
at vi både skulle se og høre ekte
Tyrollere? Tenk om det hadde
vært i fredstid, men akk og ve . Vi
må betrakte dem som fiender,
enskjønt vi har vel ingen ting å
hate for. Deres mål er Tangen.
Der skal de overnatte. Ja denne
dag vil vi vel aldri glemme, deres

Vi har også tatt med et bilde som
illustrerer noe av det som omtales i
dagboka, nemlig gravleggingen av
flere tyske soldater på kirkegården i
Strandlykkja. Bildet er velvilligst
utlånt av Einar Hestnes.

måltid var en svart brødskive og
en liten spekepølse bit. Intet fett.
12.5.40:
Det var pinslørdagen i går. Ola
Lien kom hemat. Han kom fra
Åndalsnes. Han har vært i saniteten og har mange uhyggelige
minner. Vi er glad over hvær
enkelt av våre som vi ser kommer
hjem igjen, Pinsdagen kom også
Einar Lien. Han kom i full uniform i bil. Ja nå er alle våre her
på Strandlykkja hjemme igjen, så
nær som Bjarne Midtskogen. Vi
har da hørt han skal være på
Dovre et sted.
17.5.1940 SYTTENDE MAI:
Dagen er vakker med strålende
sol og varme i lufta. Men hvorledes 17. mai skal vi feire? Friheten
er borte, kunne vi bare få heise
flagget på halv stang. Vi kunne
således minnes våre tapre soldater
som gav sitt liv, ja ofret alt de
eide, Men nei, de tyske myndigheter sier at dagen skal være som
en annen arbeidsdag. Vi skal få se
at vi er underkuede.
Men når kvelden kom så tok vi
allikevel helg, Jentene kledte seg i
bunader, og de tok med seg inn de
som var oppi vegen. Vi og G. G.

spanderte kaffe og vafler og
Torbjørg og spanderte bløtkake.
Bjarne Bollingmo spilte fele og vi
andre sang NORSKE sanger så
det riktig jomet. Aldri var vi vel
mere norske enn i dag. Karen
leste en prolog forfattet av henne
selv. Festlig altså. Kampene fortsetter i Narvik-distriktet Vi venter
og venter for hvær dag at nå må
det hende noe snart, så vi blir fri
igjen.
Stakkars alle folk som skal leve i
krig og ufred. Måtte dagen snart
komme at vi mennesker kunne
forstå vårt eget beste. Ikke noen
få skal kunne sette verden slik i
branns for selv å bli en udødelig
person i historien.
9.7.40
Ja nå har det sørgelige hendt. Vi
fikk i dag bud om at Norge har
kapitulert. Kongen, Kronprinsen
og regjeringen har flyktet til
England med gullet.
Kronprinsessen med barna er reist
til Sverige.
10.7.40
Ja nå blir det å gå å gå å vente på
at noe må skje, som kan befri oss
helt – så vi kan stå på egne ben
og være et «FRITT FOLK».
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Telefon: 62 57 18 96
Faks: 62 57 30 92
Postboks 147, 2335 Stange
E-post: stange@fribokhandel.no

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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Den gamle dama på Tangen
Noen ganger hender det at
jeg drømmer. Dagdrømmeri
skal visst nok være sunt sier
ekspertene dersom det ikke
blir for mye av det. Ganske
ofte går drømmene og tankene mine til kirken. Jeg
drømmer om mange ting for
henne («henne», ja for faktisk så er kirken og menigheten i Det nye testamente
hunkjønn).
Jeg er litt usikker på om mine
drømmer handler om en ung kvinneskikkelse eller gammel bestemor. Skjønt hvis en skulle ta pulsen på henne akkurat nå så virker
det som om den ikke er så høy,
hun strever litt med å få formidlet
til barna sine det hun har på hjertet. Mange har avskrevet henne
som gammel og utgått på dato.
Og ikke nok med det, hun er den
eldste dama i Norge og trenger en
statlig gåstol for å holde seg
oppe. Visst nok skal hun være
ganske radikal, forlovet med en
forbryter som døde på et kors.
Men så er det bare det at noen
helst ser at denne radikaliteten
hennes ivaretas av formynderen
hennes en mann med navnet
Staten. Nå diskuteres det om hun
er selvstendig nok og egentlig vet
sitt eget beste. Men uansett gammel nok er hun i hvert fall til å
bestemme over seg selv. Mange
barn har hun også, i Tangen sokn
er det nesten 2000 av dem hun
har født gjennom dåpen.

Mange vil nok si at hun er ganske heldig, for fortsatt har hun
egen hjemmehjelp (les: prest) og
det til tross for kommunale nedskjæringer. Hjemmehjelpa hjelper
til med å få arrangert de ukentlige selskapene hennes. Spesielt
brød, vin og de fortryllende
ordene er det han steller med og
har ansvaret for. Selskapelighet
liker hun godt, men det kan virke
som om formen hennes ikke lenger trekker til seg de store skarer
av barn lenger. Noen kommer
kanskje av gammel vane, men forventer ikke lenger å få høre nytt,
som gamle mennesker flest har
hun en tendens til å gjenta seg
selv. På en annen side, husker
godt gjør hun. Mye av det hun
forteller om skjedde for flere
tusen år siden – kan hende noen
skulle vekke henne opp av villfarelsen og fortelle at det kanskje
var like greit om hun tidde stille?
Noen av barna hennes mener at
ikke er annet enn gullalderdrømmer og feberhett snakk det hun til
stadighet kommer med. Det minste man kan forlange er i hvert
fall at hun viser vilje til å lytte før
hun svarer. Men foruten hjemmehjelp har hun også en kar som
hjelper til med det praktiske rundt
dødsfall når noen av barna hennes dør og steller i hagen hennes.
Riktig vakkert er det rundt henne.
Også er det et annet menneske
som kan trylle fram de vidunderligste toner i henne. Ja det er nesten så hjertet sprenges og tårene
triller for disse tonene hjelper

henne til huske på sin elskede
som en gang skal ta henne til seg
og mange av barna hennes med.
Den gamle damen på Tangen
skulle så gjerne ønske at flere av
barna hennes kom til henne, ville
samtale med henne og spise og
drikke av hennes forråd. Hun har
ingen å miste og alle barn er
hjertelig velkommen hjem. Med
årene har den gamle lært seg at
hun ikke skal trekke sine barns
motiver i tvil, men hun vil mer
enn gjerne fortelle om sin store
Kjærlighet. Og det rare er at når
hun gjør det er det som om hun
glemmer seg selv og sitt eget. Da
er det som det kommer over
henne en ungdommelig kåtskap
og glede. Da synger hun sanger
som får barna hennes til å gråte
og le. Sørge og forbanne. Elske
og handle. Men hun lengter.
Lengter etter barna sine. . . og
venter dem hjem.
Lurer du på hva den gamle
dama trenger av hjelp og/eller
oppmuntring så kontakt hjemmehjelpa hennes på telefon 62 58 22
30 (kontor) eller privat 62 58 23
57 (privat).
Jeg kjenner vedkommende ganske godt og vet at hun mer enn
gjerne vil se igjen flere av barna
sine – oftere. (Kommer du innom,
kan jeg garantere at du ikke
trenger å ordne kaffe eller ta oppvasken etter deg. . .)
Vennlig hilsen for den gamle
dama på Tangen
Morten
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62 53 00 16
Storhamargt. 21

2317 Hamar
Hjemmekonferanse
uten ekstra kostnad

Vi leverer blomster til
alle anledninger

Tingvold Cafe
og Catering AS
2335 Stange

Konfirmasjon - Bryllup
Minnesamvær
Alle anledninger
Be om tilbud
Tlf. 62 57 13 18
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Stange
Døpte
14.02. Tuva Ødegaard Lie (døpt i Ullevål
Universitetssykehus)
16.02. Kristoffer Haugen (døpt i Uvdal kirke)
23.02. Mads Berget
09.03. Emma Akselsen Kristiansen
09.03. Erik Johann Gauger
09.03. Finn Gauger
09.03. Emma Bunes Evensen
09.03. Linn Berger Ewald

Døde
02.02.
08.02.
14.02.
18.02.

Georg Skyberg
Eli Ødegård
Tuva Ødegaard Lie
Richard Næss Winum

f. 1911
f. 1949
f. 2003
f. 1986
(Begr. i Hamar)
04.03. Grethe Therese Syverinsen f. 1933

Tangen
Døpte
02.03. Erik Høvde Antonsen
09.03. Ruben Andersen Kulstad
Døde
21.02. Ivar Mikkelsen
05.03. Nelly Evensen

f. 1949
f. 1917

Vigde
01.03. Kåre Berglie og Vigdis Evensen

Velkommen til påskens
og vårtidens gudstjenester!
13. april - Palmesøndag
Johannes 12,1–13.
STANGE KIRKE kl.11.00. Palmesøndagsmesse.
Rye Berg. Offer til Kirkens Familiekontor.
TANGEN KIRKE kl.18.00. Kristuskransen.
Stensberg. Offer til menighetsrådets arbeid.
Enkel kirkekaffe.
17. april - Skjærtorsdag
Matteus 26,17–29.
SPITALEN kl.11.00. Høymesse. Stensberg.
Offer til MF. Kirkekaffe.
STANGE SYKEHJEM kl.11.30.
Gudstjeneste for pasienter og familie. Rye Berg.
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO
kl.18.00. Felles kveldsgudstjeneste for Stange,
Tangen og Ottestad menigheter.
Nyhus, Stensberg og Rye Berg.
Offer til Menighetsfakultetet.
Felles kveldsmåltid etter gudstjenesten.

18. april - Langfredag
Lukas 22,39–23,46.
STANGE KIRKE kl.11.00. Langfredagsmesse for
Stange og Tangen menigheter.
Rye Berg og Stensberg.
Offer til Kirkens Nødhjelp/Irak.
20. april - Påskedag
Matteus 28,1–8.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.
Rye Berg. Offer til menighetsarbeidet.
TANGEN KIRKE kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet.
26. april - Lørdag
STANGE KIRKE kl.18.00. Åpen pilegrimsmesse
med alle konfirmantene fra Stange-menighetene.
Fra kl.15–18 er det middelaldertorg på
kirkevangen/området ved parkeringsplassen.

Over til neste side . . .
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. . . fra forrige side
27. april - 1. søndag etter påske
Johannes 20,19–31.
STANGE KIRKE kl 11.00. Familiegudstjeneste
med utdeling av kirkebok til 4-års dåpsbarn.
Barneklubben deltar i prosesjon og med sang.
Offer til barnearbeidet.
Brus og kirkekaffe etter gudstjenesten.
TANGE KIRKE kl.11.00. Emmausmesse.
Stensberg. Offer til konfirmantarbeidet.
Kirkekaffe og menighetens årsmøte
i Tangen menighetshus.
1.mai - høytidsdag
Lukas 6,36–38.
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO
kl. 11.00. Solidaritetsgudstjeneste. Rye Berg.
Offer til Kristne Arbeideres Forbund.
TANGEN KIRKE kl.11.00.
Solidaritetsgudstjeneste. Stensberg.
Offer til Norsk Folkehjelp.
4. mai - 2. søndag etter påske
Johannes 10,11–16.
STANGE KIRKE kl.11.00. Vårmesse. Rye Berg.
Vårmesse. Rye Berg. Offer til Misjonshøyskolen.
Stange Hagelag deltar i gudstjenesten og innbyr til
kirkekaffe.
11. mai - 3. søndag etter påske
Johannes 16,16–22.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse. Rye Berg.
Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet.
TANGEN KIRKE kl.18.00. Samtalegudstjenesten
med konfirmantene om Kristuskransen. Stensberg.
Offer til Kirkens Nødhjelp. Kveldsmat.
17. mai - Grunnlovsdag
Lukas 1,50–53.
STANGE KIRKE kl.10.00. 17.mai-gudstjeneste.
Rye Berg. Offer til menighetens dåpsopplæring.
Bekransning av minnebauta etter gudstjenesten.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.09.15.
Gudstjeneste for store & små. Stensberg.
Offer til Redd Barna.
TANGEN KIRKE kl. 10.45.
Gudstjeneste for store & små.
Offer til Barnehagen.

25. mai - 5. søndag etter påske
Johannes 29,11–14.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Samatelgudstjeneste med konfirmantene.
Rye Berg.
Offer til konfirmant- og ungdomsarbeidet.
Avslutningsfest i Menighetssenteret etter
gudstjenesten.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.10.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Stensberg.
Offer til ungdomsarbeidet.
TANGE KIRKE kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Stensberg.
Offer til ungdomsarbeidet.
1. juni - 6. søndag etter påske
Johannes 15,26–16,4.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Rye Berg.
Offer til ungdomsarbeidet.
8. juni - Pinsedag
Hamardomen kl.11.00. Festgudstjeneste. Hamar
bispedømmes 850 års jubileum. Alle menigheten i
bispedømmet invitert til jubileum og pinsefest!
15. juni - Treenighetssøndag
Johannes 3,1–15.
BALBERG kl.11.00. Friluftsgudstjeneste.
Rye Berg. Stange/Vallset musikkforening spiller.
Stange bygdekvinnelag serverer kirkekaffe.
Ofring til menighetens musikkliv.
TANGEN KIRKE kl.18.00. Kristuskransen.
Stensberg. Offer til Sjømannsmisjonen.
22. juni - 2. søndag etter pinse
Lukas 16,19–31.
STANGE KIRKE kl.11.00. Sommermesse.
Rye Berg. Offer til utsmykning og inventar.
Menighetspleien serverer kirkekaffe.
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Kontaktsted for kirke og menighet
Telefoner og kontortider
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
Per Westjordet
Telefon privat: 62 57 10 83
Bidrag til menighetsarbeidet:
Bankkonto: 1813.22.02008

Tangen presteog menighetskontor
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

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, Fotosentret
Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark
og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå
kr. 20,– pr. stk, og overskuddet av salget går til
menighetens blomsterfond.

Stange kirkelige
fellesråd
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 31

Stange kirke
Kirketjener Knut Kjeverud:
Kirketjenerkontoret:
62 57 17 52
Mobil: 90 02 04 27

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

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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Nytt om
Tangen kirkegård
Mange besøkende på Tangen kirkegård har ikke
unngått å legge merke til at de to siste gamle
trærne har blitt felt denne vinteren.
Kirketjener og graver i Tangen,
Odvar Støen vil gjerne understreke at det skyldes to forhold. For
det første at rotsystemet deres tar
opp vann og næring som de yngre
trærne på utsiden av muren trenger. For det andre at røttene bokstavelig talt løftet opp de to portstolpene og deler av kirkegårdsmuren. Presset mot mur og stolper er blitt så stort at det er en
fare for at de i løpet av noen år nå
vil bli helt ødelagt dersom ikke
noe gjøres.
Odvar Støen håper videre at en i
løpet av sommeren skal få murt
opp igjen nye og rette portstolper
og at arbeidet med renovering av
kirkemuren kan settes i gang med
dette. Men skal det gjøres trengs
det frivillige som kan hjelpe til
med å utbedre alle meterne med
kirkegårdsmur som omslutter kirkegården, er det noen som har
lyst til å være med på en felles
dugnad for Tangen kirkegård kan
de kontakte Odvar Støen.
Besøkende på kveldstid har sikkert lagt merke til at det har kommet opp to nye lykter i tillegg til
lyktene på kapellet, så nå begyn-

ner plassen foran kirka å få et helhetlig preg.
Igjennom flere år har toalettet
ved servicehuset vært åpent døgnet rundt, denne vinteren har det
vært stengt på grunn av to tilfeller
av hærverk. Likeledes har den
ene porten ved utgangen mot Vik
blitt ødelagt, brutt i stykker i 4–5
deler. I tillegg til dette er det altså
funnet spor etter akebrett/snowracer ut fra den nordlige biinngangen og ned gjennom kirkegården,
også i retning Vik.

