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50-års konfirmantene jubilerer
Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene:
Søndag 12. september kl. 11.00 i Stange kirke.
Søndag 12. september kl. 11.00 i Tangen kirke.
Vi håper alle jubilantene vil være med på en hyggelig sammenkomst som begynner med gudstjeneste i
kirken og etterfølges av festlig samvær i henholdsvis Stange Menighetssenter og Tangen menighetshus. Ektefeller må gjerne være med på disse sammenkomstene.
Det blir sendt ut invitasjon til alle og med anledning til å melde seg på. Dette er nødvendig med tanke
på serveringen.
Bli med! – Hjertelig velkommen til konfirmantjubileum!

Se siste side.
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Stange kantori
Øvelse hver onsdag i Stange
Menighetssenter kl.18.30.
Åpent for alle som ønsker å
synge i kor. Ta kontakt med
Kari Bjørgen 62 57 17 14) eller
Elisabeth Kommisrud(62 57 85 18).

Misjonsforeningene
Såstad misjonsforening
møte 2.mandag i måneden kl.
18.30. Leder: Kari Bjørgen.
Stange misjonsforening
Møte 2. tirsdag i måneden kl.11.00.
Kontakt. Astrid Arstad.
Stange Santalforening/Normisjon
møte 2.tirsdag i måneden kl.19.00.
Leder: Kirsti Enger.

Menighetspleieforeningene
Nordre sving menighetspleie
Møte 1. torsdag i måneden.
Leder: Manese Løken.
Sørholte menighetspleie
Møte 1. tirsdag i måneden.
Kontakt: Astrid Arstad

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.

Tangen menighetspleie
Leder: Anne Lise Myhre,
tlf. 52 68 22 93
Møter:
Skogen - siste uke i mnd.- kontaktp:A.L.Myhre
Tangen - siste uke i mnd.kontaktp: Bodil Granli
tlf. 62 58 24 25
Ullsaker - siste torsdag i mnd.kontaktp: Mai Liss Johnsrud,
tlf. 62 58 23 07
Vardeberg - siste onsdag i mnd. kontaktp: Bitte Dons Haug,
tlf. 62 58 25 81
Espa Sjukepleierforening
møte andre onsdag i måneden.
Kontaktperson:
Else Karin Nordnes,
Tlf.: 62 58 01 23

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

Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: Hagen Offset AS,
2380 Brumunddal
Kasserer: Stein Rusdal,
Enerhaugen 5, 2335 Stange
Frivillig abonnement kr. 100,–.
Postgiro: 0530.27.86382
Bankgiro: 1813.65.01700

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
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.
Hjelpeleder: Anders Lundby.
Møtedager for SMUK høsten 2004.
kl. 19.00–21.30 på Vollbo
Fredag 3. september
Fredag 24. september
Fredag 29. oktober
Tangen Ungdomscafe holder til i
kjelleren på Tangen Menighetshus.
Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3.
v.g.s. hver fredag fra 18.00–24.00
Kontaktperson Lene Haug,
tlf 62 58 20 81 eller
mobil 97 66 16 78.

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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Etterfølgelse
D

et er en gang sagt at de fleste mennesker fødes
som originaler og dør som kopier. Kanskje kan
det samme sies om hvordan mange opplever eller forventer at det skal være dersom en kommer i kontakt
med kristen tro og tradisjon. Historisk sett er ikke dette
tatt ut av løse lufta.

or etterfølgelse er det samme som å «imitere»
Kristus. Visst finnes det dårlige og gode imitasjoner, og sannheten er vel at de aller fleste av oss tidvis
sliter med dårlig samvittighet fordi vi ikke er gode nok
imitatorer. Og dårlige imitasjoner kan fort ende opp
med å bli en ufrivillig komisk parodi…

P

P

å 1300-tallet skrev en nederlandsk munk boka De
imitatione Christi – Kristi etterfølgelse, en av kristendommens mest utbredte bøker. Det er en bok som
sikkert har betydd mye for mange – og fortsatt gjør
det. Men den kaster skygge – også over det mange tenker når det hører ordet «etterfølgelse».

F

aulus har en tilnærming om hva det er å følge
Kristus etter som vi gjør vel i å gripe fatt i.
Galaterbrevet skriver han: «jeg lever ikke lenger selv,
men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på
jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket
meg og gav seg selv for meg».

A

ltså er etterfølgelse noe annet enn «imitasjon» –
det er en holdning og bevissthet om at hele livet
mitt skal leves som en forening med Kristus.
Etterfølgelse handler ikke om at mitt «jeg» skal gå til
grunne, at det skal utslettes og andre mennesker tråkke
meg ned. Nei snarere handler det om at «jeget» mitt
skal forenes mer og mer med Jesus. Og en vekst i
Jesus kan jo ikke bety noe annet enn at jeg blir et sannere og helere menneske. Et autentisk menneske – om
du vil. Men denne veksten er noe annet enn imitasjon,
til å begynne med imiterer barn sine foreldre og dem
de har rundt seg. Alt sammen er viktig for at de skal
finne sitt jeg og bli selvstendige.

F

or noen år siden fikk søsteren og svogeren min seg
nye klokker, ordentlige Rolex'er, men så var det
bare det at etter en stund begynte det å løsne forskjellige ting fra urskiva. Det var selvsagt ikke en ordentlig
Rolex, men bare en billig imitasjon. Klokka var noe
annet enn det den så ut til å være. De hadde kjøpt
disse billige klokkene med viten og vilje i Singapore
og visste selvsagt at de ikke var noe annet enn imitasjoner. Imitasjoner som bare ville holde en stund.
Morten Erik Stensberg

K i r k e n i lokalsamfunnet
– Hva vil vi at vår menighet skal være?
– Hva har vi av gode tradisjoner å ta være på?
– Hvordan kan vi ta vare på engasjement og stimulere til frivillig innsats?
– Hvordan kan vi møte nye utfordringer ?
Menighetsrådet vil invitere alle med meninger og engasjement
for Tangen menighet til et møte
lørdag 11. septembe r kl. 10–14 på m e nighe t shuse t
hvor vi deler tanker og ideer.
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Friluftsgudstjeneste på Veenstranda
Mange hadde tatt turen i fint
sommervær til Veenstranda 4.
juli. Det ble en enkel friluftsgudstjeneste med vekt på
skriftlesninger, preken og
sanger.
Suset fra vinden gjennom tretoppen og bølgeskvulpet fra
Mjøsa gjorde medbrakt kirkekaffe og sosialt fellesskap til
en stor opplevelse.
BILDET :Glade mennesker under furutrærne på Veenstranda.

Septembergudstjenester i Tangen kirke
Gudstjeneste for 4-åringene
5. september kl 18.00

Presentasjonsgudstjeneste
19. september kl. 18.00

Denne kvelden er alle 4-åringer invitert til gudstjeneste og kirkesaft i Tangen kirke. Men selvsagt
er alle unger hjertelig velkommen sammen med
foreldre, søsken, besteforeldre, faddere m.m. For
da får nemlig alle barn som ble døpt i perioden
1.7 til 31.12. 2004 «Min egen kirkebok sammen
med en liten perlekrans som kalles
«Kristuskransen». Under gudstjenesten er det om
å gjøre å sitte minst mulig i ro, for vi skal nemlig
bevege oss mest mulig, både små og store…

Er det lenge siden du har sett en lys levende konfirmant? 19. september har du sjansen – for da er
det presentasjonsgudstjeneste i Tangen på kvelden. Vanligvis virker det som om de fleste tror de
må ha en «egen» konfirmant for å være tilstede,
slik er det altså ikke, gudstjenesten er som navnet
sier en presentasjon og da hadde jo vært flott om
det var noen der å bli presentert for…

Seniorgudstjeneste på Tangen
12. september kl 11.00
Det er tradisjon for at 50-årskonfirmantene inviteres spesielt til en gudstjeneste i september, på
Tangen skjer det 12. september i år. Nytt av året
er at vi ønsker å invitere alle over 60 år til gudstjeneste og kirkekaffe denne dagen. Med denne
dagen er Tangen Blandede Selskap (se bilde) som
vil synge under både gudstjenesten og kirkekaffen
på Menighetshuset etterpå.

Høsttakkefest med barnehagene
i Tangen sokn
tirsdag 21. september kl. 10.30
Et vakkert skue er det når ungene samles til høsttakkefest i Tangen kirke, gudstjenesten med barnehagene er utviltsomt en skikkelig vitamininnsprøytning som driver høstdepresjonen på flukt,
og som hjelper oss å se at Gud er livets Gud…
For å være med denne dagen er barn verken en
forutsetning eller en betingelse, du trenger ikke ha
fått barnebarn eller oldebarn heller.
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Konfirmantene i Tangen kirke 30.mai

Første rekke fra venstre: Jan Remi Farstad, Fredrik Njøten Martinsen, Tonje Vestli, Sara Skarabot
Pedersen.
Andre rekke: Zara Elise Kristiansen, John Christer Andreassen, Thomas Karlsen, Jim Harald Olsbye,
Martin Maasjø Svartnes, Thomas Slåtsveen Bakke, Emil Kristoffer Haug, Erik Ole Opsahl, Dan-Joakim
Fosshaug, Thale Bergheim.
Tredje rekke: Espen Pedersen Olsen, Gyda Østli, Oline Oustad, Ingunn Otten Jensen, Tom Erik Lersveen,
Tommy Heimdal Pettersen, Amund Lille-Mælum og Henning Eriksen Haug. Benjamin Kippersund var ikke
tilstede da bildet ble tatt. (Fotosentret Stange)

Vårens
konfirmanter
Konfirmantene i Tangen og Stange har vært med
på mange forskjellige ting gjennom konfirmantå-

ret som ble avsluttet i vår. Konfirmantleir med en
masse opplevelser, mange forskjellige gudstjenester, technomesse, Dør-til-dør-aksjon for Kirkens
Nødhjelp, undervisning om mange emner, pilegrimsvandring m.m.
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Kirkegårdsdugnad
ved Stange kirke
Vi var ca 29 små og store som
møtte opp med river, spader,
trillebår, arbeidsinnsats og godt
humør den 17.april. Det ble
feid opp løv og kvist over hele
kirkegården, flere store hauger
med flis etter vårens trefelling
ble også fjernet. Knut
Kjeverud pyntet opp etter støpingen av fundamentet til en
trestamme som ble igjen etter

trefellingen. Den blir stående i
«øya» på parkeringsplassen.
Per Westjordet hadde med traktoren
sin og den gikk i skytteltrafikk
mellom dugnadsgjengen og komposthaugen nedenfor kapellet.
Etter to timers arbeid avrundet vi
med kaffe og kaker i kapellet. Der
hadde vi ordnet med TV slik at vi
fikk med oss overføringen av barnedåpen til Ingrid Alexandra.
Kirketjeneren ønsker å takke alle

som var med på denne dugnaden og
sier at det ble utført et stort stykke
arbeid denne dagen. For ham ville
det ta mange dager å gjøre dette
arbeidet alene.
Menighetsrådet takker også for innsatsen til dugnadsgjengen, og vi takker også de som ble utfordret til å
ordne med kaffe og kaker/snitter til
oss – det smakte ordentlig godt.
For menighetsrådet
Vegard Fikke

Dugnadsgjengen samlet. De som var med: Knut Kjeverud, Vegard Fikke, Ingrid Fikke, Håvard Fikke,
Gunvor Veen, Liv Sveum, Brynhild Stensrud, Grete Finstad, Agnes Solberg, Turid Aas, Marit Westad, Else
Liberg,Arnfinn Steina, Tore Nyland, Reidar Andersen, Arne Andreassen, Inger Laila Søgaard, Anne Nilsen, Karl
Petter Finstad, Inger Bye, Ragnar Brohjem, Hjalmar Jensen, Margit Sørlie, Aud Berg Odden,Margrethe Hauge,
Magnus Lundby, Per Westjordet, ….Nyhus, Helene Alm.
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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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Konfirmantene i Stange kirke 6. juni

Første rekke fra venstre: Stig Holmen, Tone Rønning, Camilla Natalie Enger Pedersen, Hege Nyhus,
Anine Vik Nyland, Marthe-Lise Akselsen.
Andre rekke: Lars Hauge, Kristian Engeskaug, Kirsti Tomassen, Stian Johansen, Joakim Enger, Kristian
Bjørtomt, Heidi Løvås, Rolf Kenneth Kittelsen Børvan, Kristine Haug Lillegård, Elisabeth Blomén,
Sigmund Rye Berg. (Fotosentret Stange)

Du kan fortsatt melde
deg på konfirmantåret!
For deg som ikke skal på konfirmantleir, er det
fortsatt mulighet til å bli med som konfirmant
2004–2005. Dersom du er kirkemedlem, anbefaler vi sterkt at du velger å konfirmeres i din egen
kirke. Konfirmanttida gir deg mulighet til nye
opplevelser og bli bedre kjent med din egen kirke

og hva kristendommen egentlig betyr i vår egen
tid.
Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon!

Presentasjonsgudstjeneste
De nye konfirmantene tas i mot og presenteres i
både Stange kirke og Tangen kirke 19. september.
Etter gudstjenesten blir det kirkecola/kaffe og
informasjon for både konfirmanter og foreldre.
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Bevisst og våken i
møte med mediene
Fjernkontrollen serverer
oss det vi ønsker og ikke
ønsker. Med mobiltelefon
er vi alltid tilgjengelige.
Internett har gitt uante
muligheter, men denne friheten er også uten grenser.
Mediene gir, men de truer
også med å stjele – tid og
oppmerksomhet og verdier
fra barn og voksne.
Familien presses. Men det
nytter å kjempe for det
gode i mediene.
– Vi trenger å være bevisste på
hvordan vi bruker mediene. Det er
viktig å løfte frem det gode i en aktiv
innsats for kristne og andre byggende programmer. Samtidig må vi
stille krav til mediene, ikke bare passivt akseptere det som er dårlig og
som bryter ned. Vi trenger en kristen
seer- og lytterorganisasjon som
Familie & Medier, sier Geir Magnus
Nyborg, generalsekretær i Familie &
Medier – Kristent medieforum KKL.
Organisasjonen ønsker å være en
annerledes stemme inn i en utfordrende medieverden. Den vil også
hjelpe unge kristne talenter frem ved
å gi mediestipender og faglig hjelp
til å engasjere seg i mediebransjen.

Nødvendig oppmerksomhet
Vi kan knapt tenke oss en hverdag

uten medier og det er det vel heller
ingen grunn til. Vi har fått innblikk i
mye spennende. Men Bibelen ber
kristne være oppmerksomme. Den
sier at mennesker har lov til alt, men
ikke alt gagner. Og ingen skal la noe
få makt over seg. Slik at man blir
bundet. Medier kan være vanedannende. Her ligger en utfordring.
Nyborg mener bevissthet og handling er avgjørende.
– Vi ser klare resultater i arbeidet
med barn og medier. Våre kommentarer og synspunkter er etterspurt i
medieverdenen. Det er også stor
interesse for møter, kurs og temasamlinger som vi tilbyr. Men vi
ønsker gjerne at kristne menigheter
er mer aktive i å etterspørre slike
opplegg.

– Mange foreldre synes barns mediehverdag er både vanskelig og
uoversiktelig. Barn bruker en stor del
av tida si på dataspill, fjernsyn,
Internett og mobiltelefon. Vi opplever at mange foreldre vet for lite,
men at de er på jakt etter gode råd.
Jeg vet om flere som har fått en god
dialog med barnet etter å ha fulgt
rådene vi gir, sier Stig Ryland, leder i
BarneVakten.
Han understreker viktigheten av at
foreldre kjenner til det barna er interessert i. Det er ting barn ser som ikke
er beregnet på dem. Samtidig er det
mye som er veldig bra. Foreldrene
må gi barna det beste, mener Ryland.
BarneVakten ønsker å beskytte barn
mot medievold og annen påvirkning
som truer barns trygghet.

Barn i en mediehverdag

Engasjement nytter

Familie & Medier innehar stor mediekompetanse og ønsker å gi kunnskap og skape bevissthet rundt mediene. Dette kan hjelpe til med å styrke
troen i møte med mediene. Som
organisasjon taler de med tyngde
med sine 30.000 enkeltmedlemmer
og 29 trossamfunn og organisasjoner
i ryggen. For tre år siden ble også
BarneVakten en sentral del av
Familie & Mediers arbeid. De bygger på skolens verdigrunnlag for å ha
et bredere nedslagsfelt. BarneVakten
bevisstgjør stadig flere foreldre,
lærere og andre som er i kontakt med
barn og ungdom.

Ryland har sett at det nytter å engasjere seg. Hvis mange sier sin
mening blir det ofte lagt merke til og
i mange tilfeller tatt hensyn til. Både
Nyborg og Ryland peker på viktigheten av støtte fra flere for å få tyngde
slik at de kan nå lenger ut med arbeidet.
– Vi ønsker å nå ut med informasjon og inspirere til å aktivt arbeide
med medieutfordringen. Det viktigste er å være en levende opinion, i
tillegg til at vi ønsker å være lys og
salt i verden, slik Bibelen snakker
om, understreker Nyborg.
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Nye samarbeid,
nye muligheter
Mange viktige avgjørelser som tidligere ble tatt i Norge, avgjøres nå i
EU og andre internasjonale fora.
Dette gjelder ikke minst mediespørsmål og Familie & Medier har dermed gjort dette til et prioritert område. Nyborg forteller at organisasjonen hele tiden ønsker å jobbe på nye
områder og tror de i framtiden når
lengst ved å samarbeide med andre
aktører.
For tiden leder organisasjonen et
arbeid med å etablere et nettverk av
kristne som jobber med kreativ kommunikasjon. Dette skal være et nettverk som gir inspirasjon og utrustning til en utfordrende hverdag. I tillegg inngår Familie & Medier i et
samarbeid om Damaris Norge.
Damaris har visjon om å bygge et
globalt nettverk av mennesker som
er grunnfestet i Bibelen, har en klar
forståelse av den kulturen de lever i
og som innehar evnen til å knytte
kristen tro og vår kultur sammen.
Damaris tror populærkulturen, som
filmer, dataspill, bøker og musikk, i
tillegg til å være underholdning, også
er et uttrykk for menneskers søken
etter svar på grunnleggende spørsmål.

Følge med i tiden
I organisasjoner som jobber med
medieutfordringer, gjelder det å hele
tiden følge med den teknologiske
utviklingen. Men også for foreldre
blir slik oppmerksomhet viktig.
– Den største utfordringen fremover
ligger i den teknologiske utviklingen,
der barn ofte er raske til å ta i bruk
det nye. Men i denne teknologien
blir alt mer tilgjengelig. Det blir vanskeligere å ha kontroll, sier Stig
Ryland og oppfordrer foreldre til å
være tilstede i barnas hverdag, på
alle områder.
– Mediene spiller en stor rolle i
barns lek og væremåte. Hvis voksne
ikke er til stede blir de som opptrer i
mediene viktige forbilder for barn,
avslutter Ryland.
Kristine Øyvang
kristine@fom.no

Tlf.: 62 57 23 81
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Jernbanetorget
Stange
Tlf. 62 57 11 20

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
30.05.
20.06.
20.06.
20.06.
04.07.

Leif Andreas Strand
Camilla Silkoset
Liv Agnethe Bergestad
Magnus Lundby Pinnerud
Simon Vestli
(døpt i Hamardomen)
11.07. Kristian Nilsen
11.07. Kasper Søbakk Andreassen
11.07. Marius Granerud
Vigde
12.06. Marita Horvath og Per-Arne Andersen
(viet i Romedal kirke)
19.06. Astrid Inga Vasaasen og Øystein Solvang
26.06. Kjersti Bergseng og Jakob Øvergaard
10.07. Anna Øvergaard og Stian Haugsrud

Døde
29.05.
11.06.
13.06.
05.07.
12.07.
13.07.

Gunleif Severinsen
Magne Sveen
Marte Hansen
Inger Asgerd Togensbakk
Kåre Hylen
Gunnar Enger

f. 1925
f. 1923
f. 1990
f. 1918
f. 1911
f. 1940

Tangen
Døpte
13.06.
13.06.
13.06.
27.06.

Benjamin Johansen
Maria Kristiansen Vestli
Fredrik Hubred
Christian Lundegaard Nordhagen
(døpt i Strandlykkja)

Vigde
12.06. Tove Mette Spitalen og Ivar Temmen
03.07. Thea Mostue og Martin Faleby
03.07. Hege Johansen og Per Morten Engebakken
Døde
26.05. Astrid Unni Johansen
03.06. Anfinn Erdal

Tangen blandede selskap

Foran fra venstre: Kari Opsahl, Arnold Nordbakken, Eva Haug, Gerd
Fjeldberg og Jorunn Furulund. Bak: Aage Østli, Bjørn Haug, Carl Opsahl,
Unni Skjellet og Signy Karppinen.
Arild Skjellet var ikke til stede da bildet ble tatt.

f. 1925
f. 1922

Leie av Tangen
menighetshus
i forbindelse med møter,
kurs, arrangementer,
minnesamvær, bryllup,
selskap etc.
Kontakt
Anne Mari Sletli:
Tlf. 62 58 08 58 (privat),
mobil 48 05 36 93
eller på
e-post: tangenmenighet@sensewave.com
(Tangen prestekontor
kan også kontaktes)
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Gudstjenesten
– et sted for alle
Velkommen!
22. august - 12. søndag etter pinse
Matteus 21,28–31.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse.
Rye Berg Lennox.
Offer til menighetens dåpsopplæring.
29. august - 13. søndag etter pinse
Matteus 12,33–37.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen.
Offer til Normisjonen.
5. september - 14. søndag etter pinse
Romerne 12,9–15.
STANGE KIRKE kl.11.00. Familiegudstjeneste.
Rye Berg og Lennox.
Utdeling av kirkebok til 4- års dåpsbarna.
Barneklubben deltar.
Gave til menighetens barnearbeid.
Kirkekaffe/brus etter gudstjenesten.
TANGEN KIRKE kl.11.00.
Gudstjeneste for store & små.
Stensberg og Bjørgen.
Utdeling av kirkebok til 4-års dåpsbarna.
Gave til Ungdomscaféen.
12. september - 15. søndag etter pinse
Johannes 5,1–15.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Jubileumsgudstjeneste med 50-års konfirmantene.
Rye Berg og Lennox.
Offer til kirkens orgelfond.
Jubileumssamvær i Menighetssenteret.
TANGEN KIRKE kl. 11.00.
Jubileumsgudstjeneste med 50-års konfirmantene.
Stensberg og Bjørgen.
Offer til diakoniarbeidet.

19. september - 16. søndag etter pinse
Lukas 10,38–42.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Rye Berg og Lennox.
Offergave til ungdomsarbeidet.
Informasjon og kaffe/cola etter gudstjenesten.
TANGEN KIRKE kl.18.00.
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Stensberg og Bjørgen.
Offer til KFUK/M.
Kirkecola/kaffe etter gudstjenesten.
26. september - 17. søndag etter pinse
Lukas 7,11–17.
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO
kl.11.00. Høymesse. Rye Berg og Lennox.
Offer til Menighetssenterets arbeid.
3. oktober - 18. søndag etter pinse
Johannes 8, 31–36.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høsttakkefest.
Rye Berg og Lennox.
Offer til kirkens orgelfond.
Stange bygdekvinelag serverer kirkekaffe.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 11.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen.
10. oktober - 19. søndag etter pinse
Matteus 13,44–46.
TANGEN KIRKE kl.18.00.
Gudstjeneste for store & små.
Stensberg og Bjørgen.
Offer til menighetsarbeidet.
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Kontaktsted for kirke og menighet
Telefoner og kontortider
Stange kirkelige fellesråd

Stange Menighetsrådet

kontortid hver dag mellom kl. 08.00–15:30
Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange.
Telefaks: 62 57 89 40 fellesrad@stange.kommune.no
Sekretær Gunnhild Slåtten 62 57 89 30
gunnhild.slatten@stange.kommune.no
Konsulent Randi Lier Hov 62 57 89 36
randi.lier.hov@stange.kommune.no
Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen 62 57 89 32
alf.bruun.edvardsen@stange.kommune.no
[mobil] 917 98 608

Bidrag til menighetsarb. kontonummer: 1813.22.02008
Leder Per Westjordet [privat] 62 57 10 83

Stange kirkekontor
kontortid hver dag mellom kl. 08.00–15.30
Besøksadresse: Vollasvingen 1, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange.
Telefaks: 62 57 89 40 fellesrad@stange.kommune.no
Sekretær Gunnhild Slåtten 62 57 89 30
gunnhild.slatten@stange.kommune.no
Sokneprest Sigmund Rye Berg [kontor] 62 57 89 31
sigmund.rye.berg@stange.kommune.no
[privat] 62 57 13 48
Kantor Martin Lennox [kontor] 62 57 89 34
martin.lennox@stange.kommune.no
[mobil] 994 54 203 martin__lennox@hotmail.com

Stange kirke
Kirketjener Knut Kjeverud
[kontor] 62 57 17 52 [mobil] 900 20 427

Tangen menighetskontor
kontortid tirsdag, torsdag, & fredag kl.08.30–10.00
Besøksadresse: Tangen menighetshus 2337 Tangen
tangenmenighet@sensewave.com
Telefaks: 62 58 64 92
Sekretær Gunnhild Slåtten 62 57 89 30
gunnhild.slatten@stange.kommune.no
Kapellan Morten Erik Stensberg [kontor] 62 58 22 30
sigmund.rye.berg@stange.kommune.no
[privat] 62 58 23 57 tangenmenighet@sensewave.com
Organist Kari Bjørgen
[privat] 62 57 17 14 kasaho@online.no

Tangen kirke
Kirketjener Oddvar Støen
[kontor] 62 58 25 31 [privat] 62 58 03 64
[mobil] 900 79 866

Tangen Menighetsråd
Bidrag til menighetsarb. kontonummer: 1813.20.00227
Leder Liv Berit Westby [privat] 62 58 25 16
Som regel har både prestene, kirketjenere
og kantor fri på mandager.

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.

Bli med på gudstjeneste!
Ønsker du kirkeskyss? Ring
Stange kirkekontor senest
fredag før søndagen du ønsker
skyss, tlf. 62 57 89 30. Eller du
ringer Per Westjordet
tlf. 62 57 10 83,
Stein Rusdal tlf. 62 57 20 32,
Marit Nordsveen
tlf. 62 57 23 86.
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50-årskonfirmanter
i Stange og Tangen
Konfirmerte
i Stange kirke
den 22. august 1954
Gutter
Rolf Wilhelm Edvinsen
Bjørn Govold-Gundersen
Finn Anders Hagen
Arne Hauge
Per Hauge
Tore Armann Jansen
Per Emil Jansen
Jan Johnsen
Håkon Håkensen
Annar Karsten Dahlen
Erik Pedersen
Odd Skjøthaug
Willy Harald Nøkleholm
Herman Westad
Einar Haugsrud
Ole Leif Witberg
Kåre Floor
Arne Henry Engen
Aage Johansen
Willy Erland Løvås
Per Nøkleby
Oddvar Magne Pedersen
Arne Lehne
Harald Thorshaug
Arve Andersen Bekkeli
Jenter
Astrid Sørløkken
Anne Huse
Elisabeth Kristin Nord
Tordis Rindal
Margrete Bækkedal
Marit Verven
Randi Marwell Jansen
Elna Hellen Karlsen
Laila Midtsveen
Anne Berit Nordhagen
Marit Kristiansen
Agnes Andersen

Sidsel Melbye
Oline Søgård
Dagny Ree
Reidun Eriksen
Eva Lien
Carin Inger Marie Christina
Holst
Anne Grethe Hagen

Konfirmerte
i Tangen kirke
den 22. august 1954
Gutter
Per Brede Torsæter
Harry Andreassen
Bjarne Johansen
Arvid Einar Lundquist
Sverre Georg Bekkevold
Aslak Vidar Alnæs
Bjørn Johannesen
Jens Georg Sleppen
Einar Hestnes
Ole Jan Simensen
Odd Magnus Blystad
Jan Helge Nordby
Knut Haavard Hansen
Steinar Arild Skrådrudseter
Jenter
Marry Dahlen
Anne Marie Nikolaysen
Marit Sønderhagen
Solveig Vesterhaug
Louise Sofie Grundt Dons
Karin Holter
Aud Torild Pauline Grøstad
Eva Marie Weensvangen
Solveig Bjørnstad
Lilljan Jenny Høgsveen
Berit Gulbrandsen
Kari Maurdalen
Ruth Evensen

Stange Normisjon
Møteplan høsten 2004
Formiddagstreff på
Haraset følgende dager
Tirsdag 07.09.04 kl. 11.00
Sangeren, Elias Akselsen,
forteller om sine opplevelser,
synger og holder andakt.
Han selger og signerer sine
egne CD-er.
Tirsdag 05.10.04 kl. 11.00
Andakt ved Einar Mork.
Arne Refsnes forteller om
arbeidet i Gideon.
Tirsdag 02.11.04 kl. 11.00
Arne Andreassen sier litt om
Øystein Hovden.
Kari Beickmann Hovden, forteller om sin farfar, Anders
Hovden.
Vi synger noen salmer/sanger
av disse dikterne.
Søndag 26.09.04 kl. 17.00
Sangkveld for store og små på
Tangen menighetssenter.
Søndagsskolekonsulenten i
Hedmark, Marit Mælum
Nordal, leder sangen.
Bevertning på alle møter.
Alle velkomne.
____________________
Lørdag 27.11.04 fra kl. 10.00
har Haraset leirsted julemesse.
Kaffe- og kakesalg.
Basar med mange gevinster.
Salg av bakervarer,
handarbeider m. m.

