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Jul i
Stange og
Tangen
To gudstjenester på
juleaften i Stange kirke
Familegudstjenesten i Stange
kirke julaften kl. 14.30 er spesielt
tilrettelagt for barn og barnefamilier. Vi tenner lys og samtaler med
barna.
Kl. 16.00 samles vi til den tradisjonelle julaftens gudstjenesten.
Juledag 25.desember kl. 11.00 i
Stange kirke synger Kirkekoret
ledet av Martin Lennox. Juledag
har en spesiell atmosfære som bar
kan oppleves. Ta et kirkebesøk før
høytidsmiddagen inntas – det gir
perspektiv!

Juleaften i Strandlykkja
kapell og Tangen kirke
Julaften er det Gudstjeneste for
små og store kl.14.30 i
Strandlykkja kapell og 16.00 i
Tangen kirke. Ta barna med og la
dem oppleve den store fødselsdagsfesten!
Juledag i Tangen kirke høytidsgudstjeneste kl.11.00.

Juletrefest
Stange menighets juletrefest 5.
juledag kl. 17.00 i Stange menighetssenter Vollbo.
Detter er juletrefesten for ung og
gammel, store og små.
Juleevangeliet dramatiseres av
barneklubben. Gang og sang rundt
juletreet. Bevertning og hyggesamvær.

Vi ønsker våre lesere
en riktig God jul!
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Stange kirkekor
Øvelse hver onsdag i Stange
Menighetssenter kl. 19.00.
Åpent for alle, kvinner og
menn, som ønsker å synge i kor.
Ta kontakt med Elisabeth
Kommisrud tlf.: 62 57 85 18) eller
Martin Lennox tlf.:994 54 203.

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
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. For barn fra
0–5 år i følge med en voksen.
Styrer: Elise Jevanor
Assistent: Anne Kathrine Vasaasen
Barneklubben i Stange
Et tilbud for barn fra 4 – 8 år eller
mer.(øvrig tekst som før)
Klubbkvelder:
13. des.: Klubbkveld med Licia og
grøt, familien er velkommen!
Hver klubbkveld har vi flanellograf
med bibelfortelling, synger noen
sanger, og alle får stjernekort! Send
barna dine på menighetens klubbkvelder! Et godt sted å være!
SMUK – Ungdomsklubben på
Vollbo for 5.–7. klasse
Voksenledere: Marit Nordsveen,
Else K. Bjørnstad,
Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke.
Møtedager for SMUK høsten 2004.
kl. 19.00–21.30 på Vollbo
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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Fødselen i Betlehem gir
meg mot til å møte livet
A

kkurat sitter jeg og vrir hodet av meg. Skal skrive
noe «lurt» om jula. «Igjen!», tenker jeg, «det var
da ikke lenge siden i fjor.» For mange er det vanlig å
skrive julebrev i advents- og førjulstida, helst på glanset papir. Slik kan vi få vist slekt og venner at livet
framstår som lykkelig og at vi har all grunn til å være
fornøyde med oss selv.

I

år vet jeg ikke om jeg orker å skrive noe julebrev, i
hvert fall ikke et slik på glanset papir, i julebrevet
mitt ville det kanskje stå om hvor forvirrende livet er,
at avstanden mellom intens lykke og hverdagens grå
fortvilelse noen ganger er slitsomt kort. Også ville jeg
helt sikkert ha skrevet noe om at idyllen i Betlehem
slik vi har sett den på mange julekort og bilder dypest
sett handler om noe annet enn glanset papir og guddommelig idyll.

E

ller er det kanskje sånn at Gud finner idyllen i noe
annet enn det vi gjør? For Gud blir som et lite sårbart barn, født inn i familie og sammenheng hvor
mange tvilte på opphavet (farskapet) hans. At faren
ikke var far. Og at moren bare var ei forvirret og halvgal ungjente som snakket om at barnet i hennes skjød
kom fra Gud…

S

like ting er neppe egnet til å skape idyll, skjønt det
er det vi har gjort det til. Julas budskap er herlig
forvirrende, en allmektig Gud går veien mot fornedring og litenhet. Guds allmakt kommer ikke til syne i
det vellykkede, det mektige (slik vi forventer det).
Men den viser seg i Guds vilje til å gå den motsatte
veien, nedover, ned til de dypeste og mørkeste sider av
tilværelsen. Slik gir fødselen i Betlehem meg mot til å
vedstå meg livet slik det er – kanskje er det den beste

gaven vi kan gi hverandre denne jula. Mot til å vedstå
oss livet slik det er. Jesu fødsel skjer i den grå stallen,
en vintersvart natt. Englene viste seg for gjeterne i
mørket. Hadde det vært sol og vakkert vær, ville de
kanskje blitt oversett. Men fordi det er natt og mørke
ses det himmelske lyset de har med seg desto bedre og
er vakrere enn det ellers ville vært. Fødselen i
Betlehem gir meg mot til å møte livet, se de sterke
intense fargene midt i det grå. Jeg slipper å forstille
meg, late som om ting er annerledes. Mitt liv er tatt i
favn, av himmelen selv, av barnet i krybben.

V

elsignet Julehøytid og lykke til med julebrevene,
spesielt de som skrives på grått papir!
Morten Erik Stensberg
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Tangen menighets barnehage +
Legana la bana barnehage, Soweto
Barnehagen vår har i mange år
hatt basar til inntekt for
Kirkens Nødhjelps arbeid, der
vi samtidig har prøvd å formidle en positiv holdning hos
barna.
Alle barn i verden har det ikke så
godt som vi, så solidaritetstanken er
viktig, men samtidig har barn i andre
land mye å gi oss.
Nå har barnehagen vår sammen
med Tangen menighet inngått en
skriftlig avtale, der vi forplikter oss
til å samle inn penger til en barnehage i Soweto, Johannesburg. Vi skal
også utveksle brev/tegninger en gang
i semesteret.
I år har vi også hatt basar, d.v.s.
kunstutstilling med utlodning. Barna
laget forskjellig kunstverk som ble
solgt, hadde laget eplekake, plukket
rips i barnehagen og bær i skogen.
Vi loddet selvfølgelig også ut en
fruktkurv (gitt av lokal butikk)!
Vi laget et spesielt Sør-Afrika-rom i
barnehagen, der vi hadde stilt ut forskjellig kunst, leker, bruksgjenstander og instrumenter fra Sør-Afrika.
Her hadde vi samlingsstund der vi
«fløy» til Sør-Afrika sammen med
Flagito (hånddukke), og fikk lære litt
om landet. Vi brukte et undervisningsopplegg fra Kirkens Nødhjelp,
og dette ble en fin opplevelse for
barna, det var populært å komme inn
på Afrika-rommet.
Til kunstutstillingen ble foreldre,
besteforeldre og oldeforeldre invitert,
og de møtte positive opp, viste
giverglede og gjorde til at vi fikk et
flott resultat: kr.7824,00!
I Tangen menighets barnehage har

vi to avdelinger, en avdeling med
barn fra 3–6 år og en fra 1–3år. Det
er første året vi har småbarnsgruppe,
så det var spennende med kunstutstilling med denne aldersgruppa. Det
gikk veldig bra!
Bildene prøver å vise litt av det
som ble laget. Barna underholdt med
sang, og de største viste fram instrumenter.

Det er planlagt en 14-dagers tur til
Sør-Afrika sammen med kirkens
Nødhjelp i slutten av januar 2005, og
på denne turen skal to av oss ansatte
være med. Vi ser fram til denne
turen og er spente på hva vi skal få
oppleve og lære, og håper å få formidle dette til mange når vi kommer
hjem.
Mai Britt Monsen
og Kari Bjørgen
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Julefest – en glede for alt folket
«Det skjedde i de dager. . .»
At Gud ble menneske og tok bolig
blant oss er et budskap for alle tider
og alle mennesker. Troen på Jesus
som verdens frelser er kjernen i
evangeliet. Men ved juletid settes
fokus på Jesu fødsel i Betlehem med
full tyngde. Det er så grunnleggende
for hele vårt kristne livssyn og vår
tro.
Så er det ikke bare en stemning
kristendommen bygger på, men
Guds eget innsteg i sin egen verden
og sin egen menneskehet. Gud tar
ansvar og gir omsorg. Han gjør seg
til ett med skapningen, med oss!
Verken julaftens eller juledagens
gudstjenester er bygd på stemning
eller eventyr. Om så var, er verdens
millioner som samles til julefeiring,
verre stilt enn gjeterne på
Betlehemsmarkene. Vi vet at «Det
skjedde i de dager.» Historien er
tydelig og klar. Derfor møtes vi til
julefest – Kristusfest – til glad feiring av at fra av nå er vi ikke tapt og
mistet. Vi er funnet, innhentet av gleden. Guds frelses historie møter oss i
vårt eget livs historie.

Men Guds kjærlighets lys gjelder
også den store verden. Derfor setter
vi fokus på dette julaften. Da kan
alle vi som har mer enn nok av materielle goder, gi en gave til Kirkens
Nødhjelp Dette er et praktisk håndslag til de mest kriserammede i vår
verden.
Gud sin egen Sønn oss gav
nå ved juletide.
Derfor går et lovsangs hav
over verden vide.
Derfor fra det høye kor
lyder det hernede:
Give er din sak på jord,
gi, og gi med glede.
Gi din Gud ditt hjerte hen,
gi din ringe nest!
Gi din uvenn og din venn,
gi dem av ditt beste!
Gi til du bli tom og arm,
intet skal du miste!
Gi til du blir rik og varm,
rikest på det siste!
(NoS 66)

Ringer klokkene for deg?
Mange opplever kirkeklokkenes klang julaften som
annerledes. Noe godt og
vakkert vekkes til live for
oss som har levd en tid.
For barn flest er kirkeklokÅ komme hjem. . .
kene selve lydtegnet på at
Mange kommer hjem til jul. Det finjula er kommet og noe vak- «Og lyset skinner
nes en åndelig hjemkomst. Vi har
kert og stort foregår inne i i mørket. . .»
alle hørt til i Guds hus og hjem. Vi
kan gå bort, reise langt. Men et åndekirka. Lys blir tent, det lese Lyset fra Gud skal fortsatt få slippe
hjem med rom for den som har
og synges, noen forkynner inn i vår Kirker og hjem. Uten Guds lig
vært lenge borte, er det alltid hos vår
lys og Guds nærvær blant oss,
og noen lytter. Gode blikk
himmelske Far. Hans hus er rommeBibelens budskap i skrift og
lig, og hans hjerte er åpent for oss.
mellom mennesker, en for- gjennom
tale, dåp, nattverd og fellesskap, ble
På julaften kan vi forsterke vår tilventningenes stille sus.
det fort mer mørke i våre sinn enn
De fleste av oss har bygd seg opp
mot det å komme til ro på julekvelden etter uker med mye mas, handling og gavekjøp og mange arrangementer og konserter. Nå er det overgang fra advent til julehøytid.
Julaften møtes vi i kirken for å høre
det tidløse budskap som er like nytt.
Tross generasjoners forandringsprosess søker vi fortsatt etter det gode
øyeblikk, det fredelige rom, høytiden
som stopper tidens kav.

glede og takk for Guds frelse.
Julebudskapet er samtidig en kolossal utfordring til oss i den veletablerte kirke. Slik byr det på mer enn
stemning. Lyset skinner i mørket der
hvor mennesker er med og tar ansvar
for verdens krise og menneskers nød.
Det kan være noen i vårt eget miljø
som behøver vår oppmerksomhet og
omsorg. La oss være åpne mot hverandres og andres behov for støtte,
praktisk handling, forbønn.

hørighet og vår hjemkomst. Veien
går kanskje om kirkegården, et gravsted, et minne – og så kan du søke
inn i kirkerommet, inn til lyset, sangen og fellesskapet. Eller kanskje du
ikke kommer deg til kirke og gudstjeneste. Men du kan tenne et lys, be
en bønn, og slik være i Guds åndelige hjem på jord. En julaften – i din
og Frelserens tid.
Du er alltid velkommen hjem.
Velsignet juletid – med vennlig
hilsen Sigmund RB
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Glimt fra SMUK: 5.–7.klasseMenighetsbladet avla
SMUK en visitt i Menighetskjelleren en fredagskveld i oktober. Det var
fullsatte lokaler. Noen var
innom diskoteket med sine
flimrende effekter, mens de
fleste hygget seg med et av
de mange andre spillene.
Billjard, Play Station, Airhockey og fotballspill er
populære.
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-klubben i Menighetskjelleren
Klubbkveldene samler 30–40 fra
11–13 år.
Ansvarlie voksenlederene Marit
Nordsveen, Vegard Fikke og Knut
Ola Emilsen
ønsker seg
flere voksne
som kan hjelpe
til praktisk tilretteleggelse,
tilsyn og miljøarbeid. Flere
menighetsrådsmedlemmer
deltar med
dette, men det
ville være fint
om noen foreldre eller
andre kunne
være med på
en turnus.
Ungdommene
ønsker oftere
klubbkvelder.

Ta kontakt med voksenlederne!
BILDENE:
Øverst på forrige side: Air-hocke betyr full
fart. Midten på forrige side: Fotballspillet er

stadig opptatt. Nederst på forrige side:Her
er en del av klubbgjengen samlet til loddtreklning. Under: Jentene er avanserte og
spiller billjard.

Kvinnene fikk stemmerett i 1904 – i NMS
Det Norske Misjonsselskap feirer i
år et spesielt 100-års-jubileum, og
det er spesielt kvinnene som feirer!
Vi kvinner i organisasjonen har all
grunn til å være stolte: Kvinnene
fikk stemmerett på lik linje med
menn i NMS i 1904, altså 9 år før
kvinnene fikk alminnelig stemmerett i Norge!
Professor Lisbeth Mikaelson ved
universitetet i Bergen sier at noen av
de sterke kvinnene i NMS var med
på å rydde
veien for
stemmeretten i
Norge.
Likestilingsarbeid!
”Ullstrømper
til Afrika” var

et begrep som det har blitt
gjort litt narr av. Kvinnene
i misjonsforeningene satt
og strikket strømper/sokker
til misjonsbasarene for å få
inn penger til misjonsarbeidet, misjon var et viktig
anliggende for dem.
Misjonsforeningenes innsats gjorde
at misjonærer kunne reise ut, og
erfaringene viser at når menneskene
lærer å kjenne evangeliet, endres
synet på forholdet mellom kvinne
og mann. I mange land har derfor
kvinner som har vært undertrykket
fått utdanning og arbeid!
I dette jubileumsåret har sokken
vært brukt som symbol i feiringen,
d.v.s. det har blitt strikket en diger
sokk som rommer en hel kvinne!

Den målte 3,7 meter lang! Denne
sokken har reist rundt i landet,
mange har strikket en liten bit, og
nå er den ”avduket” i Stavanger.
Fremdeles er det mange kvinner i
verden som trenger støtte i kampen
for et bedre og mer rettferdig liv,
derfor oppfordres vi kvinner til å
fortsette arbeidet i misjonsforeningene, sammen med menn!
Er det noen som har lyst å være
med, er det bare å ta kontakt!
Kari
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Sving på sakene i
Tangen Ungdomscafé
Nå har Tangen ungdomscafe holdt det
gående snart 1 år, og jeg skal si det
har blitt sving på sakene! Vi har opprettet et styre. Styret er delt inn i
arbeidsgrupper der de forskjellige
gruppene har forskjellige ansvarsområder som f.eks markedsføring, aktiviVi har investert etter ungdommenes
egne ønsker og kan nå tilby både billjard, airhockey, fotballspill, playstation med bl.a karaoke, vi har kortstokker og brettspill, masse forskjellig musikk å høre på og TV. Vi får
med oss både Idol, Beat for Beat og
Farmen hvis vi har lyst. En høyst
oppegående kiosk skal vi heller ikke
glemme å nevne, her er det høyst
overlevlige priser samt tilbud om
varm mat stort sett hver fredag.
Ungdommene strømmer på, og nå
når mørket har senket seg og vinteren er godt i gang, er det et sted
mellom 20–60 ungdommer innom,
både fra Espa, Tangen og Stange. Vi
er veldig fornøyd med at ungdomscafeen blir brukt av så mange, men
vi er fullstendig klar over at dette har
en ørliten «bakside» også.

Midt i sentrum
Tangen Ungdomscafe ligger midt i
Tangen sentrum og det er ikke til å
unngå at en del ungdommer er ute på
litt vandring. Dagligvare butikken på
Tangen, Spar Tangen, opplever dessverre stadig å komme på jobb lørdagmorgen til søppel og rot samt noe
«hærverk» på kasser, traller o.l de
har stående på plattingen bak butik-

tetsgruppe, spill- og musikkansvarlige,
økonomi/innkjøp osv. Vi har skrevet
søknader og vi har ventet og ventet og
ventet og ventet og ventet på penger. .
. og med god hjelp fra Tangen menighetsråd kom vi i gang, selv om den
økonomiske støtten lot seg vente på.

ken. Vi har en god dialog og samarbeider godt med butikken og synes
det er forferdelig synd at de må oppleve dette gang på gang. Butikken
har også opplevd store «gjenger»
som kommer inn på butikken samtidig, og hvor det ganske sikkert er
blitt nasket uten at butikken har kunnet ta noen på fersk gjerning. Vi har
også fått noe klager fra naboer i nærområdet av Tangen sentrum på bråk,
støy, eplekasting o.l – dette tar vi
også selvfølgelig avstand fra.

Samarbeid med
lensmannskontoret
Tangen Ungdomscafe samarbeider

med Stange lensmannskontor, og vi
har fått noen tips derfra om hvordan
vi kan få bukt med disse tingene. Det
er spesielt to ting lensmannskontoret
fokuserer på og det er for det første å
ha nok voksne tilstede på cafeen og
for det andre signalene/oppfølgingen
barna/ungdommene får hjemmefra.
På papiret har Tangen Ungdomscafe
kun ansvar for det som skjer innenfor cafeens fire vegger. Det som
skjer utenfor er det foreldrene som
har ansvar for. Stange
Lensmannskontor har lovd å holde et
øye med oss, og kjører ofte forbi
eller kommer en snartur innom, når
de er ute på runden sin. For dem er
det viktig å vise seg ikke bare når
det er bråk, men ellers også.

Voksne til stede
Ungdomscafeen har pr i dag 4 voksne tilstede fra kl. 20.30 hver fredag,
hvorav 1–2 er ute hele tida. Vi har
utvidet «vaktområdet» til også å
gjelde rundt/bak/ved butikken og frisørsalongen + kirkebakken og kirkegården. Vaktene går nå runder rundt
om i dette området for å være føre
var og mer synlige for ungdommene
som er ute.Vi har også fra midten av
november satt i gang nattravn-ord-
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ning. Vi har to nattravner som er ute
og går i Tangen senturm og omegn
fra 19.30 tida til midnatt, hver fredag. Dette er et prøveprosjekt satt i
gang for å forebygge «småepisodene» som har vært den siste tida. Vi
fokuserer på forebygging like mye
som avverging og er veldig opptatt
av å være tilgjengelige og synlige (se
informasjon annet sted i
Menighetsbladet).

Stikk innom
Jeg vil med denne artikkelen minne
dere foreldre om hvor viktig det er
med oppfølging, interesse og nysgjerrighet hjemmefra. Kom gjerne
bare innom en tur en fredag selv om
du/dere ikke har vakt eller står på
vaktlista. Jeg vet at dette kanskje
ikke faller i så god jord hos ungdommen men lokalene er store, så det er
fint mulig å være på ungdomscafeen
uten nødvendigvis sitte «oppå» ungdommen sin.

Takk til foreldrene!
Vi er på tross av disse fåtalls episodene veldig glad for at ungdomscafeen fungerer så bra som den
gjør….for det gjør den! Men høy
musikk, sangstemmer i stemmeskifte, fnising på jentedoen, latter, konkurranse innstinkt og glede er vi
temmelig sikre på at flertallet stortrives på Tangen ungdomscafe. Det er
virkelig en sann fryd å være sammen
med ungdommene deres hver fredag!
Men uten at dere foreldre hadde
vært villige til å stille opp som vakter, montører, reperatører o.l hadde
ikke cafeen kunnet eksistere. Det er
forferdelig viktig og en forutsetning
å ha dere foreldre med på laget.
TUSEN TAKK til alle dere som stiller opp!

Ta kontakt
«Ær døkk på ongdomscafeen så ær døkk på
ongdomscafeen!»
Men det viktig å ikke glemme «småepisodene». . . Det var en mor som
sa til meg for et par dager siden, da
vi snakket om ungdomscafeen, at
hun hadde sagt til sine ungdommer,
som er ivrig brukere av ungdomacafeen: «Ær døkk på ongdomscafeen
så ær døkk på ongdomscafeen. Da
har døkk ittno å gjøra nepå` skola,
Tangenodden, kørkjegar`n,ællersbolia, stasjon hell andre stann!». Dette
synes jeg var veldig godt sagt…klarere kan det liksom ikke bli1

Natteravn
på Tangen
Hva er nattevandring?
Nattevandrere/natteravner er ansvarlige, edru voksne
personer som skal synes der hvor ungdom ferdes.
Utgangspunktet for å gå natteravn er å bry seg om sitt
nærmiljø og de unge. Ravnene vil også være med på å
forebygge at det skjer vold og hærverk.
Forebygging handler om å bry seg
Å bry seg er å vise omsorg
Omsorg gir trygghet for alle.

Jeg håper dere tar kontakt om dere
lurer på noe, er misfornøyd med noe,
fornøyd med noe eller har forslag på
måter å løse ting på. Det er viktig å
snakke og jobbe sammen! Flere personer er tilsnakkelige, både medlemmene i menighetsrådet, presten, kirketjeneren eller husstyret for menigehetshuset, foruten oss som er på
Ungdomscafeen. Skal vi løse problemene og ta utfordringene er det viktig at vi våger snakke sammen og
ikke bare om dem uten å gjøre noe
med det.
Vennlig hilsen Lene Haug
(voksenrepr. i Tangen Ungdomscafe)

Ikke minst for barn og ungdom.
Natteravnene skal være tilstede på ungdommens premisser. Natteravnene skal ikke sette stopper for naturlig livsutfoldelse hos ungdommene. De skal ikke være
der for å spionere på de unge eller være moraliserende,
men for å være gode forbilder.
Det er ønske om natteravner i Tangen sentrum på fredager (i tilknytning til ungdoms-kafe’n) fra
kl. 20.00–24.00, eller så lenge det er ungdom
samlet i sentrum.
Hvem kan gå natteravn på Tangen? Natteravner er foreldre/voksne som tar ansvar og som viser at de bryr
seg om ungdommene og nærmiljøet. Interessert?
Kontakt Lene Haug, tlf. 62 58 20 81 eller tange
prestekontor, Morten Stensberg.
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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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Stange musikknytt: desember 2004
Martin Lennox

Konserter i Stange kirke
Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10

Søndag 19. desember kl. 19.00.
Vi synger & spiller julen inn.
Sokneprest Sigmund Rye Berg, kantor Martin Lennox, kor og korps.
Vi synger kjent og kjære julesanger.
Gratis adgang.

Søndag 9. januar kl. 19.00.
Nyttårskonsert med Stange Storband (bildet).

HEDMARK KJØKKENET
l
l
l
l

Tlf.: 62 57 23 81

Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken
Skyvedørsgarderobe etter mål
Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet
Hvitevarer fra AEG, Elektrolux,
Husqvarna og Zanussi
Ring for uforpliktende pristilbud
Tlf./faks

62 58 72 26

E-post: post@fagerhaugtre.no Internett www.fagerhaugtre.no
Adr.: 2337 TANGEN
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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

13
29.10.
10.11.
10.11.
16.11.
17.11.
18.11.

Stange
Døpte
03.10.
24.10.
24.10.
14.11.

Per Ripsrud
Åse Kaspara Maurdal
Egil Emilsen
Per Pinnerud
Ivar Grønsveen
Erling Hallgrim Strand
Wenche Holm Simonsen
Tor Thorsen

f. 1924
f. 1921
f. 1920
f. 1911
f. 1925
f. 1923

Tangen

Julie Sveen
Jonas Elvestad Skår
Stine Lundquist (døpt i Tangen)
Thea Berget

Vigde
18.09. Ragnhild Slette og Glenn Kristen Strand
(viet i Sjømannskirken i København)
Døde
28.09.
30.09.
07.10.
11.10.
11.10.
11.10.
15.10.
15.10.

William Wøldike
Nancy Johannessen
Bertha Volla
Martin Olsen
Sverre Monrad Sørensen
Ella Alberti

f. 1932
f. 1932
f. 1928
f. 1927
f. 1931
f. 1920
f. 1955
f. 1943

Døpte
03.10. Andre Sletli
03.10. Fredrik Finstad Fallet
(døpt i Strandlykkja kapell)
10.10. Leon Seferi (døpt i Strandlykkja kapell)
24.10. Kristoffer Karstensen
24.10. Stine Lundquist
Vigde
20.11. Tone Støen Jacobsen og Lars Otnes Jacobsen
Døde
02.10.
11.10.
13.10.
18.10.
20.10.

Gudrun Margrethe Temmen
Jesper Nordby Bjelland
Paula Pettersen
Klaus Finnstun
Harald Skogsrud

50-årskonfirmantenes navn
I forrige utgave av Menighetsbladet ble 50-årskonfirmantenes navn
beklageligvis uteglemt. Her er navnene på jubilantene som deltok i
feiringen 12. september og avbildet i oktoberutgaven av
Menighetsbladet: Rolf Wilhelm Edvinsen, Anne Huse Dobloug, Jan
Baker, Elisabeth Kristin Løken, Dagny Ree Skoglund, Oline
Nilsen, Tordis Rindal Whist, Per Nøkleby, Willy Erland Løvås,
Arne Henry Engen, Aage Johansen, Kåre Floor, Ole Leif Witberg,
Annar Karsten Dahlen.

Pilegrimsveien
Stange kirke er et av de steder hvor merkestein for
avstandsmåling langs pilegrimsveien er satt opp.
Merkesteinen med den offentlige logoen for pilegrimsveien ble satt opp i sommer.
Steinen står ved innkjøringen til Stange kirke og
angir at det er 503 km til Nidarosdomen og
Olavskilden.

f. 1949
f. 2004
f. 1937
f. 1928
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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Vi møtes i kirken

Gudstjenester i advent, julehøytiden og åpenbaringstiden
19. desember - 4. søndag i advent
Joh. 1,19–27 Gled der - for Herren er nær
STANGE SYKEHJEM kl. 11.30. Julegudstjeneste for
beboere og familier. Rye Berg.
TANGEN KIRKE kl. 18.00. Vi synger og spiller jula
inn. Stensberg og menighetens sangere og musikere.
Kollekt til sang og musikkarbeidet.
STANGE KIRKE kl.19.00. Vi synger og spiller jula
inn. Stange skoles musikkkorps, Stange og Vallset
musikkforening, Sangkoret Konfekt, Lennox og Rye
Berg. Kollekt til sang- og musikkarbeidet.
20. desember - mandag
STANGE KIRKE kl. 09.45. Adventgudstjeneste. Stange
skole, småskolen.
STANGE KIRKE kl. 10.30. Adventgudstjeneste. Stange
skole, storskolen.
TANGEN KIRKE kl. 09.00. Skolegudstjeneste. Stange
ungdomsskole. Tangen skole.
SYRANDLYKKJA KAPELL kl. 09.00.
Skolegudstjeneste. Stenby skole.
21. desember - tirsdag
STANGE KIRKE kl. 09.00. Julegudstjeneste. Stange
ungdomsskole.
24. desember - Julaften - Kristusfest
Lukas 2,1–14 Den store glede
STANGE KIRKE kl. 14.30. Julaftens familiegudstjeneste. Rye Berg og Lennox. Offer til Kirkens Nødhjelp.
STANGE KIRKE kl. 16.00. Julaftens gudstjeneste. Rye
Berg og Lennox. Offer til Kirkens Nødhjelp.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 14.30. Gudstjeneste
for små & store. Stensberg og Bjørgen. Offer til
Kirkens Nødhjelp.
TANGEN KIRKE kl. 16.00. Gudstjeneste for små &
store. Stensberg og Bjørgen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
25. desember - Juledag
Joh. 1,1–14 Det stor, grensesprengende under
STANGE KIRKE kl.11.00. Høytidsgudstjeneste. Rye
Berg, Lennox og Stange kirkekor.

Offer til orgelfondet.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Stensberg og Bjørgen. Offer til Ungdomscafeen.
31. desember - Nyttårsaften
Lukas 13,6–9 Vår korte tid på jorden
STANGE KIRKE kl. 16.00. Kveldsmesse ved årets
slutt. Rye Berg og Lennox.
2. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt. 2,1–12 Kristi herlighet – verdens lys
og livets lys
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO KL.11.00.
Menighetens misjonssøndag. Regionleder Arnfinn
Bjørgen, Rye Berg og Lennox. Offer til
Misjonsselskapet. Kirkekaffe og misjonsinformasjon.
TANGEN MENIGHETSHUS kl.18.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen. Offer til Menighetshuset.
9. januar - 1. s.e. Kristi åpenbaringsdag
Matt. 3,13–17 Jesu dåpsdag
STANGE SYKEHJEM kl.11.30. Gudstjeneste for beboerne og familier. Rye Berg.
TANGEN KIRKE kl. 18.00. Gudstjeneste for små &
store. Stensberg og Bjørgen. 4-års dåpsbarna mottar sin
kirkebok. Offer til dåpsopplæringen.
16. januar - Vingårdssøndagen
Matt. 20,1–16 Kallet til tjeneste i Guds kirke på jorden
STANGE KIRKE kl. 11.00. Familiegudstjeneste for
små og store. Rye Berg og Lennox. Barneklubben deltar og 4-års dåpsbarna får sin kirkebok. Offer til trosopplæringsarbeidet. Kaffe og brus etter gudstjenesten.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høymesse. Stensberg og
Bjørgen.
23. januar - Såmannssøndagen
Lukas 8,4–15 Guds ord – virkekraftig såkorn
STANGE KIRKE kl. 11.00. Høymesse. Rye Berg og
Lennox. Offer til Bibelmisjonen.

Over til siste side
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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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Samme som i alle år
Midt i adventstiden gleder vi
oss over lys som tennes og jula
som synges inn.
Det er ikke mye som kan
erstatte førjulstida. Den berører dype strenger i de fleste av
oss. Det er så mange følelser
knyttet til advent og jul. Tiden
har en forunderlig dragning og
kraft.
Kanskje fordi det handler om
barnlige forventninger, om barnedrømmer, om barnet i oss om barnet.
Noe av det som gjør at sterke
følelser dukker opp rundt advent og
jul er at vi kjenner igjen stemningen
fra i fjor, og fra året før og fra vår
barndom. Vi vil ha det på samme
måten hvert eneste år. Far foreslo
en gang at i år kunne juletreet stå
på en annen plass i stua. «Nei, det
må stå der det alltid har stått,» sa vi
andre. «Same procedure as last
year» hører vi hver eneste lille juleaften når grevinnen og hovmesteren
dukker opp på skjermen i det fornøyelige selskapet med hennes

gjester – som er borte for lengst. På
samme måten som tidligere år må
tradisjoner og skikker tas vare på
for å frambringe de varme og gode
følelsene.
Forberedelsen, maten, luktene,
treet og pynten, de fleste vil ha det
på samme måten som de er vant til.
Også julesangene er de samme. Vi
føler at det ikke er jul uten sanger
som vekker et ekko fra barndommen. Deilig er jorden, Det lyser i stille
grender eller Glade
jul. Også juleevangeliet er det samme. Vi
kjenner det, men lar
det gripe oss like mye
hvert eneste år. Den
unge Maria vandret
en gang til Betlehem
by, forteller en gammel legende som alltid er like ny, sier
Inger Hagerup i et av
sine dikt.
Et spedbarn i en
krybbe som bringer
Guds lys og håp inn i

verden. På samme måte kommer
han til oss hvert eneste år for å vise
at ingen er for liten eller uverdig til
å ha med ham å gjøre. Heldigvis er
det noe i vår moderne tid som ikke
forandrer seg. Gud er like liten
hvert eneste år. «Same procedure as
every year.» Det er ikke mye som
kan erstatte denne travle, men herlige førjulstid.
Inger Bye

Vi møtes i kirken. . . (fra side 14 )
30. januar - Kristi forklarelsesdag
Åpenbaringen 1,9–18 Når himmellyset fra Kristus treffer oss
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høymesse. Stensberg og
Bjørgen. Offer til Misjonsselskapet.
6. februar - Søndag før faste
Lukas 18,31–43 Se, vi går opp til Jerusalem
STANGE MENIGHETSSENTER kl. 11.00. Høymesse.
Rye Berg og Lennox. Offer til IKO. Kirkekaffe.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 11.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen. Offer til Menighetsfakultetet.
9. februar - Askeonsdag
Jesaja 58,5–9 Den faste Gud vil ha
TNAGEN KIRKE kl. 18.00. Askeonsdagsmesse.
Stensberg og Bjørgen. Offer til KN.

13. februar - 1. søndag i faste
Matt. 4,1–11 Kampen mot fristeren
STANGE KIRKE kl.11.00. Fastemesse. Rye Berg og
Lennox. Offer til orgelfondet.
20. februar - 2. søndag i faste
Matt. 15,21–28 Den hjelpeløses hjelper
TANGEN KIRKE kl.. 11.00. Gudstjeneste fro små &
store. Stensberg og Bjørgen. Offer til barnehagen i
Soweto.
27. februar - 3. søndag i faste
Lukas 11,14–23 Jesus og ondskapen
STANGE KIRKE kl. 11.00. Høymesse. Rye Berg og
Lennox. Offer til Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe.

