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S TANGE

OG

TANGEN

menighetsblad
Nr. 2 – 2005 – 58. årgang

På besøk i
«LEGAE LA BANA», Soweto
Det ble Sør-Afrika-tur for
oss to + Anne Eliassen
(Kirkens Nødhjelp-kontakt
i vårt distrikt). Hovedmålet
vårt var besøk i barnehagen «Legae La Bana», som
vi har samarbeidsavtale
med, og som vi har snakket
mye med barna på Tangen
om. «Legae La Bana»
betyr «barnas hjem» (childrens home). Her hadde de
det bra, barna var aktive
og glade.
Vi var spente på møtet med barnehagen, barna og de ansatte. Vi visste
det var et annerledes land med annen
kultur, vi visste at levevilkår og levestandard ikke var som hos oss. Det
ble et flott møte, der vi ble møtt med

hjertevarme, vi følte oss velkommen
og kjente fort at vi hadde kontakt.
Vi var nysgjerrige, så oss rundt, hva
hadde de av utstyr og hjelpemidler?
Det var ikke mange leker, og mye
var gammelt og slitt, men de lekte på
samme måte som i Norge! I koffertene hadde vi noen kilo togbane som
var gave fra barna i Tangen menighets barnehage Barna satte seg i ring
mens Mai Britt tømte alt på gulvet.
Det var fint å se forventningen og
gleden hos barna, vi håper de får
mye glede av lekene.
Det var mange barn, 39 i alt, med 4
ansatte, økonomien satte begrensning, har var det ingen stats- eller
kommunal støtte. Noen foreldre
hjalp til noen ganger, og det var til
stor nytte. Barna var i alderen
3måneder til 6 år (barna begynner på
skolen når de er 6 år), og var delt inn
i 3 klasser, men i frileken var alle på
samme rom. De har ikke vinter som

oss, så rommet var ganske luftig!
Vi spurte om mye, og fant at opplegget deres var mye det samme som
hos oss. Barna sang, spilte og danset
for oss, her var deltakelsen stor! Vi
kvitterte med norske sanger, de var
lydhøre! Noen av sangene hadde likheter. De fikk også en eventyrbok
med norske eventyr (på engelsk), de
kjente troll og Bukkene Bruse!
Det ble en flott opplevelse for oss,
og vi er takknemlige for at vi fikk
muligheten til å dra, og håper å få
formidle noe til både barnehagen og
ellers i bygda. Vi vet at kontakten
betyr noe for barnehagen i Soweto,
og økonomisk støtte er det behov for.
Kontakten betyr mye for oss, det gir
oss andre perspektiver, det er viktig å
se utover vår egen lille verden! Vi
har mye å lære!
Vi vil fortelle mer i neste nummer.
Til slutt ønsker vi å rette en stor
takk til Morten prest spesielt, men
også til Anne Eliassen som jobbet
mye slik at turen ble realisert! Takk
til Tangen menighetsråd for økonomisk støtte!
Mai Britt og Kari
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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.
Dirigent Martin Lennox
tlf.: 994 54 203.

Misjonsforeningene
Såstad misjonsforening
møte 2. mandag i måneden
kl. 18.30. Leder: Kari Bjørgen.
Stange misjonsforening
Møte 3. 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
Tangen menighetspleie
Leder: Anne Lise Myhre,
tlf. 52 68 22 93

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.

Skogen - siste uke i måneden
kontaktp:A.L.Myhre
Tangen nordre - siste tirsdag i
måneden
kontaktp: Bodil Granli
tlf.: 62 58 24 25
Ullsaker - siste torsdag i måneden
kontaktp: Mai Liss Johnsrud,
tlf.: 62 58 23 07
Vardeberg - siste onsdag i måneden - 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.
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

Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: Dala Mesnatrykk,
2380 Brumunddal
Kasserer: Stein Rusdal,
Jernbanegt. 1, 2335 Stange
Frivillig abonnement kr. 100,–.
Postgiro: 0530.27.86382
Bankgiro: 1813.65.01700

Barneklubben i Stange
Et tilbud for barn fra 4 – 8 år eller
mer. Ledere Aslaug Bjørnstad og
Kari Bjørgen. Klubbkvelder:
2. og 9. mai er avslutning med
besøk på sykehjemmet og grillfest
etterpå.
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.
Hjelpeledere:
Magnus Lundby,
Tommy Finstad,
Are Mäkinen.
Videre SMUK- kvelder i vår:
Fredager kl. 19–21.30:
29. april,
27. mai
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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Mellom langfredag
og første påskedag
D

et har alltid fascinert meg hva som «rørte seg» i
Peter mellom Langfredagen og påskedagen. Jeg
tror nemlig at vi leser fortellingene om oppstandelsen
for fort. Vi vet svaret, men det er ikke uten grunn at
Lukas forteller at Jesus var sammen med disiplene i 40
dager før han ble tatt opp i himmelen igjen. Disiplene
trengte de 40 dagene for virkelig å begripe og gripe at
Jesus hadde stått opp igjen. Det verken var eller er
hverdagskost…

M

en la oss gå tilbake til Peter, han som etter hvert
skulle bli et av de store oppstandelsesvitnene i

kirka.

D

et er natt til lørdag, bildene farer gjennom Peters
tanker. – For ikke mange dagene siden hadde alt
vært annerledes. Jesus hadde ridd inn i Jerusalem på et
esel – blitt hilst velkommen som en konge. Da hadde
det vært mannfolkprat og framtidshåp. Det lå forventing om noe stort i lufta. At noe annerledes var på
gang.

M

en, nå denne første dagen i uka etter påskefesten,
ligger alle drømmer med brukket rygg og stivt
stirrende blikk. Jesus er død, tatt av dage. Og alt
mannfolkprat og alt framtidshåp er borte, redusert til
barnslige drømmer, ekko fra en fortid som aldri mer
kan berøres. Nå blir endelig disiplene til voksne menn.
Nå trer den modne verden fram – den har krevd nok et
av sine uskyldige offer. Som alle sivilisasjoner krever
Roma sitt – hva er et lite menneske. En fattig kar i
rikets utpost?

P

eter roper til seg selv: «Slutt og gråt, bedratte
menn! Kom tilbake til livet. Det finnes intet håp,
ingen framtid. Her gjelder kun den sterkes rett. Kjemp
for det som er ditt. Fiskere fra Galilea, våkn opp – stig
ut av søvnen. Dere ble bedratt. Forført av en gal.
Kanskje var det best at det gikk som det gikk. Kanskje
var det meningen med det? – alt er uten mening. Det
finnes ikke noe mønster i virkeligheten. Ingen annen
forutsigbarhet enn at en hver får gjøre som best en
kan. Møt livet som det kommer. Her er ingen ting
garantert, ingenting er gitt. Noen er lykkelige, heldige
og høster godt av livets overflod. Mens andre får som
det gis dem. Ingen fortjener noe. Alle får bare vær så
god å ta det som det kommer. Sjukdom, lidelse og håp-

løshet. Det er det ingen som gir oss. Det bare kommer.
Livet er kort, livet er intenst. Livet tar slutt. Slik er det.
Sånn er det bare. Det finnes ingen Gud. Intet mønster.
Tilværelsen har ingen guddommelig signatur. Alt er en
stund til det går til grunne. Noen barn lever, blir
gamle, dør lykkelige. Andre barn dør. Går til grunne.

N
D

oen mennesker elsker, andre hater. Noen stryker.
Noen slår. Noen mennesker helbreder, andre sårer.

et finnes intet mønster, det finnes ingen Gud.
Hvordan kunne vi tro at en mann fra Nasaret
kunne endre noe ved dette? Fiskene i nettet, undrene,
ordene, visst var det vakkert, tiltalende. 3 år som
bedratt følgesvenn. Nei, best å komme til seg selv
igjen!» Peter, tenker blir stille – Jesus kalte meg klippen! Mon hva han mente med det – om ikke annet
hadde Jesus sansen for humor – visste å glede seg over
livet. Men nå, dau som en fisk. Stivlemmet og kald.

A

t det gikk an. Kvalmen tar tak i Peter. Brer seg i
ham. Redselen likeså. Nå kommer snart romerne.
Da er det slutt. «– Hvorfor kunne jeg ikke ha holdt
meg unna? – Skomaker, bli ved din lest – fisker bøt
dine garn. Gå i din båt!»

D

et jeg gjorde om morgen fredagen, da jeg fornektet. Det burde jeg ha gjort før. Visst gråt jeg, men
ikke fordi jeg hadde gjort noe galt, men fordi Jesus
fikk rett! Pokker ta! Han fikk rett. Der også. Det er
som om han aldri vil slippe ta i meg. Men nå er jeg fri.
Fri fra alt. Det er ingen mening. Det finnes ingen Gud.
Undrenes tid er for alltid over. Det var jammen godt
det gikk som det gjorde. At det tok slutt. Hvem kan vel
bygge livet sitt på drømmer, på Gud? Begge deler er
svikefulle og ubegripelige. Og hvem vet om drømmene ikke er mer virkelige enn Gud selv?»

O

m ikke lenge ropes Peter tilbake til livet, to
kvinner kommer med underlige ord, graven er
tom. Jesus er stått opp! Kjæring prat. Om ikke lenge
favnes Peter av Jesus, han holdes fast av Livet selv.
Noe har skjedd, en lite rykte begynner å bevege verden. Bevege Peter. Jesus lever, han er stått opp igjen.
Morten Erik Stensberg
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Tangen menighetsråd
årsmelding 2004
Tangen menighetsråd har i 2004 har
vært sammensatt slik:
Liv Berit Westby, leder
Jahn Lundsveen, nestleder
Henry Støen, kasserer
Ingeborg Enger, sekretær
Johan Petter Johansen,
rådsmedlem
Gro Nordli Kristiansen,
rådsmedlem
Gunvor Nordbakken, rådsmedlem
Lisbeth Antonsen Skogsrud,
rådsmedelm
Mai Kjerstin Lysgaard,
møtende varamedlem
Mai-Lis Johnsrud,
møtende varamedlem
Morten Erik Stensberg, ex officio
Leder og nestleder ble gjenvalgt for
ett år.
Representant til Stange kirkelige
fellesråd har vært Henry Støen med
Jahn Lundsveen som varamann,
mens representanter til styret for
Tangen menighets barnehage har
vært Gunvor Nordbakken med Gro
N. Kristiansen og Liv Berit Westby
som varamenn.
Menighetsrådet har avholdt 12
møter med 33 saker på sakslistene.
Årsmøtet ble avholdt 14.03.2004 i
Menighetshuset. Ferdig revidert
regnskap forelå ikke til årsmøtet slik
at det den 10.05.2004 ble avholdt
ekstraordinært årsmøte hvor regnskapet ble vedtatt. Under årsmøtet ble
videre Dag Nybakken valgt til nytt
styremedlem i husstyret idet Trond
O. Enger ikke ønsket gjenvalg.
Husstyret konstituerer seg selv.
Videre ble under årsmøtet vedtatt å

utprøve ny dåpsliturgi, dette som en
prøveordning fram til høsten 2005.

Aktiviteten
i menighetsrådet
Fast møtedag har fra februar 2004
vært fast den 2.dre onsdag hver
måned.
Vi hadde sommeravslutning og
juleavslutning i tilknytning til vanlige møter med kun rådets medlemmer. I stedet for juleavslutning med
menighetsrådets medarbeidere ble
det innkalt til medarbeidersamling
12.01.2005.
Menighetsrådet har bistått ved pilgrimsvandring med konfirmantene
fra Tangen til Stange.
Videre har vi deltatt og gjennomført
fasteaksjonen «Brød for verden» den
23.03.2004 sammen med prest og
konfirmanter.
Vi hadde dugnad for å pynte opp
rundt Menighetshuset den
05.05.2004.
Som tidligere år har menighetsrådet
ordnet med 17-mai taler, men har nå
«sparket ballen» videre til Velet for
neste år/senere år.
Den 02.09.2004 var det innkalt til
møte på Vollbo med Fellesrådets
ledelse om forslag til endringer i
valgordningen for menighetsrådene.
I korthet går dette ut på et forslag
som innebærer at valg i menighetsrådene skal skje samtidig med
Stortingsvalget. Det er videre et forslag på valg hvert annet år på halvparten av menighetsrådet. Det er
også et forslag på stemmerett for 15åringer fra og med valgåret 2005.

Disse forhold har vært opp i
Kirkerådet, og det vil våren 2005
komme nærmere informasjon fra
Kirkerådet om saken.
Menighetsrådet har deltatt i den
planlagte Bispevisitas i november/
desember 2004 ved å være med
under gudstjeneste i Stange kirke og
fellessamling i Storhamar kirke.

Dåpsopplæring
Dåpsopplæringen går sin gang.
«Kristuskransen» er kommet for å
bli. Den gis som gave sammen med
dåpslyset til dåpsbarna, sammen med
4-årsboka til de 4 åringene som ikke
fikk den i dåpen.
Presten har opplevd dåpssamtalene
som gode, men det er viktig å
komme på banen med en form for
oppfølging, for eksempel en samling
hvert semester for de foreldrene som
har båret barna sine til dåpen.
Det er nå viktig at menigheten får
utarbeidet en helhetlig plan for satsingen på dåpsopplæring og at den er
realistisk med tanke på hva som kan
gjennomføres. Menighetsrådet har
vært engasjert i arbeidet med å utarbeide en søknad om midler til trosopplæring.
Også i 2004 har det vært to gudstjenester med utdeling av 4-årsbok, i
begynnelsen av hvert semester,
denne ordningen fungerer godt.
Gudstjenesten er lagt opp som en
vandring gjennom kirkerommet med
fokus på 5 av perlene i kransen.

Konfirmantundervisning
Konfirmantåret 2003/04 var det 23
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konfirmanter i Tangen menighet. Det
har vært spennende å arbeide sammen med dem. De har vært nysgjerrige, deltakende og til stede.
Opplegget har fungert godt og foreldrene har vært gode støttespillere.
Erfaringene med bruk av
Kristuskransen har vært gode, og den
har representert noe annet enn den
typiske læreboka.
Som vanlig var konfirmasjonsdagen
siste søndagen i mai, 30.05.

Gudstjenester
Utfyllende stoff om gudstjenestene i
2004 finnes på arket som tar for seg
«nøkkeltallene» knyttet til året under
ett.
I forhold til 2003 er det totalet
antallet deltakere økt med rundt 800.
Det er mye. Tallet sier likevel mest
om at det er de «store» gudstjenestene som trekker til seg flest deltakere. 17. mai, konfirmasjon, 24.
oktober og lysmesse her til sammen
et deltakerantall på 1200. Altså litt
under halvparten av det totale antallet deltakere.
Menighetsrådet har drøftet spørsmål
i tilknytning til gudstjenesten på sine
møter. Det er interesse for å gjøre
noe med gudstjenestene, spesielt de
vanlige søndagsgudstjenestene. Nå
har Kirkemøte, biskop og bispekontor oppfordret til bevisst satsning på
gudstjenestene, blant under visitasen
i domprostiet i november/desember.
Denne satsningen vil menighetsrådet
komme tilbake til i 2005.

Samarbeid med lag
og foreninger om
arrangement i kirkene
Kirka har vært utlånt til
Musikkforeningen, damekoret og
mannskontoret i forbindelse med forskjellige konserter de hadde i løpet
av året. Kapellet på Standlykkja har,
blant annet Strandlykkja Blandede
kor, leid til konserter og arrangementer.

Investeringer
Menighetsrådet har bekostet ny vegg
m/dør mellom 1. etasje og underetasjen.
Dette ble nødvendig i forbindelse
med oppstart av ungdomskafeen.
Videre har vi ytt stønad til hjelpelederkurs.
Det er kjøpt inn møbler til utleiekontoret for kr 2.000.

Menighetshuset
Nå er menighetshuset på det nærmeste ferdig restaurert. Det vises til
egen årsmelding fra husstyret.

Andre arbeidsoppgaver:
Menighetsrådet som arbeidsgiver for
barnehagen har hatt møter hvor det
bl.a. er foretatt vedtektsendring samt
at virksomhetsplan er godkjent og
vedtatt. Menighetsrådet har og må i
framtiden ha en nærere kontakt med
barnehagens drift for tilpasning til
ordningen med private barnehager.
Så langt har en hatt bistand lik de
kommunale barnehager.
Leietaker Øyvind Nesdal har sagt
opp sin leiekontrakt i
Menighetshuset fra 01.10.2004, og
det er så langt ikke funnet noen ny
leietaker.

Regnskap
Vedlagt framlegges et ferdigført,
men ikke revidert regnskap.
Regnskapet forventes ferdig framlagt
ferdig revidert til årsmøtet. I skrivende stund synes regnskapet å gi et
overskudd på kr 229.953 som
vesentlig skriver seg fra omsetning
av tomter (innløsning av festetomter).
Morten Erik Stensberg
Liv Berit Westby

Harasetdagen
søndag 5. juni
Harsetdagen starter med
gudstjeneste kl. 11.00. Det blir
familiesamling kl. 13.00 og
sangmøte kl. 15.30.
Gunnar Prestegård, regionleder Terje Holmedahl, diakon i
Brumunddal Lisbet Holm og
familie og unge voksne konsulent Aslaug Irene Halden deltar som talere og ledere.
Andre som blir med er sangeren Elias Akselsen og datteren
Veronica, gospelsangeren
Ingvild F. Labråten fra Ørje,
koret Laudate fra Vallset,
sanggruppa Tangen blandede
selskap, et barnekor og
Romedal trekkspillklubb. Det
blir mulighet for å kjøpe
kaffe, kaker m.m.

Konfirmanter
i Tangen kirke
den 29. mai
Antonsen, Eli-Mina Kristoffersen
Antonsen, Oda Høvde
Bredesen, Ole Anders
Bråthen, Sindre Skjellet
Bækkedal, Anders Svenskerud
Hagen, Benjamin
Hougsrud, Gina Strand
Johannessen, Are
Johansen, Camilla
Kayser, Meta Kristine Schei
Kippersund, Rakel
Krattebøl, Inga
Lundquist, Tine Cecilie Simensen
Lønbekken, Hans Martin
Midtsveen, Atle
Molteberg, Jeanette
Nordhaug, Jon
Syverinsern , Ida Ellinor
Østli, Hege
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Kirkerommet i Stange kirke
Når vi i denne artikkelen
skal prøve å si noe om kirkerommene vi har i vår
menighet er det naturlig å
begynne med den eldste
først, nemlig Stange.
Utvendig kan Stange kirke
på avstand minne mye om
middelalder kirken i
Ringsaker som ble omtalt i
forrige nummer, men kommer man inn blir man mer
slått av forskjellen enn av
likheten mellom de to.
Stange kirke har et hovedskip og et sideskip i nordlig
retning.
Som bygg er det lett å gi kirken
betegnelse «middelalderkirke,» men
om vi snakker om selve kirkerommet
blir ikke dette en dekkende betegnelse. Det meste innvendig i kirken
har gjennomgått store forandringer
etter middelalderen. Det eneste som
egentlig fortsatt gir et middelalder
inntrykk når man trår inn der er
dåpssakristiet. Der er det fortsatt
tunge murvegger , hvelvet stentak og
et lite vindu som gir et skumt rom
midt på lyse dagen.
Når man kommer inn i selve
hovedskipet blir man slått av en ting,
nemlig lyset.
De store vinduene gir en lysvirkning som du ellers ikke finner i
mange middelalder kirker.
– Forklaringen er selvfølgelig at
vinduene er av mye senere dato enn
selve bygget. De store vinduene kom
samtidig med at sideskipet ble oppført i 1703.
Samtidig ble åpningen mellom
koret og selve hovedskipet utvidet
slik at menigheten i større grad
kunne se og ta del i det som foregikk

under gudstjenesten.
I 1620 hadde kirken også vært
utsatt for en svært ødeleggende
brann og det var i etterkant av den at
kirken fikk sitt nåværende tak.
Innvendig ble taket malt av «kontrafeyer» Christopher Nielsen i 1709 og
frem til 1867 kunne stangemenigheten se en blå himmel med hvite
skyer over sine hoder. En moteriktig
sogneprest gikk da inn for å innføre
«nygotikken» og skyer og himmel
ble overmalt med hvitt. Dette varte
helt til 1963 hvor det heldigvis lyktes å fjerne den hvite malingen og vi
kan igjen la øynene og tankene hvile
ved synet av skyene og himmelen
over oss.
I og med brannen i 1620 er ingen
ting av utsmykningen eldre enn
dette.
PREKESTOLEN er eldst, fra 1630
og om den sier Dr. philos Sigrid
Christie at den som innleder billedekunsten i kirkerommene på Hedemarken. Etter en tid med sterk vekt
på fjerning av billedelementer, helgenstatuer o.s.v. i etterkant av refor-

masjonen ser vi nå at det igjen åpnes
for bibelske fremstillinger der det
brukes figurer. Forklaringen er antakeligvis at daværende prest i Stange,
E.R.Hjort var sønn av en annen
prest, prosten R.Hjort. Han var i
1813 den eneste av fem prester som
ble anklaget for papistiske tilbøyeligheter (d.v.s. en positiv holdning til
Den romersk-katolske kirke og
paven) som ble frikjent.
Utsmykningen og motivene på prekestolens var tenkt å formidle bibelhistorien for menigheten. Den starter
med Eva og Adam fra skapelsesfortellingen på hver sin side av døren.
På utsiden av trappen finner vi felt
med evangelistene og de symbolene
de forbindes med etter Johannes
Åpenbaring. ( Markus med løve,
Lukas med okse, Matteus med mennesket og Johannes med ørnen.)
På feltene rundt selve finner vi:
Marias bebudelse, Jesu fødsel, korsfestelsen og til slutt og nesten skult
inne i kroken en oppstandelsesscene.
Stilmessig karakteriseres prekestolen i skjæringspunktet mellom renessanse og tidlig barokk.
Opprinnelig har den hatt både
annen plassering og sterkere farger,
(noe man lett kan se ved å titte på
sammenføyningene mellom de forskjellige delene) men utvidelsen av
korbuen gjorde det nødvendig å flytte den og plassen den står på nå har
vært den samme siden1709.
Nåværende farger på kirkeinteriøret
i Stange er trolig farger som ble
valgt ved en overmaling på 1760 tallet.
ALTERTAVLEN er det sentrale
liturgiske og visuelle elementet i
rommet. Den er fra 1652 og prøver
av treverket har vist at dette er et
norsk arbeide siden figurene er av
bjørk og tverrbrett av furu mens de
vertikale feltene er av gran.
Hovedpartiene i tavlen viser i tre forskjellige felter påskebudskapet:
Korsfestelse, oppstandelsen og him-
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melfarten. Ut i fra vinrankene og
drueklasene som snor seg oppover
søylene som rammer inn billedfortellingene kan tanken ledes videre til
nattverden og bibelversene i feltet
under ( 1.Kor 10:16–17) er også
knyttet til nattverden. De nytestamentlige tekstene rammes inn av de
gammeltestamentlige Moses og Aron
på hver sin side.
I tavlens yterkant finner vi apostlene som utskårne figurer med sine
attributter (ting som forbindes med
hver og en av dem gjerne knyttet til
måten de døde på, som martyrer for
troen) og på toppen den seirende
Kristus med fane i ene hånden og
den andre løftet til fredstegn.
Dåpshuset har i tidens løp blitt plassert oppe på søyler på motsatt vegg
av prekestolen, men så sent som i
1775 stod den i plassert i koret rundt
døpefonten.
Døpefonten i
Stange kirke ble
på grunn av
plassmangel
flyttet fra den
opprinnelige
plassen ved inngangen frem til
koret allerede i
1686, lenge før
det ble vanlig
ellers i landet.

DØPEFONT med himling fikk sin
utforming i 1719 og ble restaurert
allerede i 1765.
Sentralt plassert over korbuen
finner vi en korsfestelsesgruppe skåret i 1685. Symbolikken er klar, den
korsfestede på toppen av en triumfbue.
Av det øvrige barokke interiør fins
det fortsatt ett epitafium (fra 1710),
et minnebilde over tidligere prester
og deres familie og et maleri av pinseunderet (fra 1709).
På tross av det barokke interiøret er
ikke helhetsintrykket et rent barokt
kirkerom.
De opprinnelige kirkebenkene fra
1709 var lukkede mens de enkeltstående benkene vi har i dag kom med
den tidligere omtalt moteriktige presten på 1860-tallet.
I tillegg kommer glassmaleriene i
koret som ble satt inn så sent som i
1928. De var ment å dempe og redusere problemet med motlys som oppstod med de store nye korvinduene
fra 1622 samtidig som de skulle
fremheve middelalderpreget i Stange
kirke. Tanken bak var nok god, men
det skapte stor strid da de kom og
fagfolk er fortsatt uenige om dette
var riktig å gjøre. Alt dette kan man
finne mer om i boken « Stange kirke
750 år» og vi kan bare avslutte med
å si at i Stange kirke er det blitt tatt
en del valg underveis av de som har
brukt kirkerommet før oss. Valgene
har blitt påvirket av kirkerommets
bruk, endret liturgi og menighetens
behov i tillegg til rent stil og mote-

messige endringer. Vi kan like disse
endringene eller ikke, men faktum er
at i en middelalderkirke er underlagt
strenge lover og regler og slik tilstanden er i dag i Stange kirke nå vil
den nok forbli i overskuelig fremtid
om vi ikke skal få riksantikvaren på
nakken. Ut i fra deres syn skal nemlig ikke kirken kun være menighetens rom, men også en kulturarv som
skal ivaretas for fremtidige generasjoner.
Så kan vi kanskje konkludere med å
si at jammen er det godt at de
endringer som er gjort i kirkerommet
gjennom århundrene har falt så heldig ut at vi i dag har et rom som kan
fungere både som kirkerom og som
kulturarv…

Konfirmanter
i Stange kirke
den 5. juni
Birkelund, Simen
Blomén, Kristian Lars David
Brenna, Ingvild
Ekblad, Inga Latifa (konfirmeres
i Botne kirke)
Engen Line Nøkleholm
Gjenga, Tonje
Helseth, Ann Kristin
Hjermstad, Ragnhild
Hoel, Tommy Wæhler
Hoel, Hans Eimund
Kjensmo, Einar Fuglerud
Kjernli, Silje Mikaelsen
Kristiansen, Anita Aas
Kristiansen, Malin Ripsrud
Larsen, Silje Holt
Nylund Line Charlotte
Reinhartsen, Kim Andre
Ringnes, Ida Wikan
Strandby, Tor Andre Jevnaker
Sveen, Joakim
Sørum, Kristian
Såstad, Anders
Vasaasen, Mari Johanne
Wilson, Siv Therese Holmen
Aabakken, Maja (konfirmeres i
Tangen kirke)
Aasen, Mads Andreas
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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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Pilegrimsmesse
med 150 konfirmanter 30. april
Etter pilegrimsvandring fra Tangen kirke til Stange kirke 30. april avsluttes
dagen med pilgerimsmesse i kirken lørdag 30. april. Vi håper folk fra alle menighetene innen Stange vil være med på denne spesielle gudstjenesten. Sammen med ungdommene
og Stange-prestene deltar også den indiske presten Kamal som er på gjenvisitt i Ottestad. I tillegg
deltar to unge musikanter fra Zimbabwe.

Vi priser våren 8. mai
I Stange kirke er det vårmesse søndag 8. mai kl.11.0.. Da feirer vi vårens inntog i
Stange og Hagelaget bærer grønne vekster inn i kirka. Det blir en fudstjeneste
preget av vårens sanger og musikk sammen med kantor Lennox og Kirkekoret.
Etter gudstjenesten serverer Hagelaget kirkekaffe i nordskipet. Vi håper
mange vil være med å markere vårgleden i kirka vår denne søndagen!

17. mai gudstjenester
Det blir høytidsgudstjeneste i Stange kirke kl.10.00. I Strandlykkja
kapell kl. 09.15 og Tangen kirke kl. 10.45 er det familiegudstjeneste.
Gudstjeneste inngår som del av hele 17.mai feiringen i bygd og menigheter.

Konfirmantene i fokus
I Tangen kirke er det samtalegudstjeneste 8. mai kl.18.00 og konfirmasjonsgudstjeneste 29. mai kl. 12.00. I Stange kirke er det samtalegudstjeneste 29. mai kl. 11.00
og konfirmasjonsgudstjeneste søndag 5. juni kl. 11.00.
NB! Samtalegudstjenestene er ikke bare for konfirmanter og forelder, men for absolutt alle i
menigheten. Kanskje kan voksengenerasjonen friske opp og få innspill til kristen tro og liv i en
ny tid?

Friluftsgudstjeneste på Balberg
12. juni holder vi den årlige friluftsgudstjenesten på Balberg. Musikkforeningen deltar som vanlig
og dermed får vi et vell av vakre toner i friluft. Det blir mye godt fellesskap og
kirkekaffe etterpå servert av gjestfrie damer fra Bygdekvinnelaget!
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–Ja, spesielt hvis de tror at de kan
får noe av oss. Disse problemene blir
også større av at vi jobber sammen
med hvite. Når folk ser oss, tenker
de med en gang på materielle goder,
mener Maryama.
– Det betyr ikke at hvite misjonærer
gjør en dårlig jobb, men det er den
mentaliteten folk har her, legger
Dorkas til.

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid i Mali
I Mali jobber misjonærer fra
Europa og Afrika sammen i et
unikt arbeidsfellesskap. Dorkas
Gouda fra Benin, Maryama Idris
fra Nigeria og Stina M. Aa.
Neergård fra Norge er misjonærer
i Mali. De er en del av et team som
arbeider for Den evangelisk-lutherske misjon i Mali (MELM).
De tre kvinnene er i Mali sammen
med familiene sine, og de arbeider
med ulike former for evangelisering.
MELM arbeider blant fulani-folket i
Mali. Dorkas og Maryama er fulaniere. Kjennetegnet ved denne folkegruppen som fins i mange afrikanske
land, er at de er et gjeterfolk, men
Maryama forteller at mange fulaniere
i Mali har mistet dyra sine og blitt
veldig fattige. I Mali er de fleste
fulaniere muslimer. Det gjør
misjonsarbeidet krevende. Noen av
de som har blitt kristne har opplevd
at familien har inndratt dyrene deres
og unnlatt å gi dem deres del av
arven.

– Er det stor forskjell mellom fulanispråket i Benin, Nigeria og Mali?
– Det er en forskjell, og det tok et
års tid å komme skikkelig inn i det.
Men det er jo ikke like vanskelig for
oss som for de norske, sier Dorkas.
Hun og Maryama kom til Mali for
litt over tre år siden. Stina kom i
begynnelsen av 2003.

Utfordring
– Hvordan er det å evangelisere i et
land der islam står sterkt?
– Det som gjør arbeidet vanskelig
er at selv om fulaniene ikke kan så
mye om islam, er det å være muslim
knyttet til identiteten deres. De
ønsker å være muslimer fordi det er
tradisjon og fordi de ikke vil bryte
med foreldrene og de eldre, forklarer
Dorkas, men hun legger til at hun
aldri har møtt noen i Mali som har
nektet henne å forkynne eller som
nekter å høre. Det er ikke så mange
som har kommet til tro, men folk er
veldig interesserte.

Pilegrimsvandring
pinseaften lørdag 15. mai
Det nærmer seg igjen pinse og den årlige pilegrimsvandringen. Bli med å opplev Stange Vestbygd,
Ottestadstien og Domkirkeodden i full vårprakt. Vi
møtes i Stange kirke kl 12.00 og går mot Atlungstad
hvor vi møter folk fra Ottestad kl 13.30. Men det er
også mulighet til å starte vandringen fra Atlungstad (vi

– Vi har mye å lære av våre samarbeidspartnere fra sør. De har kunnskaper om språk og kultur som overstiger det vi i det hele tatt har muligheter til å tilegne oss, sier Stina. Men
hun opplever også at de vestlige
misjonærene har noe å bidra med. –
På grunn av at vi kommer langveis
fra, legger kanskje vi merke til utfordringer og problemstillinger som de
afrikanske misjonærene ikke er like
bevisste på selv, påpeker Stina. Hun
håper at flere norske misjonærer vil
komme til Mali for å ta del i et
lærerikt misjonærfellesskap.
MELM er et samarbeid mellom Det
Norske Misjonsselskap, Den
Evangelisk Lutherske Frikirke,
Dansk Sudanmisjon, Unionen av
evangeliske kirker i Benin og Det
evangeliske misjonsselskap i
Nigeria.
Bilde: Maryama Idris, Stina M. Aa.
Neergård, Dorkas Gouda. (Foto: NMSArkiv)

håper at opplegget kan fungere godt også for familier
og barn). Sammen fortsetter vi vandringen mot Odden
hvor det er anledning til å få seg vaffel og kaffe før
gudstjenesten i Hamardomen kl 17.00. Etter gudstjenesten er det anledning til å grille og kose seg på Odden.
Arrangører er Stange, Tangen, Ottestad og Hamar
menigheter. Lurer du på noe, ta kontakt med prestekontorene i menigheten din.
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Gravstøtter
som har veltet
Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10

Etter vinterens frost og tele er
det også i år mange gravstøtter som har veltet på kirkegårdene våre. Vi minner om
at det er eiernes ansvar å
sørge for at disse kommer på
plass. Du kan ta kontakt med
kirketjeneren slik at dere
sammen kan ordne dette,
eller man kan sette opp gravstøtten selv. Det er i alle høve
viktig å ta et ettersyn om
gravstøtten står korrekt før
vårsesongen med klipping og
gravstell kommer. Fellesrådet
og kirketjenerne takker for
positivt samarbeid med alle
gravfestere og pårørende.

Tangen vel info

Rydding ved
Viksdammen
I forbindelse med 3 punkts
plan for Tangen
1. Opprusting av Tangen
Sentrum
2. Fritids aktiviteter rundt
Tangen
3. «Tangen et godt sted å
bo» – markedsføring av
micro-byen Tangen som noe
positivt! som ble besluttet i
Vel møte 12. april 05, tok en
liten gruppe første initativet å
startet med å rydde turvei og
grøntområde ved siden av
Viksdammen. Men vi ønsker
oss mer lokalt initativ, så om
du har lyst og tid på disse
dager, da er du hjertelig velkommen til å hjelpe til.
Vi rydder tirsdager, onsdager og torsdager fra kl.18.00
Aksjon avsluttes med små
bål ved Dammen 28. april
etter den årlige ryddeaksjonen.
PS! Husk at dette er for oss
på Tangen. Velkommen skal
du være... ta med litt kaffe så
sees vi...!

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

Stange-Tangen-2005-02:Stange-Tangen-2005-02.qxd 06.12.2010 08:19 Page 12

12

2335 STANGE
TLF. 62 58 56 60
24 TIMERS SERVICE
TLF. 994 85 660

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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13.03.
19.03.
26.03.
30.03.
03.04.
05.04.

Stange
Døpte
20.02.
06.03.
20.03.
27.03.

Carl Wollebæk (døpt i Ottestad)
Sigrid Aleksandra Stensby Johansen
Malki Ødegaard Lie
Ida Wikan Ringnes

Vigde
23.03. Brandi Marie Robertson og Sigmund Wiker
Døde
09.03. Bertha Dillerud
09.03. Else Berith Borge

f. 1910
f. 1944

Jacob Sverre Løland
Tordis Oddny Adolfsen
Williard Hermansen
Jorunn Fjæstad
Gunvor Eline Larssen
Mimi Haugen

f. 1923
f. 1940
f. 1916
f. 1920
f. 1925
f. 1920

Tangen
Døpte
20.02. Thea Rundgren Pettersen
27.03. Tony André Hestnes
27.03. Lill Marie Stenersen Hommerstad
Døde
16.02.
24.02.
20.03.
23.03.

Reidun Marie Andersen
Reidar Samuel Westby
Jorunn Lille-Mælum
Olga Edit Holter

Trosopplæring for
kirkens døpte 11-åringer
I forbindelse med dåpsopplæringsarbeidet i Den norske kirke planlegges det nå et helt nytt opplegg for alle døpte 11-åringer. Dette
undervisningsprogrammet er et samarbeid mellom Løten, Stange.
Tangen, Ottestad, Romedal, Vallset, Vang og Hamar med samlinger
for 11-åringene i hver menighet og en felles avslutning på
Domkirkeodden.
Vi ønsker å gå litt nye veier med trosopplæringen som ikke lenger
skjer i skolen, men er et ansvar som kirken og foreldrene står sammen om. På landsbasis får 35 prosjekter for barn og unge støtte for
å utprøve ulike ideer. For vårt prosjekt i Stange, Hamar og Løten
tildeles det i en treårsperiode kr. 600.000 årlig til dette.
Ut fra foreldrenes ja til at barna blir døpt og får opplæring i kristne tro og hjelp til å tolke og leve livet sitt ut fra dette, er det et mål
at alle 11-åringene skal delta. Undervisnings- og opplevelsesprosjektet for 11-åringene er avgrenset i tid og omfang, og det skal
derfor ikke være vanskelig å være med på og gjennomføre for hvert
årskull.
Nærmere informasjon om 11-årsfaseprosjektet blir gitt når planleggingen er ferdig. Dersom alt går bra, håper vi å kunne starte opp
allerede kommende skoleår.
Dette blir en type før-konfirmasjonsopplegg med bakgrunn i bl.a.
4-års og 6-års dåpsmarkeringen, og det peker framover mot konfirmasjonstiden. Det planlegges også et prosjekt for 16–18 åringer
som etter hvert skal gjennomføres som et tilbud for ungdom.

f. 1928
f. 1925
f. 1942
f. 1917

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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Kirken og gudstjenesten oppleves innenfra
– og det er rom for oss alle!
30. april - Lørdag
STANGE KIRKE kl.16.00. Pilegrimsmesse for alle
Stange-menighetene. Menighetenes prester, kantor
Lennox og to musikere fra Zimbabwe. Offergave
til konfirmantarbeidet. Konfirmantene går pilegrimsveien fra Tangen kirke til Stange kirke.
1.mai - høytidsdag
Lukas 6,36–38.
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl.
11.00. Solidaritetsgudstjeneste. Rye Berg og
Bjørgen. Offer til Norges Kristne Arbeideres
Forbund.
TANGEN KIRKE kl.21.00. Kveldsvake for Darfur.
Stensberg og Lennox. Offer til Norsk Folkehjelp.
5. mai - Kristi himmelfartsdag
Daniel 7,13–14.
STANGE KIRKE kl.11.00. Høymesse. Stensberg
og Lennox. Offer til Den norske Israelsmisjon.
8. mai - 6. søndag etter påske
Joh. 15,26–16,4.
STANGE KIRKE kl.11.00. Vårmesse. Rye Berg,
Lennox og Kirkekoret. Offer til menighetens dåpsopplæring. Stange Hagelag deltar med vårgrønne
farger og kirkekaffe!
TANGEN KIRKE kl. 18.00. Samtalegudstjeneste.
Stensberg og Lennox. Offer til konfirmantarbeidet.
Is på kirketrappa.
15. mai - Pinsedag
Joh. 14,23–29.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Rye Berg og Lennox. Offer til Sjømannsmisjonen.
TANGEN KIRKE kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.
Stensberg og Bjørgen. Offer til OASE.
17. mai - Grunnlovsdag og nasjonaldag
Joh. 12,35–36.
STANGE KIRKE kl. 10.00. Festgudstjeneste. Rye
Berg og Bjørgen. Offer til kirkens orgelfond.
Bekransning av minnebauta over falne.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 09.15.

Familiegudstjeneste. Stensberg og Lennox. Offer
til Redd Barna.
TANGEN KIRKE kl. 10.45. Familiegudstjeneste.
Stensberg og Lennox. Offer til Barnehagen.
29. mai - 2. søndag etter pinse
Lukas 16,19–31.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Samtalegudstjeneste.
Rye Berg og Bjørgen. Offer til
dåpsopplæringen/konfirmantarbeidet.
Avslutningssamling i Menighetssenteret.
STRANLYKKJA KAPELL kl 10.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Stensberg og Lennox.
Offer til Ungdomscaféen.
TANGEN KIRKE kl. 12.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Stensberg og Lennox.
Offer til Ungdomscaféen.
5. juni - 3. søndag etter pinse
Lukas 14,16–24.
STANGE KIRKE kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Rye Berg og Lennox.
Offer til ungdomsarbeidet.
12. juni - 4. søndag etter pinse
Lukas 15,1–10.
BALBERG kl. 11.00. Friluftsgudstjeneste med Rye
Berg og Stange/Vallset Musikkforening. Stange
Bygdekvinnelag serverer kirkekaffe. Kollekt til
orgelfondet.
STENBY SKOLE kl. 11.00. Gudstjeneste ved
elvene på Stenby skole, Stensberg og Bjørgen.
19. juni - 5. søndag etter pinse
Matteus 7,1–15.
STANGE KIRKE kl.11.00. Sommermesse. Rye
Berg. Offer til menighetens diakoniarbeid.
Kirkekaffe ved Menighetspleien.
26. juni - Aposteldagen
Lukas 5,1–11.
STRANDLYKKJA KAPELL kl.11.00.
Sommermesse. Stensberg og Lennox. Offer til
dåpsopplæringen. Kirkekaffe.
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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
martin.lennox@stange.kommune.no
[mobil] 994 54 203

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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Utlodningskveld i barneklubben
I barneklubben skjer det litt
av hvert! Her viser vi glimt
fra en «Utlodningskveld».
Da var det fullt kafébesøk
med kjøp saft og boller med
eller uten krem – og kaffe
for de som ønsket.
Og med monopolpenger som
sikker betaling!
PÅ BILDET ser dere klubben samlet i riktig kaféantrekk og med stor begeistring!

Stange kirke musikknytt
Martin Lennox
Nr.2 – 2005

Strandlykkja kapell
Fredag 29. april kl. 1900
Bjørn Fallet
(fiolin)
Martin Lennox
(orgel)
Ola Nordsveen
(fløyte)
Jagoda Szostak
(cello)
Stein Westgaard
(fiolin)
Kammermusikk av Haydn & Mozart
Programbilletter kr 100,– inkl. forfriskninger
(barn & skoleungdom gratis)

Om valg av nytt
menighetsråd
i Tangen sokn
høsten 2005
Menighetsrådet på Tangen har
vedtatt å avholde valg til nytt
menighetsråd i oktober.
Aktuelle erdatoer 9. og 16. i for-

Arrangert av Stange kirkes musikkutvalg
med støtte fra Stange kommune.
Kom til Strandlykkja kapell og opplev velklingende kammermusikk av Haydn og Mozart.
På programmet står
det Haydns tre
«London» trioer, en
orgelkonsert i F samt
Mozarts
«Epistelsonaten» eller
«Kirchensonaten» i C.
Dessuten spiller
Martin Lennox orgelstykker av både Haydn
og Mozart.

bindelse med gudstjeneste i
Tangen og Strandlykkja.
Følgende nominasjonskomité/
valgkomité: Henry Støen, Jahn
Lundsveen, Mari Sletli og
Ingeborg Enger ble også vedtatt.
Den tar mer enn gjerne mot forslag til kandidater. Har du forslag, kontakt ett eller flere av
medlemmene!

Innsamlingsaksjonen
til Kirkens Nødhjelp 15. mars
innbrakte 18 120 kroner i
Stange sokn og 11 400 kroner
i Tangen sokn. Ikke langt unna
30 000 kroner til sammen.
Tusen takk til konfirmanter,
foreldre og givere. Flott innsats! Vi ser fram til neste års
aksjon.

