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menighetsblad
Nr. 5 – 2005 – 58. årgang

Menighetsrådsvalg
med stor oppslutning
Menighetsrådsvalget for Stange
menighet 11. og 12. september
ble særdeles vellykket. Valget
fikk en femdoblet deltakelse
sammenlignet med forrige valg i
2001. I alt ble det avgitt 258
stemmer. Valget foregikk i egne
lokaler i Stange Bibliotek samtidig med stortingsvalget. Dette
gjorde det enklere for flere å
delta, og det skapte en større
åpenhet for menighetsrådsvalget
som en positiv utfordring for flere
kirkemedlemmer.
Vi gratulerer de nyvalgte rådsmedlemmene og varamedlem-

mene og ønsker dem velkommen
til spennende og givende oppgaver og funksjoner!
Det nye menighetsrådet som
overtar fra 1. januar 2006, vil bli
kurset for oppgave i løpet av høsten. Menighetsrådet har ganske
store oppgaver knyttet til dåpsopplæring, utvikling av det kristelige liv i soknet, fokus på ungdomsarbeid, undervisning, kirkemusikk, diakoni og utfoldelse av
gudstjenestelivet i menigheten.
Alle ansatte er daglige medarbeider, og alle frivillige krefter er
viktige. Egentlig er alle kirkens

Var det prostekrage
eller prestekrage det het?
Strandlykkja kapell feiret 90 år og domprost Ole Elias
Holck var spesielt innbudt. Han var for anledningen var
iført den gamle prestedrakten som var vanlig fram til og
med 1978.
Velforening og Menighetsråd innbød først til kaffe på
Mostue skole kl fem. To timer sener var det klart for
gudstjeneste på gammelt vis. Organisten i Stange, Martin
Lennox, hadde lagt ned et stort antall timer i å rekonstruere en gudstjeneste fra 1915.

Side 4 og 5

medlemmer viktige medspillere
for at i Stange menighet skal få
vokse og utfolde seg til hjelp og
glede for hele menigheten.
De nye Stange menighetsråd er
slik: Ove Hoel, Inger Marie Bye,
Kjell Sørum, Marit Jensen
Nordsveen, Aasa Gjestvang,
Vegard Fikke, Inge Beate Austlid,
Olav Nordlien.
Varamedlemmer:
Bjørg Solveig Langsethagen,
Nils-Kristian Møller, Anne
Mælum, Aud Elin Engeskaug
Løvås, Elisabeth Børresen
Svergja.
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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:
07.15–16.30.
Styrer: Inger Renolen.

Barneklubben i Stange
Et tilbud for barn fra 4 år. Ledere
Aslaug Bjørnstad og Janne B. Lysø.
Hver klubbkveld har vi flanellograf
med bibelfortelling, synger former
og leker! 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.
SMUK starter opp igjen
til høsten i september
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.

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

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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Ditt valg gir identitet!
De aller fleste med stemmerett har deltatt i høstens stortingsvalg. I Stange har også ganske
mange avgitt stemme ved menighetsrådsvalget.
Slik er vi med og signaliserer holdninger, meninger, verdisyn og tenkning omkring både samfunn
og kirke.
Likeså naturlig og selvsagt som vi diskuterer
eller samtaler om samfunnsspørsmål, er det også
nødvendig å begi seg ut i samtale om tro og livssyn, verdier og moralspørsmål, håp og livsmening.

Tro og tanke
Det er lenge siden vi har opplevd så mange fasetter av tro og livssyn som i vår tid. Egentlig kommer ingen av oss unna spørsmålet om for eksempel hva som til sist betyr mest her i livet, om det
finnes en endegyldig og fast sannhet som vi kan
stole på, eller spørsmålet om hva målet for livet
kan være – både mens vi lever og når vi dør.
Fornuft og tankekraft, vitenskapelig forskning og
kunnskap medregnet, er viktige faktorer for å forstå virkeligheten i sin konkrete utgave.
Hverdagslivet er og blir jordnært for de fleste av
oss. De store spørsmål om rettferd og likhet,
verdsetting av arbeid, krav på respekt og menneskeverd, fordeling av alle goder og ressurser som
vår jordklode har, krever samtidig at vi også har
moralsk erkjennelse, etisk bevissthet, en begrunnet forståelse av tilværelsen.
Her gjelder fornuften og tankens evne. Men uten
at dette styres av etiske normer og overordnede
regler, kommer menneskeheten på avveier.
Historien er full av eksempler på det helt inn i vår
egen tid. Ja, kanskje er det like mye urett, ufred
og konflikt i vår tid, bare med andre uttrykksformer. Krigens og konfliktens ansikter er mange!

Dåp og kirketilhørighet
Velger du dåp og kirketilhørighet, er det et valg
med dimensjon for livet og med mange perspektiver. Kristen tro og livsforståelse gir hjelp til å leve
både med vansker og problemer. Å våre med i
kirke og menighet forenkler ikke livet, men gir
plattform å stå på i livet og gjennom livets mange
faser.
Barn som bæres til dåp, og ungdom som velger å
bli døpt, har rett på å bli ført inn i kristen tro og
livspraksis. Her har både foreldrene og menigheten et ansvar for å hjelpe barn og unge til et praktisk og faktisk møte med menigheten sin. Det
skjer blant annet når barn deltar i barnegrupper og
familiegudstjenester, når foreldre ber kveldsbønn
med barna sine, når menigheten følger opp med
dåpsopplæringstilbud og materiell. Ungdommene
våre må få oppleve et miljøtilbud i menigheten av
en eller annen art.
Og selvsagt må 14-åringer melde seg på konfirmanttiden i menigheten. Da har vi tatt dåps- og
kirketilhørigheten på alvor. Derfor er det også viktig at vi har mot til å si nei takk til alle tilbud og
forsøk på å «fiske» blant menighetsmedlemmene.

Mellom tro og tvil
Det er lov å være kristen og samtidig kjenne på
tvil og usikkerhet. Kanskje kan vi si at tvilen er et
kjennetegn på at vi tror. Et kristenmenneske, ungt
eller gammelt, barn og unge, har mange spørsmål.
Troen er alltid under utvikling og forandring i
både form og uttrykk. Men selve forankringen i
Gud, i Jesus Kristus, og knyttet til menighets- og
kirkefellesskapet, står alltid fast. Stundom kommer jeg tvilende og undrende til kirke og gudstjeneste – eller til gravferd. Men i møte med Guds
ord, med sang og bønn – og i fellesskap med
andre – blir troen, håpet og tilhørigheten styrket!
Kjære menighetsmedlem, yngre eller eldre –
hold fast på ditt valg og din bekreftelser – og på
Guds bekreftelse! Det gir deg identitet!
Vennlig hilsen
Sigmund Rye Berg
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90-årsjubileum for
Strandlykkja kapell
Søndag 28. august var det
tid for å feire at Strandlykkja kapell var 90 år.
Velforening og Menighetsråd innbød først til
kaffe på Mostue skole kl
fem. 2 timer sener var det
klart for gudstjeneste på
gammelt vis. Organisten i
Stange, Martin Lennox
hadde lagt ned et stort
antall timer i å rekonstruere en gudstjeneste fra
1915.

Spesielt innbudt denne dagen var
domprost Ole Elias Holck, som
for anledningen var iført den
gamle prestedrakten som var vanlig fram til og med 1978. Hos de
eldste vekket den kanskje vemod
og gode minner, hos andre var
den kanskje mest av alt et utrykk
for en tid som heldigvis er avsluttet.
Under gudstjenesten av det korsang ved Strandlykkja blandede
kor, under kyndig ledelse av
Marianne Hougsrud, også der var
alle medlemmene tidsriktig kledd,
i finstas fra 1915.

Også var det barnedåp, akkurat
som det hadde vært omtrent 90 år
før, for det var jo noen som kunne
fortelle om ei mor som var den
første som ble døpt i
Strandlykkja.
Tusen takk til alle som på sitt vis
bidro til å gjøre feiringen til
minnerik og annerledes opplevelse.
BILDER: Under: Da kaffen var borte,
gikk praten. Ole Elias Holck og Berte
Marie Strandløkken. Til høyre:
Jubilerende damer. Innfelt til høyre:
Gratulasjoner til Tangen menighet ved
Liv Berit Vestby.
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Ny oppslagstavle ved
Strandlykkja kapell
Som mange kanskje har sett er det ny oppslagstavle ved Strandlykkja kapell. Vi kan gjerne si det er
et uttrykk for optimisme og livsmot å sette opp ei
oppslagstavle ved et kapell som nettopp er fylt 90
år. Her skjer det fortsatt noe som
det er verd å informere om, her
finnes det fortsatt folk som gjerne
vil bli informert.
Tavla er laget av Håkon Holen.
Han er pensjonist, 87 år gammel
og bosatt i Ottestad.
Håkon er forresten ikke ukjent
med å lage den type tavler, og
har laget slike til Ottestad,
Romedal og Tangen også.
Det som er spennende med tavla
i Strandlykkja er at den «synes»
og «ikke synes» på samme tid.
Grunnen til det er at Håkon fikk

tegninger av kapellet med seg før han gikk i gang
med å bygge tavla, og dessuten tok han en tur til
kapellet for å se på det. Det er nemlig mange av de
samme symbolene og innslagene fra kapellet som
går igjen på tavla. Alt sammen skyldes ualminnelig
godt håndverk og en særlig interesse for både helhet og detaljer. Vi er glade over å ha fått ei slik fin
tavle.
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Stange kirke musikknytt

på at slike tekniske systemer
representerte en blindgate.

Martin Lennox

Byggesettmetoden

Orgelet i Stange kirke
Orgelet bygger på et såkalt
elektropneumatisk system.
Enkelt sagt: organistens spill på
tangentene overføres elektrisk
til orgelpiper som frembringer
lyd. Systemet er både tregt og
upresist.

Foreldet teknisk system
Etter at de elektropneumatiske
systemer hadde vært ansett som
det ypperste på orgelbyggingens
område i noen få tiår, var mange
allerede i slutten av 40-tallet inne

Industrialisering og diverse
nyvinninger i første halvdel av
1900-tallet medførte en ukritisk
overgang til alt som var nytt. I
motsetning til tradisjonell orgelbygging, der de enkelte komponenter er fremstilt av orgelbyggeren selv, ble elektropneumatiske
systemer i stor grad bygget med
flere underleverandører av komponenter.

Om orgelet i Stange kirke
På oppfordring fra kantor
Martin Lennox vil jeg gjøre
rede for mitt inntrykk av
Stange kirkes orgel slik jeg har
lært det å kjenne gjennom 20
års befatning med instrumentet som regelmessig benyttet
gjesteorganist ved konserter og
musikkandakter samt ved et
titalls gudstjenester og begravelser.
Det er nødvendig å presisere at jeg
ikke er orgelfagmann i teknisk forstand. Min kompetanse er tuftet på
en allsidig og mangeårig erfaring
som gudstjenesteorganist, akkompagnatør og orgelsolist på mange
orgler i innland og utland. En viss
kvalitetssans er dermed utviklet, og
jeg mener å ha godt sammenligningsgrunnlag.
Stange kirkes orgel føyer seg inn i
en lang rekke Jørgensen-orgler fra
siste halvdel av femtitallet. Man tør
hevde at orgelbygger Hilmar
Jørgensen i denne perioden befant
seg på kunstnerisk retur, og ikke få
av Stange kirkes søsterorgler er blitt
erstattet av nye kvalitetsinstrumenter av norske eller utenlandske
orgelbyggere.

På Hedmarken er J. H. Jørgensen
fortsatt representert med Vallset kirkes orgel, instrumentet i Hamar krematorium og det ti stemmers orglet
i Hamar Frimurerlogers St.
Johannesloge. Sett med en orgelverners øyne er Jørgensen-orglene
allerede godt representert i Stanges
nærmiljø. Det foreligger ingen planer om utskiftning av Jørgensenorglene i Vallset, krematoriet og frimurerlogen.
Mitt inntrykk av Stange kirkes
orgel så vel fra lytterplass nede i
kirken som fra spillebordet i egenskap av organist, er at instrumentet
har en mindre heldig klangsyntese.
Oppdelingen av orglets pipeverk i
tre avdelinger oppe på galleriet i
vest er åpenbart ugunstig i nettopp
dette rommet.
Ensemblefornemmelsen svekkes av
den lite ideelle verkplasseringen.
Følbart tæret av tidens tann framstår
orglet i dag som temmelig falmet i
klangen – dette til tross for Stange
kirkes unike akustikk for instrumental- og vokalmusikk. Man kan saktens velge å beholde orglet enda
noen desennier, men det vil neppe
utløse den kirkemusikalske vekst og
kreativitet Stange kirke vitterlig gjør

krav på. Vedlikeholdsutgiftene vil
være stigende fra år til annet. Om
ikke feilene er påfallende mange i
øyeblikket, er feilkildene desto
flere.
Når man er i den heldige situasjon
å ha en høyt begavet organist med
vyer og visjoner på menighetens
vegne, bør man kjenne sin besøkelsestid og smi mens jernet er varmt.
Derfor kan jeg ikke annet enn
ønske Stange menighet og kantor
Martin Lennox til lykke med prosjekteringen og finansieringen av et
nytt orgel i Stange kirke.
Orgelprosjektet vil i ettertid stå som
et uomtvistelig bevis på stangesokningens handlekraft. Et nytt og riktig proporsjonert orgel i kunsthåndverksmessig utførelse vil tjene
kirke- og kulturlivet til glede og
gagn i de neste hundre år og endelig
stå som et edelt smykke i et av
Norges aller vakreste kirkerom.
Moelv, 14.09.2005
Med vennlig hilsen
Roger Andreassen
organist &
cand.mag.
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Dårlig materialvalg
og håndverk

Orgelets klanglige
og tekniske verdi

Orgelet er bygget av Jørgensen.
Dette firmaet var kjent for å
bygge gode orgel tidligere, men
det er en utbredt faglig oppfatning
at orglene bygget på 50-tallet,
ofte er dårlige med hensyn til
materialvalg og håndverk.

Problemstillingen blir om de store
kostnadene ved en teknisk fornyelse står i forhold til orgelets
klanglige verdi. Alt kan la seg
reparere og restaurere, men det
må ha en god og varig hensikt.
Orgelet er for dårlig i utgangspunktet til at det, totalt sett svarer
seg.
Dette kan sammenlignes med en
«Lada» fra 50-tallet. Bilen er fortsatt «brukbar» som fremkomstmiddel. Den kan til og med repareres og restaureres, men er det et
fornuftig bruk av ressurser?

Hovedkirker
På Hedemarken kan man peke ut
noen hovedkirker som er mye
brukt til konserter, bl.a. Stange
kirke som er blant Norges vakreste middelalderkirker og fortjener
et orgel til å være stolt av!

Utdøende yrkesgruppe
Uten gode instrumenter vil rekruttering stoppe helt opp. Ønsker vi
organister i fremtiden, må vi være
villig til å investere i gode instrumenter.

Kontonummer er som før:
1822 17 49355.

«Jeg unner dere alle et
nytt helmekanisk orgel!»
Med vennlig orgelhilsen
Erik Brænden
(kantor i Veldre)

«Jeg vil utrykke min fulle
støtte til dere som arbeider for å skaffe nytt orgel.
Et godt orgel inspirerer
både organist og menighet
til rike kirkemusikalske
opplevelser.»
Trond Våge
(kantor i Elverum)

Festlig 50-årsfeiring
Hele 26 konfirmanter fra 1955
møtte opp i Stange kirke for å
markere jubileet og møte hver-

andre etter så mange år.
Mange hadde nok ikke sett
hverandre på mange år.

Derfor ble det mye gledelig gjensyn. Og i samværet på Stange
Menighetssenter etter gudstjenesten
ble det livlig samtale, gjenopplevelse av minner og orientering om
livet som leves i dag. Her er jubilantene fotografert i Stange kirke:
Olaug Austlid, Anne Grete Guthus,
Inger Johanne Westjordet, Bjørg
Julie Fjellstad, Grethe Helmersen,
Randi Brodshaug, Aud Røshol,
Nancy Gunda Lystad, Astrid Dahl,
Edel Synnøve Antonsen, Solveig
Jensen, Inger Olsen, Astrid Torunn
Fretheim, Tor Anton Finstad, Sven
Erik Holthe, Jan Kasper Jensen,
Morten Johnsen, Knut Jøhnsrud,
Trond Peder Engebakken, Bjørn
Stensrud, Thor Oscar Ruud Olsen,
Evald Johansen, Harald Hansen,
Åge Johansen, Håkon Olav
Vesterhaug, Per Westjordet.
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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

Stange-Tangen-2005-05:Stange-Tangen-2005-05.qxd 06.12.2010 08:21 Page 9

9

Ny kirkeverge i Stange
Den nye kirkevergen i
Stange begynner å bli varm
i trøya bare etter noen
uker i stolen som daglig
leder for virksomheten i
Stange kirkelige fellesråd.
Ivar Manum kommer fra
Ski kommune hvor han har
bodd de siste 8 årene. Det
siste året har han vært kirkeverge Lødingen. Ivar er
familiemann, gift med
Kristin og de har tre barn.
De har bosatt seg i Vallset.
Han synes det har vært en
god opplevelse å flytte til
Stange og Vallset. Og barna
har funnet seg til rette i
barnehage og skole.
Den nye kirkevergens egentlige
profesjon er systemutvikling.
Menighetsbladet spør derfor hvorfor
han søkte seg til en kirkelig stilling i
disse hårde tider?
– Det spennende med kirkevergejobben er blant annet at det allsidige
arbeidsfeltet. Det er utfordrende både
med organiseringen og styringsvirksomheten, men også selve arbeidsfeltet med kirker og kirkegårder representerer en viktig kulturhistorie og er
samtidig viktig for alle mennesker i
en folkekirke som vår. Jeg har også
mange år bak meg som menighetsrådsleder i en Oslo-menighet og har
et godt kjennskap til Den norske
kirke.
– Hvordan står det til med mannskapet, kirkene og kirkegårdene
våre?
Jeg har opplevd et positivt møte
med de ansatte. De er dyktige folk
som jobber godt sammen. Og så er
det mange flotte kirker i Stange
kommune – og flere av dem har

åpenbart til dels store vedlikeholdsbehov. Vi har fått gjort mye med vår
bemanning, og jeg forstår at også
dugnadsinnsatsen har vært stor
mange steder.
– Med bakgrunn i en statlig melding om kirke og kultur følger vi opp
med spørsmålet om hva kirken
egentlig skal være?
Ifølge Ivar Manum må kirken ha
stor åpenhet for folks behov for det
kristne livsinnholdet. Og i tillegg har
kirkene et stort potensiale som kulturell arena, både når det gjelder den
jevne virksomhet og bredden og dybden i konsertvirksomheten.
– Hva er kirkevergens oppgave?
Primært skal kirkevergen sette fellesrådets vedtak ut
i praksis. Men som
bakgrunn for dette
står selvsagt både
det daglige og
langsiktige arbeidet
med budsjetter, i
det hele å forvalte
de økonomiske ressurser så godt som
mulig.
– Hvordan tror du
samarbeidet blir
med kommunen?
Det er kommunestyret som har
rettslig ansvar for å
vedta budsjettet for
fellesrådet.
Det ser lovende
ut, ifølge Ivar. Jeg
har god kommunikasjon med kultursjefen som er den
kommunale kontakt
og budsjettbehandler fra Stange kommunes side. Og jeg
har hatt samtale
med ordføreren.
Begge viser god
forståelse for kir-

kens situasjon.
– Hva er ditt forhold til kirka, Ivar?
Jeg prøver å gå i kirken jevnlig, er
kirkevergens enkle og smilende svar
på det.
Ivar blir for øvrig offisielt ønsket
velkommen omsluttet i kirkens forbønn under gudstjenesten i Stange
menighetssenter 13. november.
Her i menighetsbladet sier vi oss
glade over å ha fått Ivar Manum som
ny kirkeverge.
Vi ønsker den nye kirkevergen hjertelig velkommen inn i fellesskapet i
Stange-menighetene!
Ivar Manum har funnet seg godt til rette som
ny kirkeverge i Stange.
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Nye konfirmanter
presentert i Stange
Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10

Det var en flott konfirmantgjeng som gikk i prosesjon inn til gudstjeneste i
Stange kirke. Her er ungdommene i kirkekoret etter gudstjenesten.

Søndag 18. september ble konfirmantene 2005–2006 presentert under
familiemessen i Stange kirke. Mange mennesker var møtt opp til en
fin dag for menigheten. For første gang brukte vi også den nye liturgien for Familiemesse. Den syntes å fungere veldig bra med vandrende
nattverdfeiring som avslutning. Ola Nordsveen og Martin Lennox ga
oss også denne dagen flott og fengende musikk. En fri og avslappet
kirkebrus/kaffe med info til konfirmanter og foreldre avsluttet dagens
kirkesamling.

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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Presentasjon av
konfirmantene
2006 i Stange

Presentasjon av
konfirmantene
2006 i Tangen

Ruth Solveig Knutsdatter
Andreassen
Ole Christian Børvan
Ole Dahl
Marianne Jensen Evenrud
Pia Emilie Evenstad
Stian Finstad
Tore Jensen
Aina Jenssen
Amilie Lunde Johansen
Jeanett Johansen
Kenneth Ripsrud Kristiansen
Maja Kristine Langrusten
Andreas Berglie Larsen
Thomas Berglie Larsen
Magnus Lundby
Magnus Lundquist
Linn-Marita Hoberg Lysgaard
Halvor Løken
Karoline Martinsen
Robert Sund Midtlund
Bjørn Kristian Nyland
Linda Olstad
Emma Martine Quale
Astrid Rommerud
Linda Cathrine Sveen Rønning
Sven Einar Solbakken
Marius Westerhaug Solvang
Yasmin Skinnehaugen Stenhaug
Julie Rosnæss Tyriberget
Marie Louise Tønnesen
Maren Wilson
Daniel Normann Østgård
Mari Jaya Aas

Vegard Brenne
Gjermund Ekren
Tomas Juan Engelstad
Stine Fallet
Jan Gunnar Frøysjø
Birgit Haug
Hege Eriksen Haug
Ida Kristine Andresen Haug
Maria Haukland
Jens Martin Otten Jensen
Magni Hagen Karlsen

Silje Helene Adreassen
Kristoffersen
Jostein Lille-Mælum
Line Andreassen Lundem
Per Even Lysgaard
Espen Berntsen Monland
Knut Kippersund Nesdal
Dagmar Busterud Oustad
Andrea Skarabot Pedersen
Lillian Solbakken
Siw Helene Spitalen
Thea Christina Spitalen
Geir Anders Stalsberg
Monica Temmen
Mats Myhre Tollan
Mattis Kekoi Kuyateh Trosviken
Robert Østerhagen

4-års dåpsbarna
i Stange kirke

Søndag 4. september var 4-års dåpsbarna invitert med foreldre til
familiegudstjeneste i Stange kirke. Det var en lystelig flokk som
opplevde kirka si og det å få være i fokus. Her ser dere noen av de
4-åringene som var invitert. (Foto:Mariann Ødegaard Lie)
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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

Storgata 12, 2335 Stange
Telefon: 62 57 11 29
E-post: nokleholm@interoptik.no
Web: www.interoptik.no
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15.09. Else Ripsrud
15.09. Alf Ingemann Solberg
18.09. Thora Lilly Hauge

f. 1936
f. 1923
f. 1915

Tangen
Stange
Døpte
21.08.
21.08.
21.08.
04.09.
04.09.
04.09.
09.09.

Madelene Holden
Sina Mickelson Standerholen
Tille Hestebråten Stråbø
Henrik Boran Rustad
Lars Nyborg
Simen Skaare
Hanna Slette Strand
(døpt på Ullevål Universitetssykehus)

Vigde
20.08. Mona Andersen og Knut Yngve Willumsen
03.09. May Britt Skjærbekk og Johan Nøkleholm
Døde
24.08. Arne Lunde
28.08. Jorunn Rysstad
10.09. Hanna Slette Strand

Døpte
21.08. Tille Hestebråten Stråbø
(døpt i Stange kirke)
28.08. Jens Oliver Ørjasæter Mostue
(døpt i Strandlykkja kapell)
04.09. Magnus Sveen Torve
11.09. Linus Vesterlund Gerkens
Vigde
20.08. Anita Østli og Ole-Ronny Tyseng
27.08. Ellen Husfloen og Trond Ola Mostulien
(viet i Strandlykkja kapell)
Døde
16.08. Arvid Olsen
f. 1930
18.08. Olaug Marry Mandal f. 1926
15.08. Emil Strand Larsen f. 2005

f. 1920
f. 1923
f. 2005

Praksisstudent fra
Menighetsfakultetet
En student fra Menighetsfakultetet skal ha praksis i Tangen og
Stange sokn i oktober måned. Hun heter Berit Rinde og kommer fra Gjøvik. Meningen er at hun skal se hvordan ting gjøres.
Praksisen er lagt opp som «fotfølger-tjeneste» og det betyr at det
som regel ikke vil være en men, to personer, som dukker opp på
gudstjenester, møter, samtaler (dersom folk samtykker). Jeg håper
alle som får møte Berit i løpet av disse oktoberukene tar vel i mot
henne. Jeg ser fram til å ta henne med rundt i Stange og Tangen og
håper hun får mange gode og lærerike møter med folk.
Og, sist, men ikke minst, tror jeg at jeg selv blir utfordret på hvordan jeg gjør ting som prest. Nå har jeg vært 10 år i Stange prestegjeld og det er vel ikke fritt for at det har blitt en del unoter og uvaner.
Vennlig hilsen Morten Stensberg kapellan i Stange.

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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Gudstjenestene er for alle
– vel møtt!
9. oktober - 21. søndag etter pinse
Markus 10,2–9.
STANGE MENIGHETSSENTER kl. 11.00.
Høymesse. Stensberg og Bjørgen.
Offer til drift av Menighetssenteret.
16. oktober - 22. søndag etter pinse
Apostelgjerningene 17, 22–32.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 11.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen.
Offer til menighetensarbeidet.
Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten.
23. oktober - 23. søndag etter pinse
Matteus 18,21–35.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen.
Offer til barnhagen i Soweto.
STANGE KIRKE kl. 18.00. Tomasmesse.
Rye Berg, Stensberg og Bjørgen med konfirmantene i Stange og Tangen.
Kollekt til årets TV-aksjon Drømmefanger.
30. oktober - Bots- og bededag
Lukas 18,1–8.
STANGE SYKEHJEM VESTIBYLE kl. 11.00.
Gudstjeneste. Rye Berg og Lennox
6. november - Allehelgensdag
Matteus 5,1–12.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Allehelgensmesse. Rye
Berg og Lennox. Kirkekoret.
Vi minnes de døde siste år. Offer til orgelfondet.
Enkel kirkekaffe.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Allehelgensmesse.
Stensberg og Bjørgen. Offer til Kirkens SOS.
Kirkekaffe.

13. november - 26. søndag etter pinse
Lukas 17,20–30.
STANGE MENIGHETSSENTER kl. 11.00.
Høymesse. Rye Berg og Lennox.
Presentasjon av kirkeverge Ivar Manum.
Offer til Norsk Misjon i Øst. Kirkekaffe og
medarbeidersamling for alle frivillige.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 11.00. Høymesse.
Stensberg og Bjørgen. Offer til dåpsopplæringen.
20. november - Siste søndag i kirkeåret/
Kristi kongefest
Matteus 25,31–46.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Familiemesse.
Stensberg og Bjørgen. Offer til Kristuskransen.
27. november - 1. søndag i advent
Lukas 4,16–22.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Familiemesse felles
for Ottestad, Stange og Tangen.
Menighetenes prester og kantor Lennox.
Menighetenes 6-åringer er invitert med familier for
å markere 6-årsfasen.
Offer til dåpsopplæringsarbeidet.
Kaffe og saft etter gudstjenesten
4. desember - 2. søndag i advent
Lukas 12,35–40.
TANGEN KIRKE kl. 17.00. Lysmesse.
Stensberg og skoleelever.
Offer til barnhagen i Soweto.
STANGE KIRKE kl. 18.00. Lysmesse.
Rye Berg og konfirmantene.
Offer til konfirmant- og ungdomsarbeidet.
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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 Ivar Manum 62 57 89 32

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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Aslaug og Stange
menighets barneklubb
Menighetsbladet oppsøkte
Aslaug Bjørnstad for å
høre litt om Barneklubben
i Stange menighet. Og da
viste det seg at denne institusjonen av små barn har
en utrolig lang og innholdsrik historie.
Før Aslaugs inntreden i barneklubben, var det Mary Rusdal som
drev den sammen med andre i
mange år. Fra 1978 hadde disse to
ansvaret for virksomheten i mange
år, inntil Mary valgte å avslutte for
sin del. Hun ble behørig takket for
innsatsen etter sine 20 år i klubbens
liv med en stor markering. Aslaug
har nå 28 år bak seg som i menighetens barnearbeid og med flere andre
som medarbeidere.
– Vi spør Aslaug om hvordan hennes innsats med barn og unge
startet?
I starten ba jeg Gud om at han
måtte sende noen til å starte barnearbeid eller tenklubb. Men så spurte
plutselig menighetsrådet meg om å
starte en klubb for tenåringer. Da sa
jeg til Gud at det ikke var slik jeg
mente det! – Og så startet vi
Tenklubben i 1966!
– Som alle vet har Aslaug vært
lærer i Stange, først på realskolen og
så på barneskolen, siden 1959. Så
arbeidet med barn og ungdom var en
nærliggende sak for henne. Etter
noen år fikk hun andre til å overta
Tenklubben. Hvordan klarte du alt
dette, Aslaug?
I den tida hadde vi god hjelp fra
Ungdom i Oppdrag som hadde et
nært forhold til kirken. Vi hadde
gospel og bibeltimer hjemme med
tenåringene. Aslaug overtok barnear-

beidet og Barneklubben sist på 70tallet. Da var de først samlet i bankkjelleren ei tid, og senere i klasserommet på skolen. Da det nye
Menighetssenteret sto ferdig, flyttet
alle aktivitetene dit. Til å begynne
med i 1. etasje, og så i
Menighetskjelleren da den sto ferdig.
Og mange har vært med og vært
gode medarbeidere, forsikrer Aslaug.
I en periode var det faktisk to barneklubber, en for de minste og en for
de største barna.
– Menighetsbladet har snakket med
mange unge mennesker som husker
at de sammen med unger i hopetall
var i barneklubben hos Aslaug. Så vi
spør hva som har vært det største for
Aslaug med Barneklubben?
Det fineste er at Gud hele tiden
har lagt alt til rette. Det viktigste for
meg er å gi barna trygghet over å
komme til Gud når de er redde, engstelige eller bekymret. Barn må finne
akseptasjon og ro. Og så tror jeg
sanger og toner kan dukke opp
senere i livet og bli til hjelp og
glede.
– For egen del må vi si at Gud og
Stange menighet har hatt en utrolig
dyktig og utholdende medarbeider.
Og Aslaugs pedagogiske evner har
kommet til stor nytte og vært til
glede for Barneklubbens mange
medlemmer gjennom 28 år. Hva legger du vekt på i arbeidet, Aslaug?
Tillitsfullhet, åpenhet og ærlighet
på alt har vært viktig i klubben. I
barnearbeid er det ikke så farlig med
alder, om man er yngre eller eldre.
Et bestemorsfang duger like godt.
Og hovedsaken er nok at barna får
med seg bibelfortellingene. Den
bærer i seg hele vår kristne tradisjon
Aslaug Bjørnstad er glad i både barn og
blomster.

med forståelse av livet og tilværelsen, og det gir trygghet og hjelp til
å forstå og leve vårt liv.
– Hva tenker du om framtida for
barna våre og for barneklubben?
Skal klubben fungere godt, må
det være to voksne med. Jeg håper at
noen ser behovet for og rikdommen i
det å jobbe med barnklubben i
Stange. Du får så mye selv. Meld
gjerne fra til meg. Både yngre og
besteforeldre kan være med, bare
man liker barn. Og ikke tenk at du
ikke er god nok. Vi hjelper hverandre og deler på oppgaven, sier
Aslaug til slutt med et smil.
– En hjertelig takk går til Aslaug
for innsatsen og omsorgen for barna!
Menighetsbladet sender invitasjonen videre og håper at flere vil være
med i dette spennende arbeidet med
barna. Ta kontakt!

