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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.

Ullsaker - siste torsdag i måneden kontaktp: Mai Liss Johnsrud,
tlf.: 62 58 23 07

Misjonsforeningene
Såstad misjonsforening
møte 2. mandag i måneden
kl. 18.30. Leder: Kari Bjørgen.

Espa Sjukepleierforening
møte andre onsdag i måneden.
Kontaktperson:
Else Karin Nordnes,
tlf.: 62 58 01 23

Stange misjonsforening
Møter annenhver måned på tirsdager kl.
11.00. Kontakt: Astrid Arstad.

Barn og ungdom

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
Skogen - siste uke i måneden
kontaktp:A.L.Myhre
Tangen nordre - siste tirsdag i måneden. kontaktp: Bodil Granli
tlf.: 62 58 24 25

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.

Vardeberg - siste onsdag i måneden kontaktp: Bitte Dons Haug,
tlf.: 62 58 25 81

Tangen menighets barnehage
Åpningstid: 07.15–16.30.
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
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,

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

Knut Ola Emilsen,
Vegard Fikke.
Hjelpeledere:
Magnus Lundby,
Tommy Finstad,
Marius Solvang.
Siste klubbkveld i høst:
9. desember – med grøtfest!
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 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)

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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O jul med din lykke
M

ange mennesker, meg selv inkludert, synes helst
at det skal hvile en himmelsk ro over juleevangeliet. Ja, ikke bare det, en god porsjon idyll hører også
med, også må vi heller ikke glemme lykken!

«D

et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.» Slik begynner Lukas sin fortelling
om Jesu fødsel, og som man gjerne sier, resten er historie. Så kan en jo ganske sikkert undres på hvordan
det kan ha seg at ro, idyll og lykke har «sneket» seg
inn i fortellingen? For om vi leser Juleevangeliet nøye
så er sant og si ikke mye å finne av akkurat dette.
Hvem kan tenke seg som gravid å reise omtrent 12 mil
på et esel? Det var så langt mellom Nasaret og
Betlehem. Utkommandert av en okkupasjonsmakt som
ønsker å skattlegge befolkningen for at den er tilstede
og undertrykker, må Josef og Maria bryte opp. De må
dra til en by som er ganske liten og temmelig sikkert
ikke har husrom igjen. Og hva med paret selv, en litt
tilårskommen kar og ei ganske ung jente. Hennes noe
tidlige graviditet har utløst en mengde kommentarer og
en rekke spekulasjoner hjemme i Nasaret. Men kanskje
aller mest forundring og spott, unge Marias hårdnakkede påstander om at barnet som hun bærer kommer fra
Gud er skyld i det. Det blir en øse for mye, latteren og
hoderistingen har sittet løst hos de aller fleste av innbyggerne i Nasaret de siste månedene. Og hva gjør
ikke disse påstandene med Josef, han kan da ikke være
noe annet enn en litt dumsnill kar… Så har vi stukket
hull på idyllen.

L

a oss fortsette med roen, en mørk natt i en stall
flerres av skrik og smertefulle rop, Maria har fått
veer. Ei ung jentes kropp revner, et barn er i ferd med
å komme til verden. Josef, er så nær han kan være,
uroen jager gjennom ham. Vil det gå bra med vesle
Maria og barnet? Han holder dyrene i stallen unna.
Skrikene fra Maria uroer dyrene, en okse begynner å
bevege seg. Lammene tripper nervøst… Maria trenger
den plassen hun kan få. Josef prøver å holde dem
unna. De sene kveldstimene bikker over midnatt og,
skrikene og smertene avtar, endelig er barnet forløst.
Stillheten har senket seg over stallen, Maria, Josef og
det nyfødte barnet prøver å finne roen i den mørke
stallen.

K

an du finne lykken i denne fortellingen, er du
god! Kanskje er det fåfengt og heller ikke
meningen at vi skal det? For strengt tatt tror jeg ikke
Maria og Josef var lykkelige. Men Maria gledet seg,
hun visste at barnet hun hadde født var fra Gud. Den
store lykkefølelsen derimot klarte hun ikke å mobilisere ikke den natten, og heller ikke senere i livet. For
denne natten er det som om englene forteller en hemmelighet. Først til gjeterne og så til deg og meg.
Lykken er noe mennesker stadig vekk prøver å skape
seg. Mens gleden derimot er en gave som kommer fra
Gud. Skjult og samtidig åpenbart i verden gjennom et
lite barn.

H

ør hva engelen sier: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I
dag er det født dere en frelser i Davids by; han er
Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere
skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:

«Æ

re være Gud i det høyeste, og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i!»
Morten Erik Stensberg
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Kaffekonsert
Stein Westgaard (fiolin)
Martin Lennox (klaver)
Søndag 5. februar 2006
Menighetssenter 12.30 etter
gudstjeneste. Stein & Martin
spiller klassiske perler av bl.a.
Fritz Kreisler.
Konserten varer ca. 30 minutter.
Kollekt til dekning av utgiftene.
Stein Westgaard har høyere
musikkpedagogisk utdannelse fra
Barratt Dues Musikkinstitutt og
utdannelse som kunstmaler ved
bl.a. Statens Kunstakademi i
Oslo. Stein har spilt i en rekke
orkestre og deltatt på utallige
kammermusikk seminarer med
Chilingirian-kvartetten og
Maggini-kvartetten. Han spiller til
daglig i Hedemarken
Symfoniorkester og spiller i flere
trioer, kvartetter og kvintetter. I
tillegg til dette har han stadig en
rekke solistoppdrag. Stein driver
«vekselbruk» mellom billedkunst
og musikk.
Martin Lennox ble ansatt i sin første organiststilling som femtenåring. Han studerte orgel med blant
andre konsertorganist Nicolas
Kynaston og komposisjon med
William Mathias. Han har vært
kantor i Saltdal og i Loddefjord
(Bergen) før han kom til Stange i
2003. Han debuterte i Liverpool
Cathedral i 1983 og har siden spilt
omkring 500 konserter. Med ulike
orkestre har han vært solist i
orgel, klaver og cembalokonserter.
Han har undervist ved bl.a.
Langhaugen videregående skole
og Fredheim folkehøyskole.

Stor kammermusikk
i Stange kirke
Søndag 5. februar blir det
anledning til å høre to av
den klassiske kammermusikkens mesterverker begge med klarinetten i en
hovedrolle – i Stange kirke.
Sammen med en strykekvartett med musikere fra
Oslo filharmoniske orkester og Kringkastingsorkesteret, vil klarinettisten Torgeir Ziener spille
Johannes Brahms og
Wolfgang Amadeus
Mozarts Kvintetter for klarinett og strykekvartett.
Disse to verkene hører til blant
de mest spilte i klarinettlitteraturen, men er også noe av det mest
utfordrende en klarinettist kan gi
seg i kast med. Torgeir Ziener
fikk ifjor Stange kommunes
kunstnerstipend, og stipendbeløpet har delvis blitt benyttet til å
forberede og spille denne konserten. Hans fire medspillere er
Harald Aadland og Kjell Arne
Jørgensen, fiolin, Morten Carlsen,
bratsj og Geir Tore Larsen, cello.
I 2006 feires 250-års-jubileet for
Mozarts fødsel over hele den
vestlige verden, og konserten i
Stange kirke finner sted bare en
uke etter Mozarts fødselsdag. Han
ble født 27. januar 1756 og døde
som kjent bare 35 år gammel i
1791. Hans Kvintett for klarinett
og strykere i A-dur ble komponert
i 1789 og hører dermed til hans
mest modne og dyptloddende verker. Ikke desto mindre er

Klarinettkvintetten lys og iørefallende musikk som viser klarinettens både lyriske og mer virtuose
egenskaper.
I Johannes Brahms' Klarinettkvintett i h-moll, komponert
omtrent hundre år senere – i
1891, er det en alvorligere og
mørkere tone. Også her møter vi
en komponist som kanskje i enda
større grad en Mozart hadde nådd
sin fullmodne stil. Faktisk hadde
Brahms på denne tiden bestemt
seg for å avslutte sin komponistgjerning, men et møte med klarinettisten Richard Mühlfeld inspirerte ham til å skrive hele fire
verk for dette instrumentet. Som
hos Mozart, viser også Brahms
sin Klarinettkvintett mange sider
av klarinettens klangfarger, men
med det sangbare og melankolske
som det mest dominerende.
– Stange kirke er for meg det
perfekte sted for å spille en slik
konsert, sier Torgeir Ziener til
menighetsbladet.
– Både akustikken og den tidløse atmosfæren i dette rommet
gjør det til et usedvanlig inspirerende sted å skape musikk. Jeg
håper det vil høres på det klingende resulatet.
Konserten starter kl. 18.00 og
arrangeres av Stange Kirkes
musikkutvalg.

Torgeir
Ziener spiller i Stange
kirke 5.
februar kl.
18.00.
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Stange Normisjon
Møter våren 2006

Advents og
julekonserter
i Stange kirke
Stange kirke
søndag 11. desember kl. 18.00
De Ni Lesninger
etter anglikansk mønster
«A Festival of Nine
Lessons & Carols»
Orgelmusikk av
Johann Sebastian Bach
Stange kirkekor
Kantor Martin Lennox
Kapellan Morten Stensberg
Sogneprest Sigmund Rye Berg

Stange kirke
3. juledag
tirsdag 27. desember kl. 19.00
Julekonsert
Koret Konfekt
Norske, engelske og
svenske julesanger
Fride Skogsrud Bjørnstad
(klaver)
Maren Bjørnstad (fiolin)
Programbilletter ved inngangen

Formiddagstreff på Haraset
følgende dager:
Tirsdag 10.01.06 kl. 11.00:
Åge Hunnestad forteller fra sin
predi-kanttid. Margaret Hårstad og
Marit Strømstad synger og spiller.
Tirsdag 07.02.06 kl. 11.00:
Dag Øyvind Juliussen tar for seg
Israel i vår tid.
Prosjektorfremvisning.
Tirsdag 07.03.06 kl. 11.00:
Magnhild Holm forteller om dikteren Trygve Bjerkreim. Vi synger
noen av hans salmer.
Tirsdag 04.04.06 kl. 11.00:
Walter Gerhard Mustard forteller
om presten John Wesley og metodist-bevegelsen.
Tirsdag 02.05.06 kl. 11.00:
Kapellan Vemund Koren viser lysbilder fra bistandsarbeidet i
Estland.
Tirsdag 06.06.06 kl. 11.00:
Jan Erik Bechensten har temaet:
Kirkens SOS.
På alle møter: Bevertning.
Kollekt. Sang og spill. Andakt.
Alle velkomne.

Stange kirke
søndag 18. desember kl. 19.00
Vi synger og spiller julen inn
Korpsmusikk og allsang
kjente og kjære julesalmer
Organist Kari Bjørgen med flere

Stange kirke
søndag 15. januar kl. 19.00
Nyttårs kirkekonsert
Stange Storband
Programbilletter ved inngangen

Søndag 19.02.06 kl. 17.00
møte på Stange menighetssenter.
Randi Buflaten: Orientering fra
hoved-administrasjonen i
Normisjon. Glimt fra arbeidet i
Nepal og Bangladesh. Andakt ved
samme. Sang og spill ved
Margaret Hårstad og Marit
Strømstad. Etter kaffepausen er
det årsmøte.
Søndag 18.06.06 fra kl. 11.00
Harasetdagen med 60-årsjubileum.
Stort opplegg. Kaffe/kakesalg
m.m.
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Menighetsrådet – en fenomenal tid
Det avgående Stange
menighetsråd for perioden
2002–2005 var samlet til
sitt siste formelle møte
mandag 5. desember. Møtet
var denne gangen lagt til
menighetskjelleren. Etter
at saksbehandlingen for
siste gang var gjennomført
tok Menighetsbladet en
liten rundbordssamtale
med rådet.
– Hvordan synes dere den rådsperioden som nå avsluttes har vært?
– Det har vært en fenomenal tid for
meg som leder. Jeg lurte på hvordan
dette skulle gå. Men fordi alle har
stilt opp og bidratt med en utrolig
positiv og aktiv innstilling, har jeg
kanskje hatt den greieste jobben, sier
Per Westjordet som har vært menighetsrådets leder de siste tre årene.
Jeg har kanskje lest litt flere brev og
papirer og vært på noen flere møter,
men rådsmedlemmene har vært enestående dyktige, sier Per med ettertrykk.
– Men dere som nå går ut av rådet,
forsvinner dere også ut av menighetsbildet?

– Nei, det gjør vi ikke sies det samstemt. Det humres rundt bordet, men
det er enighet om at etter disse fire
årene blir det lettere å fortsatt være
litt aktive i menigheten og gudstjenestelivet.
Jeg stiller gjerne opp i SMUK når
det måtte trenges ekstra hjelp, sier
Arne Andreassen.
Han får rask replikk fra Marit
Nordsveen: Det var godt å høre. Vi
behøver flere voksne som medhjelpere. Jeg ønsker meg flere foreldre
som aktive hjelper på klubbkveldene.
Og de ungdommene som nå er med,
er veldig fine å ha. De er brobyggere
mot klubbmedlemmene.
Marit sier det har vært masse utfordringer med klubbarbeidet. På en
måte var det nesten som et sjokk å
bli med i menighetsrådet, sier hun
med et smil. Og hun er valgt inn
også i kommende rådsperiode.
Agnes Solberg har hatt mye lederansvar for barne- og dåpsopplæringsutvalget. Det har vært en interessant, men krevende jobb.
Barneklubben er et godt tilbud for de
som er med der. Men vi må nok ha
langt større ressurser dersom dåpsopplæringen skal bli noe som faktisk
omfatter alle døpte barn over tid, sier
Agnes som har likt seg veldig godt i
denne perioden. Bispedømmerådet

burde kanskje gi en mer konkret
hjelp i form av profesjonelle medarbeidere.
Dåpsbesøkene på 2-og 3-års dåpsdagene er utfordrende fordi familiene ikke alltid er innstilt på hva det
handler om. Fra kirkens side er dette
ment som bindeledd til 4- års kirkeboka som deles ut på gudstjenestene.
Per forteller at Åpen barnehage er
inne i en svært god og aktiv periode
med stor oppslutning. Dette er jo et
spesielt tilbud for foreldre med barn
fra 0–6 år. Elise Jevanord og Anne
Kathrine Vasaasen drifter barnehagen på en svært god måte som foreldrene/familiene setter stor pris på.
Diakoniutvalget har vært Inger Bye
sitt spesialområde. Det har vært et
veldig aktivt utvalg som har jobbet
godt sammen. Besøkene på bursdager til de som er litt eldre har vært
en god opplevelse, sier Inger med et
smil. Og Margrethe føyer til at hun
har spist bløtkake på 14 steder etter
besøk hos jubilanter siste året. Vi
dumper midt opp i kaffelag rett som
det er.
Og folk setter veldig pris på besøkene våre, føyer hun til.
Ellers har Inger og diakoniutvalget
jobbet opp mot somaliere og arrangert sammenkomst for dem - både
nyttig og spennende. Og de årlige
sammenkomstene for psykisk
utviklingshemmede har også
vært en god og meningsfull
opplevelse, føyer Arne til.
Det gamle rådet har avlevert
stafettpinnen, og ønsker det
nuvalgte menighetsrådet lykke
til videre med en utfordrende
og givende oppgave i folk og
kirke i Stange.
BILDET: Fra siste møte i det avtroppende menighetsrådet: Marit J.
Nordsveen, Margrethe Hauge, Agnes
Solberg, Per Westjordet, Inger Marie
Bye, Arne Andreassen. Vegard Fikke,
Marit A.M. Cress og Knut Ola
Emilsen var forhindret fra å delta på
møtet.
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Rakedugnad ved
Stange menighetssenter

En hjertelig takk går til de som gjorde høstens rakedugnad ved Menighetssenteret. Arnfinn Steina, Jan Bye, Magnus Stensrud,
Egil Zedell, Per Westjordet.

Høstens rakedugnad rundt Stange Menighetssenter ble
greitt og effektivt gjennomført 15. november. Mildt høstvær passet dugnadsgjengen svært godt. Det er mange i

Kirkens misjonsår
2006
Kirkemøtet har utfordret menighetene i Den norske kirke til å gjøre
2006 til et misjonsår. I 2004 understreket kirkemøtet at vår kirke er en
del av den verdensvide kirke. Vi
skal være en bekjennende, tjenende
og åpen kirke, dvs en kirke som
bekjenner troen på den treenige
Gud, fader, Sønn og Hellig Ånd,
som skaper frelser og livgiver. Også
vi er et resultat av at det kristne
budskapet ble brakt til landet vårt.
Vi skal derfor være en kirke som
bringer evangeliet og deler det med

Stange som stiller opp på forskjellige dugnader også i
menighetssammenheng.

andre mennesker. Derfor må kirken
være misjonerende.
Misjonsorganisasjonene har ivaretatt dette misjonsoppdraget på vegne
av kirken og som en del av kirken.

Derfor er alt misjonsarbeid som drives hos oss gjennom for eksempel
misjonsforeningenes arbeid, samarbeidsprosjekt med nye kirker der
evangeliet har slått rot, forbønn i
våre gudstjenester, utveksling og
vennskapssamarbeid særdeles viktig.
Misjon er også det å gå samen
med, samtale, formidle Gudstro og
livsmot og glede. Det er også viktig
å huske at kristne tro og liv har
høyst forskjellige uttrykk og former
i de ulike kulturer. Derfor bør vi
også gi rom for dette når vi feirer
gudstjeneste sammen med mennesker fra ulike kulturer.
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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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Vaskedugnad i Stange kirke

Dette er trimgjengen som også tok på seg dugnadsvasking av Stange kirke: Bodil Zedell, Bjørg Langsethagen, Marie Hagen, Eli
Ødegård, Karin Solbakken, Gunvor Haugsrud, Inger Marie Bye, Margrethe Hauge og Per Westjordet som gikk nyttig hjelpemann.

En solid flokk damer sørget for en effektiv og vel
gjennomført vaskedugnad i Stange kirke 17. november.
Bakgrunnen for vaskingen er både at gulvene i alle kirkens rom var moden for rengjøring og at det blir lagt nye
løpere i kirkens midtganger. Benkene skal behandles med
særskilt varsom hånd og vaskefille ettersom dette alt er

Menighetens juletrefest
29. desember kl. 17.00
5. juledag 29. desember kl. 17.00 arrangerer
menighetsrådet juletrefest for store og små i
Menighetssenteret.
Det blir julespill, sang og gang rundt juletreet,
hyggelig fellesskap for store og små og servering! Ta med familien og bli med på et par hyggelige timer i Stange Menighetssenter!

underlagt antikvariske bestemmelser.
Det ubehandlete gulvet tåler derimot kraftigere vaskefiller. Og behovet var stort, selv om kirketjener Knut på
forhånd hadde fjernet gamle løpere og støvsuget.
Med dette sier vi en hjertelig takk til både kirketjeneren
og de andre aktørene/renholderne!
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Ny alterduk i Stange
Menighetssenter
Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10

Nordre Sving menighetspleie har sørget for ny alterduk til alteret i Stange
Menighetssenter. Duken er laget av Gunvor Hoberg. Nå kan de som kommer
til gudstjeneste, glede seg over en alterduk spesielt laget for kirkesalen i
Menighetssenteret. Vi retter en hjertelig takk til Nordre Sving menighetspleie
– og til Gunvor for flott innsats!

Gavetips
Kunsttrykk med motiver inspirert
fra nærområdet. Natur, blomster og
dyreliv. Priser fra kr. 350,– !
OBS! Også i år har vi en del nye motiver.
Besøk vårt «lille galleri» i Vallset – se skilt
ved Stormorken, eller ring

tlf: 62 58 76 98 / 91 79 85 89.
I desember holder vi åpent
hver kveld før jul.

FAUNA KUNST Odd Willy Løvbakke

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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Stange kirke musikknytt
Martin Lennox

Uttalelse om orgelet
i Stange Kirke
av Kåre Nordstoga
Orgelet i Stange kirke er bygget av
Jørgensens orgelfabrikk. Det har
elektrisk frittstående spillebord,
mens pipeverket er delt opp i tre forskjellige orgelhus.

Lav kvalitet
Teknisk sett virker orgelet i stand.
Det finnes noen stumme enkelttoner,
men de fleste tekniske detaljer virker. Klanglig sett derimot, må det
sies at instrumentet dessverre har lav
kvalitet.

Gjennomgående dårlig klang
Klangkvaliteten i et orgel avgjøres i
et samspill av mange faktorer. De
viktigste er luftforsyning, ladekonstruksjon, pipekvalitet, pipemensurering, intonasjon og orgelhus. I dette
tilfellet bidrar svakheter ved alle
disse forhold til en gjennomgående
dårlig klang.
Lyden blir likevel noe «foredlet»
ved at kirkerommet som helhet har
god akustikk.

Sjenerende
Det mest sjenerende er selve ansatsen på hver pipe, altså måten pipen
svinger seg inn når man trykker ned
en tangent. Ansatsen er «eksplosiv»
og den ødelegger ethvert forsøk på å
lage en fin legatolinje når man spiller. Dette kan skyldes manglende
eller dårlig intonasjon sammen med
den elektriske ladekonstruksjonen.
Intonasjonen forøvrig er dårlig, prinsipalene er grå og uttrykkløse, – man

savner den varme og fylde som kjennetegner en god orgelklang. Fløytene
har et intetsigende preg, mens mixturene er harde og spisse.

Strider mot alle
prinsipper i orgelbygg
Oppdelingen av hovedverket er uheldig og noe spesiell. Prinsipal 8, rørfløyte 8, oktav 2, mixtur og trompet
står i venstre orgelhus, mens oktav 4,
fløyte 4 og kvint er plassert for seg
selv i det lille orgelhuset på midten.
Dette strider mot alle prinsipper i
orgelbygg, fordi det gir en dårlig
klangsammensmelting av orgelets
viktigste grunnstemmer. Det lille
orgelhuset er dessuten meget trangt
og har dårlige resonansforhold.
Dårlig sammensmeltning skyldes
ikke bare plasseringen, men også
pipekvalitet/intonasjon. Over halvparten av pipene står i svellverket.
Dette er laget av huntonittplater, et
akustisk dødt materiale uten klangrefleksjon. Den kromatiske pipeoppstilling bidrar også til dårlige akustiske forhold pipene imellom.

Industriprodukt
ikke kunsthåndverk
Orgelet i Stange kirke er dessverre
typisk for en del av den omfattende
orgelbyggingen som fant sted i årene
etter krigen, da man produserte
instrumentene mere som industriprodukt enn som kunsthåndverk.

Å utbedre noen detaljer
vil være nytteløst
De elektriske traktursystemene i
slike orgler er av begrenset levetid.
Den vanlige problemstillingen vil
være om instrumentets klanglige
verdi er så høy at det kan forsvares å
fornye det elektriske anlegget for å ta
vare på instrumentet. I noen tilfeller
er dette den riktige løsning. I andre
tilfelle kan det være tvil, ved at organister vektlegger klanglige kvaliteter
noe ulikt. Men i de resterende tilfelle, og orgelet i Stange er utvilsomt
ett av dem, er den klanglige verdien i
instrumentet så lav, og problemene
så gjennomgripende, at et nytt instrument bør bygges opp helt fra grunnen. Å utbedre noen detaljer vil også
være nytteløst, idet man derved kun
vil fremheve andre mangler som man
ikke utbedrer.

Et nytt instrument
bør bygges
Orgelet i Stange kirke har påfallende
mange likhetstrekk med det gamle
orgelet i Røa Kirke i Oslo. De to
orglene er bygget av samme orgelbygger på noenlunde samme tid. Her
konkluderte man ut fra nevnte resonnement med å bygge et nytt orgel
som nå nettopp er ferdigbygget. I tillegg fikk de et branntilløp i det
gamle orgelet som satte fart i orgelsaken.
Kåre Nordstoga
Domorganist i
Oslo Domkirke

«Jeg ønsker Stange menighet
lykke til med innsamlingen,
og nytt orgel!»
Tim Collins
(kantor Lillehammer kirke)
& Leder MFO
Hedmark/Oppland.
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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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08.10. Maria Angelica Skalleberg
og Kjetil Frode Vangløkken

Stange
Døpte
25.09.
02.10.
02.10.
16.10.
06.11.
06.11.
06.11.
06.11.
06.11.

Patrick Kristiansen
Kasper Johansen
Sigrid Helmersen
Sander Asla Frilseth (døpt i Vang kirke)
Heidi Stensrud Granlund
Kristoffer Stensrud
Sofie Bergseng Øvergaard
Hedda Hanssen Kampenhøi
Tuva Sandersen

Døde
08.10.
12.10.
18.10.
25.10.

Jon Nøkleholm
Arve Hagen
Solfrid Eriksen
Gerd Lillian Jensen

f. 1943
f. 1942
f. 1941
f. 1929

Tangen
Døpte
23.10.
23.10.
06.11.
20.11.

Teodor Krogh Haugan
Thea Cecilie Lund
Dina Andrea Fjelldal
Emma Jacobsen

Døde
11.10. Jorunn Irene Vangen f. 1927

Vigde
07.10. Grethe Enger og Kolbjørn Bamrud

Fra side 14
8. januar - Kristi åpenbaringsdag
Johs. 8,12.
STANGE MENIGHETSSENTER kl. 11.00.
Stange og Tangen menigheters misjonssøndag
Regionleder Arnfinn Bjørgen Rye Berg og Lennox.
Offer til Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe og
informasjon.
15. januar - 1.s.e. Kristi åpenbaringsdag.
Johs. 1,29–34.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Familiegudstjeneste.
Rye Berg og Lennox. Utdeling av 4-års dåpsbok.
Offer til dåpsopplæring. Kirkekaffe-saft
Kirkesaft/kaffe.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Gudstjeneste for
store og små. Stensberg og Bjørgen. Utdeling av 4års dåpsbok. Offer til konfirmantarbeidet.
22. januar - 2.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Johs. 4,5–26.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høymesse. Stensberg
og Bjørgen. Offer til Misjonsselskapet.

29. januar - 3.s.e.Kristi åpenbaringsdag
Johs. 4,27–42.
TANGEN KIRKE kl. 18.00. Gudstjeneste for små
og store. Stensberg og Bjørgen. Offer til
Menighetsfakultetet.
STANGE SYKEHJEM VESTIBYLE kl. 11.30.
Gudstjeneste for beboere med familier.
Rye Berg og Lennox.
5. februar - Vingårdssøndag
Lukas 17,7–10.
STANGE MENIGHETSSENTER kl. 11.00.
Vingårdsmesse med etterfølgende Kaffekonsert.
Rye Berg, Stensberg og Lennox. Felles for
Stange/Tangen. Offer til Israelsmisjonen.
Kirkekaffe mellom gudstjeneste og konsert.
12. februar - Såmannssøndag
Markus 4,26–32.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Høymesse. Rye Berg
og Lennox. Offer til Bibelmisjonen.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Gudstjeneste for små
og store. Stensberg og Bjørgen. Offer til barnehagen i Soweto.
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Gudstjenester i advent –
juletid og nyttår
11. desember - 3. søndag i advent
Matteus 11,11–19.
STANGE KIRKE kl. 18.00. A Festival of Nine
Lessons & Carols. Stange kirkekor og kantor
Martin Lennox. Stensberg og Rye Berg.
18. desember - 4. søndag i advent
Johs. 3,26–30.
STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl. 11.30.
Førjulsgudstjeneste for beboere og familier.
Rye Berg.
TANGEN KIRKE kl. 17.00. Vi synger og spiller
jula inn. Bygdas korps og kor. Kollekt til sang- og
muskkarbeidet.
STANGE KIRKE kl. 19.00. Vi synger og spiller
jula inn. Stange skoles muskkorps. Stange/Vallset
Musikkforening. Rye Berg. Kollekt til sang- og
musikkarbeidet.
20. desember - tirsdag
TANGEN KIRKE kl. 09.00. Skolegudstjeneste.
Stensberg og Bjørgen.
STANGE KIRKE KL.09.45.Skolegudstjeneste med
Småskolen. Elever, Rye Berg og Lennox.
STANGE KIRKE kl. 10.30. Skolegudstjeneste med
Storskolen. Elever, Rye Berg og Lennox.
21. desember - onsdag
STANGE KIRKE kl. 09.00. Skolegudstjeneste med
Ungdomsskolen. Skolekor, Rye Berg og Lennox.
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 8.45.
Gudstjeneste med Stenby skole.
TANGEN KIRKE kl. 10.00. Gudstjeneste med barnehagene.

24. desember - Julaften - Kristusfest
Lukas 2,1–14.
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. Julaftens
gudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
TANGEN KIRKE kl. 16.00. Julaftens gudstjeneste.
Stensberg og Bjørgen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
25. desember - Juledag
Johs. 1,1–14.
STANGE KIRKE kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Rye Berg, Lennox og Stange kirkekor.
Offer til kirkens orgelfond.
TANGEN KIRKE kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Stensberg og Bjørgen. Tangen Mandskor.
Offer til Ungdomskafeen.
31. desember - Nyttårsaften
Salme 103,1–4.8–12.
STANGE KIRKE kl. 15.30 Orgelresitasjon
STANGE KIRKE kl. 16.00. Kveldsmesse ved årets
slutt. Rye Berg og Lennox.
1. januar – Jesu navnedag
Lukas 2,21.
TANGEN KIRKE kl. 18.00. Kveldsmesse.
Stensberg og Lennox. Offer til Menighetshuset.
Over til side 13
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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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Biskop fra
Johannesburg
i Stange
Misjonsforeningene i Stange har nettopp
avholdt det årlige julesalget på Stange
menighetssenter. I år var vi så heldige å
få besøk av den lutherske biskopen i
Johannesburg, Ndanganeni Phaswana,
som hadde deltatt på kirkemøtet på
Lillehammer.
Han var i Norge i forbindelse med underskrivelse av en
samarbeidsavtale mellom Den norske kirke og Den
Lutherske kirken i Sør Afrika. «Det er viktig at vi kan
hjelpe hverandre med å finne samarbeidstiltak som er
tjenlige både for Norge og Sør Afrika,» sa biskopen.
Biskop Phaswana fortalte oss litt om historien til opprettelsen av kirken i Sør Afrika, der misjonsorganisasjoner fra flere land var involvert. Det Norske
Misjonsselskap (NMS) kom i 1844, de startet først på
landsbygda, men etter hvert som folk flyttet til byene for
å få seg arbeid, fulgte NMS med. NMS bestemte seg for
å avslutte sitt nærvær i Sør Afrika i 1999, for kirken var
økonomisk selvstendig og utdannet folk til prester selv.
Det var ikke helt lett for kirken i Sør Afrika, forbindelsen
med opphavet var på en måte brutt. Noe kontakt har det
vært likevel, bl.a. har Misjonshøgskolen i Stavanger hatt
prestestudenter fra Sør Afrika.

BILDET: Den lutherske biskopen i Johannesburg, Ndanganeni
Phaswana sammen med sokneprest Sigmund Rye Berg.

I 1958 ble det etablert regionale kirker, i 1975 ble det
etablert fire svarte regionale kirker, og i 1977 ble bispedømmet i Johannesburg opprettet. Den Lutherske kirken
i Sør Afrika har ca.35.000 medlemmer.
Ndanganeni Phaswana ble biskop i år 2000, og møtte
mange utfordringer. Hiv-aids epidemien har også nådd
inn i kirken, 4–5 mennesker dør hver uke i menigheten.
Bispedømmet har opprettet et senter for dem som er rammet. Her kan de møtes og snakke med hverandre, her
kan de få medisin. De fleste har mistet jobben og har
derfor ingen inntekt, men på senteret kan de lage forskjellige ting som de kan selge og dermed tjene litt til
forsørgelse av familien. På denne måten føler de seg mer
akseptert, får et bedre selvbilde. Da jeg var i Soweto i
mars sammen med Mai Britt Monsen og Anne Eliassen,
besøkte vi dette senteret, det var sterkt.
Kirken gjør en fantastisk innsats, i tillegg til å drive
senteret, besøker og støtter de familiene, og hjelper dem
de siste dagene slik at de kan dø med verdighet istedenfor å gjemme seg.
I vårt prosti har vi fått en spesiell samarbeidsavtale med
bispedømmet i Johannesburg, dette er vi i Stange en del
av. Avtalen går ut på å utveksle informasjon og å utvikle
et ungdomssenter i Orlando. Dette innebærer også en
utveksling av ungdommer, vi håper at ungdommer fra
vårt prosti kan reise og bo hos sørafrikanske familier, og
sørafrikanske ungdommer kan komme og bo i norske
hjem. «Gjennom dette håper vi å bygge bro mellom
Norge og Sør Afrika,» sa biskop Phaswana.
Det var fint å møte biskop Phaswana igjen, det er en
levende kirke han er leder i, der menneskene virkelig
lever i sin tro. De har store utfordringer, la oss huske på
dem i våre bønner!
Biskopen syntes for øvrig at det var kaldt her, men
menneskene var varme! Det var godt skussmål.
Kari

