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Leie av Tangen
menighetshus
i forbindelse med møter, kurs,
Stange kirkekor
Øvelse hver onsdag i Stange
Menighetssenter kl. 19.00.
Åpent for kvinner som
ønsker å synge i kor.
Dirigent Martin Lennox
tlf.: 994 54 203.
MISJONSFORENINGENE
Såstad misjonsforening
møte 2. mandag i måneden kl. 19.00
på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen.
Stange misjonsforening
Møter annenhver måned på tirsdager
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: Marthe Elisabeth Sollerud
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
Ullsaker - siste torsdag i måneden
kontaktp: Mai Liss Johnsrud,
tlf.: 62 58 23 07

Stange og Tangen
menighetsblad
Utgiver: Menighetsrådene i
Stange og Tangen
Adresse: Stange kirkekontor,
2335 Stange. Tel.: 4060 2345
Redaksjonen: Frede M. Fjågesund
og Morten Stensberg, Martin Lennox,
Kari Bjørgen, Nikolai Fjågesund.

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

arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt
Anne Mari Sletli:

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.
Fungerende styrer:
Mai Britt Monsen
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: Anne Brit Helseth
Assistent: Anne Kathrine Vasaasen
SMUK – Ungdomsklubben på Vollbo
for 5.–7. klasse
Klubbkvelder: 7.desember, 11. januar,
1. februar, 7. mars, 4. april, 25. april,
9. mai.
Ledergruppe: Vegard Fikke, Kjell
Sørum, Aud Elin Løvås, Marius
Solvang, Jørgen Bye, David
Aleksander Lothe
Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus.
Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3.
v.g.s. hver fredag fra 18.00–23.00.
Kontaktperson: Monica Myhre
Mobil 917 57 928

Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: Dala Mesnatrykk,
2380 Brumunddal
Kasserer: Gunvor Skovli,
P.B. 154, 2336 Stange
Frivillig abonnement kr. 100,–.
Postgiro: 0530.27.86382
Bankgiro: 1813.65.01700
STOFFRIST NESTE NUMMER:
25. JANUAR 2008

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. 4060 2345
Menighetssenterets bankkonto:
1813.22.02202

Hvordan har du
det egentlig?
Kirkens SOS
815 33 300
Et menneske å snakke med
når livet er som verst
Du kan også skrive via
www.kirkens-sos.no
Vi er her. Alltid!
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Julebrev
Å

skulle skrive julebrev er en øvelse. I hvert fall å skulle skrive noe annet enn god jul og godt nytt år.

N

oen av hilsenene jeg får i år kommer ganske sikkert til å likne på de foregående års. De er et slags tegn på at livet
ikke har gjort de brå kast siden i fjor. Barn og voksne smiler, livet går sin lykkelige gang. Mange av «årsrapportene» vitner om et liv på det jevne.

M

en for mange blir det å skrive årets julebrev en nesten umulig oppgave. Året som heller mot sin avslutning
har tatt for mange vendinger inn i det mørke, inn i det ødelagte. Noen får det ikke til å gå i hop. Tårene
som er grått, ensomheten som er tilbakelagt, ulykken som plutselig rammet – alt sammen gjør det bent fram
umulig med julehilsen på glanset papir.

M
M

itt julebrev ville vel egentlig ikke ha egnet seg på trykk hvis jeg skal være ærlig. I fjor orket jeg
ikke skrive et, det ble ikke tid med flytting 1. desember. Så hvordan det blir i år vet jeg ikke.

en jeg vet at jeg i år som tidligere år skal få lov til å ta imot julebrevet fra Gud. Et brev skrevet
med kjøtt og blod. I et lite barns skikkelse. Ikke på glanset papir, ikke som rekommandert sending. Ikke med beskjeden om å være forsiktig så innholdet ikke går i stykker.

N

akent og beskyttet kommer Guds brev til oss. Apostelen Paulus innholdsbeskriver det med følgende ord: «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall
på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.»

E

t av de greske ordene Paulus bruker er «kenosis» – ordrett betyr det å gjøre seg tom. Gi slipp
på alt sitt eget. I Jesus gir Gud slipp på sitt eget – han tømmer livet sitt ut for andre. Gud
vil livet for oss. Så intenst, så sterkt at han overøser oss med gode gaver. Himmelbrevet er
ubeskyttet levende. Barnet i krybben strekker sine armer ut mot oss. Ber oss slippe alt vårt
eget for å ta i mot det, finne det og se det.

F

or den fattige Gud, brevet fra Gud, kan best tas i mot av mennesker som er fattige,
sårede og redde. Hos de fornedrede er det barnet fra Betlehem har sin krybbe, finner
sitt hjem.

M

åtte julebrevene våre bli sannere, mer sårbare og mer oppriktige i år.
Måtte vi våge å gå den motsatte veien, men sammen med ham som
«fornedret seg selv» for å bli Guds gave til oss.
Gledelig jul!
Morten Erik Stensberg

NYTT FRA TANGEN
Arrangement
i adventstida
Fredag 14. desember kl. 18.30
Strandlykkja Blandede Selskap inviterer til julekonsert i Strandlykkja kapell.
Kaffe etter konserten på Mostue Skole.
Ellers medvirker barn fra Stenby skole
og Fride B Skogsrud. Spesielt invitert i
år er biskop Solveig Fiske.
Søndag 16. desember kl. 16.30
Vi synger og spiller julen inn i Tangen
kirke. Medvikende er Tangen Damekor,
Tangen Mannskor, Tangen Skolekorps
og Espa og Tangen Musikkorps. Det vil
bli tradisjonelt program med julesanger

og allsang. Merk dere at tidspunktet er
flyttet fram til kl. 1630 i år. Alle ønskes
velkommen.
Fredag 21. desember kl. 20.00
Avåtell inviterer til julekonserten «helt
innpå» i Tangen krike. I år har vi fått
med oss Camilla Kippersund som sangsolist og dirigent for året er Espen R.
Vestad. Vi ønsker å invitere bygdas
befolkning til en pause fra julestria –
senk skuldrene og bli med oss på en
hyggelig time med julemusikk og sang
i Tangen kirke. Alle er hjertelig velkomne.

Gudstjenestene
i adventstida sammen med skoler og

barnehager er åpne for alle. Det er hyggelig om andre vil være med oss også.
I år er julegudstjenestene på følgende
tidspunkt:
Onsdag 19. desember kl 9.00
Gudstjeneste i Strandlykkja kapell med
Stenby skole.
Onsdag 19. desember kl 10.15
Gudstjeneste i Tangen kirke for Stenby
barnehage og Tangen menighetsbarnehage.
Torsdag 20. desember kl 9.00
Gudstjeneste i Tangen kirke for Tangen
skole. Framføring av julespillet «Deilig
er den himmel blå».
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Ordfører Nils A. Røhne
– Kirken representerer noe betydningsfullt,
en kontinuitet, i en foranderlig verden
Det er en god stund siden menighetsbladet
for Stange og Tangen fikk en avtale med
Stanges nye ordfører om et intervju. Vi hadde
bestemt oss for å møtes fredag 9. november.
Men denne dagen skulle det vise seg umulig å
føre noen samtale. Dette var dagen da
Stanges innbyggere ble møtt med det ufattelig
triste budskapet om at èn Stangeungdom
hadde mistet livet i Afghanistan og at en
– Det er så mye som er skjedd. Det er
så mange mulige innfallsvinkler. Hele
bygda er berørt av dette og har gitt
uttrykk for det på en så fin og verdig
måte. Men fremfor alt er dette en tragedie for familien som har mistet en sønn..
Det gjør et veldig inntrykk at oppgaven i
Afghanistan kommer så nær, og at vi blir
minnet om hvilket stort ansvar vi legger
på skuldrene til våre egne unge menn og
kvinner. En helt annen observasjon:
Dette er første gang jeg har opplevd at
unge mennesker har knyttet sterke
følelser til den storstue som rådhuset og
kommunestyresalen er, og også til plassen med bautaen foran rådhuset. Når
dette ufattelig brutale først skjedde, har
vi heldigvis fått se noen fine sider ved
lokalsamfunnet vårt.. Nå får vi knytte
håp og tro til at den skadde soldaten i så
liten grad som mulig får alvorlige og
varige mèn.
– Hva slags tanker og ideer, bøker og
personer, har vært viktige for din egen

annen var hardt skadd. Dagene som fulgte
ble hektiske, sorgtunge og uforglemmelige.
Og den som spilte en usedvanlig aktiv rolle i
nærmest alt som skjedde, var ordføreren. Da
vi møttes en uke senere enn først avtalt, var
det derfor naturlig å spørre hvilke tanker
han gjør seg nå om det vi alle har vært
gjennom. Ordfører Nils A. nærmer seg spørsmålet prøvende, forsiktig.

utvikling?
– Jeg ble formet politisk og på annet
vis på 1960- og 1970-tallet. Bevegelser
som Nei til atomvåpen og kampen mot
apartheid var viktige, i det hele tatt: det
som skjedde innenfor det internasjonale
solidaritetsarbeidet. Store navn i disse
sammenhengene er f.eks. Mahatma
Gandhi, M.L. King og Nelson Mandela.
Mennesker som har gjort inntrykk og
satt sitt preg på en hel etterkrigs – generasjon.
På det personlige plan vil jeg nevne
kona mi.. Jeg er et privilegert menneske,
jeg har – føler jeg selv – levd et utrolig
rikt liv, det hadde ikke vært mulig uten
henne jeg har hatt som livsledsagerske i
snart 40 år.
Politisk betydde arbeidet med hovedoppgaven i historie, om europeisk integrasjonshistorie. mye.. Det var her jeg
fikk øynene opp for hvor ualminnelig
viktig det er for oss alle at en lykkes
med å videreføre et tett samarbeid

mellom Europas nasjoner. Dette ledet
meg også til i sin tid å skifte syn i EUspørsmålet. Jeg beveget meg fra nei til
ja.
– Hvilke synspunkter har du i aktuelle
saker som spørsmålet om stat og kirke,
kjønnsnøytral ekteskapslov, islam-kristendom-humanetikk og KRL-faget?
– Dette er krevende og omfattende problemstillinger, men jeg får prøve å svare
i kortform likevel.
I statskirkespørsmålet heller jeg i retning av konklusjonene i Gjønes-utvalget.
Viktig her var å gi kirken større selvstyre, men også å løse staten fra å være
bundet til den evangelisk-lutherske lære.
Utvalget understreket likevel kirkens
rolle som kulturbærer, samt at det også i
fremtiden må være en statlig oppgave å
sikre kirken et økonomisk grunnlag.
Når det gjelder kjønnsnøytral ekteskapslov så er mitt utgangspunkt at for
meg er ekteskapet som språklig begrep
knyttet til et mann-kvinne-forhold. Jeg
vil beholde en ekteskapslov som gir
uttrykk for dette. Siden språk bestemmer
hvordan vi tenker, så er jeg for at vi ivaretar ekteskapsbegrepet i dets tradisjonelle form. Det betyr ikke at jeg ikke er
opptatt av homofiles rettigheter og likeverd, og en kan sikre dette ved å utvikle
partnerskapsloven videre. For homofile
skal også ha en offentlig «anerkjennelse» knyttet til sitt samliv, på linje
med heterofile. Dette mener jeg kan ivaretas selv om vi har to forskjellige forankringer i lov.Når det gjelder KRLfaget har jeg alltid vurdert dette faget
positivt. Det er ikke enkelt å skape en
felles møteplass for forskjellige religio-
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ner og livssyn, men det er viktig.
Gudmund Hernes sa engang at vi trenger
felles kulturelle referanserammer hvis et
samfunn skal henge sammen. Etter min
mening har og skal KRL-faget bidratt til
dette.
Også etter dommen i Strassbourg, som
innskjerper kravet om nøytralitet i presentasjonen av dette lærestoffet, mener
jeg vi i Norge kan fortsette f.eks. med de
tradisjonelle skolegudstjenestene. Men
det er selvsagt viktig at det foregår frivillig og at skolene har et alternativt
opplegg for dem som ikke deltar.
– Hvilke visjoner har du som nyvalgt
ordfører for Stange-samfunnet?
– At vi klarer å ta vare på tryggheten
hos dem som trenger fellesskapets støtte.
Denne støtten trenger vi alle fra tid til
annen. Det er også utrolig viktig at vi
klarer å gi barn og unge den utdannelse
og oppfølging de trenger. Men omsorg i
hverdagen, som vi nylig har sett eksempler på her i Stange, er noe av det viktig-

Navn: Nils A. Røhne
Alder: 58
Stilling: Ordfører i Stange
Utdannelse: Cand. phil. historie
hovedfag, matematikk og
lærerskole.
Sivilstand: Gift med Torill, to barn,
et barnebarn.

ste vi må ta vare på.
– Hvilke tanker gjør du deg om kirke
og kristendom i Stange (vi kommer liksom automatisk inn på spørsmål om vedlikehold av kirker og behovet for nye
orgler)?
– Stange kommune har noen svært krevende prioriteringer å gjøre i tiden som
kommer. Og når det gjelder vedlikehold
av kirker, har vi nå fått et så stort etterslep at kommunene ikke lenger kan løse
denne oppgaven alene. Det må statlige
penger til. Eller penger fra OVF
(Opplysningsvesenets fond). Men kommunene må selvfølgelig ta sin del.
Uansett er det tragisk om disse kulturbyggene, disse katedralene, forfaller.
Kirken representerer noe betydningsfullt,
en kontinuitet, i en foranderlig verden.
For mange av oss er kirkebygget den
fysiske rammen rundt de store vendepunktene i livet. Nå er det jo ikke lenge
siden over 700 mennesker deltok i
begravelsen etter Kristoffer Sørli
Jørgensen i Stange kirke., For meg er
dette en understreking av betydningen av
å stå i en sammenheng, av ritualer og
tradisjoner, når vi mennesker skal forholde oss til møte med livets store spørsmål.. Mye av en slik fast grunn er knyttet til kirkene våre.
– Hvordan er ditt eget forhold til trosspørsmål?
– Dette spørsmålet liker jeg egentlig
ikke å svare på, fordi det hører så til i

den private sfære. Men ok. Svaret er at
jeg er et helt vanlig statskirkemedlem.
Jeg står i en kristen tradisjon. Men jeg er
ikke aktiv i menighetens liv og er ingen
flittig kirkegjenger. Samtidig føler jeg at
det gir meg noe å være i kirken. Kirken
har en stor oppgave i å formidle sitt
gamle budskap i en ny tid. Etter min
mening kan de for eksempel lære mye
av slike folk som Jacob Jervell. Jeg
konstaterer at kirken er viktig ved livets
store vendepunkter, og da som noe mer
enn leverandør av ritualer.
– Hvilke tanker og ønsker har du for
julen?
– At alt skal være veldig tradisjonelt.
At familiemedlemmer samles slik de alltid har gjort til god mat og juletregang
og gaver, at venner kommer på besøk.
Julen er for meg den fineste høytid vi
har. . Men selv er jeg blant dem som
livet har stellt pent med. Jeg har en trygg
og god tilværelse føler jeg. Men jeg vet
og er smertelig klar over at for andre
som er mindre priviligerte, kan høytider
slik som julen være tunge perioder.. Jeg
skulle ønske at alle andre, både her i
Stange og andre steder, også kunne få
oppleve julen som en gledelig og god
tid.
Menighetsbladet takker for samtalen og
slutter seg til ordførerens ønske til slutt.
Tekst: Frede Fjågesund.
Foto: Rune Aasen
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Stange på kartet…
De siste ukene har Stange
kommet på kartet. En av
hendelsene gir grunn til
takknemlighet og stolthet.
En annen uro. En tredje
sorg.
3. november fylte tidligere statsminister Odvar Nordli 80 år. Han ble hedret
med egen dokumentar på NRK. Mange
tangen- og stangesokninger gledet seg
over et flott møte med et menneske som
aldri har glemt røttene sine. Det ble et
stykke levende samtidshistorie.
Fattigdommen er ikke lenger unna enn
at Odvar Nordli selv har kjent den på
kroppen. Avstanden er menneskelig sett
ikke lang, mens den materielt sett synes
å tilhøre en forgangen tid. Noen tenker
og handler som om fattigdommen ligger
like langt tilbake i tid som dinosaurussene. Odvar Nordlis fortelling sier noe
annet…
Jeg må tilstå at jeg fasineres av en
skikkelse som Odvar Nordli og lurer på
hvorfor? Svaret ligger nok gjemt i hvert
fall to ting. For det første, han har aldri
glemt sine røtter, for det andre, han
framtrer som en «gammel vismann» som

får meg til å se ting på en annerledes
måte. Han representerer en røst og tanke
som er tro mot seg selv – i alt. Han har
et tyngdepunkt eller likevektspunkt som
verken politisk suksess eller alderdommens utfordringer har klart å forskyve.
Mange på Tangen er ikke lite stolte og
glade over at han og Marit kom hemmatt. Jeg sier: gratulerer med vel overstått jubileum og takk for at du har lært
oss hva røtter betyr!
Nå er i hvert fall utredningsfasen rundt
ny E6 kommet til veis ende. Byggestart
er ikke langt unna, sies det. Så fort det er
fastslått kommer neste melding, på
grunn av stigende priser på jern og aluminium vil det bli mye dyrere å bygge
ny vei, kanskje oppstart må utsettes.
Hva vi skal tro når det gjelder jernbane
er ikke godt å vite. Utredningen om høyhastighetsbane burde få konsekvenser
for hele prosjektet, men det virker som
om Jernbaneverk og Veivesen har problemer med samsynet og fokuseringen.
Hver etat har tydeligvis nok med å stirre
på sin egen nesetipp. Langsynte kan de
kanskje kalles, men neppe klarsynte. Det
er ikke skjedd noe som gir grunn til å
ønske hverandre god jul og godt nytt år
med tanke på framføringen av vei og

jernbane sør i Stange.
8. november ble to familier i Stange
rammet av en ufattelig tragedie, to unggutter som tjenestegjorde i ISAF-styrken
i Afghanistan kjørte på en mine. Den ene
dør, den andre skades. For andre gang i
løpet av kort tid minnes vi om at prisen
for deltakelsen dreier seg om langt mer
enn kroner og øre. Noen gir det mest
dyrebare de har, livet. Plutselig var krigen i Afghanistan kommet innover dørstokken heme.
Ordene som stod på graven til en britisk soldat som falt i forbindelse med
kampene i Gudbrandsdalen 1940 setter
kanskje klarest ord på det som har
skjedd: To the world he was one of
many. But to us he was all the world
(For verden var han en av mange, men
for oss var han hele verden).
Mer er det ikke å si. Ordene bærer sjelden langt i slike situasjoner. Kanskje
derfor gikk rundt 700 mennesker i fakkeltog gjennom Stange sentrum 13.
november? Måtte vi huske på tenne
fakler for dem som har betalt prisen
også i dagene og ukene som kommer.
Morten Erik Stensberg

TANGEN:
Ungdomscaféen «sover» til nyttår –
Musikkverksted på menighetshuset fra årsskiftet
En gruppe ildsjeler har tatt på seg å dra i gang
musikkverksted på menighetshuset fra årsskiftet 2008. Ildsjelene er Peter og Benjamin
Kippersund, Tore Langberg Larsen og Morten
Haug. De vil gjerne ha med seg andre også. Det
trengs voksen ungdom og voksne som kan tenke
seg å være tilstede mens det er musikkverksted.
Heldigvis trenger man ikke være det spor musikalsk…
Musikkverkstedet skal øve i kjelleren på menighetshuset og
det er planer for å renovere et par rom. Det på legges teppefliser, males, legges opp uttak for strøm og inntredes med
tanke på at det skal spilles musikk.

Noen observante lesere har kanskje lagt merke til at det
ikke lenger kalles rockeverksted, men musikkverksted.
Grunnen er kort og godt at man ønsker at alle som driver
med musikk skal ha mulighet til å være med enten de spiller
blokkfløyte, gitar eller munnharpe eller et hvilket som helst
annet instrument.
Musikkverkstedet vil være åpen sammen med
Ungdomscaféen og vi håper og tror at den vil være med å
gjøre det mer attraktivt å delta på kafeen også. Den har forresten vært lite besøkt i høst og er lagt på is til over nyttår.
Dersom noen har ideer til hvordan kafeen skal være er det
bare å ta kontakt med menighetsrådet.
Mer informasjon om musikkverkstedet kommer på
www.tangenrock.com. Følg ellers med på plakattavler og
ryktebørs for nærmere informasjon.
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Stange kirkes musikknytt
Martin Lennox

Tangen kirke
søndag 9. desember kl. 17.00

Stange kirke
Søndag 17. desember kl. 19.00

Lysmesse
Organist Kari Bjørgen
Tangen skole deltar
Sokneprest Morten Stensberg

Vi synger & spiller julen inn
Korpsmusikk – allsang
Organist Kari Bjørgen
Sokneprest Frede M. Fjågesund

Stange kirke
søndag 9. desember kl. 18.00

I begynnelsen var ordet
Søndag 13. januar
kl. 19.00 i Stange kirke

Lysmesse & Ni lesninger
Stange kirkekor
Kantor Martin Lennox
Årets konfirmanter deltar
Sokneprest Frede M. Fjågesund
De Ni Lesninger (eller ’A Festival of Lessons & Carols’)
er en anglikansk gudstjenesteform som særlig benyttes i
advents- og juletiden, men har egentlig røtter i
Oldkirkens nattlige lesninger ved de store høytider.
Gjennom ni lesninger fra Det gamle og Det nye testamente, som hver ettefølges av en salme eller korsang får
vi del i beretningen om Guds rikes komme.

Tangen kirke
Søndag 17. desember kl. 17.00
Vi synger & spiller julen inn
Korpsmusikk – allsang

Stange kirkekor deltar på lysmesse i Stange kirke søndag 9.
desember kl. 18.00. (Foto: Nikolai Fjågesund)

kr. 100 ved inngangen.
«I BEGYNNELSEN VAR ORDET» er en forestilling
med tekster direkte fra Johannesevangeliet, gitar og symbolske handlinger.
Ulla Käll – gitar
Birgitte Bjørnstad Sæbø – forteller
Varighet: ca. 70 min
Ulla Käll er kjent for mange gjennom retreater,
Taizégudstjenester og gjennom kveldsopplegget «Smak
av retreat» som hun har reist rundt med i store deler av
landet. Hun er også kjent fra sin CD «Som i et speil,»
som hun sammen med Tor Selmer og Svein Egil Skotte
ga ut i 2004. Birgitte Bjørnstad Sæbø er kjent for mange
som forteller, musiker og kursholder innen bl.a. fortelling
og tekstformidling (freelancer). Hun fikk sammen med
Anne Flugstad Bibelprisen 2003 for forestillingen «Bare
smågutter, men...» Sammen har de laget forestillingen «I
begynnelsen var ordet», en forestilling med tekster (formidlet utenat) direkte fra Johannesevangeliet, gitar og
symbolske handlinger.
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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

Tlf.: 62 57 23 81
Vi er spesialister på reproduksjon
av gamle bilder

Stange-Tangen-2007-05:Stange-Tangen-2007-05.qxd 06.07.2010 06:18 Page 9

9
Forslagsstillere: Raidar Veen, Marcus Ottestad, Kr. Nordsveen,
Borger Lien, Ingeborg Westad, Randi Kvisgaard, Lilla Stabell,
Bjarne Kvisgaard, Alis Svenskerud, Ellen Krohn.

For 50 år siden
Menighetsrådsvalgene
i Stange prestegjeld 1957
I de to siste utgavene av Stange menighetsblad for året 1957
finner vi oversikter over forslagsstillere, kandidater og dem
som ble valgt inn i menighetsrådene for perioden 1958–61.
Når man studerer prosessen, kan man si at den forløp omtrent
som nå. Det var en gruppe med forslagsstillere i hver menighet. Valget fant sted i kirkene etter gudstjenesten på søndag.
Det ble avgitt 145 stemmer. Den eneste forskjell var at også
Ottestad på den tid hørte med til Stange prestegjeld. Kanskje er
det noen som drar kjensel på både det ene og det andre navnet
som figurerer nedenfor?
Innvalgt til Stange menighetsråd:
1. Skolestyrer Arne Arstad
2. Fru Signe Svenskerud
3. Forpakter Tor Gjestvang
4. Fru Karen Karseth
5. Kjøpmann Alf Veen
6. Fru Aslaug Gjerlaug
7. Meierist Magnus Moen
8. Kjøpmann Kåre Rønning
Varamenn:
1. Fru Målfrid Lindstad
2. Fru Gudrun Nordhagen
3. Gårdbruker Børre Thorshaug
4. Gårdbruker Thore Kaatorp
5. Fabrikkeier Helmer Sørholte

Ansettelser
Stange kirkelige fellesråd har nylig
foretatt tre ansettelser. Etter i en periode å ha vært vikar i Ottestad, er Ivar
Dahl nå fast ansatt som kirketjener
samme sted. Gudrun Fjågesund har
vært vikar i halv stilling som konsulent
ved kirkevergens kontor i Stange
menighetssenter Vollbo. Også hun er
nå fast ansatt i samme stilling. Endelig
er kirketjener i Stange kirke, Knut

Innvalgt til Ottestad menighetsråd:
1. Ivar Bekkevoll
2. Signe Ilseng
3. Gustav Gjestvang
4. John Alhaug
5. Bjarne Sund
6. Einar Eilertsen
7. Arne Hellum
8. Rakel Krosby
Varamenn:
1. Barbro Fløene
2. Anna Teigen
3. Karen Spangberg
4. Olav Fløene
5. Johan Eriksen
Forslagsstillere: Kristine Evensen, Konstanse Solli, Karl
Grindal, Signe Grindal, Odvar Gjestvang, Melmfrid Høgetveit,
Karl Vie, Johanne Vie, Elisabeth Raustøl, Kristen Raustøl.
Innvalgt til Tangen menighetsråd:
1. Form. Eivind Saxrud, Tangen
2. Gårdgr. Kr. Skaven, Tangen
3. Lærerinne Hilda Hagen, Tangen
4. Kjøpm. Gulbrand Gulbrandsen, Strandl.
5. Husmor Oline Oustad Sterud, Tangen
6. Gårdbr. John Sannes-Hagen, Tangen
7. Husmor Live Sanaker, Tangen
8. Lærer Th. Bjørge, Strandl.
Varamenn:
1. Husmor Inga Andresen, Tangen
2. Snekker Magne Einbu, Espa
3. Skogvokter Arne O. Lien, Tangen
4. Gårdgr. Rolf Oddgeir Dillerud, Tangen
5. Husmor Else Allum, Tangen
Forslagsstillere: Ingrid Hougsrud, Arne Mostue, Inger Mostue,
Kåre Skogsrud, Ole Saxrud, Gudveig Saxrud, Anders Sletvold,
Eldbjørg Sletvold, Sigrid Larssen, Solveig Skaven Helseth.
Frede Fjågesund

Kjeverud, ansatt som arbeidsleder for
kirketjenergruppen i Stange kirkelige
fellesrådsområde. Menighetsbladet
ønsker til lykke og lykke til i stillingene!

Kvinnenes
internasjonale bønnedag
Fredag 7. mars er den årvisse kvinnenes internasjonale bønnedag.

Kvinner over hele verden, fra alle konfesjoner og kirkesamfunn, samles
denne dagen i det grensesprengende og
grenseløse fellesskap som bønnen innvier oss mennesker i. Her hos oss vil
Kari Bjørgen være ansvarlig for en
enkel liturgisk samling i Stange menighetssenter Vollbo, med påfølgende
kveldsmat og hyggelig samvær.
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Englekonkurranse
Her er fire salmevers med temaer omkring engler
hentet fra salmer i Norsk Salmebok. Hvilke salmer?
Et hint – de fire salmnumrene sammenlagt blir 173!
Viste du at Norsk Salmebok inneholder 37 bokmål-engler og
29 nynorsk-englar?
a) Hun la ham i et krybberom, et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!
b) Hva dunkelt fra hans harpe klang,
forklares nå i englesang.
Ved nattetid, i hyrdelag,
forkynner engler Herrens dag.
c) Guds store under! Vi har hans engler hyst. Krist hos oss
blunder, Guds fred på jord er lyst! Ja, la kun høres Guds
barns Halleluja, la strengen røres for Krist i Davids stad! Nå
skal vi føres med ham til himlen glad!.

Premie til de første fire korrekte svarene. Frist: 12. desember
Premiekonkurranse for barna:
Hvor mange engler finner dere i bladet?
Svarene sendes:
Stange menighetssenter v/ Martin Lennox.
Navn: ___________________________________
Adresse: _________________________________
_________________________________________
Telefon: ___________________
a) Hun la ham i et krybberom =
b) Hva dunkelt fra hans harpe klang, =
c) Guds store under! =
d) Kristus ble i krybben lagt =

d) Kristus ble i krybben lagt, som av englebud var sagt. Gå
med hyrdene, gi akt på barnet som er båret av Maria!

Løsning på forrige oppgave
Som berg om høsten bugner er salme nummer 633
Usynlig er du, Herre, er salme nummer 654
Signa då, Gud, vårt folk og land er salme nummer 740
Barn er bore. er salme nummer 65
Vinneren ble Mary Rusdal. Gratulerer!

Hjernetrim

Gretten + grønnsak =
Glup =
Gjøn + vinterkåpe + «aktuelt» =

Skulle du ha litt tid til overs i julestrida, så kan du prøve å
finne svar på disse rebusene. Alle svar finner du på julebordet.
Heiseanordning + titte + bakverk =
Redskap + drikk =
Møbel + kollegium + byge =
Slette + romertall + drikk + pisket fløte =
Måned + preposisjon + smell + juling =
Tynn kjepp + muskel =
Vokal + kvinne + berømmet =
Matfett + sirkler =
Hestesveis + bit =

Send inn løsningen til
Stange kirkekontor, pb. 214, 2336 Stange,
eller sendt den på e-post til gs@stange.kirken.no
Vinner blir premiert.
Løsning på konkurransen i forrige nummer:
Huseby, Hov, Strandlykkja, Klokkerhagan, Kongsparten,
Sørholte, Silviken, Helset, Ekeberg, Børsen, Trosviken,
Elton, Melby, Høymyr, Staur, Nesten, Nøttestad, Go'dager,
Finstad, Bøverstad.
Vinner: Inger og Per Westjordet. Gratulerer!

Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10
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Slekters gang
Stange
Døpte
05.07.
09.09.
09.09.
16.09.
23.09.
23.09.
23.09.
23.09.

Steinar Strand
Anna Kristine Hoel
Kristoffer Holen Skaaden
Melina Holmen Mosether
Inez Johnsen Salgado
Henrik Torseter
Ola Haugsrud
Daniel Hogstad Larsen

Døde
10.09.
20.09.
25.09.
10.10.
12.10.

Emma Elfrida Olsen, f. 1940
Dorte Gjerlaug, f. 1927
Inger Marie Skjøthaug, f. 1929
Anne Marie Skibenes, f. 1933
Arne Jensen, f. 1924

Behov for flere
medarbeidere i
Kirkens SOS
Kirkens SOS i Hedmark og Oppland etablerte seg med eget vaktrom i Storhamar
kirke høsten 2006. Kirkens SOS er landets største krisetelefon og internetttjeneste. Mennesker i alle aldre ringer.
Mange sliter med ensomhet og psykiske
problemer. For andre er livet truet. Da
det stadig er et økende antall innringere
og innskrivere har Kirkens SOS stort
behov for flere frivillige telefonvakter.
Vi etterlyser vanlige mennesker som kan
lytte til andres nød. Innføringskurs for
nye medarbeidere på Hamar starter i uke
48. Interessert? Ta kontakt med daglig
leder Jan Erik Bechensten, Blestervegen
5, 2618 Lillehammer, tlf. 61269511.

17.10.
23.10.
30.10.
31.10.

Kåre Olav Andersen, f. 1926
(begr. i Heradsbygd)
Gunnar Nordal, f. 1935
Oddny Rønningen, f. 1921
Edel Jorun Moen, f. 1948

Tangen
Døpte
15.07.
29.07.
05.08.
05.08.
07.10.
07.10.
21.10.

Moa Antonie Dillerud Egge
Kaja Martine Sandvik (døpt i Røbekk kirke)
Arian Frydenlund Fallet
Trond Lundby
Sofie Solvang Johansen
Johanne Berg
Even Sletner Trosviken

Vigde
20.10.

Tatiana Babenok og Jostein Gulbrandsen

Døde
02.10.
25.10.

Helge Nordsveen, f. 1934
Ester Haug, f. 1928

Bønneuke for kristen enhet
Uke 4, dvs. 20.–27. januar, er bønneuken
for kristen enhet. Her i Stange vil vi
markere denne med en økumenisk gudstjeneste i Stange menighetssenter Vollbo,
på søndag den 27. januar.

Nye porter og portstolper
til Tangen kirkegård
Endelig er arbeidet ferdig med portene
og portstolpene. (Bildet) Odvar Støen
gleder seg over at porten inn til kirkegården er blitt litt bredere og gir bedre klaring for den som skal inn på kirkegården
med større maskiner og redskap. Det er
Stangesmia ved Tor Ole Fuglerud som
står for det flotte smedarbeidet i forbindelse med utvidelsen av selve porten.

Nytt korps av
tekstlesere/klokkere i
Tangen sokn fra nyttår
Av forskjellige grunner har det skrumpet
inn fælt på antallet tekstlesere/klokkere i
Tangen sokn det siste året. Om litt blir
det slutt på akkurat det. 7 stykker har tatt
i mot utfordringen om å stille fra og med
våren 08. Det var moro med slik
respons.

Alkoholholdig nattverdvin
og «ordentlig» brød.
I forbindelse med menighetens årsmøte i
år vedtok man å bruke alkoholholdig
nattverdvin og en annen type brød i forbindelse med nattverden. Fra nyttår vil
dette bli prøvd ut som en forsøksordning
under 2008.

Minikor i Tangen
fra høsten 2008
Mange har savnet et kortilbud til unger i
Tangen menighet. Menighetsrådets
arbeidsgruppe for barn og ungdom arbeider for at det skal starte Minikor igjen i
Tangen sokn fra høsten 2008. Alt når er
man i gang med å skaffe dirigent med
mer. Mer informasjon kommer utover
våren.
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2335 STANGE
TLF. 62 58 56 60
24 TIMERS SERVICE
TLF. 994 85 660

HEDMARK KJØKKENET
l

Siloveien 6,
2335 Stange
Tlf.: 62 57 49 13

l
l
l

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

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 11, 2335 Stange
Telefon: 62 57 11 29
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50-årskonfirmantene i Tangen

50-årskonfirmantene i Stange

Foto: Nils-Kristian Møller
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Gudstjenester
02.12. 1. s i advent
STANGE KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Konfirmanter deltar.
Ofring Familie og Medier
TANGEN KIRKE kl. 11.00 Familiemesse.
Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen. Konfirmanter deltar.
Ofring Bispedømme i Soweto
09.12. 2. s i advent
TANGEN KIRKE kl. 17.00 Lysmesse. Morten E. Stensberg og
Kari Bjørgen. Skoleelever deltar. Ofring barnehager i Soweto
STANGE KIRKE kl. 18.00 Lysmesse og 9 lesninger.
Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Konfirmanter deltar.
Ofring Menighetens barne- og ungdomsarbeid.
16.12. 3. s i advent
TANGEN KIRKE kl. 16.30 Vi synger og spiller julen inn
STANGE KIRKE kl. 19.00 Vi synger og spiller julen inn
21.12.
Tangen kirke kl. 20.00 Konsert med Avåtell
24.12. Julaften
STANGE SYKEHJEM kl. 12.00 Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 14.30 Julaftensgudstjeneste.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen.
Ofring Kirkens Nødhjelp
TANGEN KIRKE kl. 16.00 Julaftensgudstjeneste.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen.
Ofring Kirkens Nødhjelp
STANGE KIRKE kl. 14.30 Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox.
Ofring Kirkens Nødhjelp
og kl. 16.00 Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox.
Ofring Kirkens Nødhjelp
25.12. Juledag
STANGE KIRKE kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.Martin Lennox. Kirkekoret synger.
Ofring Orgelfondet
TANGEN KIRKE kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen. Tangen Mandskor
medvirker. Ofring til Ungdomskafeen
29.12. 5. juledag
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl. 17.00
Menighetens juletrefest
31.12. Nyttårsaften
STANGE KIRKE kl. 15.30 Åpen kirke m/orgelmusikk.
Martin Lennox
kl. 16.00 Nyttårsmeditasjon. Frede M. Fjågesund

06.01. Kristi Åpenbaring
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste, felles for Stange og Tangen menigheter.
Morten E. Stensberg. Martin Lennox.
Kirkekaffe. Info om misjonsarbeidet.
Ofring til Normisjonen.
13.01. Vingårdssøndag
STANGE KIRKE kl. 11.00 Høymesse.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox
Ofring til menighetsarbeidet.
TANGEN KIRKE kl. 11.00 Høymesse.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen
20.01. Såmannssøndag
STANGE KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox. 4-åringene spesielt innbudt. Kirkekaffe. Ofring til menighetens dåpsopplæring.
TANGEN KRIKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen.
4-åringene spesielt innbudt.
27.01. Kristi Forklarelsesdag
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl. 11.00
Økumenisk gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Kari Bjørgen. Kirkekaffe.
Ofring til Ungdom i Oppdrag.
03.02. Fastelavnssøndag
TANGEN KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen
06.02. Askeonsdag
STANGE KIRKE kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox.
Ofring til orgelfondet.
10.02. 1. s i faste
STANGE KIRKE kl. 11.00 Høymesse.
Frede M. Fjågesund. Martin Lennox
Ofring til menighetens barne og ungdomsarbeid.
TANGEN KIRKE kl. 11.00 Høymesse.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen..
17.02. 2. s i faste
STRANDLYKKJA KAPELL kl. 11.00 Høymesse.
Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen.
24.02. 3. s i faste
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl. 11.00
Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Martin Lennox
Menighetens årsmøte. Ofring til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.
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Kontaktsted for kirke og menighet
Telefoner og kontortider
Stange kirkekontor
Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange
Kontortid 0830–1530
Sentralbord
4060 2345
Faks
6257 9140
For dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd 4060 2345
For leie av kirker
4060 2345
For kirkegård, grav og gravfeste
4060 2346
Epost: kirkelig.fellesrad@stange.kommune.no

Stange menighet
Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller
Sokneprest Frede Mandt Fjågesund
Kantor Martin Lennox
Kirketjener Knut Kjeverud
Kontonr. for gaver eller innbetaling:
Kontonr. for gaver til orgelfondet:

9060 0193
nk.moller@stangemenighet.no
9329 7631
ff@stange.kirken.no
privat: 62572500
9329 7628
ml@stange.kirken.no
9329 7629
1813.22.02008.
1822.17.49355

Tangen menighet
Menighetsrådsleder Lisbeth A. Skogsrud
Sokneprest Morten Erik Stensberg
Organist Kari Bjørgen
Kantor Martin Lennox
Kirketjener Odvar Støen
Kontonummer for gaver:

6258 2480
9329 7683
6257 1714
9329 7628
9329 7684
1813.20.00227

ms@stange.kirken.no
kasaho@bluezone.no
ml@stange.kirken.no

Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene)
Fellesrådsleder Reidar Bråthen
Kirkeverge Ivar Manum
Konsulent (vikar) Gudrun Fjågesund
Prestesekretær Gunnhild Slåtten

6258 3534
4060 2256
4642 7711
4060 2345

re-bra@online.no
im@stange.kirken.no
gf@stange.kirken.no
gs@stange.kirken.no

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, Din Gullsmed, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret.
Minnekortene koster nå kr. 30,– pr. stk,
og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond.
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Jul under andre
himmelstrøk
I Japan oppfattes jula som en vestlig
morsom festival med julenisse, julepynt,
julebelysning, og julekake, som for japanerne er bløtkake. Julegater er også en
del av det, med mange belysningsformer. Mange forbinder jul med kirken
også, og flere tør å komme til kirken i
jula. En litt spesiell vri har forøvrig juleevangeliet fått: julaften har blitt en kveld
der kjærestepar møtes.
Mange vet at jula har en spesiell betydning, men hva det er, er det ikke mange
som vet. Derfor er adventstida en travel
tid i menigheten, der de prøver å ha klar
innbydelser til barnejulefest, lysmesse,
julegudstjenester, fest og konserter når
de er ute. Det kan være hos frisøren, i
butikken eller på gata.

Alle grupper og klasser har juleavslutning. De kristnes hovedfeiring er i
menigheten, og da tar de ofte med seg
ikke-kristne venner.
Julaften feires i kirken fra morgen til
kveld. Det starter med gudstjeneste med
påfølgende middag og program, og
avsluttes med lysmesse.
I Mali hvor den største delen av
befolkningen er muslimer, setter jula lite
preg på samfunnet. Likevel overfører
malisk tv en julegudstjeneste 1.juledag,
som også er offisiell fridag. Noen kristne
programmer blir også sendt, slik at
mange nok vet at høytiden er knyttet til
Jesu fødsel.
Julaften er det tradisjon i kirken å vise
en Jesus-film på murveggen utenfor et

Juleopptrinn i barnehage på Taiwan. (Foto: NMS-arkiv)

bolighus. Her samles hele nabolaget.
Først er det imidlertid samling med
menigheten, med sang, bibellesning og
middag. 1.juledag er det festgudstjeneste
der søndagsskolen har sang og drama.
Deretter serveres te og peanøtter, med
påfølgende middag! 1. juledag sender
menigheten også ut matfat til ordføreren,
imamen og landsbysjefen for å vise ære
og respekt, samtidig som de formidler at
de feirer en kristen høytid.
Som vi ser, feires julehøytiden mye
mer i kirken både i Japan og i Mali, for
MENIGHETENS feiring er viktig. Dette
er kirkens / menighetens høytid!
(Noe å tenke på for oss?)
Jeg/vi ønsker alle menigheter i Japan,
Mali og de andre lands samarbeidskirker
en god og velsignet jul!
Kari

