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Den viktigste arven vi etterlater oss
til våre etterkommere er de samme
mulighetene for et godt liv som vi
selv har fått. Og når alt kokes ned til
essensen er det naturressursene som
er utgangspunktet for disse mulighetene. Det gjelder enten det er taket
over hodet vårt, maten vi spiser, det
rene vannet, den friske lufta eller de
ekte opplevelsene som gir livet innhold.
Finanskrisa ga en viktig påminnelse
om betydningen av slike nasjonale
verdier. Når samfunnsøkonomien
ikke har rot i reelle ressurser, men
derimot er bygd på summen av ustabil menneskelig fremtidstro, er velferden skjør. Mange land måtte svelge
denne bitre erfaringen. Selv om de
verdiene som naturgrunnlaget representerer er ganske stabile, er de ikke
nødvendigvis evigvarende.
Vi har et felles ansvar for å forvalte
naturverdiene slik at de kan gå i arv i
en minst like god forfatning som da
vi selv overtok dem. Også kirken har
blitt mer oppmerksomme på dette
etisk viktige feltet. Biskopene deltok
eksempelvis under klimaforhandlingene i København. Den moralske
utfordringen for oss her på trygge
Stange er kanskje større enn vi tenker
over til daglig.
Vi nordmenn tilhører de 20 prosent
av verdens befolkning som forbruker
80 prosent av jordas ressurser, og for
vår del er denne velstanden direkte
eller indirekte bygd på eksport av
oljeprodukter – altså ikke fornybare
naturressurser.
Bruken av disse fossile naturressursene trekkes nå frem som hovedproblemet blant verdens fremste ledere.
En skjebnens selsomme ironi er at
konsekvensene av vårt forbruk rammer den delen av verden som bidrar
minimalt til problemene. Effektene
gir seg utslag i tørke, flom og vind
som skader avlinger, skaper katastrofer og forverrer levevilkårene ytterligere for de som allerede har minst, og
som aldri var en del av årsaken.
Samtidig blir det stadig flere som har
rett til et liv.
Etter annen verdenskrig var det
rundt 2,5 milliarder mennesker på
jorda. I dag er vi snaue sju milliarder,

og en milliard av oss lever i hungersnød! Om tjue år er det en million
flere nordmenn og om femti år er jordas befolkning på over ni milliarder.
Alle skal ha mat og energi, samtidig
som utslippene av klimagasser må
reduseres i forhold til dagens nivå.
Ingen liten utfordring. Dette er et
ansvar ingen kan bære alene, men
som vi alle er en del av. Både årsakene og løsningene ligger i hvordan vi
forvalter verdiene som naturen representerer.
Jeg tror ikke løsningen er å la naturen og dens kretsløp ligge brakk, slik
mange mener er miljøtiltak. Tvert
imot har vi et tungt moralsk ansvar
for å bruke oljeskapt rikdom, kunnskap og de mulighetene vi har for å
høste optimalt og riktig av ulike bio-
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logiske overskudd og la vann, vind,
sol og bio i større grad bli kilde til
den energien verden trenger.
Kunnskapen dette utviklingsarbeidet
gir må deles med land som ikke har
forutsetninger for å utvikle selv. Å la
være er å lukke øynene for menneskelig lidelse. Dette arbeidet har
betydning like fra enkeltmenneskers
primærbehov til nasjonaløkonomi og
fredsarbeid. Det siste fordi krig til
sjuende og sist dreier seg om kamp
om ressurser.
For den nestekjærligheten kirken
skal representere er det derfor et viktig skritt som er tatt ved å rette oppmerksomheten mot naturen.
Gaute Nøkleholm
(Stange menighetsråd)

På vei mot påske

E

n av fastetidens tekster gjør ekstra tydelig hva det handler
om når vi ser oss selv og hverandre på mot påsketid. ”Fra
den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at
han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og
de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel,
og den tredje dagen skulle han oppstå.”

J

eg kjenner ingen historisk beskrivelse som inneholder så
mye dramatikk, bekymring og usikkerhet, og samtidig er så
hendelsesmessig revolusjonær og fornyende som påskedramaet
med Jesus Kristus og hans disipler/elever.

F

astetida er velegnet for engasjement til beste for verdens
lidende og kriserammede folk og enkeltmennesker slik vi
lenge har gjort det med fasteaksjon sammen med Kirkens
Nødhjelp.

S
P

å vei mot påsketid er det viktig å gi tid til hverandre og
samtidig ha vårt indre blikk, vårt åndelige fokus, rettet mot
han som på Palmesøndag red inn i Jerusalem. Det er gjennom
påskens dramatiske hendelser Gud blir tydelig i sin kamp for
menneskenes frelse, for din og min frelse og redning både for
dette liv og det evige. Forsoning betyr at det legges grunnlag
for et nytt og godt liv mellom Gud og mennesker og mellom oss
alle. Det var dette som skjedde en gang og for alle da Jesus
Kristus ble offerlammet for alle folks og alle menneskers synd
og krisetilstand, bortkommethet og fortapthet.

L

angfredagen er den store forsoningens dag. Med den har
vår vandring i fastetiden nådd en stasjon som vi aldri kan
glemme. Her skjedde det ufattbare at Guds Sønn led offerdøden for alle mennesker og slik la grunnlaget for en ny tid, den
nye pakts tid. Nå er det ikke lenger moralismen, detaljert
lovregulering av våre liv eller egen prektighet og tilgjort fullkommenhet som gjelder. Vi vet jo at ingen finner tilgivelse og
nåde på den måten. For nåden er jo fri. Nåde betyr at Guds tilgivelse og kjærlighet er gratis og kan ikke være annet.

P

åskedag når vi høydepunktet for kristentroens mysterium,
glede og berikelse, frigjøring og håp. Nå har vi nådd fram
til det som ble grunnlaget for at vi fikk en kristen kirke – et
felleskap av alle folk og nasjoner. Kirke betyr det som hører
Kristus til. Denne søndagen med Jesu oppstandelse fra de døde
og den tomme grav som sto tilbake, ble så skjellsettende at vi
fikk en ny helligdag, søndagen. Den ble et pulsslag av håp og
framtid inn i våre hverdager. Fra den første påskemorgen
utfolder seg en aldeles ny tolkning av livet og døden, tiden og
evigheten.

V

elsignet tid ønsker jeg alle mens vi er på vei mot gledens
påske med en åpen himmel over våre liv!
Sigmund Rye Berg
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tenk på det

amtidig er det viktig at vi bærer med oss den indre motivasjon og forankring som vår felles kristne tro gir. Når vi
ser andres katastrofer og nød, når slektninger, venner og
naboer dør og blir borte for oss, da gjelder det å ha en
forankring. Vi er faktisk avhengige av Guds allmektige grep
inn i en avmektig og forgjengelig verden.

– Påsken mye mer enn
Kvikk Lunsj og hyttetur
Lærer, leder i historielaget,
pølsemaker, deltager på
”hvite busser” turer til
Europa, sjømann, far og
bestefar. Rollene er mange
når man skal beskrive
Maris Langberg; ”ildsjel” i
bygda vår og vinner av
Stange kommunes kulturpris i 2009. Men færre vet
hvor viktig nåden er i hans
liv, og at han ofte føler et
Gudsnærvær.
Menighetsbladets utsendte møter Marius
hjemme på Tangen. Kaffe og kaker er
satt frem, praten går løst. Nattas
åpningsseremoni fra OL i Vancouver
diskuteres. Det glimter vennlig i
Langbergs øyne; idrett, barn og unge er

noe han brenner for, både gjennom et
langt yrkesaktivt liv som lærer og som
aktiv i idrettsmiljøet.
– Jeg er utrolig heldig som har fått
være lærer og håper jeg har klart å bidra
med noe positivt inn i elevenes liv, sier
han ydmykt. Langberg er fortsatt vikarlærer, noe han er svært takknemlig for.

Historien
I tillegg til vikartimene på skolen, er han
brennende opptatt av historie, og da i
særdeleshet 2.verdenskrig.
– Jeg husker selv krigen, jeg var fem år
da den brøt ut, og det er utrolig viktig at
dagens ungdom lærer om den ondskap
som fant sted i konsentrasjonsleirene, og
hvordan noe så forferdelig aldri må få
lov å skje igjen, sier han ettertenksomt.
Nettopp derfor har han vært deltager på
12 hvite busser turer til konsentrasjonsleire, og han har også fungert som såkalt
2. generasjons ”Tidsvitne” for de unge,
hvor han har fortalt om krigens redsler.

Trygghet
Samtidig som han er
opptatt av historien,
er han personlig
sterkt opptatt av den
positive kraft religion
kan ha i et menneskets liv. Ikke minst i
hans eget liv. For til
tross for at han stort
sett oppsøker kirken i
forbindelse med de
store begivenheter i
livet, ser han på seg
selv som en ”svært
religiøs” person med
bevisst forhold til sin
egen kristne tro.
– Jeg skulle ønske
jeg hadde skjønt
nådens budskap før.
Nå føler jeg trygghet
og ro gjennom en tro
på at det finnes nåde
og tilgivelse for mye.
Dermed er naturligvis
påskebudskapet viktig
for meg, sier han.
Som et eksempel
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trekker han frem at han lenge ikke klarte
å ta nattverd når han var i kirken, han
følte seg ikke bra nok, at nattverden
skulle være en belønning.
– Men det er jo det motsatte som er
poenget, smiler han.
– Det er jo nettopp på grunn av nåden
at vi kan komme til kirken og ta imot,
uansett hvem vi er. Nåden er for alle.
Det var derfor et stort sprang når jeg første gang reiste meg og gikk frem for å ta
imot nattverd, en opplevelse jeg aldri vil
glemme, utdyper han.
I tillegg til å å være spesielt opptatt av
nåden, føler han at mange av de erfaringer og valg han har tatt igjennom sine
75 år, ikke har vært tilfeldig, enten det er
det at han turte å ta spranget fra å være
pølsemaker til å være den første i familien som tok høyere utdanning, til at han
som beskjeden 16- åring tok sjansen på
å reise ut i den store verden som sjømann.
– Dette er erfaringer som har preget
hvem jeg er, og når jeg ser tilbake, tror
jeg det kanskje har vært en mening med
alt og de personer som har veiledet og
støttet meg underveis, sier han stille og
tankefullt. Han kaller det ”forsynet”, en
følelse av at noe har ”styrt ham” underveis.

Åpen kirke
I tillegg til det helt personlige med hans
egen tro, er han opptatt av den kultur og
identitetsformidling kirka står for. Derfor
synes han det er synd at mange av
dagens unge ikke lærer bedre sin egen
religion å kjenne, for eksempel de gamle
salmene.
– I tillegg har vi faktisk noe å lære av
katolikkene nedover i Europa, der har
religion en mye mer naturlig plass i
samfunnet og i folks liv. Derfor burde
kirkene være åpne også utenom
Gudstjenestene, slik at alle hadde hatt
mulighet til å meditere, be eller tenne et
lys i fred og ro når det måtte passe dem.
– Og gjerne med en organist som sitter
der hele tide og spiller vakker musikk,
humrer og avslutter han spøkefullt. Den
litt beskjedne ildsjelen fra Tangen som
brenner for sine sambygdinger, og som
elsker å gruble over liv, tro og historien.
Tekst og foto: Trond Enemo

Glade og
trygge
barn på
barnehjem
Kirken på Madagaskar eier
og driver barnehjemmet
”Akanisoa” på Antsirabe.
Det norske misjonsselskap
(NMS)har støttet dette barnehjemmet i mange år.
Dette barnehjemmet er åpent for
barn uten foreldre eller familie som
kan omsorg for dem. Jakob Vea
som er leder for programmet
Bistand i NMS, har nettopp vært
på besøk. Han har kunnet konstatere at barna her får et godt tilbud.
Det er ikke uproblematisk med
slike institusjoner, men NMS har
funnet det nødvendig å fortsatt
støtte dette.
Et alternativ kunne være å finne
fosterforeldre, men det er vanskelig for kirken å finne fosterforeldre
som er gode nok. På Madagaskar
er både den økonomiske og politiske situasjonen svært vanskelig, og
faren for misbruk av barna er større hos fremmede enn på barnehjemmet.
Jakob Vea fant en flokk med
sunne, friske og GLADE barn, som
var lett å komme i kontakt med.
Sanggleden var og så til stede!
For å bedre sikkerheten for barna,
både mot inntrengere og tjuveri, er
det bygget en god mur ut mot den
nye veien.
Nylig har de utvidet med et nytt
bygg med flott spisesal i første etasje, og gutteavdeling i etasjen over.
Her er det flere rom, og guttene
har gitt bibelske navn til rommene.
Kapasiteten er utvidet, dermed
kan flere barn få plass, behovet er
stort. Barna får et godt hjem, alternativet hadde antakelig vært gata.
De får godt stell, god ernæring og
skolegang. Alt dette betyr mye for
noen av de svakeste i det gassiske
samfunnet.
Det er flott å se at det nytter!
Kari
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Innvendig oppussing
av Tangen kirke
For å gjøre kirken vår klar til
jubileet har menighetsrådet, med
tilslutning fra Stange fellesråd,
bestemt at kirken skal pusses
opp innvendig. Vi vil prøve å
gjenskape en lys kirke mest
mulig slik den var for 150 år
siden. Kirken skal kunne stå ferdig malt og utluftet til jubileet
som starter med nytt kirkeår
advent 2010. For å få til det må
arbeidet starte etter konfirmasjonen siste søndag i mai og strekke seg utover høsten. Dette
betyr at gudstjenester, dåp, gravferd, vielser, konserter og andre
arrangement må holdes andre
steder i oppussingsperioden. Vi
beklager dette, men vi regner
med at alle vil sette pris på å få
en fin ”ny” kirke til jubileumsåret.

Årsmøte i Tangen
Menighetsråd
Tid: Torsdag 25.mars kl. 19.00
Sted: Menighetshuset på Tangen.
Vanlige årsmøtesaker.
Frist for innkomne saker er
1.mars.
Sendes til Tangen Menighetsråd,
postboks 40, 2335 TANGEN
Enkel servering.
Alle er hjertelig velkomne!

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kvinnene internasjonale bønnedag markeres i år på Stange
menighetssenter Vollbo fredag 5.
mars kl. 19.00. I internasjonal
sammenheng er dette en stor
dag. Nå ved inngangen til fastetiden samler den svært mange
kvinner på alle kontinenter til
bønn for verden. Alle er hjertelig
vel møtt til en enkel gudstjeneste
og hyggelig samvær etterpå.

Dessuten: Hvor heldige vi er som lever i et land med fire
markante årstider! Salmen får meg også til å tenke på hvilket unikt land Norge er når det gjelder å ha jevnt gode kår
for de aller fleste mennesker. I et internasjonalt perspektiv
lever vi et velsignet trygt og godt liv her hos oss. Jeg blir i
godt humør av denne salmen. Flere av versene formidler en
lys og lett stemning.
2. Et klart og tydelig barndomsminne knytter meg til ”No
livnar det i lundar”. Det er at vi stod i klasserommet, på
rekke og rad, og sang. Vi begynte å synge denne salmen i
tiden etter påske, og da visste vi at det gikk mot vår og sommer og skoleferie. Sangen fylte oss med håp og forventning.
3. Min utfordring går til gammel-ordføreren i Stange, Jan
Tyriberget. I min periode i menighetsrådet hadde vi en fin
tid sammen i Stange kirkelige fellesråd. Han har bestemt en
fin salme å foreslå.
F.M.F

Min salme
I forrige utgave av Menighetsbladet utfordret Gunhild
Slåtten sin gamle klassekamerat, avtroppende menighetsrådsleder i Tangen og lensmann i Stange, Nils Ringnes, til å
velge sin salme. Nils Ringnes tok utfordringen på strak arm,
og lot heller ikke til å være i tvil. Det måtte bli ”No livnar
det i lundar”. I skrivende stund kan dette fortone seg mer
som uttrykk for et håp enn et faktum, men på den annen side
går det uomtvistelig mot lysere tider. Vi stilte vår stødige
lensmann de vanlige tre spørsmål:
1. Hva er det ved den utvalgte salmen du setter særlig pris
på?
2. Har du et spesielt minne knyttet til denne salmen?
3. Hvem utfordrer du til å velge ”Min salme” i neste nummer av Menighetsbladet?
Og svarene vi fikk var som følger:
1. Denne salmen får meg til å tenke på norsk vår.

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Men stundom kom det kulde
på Herrens kyrkjemark.
Det var som Gud seg dulde,
og borte var Guds ark.

Då ljosnar det i landet
frå fjell og ned til fjord.
Då losnar tungebandet,
då kved Guds folk i kor.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Det var dei mørke dagar,
Guds ord var fåhøyrd segn.
Og hjarta frys og klagar,
det saknar sol og regn.

Då skin det over strender
som sol ein sumarkveld.
Då gløder kring i grender
ein heilag altareld.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan solarglad.

Så sende Gud sin Ande
som dogg på turre jord.
Då vakna liv i lande,
då grøddest vent Guds ord.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
ligg støtt i ljos og fred.

Då er det sæle tider
for Kristi kyrkjegrunn.
Då lauvast det i lier,
då livnar det i lund.

då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!

Stange Normisjons
møteplan for
våren 2010

Tirsdag 04.05. 10 kl. 11.00
Formiddagstreff på Haraset.
Hans Anders Aschim forteller
om Magnus Brostrup Landstad.
Vi synger noen av Landstads salmer. Andakt ved Inge Bergan.
Musikk. Sang. Bevertning.

Sande, synger noen av
hans sanger til gitarspill
og holder andakt.
Bevertning.

Tirsdag 06.04.10 kl. 11.00
Formiddagstreff på Haraset.
Kari Helene Haugen forteller om
hvordan eldre i Japan møter
Kristus. Hun holder også andakt.
Torhild Haaland og Odd Jensen
synger og spiller. Bevertning.

Tirsdag 01.06.10 kl. 11.00
Formiddagstreff på Haraset.
Sokneprest Trond Tveit Selvik
forteller om dikteren Jakob
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Søndag 30.05.10 kl. 11.00
Harasetdagen.
Gudstjeneste.
Hyggelig samvær.
Ettermiddagsmøte.
Kaffe/kakesalg m.m.
Alle velkomne.

Fasteaksjonen 2010
Som vanlig tar menighetene i Stange og Tangen også i
år del i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Dette er en
landsomfattende aksjon som hvert år samler cirka
35.000 ungdommer til en nasjonal dugnad for dem som
trenger det aller mest.
Her hos oss er det i særlig grad konfirmantene som er i ilden.
Det er de som går fra hus til hus og spør om folk vil gi sin gave.
Men på grunn av lange avstander er de mange steder avhengige
av bilskyss. Da er det konfirmantforeldrene som blir bedt om å
bistå. I tillegg er menighetsrådene og noen andre frivillige med, f
eks til å ta hånd om de innsamlede pengene, og ikke minst: til å
lage kakao og rundstykker til utslitte bøssebærere når de kommer
inn fra sin runde. Som regel er det en positiv stemning knyttet til
fasteaksjonen. Slik håper vi det blir også i år.
Formålet med årets aksjon er det samme som i fjor: Å gi et lite,
men betydningsfullt, bidrag til fattige mennesker som er rammet
av klimaendringer og ekstremvær. Konfirmantene i Stange og
Tangen blir orientert om dette på en samling lørdag 13. mars. Da
får vi også besøk av en representant for Changemaker, som er
Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjonen. Søndag 14. mars
holdes Ung Messe i Stange kirke, hvor fasteaksjonen er et tema.
Og tirsdag 23. mars går selve aksjonen av stabelen. Da håper vi
på både stor innsats og stor velvilje for en god sak.
F.M.F.
Familien til fem år gamle Kim Tran i Vietnam mistet for tre år siden
huset sitt i en flom. Nå har Kirkens Nødhjelp hjulpet dem med å bygge
et flomsikkert hus i mur og betong. Hvis det skulle bli flom igjen kan
familien redde seg opp på hemsen hvor de har lagret mat og kan vente
til hjelpen kommer. Kim viser hvor raskt hun kan klatre opp stigen.

Solidaritetskonsert
for fasteaksjonen i
Vallset kirke
Onsdag den 24. mars kl 1900 i
Vallset kirke er det Solidaritetskonsert til inntekt for katastroferammede, Kirkens Nødhjelps fasteaksjon med konfirmantene. I
konserten deltar Roar Engelberg,
Asta Kristin Holen, koret
Konfekt, Dalitterne o.fl. intstrumentalister og sangere. Siri
Lappegård ”syr” sammen konserten med diktlesing.
Kirkens Nødhjelps vanninnsats etter katastrofen på Haiti vil gi vann til over 30.000
mennesker (Foto: Arne Grieg Riisnæs,
Kirkens Nødhjelp)
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2335 STANGE
TLF. 62 58 56 60
24 TIMERS SERVICE
TLF. 994 85 660

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 99

HEDMARK KJØKKENET
l
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

Storgata 11, 2335 Stange
Telefon: 62 57 11 29

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

Vi leverer blomster til
alle anledninger

Tlf. 62 57 33 11 Tlf. 62 57 33 10
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Slekters gang
Stange
Døpte
08.11.
08.11.
29.11.
06.12.
24.01.
24.01.
24.01.
24.01.

Sofie Viola Olsson-Haakensveen
Albert Nysveen Løvholm
Lukas Mickelson
Aleksander Johansen
Kristoffer Alhaug
Magnus Alhaug
Simen Lunde
Hanna Sørensen

Døde
01.11.
21.11.
26.11.
29.11.

Tore Myhra
Storm Alexander Sørensen
Sigrun Moen
Per Westjordet

– korsfestet, død
og oppstanden –
De tre ordene kjenner vi igjen fra
den andre trosartikkel: ”Jeg tror på
Jesus Kristus, Guds enbårene Sønn,----, pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet --sto
opp fra de døde tredje dag -- ”.
Korsfestelesen av Jesus, hans død
og oppstandelse skjedde på den
jorda vi bor. Det skjedde i
Jerusalem 30 år etter Jesu fødsel.
Vi har antagelig gudstro i massevis og i svært mange varianter. Når
jeg snakker med folk, - og det gjør
jeg gjerne og med glede – så hender
det ikke sjelden at vi også kommer
inn på tro og religion, livssyn og
kristendom. Jeg får bekreftet det jeg
finner hos meg selv, nemlig at vi
mennesker er uhelbredelig religiøse.

f. 1952
f. 2009
f. 1917
f. 1940

19.12.
19.12.
21.12.
10.01.
12.01.

Edgar Brovold
Jan Arne Langseth
Oddvar Åge Pettersen
Trond Hyttebakk
Per Jevnaker

f. 1933
f. 1952
f. 1931
f. 1963
f. 1928

Tangen
Døpte
22.11. Amanda Johannessen Lundquist
22.11. Johannes Myhre
Døde
19.11.
09.12.
26.12.
28.12.
07.01.
17.01.
20.01.

Margrete Lysgaard
Egil Petter Midtskog
Eivind Engebret Hestnæs
Astri Nelly Bakke
Harald Strand
Odd Sørli
Inga Nordhaug

Vi søker etter dimensjoner og
sammenhenger som svarer til vårt
behov for helhet, tilhørighet, tilgivelse og godtagelse. Det er godt at
det finnes en gud – et eller annet
sted. Og tror vi ikke på det åndelige,
så tror vi på vår fornuft og egen
kapasitet. Og det holder jo et stykke på vei. Fornuften og tanken er
forresten ikke å forakte. Tankekraft
og kunnskap, intelligens og klokskap er til stor hjelp for oss og må
ivaretas Litt filosofi er ganske bra
det også.
Men den kristne tro og gudsbegrep har en oversanselighet, en
dimensjon som er større en vår egen
kapasitet.
Det som skjedde med Jesus
Kristus mellom himmel og jord –
korsfestelsen, hans død og oppstandelse - er grensesprengende. Når
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f. 1926
f. 1935
f. 1949
f. 1932
f. 1930
f. 1927
f. 1921

Gud i Jesus Kristus dør på et henrettingskors, da rystes våre selvlagede
forestillinger om Gud. For saken er
at Gud kan ikke skapes i menneskets bilde. Det er vi mennesker som
er skapt i Guds bilde. Gud er den
første, og han kan ikke formes etter
våre egne påfunn, ønsker og fasonger.
Utfordringen for oss blir å ta et
oppgjør med det allmennreligiøse
gudsbegrepet hvor vi lager vår egen
gud. Vi må spørre etter Bibelens
Gud. Og da vil vi oppdage at veien
til Gud går gjennom Jesus Kristus.
Etter at Jesus vekket Lasarus opp
fra de døde, sa han i en samtale med
søsteren Marta: ”Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på
meg, skal leve om han enn dør. Og
hver den som tror på meg skal aldri
i evighet dø.” (Joh.11.,25-26)
Vår felles kristne tro på Gud er
altså fylt av Jesus Kristus, den oppstandne.
Så lever vi her da – mellom himmel og jord – med en himmelsk Far
som har kommet oss helt nær.
Sigmund RB

GLASSMAGASIN
GAVER
LEKER
KJØKKENUTSTYR
PARFYMERI

Tlf.: 625 74 505

Tlf.: 625 74 503

Tlf.: 62 57 23 81
www.stangeenergi.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 menig-

Vi er spesialister på
reproduksjon
av gamle bilder

hetens 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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Tangen kirke er 150 år i 2011

Bli med i jubileumskor
Tangen kirke er 150 år i
2011. I den anledning vil
det bli mange aktiviteter
knyttet til kirkebygget.
Det skal bl.a. etableres et
kor som skal delta på
noen av hendelsene.
Har du lyst til å være med å synge i
jubileumskoret?
Planlagte konserter:
Synge jula inn søndag 19.desember
2010 : sang «Julemotet» av Eyvind
Alnæs for blandet kor, solo og orgel
Festgudstjeneste med biskopen søndag 25.september 2011 : korverket

«TANGEN KIRKE» nytt arrangement
for blandet kor. Dirigent Eli Fallet
Øvelser – knyttet i denne omgang til
Julemotet
Søndag ettermiddag er utgangspunktet

Ny redaksjonskomité
for menighetsbladet
I fjor på denne tiden bragte vi den glade meldingen
om at vi hadde realisert sogneprest Krohns 50 år
gamle idé om en redaksjonskomité for menighetsbladet. I løpet av året som er gått er et par av
redaksjonsmedlemmene fratrådt og noen nye er

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

– første øvelse på Menighetshuset på
Tangen søndag den 21.mars 2010 fra
kl. 17.00–ca. 20.00.
Muligens en øvelse til før sommeren.
3–4 tilsvarende øvelser fra august til
desember 2010.
Øvelser i forbindelse med «TANGEN
KIRKE» vil bli avklart etter hvert.
Du vil få utdelt noter og øvingscd for
«Julemotet» på første øvelsen
Det er veldig kjekt i vite omtrent hvor
mange som vil være med i forkant av
første øvelsen.
Påmelding til koret skjer ved
henvendelse til
Eli Fallet tlf 62 58 08 03
epost til livlangb@online.no eller på
telefon 92 22 99 60 til Liv

kommet til. De to som har trukket seg er SiwVeronica Wolden og Nikolai Fjågesund. Vi takker
dem for innsatsen! De nye som er kommet inn er
utnevnt av menighetsrådene i Stange og Tangen.
For Stange er det Gaute Nøkleholm og Trond
Enemo. For Tangen er det Hans Jacob Holtet. Vi
ønsker dem velkommen! De som fortsetter er
Sigmund Rye Berg, Nina Th. Bredsdorff og Frede
Fjågesund (red.).

Leie av Stange
Menighetssenter,
Vollbo
til møter kurs,
arrangementer m.m.
Henvendelse
Stange kirkekontor
tlf. 4060 2345
Menighetssenterets bankkonto:
1813.22.02202

kan også kontaktes)
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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!

Stange kirkes musikknytt
Tekst og foto: Martin Lennox
nensdag, hvilket betyr at de troende skal
spise minst mulig, og helt unngå kjøtt.
Dagen før askeonsdag kalles på folkemunne fetetirsdag (Mardi Gras), og er
avslutningen av den folkelige karnevalstiden.
Stange kirke
Amsterdam String Ensemble
Lørdag 6. mars kl 1930 (merk tiden)
Amsterdam String Ensemble fremfører
musikk av Johannes Brahms og Leif
Solberg.
Billetter kr 150,- ved inngangen
fra kl 1900
(Gratis adgang for skoleungdom/
studenter).

Fra februar til april blir det
avholdt flere konserter/
musikkgudstjenester i Stange
kirke og menighetssenter.
Stange kirke
Bare Brahms! Trio locale
Søndag 7. februar kl 1900
Torhild Fimreite (klaver)
Arjan Nieland (cello)
Torgeir Ziener (klarinett)
og gjestesolist
Hege Høisæter (mezzosopran)
Nyetablert trio bestående av ledende
lokale musikere fremfører musikk av
Johannes Brahms.
Billetter kr 150,- ved inngangen
fra kl 1830
(kr 50,- for skoleungdom/studenter).

Stange kirkekor. (Foto: Martin Lennox)

Trio locale. (Foto: privat)

Stange kirke
Aftensang på Askeonsdag
Onsdag 17. februar kl 1900
Stange kirkekor
Kantor Martin Lennox
Sokneprest Frede Mandt Fjågesund
Askeonsdag markerer begynnelsen på
fastetiden. Dagen kommer 40 dager før
påske til minne om Kristi 40 dager lange
opphold i ørkenen.Datoen vil derfor
variere i forhold til påsken, og i år faller
den på 17.februar.
Askeonsdag har tradisjonelt vært en dag
hvor man minnes menneskets dødelighet. I den katolske kirke inneholder liturgien utdeling av askekors. Asken kommer fra palmegrener fra fjorårets palmesøndag, som blir brent kort tid før askeonsdag, gjerne sammen med tidligere års
hellige oljer. I katolsk og ortodoks tradisjon er askeonsdag en faste- og absti-
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Merethe Trøan. (Foto: Martin Lennox)

Stange menighetssenter
Kaffekonsert - Ave Maria
Søndag 21. mars kl 1230
Gratis adgang – kollekt
En hyllest til Jesu Mor på Maria budskapsdag
Merethe Trøan (sang)
Stein Westgaard (fiolin)
Martin Lennox (klaver)
Søndag 21. mars (Maria budskapsdag)
synger Merethe Trøan [bilde] sammen
med Stein Westgaard (fiolin) [bilde] og
Martin Lennox (klaver). Det fremføres
et variert program med ulike utgaver av
”Ave Maria”.
Maria Budskapsdag er en viktig merkedag i kirkeåret. Den markerer hendelsen
som er omtalt i Lukas-evangeliet, da
erkeengelen Gabriel kom til jomfru
Maria og bebudet Jesu fødsel.
Opprinnelig har denne dagen blitt feiret
den 25. mars, som er ni måneder før
fødselen. Dagen ble feiret som nyttårsdag i deler av Europa frem til 1582, men
nyttår ble flyttet til 1. januar i forbindelse med overgangen til den gregorianske kalenderen.

Stille, stille! Jesus lider,
blodet brenn, og sjeli kvider,
det er fastetid!
Pinfullt er kvart steg han stiger,
trøytt og sår han saman siger
i den store strid.

For 50 år siden
Stein Westgaard. (Foto: Martin Lennox)

Kaffe-konserten
støttes av
Fonusfondet

Stange kirke
Langfredag aften
Fredag 2. april kl 1800
Gratis adgang - kollekt
Kantor Martin Lennox
Sokneprest Frede Mandt Fjågesund
Langfredag er det felles gudstjeneste for
Tangen og Stange menigheter i Stange
kirke. Her hører vi 14 betraktninger
over Jesu korsveien sammen med orgelmusikk av Johann Sebastian Bach.

Stange kirke. (Foto: Martin Lennox)

Konsertene i Stange menighet
arrangeres av
Stange kirkes musikkutvalg,
med støtte fra Stange kommune,
avd. Kultur og fritid.
ml@stange.kirken.no

Menighetens årsmøte i Stange
Stange menighetsråd inviterer alle til
årsmøte på Stange menighetssenter
Vollbo søndag 21. mars. Dagen starter
med gudstjeneste kl. 11.00. Kl. 12.00 er
det enkel kirkekaffe. Kl. 12.30 er det

Fastetid
Det er fastetid og vi skal forberede oss
til påskens fest. En gammel og sikker
tilbakevendende tradisjon i den kristne
verden. Vi kan spørre: Har det noen
mening dette med fastetiden? Utfyller
det et åndelig behov hos oss i dag? Er
ikke tiden for flyktig og oppkavet til å
stanse opp for fastetidens tanker om
Jesus Kristus som går sin siste og
tunge vandring til Jerusalem for å lide
og dø? Jo, det er så menn ikke lett å
finne klangbunn i menneskehjertet for
fastetidens tanker. Det er andre ting
som lettere fanger oss. Ikke minst kanskje dette med legemets rekreasjon
etter den lange og mørke vinter. Ut i
solen - opp i fjellet for å slikke sol og
bli brun. Tusener søker ut og opp på
vidda hvor sol og frisk vinterluft gir
den velsignede rekreasjon for slitte
nerver og vitaminmangel. Det er helsebot i alt dette, og vi bor i et land hvor
disse goder er så tilgjengelige som få
andre steder. Ingen av oss misforstår
alle dem som kjenner behov etter disse
krefter som strømmer imot oss på våre
fagre høyfjell og ute i skog og mark.
Men når den kristne kirke vil markere
for oss de dype og alvorlige tanker fra
Jesu lidelse og hans kamp for vår
frelse, da skal vi heller ikke glemme
hva det gjelder. Her møter vi Guds
kjærlighet i en fylde som vi i sannhet
trenger å åpne sinn og hjerter for.

Understore guddomskjærleik,
lat meg kjenna i din nærleik
varmen av din eld!
Lat meg deg i hjarta hysa,
so du kann på vegen lysa
meg til siste kveld!
Det gjelder at vi i stillheten ved Jesu
kors selv kan lære å bli stille for Guds
nærhet. Ved korset møter vi Jesu bankende frelserhjerte i lidelse for oss.
Han lider for vår skyld. Han kjemper
vår kamp. Han går i vårt sted, inn i
våre synder, inn under vår skyld, inn
under dommen for å kunne frelse oss.
Så mange har fått erfare at det var i
stillheten ved Jesu kors at veien inn til
Gud for alvor åpnet seg. Synd og skyld
stengte for dem. Livet kjentes mislykket, og evighetens sol var lukket for
dem. Men i Jesu kors lyste den kjærlighet som ga dem troens vågesprang
og hjalp dem over fra mørke til lys.
Slik kan det bli for oss dersom vi følger Jesus på hans lidelsesferd og vi blir
delaktig i det åndens hellige lys som
stråler ut fra hans lidende kjærlighet.
La oss derfor ikke være likegyldige
med fastetiden og tenke som så mange
dessverre gjør. Den angår oss ikke. Jo,
fastetiden er nettopp tiden vi skal fylle
våre hjerter med hellige tanker som gir
oss den rette sammenheng mellom liv,
lidelse og død.
Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
(Landstad rev. 327, 7.)
K. R.

kaffekonsert. Og kl. 13.00 starter årsmøtet. Det fremlegges regnskap og årsmeldinger for de forskjellige råd og
utvalg. Og det blir selvfølgelig anledning til å stille spørsmål og komme
med idéer og forslag. Alle som ønsker å
ha lest årsmeldinger og regnskap på
forhånd, kan få tilgang på disse på kirkekontoret i god tid før årsmøtet.
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Internasjonal kafé
Ordningen med internasjonal kafé på
Stange menighetssenter Vollbo på lørdager kl. 11-16 fortsetter også i vårhalvåret. Foreløpige datoer er 6. mars
og 20. mars.

Kirke og
menighet
Stange kirkekontor
Besøksadresse: Vollasvingen 1.
Postadresse: Postboks 163,
2336 Stange
Kontortid: 08.30–15.30
Sentralbord: 40602345
Faks: 62579140
Kirkegård, grav og gravfeste:
40602346
Epost:
kirkelig.fellesrad@stange.kommune.no

Stange menighet
Menighetsrådsleder
Nils-Kristian Møller: 90600193
nk.moller@stangemenighet.no
Sokneprest Frede Mandt Fjågesund:
93297631 - Privat: 62572500
ff@stange.kirken.no
Kantor Martin Lennox: 99454203
ml@stange.kirken.no
Kirketjener Knut Kjeverud: 90020427
kk@stange.kirken.no
Kontonr. for gaver eller innbetaling:
1813.22.02008.
Kontonr. for gaver til orgelfondet:
1822.17.49355
www.stangemenighet.no

Tangen menighet
Menighetsrådsleder
Nils Ringnes: 62582500 / 91116607
Sokneprest Nina Th. Bredsdorff:
40291434
nb@stange.kirken.no
Organist Kari Bjørgen: 62571714
kasaho@bluezone.no
Kirketjener Odvar Støen: 90079866
os@stange.kirken.no
Kontonummer for gaver:
1813.20.00227

Kirketorget
Stange kirkekor
Øvelse hver onsdag i Stange
Menighetssenter kl. 19.00.
Åpent for kvinner som
ønsker å synge i kor.
Dirigent Martin Lennox
tlf.: 99454203.
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 3. tirsdag i måneden kl. 12.00.
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.: 52682293
Skogen
Siste uke i måneden
Kontakt: A. L. Myhre

Stange kirkelige fellesråd

S TANGE••TANGEN

(felles for alle menighetene)
Fellesrådsleder Reidar Bråthen:
62583534, re-bra@online.no
Kirkeverge Ivar Manum: 40602256
im@stange.kirken.no
Konsulent Gudrun Fjågesund:
46427711, gf@stange.kirken.no
Sekretær for prestene: Gunnhild Slåtten
40602345, gs@stange.kirken.no

Utgiver: Menighetsrådene i
Stange og Tangen
Adresse: Stange kirkekontor,
2335 Stange. Tel.: 4060 2345
Redaksjonen: Frede Mandt Fjågesund
(red.), Nina Th. Bredsdorff, Sigmund
Rye Berg, Hans Jakob Holtet, Trond
Enemo, Gaute Nøkleholm.

Vardeberg
Siste onsdag i måneden.
Kontakt: Bitte Dons Haug,
tlf.: 62582581
Espa Sjukepleierforening
møte andre onsdag i måneden.
Kontakt: Else Karin Nordnes,
tlf.: 62580123
BARN OG UNGDOM
Tangen menighetsbarnehage
Åpningstid: 07.15–16.30.
Styrer: Anne Lise Kleven
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
SMUK-kvelder:
12. mars
9. april
30. april
Voksenledere: Vegard Fikke,
Kjell Sørum, Aud Elin Løvås,
Bjørg Langsethagen,
May Sigrun Rusdal Fikke.
Ungdomsledere: Jørgen Bye Bjørseth,
Guro Sørum, Heidi-Nikoline Løvås,
Erik Løvås.
Tangen Ungdomskafe
holder til på Tangen menighetshus.
Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s.
Kontaktperson: Ungdomskontakten
i Stange kommune.

OG

menighetsblad
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Grafisk formgiving: Rune Aasen
Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk,
2380 Brumunddal
Kasserer: Gunvor Skovli,
P.B. 154, 2336 Stange
Frivillig abonnement kr. 100,–.
Postgiro: 0530.27.86382
Bankgiro: 1813.65.01700

Gudstjenester
17.02. Askeonsdag
STANGE KIRKE kl 1900 Aftensang. Frede M. Fjågesund.
Kirkekoret synger
21.02. 1. s i faste
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund
28.02. 2. s i faste
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Ofr. NMS
05.03. Fredag
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1900
Kveldsbønn på Kvinnenes Internasjonale Bønnedag

03.04. Påskeaften
HAMARDOMEN kl 2300 Påskenattsgudstjeneste
04.04. Påskedag
STANGE KIRKE kl 1100 Høytidsgudstjeneste med Frede M.
Fjågesund. Stange kirkekor og Terje Kola (trompet) deltar.
TANGEN KIRKE kl 1100 Høytidsgudstjeneste med Nina Th.
Bredsdorff. Ofr. Menighetsarbeidet
05.04. 2. påskedag
HAMAR DOMKIRKE kl 1100 Prostigudstjeneste
11.04. 1. s e påske
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
18.04. 2. s e påske
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen

06.03 Lørdag
STANGE KIRKE kl 1930 Konsert. Amsterdam String Ensemle.
(Se egen omtale)

25.04. 3. s e påske
TANGEN KIRKE kl 1600 Pilegrimsmesse i forb.m. konfirmantenes pilegrimsvandring. Ofr. Oslo Bymisjon

07.03. 3. s i faste
TANGEN KIRKE kl 1100 Familiemesse med Nina Th.
Bredsdorff. Utdeling av kirkebok til fireåringer. Kirkekaffe
Ofr. IKO

01.05. Solidaritetsdag
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100
Solidaritetsgudstjeneste med Frede M. Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1100 Solidaritetsgudstjeneste med Nina Th.
Bredsdorff. Ofr. Norsk Folkehjelp

14.03. Fastelavnssøndag
STANGE KIRKE kl 1100 Ung messe med Frede M. Fjågesund.
Ofr. Changemaker
21.03. Maria Budskapsdag
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100
Prekengudstjeneste med Frede M. Fjågesund.
kl 1230 Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og
kaffekonsert m. bl.a. Merete Trøan (se egen omtale)
kl 1300 Menighetens årsmøte
26.03. Fredag
TANGEN KIRKE kl 1015 Barnehagegudstjeneste med Nina Th.
Bredsdorff
28.03. Palmesøndag
STANGE KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste med Frede M.
Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Ofr. Bibelselskapet
01.04. Skjærtorsdag
STANGE SYKEHJEM kl 1130 Skjærtorsdagsgudstjeneste med
Frede M. Fjågesund
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1800 Felles
Skjærtorsdagsgudstjeneste med Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetsarbeidet.
Kveldsmat på Mostue skole etter gudstjenesten
02.04. Langfredag
STANGE KIRKE kl 1800 Lesninger og orgelmusikk for
Langfredag med Frede M. Fjågesund og Martin Lennox

02.05. 4. s e påske
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100 Økumenisk
gudstjeneste med Stange menighet, Stange Frikirke og
Hedmark Misjonssenter (Pinsemenigheten i Stange).
Kirkekaffe.
09.05. 5. s e påske
STANGE KIRKE kl 1100 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Frede M. Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Nina Th. Bredsdorff
Ofr. Menighetens ungdomsarbeid. Kirkekaffe
13.05. Kr. Himmelfartsdag
STANGE KIRKE kl 1800 Aftensang. Frede M. Fjågesund.
Kirkekoret synger
16.05. 6. s e påske
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
17.05. Grunnlovsdagen
STANGE KIRKE kl 1000 17. maigudstjeneste med Frede M.
Fjågesund
STRANDLYKKJA KAPELL kl 0915 17. maigudstjeneste med Nina
Th. Bredsdorff
Ofr. Tangen menighets barnehage
TANGEN KIRKE kl 1045 17. maigudstjeneste med Nina Th.
Bredsdorff
Ofr. Tangen menighets barnehage
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Glattkjøringskurs for brudepar

Karen Massier, iStockphoto

I fjor vår ble det i Stange kommune
for første gang arrangert et såkalt
glattkjøringskurs. Dette kurset ble en
så stor suksess at det gjentas også i år.
Kurset er for årets brudepar, og tanken
er å formidle kunnskap og erfaring i
den edle kunst det er å leve sammen
som ektefolk i gode og i onde dager
til døden skiller oss ad. Stange kommune bidro i fjor med en sum på kr.
15.000 som gikk til ett av de påmeldte
parene. Hvorvidt kommunen stiller
samme sum til rådighet også i år, er i
skrivende stund ikke helt avklart.
Uansett håper vi på mange påmeldte
og en interessant dag. Kurset går av
stabelen søndag 11. april fra kl. 15.00.
Hovedansvarlig er sogneprest i
Romedal, Vemund Koren.

Våre økumeniske gudstjenester
Som mange etterhvert har lagt merke til, har vi i Stange i
det siste arrangert såkalte økumeniske gudstjenester et par
ganger pr. år. Gudstjenestene finner sted på Stange menighetssenter Vollbo, og arrangeres av de tre menighetene i
Stange, nemlig Pinsevennene (Hedmark Misjonssenter),
Stange Frikirke og Stange menighet (DNK). Som kristne
har vi ufattelig mye mer av det som forener oss enn det er
som skiller oss. Dette oppleves sterkt når vi møtes til disse
gudstjenestene. Bak de litt forskjellige formene er vi båret
av den samme tro. Det er inspirerende og gledelig å erfare
dette.
Vi holder vår neste økumeniske gudstjeneste på
Menighetssenteret søndag 2. mai kl. 11.00. Alle er hjertelig
vel møtt til en litt annerledes gudstjeneste og til en storartet
og munter kirkekaffe etterpå!

SMUK – Ungdomsklubben på Vollbo for 5.–7. klasse
blir på disse fredagene: 12. mars, 9. april og 30. april.

Samisk dag i Tangen
menighetsbarnehage
6. februar er samefolkets dag og i den anledning arrangerte
barnehagen samisk utedag for alle ungene. Det ble delt inn
i 3 grupper og hver gruppe var innom forskjellige aktiviteter.
Det ble stekt finnbiff på bål i sandkassa, lavvo var lånt for
anledningen og her var det samisk eventyrfortelling og det
ble kastet med lasso på reinsdyr og med ball på blink.
Ungene deltok med liv og lyst så det ble en utedag av det
morsomme og uvanlige slaget.
Barnehagen takker foreldre og andre for lånet av klær og
annet utstyr til denne dagen.
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