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Vi går en lysere tid i møte. Det kan
man si både i henhold til årstiden og i
henhold til begivenheter knyttet til
kirka vår. Sett fra et teologisk perspektiv har vi nylig lagt påsken bak
oss, med dens budskap om lys, håp,
nytt liv og glede.
Også i naturen rundt oss er mørket
nå bokstavelig talt på tilbakegang:
Lyset bryter igjennom, dagene blir
varmere og nytt liv springer frem.
Bygdene våre viser seg fra sin kanskje vakreste side med flommende
kveldssol over bølgende kulturlandskap. Vi går mot sommer, og med den
«høysesong» for bryllup i kirker landet over, også for vår egen Stange og
Tangen kirken. Tradisjonelt er nemlig
juni, juli og august de travleste månedene da mange velger å legge datoen
for bryllups- og familiefest. Slik blir
det nok i år også. En hyggelig tid, da
mange velger kirkerommet for høytidelig å gi hverandre sitt ja.
Det er derfor til ettertanke at i en tid
da noen hevder at kirken ikke lenger
har noen rolle å spille i samfunnet, så
søker fortsatt svært mange av oss til
kirkerommet for å markere våre livs
store begivenheter; det være seg i
sorg, glede eller fest.
Og bryllup er i aller høyeste grad
en slik positiv og gledelig begivenhet,
hvor slekt og venner kan samles for å
feire kjærligheten og livet.
Det faktum at så mange fortsatt velger å gifte seg i kirken, tror jeg sier
noe om hvor sterkt den faktisk står i
våre tradisjoner, verdier og det grunnlaget vi bygger våre liv på. Og jeg
snakker ikke her bare om de som er
«faste kirkegjengere», men om de
mange som kun oppsøker kirka ved
nettopp livets ulike begivenheter. De
føler en tilhørighet. De føler at det er
naturlig. At det er en god ramme for å
markere kjærligheten.
Ulike mennesker i ulike situasjoner
legger naturligvis vekt på forskjellige
ting dersom de blir spurt hvorfor man
velger kirka å gifte seg i. Det må hver
og en svare på selvsagt, og undertegnede sitter ikke på fasiten. Likevel,
hvis jeg skal tippe: Tradisjon, høytidlighet, vakker seremoni, er antakeligvis svar som vil gå mye igjen, hvis
du spør «hvorfor kirkebryllup»? Men

personlig tror jeg det også sier noe
om at mange velger kirkebryllup
fordi man i tillegg til tradisjon og
høytidlighet, bærer på en åndelig
lengsel og ønsker en velsignelse over
sitt ekteskap, over sine familier og
over sine liv. Da er kirken vår der.
Med åpne dører. Klar til fest, men
også til berikelse og velsignelse i våre
liv.
Hverdagsreligiøsiteten stikker nem-
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leder

Årets bryllupssesong nærmer seg!
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lig antageligvis dypere her på
Hedemarken enn det mange tror.
Tenk på det neste gang du hører noen
si at kirka er avleggs og urelevant for
folks liv. Rekken av bryllup i årets
sommermåneder forteller nemlig en
annen historie.
God lesning og god sommer!
Trond Enemo
1.vara Stange menighetsråd

Hvis du mangler kjærlighet

I

S

en nyere tysk Bibeloversettelse finnes omtrent følgende
gjengivelse av 1. Kor. 13,3:

lik lyder første strofe av en av våre kjæreste salmer.
Mange mener dette er den fineste salmen som finnes
overhodet. Innholdet stemmer også godt med et utsagn
den gamle kirkefar Augustin (ca 300 e.Kr.) er kjent for:
«Ha kjærlighet, og gjør hva du vil!» Underforstått: Den
som er drevet av sann kjærlighet er ute av stand til å begå
forbrytelser og ugjerninger. Hvorfor er det slik? Fordi
kjærligheten springer ut som den rene, klare kilde fra
Guds innerste vesen. Dermed har kjærligheten et interessant kryss-perspektiv: Den har en vertikal dimensjon, som
er Guds kjærlighet til oss mennesker; dernest en horisontal
dimensjon, som består i at vi deler denne gaven fra Gud
med hverandre. Når Herren Jesus oppsummerer all verdens visdom og forstand, er det derfor dette han stanser
ved:

Du kan gi bort alt hva du har, til sist deg selv
– men mangler du kjærlighet
kommer det ingenting ut av det.

A

tenk på det

lle som er kjent i Bibelen ser straks at dette er en
svært fri oversettelse av apostelen Paulus’ ord. Men
kanskje treffer den allikevel hans anliggende? Dette synes
å være: Enhver annen drivkraft enn kjærligheten er
«sekunda vare»! Bare kjærlighet er godt nok for den som
vil bygge noe av verdi. Det betyr for eksempel at vi er
hjelpeløse hvis vi velger hatet som drivkraft. Noen tror at
hatet gjør sterk, men i virkeligheten gjør det oss svake.
Hatet er en snylter som livnærer seg på det som allerede
er bygd opp. I seg selv kan det intet utrette. Likegyldighet
er heller ikke noe godt byggemateriale. Frykt er den rene
elendighet. Til syvende og sist er det bare kjærligheten
som står tilbake. Dette er i hvertfall uten tvil apostelen
Paulus’ oppfatning. Senere i kapittelet nevner han tro og
håp som viktige deler av et stødig byggverk. Men større
enn disse er og blir kjærligheten.

Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte og av hele din sjel og
av all din forstand.
Dette er det største og første bud.
Men et annet er like stort:
Du skal elske din neste som deg selv.
På disse to bud hviler hele loven og profetene.
(Matt. 22, 37–40).

Kjærlighet fra Gud springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

L
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ever vi i denne dobbelte dimensjon, med Gud og våre
medmennesker, skal det alltids komme noe godt ut av
vårt arbeid og strev, av vårt liv her på jorden.
Frede Mandt Fjågesund
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Rita og Gunnar Fosserud:

Fint å bli en ordentlig familie
Våren og sommeren nærmer seg, og
med den lyse årstid er det mange
som går med planer om å gifte seg. Å
feire bryllup og gå inn i den hellige
ektestand er vel et av livets høydepunkter. Samtidig vet vi at ekteskapet i vår tid også står under et hardt

press. Det ser ut som om det var lettere i «gamle dager». Da var det
langt flere som giftet seg. Og de som
hadde tatt skrittet og svart ja forble
stort sett tro mot sin utkårede i både
«gode og onde dager».
I dag er det mange som velger
andre samlivsformer enn det tradisjonelle ekteskapet. Og mange ekteskap får en altfor kort levetid. Det
varer ikke «til døden skiller oss ad»,
som vi fortsatt lover, fulle av håp og
tro, på den store dagen. Det er med
andre ord mange spørsmål og mange
tanker man kan gjøre seg i denne
sakens anledning; spørsmål og tanker som kan være av eksistensiell,
men også av rent praktisk, art.
Derfor har menighetsbladet for
Stange og Tangen denne gang laget
et temanummer om saken, og snakket med noen som høster både nye
og gamle erfaringer. To av dem er
Rita og Gunnar Fosserud, som giftet
seg i Stange kirke 6. juni 2009. De er
dermed fortsatt inne i sitt første år
som ektefolk.
– MB (Menighetsbladet): Hvilke
tanker hadde dere om bryllup og
ekteskap før dere giftet dere?
– Rita: At ekteskapet skulle innebære en form for trygghet. Og at det
skulle gjøre oss til en ordentlig familie. For oss var det viktig at alle i
familien skulle ha samme etternavn.
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Det er svært praktisk. Men det har
også en symbolverdi. Det understreker familiefellesskapet, samhørigheten oss imellom.
– Gunnar: For oss var det dessuten
alltid snakk om kirkelig bryllup. Den
kirkelige rammen var viktig. Blant
annet var det fint at familiene kunne
komme sammen i kirken under selve
vielsen, og ikke bare til festen etterpå.
– MB: Anser dere dere for å være
typiske representanter for egen ungdomsgenerasjon m.h.t. syn på ekteskap og samliv?
– Gunnar: Ja, absolutt. Vi har noen
venner som har giftet seg og andre
som snart skal gifte seg. De ser på
dette omtrent som vi gjør. Trygge
rammer for familielivet er et viktig
aspekt, kanskje særlig i forbindelse
med at man har fått barn. At bryllup
skal foregå i kirken er også et vanlig
syn.
– MB: Hva tenker dere om ekteskapets stilling og status i vår tid?
– Rita: Jeg tror nok de fleste har
ekteskap som ønske og mål.
Samtidig tenker kanskje mange at
det ikke forandrer noe på livet og det
forholdet man har om man gifter seg
eller ikke. Mitt inntrykk er at samboerskap i senere år er blitt oppgradert
til et «nesten-ekteskap».
– Gunnar: Mange har også et oppløst ekteskap bak seg, og kan av den
grunn være skeptiske til å gifte seg
på nytt. Samlet sett har vel ikke ekte-

skapet den samme posisjon i samfunnet som før. Det går i dag an å klare
seg greit også uten å være gift.
– MB: Hvordan løser dere store og
små spørsmål og konflikter dere
imellom?
– Rita: Vi har samme syn på de
helt grunnleggende ting, som f eks.
økonomiske disposisjoner og barneoppdragelse. Det er utrolig godt å
slipp opprivende diskusjoner på disse
områdene. Ellers har vi prøvd å
utvikle gode rutiner for å snakke
sammen. Og vi har skjønt betydningen av at begge både må gi og ta.
– MB: Har dere en kommentar til

Rita:
31 år, arbeider som sykepleier,
kommer opprinnelig fra Vallset
og hadde Solvang som jentenavn, bor nå på Skjerpåkeren i
Stange sammen med ektemann
Gunnar og barna Anine, 5 år, og
Leon, 3 ½ år.
Gunnar:
33 år, lederstilling i maskinverksted, kommer fra Tangen, bor
sammen med hustru Rita og
barna Anine og Leon på
Skjerpåkeren i Stange.
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at vigselsritualet i kirken har med
formuleringen om «gode og onde
dager»?
– Gunnar: Det er vel slik at hverken livet generelt eller samlivet spesielt er noen dans på roser. Det vil
alltid finnes noen av de tunge, onde,
dagene.
– Rita: I de onde dagene trenger
man virkelig den andre. Hvis den ene
er svak, er den andre sterk. Sammen
utfyller vi hverandre.
Menighetsbladet takker Rita og
Gunnar Fosserud for samtalen.
Tekst: Frede Mandt Fjågesund
Foto: Privat

Bryllupsseremonien slik
Kirkens tjenere opplever det
Mens folk flest helst skulle feire
bryllup bare én gang i livet, er
det et privilegium for Kirkens
tjenere å få være med på denne
festen gang på gang.
Kirketjener Knut Kjeverud,
kantor Martin Lennox og
undertegnede, sogneprest i
Stange, har derfor satt oss ned
mellom slagene for å ta en prat
om bryllupene, som nå kommer
som perler på en snor.
Vi er enige om, at det hører til de gledelige oppgavene vi har i Kirkens tjeneste å få være med når folk gifter seg.
Det er hyggelig å møte glade og feststemte mennesker! Og et sted imellom
nitti og hundre prosent av alle vielser vi
er med på, fungerer nøyaktig som de
skal. Når vi likevel har noen saker vi vil
nevne, er dette mest ment som informa-

sjon og vennlige påminnelser.
• Tidsbruken er viktig. Særlig når det
er flere vielser samme dag, er det absolutt nødvendig at brudepar nr. én holder
avtalt tidsskjema. Maksimal tid er 45
minutter. Men uansett blir det galt hvis
det flyter ut med tiden.
• Bruk av høytaleranlegg må avklares
med kirketjener. Kirkens lydanlegg er
beregnet på tale, ikke sang og musikk.
Kirken har god akustikk, og sang og
musikk lyder finest uten bruk av mikrofon.
• Pynting av kirken kan skje på fredag,
i kirketjeners arbeidstid, dvs. før kl. 15,
eller på lørdag rett før vielsen. Det er
umåtelig viktig at det ikke brukes tegnestifter eller tape på kirkebenkene. Ved
tvil: Spør kirketjener om det er ok.
• Både prest, kirketjener og organist
setter pris på å bli kontaktet av brudepar
i god tid før vielsen. Presten skal forvisse seg om at alle papirer foreligger.
Dernest skal det føres en vigselssamtale
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hvor seremonien som helhet planlegges.
For organistens vedkommende vil god
tid si fire uker. Da er det mulig å gi råd
om musikkvalg, melodier osv. Dessuten
trenger også en organist tid til å øve inn
nye og av og til kompliserte musikkstykker.
• En vielse bør ikke bli omgjort til en
konsert. Det er fint med det personlige
preget, og den nye vigselsseremonien
oppmuntrer til det. Men det er viktig at
man også vet å begrense det hele.
• Vi vil sterkt oppmuntre til bruk av
levende musikk. Her er det fint om organist blir konsultert, både om hva slags
musikk som passer i kirkerommet og
hva det overhodet er mulig å spille på et
kirkeorgel.
Med disse punktene in mente vil vi
ønske alle brudepar i Stange og Tangen
lykke til med planleggingen av den store
dagen!
Tekst: Frede M. Fjågesund
Foto: Nikolai Fjågesund

Bachelorgrad i
Thailand
Bangkok er en by de fleste i Norge har hørt om, og
mange har besøkt denne byen.
Mange mennesker flyttet fra landet og inn i denne storbyen i håp om et bedre liv. Det har ikke blitt godt for
alle, og mange barn lever i fattigdom.
Det Norske Misjonsselskap arbeider sammen med den evangeliske kirken i
Bangkok. Kirken, Immanuelkirken, driver to daghjem i slummen her. Det ene har
lokaler tilknyttet kirken, og det andre, Lovsangshjemmet, er et bydelssenter som ligger rett under en motorvei inne i slumområdet Klung Toey.
Barna her er vant til fattigdom og livet i slummen, men på Lovsangshjemmet gis
omsorg, mat og opplæring, noe som kan gi dem bedre muligheter til videre utdanning og et bedre liv.
På Lovsangshjemmet er Kruu Nan lærer. Stor er gleden over at hun er den første
som har fått en bachelor degree. Hun har studert kristendom og massemedia, hun
ville jobbe som radioevangelist, slik hennes far gjør. For å få bachelor graden har
hun brukt åtte år, fordi hun har hatt full jobb hele tiden. Hun er nummer fire i en søskenflokk på seks, så det har vært nødvendig å jobbe ved siden av studiene.
Hun fikk jobb på Lovsangshjemmet for tre år siden. Hun arbeidet tidligere i en
annen barnehage, og har derfor god erfaring. Etter å ha arbeidet i barnehage, har hun
funnet at det er dette hun vil jobbe med, og har derfor planer om å utdanne seg til
førskolelærer.
Hun uttrykker stor takknemlighet for, og takker Gud for mulighetene hun har fått,
og opplever stor glede i å få jobbe med disse barna i slumområdet. Det er meningsfullt å jobbe her, men hun blir av og til oppgitt over at så mange barn må leve i fattigdom. Hun skulle så gjerne hjulpet mer og flere!
Det er mulig for oss å støtte Lovsangshjemmet.
Prosjektet heter ”Barn og utdanning i Thailand”,
og giroen merkes prosjektnr.640 479, kontonr. 82200285030.
Tekst: Kari Bjørgen

Konfirmanter
i Tangen menighet
den 30. mai 2010
Mari Haakonsen Alnæs
Trine Merete Alnæs
Maria Helene Hagen
Marte Hestnes
Magnus Holmen
Elin Johannessen
Tor-Even Lillevik Olsen
Jonas Heimdahl Pettersen
Vilde Sandnes
Oline Solbakken
Sondre Andre Ødegaard Torve
Emilie Westby
Kenneth Østli

Konfirmanter i
Stange menighet
den 6. juni 2010
Kristine Bjørnbakken
Georg Andreas Mandt Fjågesund
Vegar Gjenga
Simon Magnus Goodwin
Silje Eikemo Hagen
Thomas Stafne Hauge
Camilla Jensen
Hannah Steinum Kvalvik
Jenny Kristine Kvisgaard
Marte Holt Larsen
Martine Lund
Aleksander Lysø
Andrea Melbye
Erik Johannes Quale
Martine Ripsrud
Inga Hoberg Sørensen
Even Såstad
Mari Såstad

Stange Normisjon
Formiddagstreff på Haraset
Tirsdag 4. mai kl. 11.00
Hans Anders Aschim forteller om
Magnus Brostrup Landstad.
Vi synger noen av Landstads salmer.
Andakt ved Inge Bergan. evertning.
Tirsdag 1. juni kl. 11.00
Sokneprest Trond Tveit Selvik forteller om dikteren Jakob Sande,
synger noen av hans sanger og holder andakt. Bevertning.
HARASETDAGEN
Søndag 30. mai kl. 11.00
Gudstjeneste. Hyggelig samvær.
Ettermiddagsmøte.
Kaffe/kakesalg m.m. Velkommen.
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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

26.03. Magne Thomassen
28.03. Karl Johan Stensrud
02.04. Eva Svanhild Karstensen

Stange

Tangen

Døpte
14.03. Henning Hjørnevik Vivelid
14.03. Kristian Johnsrud Skalnbo
28.03. Lucas Glomsvoll Bækkedal
04.04. Laurits Kjellet Risberg

Døpte
07.03. Sander Solvang Johansen
07.03. Viktoria Maria Guldbrandsen

Døde
02.02. Bjørn Willy Dahlen
09.02. Olaf Nydal
10.02. Marie Haugen
24.02. Margit Sørlie
24.03. Anna Josefine Brohjem
25.03. Borghild Agnes Michelson

« – En hellig
allmenn kirke ---»
Jeg undres på om det ikke er tid for
oss nå, mens vi går mellom påske
og pinse, å gjenoppdage – helst med
et fornyende og åpent sinn – hva
som ligger i å være med i den kirke
som fikk sitt utgangspunkt i Jesu
oppstandelse, og som ble utfoldet
og gjort levende av Den hellige Ånd
på pinsedag. Det urmenigheten den
gang opplevde, var en grunnleggende bekreftelse på at den treenige
Gud fortsatt handler i verden
gjennom ordet som forkynnes og
nådens midler som deles ut.

Våpenhuset
Etter melding i Menighetsbladet nr. 42009 om utsmykking av våpenhuset i
Stange kirke, ønsker Marthe Sollerud å
understreke at hun ikke selv personlig

f. 1934
f. 1936
f. 1943

Vigde
02.02. Hanne Krøtøy og Kjetil Sørli
i Strandlykkja kapell
f. 1940
f. 1923
f. 1920
f. 1929
f. 1918
f. 1910

Døde
15.02. Paula Johanne Johnsen
20.02. Hildur Irene Evensen
02.04. Anna Helseth

Dette kan aldri reduseres eller forandres til en nyreligiøs utflating
som forkaster det gode budskap om
Guds frelse gitt oss gjennom Jesus
Kristus, og som stadig gjøres
levende ved Åndens virkning, når
Bibelens budskap forkynnes og
sakramentene blir oss gitt.
Å befinne seg mellom himmel og
jord i kristent perspektiv er å være
med på vandringen mellom påskens
historiske hendelser i påsken og mot
pinsetid. Jesus er hovedpersonen, og
vi går mot pinsehøgtida. Her møter
vi den sterke bekreftelse på Jesu
nærvær i sin kirke og hos den enkelte ved Guds Ånds livgivende

har stått for anskaffelsen av det nye
skapet, men at menighetspleien samlet
står bak dette. Stange menighetsråd og
hele Stange menighet takker likevel
fortsatt for gaven og for initiativet!
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f. 1921
f. 1922
f. 1929

bekreftelse.
Slik skapes troens liv i oss mennesker. Og da kan vi snakke om at
vårt indre åndelige liv vokser fram i
oss – vi som ikke av oss selv kan
skape verken tro, håp eller frelse,
men som får det gitt i våre tomme
hender og i våre hjerter. I dåpens
nåde får vi livet fra den tre-enige
Gud. I nattverdens brød og vin
kommer Jesus oss konkret nær slik
han selv sier det.
Samtidig lever vi på Guds kvite,
svarte og grønne jord med all sin
sårbarhet, med sine gleder og smerter, med smilene og tårene, med
våre spørsmål og undring. Men hele
veien er vi omsluttet av Guds grenseløse godhet og nåde. Her er det
rom for oss alle, både når vi er vellykket og mislykket. For vår lykke,
vår salighet, rekkes oss av Jesus
Kristus, han som binder himmel og
jord sammen.
Sigmund RB

Et nøkkelknippe
ble for en tid siden funnet i Stange
kirke. Henvendelse om dette kan
gjøres til kirketjener Knut Kjeverud,
på tlf. 90020427.

NÆRMILJØSENTRALEN
sør i Stange, 2337 Tangen
Kontortid
hver onsdag 10–14

Tlf.: 625 74 505

Eldretreff
annenhver onsdag 11–13
Tlf alle dager 10–18
Tlf 93045772

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. Minnekortene kan
brukes alene eller sammen med blomster. Kortene kan

Vi er spesialister på
reproduksjon
av gamle bilder

kjøpes hos Kvisgaard, Fotosentret Stange og på
Kirkekontoret (Vollbo).
Minnekortene koster nå kr. 30,– pr. stk, og overskuddet
av salget går til menighetens blomsterfond.
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Stange kirkes musikknytt
Tekst og foto: Martin Lennox

Torsdag 13. mai blir det «Evensong» eller aftensang etter
anglikansk tradisjon. «Evensong» eller «Evening Prayer» er
den spesielle form for kveldsgudstjeneste som vi finner i den
anglikanske kirke. Formen ble fastlagt av den store engelske

liturgiker Thomas Cranmer rundt midten av 1500-tallet. Som i
tidebønnen er Evensong bygd opp omkring salmeresitasjon,
tekstlesninger og bønner.
Evensong blir i England utført på mange forskjellige måter –
fra en enkel lest versjon til den praktfulle korvesper som daglig synges i de store katedraler. I denne versjonen synges praktisk talt alt av koret.
Den versjonen som dere kan oppleve 13. mai, er ganske lik
den form for aftensang som praktiseres av korene i de engelske
katedraler. Du vil finne den samme stilistiske variasjon, med
barokkmusikk, romantisk musikk og musikk fra vår egen tid
side om side og holdt sammen av den engelske «katedralstil».
Evensong er da et verdifullt supplement til våre norske gudstjenesteformer, med sin vekt på musikk og det meditative
engasjement hos dem som deltar. For et kirkekor representerer
denne gudstjenesteformen en enestående mulighet til å trekke
inn kormusikk i en liturgisk ramme.
Medvirkende er Stange kirkekor, Martin Lennox er organist
og Frede Mandt Fjågesund er liturg.

lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Min salme
Menighetsbladet takker Jan Tyriberget for fyldig og
fin respons på utfordringen om å velge en salme som
har spesiell betydning for ham. Han fikk utfordringen
av Nils Ringnes i forrige nummer av bladet. Som det
fremgår av Tyribergets tekst, sender han utfordringen
videre til Stange kommunes grand old man og
Norges tidligere statsminister, Odvar Nordli. Vi ser
frem til hans salmevalg utpå sommeren engang.
Spørsmålene Jan Tyriberget svarte på var følgende:
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:
– Jeg tar med glede utfordringen fra min gode
Rotary-venn, Nils Ringnes. I vår store salmeskatt finnes det mange flotte salmer som jeg setter stor pris
på, men mitt klare valg må bli: Kjærlighet fra Gud.
1. Kjærlighet fra Gud springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.
2. Kjærlighet fra Gud som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.

4.Kjærlighet fra Gud er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.
Så svar på spørsmålene:
1. Dette er ei salme jeg føler å ha kunnet og sunget
bestandig. Den har en vakker og lett syngbar melodi.
Salmeteksten er genialt enkel i sin formidling av
selve kjernebudskapet i kristendommen. Det er ei
salme som ofte brukes og er anvendelig nær sagt i
alle anledninger. Den vil aldri bli «utslitt».
2. Jeg har ikke noe enkelt minne eller spesiell hendelse knyttet til denne salmen, men jeg tenker ofte på
mine første skoleår når den synges. Bildet av min
gamle lærerinne (som det het den gangen), Mathea
Sand, trer fram når hun fører an i salmesangen med
klassen. Ofte spurte hun klassen hvilken salme vi
ønsket å synge, og «Kjærlighet fra Gud» var nok av
favorittsalmene.
3. Jeg sender stafetten videre, og utfordringen går til
vår kjære gammel-statsminister, Odvar Nordli. Han
har mange refleksjoner som det er verdt å lytte til og
vil sikkert også ha et vel reflektert salmevalg å bidra
med.
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For 50 år siden
Noen sier av og til at «historien gjentar seg». Det
er fristende å bruke dette gamle ordtaket når
man leser artikkelen nedenfor i Stange menighetsblad for 50 år siden. For akkurat som tidlig
på 1960-tallet, er det også i dag stor mangel
både på ferdig utdannede prester og på dem
som studerer for å forberede seg til prestetjenesten. Også vi må nå «be og arbeide» om at
Kirken får nye arbeidere for tider som kommer.

Liten tilgang på prester
i Den Norske Kirke
Mens vi i 1930-årene hadde et stort overskott av teologiske kandidater i Norge, slik at det på langt nær ikke
var arbeid til alle, er vi nå noen år etter krigen kommet
inn i den situasjon at vi har altfor få prester til å fylle de
ledige stillinger her i Norge. For flere embeters vedkommende er det meget få og i noen tilfelle ingen søkere. Og
det vil sikkert ikke forandre seg meget i de første år slik
at vi dessverre kommer inn i prestenød. Vi får bare håpe
at det med årene vil melde seg unge til det teologiske
studium så de ledige prestestillinger kan bli fylt av unge,
virkelystne prester til gavn for våre menigheter og til

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

Guds rikes vekst.
Våre biskoper har fra siste bispemøte sendt ut et skriv
om saken til Norges menigheter. I dette skriv nevnes bl.
a.: Med rekrutteringen til prestetjenesten har det seg
annerledes enn når det gjelder å skaffe nytt mannskap til
de forskjellige yrker og oppgaver i samfunnet ellers.
Tjenesten er av en slik personlig art at rent alminnelige
appeller og vervingskampanjer ikke kan nyttes. Det er
verd å merke seg at det eneste kirkens Herre uttrykkelig
pålegger sine disipler å gjøre forat det kan bli arbeidsfolk
nok i hans høst, det er å be høstens Herre at han vil drive
ut arbeidere. (Mt. 9,37–38.)
Kirken gjør det hver søndag i sin faste kirkebønn. Og
dette er det første og viktigste vi kan gjøre både enkeltvis
og som menigheter også i vår særegne situasjon i dag.
Men om kallet til den enkelte slik må komme fra Gud,
så vil det som oftest formidles av mennesker. Derfor er
tilgangen til det teologiske studium også menighetens
ansvar. Og særlig vil ungdommens lærere og veiledere i
kirke og skole bære ansvar for at det melder seg nok til
tjenesten og at de rette melder seg. For det første skal vi
da sterkt og frimodig si de unge at kirken har bruk for
dem. Vi skal ikke være engstelig for å peke på det alminnelige kall som ligger i behovet. Det må i hele kirken
bli en slik interesse for denne saken, en slik atmosfære
av bønn og omsorg at det blir naturlig å spørre for de
unge: Er dette Guds vilje med meg?
Men dernest må de hjelpes i rent personlig avgjørelse.
Ikke alle kristne unge menn skal bli prester. Vissheten
om å følge Guds kall er det grunnleggende. Men under
arbeidet med å komme til klarhet om kallet vil en nøktern vurdering av hele ens utrustning være en viktig ting
som de unge må tilskyndes til og hjelpes med. Å vurdere
rett seg selv og sine gaver er en vanskelig sak, ikke
minst for de unge. Derfor er en samtidig forståelsesfull
og saklig sjelesørgerisk veiledning så viktig i dette spørsmålet. R.

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 menighets årsmøte
Søndag 21. mars var det prekengudstjeneste på Vollbo etterfulgt av kirkekaffe og «kaffekonsert» med Stein Westgaard,
Merethe Trøan og Martin
Lennox. Etter konserten ble
Stange menighets årsmøte
avholdt. Det ble med andre ord
en innholdsrik og tildels travel
søndag på Vollbo denne snørike
marsdagen. Vi takker konfirmantene som deltok under
gudstjenesten, menighetsrådsmedlemmene som sto for kirkekaffen, aktørene som ga oss en
hyggelig musikalsk opplevelse,
og menighetsmedlemmene som
«sto løpet ut» og ikke gikk hjem
før årsmøtet var vel bragt i
havn.
Årsmøtet var todelt ved at det både var
menighetens årsmøte og årsmøte for
Stange menighetssenter Vollbo. Møtet
tok utgangspunkt i menighetens årsmelding og fulgte stort sett denne. Det medførte at forsamlingen «skiftet hatt», som
møteleder og menighetsrådsformann
Nils-Kristian Møller uttrykte det, når vi i
årsmeldingen kom til de avsnittene som
omhandlet menighetssenteret.
Årsmeldingen ble i sin helhet lest opp
for forsamlingen. Menighetsrådsformannen leste de generelle avsnittene
og utvalgsmedlemmer leste sine avsnitt.
Årsmeldingen åpnet med en takk til alle
som frivillig har gjort en innsats for
menigheten i året som er gått. Det ble i
2009 valgt nytt menighetsråd og dette
ble omtalt i årsmeldingen.
Musikkutvalgets, barne- og ungdomsutvalgets, diakoniutvalgets og redaksjonsutvalgets aktiviteter og status var omtalt.
Videre var det avsnitt om menighetssenteret og Åpen barnehage.
Menighetens/menighetsrådets deltakelse
i Stange kirkelige fellesråd, Kirkens
SOS, trosopplæringsprogrammet
Tidsbroen og den felles diakonigruppen
for Stange-menighetene var beskrevet.
Året 2009 ble avsluttet men menighetens
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tradisjonelle juletrefest, og med den
nevnt, samt menighetens side på internettet, ble årsmeldingen avsluttet.
Årsmøtet hadde noen spørsmål og
kommentarer til årsmeldingen. Av disse
nevnes at ungdomslederne Jan Erik
Honningdal og Ole José Norum bruker
mye frivillig tid på konfirmantarbeidet
mm. sammen med soknepresten, at
menigheten ønsker at det skal reetableres
en orgelkomité, og at menighetsrådet bør
vurdere om barneklubben kan startes
opp igjen som ledd i det utvidede ansvaret menighetene har fått for trosopplæringen.
Etter årsmeldingen fikk årsmøtet seg
forelagt menigetens regnskaper for 2009.
Her inngikk regnskaper for musikkaktivitetene, SMUK, menighetssenteret, barnehagen og menighetsbladet.
Som årsmøte for menighetssenteret ble
årsmeldingen og regnskapet for senteret
godkjent. De øvrige regnskapene var, i
henhold til de kirkelige reglene for regnskapsføring for sokneråd, på forhånd
godkjent av menighetsrådet (soknerådet)
og ble fremlagt på årsmøtet til orientering med anledning til kommentarer og
spørsmål.
Styret i Stange menighetssenter Vollbo
består av tre medlemmer valgt av årsmøtet, tre medlemmer utpekt av menighetsrådet og soknepresten. De tre som har
vært årsmøtevalgte frem til dette årsmøtet, hadde alle bedt om avløsning.
Menigheten takker Tor Andersen, Jorunn
Bye Gjerlaug og Sigmund Rye Berg for
innsatsen. Valgkomitéen hadde dessverre
bare klart å finne frem til to villige kandidater, Kari Gjerstad og Inger Bye.
Disse ble valgt og styret ble gitt fullmakt
til selv å finne frem til et tredje styremedlem for funksjonstiden frem til neste
årsmøte. Også kasserer Dag Andersen og
mangeårig revisor for menighetssenterets
regnskap, Hallvard Johansen, hadde bedt
om avløsning. Menigheten takker begge
to for innsatsen. Gunvor Skovli som
fører menighetsrådets regnskap, legger
fra og med 2010 menighetssenterets
regnskap inn i menighetens regnskapssystem. Styret fikk fullmakt til å finne
frem til ny revisor.

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

Kirketorget
Stange kirkekor
Øvelse hver tirsdag 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 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
Kasserer Gunvor Skovli, 91850252,
kasserer@stangemenighet.no
Kontonr. for gaver eller innbetaling:
1813.22.02008.
Kontonr. for gaver til orgelfondet:
1822.17.49355
www.stangemenighet.no

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

Tangen menighet

Tangen menighetspleie
Leder: Anne Lise Myhre,
tlf.: 52682293

Menighetsrådsleder
Anita Tyseng: 91757984
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

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

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, tlf.:99350640
Assistent: Anne Kathrine Vasaasen
SMUK – Ungdomsklubben på Vollbo
for 5.–7. klasse
SMUK-kvelder:
30. april
Voksenledere: Vegard Fikke,
May Sigrun Rusdal Fikke,
Ellen Torill Haug Lillegård,
Hildegunn Nysæther Hansen,
Arne Såstad.
Tangen Ungdomskafe
holder til på Tangen menighetshus.
Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s.
Kontaktperson: Ungdomskontakten
i Stange kommune.

Skogen
Siste uke i måneden
Kontakt: A. L. Myhre

Stange kirkelige fellesråd
(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
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Gudstjenester
Søndag 25. april - 3. søndag etter Påske
PILEGRIMSVANDRING Stange-Tangen
for konfirmanter og andre.
TANGEN KIRKE Kl 1600: Pilegrimsgudstjeneste
Lørdag 1. mai
STANGE KIRKE kl 1100: Solidaritetsgudstjeneste
Frede Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1100: Solidaritetsgudstjeneste
Nina Bredsdorff
Søndag 2. mai - 4. søndag etter Påske
STANGE MENIGHETSSENTER kl 1100: Felles økumenisk
gudstjeneste med Stange menighet,Stange Frikirke og
Hedmark Misjonssenter (Pinsemenigheten i Stange).
Søndag 9. mai - 5. søndag etter Påske
STANGE KIRKE kl 1100: Samtalegudstjeneste.
Samtale med konfirmantene.
Frede Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1800:
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Nina Bredsdorff
Torsdag 13. mai - Kristi himmelfartsdag
STANGE KIRKE kl 1800: Aftensang - Kirkekoret synger
Frede Fjågesund
Mandag 17. mai
STRANDLYKKJA KAPELL kl 0915: 17. mai-gudstjeneste
Nina Bredsdorff
STANGE KIRKE kl 1000: Festgudstjeneste
Frede Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1045: 17. mai-gudstjeneste
Søndag 23. mai - Pinsedag
STANGE KIRKE kl 1100: Høytidsgudstjeneste
Frede Fjågesund
TANGEN KIRKE kl 1100: Høytidsgudstjeneste
Nina Bredsdorff
Mandag 24. mai - 2. pinsedag
HAMAR DOMKIRKE kl 1100: Gudstjeneste
Søndag 30. mai - Treenighetssøndag
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1000: Gudstjeneste
TANGEN KIRKE kl 1200: Gudstjeneste
Nina Bredsdorff
Søndag 6. juni - 2. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Høymesse med konfirmasjon
Frede Fjågesund
Kirkekoret synger, Ola Nordsveen (fløyte)
TANGEN KIRKE kl 1100: Høymesse
Søndag 13. juni - 3. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Høymesse
Frede Fjågesund

Søndag 20. juni - 4. søndag etter Pinse
LAHLUMSVANGEN kl 1100: Friluftsgudstjeneste
Frede Fjågesund
BALBERG kl 1700: Friluftsgudstjeneste
Frede Fjågesund, Terje Kola (trompet)
Søndag 27. juni - 5. søndag etter Pinse
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100: Høymesse
Søndag 11. juli - 7. søndag etter Pinse
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100: Høymesse
Andreas Mollestad Nilsen
Søndag 18. juli - 8. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Høymesse
Ralph Knutsen
Søndag 1. august - 10. søndag etter Pinse
HESTNEBBEN kl 1100: Friluftsgudstjeneste
Frede Fjågesund
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100: Høymesse
Fredag 6. august
STRANGE KIRKE kl 1900: Konsert, Festspillene i Elverum
se www.fie.no for detaljer
Søndag 8. august - 11. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Høymesse
Frede Fjågesund
Søndag 22. august - 13. søndag etter Pinse
STANGE MENIGHETSSENTER kl 1100: Høymesse
Frede Fjågesund
TANGEN MENIGHETSHUS kl 1100: Høymesse
Søndag 29. august - 14. søndag etter Pinse
STANGE KIRKEGÅRD kl 1700: Kirkegårdsvandring
Frede Fjågesund
Søndag 5. september - 15. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Høymesse
Frede Fjågesund
STANGE KIRKE kl 1900: Konsert med
blokkfløyte og klassisk gitar
Ingeborg Christophersen (blokkfløyte)
Jonas Høyrup (klassisk gitar)
Søndag 12. september - 16. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Familiegudstjeneste, 4 års boken
Frede Fjågesund
TANGEN MENIGHETSHUS kl 1100: Familiemesse, 4 års boken
Nina Bredsdorff
Søndag 19. september - 18. søndag etter Pinse
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100: Høymesse
Søndag 26. september - 18. søndag etter Pinse
STANGE KIRKE kl 1100: Ungdomsgudstjeneste med
konfirmantpresentasjon
Frede Fjågesund
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Vellykket dugnad
Tirsdag før Palmesøndag deltok Stange
menighet i årets innsamlingsaksjon til
Kirkens Nødhjelp. «Fasteaksjonen», som
den populært har blitt kalt, er en årlig
Kirkens Nødhjelp- aksjonen er Norges
nest største dør til dør aksjon, kun slått
av TV-aksjonen. Til sammen 40.000
bøssebærere deltok over hele landet, og
Stange menighet tok også i år på seg
oppgaven med å mobilisere menigheten
lokalt for å vise nestekjærlighet i praksis. Til sammen cirka 30 bøssebærere, de
fleste konfirmanter og deres foreldre,
godt støttet av andre frivillige og medlemmer av menighetsrådet, gikk fra hus
til hus. Og bøssebærerne ble godt tatt
imot.

Redde liv
Aksjonen i år handlet om hvordan fattige er mest sårbare og rammes hardest av
naturkatastrofer og ekstremvær. Mens vi
i den rike delen av verden i større grad
kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Årets aksjon skulle gi et
bidrag til at fattige mennesker i land
som Vietnam, Kenya og Mali kan tilpasse seg det ustabile været og være tryggere i møte med naturkatastrofer som
flom og tørke.

tradisjon, og i år samlet konfirmanter,
deres foreldre og andre frivillige inn i
overkant av 26.000 kroner.

sier hun. I tillegg trekker hun frem den
hyggelige atmosfæren under aksjonen
som noe hun setter pris på. Det er for
øvrig noe Menighetsbladets utsendte kan
skrive under på. Det regelrett summet og
yret av aktivitet på Vollbo denne kvelden, folk kom ut og inn, det ble jobbet i
kroker og kriker, og folk slo av en prat
over en kopp varm kaffe i vinterkvelden.

Giverglede og ny rekord
To av kveldens bøssebærere var konfirmantene Silje Eikemo Hagen og Kristine
Bjørnbakken. De kom begge inn med tilnærmet fulle bøsser, og syntes det var
positivt å delta på aksjonen. –Det går til

Logistikk, kakao
og rundstykker
Å gjennomføre en slik aksjon krever en
stor, frivillig innsats av mange. Bøsser
og materiell skal utdeles, penger telles,
kaffe kokes og ruter oppdeles. En krumtapp i dette arbeidet har for 3. året på rad
vært Marit Nordsveen, som fungerte
som innsamlingsleder.– Jeg synes dette
er positivt å delta på, man føler at man
er til nytte. I tillegg synes jeg det er
moro at konfirmanter og foreldre deltar,
og at så mange bidrar til et godt formål,
Gjorde god innsats: Fra venstre Silje Eikemo
Hagen og Kristine Bjørbakken.
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en bra sak, uttalte de etter endt runde i
bygda. De ble tatt godt imot.
En av de siste til å komme tilbake til
«tellesentralen» var dessuten soknepresten selv; Frede Mandt Fjågesund. –Jeg
måtte ut en runde til, det var nemlig en
som måtte få vekslet før han kunne gi.
Og når jeg kom tilbake til huset så kom
først katten ut, og så kom mannen selv,
klar til å putte penger på bøssa, ler han.
Fjågesund var for øvrig svært fornøyd
med årets aksjon: –En stor takk til
Stanges befolkning for stor giverglede, i
tillegg en stor takk til konfirmantene,
foreldrene og frivillige for ny rekord i
«Fasteaksjonen» avsluttet han.
Tekst og foto: Trond Enemo

