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The Pilgrim’s Progress
Overskriften er tittelen på en bok av
den engelske forfatteren John Bunyan. I
norsk oversettelse heter boken
Pilegrims vandring. Den ble utgitt første gang i 1678. Siden er den trykket i
så mange opplag og oversettelser at
ingen aner hvor mange det er blitt. Det
vi likevel vet, er at den er en av verdens
mest leste bøker. Da John Bunyan skrev
sin bok på slutten av 1600-tallet, var
det allerede lenge siden pilegrimsvandringenes gullalder. Da må vi tilbake til
1200–1300-tallet. Dengang vandret folk
i hopetall, også gjennom Stange og
Tangen, på vei til Nidaros. Der oppe
hadde de bygd et praktverk av en katedral, til minne om helgenkongen Olav
den Hellige, som ofret livet i ung alder
for kristningen av landet. Folk fra hele
Europa følte en uimotståelig trang til å
se dette stedet. Og de fikk en opple-

velse av Guds storhet og velde da de
omsider kunne hvile ut under
Nidarosdomens høye tak.
Pilegrimstanken har dermed virket
inspirerende på oss kristne i forskjellige
epoker av vår historie. Hva vi har lagt
av tanker og følelser i det å være en
pilegrim, har vært forskjellig. John
Bunyan tenkte for eksempel ikke på
den konkrete vandringen til et bestemt
hellig sted. For ham var kristenlivet i
sin helhet en pilegrimsvandring – en
vandring hvor vi med lengsel i hjertet
nærmer oss målet, som er frelsen og
saligheten hos Gud.
Slik sett kan mesteparten av innholdet i
foreliggende nummer av Menighetsblad
for Stange og Tangen også sies å handle
om pilegrimsvandring. Når Odvar
Nordli stanser opp ved salmen Alltid
freidig, handler den om vår livsvan-

dring i lyset fra det høye. Det samme
kan sies om den hellige uro vedrørende
våre etiske valg som Gaute Nøkleholm
skriver om i «tenk på det». Og når de to
grand old ladies, Astrid Arstad og
Elisabeth Stad, ser tilbake på tider som
var og ser mot tider som kommer, og
livets store Herre er tilstede i ett og alt,
da er de også pilegrimer. Årets konfirmanter har vært ute på sin vandring; i
Stange kirke vil vi i sommer ha åpen
kirke og kveldsbønn for dem som kommer forbi; på Hamar vil et nasjonalt
pilegrimssenter bli innviet litt utpå høsten. Alt står i pilegrimsvandringens
tegn.
Men foreløpig nøyer vi oss med å
ønske hverandre en god sommer! Og gå
i fred, i Herrens fred!
Frede Mandt Fjågesund

Likegyldigheten – vår farligste fiende

tenk på det

S

å har det skjedd igjen. Denne gangen er det Usbekerne i
Kirgisistan som er offer for det som kvalifiserer til betegnelsen etnisk rensing og folkemord. Om vi ser bort fra det
Afrikanske kontinentet, der fenomenet nærmest er for absurd
rutine å regne, står krigsforbrytelsene på Balkan for mange
som symbolet på nyere tids ubegripelige overgrep mellom
mennesker som har levd i samme bygd eller gate i generasjoner. Det er mange tankekors i dette også i vårt eget mer eller
mindre trygge liv. Først og fremst at vi blir like overrasket
hver gang det skjer, i tillegg til den lange reaksjonstiden før
vi innser at historien gjentar seg. Til og med den såkalte fjerde statsmakt, altså våre medier, paralyseres av erkjennelsen –
som om de kvier seg for å slå alarm for verden om hva de
faktisk står og ser på. De velkjente linjene fra Nordahl Grieg,
som kort oppsummert advarer mot å slå oss til ro med at vi
ikke har mulighet til å gjøre noe, er like relevant i dag som
under annen verdenskrig da han skrev diktet. Et tredje tankekors er at vi som samfunn kan synes å ha mistet evnen til å
høre et rop om hjelp. For en generasjon som generelt er forskånet for smerte, sult og alvorlige tap, er det nærliggende at
egenskapen svekkes. Men det er allikevel et alvorlig varsku.
Den manglende evnen til innlevelse kan spenne fra å skritte
over en person på gata (han eller hun er sikkert bare ruset), til
å ikke ofre en tanke, eller langt mindre diskutere med naboen, at lemlestede kropper flyter i Victoriasjøen fordi de hadde
feil genetikk. Likegyldighetens viktigste drivkraft er unnskyldningene vi gir oss selv, og dens fremste allianse er fortielsen. Det er nok ofte slik at vi er små i de store sammenhengene. Men ved å diskutere været eller brudgommens tale i
kongelige bryllup, fremfor å mobilisere innlevelsen og samtalene på langt alvorligere hendelser, blir vi passive bidragsytere til handlinger vi umulig kan akseptere.

M

ediene er markedsorienterte, og produserer det vi helst
vil ha. Det vi snakker om på butikken, i matpausen
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eller i Storgata bidrar til å skape oppmerksomhet som i sin
tur skjerper mediene til å hente og bearbeide viktig informasjon. Det er ikke uten grunn at strategien for et vellykket
kupp alltid omhandler kontroll med informasjonsflyten ut av
det landet. Siden verdenssamfunnet ikke vet hva som skjer,
kan det meste foregå i ly av stillheten. Når vi ikke etterspør
informasjon så er det enkel butikk for mediene å servere
publikum noe billig og hyggelig isteden. Gradvis blir vi stadig mer overbevist om vår egen ubetydelighet, og bereder
ubevisst grunnen for overgrep og menneskelig lidelse.
Bokstavelig talt en ond spiral.

M

ange Nordmenn har vært i militær eller humanitær
utenlandstjeneste. Mange av dem nettopp fordi de ikke
aksepterer den urett som ikke rammer dem selv, og som står i
skarp kontrast til den «eventyrlysten» som folk ofte hevder er
deres egentlige drivkraft. Å tillegge disse en form for personlig egeninteresse for innsatsen er enda et eksempel på den
mentale beskyttelsesmekanismen blant oss passive tilskuere
for å kunne leve med at vi ikke tør eller vil ta det ansvaret
andre faktisk viser. En god start kan være å tenke på at enkelte blant oss daglig betaler med mentale og fysiske påkjenninger for innsatsen de gjør eller har gjort – ikke minst de
som står dem nærmest her hjemme.

D

en nestekjærligheten som kirken skal representere bør i
denne sammenhengen være en ledetråd uavhengig av
personlig overbevisning. Hver enkelt har et ansvar for å sette
en ansvarlig agenda for seg selv som inkluderer de som
trenger hjelp. Enten det er å vise oppriktig interesse i nærmiljøet eller bidra til oppmerksomhet om det som skjer i verden.
Det er nok ille å dø for det man tror på, men det verste er
tross alt å bli hengt i stillhet.
Gaute Nøkleholm
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Menn driver
kvinnesak
Landsbyutvikling er et prosjekt som misjonen driver i
Mali. Et av målene er at
praksisen med omskjæring
av alle jenter, skal avvikles,
og at fokus settes på kvinners rettigheter. Det andre
er kampen for å bevare
naturen.
Redskapet man har for å få dette til, er
en prosjektorganisasjon hvor bare muslimer er ansatt, og de fleste er menn.

Stange Normisjon
høsten 2010
Tirsdag 07.09.10, kl. 11.00–13.00
Haraset: Formiddagstreff m. bevertning. Stina Bratland forteller om barneog Ungdomsarbeid i Hamar Normisjon.
Musikk, fellessang og andakt. Kollekt.
Tirsdag 05.10.10, kl. 11.00–13.00
Haraset. Formiddagstreff m. bevertning.
Asbjørn Græsli taler og holder andakt.
Kollekt.
Søndag 10.10.10, kl. 18.00–20.00
Stange menighetssenter Vollbo. Sangog hyggekveld. Hanne Wesche forteller

Dette er faktisk mulig, og det fungerer
svært godt.
Prosjektet har en dyktig leder, Allayidi
Barry. Han er høyskoleutdannet, er fulaner og nyter stor tillit på landsbygda.
Kampen mot omskjæring er viktig i
Mali, hvor ca.90 prosent av kvinnene er
omskåret. Misjonen har lenge arbeidet
med dette, og i det såkalte Fatomaprosjktet høstet de god erfaring. Nå blir
ingen jenter her omskåret. De som arbeider i Landsbyutvikligs-prosjektet har
blitt kjent med Fatoma-prosjektet, og har
forstått hvor viktig arbeidet er. Derfor
videreføres det nå, med heltente arbeidere..

fra NMS’ arbeid på Madagaskar og har
andakt. Kollekt.
Tirsdag 02.11.10, kl. 11.00–13.00
Haraset. Formiddagstreff m. bevertning.
Misjonær Asbjørn Kåre Haugen forteller fra Bangla Desh, om kultur og norsk
misjon. Andakt. Kollekt.
Søndag 14.11.10, kl. 18.00–20.00
Stange menighetssenter Vollbo. Sangog hyggekveld. Harry-Ottar Nilsen forteller om hjem for gatebarn i Maputo
Mosambik. Andakt. Kollekt.
Lørdag 04.12.10, kl. 10.00–14.00
Haraset. Julemesse. Salg. Andakt.
Servering av kaffe og kaker. Trekning
ca. kl. 14.00. Se kunngjøring i avisen.

Naturen er sårbar, tiltak må settes inn
for at naturen brukes på en bærekraftig
måte. Barry og hans stab har en skikkelig plan som de følger. Ved hjelp av nye
brønner, kan nye beitemarker tas i bruk.
Gjennom utstrakt møtevirksomhet får de
i stand avtaler om hvordan områdene
skal brukes. Alt følges opp, slik at lokalbefolkningen selv tar ansvar, både forebygging av overbeiting og potensielle
konflikter mellom kvegeiere og jordbrukere.
Som en del av prosjektet gjennomføres
leseopplæring, og kvinnene er med for
fullt.
Det norske Misjonsselskap samarbeider
med en organisasjon i Mali, «Mission
Evangelique Lutherienne au Mali».
Samarbeidet har pågått siden tidlig på
90-tallet, også med støtte fra Norad.
Befolkningen i Nord-Mali har fått bedre
levekår og bedre helse.
Misjon er å ta vare på hele mennesket!
Vil du støtte dette prosjektet, kan du
sende til kontonr.8220 02 85030 og
merke prosjektnr.622486
Kari Bjørgen

Konfirmantleir og
presentasjonsgudstjeneste
Den årlige leiren på Mesnalia for konfirmantene i alle Stange-bygdene finner
sted 11.–15. august. Senere blir samtlige konfirmanter presentert i sine
respektive menigheter.
Presentasjonsgudstjenesten for
Stange-konfirmantene er 26. september
og for Tangen-konfirmantene 31. oktober. Her er det fortsatt mulig å melde
seg på.

FORSIDEFOTO: Josep-Angel Gasso (62) fra Terragona i Spania er en av pilegrimene som i sommer gjorde en stans ved
Stange kirke. Foran seg har han en strekning på vel 500 km. Dette har han tenkt å klare i løpet av tre uker. Josep-Angel
har lang erfaring som pilegrim. Hele 19 ganger har han gått fra Terragona til Santiago de Compostella, og en gang har
han gått helt til Roma. Vi ønsker Guds velsignelse på vandringen til Nidaros! (Foto: Frede Mandt Fjågesund)
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Billedbrev fra en
studiereise til Sør-Afrika
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Det hender at noen av oss blir velsignet
med noe så fint som en studiereise. For
egen del har jeg sammen med ca. 25
prestekolleger fått plass på et etterutdanningskurs med tittelen:
Menighetsutvikling i folkekirken. Til alt
overmål inkluderte dette kurset et studieopphold ved Stellenbosch-universitetet
i Sør-Afrika nå i vår. Her fikk vi norske
prester og våre medbragte lærere fra
Menighetsfakultetet en grundig innføring
i sør-afrikansk historie og samtid, men
fremfor alt i den reformerte kirkens
nåværende utfordringer og arbeidsmetoder. Den reformerte kirke i Sør-Afrika
kan på mange måter sammenlignes med
Den norske kirke. Den var lenge det
overlegent største kirkesamfunn i landet.
Den var også nært knyttet til staten, selv
om den aldri var en statskirke som vår.
For tiden gjennomgår denne kirken en
brutal selvransakelse, da nettopp den var
et ideologisk arnested for apartheid-politikken. En krise åpner imidlertid også for
nytenkning. Og det var antagelig denne
nytenkningen vi norske prester ønsket å
få del i med vårt besøk. For også vår
kirke, sammen med nær sagt alle kirker i
hele den vestlig verden, føler på en eller
annen form for krisetilstand for tiden.

Skal vi være ærlige, ser vi stagnasjon og
tilbakegang på nesten alle områder.
Derfor må vi i det minste spørre: Er det
noe vi kan gjøre med samværsformene,
gudstjenestene, organiseringen, prioriteringen, strukturene, slik at langt flere
kan oppleve kirken som et viktig sted og
et åndelig hjem? Sør-afrikanerne, i både
svarte, hvite og blandede menigheter,
øste ihvertfall av sine erfaringer. Som vi
alle vet, er disse erfaringene både lyse
og mørke, både dystre og glade. Men
hovedinntrykket, slik vi denne sommeren har opplevd det også gjennom fotball-VM, er at sør-afrikanerne tenker
som Obama: «Yes, we can!» Og da
burde vi, med alle våre muligheter, vel
ikke være dårligere!
I det følgende formidles noen inntrykk
fra et vakkert land, med en vakker arkitektur, et sammensatt folk og en dramatisk historie.
Tekst og foto: Frede Mandt Fjågesund
BILDENE: FORRIGE SIDE, ØVERST TIL VENSTRE:
Statue av landsfaderen Nelson Mandela utenfor fengselsporten. Alle sør-afrikanere, både
svarte og hvite, betrakter Mandela som det
mirakel som reddet landet, da apartheid ble
opphevet i 1994.
I MIDTEN: Utsikt fra Table Mountain mot
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Cape Town og havet.
NEDERST: Vinmarkene brer seg over enorme
områder nord og øst for Cape Town.
ØVERST TIL HØYRE: Minnesmerke over de franske hugenottene, som kom til Sør-Afrika på
1600- og 1700-tallet.
UNDER: En sogneprest fra det høye nord på et
av klodens sydligste punkter.
NEDERST PÅ DENNE SIDEN: Kontrastene er
voldsomme i dette landet. I denne township’en utenfor Cape Town bor det 1,5 mill. mennesker i bølgeblikkskur.
UNDER TIL VENSTRE: Mandela’s dikt: «That
long way to freedom», har samme posisjon
som Martin Luther King’s tale: «I have a
dream».
UNDER TIL HØYRE: Det teologiske Fakultet i
Stellenbosch er en ærverdig gammel bygning.
OVER TIL HØYRE: Nelson Mandela’s feng-

selscelle.
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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.

Vi er spesialister på
reproduksjon
av gamle bilder

Kortene kan 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
STANGE KIRKE:

«The Best of Ireland,
Folk & Ballad»
Søndag 25. juli, kl 1900
Andrea Rice (sang, gitar & irske harpe)
og Susan og Martha Guiney.
Billettpriser: Voksne kr 200,– (Barn
under 12 år gratis)
Den irske artisten Andrea Rice vil i
sommer gjennomføre sin ellevte turne i
Norge.
I løpet av 5 uker vil hun holde 26 konserter rundt om i bygder og på tettsteder.
Konsertprogrammets tittel er «The Best
of Ireland Folk & Ballad».
Søndag 25. Juli, kl 1900 blir det konsert i Stange kirke.
I Norge er Andrea blitt kjent som en
folkelig artist og er således en fremragende ambassadør for de irske sang og
musikk tradisjoner. På en sjarmerende
måte forteller hun små historier som binder sammen sanger og folketoner slik at
konsertene blir både svært underholdende og minnerike.
Andrea er opptatt av at konsertene
arrangeres i spennende lokaliteter med
«atmosfære», hvor hun kommer tett på
publikum. Andrea’s musikere er Fee
Dobbin (bass og bohran) og Mark
Haddoc (banjo, gitar og mandolin), selv
synger hun samt spiller gitar og den
irske harpen (det nasjonale folkemusikk
instrumentet).
STANGE KIRKE:

«Lidenskap»
Fredag 6. august, kl 1900
(i samarbeid med Festspillene i
Elverum)
Henning Kraggerud (fiolin)
Lars Anders Tomter (bratsj)
Helge Kjekshus (klaver)
Tim Horton (klaver)
Vertavokvartett
LEOS JANACEK (1854–1928)
Sonate for fiolin og klaver (1914)
ROBERT SCHUMANN (1810–1856)
Märchenbilder for bratsj og klaver,
op.113
HUGO WOLF (1860–1903)
Italiensk Serenade
CESAR FRANK (1820–1890)
Sonate for fiolin og klaver i A-dur op.12
Billettpriser: Voksne kr 250,–/ Student kr

170,–/ Barn kr 100,–. Billetter kan
bestilles på www.billettluka.no
Eller bestill per telefon 62 43 33 33
STANGE KIRKE:

«Dansebagateller»
Søndag 5. september, kl 1900
Ingeborg Christophersen (Blokkfløyte)
Jonas Høyrup (klassisk gitar)
Billetter kr 150,– inkl. forfriskninger
(barn/skoleungdom gratis)
Stange kirke, søndag 5.september kl
1900 er det konsert med den anerkjente
blokkfløytisten Ingeborg Christophersen
og Jonas Høyrup på klassisk gitar.
Fra middelalderens estampier via den
franske barokkens dansesuiter frem til
vår egen tids Piazzollas tangorytmer. Vi
får også høre det nye verket
«Dansebagateller» av den danske komponisten Mogens Christensen. Det er
basert på danske bryllupsmarsjer fra
Himmerland, og er skrevet spesielt til
kveldens musikere.
Ingeborg Christophersen (f.1985) har
nylig vunnet musikkonkurransen
«Toneprisen», som er for unge musikere
med tilknytning til Hedmark/Oppland.
Hun mottok Norsk tonekunstnersamfunds ærespris «Årets Musiker» i 2003,
og har vunnet førstepris i Ungdommens
Musikkmesterskap flere ganger, og gjorde stor suksess tidligere i år som skuespiller og musiker i kritikerroste
«Salong» på Nationaltheateret. Jonas
Høyrup er diplomutdannet klassisk gitarist fra Vestjysk Musikkonservatorium i
Danmark og har også studert hos John
Mills ved Welsh College of Music and
Drama i Cardiff.
Konsertprogrammet er satt sammen
slik at det appellerer både til “kjennere»
og til et bredt publikum. Ingeborg har en
stor formidlingsevne, og presenterer
stykkene på en informativ og humoristisk måte. Duoen berømmes for sitt samspill, repertoarbredde, virtuositet og formidlingsevne og har en omfattende konsertvirksomhet i inn- og utland.
BILDENE ovenfra: Andrea Rice, Henning
Kraggerud, Lars Anders Tomter,
Vertavokvartetten, Ingeborg Christophersen
& Jonas Høyrup.
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På vandring…
Pilegrimsvandringer er noe Mange årsaker
Konfirmanter
som de senere årene har
Grunnene til pilegrimsvandringenes
Mulighet for refleksjon over egen tro og
popularitet
er
mange
og
sammensatte:
verdier er også noe av utgangspunktet
fått stadig større oppslutEn pilegrimsvandring innbyr til ro,
for den årlige pilegrimsvandringen fra
ning både nasjonalt og
ettertanke og refleksjon over eget eller
Stange til Tangen kirke for våre konfirandres
liv,
en
mulighet
til
å
bearbeide
manter. Dette har etter hvert blitt en fin
internasjonalt. Stange og
bekymringer, egne veivalg, verdier og
tradisjon med god oppslutning. Også
Tangen ligger sentralt
muligheter.
årets konfirmanter deltok på en slik vanblant pilegrimsleden
En pilegrimsvanding gir dessuten rom, dring, hvor de gjennom ulike poster
mellom Oslo og Nidaros, og tid og plass for å tenke de «store tanker» underveis kombinerte gleden av å være
som for eksempel «hvem er jeg?», «hvor sammen med utfordringen med å reflektil høsten åpner et eget
går jeg hen?»,»hva bygger jeg mitt liv
tere over eget liv og egne verdier.
på»,
«hvordan
er
mitt
forhold
til
Gud?»
Pilegrimssenter på Hamar.
Pilegrimssenter
Olav Den Helliges grav i Nidaros er av og «hvor bør jeg gå herfra»?. Den bokmange betegnet som det viktigste pilegrimsmålet i Norden og godt kjent også
ellers i Europa. Hvert år velger derfor
mange å gå deler eller hele av denne
leden. Ellers er det naturligvis en rekke
andre pilegrimsmål i Europa. For eksempel er den legendariske pilegrimsleden
til Katedralen i Santiago de Compostela
i Spania svært populær og har vært
benyttet av pilegrimer siden middelalderen. Og det å gå på vandring og søken
inspirerer: Den kjente forfatteren Paulo
Coelho skrev i etterkant av sin egen
reise på nettopp den nevnte vegen boken
«Pilegrimsreisen».

stavelige vandringen i terrenget kombineres dermed med en åndelig vandring
for mange, selv om naturligvis motivene
og årsakene varierer fra person til person. For i tillegg til å ha et åndelig eller
religiøst innhold betyr vandringen for
mange i tillegg flotte naturopplevelser,
kulturhistoriske impulser og nye vennskap.
Uansett grunn: Pilegrimene har alle
det til felles at de er på vandring, enten
alene eller i fellesskap med andre, mot et
felles mål, og hvor man får mulighet til
refleksjon, selvinnsikt og klarhet. Det
har sterk appell i en verden hvor materielle verdier settes høyt og overfladiskheten i samfunn og medier dominerer.
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Den 12. september vil Pilegrimssenter
Hamar bli offisielt åpnet, og vil ligge i
det tidligere NRK-huset i Storhamargata.
Senteret blir ett av fem regionale sentre
langs pilegrimsleden mellom Oslo og
Nidaros. Senteret skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og
bidra til utvikling av reisen og vandringen i regionen.
Så kanskje i år også du skal ta beina
fatt på en pilegrimsvandring? En vandring i både det ytre og indre landskap..
Tekst: Trond Enemo
Kilde: www.domkirkeodden.no
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Pilegrimsvandring med
konfirmanter 25. april 2010
Det var en fin dag for pilgrimsvandring,
mye sol og glede og mye fin blåveis å
sjå.
Møte ved Stange kirke kl 11.
Det var 7 poster underveis.
post 1 - var ved kirken.
post 2 - nede på gravplassområdet.
post 3 - Såstad – tema pilegrimer og
pilegrimsstaver (alle tok med en stav
derfra).
post 4 - Rå – pilgrimmer og fottøy.
post 5 - ved Temmen. «Vi skal dele» Her
var det også matpause.
post 6 - Ekeberg, ved hytta byget for

pilegrimer.
Post 7 - Spånåsen – Om korset.
På kirkebakken på Tangen ventet hamburgre og saft, så gudstjeneste for alle
konfirmanter og foreldre.
Dette var en utrolig fin tur.
BILDENE: Forrige side: Første post ved
Stange kirke (Foto: Trond Enemo).
Under: Konfirmantpilegrimene på vandring
(Fotoi: Trond Enemo).
Nederst: Vel framme ved Tangen kirke.
(Foto: Hans Jacob Holtet).

Åpning av
pilegrimssenter
Søndag 12. september blir det
åpning av et nytt, nasjonalt, pilegrimssenter på Hamar.
Representanter for de folkevalgte fra
hele Hamar domprosti er invitert til å
delta, likeledes representanter for
Kirken, både lokalt og sentralt.
Dagen starter med gudstjeneste i
Hamar domkirke. Deretter blir det
felles vandring til Domkirkeodden,
med offisiell åpning av pilegrimssenteret kl. 13.00. Vel møtt!

Olsok på
Domkirkeodden
Til minne om Olav den helliges død
på Stiklestad 29. juli 1030, vil det i
år bli omfattende markeringer på
Domkirkeodden med gudstjeneste,
pilegrimsvandring m.m. i anledning
Olsok. Disse finner sted kvelden i
forveien, altså onsdag 28. juli. For
Stange-bygdenes del vil markeringen
begynne med utsendelse fra Ottestad
kirke kl. 14.00, med påfølgende felles vandring til Domkirkeodden. Her
starter programmet kl. 19.00, og
varer utover kvelden og natten. Se
nærmere omtale. Vel møtt!

Jorinda-spillet
Spillet om Jorinda har sitt innhold
fra tiden da kristendommen ble innført i Norge og Stange kirke ble
bygd. Stykket er skrevet av Odvar
Øieren, og er før blitt fremført på
Domkirkeodden. For første gang
skal det nå fremføres i sine rette
omgivelser, nemlig i Stange kirke,
30. og 31. oktober. Barn og unge i
Stange og Tangen vil i tiden forut bli
invitert til å delta, som skuespillere,
sangere, dansere, m.m.
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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
09.05.
16.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
13.06.
13.06.
13.06.

Benjamin Brennodden Lundby
Ida Kristine Haugsrud (døpt i Ottestad)
Wilmer Sundberg
Liv Thorshaug Falch
Signe Wallin-Andersen
Emilie Hasselgran Opsand
Martine Karstensen Kristiansen
Thea Bergvik Jørgensen
Patrick Helmersen

Vigde
08.05.
22.05.
05.06.
Døde
21.04.
23.04.

23.04.
26.05.
31.05.
14.06.
14.06.
20.06.
22.06.

Dagny Hansen
f. 1927
Kari Sveen Olsen
f. 1925
Inger Johanne Andreassen f. 1931
Henny Bolme
f. 1921
Marit Frenning
f. 1940
Anne-Karin Barker
f. 1949
Sverre Kristiansen
f. 1931

Tangen
Døpte
23.05.
23.05.
30.05.
06.06.
06.06.
06.06.

Leo Lundsbakken
Pernille Hansen Myhre
Are Bjørnstad Bjerkeli (døpt i Strandlykkja)
Brage Røstad Kjærnstad
Aron Lersveen Myhre
Anders Rud Finnstun

Line Jensen og Cato Sveen
Maria Therese Jansson og Odd Martin Holden
Anne Bodil Thy og Morten Lang-Ree

Vigde
19.06.
19.06.

Vibeke Karseboom og Glenn van der Zande
Anita Søgård og Sven Harry Holmen

Marie Hverven
Else Lunde Dahl

Døde
08.05.
08.05.
05.06.

Ecaterina Creanga
Erling Frydenlund
Arve Kristoffer Arvesen

f. 1927
f. 1925

Min salme
– Jeg velger meg salmen Alltid freidig når
du går, sier Odvar
Nordli.
– Har du noe spesielt
minne knyttet til
denne salmen?
– I arbeiderbevegelsen
var sangen et evangelium til å tru på en
stor ide, og kampen til
å styre mot store mål.
Salmen og arbeidersangene kan kanskje
ikke akkurat sammenlignes, men de har noe til felles.
Ellers er det ikke noen spesiell begivenhet jeg tenker
på.
– Hva er det med denne salmen du setter mest pris
på?

Oppussing og vedlikehold av kirkene
Det er ikke bare Tangen kirke som står foran en omfattende
oppussing. Også Stange og Romedal kirker skal få nyte godt
av ekstra statlige midler, som ble tildelt Stange kommune i
forbindelse med finanskrisen. Etter planen skal Stange kirke
få nytt tak og Romedal kirke skal kalkes utvendig.
Representanter for Stange kommune, riksarkivaren og Stange

f. 1937
f. 1932
f. 1922

– Hver gang jeg hører den, råker det noe inne i meg.
Kanskje det er der sjela sitt!
– Hvem utfordrer du til å velge Min salme i neste
nummer av Menighetsbladet?
– Jeg har lyst på å foreslå han Marius Langberg.
Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.
Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

kirkelige fellesråd arbeider for tiden med å konkretisere planene, og arbeidene kan tenkes å bli satt i verk utover høsten.

Leilighet ledig
Leilighet ca 95 kvadratmeter i menighetshuset på Tangen.
Ledig fra 1.08. Kontaktperson Stein Lundby mobil
99009752.
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Astrid Arstad og Elisabeth Stad:

Konfirmantundervisningen i gamle dager
var fin, selv om den var alvorlig og streng
Det er fascinerende å snakke med mennesker som har
levd en stund. Hva var det
som preget dem i unge år?
Hvordan så verden ut da?
Hvilke verdier har vist seg
vesentlige og slitesterke på
veien gjennom livet? Og
hva skulle de ønske vi som
er yngre tar opp og fører
videre?
Ettersom en flokk unge nylig stod
til konfirmasjon både i Stange og
Tangen, begynte vi med å stille
våre to ærverdige intervjuobjekter
noen spørsmål om deres ungdomstid og konfirmantforberedelse.
AA (Astrid Arstad): Vi gikk til
konfirmasjonsundervisning én
dag pr. uke hele våren og sommeren. Konfirmasjonen var om høsten. Jeg ble konfirmert 3. oktober
1933. Presten i Stange den gang
var Frederik Heyerdahl Winsnes.
Han var svært flink med oss konfirmanter. Vi lærte mye, men så
måtte vi også pugge og lære ute-

nat. Vi lærte nok hele katekismen,
med budene og alle forklaringene,
i tillegg til en hel mengde salmevers. Winsnes var streng, så vi
torde ikke annet enn å lære alt til
punkt og prikke. Vi hadde en
voldsom respekt for presten, likevel hadde vi det fint.
ES (Elisabeth Stad): Selv om jeg
gikk til konfirmantforberedelse
17 år senere, kjenner jeg meg
godt igjen i den beskrivelsen. Jeg
hadde min egen far, Sigvald
Krohn, som konfirmantprest.
Også han var streng. Og som
hans datter var jeg livredd for
ikke å kunne det jeg skulle.
MB (Menighetsbladet): Men fikk
disse kunnskapene noen betydning på et dypere, personlig,
plan?
ES: Troen har vært en kraftkilde,
selve kraftkilden, hele livet. Selv
mistet jeg to brødre i altfor unge
år, og jeg hadde en ektemann som
var syk i mer enn 20 år. Alt dette
var tungt, og jeg forstår ikke
hvordan jeg skulle klart meg uten
å kunne gå til Gud i bønn.
AA: For meg var det slik at utbyt-

Åpen kirke og kveldsbønn
i Stange kirke i sommer
Stange kirke vil på tirsdager i juni, juli og august være åpen
for både fastboende og vandrende pilegrimer. En av
Stanges prester vil være tilstede mellom kl. 17.00 og 18.30.
Kl. 18.00 vil det holdes en enkel kveldsbønn. Alle lesere av
Menighetsbladet for Stange og Tangen er hjertelig velkomne
til en stille stund i Stange kirke på følgende tirsdager: 22.06;
29.06; 06.07;13.07; 20.07; 27.07; 03.08: 10.08.
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tet av konfirmantundervisningen
vokste i betydning etterhvert som
årene gikk. Med årene kom
refleksjonen over stoffet. Jeg
skjønte ikke rekkevidden av dette
med det samme. Likevel var det
slett ikke ille å måtte lære så mye
utenat.
MB: Hvordan var det ellers å
være ung den gang?
AA: Verden var helt annerledes
enn nå, særlig i tiden før krigen.
Det var harde kår og hardt arbeid
for de aller fleste. For oss barn
var det en selvfølge at vi var med
i arbeidet. I vår søskenflokk delte
vi på å bruke den ene sykkelen vi
hadde. Men likevel var vi aldri
misfornøyde med livet. Om sommeren arbeidet vi i åkrene hele
dagen, så badet vi i Mjøsa om
kvelden. Alt var enkelt og greit.
ES: Selv om min ungdomstid
kom etter krigen, kjenner jeg meg
igjen. Min far var den siste presten i Stange som hadde ansvaret
for driften av prestegården. Så
lenge dette varte, var det ingen av
oss i familien som hadde noe særlig fri. Om sommeren arbeidet vi

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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ute på åkrene. Selv lærte jeg å
kjøre traktor på denne tiden. På
kveldene spilte vi krokett i hagen.
Og vi også badet mye i Mjøsa.
MB: Hvordan var det med helg
og høytid og gudstjenesteliv?
ES: Vi hadde husandakt av og til,
ved siden av bordbønn og aftenbønn. På søndag var det kirkegang for hele familien. Da var
alle med, uansett.
AA: På hverdagene hørte vi på
andakten i radio. Vi tok ofte en
pause i arbeidet når den ble sendt.
På søndag gikk vi nesten alltid til
kirke. Aller mest pliktoppfyllende
var mor. Etter gudstjenesten drakk
vi kaffe hjemme. Da leste mor

ofte om igjen salmene vi hadde
sunget i kirken. Av og til snakket
vi også om hva presten hadde
sagt i prekenen. Forøvrig hadde vi
stor respekt for søndagen som
helligdag. Vi utførte aldri vanlig
arbeid da, og det var sjelden å se
folk ute på jordene. Til og med
søndagsmiddagen hadde vi gjort
ferdig på forhånd, så langt det var
mulig. Potetene ble skrelt og desserten laget på lørdag, slik at det
skulle være mest mulig ro på søndag.
MB: Vil dere gi oss som er yngre
noen råd om hvordan vi burde
manøvrere på veien inn i en
ukjent fremtid?

ES: Av og til kan det se ut som
om trosdimensjonen har hoppet
over en generasjon. Jeg skulle
ønske at ihvertfall alle barn lærte
å be aftenbønn. Jeg tror den har
en uvurderlig betydning. Kanskje
er dette en spesiell oppgave for
besteforeldregenerasjonen.
AA: Det er innlysende at en som
er født i 1918 har vært med på
mange forandringer. Slik jeg ser
det, kom de grunnleggende
endringene i tiden etter 2. verdenskrig. Noen av disse har vært
til det gode, andre til det mindre
gode. Jeg er slett ingen optimist
med tanke på fremtiden. Jeg
synes det er mange mørke skyer,
og jeg har ingen grunnleggende
følelse av at vi beveger oss fremover. Men jeg synes det er vanskelig å gi råd til andre.
Da får vi hver i sær forsøke å
finne løsningene og veiene hvor
vi kan gå. Men innspill og ettertanke til vandringen videre har vi
ihvertfall fått – fra to kloke damer
som har levd en stund.
Menighetsbladet takker hjertelig
for samtalen!
Tekst: Frede Mandt Fjågesund
Foto: Trond Enemo

Navn: Astrid Arstad
Født: 1918
Utdannelse: Framhaldsskole; husmorskole
Yrkesliv: Husmor
Familie: Var gift med Arne Arstad,
3 sønner, 7 barnebarn, 2 oldebarn.
Bosted: Vollasvingen 2 på Stange;
har bodd på Sørholte skole og på
Harstad Østre.
Navn: Elisabeth Stad, f. Krohn
Født: 1935
Utdannelse: Realskole; husmorskole; bibelskole
Yrkesliv: Husmor
Familie: Var gift med Normann
Stad, 1 datter, 3 barnebarn
Bosted: Stavern; har bodd og er p.t.
på besøk i Stange
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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
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 kirkekor
Åpent for kvinner som ønsker å synge i
kor. Øvelse hver tirsdag i Stange
Menighetssenter eller kirke
Nye medlemmer møtes 31.august kl
2000 Merk tiden!
Første øvelse med alle medlemmer 7.
september kl 1900.
dirigent martin.lennox@stange.kirken.no
leder marit@lahlum.no
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

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
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.

Tangen menighet
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

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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OG

menighetsblad

Utgiver: Menighetsrådene i
Stange og Tangen
Adresse: Stange kirkekontor,
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(red.), Nina Th. Bredsdorff, Hans Jakob
Holtet, Trond Enemo, Gaute
Nøkleholm.
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Gudstjenester
04.07. Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
11.07. 7. s e pinse
Strandlykkja kapell kl 1100 Høymesse. Ole Elias Holck.
18.07. 8. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Ralph Knutsen.
Ofr. Mesnali leirsted.
25.07. Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
25.07. Stange kirke kl 1900 Konsert.
The Best of Ireland, Folk & Ballad (se egen omtale)
01.08. 10. s e pinse
HESTNEBBEN kl 1100 Friluftsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetsarbeidet. Medbrakt kirkekaffe
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100 Høymesse.
06.08. Fredag
STANGE KIRKE kl 1900 Konsert i regi av Festspillene i
Elverum
08.08. 11. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund.
Ofr. Familie & Medier
15.08. 12. s e pinse
MESNALI kl 1600 Avslutningsgudstjeneste for konfirmantleiren

Gå i fred og tjen
Herren med glede!
Ordet fred er i kristen sammenheng et
sentralt og mye brukt ord. Således er
fredsønsket også det aller siste vi får
med oss på veien ut i hverdagslivet
etter en gudstjeneste, forøvrig sammen
med oppfordringen om å tjene Herren
med glede. Men tenker vi etter, husker
vi at ikke bare avslutningen, men også
begynnelsen på gudstjenesten har fred
som tema. Prestens første ord er:
«Kjære menighet. Nåde være med dere
og fred fra Gud, vår Far, og Herren
Jesus Kristus.» Slik sett omsluttes hele
vår gudstjeneste av tanken om fred.
Også en katolsk messe åpnes med en
fredshilsen. Hvis det er en biskop som

22.08. 13. s e pinse
STANGE MENIGHETSSENTER,VOLLBO kl 1100
Høymesse. Frede M. Fjågesund. Ofr. Haraset Leirsted.
Kirkekaffe.
TANGEN MENIGHETSHUS kl 1300 Høymesse.
Frede M. Fjågesund
29.08. 14. s e pinse
STANGE KIRKEGÅRD kl 1700 Kirkegårdsvandring.
Frede M. Fjågesund.
Kaffe på kirkebakken
05.09. 15. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund.
Utdeling av kirkebok til
4-åringer. Kirkekaffe.
STANGE KIRKE kl 1900 Konsert. Blokkfløyte og klassisk
gitar (se egen omtale)
12.09. 16. s e pinse
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen.
Gudstjeneste i Hamar Domkirke og åpning av
Pilegrimssenteret på Hamar umiddelbart etter gudstjenesten.
Se senere annonsering vedr. klokkeslett.
19.09. 17. s e pinse
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100 Høymesse.
26.09. 18. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Ungdomsgudstjeneste med
konfirmantpresentasjon.
Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetens ungdomsarbeid.
Kirkekaffe.

forretter, åpner han med å si: «Pax
vobiscum!» Hilsenen er den samme
som den Jesus brukte da han møtte disiplene etter sin oppstandelse. I Joh.
20,19 står det: «Da kom Jesus; han stod
midt iblant dem og sa: «Fred være med
dere.» Det er altså klart at det kristne
fredsønsket går direkte tilbake på
Mesteren selv.
Der den unge, kristne, kirke gjorde sitt
inntog i oldtid og middelalder, støtte
den stort sett på krigerske kulturer.
Grekere og romere, gallere og germanere, de slaviske folkeslagene og våre
egne vikingeforfedre var krigerfolk alle
som ett. For dem var fred hverken et
ønske eller en mulighet. Fra første
stund var troens folk derfor annerledes
og merkverdige.
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Nå har heller ikke vi klart å leve i fred
slik vi skulle. Det har rent ut sagt
manglet mye på det. Men vi har forsøkt! Og vi strekker oss mot en fred i
det ytre, slik vi i vårt indre ihvertfall fra
tid til annen kjenner en fred «som overgår enhver forstand» (Fil. 4,7).
Som så mange ganger ellers har danskenes store salmeskald Grundtvig klart
å gi uttrykk for kirkens store drøm og
håp om fred. Grundtvig skriver (NOS
607):
Fred til bot for bittert savn
gav oss Gud i Jesu navn,
fred oss kjøpte med sitt blod,
fred oss Jesus etterlot.
Kristendom er i en sum
fredens evangelium.
Fred er kirkens velkomstord
og farvel på denne jord;
i vår dåp det til oss lød,
skal gjenlyde i vår død:
Fred med dere, Herrens fred,
nå og i all evighet.
Frede Mandt Fjågesund

Stange-Tangen-2010-03:_ 06.07.2010 05:56 Page 16

Innvendig oppussing
av Tangen kirke

Kirken står nymalt og fin utvendig til
neste års 150 års jubileum. Men innvendig trengs sårt til vedlikehold, og menighetsrådet har igangsatt arbeid med å få
pusset opp kirkerommet. Vi synes kirken vår en spesiell, og det er den; – tegnet av arkitekt Christian Henrik Grosch
som bl.a har tegnet universitetet i Oslo.
Derfor må alt som gjøres av endringer
godkjennes av Riksantikvaren.
Menighetsrådet nedsatt en utsmykkingskomite som har jobbet med dette. Og takket være en større testamentarisk gave til
Tangen kirke er det mulig å få det til! Det
betyr dessverre at kirken må stenges noen
måneder. Da vil Strandlykkja kapell bli
brukt mer sammen med Menighetshuset,

og begravelser må skje fra Strandlykkja
eller Stange, eventuelt kapellet.
Men bots- og bededag, den 7. november,
blir det første gudstjeneste i nymalt kirkerom. Og 1. søndag i advent feirer vi lysmesse og åpner jubileumsåret!
Når vi skal male kirken innvendig har
innleide konservatorer funnet tre ulike stiler; – den grå og brune vi har i dag, en
sterkt blå som vi kan se i våpenhuset, og
den originale fra 1861. Å skape en helt ny
fargesetting vil bety en svært omfattende
godkjenningsprosess, så det har en sett
bort fra.
Menighetsrådet har valgt, og fått godkjent, å tilbakeføre kirken til originalen.
Årsaken er at dette er det lyseste alternati-

Tangen kirke 150 år i 2011
Menighetsrådet i Tangen sogn planlegger jubileum, og dette
markeres på ulike måter i hele 14 måneder.
Jubileet starter samtidig med det nye kirkeåret 28. november
2010. Da er det lysmesse i en nyoppusset Tangen kirke.
Frivillige lag og organisasjoner er invitert til å delta. Mye positive velvilje og godt samarbeid bidrar til et bredt sammensatt
jubileumsprogram med minst ett arrangement i måneden.
Søndag 25. september 2011 blir det en stor jubiluems- og festgudstjeneste med biskop Solveig Fiske til stede.
Det jobbes med å utgi en jubileumsbok hvor innholdet vil være
knyttet til folks historier om livet i og rundt kirken. Ungene på
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vet. Her er det pudderrosa vegger og hvite
tak, mens benker, vindusomramminger og
andre detaljer har en vært ådret (maling
som etterligner trestruktur) i en gyllen
farge. Denne kan vi se på alteret som nå
står fram slik det var for 150 år siden.
Bæresøylene i kirkerommet blir hvite med
blå marmorering. Likeledes må golvet
males og teppe skiftes.
For at kirkerommet skal framstå som en
helhet må også altertavle, alterring og prekestol renses og pusses opp. Når prekestolen tilbakeføres til originalen, som en konsekvens av fargevalget som er gjort, må
den fire evangelistene som Einar Rønning
malte i 1936 tildekkes. Det gjøres slik at
de eventuelt kan hentes fram igjen seinere.
Og komiteen vil sørge for at de blir avfotografert og tilgjengelige som bilder på en
egnet vegg.
For å få inn mer lys vil de matte glassene
i varevinduene skiftes ut med klare glass.
Utsmykkingskomiteen håper også det
kan bli nok penger til moderne tilleggsbelysning og andre mindre tiltak. Og samtidig at kommunen kan finne penger til nye
varmeovner.
Kirken har ved alle store jubileer tidligere fått en ny messehagel. Det mangler
fortsatt en lilla, og komiteen ønsker seg
også prekestolkleder som kan vise kirkeårets skiftende farger. Utsmykkingskomiteen har innledet samarbeid med en
tekstilkunstner i Trysil som har god erfaring med kirketekstiler. Dersom noen
ønsker å bidra med en gave til jubileet, er
de hjertelig velkomne til å bidra til finansiering av dette.
Vi ber om forståelse for at vi må stenge
kirken en stund, men ønsker velkommen
til nymalt kirkerom og jubileum i november.
I mellomtiden vil vi bruke Strandlykkja
kapell og menighetshuset på Tangen.
Hilsen Tangen menighetsråd
Foto: Hans Jacob Holtet

Tangen og Stenby skole inviteres til å tegne kirken sin. Blant
tegningene vil en velge ut materiale til bokillustrasjoner og egen
logo for kirkejubileet.
Menighetsrådet og flere andre samarbeider med Tor Karset om
å lage et nytt historisk spill om livet i Tangen. Historielaget vil
bidra til kirkevandringer både på Tangen og Strandlykkja.
Kor og korps vil bidra med musikk og sang både i egne konserter og i gudstjenestene. Det blir også mange ulike temagudstjenester gjennom året, f.eks kirkens bursdagsfeiring i pinsen.
Jubileumsåret avsluttes med Hellige tre Kongers fest i januar
2012.
Det kommer mer informasjon om jubileet etter hvert, både i
menighetsbladet og i lokalpressen.

