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Kirke og kultur
dringen. Det ble bygget katedraler i
Roma, Milano og Sevilla, i Køln,
Paris og London. Det ble til og med
bygget en katedral i vårt eget land,
Nidarosdomen. Og så ble det bygget
et vakker stenkirke her i Stange. Hva
hadde våre byer og landskaper vært
uten disse himmelstrebende byggverkene? Med rette er de landemerker,
noe vi fester blikket på og er stolte
av! Kirkebyggingen er en manifesta-

leder

Vi har valgt å gjøre denne utgaven av
Menighetsblad for Stange og Tangen
til et temanummer om kirke og kultur. Selve tematikken er like gammel
som kirken selv. Derfor er også innfallsvinklene nærmest utallige.
For eksempel forandret den ekspanderende kristentroen Europas ansikt
helt fra starten av. På arkitekturens
område var det særlig de nye gudshusene, kirkene, som utgjorde foran-
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sjon av kultur på mange plan.
På musikkens område har kirken og
kristentroen øvet en like stor innflytelse. Hvis vi skulle samle det hele i
ett enkelt navn, gikk det an å nevne
Johan Sebastian Bach. Under mange
av sine komposisjoner skrev Bach:
Soli deo gloria. Det betyr: Æren er
Guds alene. Det har vært et sant utall
av musikere i tillegg til Bach som har
tenkt på samme måte om den musikken de skapte. Så sant sang og
musikk er kultur, har derfor også
dette kulturuttrykket et utgangspunkt
i tro.
En av de største danske personligheter gjennom alle tider, hvis ikke den
største, er Nikolai Frederik Severin
Grundtvig (1783–1872). I boken Den
christelige Børnelærdom legger han
det ideologiske grunnlaget for sin
innsats på svært mange av livets
områder i sin samtid. Et av
Grundtvigs mest kjente fyndord er:
«Menneske først, kristen så». Med
det vil han si, at alt som heter menneske er utgått fra Gud og fortjener å
aktes og æres. Også uavhengig av
frelsen i Kristus er mennesket et
«guddommelig eksperiment». Derfor
er foredling, dannelse og kultur en
uomgjengelig del av det å være menneske. Derav også Grundtvigs innsats
for utdannelse og skolevesen, dikting
og vitenskap, landbruk og politikk,
språk og historie.
To nordmenn som så absolutt var
påvirket av den folkebevegelse som
grundtvigianismen ble, var
Christoffer Bruun og Thorvald
Klaveness. I 1894 grunnla de tidsskriftet Kirke og kultur, som fortsatt
eksisterer og lever i beste velgående.
Ved siden av opphavsmennene har
tidsskriftet hatt redaktører som Eivind
Berggrav og Inge Lønning.
Når Menighetsblad for Stange og
Tangen bruker samme formulering
som dette tidsskriftets tittel for sitt
temanummer, er det med betydelig og
kledelig beskjedenhet. Vi håper allikevel å trekke frem noen sider av
samvirket mellom kirken og kulturen
her i våre bygder også i vår tid.
Frede Mandt Fjågesund

Kulturkirke eller kulturuke

K

irken brukes til så mangt; gudstjenester, bryllup, begravelser,
skoleklasser og konfirmanter overnatter, barseltreff, menigheter møtes
på tvers av trosretninger, samt konserter. Alt dette er en del av vår kultur og våre tradisjoner. Slik bør kirken være også, den bør være en
naturlig møteplass for alle.

tenk på det

L

angt tilbake i tradisjonene har
kirken vært en naturlig møteplass, i krig og fred, lykke og sorg.
Det er der folk har møttes og skapt
sitt sosiale sentrum. Kirken brukes
også mye i dag, men mer i kulturelle
sammenhenger enn sosiale. Det er
inn i tiden å holde konserter i kirken.
Og det er gode grunner til det. Et
kirkerom tilfører noe til en musikkopplevelse, som få andre steder gjør.
Allerede før konserten starter er du
omringet av kultur. Kirken er et
levende kulturminne, kirkerommet
inneholder kulturgjenstander og
publikum er der for å motta en kulturopplevelse. Kirken er dekorert og
lystent for å fremstå på sitt beste og
for å få frem lyd og lys på best
mulig måte. Vakker musikk blir enda
vakrere, om det er nesten umulig
ikke å føle et nærvær av Gud.

M

en hvordan er bevisstheten vår,
rundt hva kirken er og hvordan
den brukes? Det å leie en konsertarena koster penger, ofte mye penger.
Dette er man selvfølgelig villig til å
betale, for det er en del av pakken.
Billetter selges i ulike priskategorier,
og man betaler gjerne ekstra for å få
de beste plassene. Denne villigheten
og betalingsgleden forsvinner ofte
når det skal foregå i en kirke. Det er jo tross alt en kirke,
den skal jo være åpen og tilgjengelig for alle. En kirke kan
da ikke ta seg betalt for at folk skal bruke den? Den tilhører jo folket! Den er jo en del av tradisjonen vår? Skal vi
betale for å sitte på en hard kirkebenk? Vi betaler da skatt?
Kirken vår er noe dyrebar, ikke bare for oss troende, men
dyrebar også for å holde tradisjonene og historien vår
levende.

S

elv om det arrangeres mange kulturarrangementer i
kirken, er det langt mellom de kristne innslagene. Til
og med julekonserter skal nå være ribbet for kristelig innhold. Alt skal være moderne og inn i tiden. Men når man
en sjelden gang opplever artister i en julekonsert, som
åpent snakker om sin tro og sine kirkelige opplevelser

som barn og videre inn i livet som voksen, da får hele
opplevelsen en ekstra dimensjon. Da er man ikke bare på
en julekonsert med kristent innhold, men på et åndelig
møtested gjennom troen. Det blir et fellesskap mellom en
selv og den som synger så vakkert. Man blir satt tilbake i
tid, kjenner igjen sin egen barnetro og kjenner på den
troen man har i dag og hvordan den har blitt sterkere med
årene. Dermed blir opplevelsen mye sterkere, mer personlig. Kanskje nettopp fordi Han er til stede.

G

ud er ikke opptatt av det moderne eller det som er inn
i tiden. Han er tidløs. Han vil se oss sammen. Og når
vi samles i kirken, i møte mellom kirke og kultur, da oppstår det ofte søt musikk.
Britt Agnete Enemo
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Mona Vestli:

– Korps er fantastisk

Hun er aktiv, Mona, den dagen vi
Tangen hjemme hos seg på vafler og
har avtalt å tå en prat, så har hun
kos. Og denne runden har hun med
akkurat hatt hele aspirantkorpset på alle aspirantkorpsene i hele Stange...
«Dette er viktig,» sier Mona. «Så får
ungene en forståelse av at jeg også har et
annet liv utenfor musikken.» Og så får
de svar på alle de rare spørsmålene som
de har om dagliglivet, som om hun har
familie, hvordan ser det ut hjemme hos
henne osv...

a’ Mona er skikkelig grei!
Denne dagen var det fjorten ivrige
aspiranter som kunne fortelle meg at «a’
Mona er skikkelig grei! At hun er flink
til å lære oss noter, at hun har sans for
humor, at hun har en fin hund som heter
Pepsi, At hun er morsom og har et fint
hus som vi er velkomne til. Og at hun
kan være litt streng når vi bråker !!»
Denne kontakten med ungene er det

som Mona setter så stor pris på. «Jeg har
et ekte forhold til ungene, og det er gjensidig. Når jeg sier jeg er glad i dem,
mener jeg det. det er derfor det går an at
vi sammen kan få til det vi gjør...»
«Jeg er nok ganske tydelig fra dag en»,
sier hun, og forteller om rammene som
ungene må kunne forholde seg til. det er
jo tross alt verdifulle instrumenter, og
lokaler som er utlånt fra skolen og andre
som skal kunne konsentrere seg om
øvelse i naborommet. Det går ikke om
det ikke er en viss orden.

«Korps er fantastisk!»
«Korps er fantastisk!» sier Mona, «Det
passer for dem som vil synes og ha solooppdrag, og for dem som vil være med,
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men som ikke vil sitte forrest... «
Hun har alle aspirantene i Stange kommune i gruppespill, og av og til har hun
noen ene timer for å få kabalen til å gå
opp, og det skulle hun nok ønske å ha
litt mer av. Alle aspirantene får ca 25
minutter med full fokus med instruktør.
Det er ganske unikt egentlig, i vårt samfunn hvor vi løper fra det ene til det
andre hele dagen, å ha en voksen som
bare er opptatt av deg, og mest er det
spillingen, men ungene kommer også
med andre ting som opptar dem, og som
det er godt å fortelle til en voksen de er
trygg på... Unikt å få slik tillit... Og så
får jeg stadig oppdagelser om at det som
vi gjør en drøy time i uka har betydning
for mer i livet. «– Jeg spilte mens de
andre sang rundt juletreet, – jeg spilte da

mor og far giftet seg, – i dåpen til søsken, – for bestefar på sykehjemmet før
han døde...» forteller ungene og viser de
er stolte...
Så får jeg høre om opplegget. Det er
ikke bare å komme og bestille seg et
instrument. Det er nybegynnerkurs med
notelære, det er presentasjon og utprøving av alle instrumentene, før de kan
sette opp en ønskeliste på 3 forskjellige,
og så får Mona tiden i Romjula til å
bestemme hva den enkelte skal spille.
Det kan godt hende at det en ønsket seg
først, ikke står på ønskelisten når kurset
er ferdig, men uansett får en ett av de tre
som står på listen. Det er spente aspiranter som møter til øvelse i Januar...
«Det blir også en del jobb mot skolen,
og det har jeg fått mer mot til etter hvert.
Nå føler jeg meg alltid velkommen, og
at det er syn for at vi jobber mot samme
mål. Nå som jeg har dette som full jobb,
kan jeg lage prosjekter over tid...»
og så forteller hun om prosjekt med
tredje klasse sammen med Asta Christin
Holen. Det blir blås og rytme...

Mona Basunengel
Som prest har jeg lagt merke til hennes
innsats mot skolegudstjenesten og opptrinnet som 4. klasse har. Der spiller alle
som er aspiranter musikken i julespillet,
– og for meg har hun også en helt spesiell tittel, hun er fast ansatt som Basun-

engel for barnehagesamlingen før jul...
Det er dette som har gitt henne kulturprisen i Stange kommune. det var storveis å få den, ikke minst også som en
honnør til korpsbevegelsen. Så forteller
hun om egne opplevelser fra Tangen
Skolekorps, der hun fikk begynne som
instruktør for de minste allerede som
fjortenåring, og har vært med i alle år...
Nå møter hun 2. generasjon aspiranter,
og foreldre som gleder seg til å bli knyttet til korpset igjen. «Jeg vil at alle korps
skal fungere bra, og jeg mener det når
jeg sier at hver enkelt av gruppene mine
er de beste. likevel er det Tangen
Skolekorps som er mitt korps, det er her
jeg ble musiker !»

Ikke akkurat A-4
Med noen blir det et lengre samarbeid.
For ti år siden var Knut Kippersund
Nesdal aspirant, og nå arrangerer han
musikk for aspirantkorpset.
Det er en underlig jobb egentlig, ikke
akkurat A-4. Hun forteller at når hun er
på kontoret på musikkskolen og driver
med planlegging og kopiering og slikt,
da er hun på «Arbe». Men når hun drar
ut og møter ungene, da er hun på
«Musikken». Den dagen «Musikken»
blir «Arbe», da skal hun nok legge opp...
Godt jeg har så tålmodig familie i
mange år. Sven Erik har hatt regien
hjemme mange 17.mai’er etter hvert...
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«Mikkel Medhjelper»
Disse dager går også mye tid til «Mikkel
Medhjelper», spelet om livet rundt
Tangen kirke. Hun har lenge tenkt at
Tangen burde hatt noe slikt, men det er
et stort løft for et lite samfunn, både kulturelt og økonomisk. Men så kom jubileet og anledningen. Det ble Tor Karseth
som ble kontaktet. Han kjente hun fra
før, og han har gode tekster og melodier.
«Skal det være kirkespill på Tangen, må
det være hverdagslig!» sier hun, og forteller at det får Tor til. Det er mye som
må på plass før første helgen i september. Vi har aldri gjort slikt før, men nå
har vi begynt. Ser for meg at dette har
kvaliteter i seg til å settes opp med jevne
mellomrom, og kan utvikles etter hvert.
Uansett blir det preget av dem som er
med, og at det er lokalt er det ingen tvil
om. Tre av rollene spilles av direkte
etterkommere i 3 – 5 ledd...
Det er så godt at dette blir skikkelig,
Tor har gjort en grundig jobb så det er
historisk korrekt, og favner om de små
hendelsene for den enkelte, og de store
linjene i utviklingen av Tangen samfunnet...
Jeg er utrolig heldig som får ha alt
dette som jobb på heltid – og vel så det...
Tekst: Nina Th. Bredsdorff
Foto: Hans Jacob Holtet

«KULTUREN» endres!
I tre kommuner, Fatoma, Kounari og
Bassiri, rett nord for Sevare i Mali har
prosjektet «Diakonale tiltak inkludert
kamp mot omskjæring» vært så vellykket at det har slått gjenlyd i hele landet.
Fram til 2005 ble 97 prosent av et årskull jenter i disse kommunene utsatt for
kjønnslemlestelse. Nå er det kun 3 prosent!
Oumarou Maiga har vært drivkraften i
dette arbeidet. Han er helsepedagog, og
har fått tilbud om godt betalte jobber,
men blir værende. «Jeg hører til her i
Fatoma,» sier han. Han har et glødende
engasjement for dette arbeidet. Han får
litt kostpenger og får dekket reiseutgifter.
Nye møter må holdes for å vedlikeholde det man har oppnådd, slik at
ingen faller tilbake til den gamle praksisen. Engasjementet og kunnskapen
om skadevirkningen av omskjærelse må
holdes ved like.
NMS er med i samarbeidet med finansiering av prosjektet.
Dette prosjektet viderefører kampen,

samtidig som det omfatter både leseopplæring for voksne, utdanningsstipend for ungdom og andre mindre
utviklingstiltak. Mali er et land med
stor fattigdom.
Opplæring er et viktig anliggende i
dette prosjektet. Det er utdannet og
ansatt omreisende «alfabetisører» som
gir leseopplæring til voksne på landsbygda på fulani-språket.
Radioprogrammer om helse er også en
del av prosjektet, og annen helseopplysning i andre sammenhenger, bl.a.
ved de årlige korttidsbibelskolen.

Det brede, frivillige engasjementet
med lokale ildsjeler i spissen har antakelig vært nøkkelen til at man i løpet av
få år totalt har endret holdninger mange
trodde ikke var mulig.
Det nytter, og det er stort at vi i NMS
får være med på dette.
Kari Bjørgen

BILDET: Oumarou Maiga har vært drivkraften «Diakonale tiltak inkludert kamp
mot omskjæring».

– Hvem vil du utfordre til å velge salme neste gang?
– Da utfordrer jeg Karen Helene Lindstad.

Min salme
Laila Frøysjø
Laila Frøysjø trenger ingen
lang betenkningstid når hun
får spørsmål om hvilken
salme hun vil velge som sin.
Det må bli: Hvilken venn vi
har i Jesus. På det første tilleggsspørsmålet, hva det er
ved denne salmen hun setter
særlig pris på, svarer hun:
– Jeg hang meg opp i denne
salmen i unge år. Jeg synes den tematiserer mye av det livet
handler om på både godt og vondt. Jeg kommer litt «hjem»
når jeg synger denne salmen. Den gir meg fortsatt mye
trøst.
– Har du et spesielt minne knyttet til salmen?
– Som nevnt, gav salmen meg mye trøst i ungdommen. Alle
unge mennesker har det tøft fra tid til annen. For meg var
det godt å vite at man alltid kan gå til Jesus, enten man har
det bra eller dårlig.

Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår.
Tyngste byrde han oss letter når i bønn til ham vi går.
Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og uro blir vår lønn,
alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.
Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hård?
Aldri skal du miste motet når i bønn til ham du går.
Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds
sønn.
Han kan hjelpe, han kan trøste, tal til ham om alt i bønn.
Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt når til ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne enn Guds egen kjære Sønn.
Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn.
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Vi presenterer
de frivillige
Frivillig på Tangen

For 50 år siden
Konfirmasjonsforberedelsene i Stange.
Konfirmantinntegningen blir i Stange
kirke lørdag 22. juli kl. 16, og som vanlig blir det familiegudstjeneste med offer
til nytestamenter søndag 23. juli. Mandag 24. juli tar så forberedelsen til i kirken kl. 9. Samtale med konfirmantene
blir 13. august og konfirmasjon 20.
august.
Konfirmantene bringer med salmebok,
sine lærebøker i kristendomskunnskap,
og de som ikke er døpt i Stange preste-

gjeld tar med dåpsattester.
Det er alltid med stor glede og forventning vi hilser et nytt konfirmantkull velkommen. Vi ønsker så inderlig å få
levende kontakt med dem, så vi kunne få
hjelpe dem til å bli bekreftet i sin dåpspakt. La oss stå sammen om dem i forbønn og arbeide i denne tid, så konfirmasjonen ikke bare blir en episode, men
en livsgrunnleggende grotid i deres liv.
Så ønskes også foreldre og pårørende
varmt velkommen til familiegudstjenesten.
S. Kr.

Nytt valg til menighetsråd i Tangen
Nå er planleggingen med nytt valg til menighetsrådet i gang, og vi som ble valgt
sist har sittet i to år. Å sitte i menighetsrådet er et allsidig verv, og menighetsrådet har en viktig posisjon i nærmiljøet. I tillegg til at det jobbes med gudstjenester og høytidsmarkeringer gjennom året, så er trosopplæringen viktig for å kunne
knytte en god kontakt til barn og unge. For Tangen Menighetsråd så har det
gjennom mange år blitt jobbet med å pusse opp menighetshuset på Tangen, slik
at dette har blitt en flott bygning i sentrum nå. Og ikke minst er Menighetsrådet
aktive bidragsytere til å ta vare på de kulturskattene som kirkebyggene er. Dette
har vært viktig nå når vi er inne i jubileumsåret for Tangen kirke, og blir det når
det startes opp med planleggingen av jubileum for Strandlykkja Kapell i 2015.
Nominasjonskomiteen til menighetsrådsvalget har bestått av Ingeborg Enger
Martinsen, Torbjørn Kjølhamar og Kate Langberg (leder). Disse har gjort en
kjempejobb med å få tak i gode kandidater til menighetsrådsvalget. De har vært i
kontakt med et stort antall personer. Dessverre har mange sagt nei til å være med
å stå på listen til menighetsrådet, men de har fått ja fra mange positive personer.
Så vi er ikke i tvil om at listen til årets menighetsrådsvalg består av dyktige,
engasjerte folk som kan være med å styre Tangen Menighetsråd videre i jobben
som en positive samfunnsaktør.
Kjetil Mostue
Leder i Tangen Menighetsråd
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KRISTIAN
MESSENLIEN
– Hva er dine
oppgaver?
– Jeg gjør litt av
hvert. Klokker
når vi har messe
på Lahlumsvangen. Ellers er
jeg rundt om, og mye knyttet til frivillighetssentralen på Tangen. Det
blir mange gode besøk, og så er jeg
aktiv i Historielaget og i Hagelaget.
– Hvorfor er du frivillig?
– Ja, hva skal en ellers gjøre da. Når
jeg ser gleden hos dem som jeg
kommer til på aldersbolig eller på
sykehjemmet, så skjønner jeg at jeg
hadde vært fattig uten.
Det er så godt å ha noe å ta seg til
også, og så møter en folk.

Frivillig i Stange
RUNE AASEN
– Hva er dine
oppgaver?
– Kan jo si at det
var kort vei til
den frivillige
denne gangen,
siden jeg har grafisk formgiving
på menighetsbladet.
– Hvorfor er du frivillig?
– Grunnen til at jeg nå driver med
lay out/brekker om er nok Sigmund
Rye Berg som i sin tid spurte om jeg
kunne ta den oppgaven. Det har faktisk gått 17–18 år siden den gangen.
Før det var jeg med i redaksjonen
og bidro med tekst og bilder. Før det
igjen spurte Peter Vingerhagen fra
tid til annen om jeg hadde noe passende forsidebilde til bladet.
Gjennom årene har jeg da hatt ett
eller annet bidrag til menighetsbladet. Det er jo fordi jeg hele tiden har
vært en mediamann, og det har jeg
vel vært siden jeg nærmest lærte å
stave ved å hakke løs på skrivemaskina til den eldste broren min.

Stange kirke som
kulturelt monument
Noe av det første jeg sa til
Stange-konfirmantene høsten
2006, var at jeg aldri hadde vært
prest i en vakrere kirke enn den
her i Stange. Det slo meg ikke
lenge etterpå, at det selvsagt er
farlig å si noe slikt. Jeg har tross
alt vært prest i ganske mange
kirker både i Norge og i utlandet,
og flere av disse har vært for
praktverker å regne.
Skulle jeg nevne noen, kunne det være
sjømannskirken i Antwerpen. Den kalles
ennå for «katedralen», og er verdens eldste sjømannskirke i fortsatt drift. Videre
var jeg vikarprest en sommer på Røros.
Her gikk jeg ut og inn av den kirken
Johan Falkberget gav det uforglemmelige navnet «Bergstadens Ziir». Jeg har
også vært prest i tre kirker som kan sidestilles med den i Stange: Mære kirke i

Sparbu i Nord-Trøndelag, Ørland kirke
på Fosen i Sør-Trøndelag og Ulnes kyrkje i Nord-Aurdal i Valdres. Alle disse er
middelalderkirker, bygget i sten, og i
prinsippet identiske med kirken i Stange.
Så kanskje kan vi si at «den vakreste
kirken som finnes» står både her og der,
men altså også i Stange.

Kulturmanifestasjon
En kirke er en kulturmanifestasjon på så
mange områder. Den er arkitektur både
som idé og som praktisk gjennomført
byggverk. Den avlegger vitnesbyrd om
en bestemt historisk epoke. Den er bygget i en bestemt stilart. Denne igjen setter oss inn i et kulturelt fellesskap som
binder oss sammen over landegrenser og
århundrer. Men et kirkebygg sier også
noe om vitenskap og tekniske ferdigheter. Den svenske forfatteren Jan Gillou
legger stor vekt på den betydning nye
redskaper og byggeteknikker hadde for at kristningen
gikk sin seiersgang i
Norden. Kirkebyggere sørfra overgikk helt enkelt alt
det vi inntil da var i stand til
å gjøre på det rent tekniske
plan. Dette imponerte norboene, og bidro til at de
bøyde kne for «KviteKrist».
Hvem var de som bygde
Stange kirke? I den litteraturen jeg har lest, har jeg ikke
sett noe svar på dette. Noen
sier at det var svenske og
engelske kirkebyggere som
stod bak byggingen av de
norske middelalderkirkene
generelt. Sikkert er det
imidlertid at de bygde i den
romanske stil, med runde
buer og massive vegger.
Dette var lenge før gotikken
meldte sin ankomst, med
sine smekre, slanke linjer.
BILDET: Utsnitt av Epitafiet i
Stange kirke.
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Barokk interiør
Interiøret i Stange kirke er fra barokkens
tid. Dette skyldes lynnedslag og brann.
På krusifiks, prekestol og alter er årstall
fra tidlig 1600-tall skåret inn. I gamle
dager var det selvsagt at kvinnene satt
på venstre side i kirken og mennene på
høyre side. Denne skikk og bruk fra urtiden tar vi frem igjen når vi feirer bryllup. Da setter brudens familie seg på
venstre side og brudgommens familie på
høyre. Om dette skyldes instinkt eller en
vag erindring om svunne tider, får vi
kanskje aldri vite. I gamle dager var det
videre en selvfølge at det var forskjell på
høy og lav i samfunnet. Også i Stange
kirke er det spor av at man hadde plass i
kirken etter hvor man kom fra og hvilken stand man tilhørte.

Epitafiet
Epitafiet, det stor portrettmaleriet som
nå henger på veggen i nordskipet, forteller en merkelig historie om prestekarriere og enkepensjon på 1600-tallet. Da
Nils Pedersen Müller i 1680 fikk stillingen som sogneprest i Stange, giftet
han seg med sin avdøde forgjengers
kone, Margrethe Meckelburg. Hun bragte 5 barn med seg inn i ekteskapet.
Senere fikk hun og Müller to barn sammen, hvorpå hun døde. Da giftet Müller
seg på nytt, med Malene Bergmann, som
igjen overlevde Müller. På epitafiet er
sogneprestene Stockfleth og Müller
avbildet sammen med deres felles kone,
Margrethe Meckelburg, og med «dine,
sine og våre barn» rundt seg.
Stange kirke ligger der som et kulturhistorisk monument midt i et av Norges
vakreste kulturlandskaper. Alt her vitner
om menneskers liv og virke. Vi går i
andres fotspor hvor enn vi setter foten.
Selv om kirken entydig er et gudshus, et
hellig sted, er den også menneskers verk
– og forteller om hvordan det var å være
menneske her på disse kanter gjennom
lange tider.
Tekst: Frede Mandt Fjågesund
Foto: Rune Aasen

Stange kirkes musikknytt
Tekst og foto: Martin Lennox

Menighetssenter
(Vollbo)
Kaffekonsert
Søndag 11.september kl 1230
Jagoda Szostak (cello)
Martin Lennox (klaver)
Jagoda og Martin spiller klassiske perler av blant andre,
Claude Debussy, Gabriel
Fauré og Camille Saint-Saëns.
Kollekt til dekning av utgifter

Stange kirkekor søker
nye medlemmer
Stange kirkekor er et kor tilknyttet Stange
menighet som legger vekt på sangglede, og
synger variert kirkemusikk. Dirigent er
Martin Lennox. Vi øver på tirsdager fra kl
1900 til 2100 i Stange kirke eller
Menighetssenteret, og opptrer under gudstjenester, ca. 8 ganger i året. Det er for tiden
et rent damekor, men vi er åpne for å ha
med menn.
Nye medlemmer på alle stemmer ønskes
velkommen! Vennligst ta kontakt med korets
leder Janne Lysø hojanne@hotmail.com
telefon: 986 36 297
Oppstart til høsten er tirsdag 6. september.
Vi planlegger er tur til London neste mai.

«På flukt fra krigen»
(Festspillene i Elverum)
Mandag 8. august kl 1900
Billettpriser kr 250/170/100
Marianne Beate Kielland (mezzosopran)
Anders Jonhäll (fløyte)
Karen Gomyo (fiolin)
Alexander Sitkovstsky (fiolin)
Ida Bryhn (bratsj)
Christian Poltera (cello)
Katya Apekisheva (klaver)
Vertavokvartetten
Claude Debussy: Cello Sonate
Maurice Ravel: Chansons Medécasses Dimitrij Sjostakovitsj:
Oktett for strykere
Bestillinger www.fie.no eller tlf 62 43 33 33
BILDET øverst til venstre: Vertavokvartetten (Foto: Privat)
Til høyre: Jagoda Szostak (Foto: Martin Lennox)

En stor takk!
Vi retter en stor takk til alle som på
frivillige basis gjør en innsats for
menigheten. Det er mange som år ut
og år inn gjør sin gode gjerning i det
stille. Dessverre stanser vi altfor sjelden opp og uttrykker vår takknemlighet med ord. Denne gangen får vi
heller ikke takket alle, men ønsker å
nevne noen i særdeleshet:
– Vi takker Inger Bye, Karen Veen,
Inger Westjordet, Else Dillerud og Kari

Bjørgen for at de tilsammen brukte et
par dagsverk på å pusse sølv og messing, samt vaske og tørke støv av kirkebenker og ovner i Stange kirke før konfirmasjonssøndagen, 5. juni. Etter at
kirketjener Øystein Engen hadde støvsuget til slutt, fremstod den snart 800 år
gamle kirken som splitter ny og blank i
lakken. Tusen takk!
– Vi takker blant andre Jan Erik
Honningdal, Ole Jose Norum, Ragnhild
Baggetorp, Silje Eikemo Hagen,
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Charlotte Brovold og Silje Kristin
Skansbo for svært verdifull deltagelse i
konfirmantundervisningen i løpet av
året som er gått!
– Vi takker Stange Hagelag for blomsterprakten de i årevis har sørget for
ved porten til kirkegården. I år er det
Else Liberg og Jørgen Nysveen som har
representert Hagelaget. Blomsten
Løvemunn har spesielt fine farger og
skal holde seg fin lenge utover sommeren. Hjertelig takk!

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
24.04.
24.04.
22.05.
Vigde
14.05.

Wilma Tjälldén (døpt i Ottestad kirke)
Anne Margrethe Lundberg
Syver Svenning Tøraasen

Jeanette Sørli Jørgensen og Thomas Karlsen

08.05.
08.05.
18.05.
23.05.
23.05.
24.05.

Ragnhild Andersen
Åse Aulie
Arvid Jønsberg
Magne Berget
Ola Karlsen
Egil Pettersen

f. 1937
f. 1923
f. 1925
f. 1941
f. 1933
f. 1956

Tangen
Døde
20.04.
22.04.
26.04.

Ingrid Eline Mostulien
Gudrun Braathen
Birger Brodal

f. 1925
f. 1920
f. 1919

Døde
09.03. Bjørn Halvard Hagen
f. 1932
(Navnet rettet. Vi beklager at det ble feil i forrige blad)

Samlingspunkt
I livets beste eller tyngste øyeblikk
søker vi ofte sammen for å dele gleden
og sorgen. For de fleste av oss har kirken og musikken en spesiell plass i
disse øyeblikkene. Enten det er dåp,
bryllup, begravelse eller høytider som
for eksempel julen, har musikken og
sangen forsterket samholdet og tilhørigheten gjennom generasjoner. For mange
er dette den praktiske fortsettelsen av
nestekjærligheten og omsorgen for
hverandre som er kjernen av det kristne
budskap. Kulturen har gått i arv på
tvers av samfunnsutviklingen. For noen
er dette et stabilt holdepunkt i en
omverden under stadig raskere utvik-

ling. Kirkekoret og musikkorpset er en
naturlig del av denne kulturarven i kirkerommet. Noe hadde manglet hvis
korpsmusikken uteble 17. mai, eller kirkekoret ikke fantes gjennom årets kirkelige samlinger. For stadig flere blir
det ikke skikkelig jul uten at “Deilig er
jorden» – akkompagnert av korpset og
kirkeorgelet, har fylt kirken i andektig
brus.
Men en kultur som samler noen skaper samtidig avstand fra de som ikke er
del av den. Her er oppgavene stadig
større for en allmenn kirke i informasjonssamfunnets tidsalder. Mangfoldet
av kulturer blomster, og spenner fra de
som daglig møtes over en kopp kaffe på
Stange til de som har sitt sosiale liv på

Facebook. Det er et menneskelig trekk
å forholde seg til mangfoldet ved mer
eller mindre bevisst å rangere kulturene
i høyerestående og mindreverdige. Men
en slik rangering huler ut det samholdet
vi prøver å holde fast ved.
Nestekjærlighet skulle vel også være
nettopp å respektere og verdsette forskjellene mellom de menneskene og
kulturene vi omgås til daglig. En kirkelig målsetting er derfor etter mitt syn å
arbeide mot en kultur som gir alle en
følelse av oppriktig tilhørighet og en
like oppriktig omsorg for hverandre,
enten man er etnisk norsk eller innvandrer, og om man er 4 år eller 100.
Musikken står for meg som den viktigste fellesnevneren mellom gruppene for
en kirke som skal være et samlingspunkt i bygda. I samarbeid med ulike
musikkmiljøer er Stange Kirke i gang.
Takk til alle som bidrar på ulike måter
– dette arbeidet er viktig for Kirken og
for fellesskapet.
Gaute Nøkleholm

Menighetsrådsvalg i Stange menighet
Det er anledning til å avgi forhåndsstemmer til menighetsrådsvalget i Stange menighet på Stange
kirkekontor i perioden 10.08.–09.09.2011 på tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00. Videre kan det
forhåndsstemmes i forbindelse med gudstjenester i Stange kirke søndag 21.08.11 og 04.09.11. Ordinær
stemmegivning for Stange menighet finner sted i 2. etasje på Stange bibliotek samtidig med de politiske
valgene, søndag 11.09.11, kl. 14.00–19.00, og mandag 12.09.11, kl. 10.00–21.00.
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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

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!

Tlf.: 62 57 23 81
www.stangeenergi.no

STANGE MENIGHETS MINNEKORT
Minnekortene er laget for kondolansehilsen til
pårørende ved gravferd og bisettelse. Minnekortene
kan brukes alene eller sammen med blomster.

Vi er spesialister på
reproduksjon
av gamle bilder

Kortene fås kjøpt hos Kvisgaard, Fotosentret Stange og på
Kirkekontoret (Stange menighetssenter Vollbo).
Minnekortene koster kr. 30,– pr. stk.
Inntektene fra salget går til menighetens blomsterfond.
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Det er tid for Pilegrimer. Forleden stanset det en
franskmann ved Tangen Kirke og fortalte etter hvert at
han hadde gått fra Santiago de Compostella i Spania
og var på vei til Nidarosdomen. Så hadde han planlagt
å ta tog til Bodø og gå gjennom Lofoten før han toget
tilbake til Trondheim og gikk derfra tilbake til Frankriket
igjen. Dette skulle han skrive bok om...
Det kommer stadig folk, alene eller organisert i grupper, langs Pilegrimsleden som går fra Oslo til
Trondheim. Den har stoppested ved Tangen kirke og
videre til Stange og gjennom Hamar og nordover.

Vi går den årlig sammen med konfirmantene våre
også, den dagen alle konfirmanter sammen med foreldre og menigheter i Stange kommune går fra Stange
kirke til Tangen.
Denne leden er godt merket og er en del av vår felles
kulturhistorie. Det kom stadig mennesker forbi og fortalte. Fortalte om kirken, om undre, om Gud, og var
med på å grunnfeste kirken her hos oss...
Hva med å gå en bit av denne leden i sommer?
Nina Th. Bredsdorff
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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 Øystein Engen: 92073190
@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

Tangen menighet
Menighetsrådsleder
Anita Tyseng: 91757984
Sokneprest Nina Th. Bredsdorff:
92411222
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
Åpent for kvinner som
ønsker å synge i kor.
Øvelse hver tirsdag i
Stange menighetssenter kl. 19.00.
Dirigent Martin Lennox:
ml@stange.kirken.no
Leder:Janne Lysø:
hojanne@hotmail.no
MISJONSFORENINGENE
Såstad misjonsforening
møte 2. mandag i måneden kl. 19.00
på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen.
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
Tangen menighetspleie
Leder: Anne Lise Myhre,
tlf.: 52682293

Leie av Tangen
Menighetshus
i forbindelse med møter, kurs,
arrangementer, minnesamvær,
bryllup, selskap eller lignende.
Kontakt Anne Mari Sletli:
Tlf. 62 58 08 58 (privat),
mobil 48 05 36 93
(Tangen prestekontor
kan også kontaktes)

Stange kirkelige fellesråd

S TANGE

(felles for alle menighetene)
Fellesrådsleder:
Nils-Kristian Møller: 90600193
nk.moller@stangemenighet.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, Hans Jacob
Holtet, Trond Enemo, Gaute
Nøkleholm.
Grafisk formgiving: Rune Aasen

OG

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.

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

TANGEN

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

Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk,
2380 Brumunddal
Kasserer: Gunvor Skovli,
P.B. 154, 2336 Stange
Frivillig abonnement kr. 150,–.
Postgiro: 0530.27.86382
Bankgiro: 1813.65.01700
FORSIDE: Mona Vestli og aspirantkorpset. (Foto: Hans Jacob Holtet).

Gudstjenester
12.06. Pinsedag
STANGE KIRKE kl 1100 Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund
Såstad Misjonsforening 100 år markeres i
gudstjenesten. Ola Rypdal (predikant),
Ola Nordsveen (fløyte).
13.06. 2. pinsedag
TANGEN KIRKE kl 1700 Gudstjeneste med bursdagsfeiring av Tangen kirke. Bløtkake, sang og ballonger. Tangen Damekor. Nina Th. Bredsdorff
19.06. Treenighetssøndag
BALBERG kl 1100 Friluftsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund
26.06. 2. s e pinse
LAHLUMSVANGEN kl 1100 Friluftsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff
03.07. 3. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff
10.07. 4. s e pinse
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
17.07. 5. s e pinse
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse.
Frede M. Fjågesund
24.07. 6. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse.
Frede M. Fjågesund
31.07. 7. s e pinse
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
07.08. 8. s e pinse
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff
08.08 Mandag kl 1900
Festspillkonsert (se omtale side 9)
14.08. 9. s e pinse
MESNALI KAPELL kl 1500 Avslutningsgudstjeneste
for konfirmantleiren

21.08. 10. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse.
Frede M. Fjågesund
28.08. 11. s e pinse
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse.
Frede. M. Fjågesund
03. og 04.09.
TANGEN KIRKE Se oppslag på tidspunkt: Mikkel
Medhjelper. Spelet om livet rundt Tangen kirke.
Tor Karseth, lokale medvirkende. Billettsalg.
04.09. 12. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100
Familiegudstjeneste/vandregudstjeneste.
Utdeling av Min kirkebok til 4-åringene.
Frede M. Fjågesund.
11.09. 13. s e pinse
STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100
Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund.
VOLLBO kl 1230 Kaffekonsert. (se omtale side 9)
Jagoda Szostak (cello) & Martin Lennox (klaver)
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff
18.09. 14. s e pinse
Ingen gudstjeneste i Stange og Tangen
25.09. 15. s e pinse
TANGEN KIRKE kl 1100 Jubileumsgudstjeneste.
Tangen kirke 150 år. Tangen Mandskor, Lokale
innslag. Biskop Solveig Fiske, Domprost Ole Elias
Holck, Nina Th. Bredsdorff og Frede M. Fjågesund
02.10. 16. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Høsttakkegudstjeneste og
50-årskonfirmantjubileum.
Frede M. Fjågesund.
STRANDLYKKJA KAPELL kl 1100 Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff
09.10. 17. s e pinse
STANGE KIRKE kl 1100 Ungdomsgudstjeneste og
konfirmantpresentasjon. Frede M. Fjågesund.
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff
16.10. 18. s e pinse
TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff
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Glattkjøringskurset for brudepar

Motivasjonsgaven
til par fra Tangen
Årets glattkjøringskurs for brudepar ble
arrangert søndag 10. april på Vollbo menighetssenter i Stangebyen. Årets kurs hadde 11
deltakerpar av ca. 40 par som fikk invitasjon.
Hovedledere av kurset var Sigrid Kjørven
Ordfører Nils Røhne kom til avslutningen av kurset og overrakte motivasjonsgaven på kr. 15000 fra Stange kommune til
det heldige brudeparet, som ble trukket
ut. Dette paret ble Linda Langrusten
Bråthen og Stein Mattis Bråthen, som
inngår ekteskap i Tangen kirke 18. juni.
Menighetsbladet har stilt Linda noen
spørsmål i etterkant av kurset.
– Hva synes om å bli invitert til et slikt
kurs?
– Det var fint og dette er et veldig bra
tilbud fra Stange kirkelige fellesråd og
Stange kommune.

Haug og Frode Haug på Hamar. Dessuten
hadde Terje Torp fra Løten helselag en bolk
om nødvendigheten av vedlikehold av parforholdet foruten tips til hvordan kjærligheten
kan holdes levende.

– Hva synes du om innholdet i kurset?
– Jeg synes det var veldig bra. Det var
også mye nyttig vi fikk med oss som vi
ikke hadde tenkt på tidligere, før vi deltok på kurset.
– Vil dere ha bruk for det som dere
lærte?
– Mye av det vi lærte har vi brukt allerede.
– Hva tenker du på da?
– Vi møter nå hverandre mer på halvveien og vi tenker oss mer om når vi
kommuniserer sammen. Fra kurset har vi
fått med oss noen verktøy for å kunne

BILDET: Ordfører Nils Røhne, til høyre, overrakte motivasjonsgaven på kr. 15 000 fra Stange
kommune til det heldige brudeparet Linda Langrusten Bråthen og Stein Mattis Bråthen.

håndtere kommunikasjonen mellom oss
på en god måte!
– Vil du anbefale andre par å ta et slikt
kurs?
– Ja, det vil jeg absolutt!
Menighetsbladet takker og ønsker Linda
og Stein Mattis foruten de andre brudeparene alt godt for livet sammen videre!
En stor takk til diakoniutvalget i Stange
ved Heidi Maurdal Kristiansen, som sto
for mye av det praktiske i forbindelse
med gjennomføringen av dette kurset.
Dessuten takk til Stanges politikere, som
står bak motivasjonsgaven.
Tekst og foto: Vemund Koren

Oppgradering av Stange
menighetssenter Vollbo
Husstyret for Stange menighetssenter
Vollbo ønsker å foreta en gradvis
oppgradering av menighetssenteret,
slik at dette fine huset med tiden kan
brukes mer til diverse arrangementer.
Inger Bye og Kari Gjerstad har innledet dette arbeidet, med innkjøp av
70 stk. middagstallerkener, suppe/
desserttallerkener og stettglass. Om
ikke lenge vil stuene males og
møbleringen gjennomgås på ny. Vi
takker for innsatsen så langt!
Sølje funnet i Stange kirke 5.
juni 2011. Henv. kirketjener
Øystein Engen tlf. 92073190
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