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Det religionsåpne samfunn, – blir det
et religionsfritt samfunn? Mange
mener at slik bør det være i en
moderne, global virkelighet. Men
uten fundament, – hvem er vi da?
Etter en svært jevn avstemming ble
det klart: Arbeiderpartiet gikk inn for
å fjerne K-en i skolens livssynsfag
KRLE. Muslim og nestleder i Ap,
HadiaTajik, tapte. På forhånd hadde
hun understreket at «K-en bare markerer at kristendommen har en særlig
historie hos oss.» Dette handler om
trygghet på egen identitet og kultur i
en omskiftelig verden. Å forstå hvordan Bibelen har formet hvem vi er,og
kirken har bidratt til samfunnsbygging i generasjoner.
Neste generasjon – hva får de med
seg? Før stod kirken i sentrum av
folks liv, nå er det media og markedet
som rår. Hvilke verdier formidles da
til barn og unge; – i hvert fall ikke
gudsfrykt, nøysomhet, fellesskap og
at du er unik og elsket som den du er.

Lærere er redde for å opptre forkynnende og for å virke støtende.
Skolebøkene har i sin korrekthet blitt
oppramsing av fakta, og er lite egnet
til å gi kunnskap om vår kristene arv.
Eller til å invitere til en undring over
tro og tvil, liv og død sett fra ulike
perspektiv.
Annerledes troende har vi alltid hatt
hos oss: – katolikker, adventister,
jøder og jehovas vitner. Så hva er
annerledes nå? Det er ikke våre nye
landsmenn som ønsker et religionsfritt samfunn.
Der er det ikketroendesom ofte går
hardt ut, og mange skyver muslimene
foran seg. Kanskje har de selv negative erfaringer med kristne miljøer og
sliter med å forholde seg til tro, enten
det er den kristne eller andre.
Diskusjonen om K’en i religionsfaget i skolen endrer ingenting.
Uansett er utfordringen å formidle
vår kristne tro og arv i en mangfoldig
virkelighet. Slik det står i den nye
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leder

Tapte generasjoner?

Organistens hjørne

versjonen av grunnlovens verdiparagraf, § 2:«Værdigrundlaget forbliver
vor kristne og humanistiske Arv.
Denne Grundlov skal sikre
Demokratiet, Retsstaten og
Menneskerettighederne.»
Men blir våre barn hjelpeløse analfabeter uten språk og verktøy i møte
med liv og død? For å bøte på noe av
det har soknepresten på Tangen valgt
å støtte skolen i arbeidet med å ruste
neste generasjon. I et fast opplegg tilpasset læringsmål og ulike klassetinn
blir det formidlet hvorfor vi feirer jul
og påske. Og hva skjer i kirkerommet
i en barnedåp, vielse eller gravferd?
Bamsen Robin har blir ”døpt” utallige ganger, og unger har fått prøve å
være prest, faddere eller brudepar.
Og oppgaven virker formidabel når
vi skal prøve å bidra ”til et åpent liv i
tro og tillit” gjennom trosopplæringen. For å nå alle døpte har vi en 60
prosent stilling på deling mellom
Ottestad, Stange og Tangen. I tillegg
skal menighetene ha frivillige som
bidrar. Hvor er de hen alle sammen?
De som har vokst opp med en trygg
tilhørighet i kirken og som kan bidra
til at neste generasjon også får det?
Det trengs folk til mange praktiske
oppgaver, f.eks å servere kveldsmat.
Og hvor er alle de døpte barna som
ingen tar ansvar for å ta med til aktivitetene menighetene tilbyr? Vi har
som kirkemedlemmer alle et ansvar
for at vi som kirke og samfunn ikke
etterlater oss tapte generasjoner.
Tove Krattebøl

Aktiviteten i kirken om sommeren er jo noe redusert, det er
da særlig konserter og liknende som ikke hører til det faste.
Det er imidlertid to konserter som går av stabelen før sommeren setter inn for fullt:

Hei igjen
alle som
leser
menighetsbladet!

1. En trio som heter Mjøsfolk holder en konsert søndag 28.
mai kl. 18.00 i Stange kirke. Se omtale på side 11.

2. Torsdag 1. juni holder Stange korskole konsert i Stange
kirke kl. 18.00.
Begge konsertene anbefales på det varmeste!
Da står det igjen å ønske alle en god sommer og hjertelig velkommen til kirken!
Deres kantor
Jan Liberg

"Kom mai du
skjønne milde",
heter det i en sang. Det spørs om forfatteren ville ha skrevet
det i dag, da jeg i skrivende stund ser snøfillene dale ned. Men
som bonde ved siden av organistjobben, så er det et ordtak
som heter "Mai kulde gjør bondens lader fulle!" Det er alltid
noe å glede seg over.
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Alt har en grunn!

tenk på det

P

det vi anser for å være seriøs vitenskap. Selv om dette er
lang tid, er det fortsatt et begrenset tidsrom.

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet,
og Guds ånd svevde over vannet.
Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.»
(1. Mosebok 1,1–3).

G

uds ånd svevde altså over vannet dengang da jorden
ennå var øde og tom. Litt senere blåste Gud livsånde
inn i Adams nese, ogAdam ble en levende sjel. I Salme
104, v. 30, står det videre: «Du sender din Ånd, og det
skapes liv, du fornyer jordens overflate». Og i Jobs bok
(33, 4) heter det: «Det er Guds Ånd som har skapt meg,
Den allmektiges ånde holder meg i live.»

å Pinsedag er dette én av de Bibeltekstene Kirken
mener vi skal stanse opp ved. Kanskje kan detda synes
rart å bli minnet om skapelsen, ettersom pinse jo er Den
Hellige Ånds høytid. Da er det som kjent Kirkens tilblivelse vi feirer.Pinse er tungetale og Åndens sus og brus;
det er forståelse over språk- og landegrenser; det er at
mange tusen blir døpt og at den første kristne kirke blir
dannet.

A

lt har en grunn! Ingen og intet eksisterer uten et opphav. Derfor mener også så mange av oss at det er
logisk og rimelig å tro at verden er skapt av Gud.Guds
måte å manifestere seg på, Guds vesen, er av åndelig art.
Det er derfor åndsmakt som ligger til grunn for alt vi er og
gjør. «Ånden ser vi ikke, men hans stille røst taler i vårt
hjerte både tukt og trøst. Fra vår Gud i himlen, ham som
ingen ser, kommer Ånden til oss og et under skjer.» (NOS
517). Lyset og håpet, ja livet i sin helhet, er et under og et
mysterium. Det bergtar oss i særdeleshet nå om våren. La
oss takke og lovprise vår skaperfor hans gavmildhet og
godhet mot oss!
Frede Mandt Fjågesund

L

ikevel var også Ånden der fra første stund av! Gud
var der med sin Ånd, med Hellig Ånd, allerede da
verden ble skapt! Ja, før dét også! I det lille Gloria sier vi:
«Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som
var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet».
Sammen med Faderen og Sønnen har Den Hellige Ånd
altså vært der helt fra evighet av! Da er det ikke rart at
«Guds ånd svevde over vannet» på et såpass sent tidspunkt som ved denne verdens skapelse. Denne begivenheten ligger tross alt bare 5 milliarder år tilbake i tid, ifølge

Arnfinns
hjørne

Fra menighetsrådet

Jeg tenkte at denne
spalten skulle være
noen ord fra
menighetsrådsleder
i Stange. På denne
måten kunne dere
få et lite innblikk i
menighetsrådets tanker og arbeid. Denne gangen trekker jeg
fram tre saker:

Konfirmanter og foreldre
Gjennom årene har konfirmanter vært med oss i gudstjenestene. De har vært kirkeverter, tent lys, samlet inn kollekt og
deltatt med andre oppgaver. Det er flott å møte dere, og dere
har gjort jobben på en god måte. Vi setter pris på det og håper
dere blir med videre.
Vi har også gledet oss over foreldrenes deltakelse. Det har blitt
mye god kirkekaffe og kaker takket være dere. Takk skal dere
ha, og jeg håper dere har opplevd det meningsfullt å være med
på denne måten. Jeg skulle virkelig ønske at dere ble med
videre i vårt fellesskap. Vi må finne en god balanse mellom å
tilby et sted der en får lov til å være uten å måtte bidra, og der
en får lov til å delta slik at det en gjør er nyttig.
Konfirmanter og foreldre som er med i gudstjenestene forteller
oss at Stange menighet er et fellesskap der vi alle er med.
Døren inn skal være vidt åpen, og her inne får vi anledning til
å møte den levende Jesus som kommer oss i møte og vil oss
vel.

Jeg vil også nevne fasteaksjonen til inntekt for Kirkens
Nødhjelp. Vi samlet inn 29.888,- kroner den kvelden i april, og
i tillegg var det noen som sendte penger på «vips». Dette
hadde ikke vært mulig uten villige konfirmanter og foreldre.
Takk til alle som deltok.
Trosopplæringsplan
Stange menighetsråd har brukt mye tid på å utarbeide plan for
trosopplæringen i menigheten. Vi vil være med å gi barn og
unge kunnskap om, og tilbud om å leve i, den kristne tro og
det kristne fellesskap. Alle døpte har krav på opplæring slik at
de vet hva de er døpt til. Nå er det opp til foreldre, barn og
ungdom å benytte seg av de tiltakene som vi gjennomfører. Vi
inviterer til samlinger og deler ut bøker som er tilpasset de forskjellige alderstrinn, og vi vil gi undervisning på varierte
måter. Velkommen til å delta.

Misjonsavtale
Stange menighetsråd har inngått misjonsavtale med Det
Norske Misjonsselskap, NMS, og vil bidra til å gjennomføre et
prosjekt i England. Der er det svært få ungdommer som har tilknytning til den engelske kirke. Mange er fjerde og femte
generasjon av totalt kirkefremmede. Vi vil dele vår tro på Jesus
med dem og det gjør vi gjennom de utsendingene som NMS
har der. Dette prosjektet utfordrer oss i vår menighet. Hvordan
kan vi samle inn penger til prosjektet? Husk å be for dem som
arbeider i kirken i England. Kan vi gjøre mer for å invitere
mennesker til å bli med i vår kirkes liv og tro slik de gjør det i
England?
Arnfinn Bjørgen
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Et møte med Monica Myhre
og alle de andre på Brakka
Det er mange som har stusset over skiltet i veikanten
utenfor Ulvin verkstedet på
Tangen nå i vinter. Kanskje
hadde det noe med at folk
skulle hente noe fra Smia,
og få beskjed om hvor de
skulle kjøre, eller slikt,
men det var underlig at det
skulle stå "Brakka" på et
slikt skilt.

Jeg har fått gleden av å besøke Brakka
mange ganger denne vinteren, og vet at
det er et sted for sjelefred og ro. Der en
kan komme og bare være. Det blir
mange kaffekopper, sier Monica og viser
frem bøtta stappfull av kaffegrut som
bare er for nå i vår…
Det begynte i november 2016, da
Monica måtte finne et sted å lagre fuglenekene der det var helt musefritt. "Tja,
vi har jo denne brakka på tomta" sa Per
Arne Ulvin, og åpnet for at nekene
kunne hentes der. Så fant Monica på å
lage kranser av einer og neverhjerter,
eller hjerter av mose. Ingenting av dette
hadde hun gjort før, men en må jo prøve.
"Det er så mange ting jeg ikke har
gjort, og derfor tror jeg at jeg får til
det…" Så det ble 57 kranser som etter

Kari Kristin Ulvin, til venstre, er fast inventar på Brakka sammen med Monica Myhre.

hvert prydet kirkegårder, både på Tangen
og i Danmark. Og etter hvert har det
blitt satt opp vev, den fikk de av Gunvor
Kristiansen, og med stor hjelp av Åse
Strand fikk de fiklet det i hop, og nå er
det 8 filleryer klare for ferdigstillelse. Så
begynte hun å sy, og det er nå fem bunader klare til 17.mai…
Det er my fint som har kommet til i
Brakka, men det viktigste er likevel den
sosiale møteplassen den har blitt. Og
utveksling av kunnskap. Det har på
mange måter blitt det fellesskapet som
andre har på jobb. Å være ufør, eller syk
uten at noen kan se det på en er en

Brakka ligger ved siden av Ulvinverkstedet.
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belastning. Og det blir på mange måter
et slags klasseskille i dagens samfunn.
Hun trekker paralleller til det samfunnet
som Odvar Nordli beskrev med
"Arbeideren, Kirken og Brenneriet", der
motsetningene kunne være store, nå er
det ikke slik lenger, men å ikke ha jobb,
og likevel ha mye energi det er ofte veldig vanskelig. En blir på mange måter
sett litt ned på, som om jeg var lat, men
det er jeg ikke, det er bare det at jeg ikke
kan styre hvilke dager som er gode eller
dårlige. Men etter jeg ble utredet for
ADHD og fikk medisiner, har det blitt et
nytt liv. Og når jeg våkner og ikke har

en god dag, så kommer jeg hit likevel
og setter på kaffen, og så kommer det
noen innom og jeg har gjort noe for
andre likevel den dagen…
Det siste prosjektet nå er restaurering
av Vardebergfanen, og drømmen er at
den kan bli klar til 17.mai toget…
Brakka har blitt en liten oase, midt i
industriområdet, og det er mange som
kommer innom hver dag. Kari Kristin
Ulvin har hatt enormt mange timer ved
veven, og hun er å regne som fast
inventar sammen med Monica, ellers
kommer det stadig folk bortom, noen
for en kaffekopp, eller de har med seg
kaker eller utstyr. Det betyr mye. Nå i
vinter ringte folk og spurte på når jeg
var her, ikke så mye nå mer når lyset og
varmen kommer, men i vinter, da var vi
9 stykker på det meste samtidig, inne i
den vesle stua på 10 kvadratmeter…
Han Odd kommer for praten og er med
på diverse prosjekter, "den skulle vært
malt og rettet opp", sier han…
Ragnhild Vangen og broren Erik
Vangen synes det er kjempekoselig å
komme hit, "men jeg sitter bare og
skravler og drikker kaffe," sier hun, men
da protesterer Monica, "du har jo hjulpet
til med bunadene og prøving og slikt…
". – Det er det som er så godt, at vi kan
hjelpe hverandre, og få tilbakemelding
fra hverandre og slippe å sitte alene
hver formiddag…
Hvor finner du energien til å gjøre alt
dette, spør jeg Monica. "Hm, jeg bare
gjør det!" svarer hun, og forteller med et
smil om de strenge fraværsreglene de
har, Sykdom og dødsfall må meldes
minst to uker i forkant – for man blir
nemlig så mye friskere av å være her…
Tekst og foto: Nina Th. Bredsdorff

KONFIRMANTLEIR
på Mesnalia
15.–19.august 2017
Tradisjonen tro inviterer vi igjen
Stanges konfirmanter på ei uke med
leir på Mesnalia leirsted ved
Sjursjøen uka før skolestart. Nå gjør
vi det ikke først og fremst for tradisjonens skyld, men fordi dette har
blitt ei uke som konfirmantene våre
hvert år vurderer som suverent aller
best og viktigst i hele konfirmanttida
si.
Våre menighetspedagoger tjuvstarter allerede mandag 14. august da de
reiser opp sammen med årets hjelpeledere (under 18 år) og ungdomsledere (over 18 år) for å sveise dem
sammen, forberede ledergjengen på
leiren og på mottaket av alle konfirmantene og voksenlederne dagen
etter.
Dagene er fulle av innhold, spennende og varierte, med undervisning,
leker, konkurranser og turneringer,
kortere og lengre turopplegg, sang,
musikk og teaterlek, lysvandring og
gudstjenesteverksted, film, underholdningskveld og globalt marked.
Og med litt fritid innimellom.
Lørdag ettermiddag inviterer vi foreldre/foresatte til Globalt marked
(hvor inntekten går til Narva senteret
i Estland) og til avslutningsgudstjeneste, når de henter sine ungdommer.
På Mesnalia leirsted bor vi i småhus med bra rom. Vi har ett stort fel-

lesrom, i tillegg til matsalen. Her får
vi god og næringsrik mat. Rundt oss
er idrettsanlegg og variert og vakker
natur. Det er et ypperlig sted å være
sammen ei ukes tid midt i august.
Hovedtanken med ei ukes leir helt i
starten konfirmantåret av er at årets
konfirmanter skal bli bedre kjent
med seg sjøl (sin egen natur), naturen rundt oss, hverandre, oss kirkens
folk, og med Gud. Dette skjer når vi
drar litt avsides, legger litt bort
”sosiale media” og er sosiale, det vil
si er sammen over tid, spiser sammen, synger sammen, reflekterer
sammen og har mye opplegg sammen i små eller store grupper.
Jeg har gjennom livet vært på
mange konfirmantleirer med gode –
og av og til – svært dyre opplegg.
Når jeg er begeistret for Stange sitt
opplegg på Mesnalia er det fordi det
er et nært og tett og rimelig opplegg,
hvor vi som jobber i kirkene tar
ansvaret for opplegget sammen, og
blir godt kjent med konfirmantene
våre, og litt bedre kjent med hverandre også. Vi gleder oss. Velkommen
til leir.
På vegne av oss menighetspedagoger og prester,
Oddvar Karvainen Øieren

Vellykket fasteaksjon i Stange

"Tja, vi har jo denne brakka på tomta" sa
Per Arne Ulvin.

Konfirmanter, foreldre, menighetsrådsmedlemmer og andre frivillige
fortjener en stor takk for innsatsen i
forbindelse med årets fasteaksjon!
Denne gikk av stabelen tirsdag,
4.april og innbrakte den stolte sum
av kr 29.888. Bare én gang i senere
år har summen vært bitte lite høyere.
Fasteaksjonen betyr svært mye for
Kirkens Nødhjelp. Det er disse pengene som gjør det mulig å rykke ut
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når nød og katastrofer inntreffer.
Hovedsatsningen for Kirkens
Nødhjelp er for tiden å skaffe rent
drikkevann til mennesker i vanskelig
stilte områder. Atter en gang: Takk
for innsatsen til å bidra til dette!

Reformasjonsjubileet

Tesene på kirkedøren, hva var nå det for noe?
Martin Luther brukte mye tid på
å gruble og finne ut hva han
kunne gjøre for å fortjene Guds
kjærlighet. Hva måtte en troende
kristen gjøre for å kunne bli elsket
av Gud?

Endelig i året 1515, mens har sitter
oppe i tårnet sitt i Augustinerklosteret,
der han bor mens han er professor ved
Universitetet i Wittenberg, der forstår
han at Guds kjærlighet ikke skal fortjenes, men at den er en gave en bare
kan ta imot.
Han blir en populær professor, og flere
og flere kommer for å studere hos ham
eller bare for å høre på han forkynne…
Det var vanlig at predikanter kom for å
forkynne og samle inn penger til pavedømmet, og denne tiden ble Peterskirken
bygget, så de hadde bruk for uhorvelige
summer… Predikanten Johan Tetzel
kommer til Wittenberg for å selge avlatsbrev, noe Luther reagerer på, og forfatter
da en lang liste med 95 tanker og
påstander (teser) som han spikrer opp på
kirkedøren. Dette var en vanlig måte å
starte en diskusjon på, og kirkedøren
hadde samme funksjon som en oppslagstavle i dag. Det var en måte å fortelle at
dette er en åpen diskusjon.
Flaks for Luther var at boktrykker kunsten akkurat var oppfunnet, så det gikk
ikke lang tid før tesene blir oversatt til
tysk og spredt i hele Wittenberg og blant

lærde i stort omfang..
Det er mange likelydende teser, men
noen av de viktigste må vi ta med. Som
den aller første: "Da vår Herre og
Mester Jesus Kristus sa: "gjør bot", ville
han at hele den kristnes liv skulle være
en bot. " I Bibelen leste Luther hva Jesus
tenkte om omvendelsen, det var stor forskjell fra hva kirken forkynte, man
trenger ikke kjøpe avlatsbrev for at Gud
skal tilgi menneskene. Man skulle leve
på en annen måte enn før, i tjeneste for
medmennesker og mer oppmerksomt og
stille…
Tese 36 handler om nåde: Enhver sant
og rett angrende kristen har krav på full
ettergivelse, både av straff og skyld, –
også uten avlatsbrev.
Tesene 45 – 47 handler om hverdagsli-

vet til fattige.
Den som ser sine medmenneskers nød
og ikke hjelper, men i stedet kjøper
avlatsbrev, kan ikke regne med den
syndsforlatelsen fra paven som de håper
på, men i stedet Guds dom.
Den som har lite penger skal ikke
bruke de siste myntene på avlat, men på
det deres familier trenger for å overleve.
Ingen har plikt til å kjøpe avlat, det er
helt frivillig.
Det er krutt i disse tesene, og dessverre
er det ikke mer enn siden i høst at det
gikk bølger i media om Visjon Norge sin
praksis med å love folk helse ettersom
de ga store beløp… Vi trenger en oppfriskning av hva vi står for som kirke…
Nina Th. Bredsdorff

6-årsbok og 7-års CD

Den 7.mai ble det delt ut 6 års bok og 7 års CD i Tangen kirke.
Helena, Ole Gunnar, Ragnhild og Didrik fikk alle CD. Begge foto: Kine Lundsbakken.
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Her blir "Den barmhjertige samaritan"
dramatisert.

1.maiprisen til Kristian Engevold!
På høy tid, og veldig fortjent fikk
jeg være med på å overrekke
1.mai prisen 2017 til Kristian
Engevold.

Juryen har bestått av:
Solbjørg Tveiten, kultursjef Stange kommune, Lars Kristian Seierstad, redaktør
Stangeavisa, Nina Bredstorff, sokneprest
i Tangen sogn, Heinz Kruse, Tangen
Arbeiderlag.
Juryens begrunnelse
Juryen har for 2017 valgt en nestor i det
frivillige arbeidet på Tangen.
Vinneren har i hele sitt liv virket for
Tangens befolkning gjennom organisasjonsarbeid i en rekke organisasjoner og
foreninger.
Gjennom sitt arbeid med tangen
Samfunnshus i en årrekke, har han sørget for at folk har hatt ett godt sted å
møtes.
I sitt politiske arbeid i formannskap og
kommunestyre har vinneren vært en
pådriver for at Tangen skal være et sted
det skal satses på. Kloakkanlegget var
det han som gjorde mulig.
På sine eldre dager har han viet sitt

Kristian Engevold til venstre ble overrakt 1. maiprisen av Ellen Mohaugen, leder av Tangen
Arbeiderlag og sokneprest Nina T. Bredsdorff. Foto Dan Cato Røe, Stangeavisa.

virke til pensjonistforeningen og det
arbeidet som drives på Østgård på
Stange.
For at barn og skal kunne delta i idrett,
musikk og kultur trengs det voksne som
stiller opp og organiserer virksomheten
og tilrettelegger. For at arbeidsplasser
skal bestå og samfunn skal kunne utvikle
seg, trenger man noen som bruker tid på
politikk. For at eldre skal kunne møtes
og påvirke samfunnet for å bedre eldres

kår, eller bare for å møtes, trengs det at
noen stiller opp og organiserer denne
aktiviteten også.
Tangens befolkning, barn, voksne og
eldre, nyter i dag godt av det arbeidet
som vinneren, gjennom hele sitt liv, har
bidratt med.
Årets vinner er Kristian Engevold.
Gratulerer til Kristian og takk for all
innsatsen.
Nina Th. Bredsdorff

Martin Luther, reformasjonen og salmesangen

Det sies, at alle seierrike bevegelser bæres oppe av
sang. To gode eksempler på dette er Kirken og arbeiderbevegelsen. For Kirkens del var det reformasjonens opphavsmann som også gav inspirasjon til sangen.

Martin Luther skrev både salmetekster og melodier og sangen
og musikken betydde mye for ham. I de kirkene som kaller seg
lutherske, deriblant vår egen, synger vi ikke lenger så ofte
Luthers salmer. Det er først og fremst én, «Vår Gud han er så
fast en borg», som er i bruk. Men vi har mange andre. I Stange
menighet har vi gjort det til en fanesak å synge minst én
Luther-salme i hver gudstjeneste i dette jubileumsåret. Enkelte
ganger kan vi bli slått av at Luthers salmer virker lange og
tunge. Det kan kreve litt ekstra kraft å komme gjennom samtlige vers. På den annen side blir man også slått av det stødige
innholdet. Og selv om salmene kan være massive, er de langt
fra dystre i tonen. Nedenfor gjengir vi en pinsesalme, «Nå ber
vi Gud, Den Hellig Ånd» (NOS 513). Ser vi nærmere på det
siste verset her, ser vi at Luther påkaller Den Hellige Ånd som
et vern mot alt som knuger og margstjeler oss mennesker. Han
nevner nød, dom, død, fortvilelse, tunge dager, fristelser og
selvanklager. Men han tror at Den Hellige Ånd vil stå oss
nådig bi i vår kamp mot alt dette, slik at «vi glade farer hjem
fra alt elende» (v.1). Salmen gjengis her til velvillig meditasjon.
Frede Mandt Fjågesund

Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd,
fremfor alt om troen rett og sann,
at vi den bevarer til vårt liv skal ende,
og vi glade farer hjem fra alt elende.
Herre, hør vår bønn!

Du guddoms lys, kom, la ditt skinn
lede oss til Jesus Kristus inn,
så vi alltid hører Herrens kjære stemme,
han som i sitt rike lot oss høre hjemme.
Herre, hør vår bønn!

Du kjærlighet, så mektig, mild,
tenn i oss den samme, rene ild.
Gi at vi av hjertet holder av hverandre,
så vi alltid sammen i din fred kan vandre.
Herre, hør vår bønn!
Du trøster, hjelp oss i vår nød,
så vi aldri frykter dom og død.
La oss ei fortvile i de tunge dager
når den onde frister alt vårt liv anklager.
Herre, hør vår bønn!
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Ungdom i kirken

I forrige nummer av menighetsbladet var
oveskriften «Fra Kamerun til England».
Vi har byttet misjonsprosjekt. Misjon i
England? I England strever kirkene med
ny-rekruttering. Kirkesøkningen går ned,
og antall mennesker som ikke kjenner
Jesus, går ned. Få blir døpt og ingen blir
konfirmert. Vi får likevel høre historier
som forteller at kirken er viktig og betyr
noe for mennesker.
Vårt prosjekt er å støtte kirkens ungdomsarbeid, slik at de kan nå ut til flere.
Rebecca er 16, og har nettopp flyttet til
et nytt sted. Hun gruer seg for hverdagen, kjenner det i magen.
En dag hun drar inn til sentrum i
Penrith (Nord-England), våger hun seg
inn på en kafe som ser kul ut. Kafeen er
et lavterskeltilbud for ungdom som kirken driver. En tidligere forretningsmann
kjøpte bygget til dette formålet. Her
samles ungdom etter skoletid, med
adgang til biljard, x-boks og formimgsutstyr, og det serveres kakao og noe å
spise.
Kafeen fungerer som ungdomsklubb,
og alle vet at kirken driver den (sammen

med NMS).
Rebecca fant seg godt til rette, hun ble
kjent med de andre. Det arrangeres en
stor kristen ungdomsfestival i
Storbrittania, denne meldte hun seg på.
Hun hadde ikke nok
penger til denne, men
bakte kjeks som hun
solgte på kafeen, slik at
hun fikk penger til festivalen. Hun ble kjent
med en kristen jente,
Cloe, og ble med i en
mindre gruppe hvor hun
fikk oppleve fellesskapet. Nå gleder hun seg
over å ikke stå alene på
nytt sted, og hun har
blitt kjent med Jesus.
Det er flott at vi kan
være med på dette, og
det blir spennende å
høre flere historier!
Kari Johanna Bjørgen

umulig å snakke om et fra og et til evigheten! I hvert fall må
evigheten være én enhet og ikke to, slik det lille Gloria ser ut
til å gi inntrykk av.
Som alt annet i Kirkens liturgi har også det lille Gloria en
historisk bakgrunn. Det hele begynte i Antiokia på 3–400-tallet. Da sang en gruppe i menigheten: «Ære være Faderen ved
Sønnen i Den Hellige Ånd.» Hensikten med dette var å
bestride Jesu guddom. Gjennom hele Kirkens historie har det
vært ført diskusjoner om hvorvidt Jesus virkelig var Guds
egen sønn, eller om han var et vanlig menneske på linje med
andre store personligheter. For Kirken har det vært viktig å
fremholde det første. Hvis Jesus virkelig skulle bære våre
synder og åpne veien til det evige liv for oss, da måtte han
være noe annet og mer enn «en stor personlighet». Det nåværende lille Gloria fastholder derfor at Sønnen og Ånden ikke
er underordnet, men med et «og» sideordnet Faderen, og at
alle tre personer i guddommen er der fra evighet av.
At evigheten så ser ut til å bestå av to avdelinger, tror jeg
bare beror på en overordentlig trang til å understreke selve
saken. Man kunne f.eks sagt «i evigheters evighet». Også
dette ville vært en paradoksal uttrykksmåte, men likefullt et
forsøk på å si noe som dypest sett er både uutsigelig og uforståelig. Welhaven sa: «Det uutsigelige skal digtet røpe dog.»
Slik er det også i gudstjenesten! I møte med mysteriet blir
alle våre uttrykksformer utilstrekkelige. Likevel åpner de for
opplevelsen av at Gud kommer oss nær, med sin nåde, med
sin fred.
Frede Mandt Fjågesund

«Ære være Faderen og Sønnen
og Den Hellige Ånd, som var og
er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet.»

Dette leddet i gudstjenesten blir kalt «det lille Gloria», til
forskjell fra det mer omfattende Gloria, som prest og menighet synger sammen i forbindelse med Kyrieleddet. Ifølge
alterboken er det prestens privilegium å bruke det lille
Gloria, som en avslutning på prekenen. For egen del gjør jeg
det med både glede og undring. Leddet er en lovprisning til
den treenige Gud; her nevner vi alle de tre personene i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. At Gud er
både tre og én er som kjent gåtefullt og strengt tatt uforståelig for oss alle. Dertil sier vi noe om denne treenige Gud som
jeg for min del heller aldri har skjønt: at Gud er «fra evighet
og til evighet».
Hvis vi forstår fenomenet evighet som noe som er ubegrenset, uten en grense noe sted, da er det vel strengt tatt også
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Pilegrimsvandring med konfirmantene

Vi tok en liten prat med ungdom og foreldre etter at
de var kommet fram til Tangen. De har alle gått de
15 kilometerne i et strålende vær, og fått grillmat før
det er pilegrimsmesse i kirken.
Ungdommene synes det var litt hardt, – slitsomt.
Men det synes ikke på dem. De er fulle av liv og

energi. De synes også det har vært læring, – noe å
tenke litt over. Særlig posten som hadde HÅP som
tema var fin. På Ekeberg, når de la seg ned på
bakken for å slappe av og meditere, sovna de
nesten. Noen mente det var den beste stoppen
underveis.

OVER OG TIL VENSTRE:
Mat og hvile.

UNDER: sokneprest
Nina Th. Bredsdorff.
Alle fire bildene:
foto Vegard Fikke.

Sabrine Nordli Kristiansen og Frida Gerkens fra Tangen.
Foto Tove Krattebøl

Anne Mona Hagen og Sarah Kampenhøi fra Stange.
Foto Tove Krattebøl
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Et godt sted å være
Pilegrimssenter Hamar er
mer enn et informasjonsog besøkssenter. Det er sted
hvor mennesker møtes, historier deles og bånd knyttes. Menighetsbladet dro
på besøk.

Som senterets lærlig, pilegrimsvert og
sanger Wanja Hamre så fint uttrykker
det:
– Midt i gamle Hamarkaupangen, på et
sted fullt av historie, ligger vi. Her vi
stolte av å være, dette er stedet for
refleksjon, stedet for avslapning, stedet
for historie og kultur, stedet for bare å
være pilegrim.
Én ting er sikkert: dersom slitne pilegrimer tas imot på samme måte som
undertegnede, så vil de reise videre med
samme inntrykk som meg; at
Pilegrimssenter Hamar er et godt sted å
være.

Tar vare på pilegrimene

Denne dagen ble jeg vennlig møtt av
daglig leder Tone Stræte, frivillig vaktmester Åge Vangen og lærling Wanja.
Til sammen drifter de senteret, som er en
av seks pilegrimssentre langs pilegrimsleden til Nidaros.
De bød på lunsj og omvisning i senteret. Wanja ga meg vakker sang, blant
annet en gammel keltisk velsignelse.
Engasjement og omtanke for pilegri-

mene var tydelig. Under besøket mitt var
det ivrig planlegging for å forberede
kvelden. En pilegrim var rapportert på
veg fra Ekeberg på Stangebygda. Når
vandreren ankommer pilegrimssenteret,
skal rommet være vasket og klargjort.
– Senteret har 10 enkle overnattingsplasser, som mot en liten sum kan benyttes av pilegrimene, forteller Tone.
– Noen bestiller rom på forhånd, mens
andre bare møter opp en sen kveldstime.
– Uansett når de kommer, prøver senteret å møte og ta vare på hver enkelt pilegrim på best mulig måte. De har ulike
behov og ønsker på sin vandring, og er
opptatt av å møte dem på deres egne
premisser, sier hun.

Olavsvegen

Interessen for pilegrimsvandring er
økende. I fjor overnattet til sammen 300
pilegrimer ved senteret i Hamar. De
kommer fra både Norge, Europa og fra
land enda lenger unna. Pilegrimssenteret
tar de imot pilegrimene på deres ferd
langs Olavsvegen. De får informasjon,
praktiske råd og veiledning. Og ikke
minst får de mulighet for en varm dusj
og en varm seng.
Senteret har også to sykler som kan
benyttes til utforsking av nærmiljøet. I
løpet av året arrangerer de en lang rekke
aktiviteter og arrangementer hvor hvem
som helst kan delta (se egen faktaboks).
Og viktigst av alt: Pilegrimsenter
Hamar gir muligheten for gode samtaler
og nye bekjentskaper, for de som ønsker
det. Det er fullt og
helt opp til hver
enkelt pilegrim.
Alle møtes med
omtanke og vennlighet.

Møte folk
der de er

– Jeg blir veldig
berørt av mange av
historiene jeg
hører, sier Tone
ivrig. Folk har
mange ulike grunner til å vandre;
noen av religiøse
eller spirituelle
grunner, andre på
grunn av noe de
ønsker å bearbeide
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TAR VARE PÅ PILEGRIMENE: Fra venstre
frivillig vaktmester Åge Vangen, daglig leder
Tone Stræte og lærling Wanja Aasen Hamre.

eller finne ut av.
– Noen går rett og slett fordi de trenger
å ta fri fra noe. Noen av historiene er
sterke, personlige og gjør sterkt inntrykk. Særlig for meg som er så lettrørt,
ler hun. – Interesse for historie, kultur
eller rekreasjon er andre grunner til at
noen legger ut på vandring. Noen vil
gjerne prate, andre trives best helt i sitt
eget selskap.

Ønsker frivillige

Undertegnede merker seg den gode og
vennlige stemningen ved senteret. Denne
kan flere ta del i. Tone forteller at de
trenger frivillige som kan tenke seg å
være pilegrimsverter.
–Ta kontakt med oss, vi trenger flere
gode hjelpere! Jeg lover en annerledes
jobb. På den måten blir man selv med på
en vandring.
Vi er alle vandrere på livets veg. Vi er
alle pilegrimer.
Tekst: Trond Enemo
Foto: Trond Enemo og Wanja Aasen
Hamre/ Pilegrimssenter Hamar

Babysang

Arrangementer
4. juni - Pilgrimsledens dag,
musikalsk internasjonal vandring. Stoppested Verden.
9.–11. juni - Hamar
Middelalderfestival på
Domkirkeodden.

I vår har det vært 7 samlinger med
Babysang i Ottestad kirkestue og
Romedal kapell. Den siste gangen er det
avslutning felles for begge gruppene
med utdeling av diplom og cd etterfulgt
av kaffe og kake.
I vår har det vært mulig for babyene å
velge gruppe. De yngste, 3–7 måneder,
og de som er eldre, fra ca. 8 måneder og
opp til 12–14 måneder.
På samlinger så er det et fast program
med sanger, regler og noen salmer. Hver
samling varer mellom 35–45 minutter og
vi har avslutter alltid med såpebobler til
velsignelsen. Etter endt samling er det
mulig å ta en kopp med noe å drikke
eller spise medbrakt matpakke.

17. juli - Konsertvandring med
Eli Helland. Hellige Birgitta-tonesatte bønner i Hamardomen.

Det er veldig hyggelig å få både starte
og avslutte uka med babysang, da samlingene denne våren har vært på mandager og fredager.
Vi kan allerede røpe nå at det starter ny
runde til høsten og oppstarts vil være i
uke 39. Denne høsten vil samlingene
foregå på Vollbo i Stange og i Romedal
kapell.
Facebook:
Tro Øst – Tro Vest
og
Babysang Tro Øst – Tro Vest (lukket
gruppe)
For ytterlig informasjon kan du kontakte menighetspedagog Ranya,
rsk@stange.kirken.no

Konsert med Mjøsfolk!

Nu solen går ned... er tittelen på konserten med Mjøsfolk i Stange kirke
søndag 28. mai kl. 18.00.
Mjøsfolk er folkesangerne Åsne
Valland Nordli (bildet fra venstre) fra
Norheimsund i Hardanger, Solbjørg
Tveiten fra Tørrvikbygd i Hardanger,
begge bosatt på Ottestad og Camilla
Granlien, oppvokst i Ringsaker og nå
bosatt på Lillehammer.
Til sammen har de et rikt folkesangrepertoar! Det er ballader, skillingsviser,
bånsuller, stev og småstubber og ikke
minst religiøse folketoner.
På konserten framfører de sangene helt
akustisk, både solo og noe sammen.

28. juli - Olsokarrangement på
Domkirkeodden. Konsert, foredrag, gudstjenste og vandring.
Les mer om senteret og deres
aktiviteter på
www.hamar.pilegrimsleden.no.
Følg senteret på Facebook
https://www.facebook.com/
Pilegrimssenter.Hamar/
og Instagram på
@pilgrim.in.hamar
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ter får du en dorisk skala). En nydelig salme som gjerne kan
fremføres i Tangen kirke på en konsert (selv om gruvemiljøet
i Gjellberget var heller lite…). Kanskje på neste konsert med
Tangen Skolekorps?
Jeg utfordrer en av skolekorpsets mange dyktige instruktører til neste min salme: Jan Erik Nyhuus
Hilsen Kåre Nordseth
(bodd på Tangen siden 2000,
dirigert Tangen Skolekorps siden 2008)

Min salme

Hei, og takk for utfordringen Ola Nordsveen!
Jeg brukte ikke lang tid på å bestemme meg for hvilken
salme: «Gammel Bergmannssalme». Dels fordi jeg ikke
kjenner hele salmeboka, og dels fordi jeg liker å tråkke litt
utenfor allfarvei i mange sammenhenger. Denne salmen står
ikke i salmeboka, men er trykket i «Feiselklang» som er en
egen sangbok for gruvemiljøet(!). Den er brukt av gruvearbeidere i mange hundre år, melodien er visstnok fra 1450.
Jeg ble kjent med denne salmen for 20 år siden, da jeg
bodde i et av de gamle gruvehusene ved Verket i Folldal.
Inga Live Kippersund og jeg lagde vandre-installasjonen og
teaterkonserten «Innerst Inne" i forbindelse med gruvas 350årsjubileum. Da ble salmen ny-arrangert og fremført inne i
«Worms Hall» som er et stort oppholdsrom 600 meter inne i
fjellet i Folldal Gruver. Melodien er nydelig enkel og teksten
er lett å forstå selv om gruvemiljøet lånte mange ord fra tysk.
Skalaen er bygd på en av de gamle kirketoneartene,
«dorisk», som er med på å gi den et vemodig, svevende preg.
(Hvis du på pianoet spiller fra D til D med bare hvite tangen-

«Arv og endring»
Olsokarrangement
på Domkirkeodden
28.–29.juli 2017

Leie av Tangen menighetshus
i forbindelse med møter, kurs, arrangementer,
minnesamvær, bryllup, selskap eller lignende.
Kontakt Anne Eliassen Stensberg
Telefon: 414 06 358

Temavandring
Foredrag med professor
Trond Berg Eriksen.
«Olavsarven og
reformasjonen»
Økumenisk gudstjeneste
Konsert med Frida Ånnevik
Se domkirkeodden.no for
mer detaljert program
Billettsalg på Ticketmaster.no
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For 50 år siden

Stange prestegjeld/
Ottestad sokn

Menighetsmøte
i Stange vedtar
status quo

Menighetsmøtet i Stange kirke søndag
19. februar vedtok at man på det nåværende tidspunkt ikke tilrår noen utskillelse av Ottestad sokn som eget prestegjeld.
Det har hersket en del spenning i
Stange i det siste om dette spørsmål.
Saken ble jo tatt opp allerede for 25 år
siden, og da vakte den atskillig interesse. P. g. a. krigen måtte dessverre saken
henlegges.
Utviklingen i Ottestad etter krigen
med en så sterk økning av folketallet og
den sterke ekspansjon på den sosiale
sektor som utbyggingen av Sanderud
sykehus, Vanførehjemmet og Åkershagan, har ført til at man fant at tiden
nå var inne til at saken ble tatt opp på
ny.
I Ottestad menighet ble det på menighetsmøtet enstemmig vedtatt oppret-

Turid Lundby,
Tangen menighet
– Hva gjør du som
frivillig i menigheten?
– Som frivillig i
menigheten er jeg
medlem av fellesrådet. Dette var helt ukjent for meg

telse av eget soknekall. Som sagt
ønsket Stange på menighetsmøtet at
saken beror foreløpig. Av de 24 som
deltok i avstemningen stemte 17 for
status quo, mens 7 stemte for ny ordning.
Når det gjaldt ny grenseregulering
mellom Stange og Ottestad sokn ble
dette vedtatt med 17 st., idet de gårder
som for 25 år siden dissenterte i spørsmålet, også for tiden ønsker å tilhøre
Stange. Det har på dette felt hersket
stor uklarhet særlig for de mange som
bor ved Ottestad stasjon. Vedtaket i
Stange menighetsmøte om dette spørsmål vil derfor rydde bort all denne
uklarhet og skape et mer naturlig skille.
Saken går nå til biskop og departement.
E. Eil.
_______

Visitas i Stange
prestegjeld

Det er nå gått 9 år siden vi sist hadde
bispevisitas i Stange, og i konferanse
med biskopen er det nå fastsatt visitas i

Vi presenterer de frivillige
før jeg kom inn. Det dreier seg mye
om budsjetter og tall. Interessant å se
denne delen av organisasjonen som
vi er en del av.
Er også med i den gruppen som driver med de eiendommene som
Tangen menighetsråd eier. Noen av
de eiendommene er utleid. Noen er
ubebygd. Og det er et ansvar å for-
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vårt prestegjeld i tiden 30. mai til 4.
juni i år. Vi gleder oss til dette besøk.
Biskopen har vært så elskverdig at han
har funnet anledning til flere besøk i
Stange i de år han har vært biskop.
Men en visitas er en stor begivenhet i
en menighet som lenge vil bli husket
både blant eldre og yngre. Det går jo
som regel en tiårsperiode mellom hver
gang. Vi ser med glede fram til visitasen også denne gang. Alle kirker og
kapeller blir besøkt, likeså sykehus og
pleiehjem, og skolene får sin dag i alle
tre sokn hvor biskopen vil møte barna.
Som prekenlisten viser blir det en
rekke gudstjenester både på hverdager
og to på visitassøndagen.
Hovedgudstjenesten blir i Stange kirke
søndag 4. juni med visitasgudstjeneste
og visitasmøte etter gudstjenesten.
I visitasreglementet står det om visitasmøtet at til dette innkalles menighetsrådenes medlemmer og kirkeverger.
Følgende innbys: Herredstyrets medlemmer, skolestyrets medlemmer, barnevernsnemnd og medlemmer av sosialstyrer, ledere for søndagsskoler og
kristelige og humanitære foreninger i
prestegjeldet. For øvrig har alle menighetens myndige medlemmer adgang og
rett til å ytre seg.
Et spesielt møte vil også biskopen ha
sammen med de tre menighetsråd, kirkeverger og kirkens betjening.
Så ønsker vi i den fine forårstid som
visitasen blir lagt til at alle våre kirker
blir fullsatt til glede for våre menigheter og til inspirasjon for alt kirkens
arbeid og virke i vår bygd. En ting skal
vi heller ikke glemme at flaggene heises på visitassøndagen. Med disse ord
vil jeg hilse biskopen og prosten et
hjertelig velkommen til Stange, og la
oss ikke glemme å be om Guds signing
over vår visitas 1967.
Kristen Raustøl

valte dette etter beste evne.
Er også med på gudstjenester som
en hjelper.
– Hvorfor er du frivillig?
– For å kunne bidra i et fellesskap
for Tangen. Da jeg ser på menigheten som en del av Tangen.

Tlf.: 625 72 751 - Storgt. 10, 2335 Stange

Menighetsbladet
trenger
annonsører

Vil du profilere din bedrift til
ca 10.000 lesere pr. år for kun
1/15 side, pr. år kr. 1.500,–
2/15 side, pr. år kr. 3.000,–
3/15 side, pr. år kr. 4.000,–
4/15 side, pr. år kr. 5.000,–
6/15 side, pr. år kr. 6.000,–
15/15 side, pr. år kr. 10.000,–
ta kontakt med
redaksjonskomiteen

Bør Børson jr. i Kvennstuguteateret
Også i år blir det oppsetning i
Kvennstuguteatret, denne gang
«Bør Børson Jr.».

Lørdag 10. juni kl 1700
Søndag 11. juni kl 1700
Mandag 12. juni kl 1830
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Tirsdag 13. juni kl 1830
Onsdag 14. juni kl 1830
Se: www.kvennstuguteatret.no

Slekters gang
Stange

Døpte
19.03.
09.04.
16.04.
23.04.
Døde
28.02.
07.03.
18.03.
23.03.
23.03.
24.03.
24.03.
25.03.
29.03.
01.04.
05.04.

Tangen
Døpte
12.03.
12.03.
Døde
02.02.
02.04.
01.05.

Tangen kirke
28. mai
Kl 1200

Mathias Østli Hansen
Iben Willumsen-Dale
Elona Skogstad
Hedda Rønning
Liv Randi Kristiansen
Kjell Meljordshagen
Jon Nyhagen
Reidun Sveen
Rolv Arvid Sætre
Per Pedersen
Ester Lillejordet
Arthur Göllner
Kari Halvorsrud
Kari Sørholte
Arnold Martinsen

f. 1943
f. 1942
f. 1938
f. 1934
f. 1927
f. 1929
f. 1924
f. 1920
f. 1932
f. 1942
f. 1958

Ole Kristian Hougsrud
Simen Frenning Karlsen
Aslak Vidar Alnæs
Carl Opsahl
Kjell Tor Evensen

Konfirmasjon 2017

f. 1939
f. 1936
f. 1945

Hanne Marthe Alnæs
Erik Høvde Antonsen
Frida Vesterlund Gerkens
Malene Johansen
Sabrine Nordli Kristiansen
Ruben Kulstad-Andersen
Sindre Simensen Lundby
Stine Sletli
Marius Østli
Sigve Rønning Østlie

Stange kirke
4. juni
Kl 1000

Solvår Alm
Robin Dillerud
Simen Maagaard Engen
Emma Bunes Evensen
Linn Berger Ewald
William Douglas Brynjar
Paulsen Fraser
Emil Kristoffer Furulund
Emil Habberstad

Edvard Habberstad
Anne Mona Hagen
Emma Eikemo Hagen
Hanne Helmersen
Sara Stensby Johansen
Ive Marie Ilseng Galåsen

Stange kirke
4. juni
Kl 1200

Kristoffer Wallin Glorvigen
Truls Ola Hoel
Sara Kampenhøy
Emma Akselsen Kristiansen
Bendik Søgård Lukassen
Preben Mickelson
Tobias Mikalsen
Oda Kristine Nilsen
Johanna Dufseth Nøkleholm
Mathea Røise
Emma Løken Standerholen
Andrea Mickelson Stenhaug
Kachina Aschenberg Øwre
Sander Johansen Skogly
Ella Paloma Ødegård

Internasjonal kafé
Den internasjonale kafeen på Vollbo har
åpent annenhver lørdag fra kl. 12.00 til
kl. 15.00 utover høsten og vinteren. Alle

er velkommen innom til en kopp kaffe og
kake eller vaffel.
Datoene er: lørdag 9. september, lørdag

23. september, lørdag 7. oktober, lørdag
21. oktober, lørdag 4. november, lørdag
18. november og lørdag 2. desember.

Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Vi leier ut lokaler til minnesamvær, konfirmasjoner,
konfirmasjonsselskaper,
bursdager for store og små
og andre arrangementer.
Stor sal, mindre stuer
og kjellerlokale.
Nyoppusset kjøkken.
Betjening kan leies.
Se priser på
www.stangemenighet.no.
Kontakt: Kari Bjørgen
Tlf. 97739544/62571714
E-post: kasabjo@gmail.com
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Vi leverer blomster til
alle anledninger

Hårfixer’n
v/Ingunn Lien
Tangstubakken 6
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 23 81

Hvordan har du det
egentlig?
Kirkens SOS
22 40 00 40

Et menneske å snakke med
når livet er som verst
Du kan også skrive via
www.kirkens-sos.no
Vi er her. Alltid!

NÆRMILJØSENTRALEN sør i Stange, 2337 Tangen
HEDMARK KJØKKENET

Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken
Skyvedørsgarderobe etter mål
Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet
Hvitevarer fra AEG, Elektrolux,
Husqvarna og Zanussi
Ring for uforpliktende pristilbud
Tlf./faks

Kontortid hver onsdag 10–14
Eldretreff annenhver onsdag 11–13
Tlf alle dager 10–18 Tlf 93045772

62 58 72 26

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

Storgata 11, 2335 Stange
Telefon: 62 57 11 29
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Ny gjenbruksbutikk:

Jeg har en drøm
«Jeg har en drøm». Slik innledet Marit
Johnsen fra Hamar den entusiastiske og
begeistrende beretningen om den nye
gjenbruksbutikken i Brumunddal, da
Såstad misjonsforening var vertskap for
NMS’ områdeutvalgs årsmøte på Vollbo.

Gjenbruk er «in». NMS (Det Norske Misjonsselskap) eier
allerede 50 butikker over hele landet og driver dem med stor
suksess. Butikken i Brumunddal blir den første i Hedmark.
På tampen av det nye året ble det avholdt et første møte i
Storhamar kirke og der meldte det seg allerede flere fra
Stange, Kari Johanna, Marit, Gudrun og Arnfinn, som frivillige
hjelpere. «Hvorfor er du interessert i å være frivillig medarbeider i en gjenbruksbutikk?», ble Marit spurt. «Fordi jeg liker
vakre gamle gjenstander, ser frem til å jobbe sammen med
hyggelige mennesker og ikke minst treffe nye. Dessuten er jeg
medlem i Såstad misjonsforening og vil gjerne bidra til og
støtte NMS sitt arbeid.» Med det beskrev Marit egentlig NMS
Gjenbruks tredelte fokus i kortform: Miljø, Møteplass og
Misjon. «Gjenbruk av gjenstander betyr at vi ikke bruker ressurser på ny produksjon og belaster miljøet mindre.
Gjenbruksbutikkene er et skattekammer for dem som leter etter
ting med sjel i! Utover det har alle butikkene en kaffekrok
hvor det er lett å slå av en prat. De frivillige medarbeiderne
jobber uten lønn, brukte gjenstander tas imot og selges til
bruktpris. Slik skaffes inntekter til misjonsarbeidet», forklarte
Marit Johnsen. På spørsmålet om beliggenheten til den nye
butikken svarte hun smilende: «Det er lett å huske: Vi kommer
til å selge gamle ting og butikklokalene ligger i Gammelgata
29 i Brumunddal. Butikken åpnes i midten av august!»
For å drive butikk, trenger vi varer. I første omgang vil vi
selge møbler, service, pyntegjenstander, sportsutstyr mm (unntatt hvitevarer og klær). Alle i Stange og Tangen, som har gjenstander til overs, bes å ta kontakt med Gudrun Fjågesund. «Vi
kan være behjelpelig med å hente varene, mellomlagre dem og
levere i god tid før butikken åpnes», lover Arnfinn og Gudrun,
som forteller, at butikken er på facebook (søk på NMS
Gjenbruk Brumunddal og «like» siden!). Der blir det lagt ut
informasjon om fremgangen i etableringen av butikken og etter
oppstart også bilder av varene.
Frede M. Fjågesund

Frivillige hjelpere, fra venstre Kari Johanne Bjørgen, Gudrun
Fjågesund og Marit Nordsveen.

Hjertlig takk til Nærmiljøsentralen

Hjertlig takk til Nærmiljøsentralen for pengegaven vi fikk overbragt ved Årsmøtet den 6.april 2017.
Gaven var øremerket varmvannsbereder, og denne vil komme godt med!
Med vennlig hilsen fra Tangen menighetsråd
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Kirke og menighet
Stange kirkekontor

Besøksadresse: Vollasvingen 1.
Postadresse: Postboks 214,
2336 Stange
Kontortid: 08.30–15.30
Sentralbord: 62578930
Faks: 62579140
Kirkegård, grav og gravfeste:
tlf.: 40602346
Epost:
fellesradet@stange.kirken.no
Trosopplærer Ottestad, Stange og
Tangen, Øyvind Åge Berg
tlf.: 99710504.

Stange menighet

Menighetsrådsleder
Arnfinn Bjørgen: tlf.: 91670353
kasaeg@gmail.com
Sokneprest Frede Mandt Fjågesund:
tlf.: 95754142 - Privat: 62572500
ff@stange.kirken.no
Kantor Jan Asbjørn Liberg:
tlf.: 93467395 jaliberg@hotmail.com
Kirketjener Øystein Engen:
tlf.: 92073190
oe@stange.kirken.no
Kasserer Arnfinn Bjørgen
tlf. 91670353
kasaeg@gmail.com

Kontonr. for gaver eller innbetaling:
1813.22.02008.
Kontonr. for gaver til orgelfondet:
1822.17.49355
www.stangemenighet.no

Tangen menighet

Menighetsrådsleder
Gry Merete Haakensveen
tlf.: 97652521
Sokneprest Nina Th. Bredsdorff
tlf.: 92411222
nb@stange.kirken.no
Kantor Jan Asbjørn Liberg
tlf.: 93467395
jaliberg@hotmail.com
Kirketjener Kjetil Sørli Krøtøy
tlf.: 92859728
ksk@stange.kirken.no
Kirketjener (helger)
Dorthe Melbye
tlf.: 97402096
dm@stange.kirken.no
Kirketjener (helger)
Johanne Melbye
tlf.: 97482648
jm@stange.kirken.no
Kasserer: Marthe Skjæret Nilsen
tlf.: 90677456
Kontonummer for gaver:
1813.20.00227

Stange kirkelige fellesråd

(felles for alle menighetene)
Fellesrådsleder:
Vegard Fikke
tlf. 91659061
fikke@online.no
Kirkeverge Ivar Manum
tlf.: 93438165
im@stange.kirken.no
Konsulent Gudrun Fjågesund
tlf.: 46427711
gf@stange.kirken.no
Konsulent for prestene:
Gunnhild Slåtten
tlf.: 62578930
gs@stange.kirken.no

S TANGE TANGEN

Kirketorget
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.

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

SMUK – Ungdomsklubben på Vollbo
for 5.–7. klasse.
Voksenledere: Vegard Fikke,
May Sigrun Rusdal Fikke,
Ida Kathrine Lundby, Eleonora Eikemo
Hagen, Grete Hubred og Asbjørg Vestli.
Ungdomsledere: John Kristian
Bergestad, Jonas Amberg, Sven
Amberg, Håvard Fikke, Ingrid Fikke,
Matias Kulstad-Hanssen.
Se SMUK bloggen:

http:http://stangemenighetsungdomsklubb.webs.com

Grafisk formgiving: Rune Aasen
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Gudstjenester i Stange og Tangen

21.05. Sjette søndag i påsketiden
STANGE KIRKE kl 1100 Ung messe.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetens arbeid

28.05. Søndag før pinse
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100
Økumenisk gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Vollbo
TANGEN KIRKE kl 1200 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.
Solosang: Marthe Syverinsen
04.06. Pinsedag
STANGE KIRKE kl 1000 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Mesnali leirsted
STANGE KIRKE kl 1200 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Mesnali leirsted
TANGEN KIRKE kl 1100 Høytidsmesse.
Nina Th. Bredsdorff
11.06. Treenighetssøndag
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid

18.06. Andre søndag i Treenighetstiden
BALBERG kl 1100 Friluftsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Kirkekaffe.
LALUMSVANGEN kl 1200 Friluftsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff og
Espa og Tangen musikkorps spiller.
Kaffesalg.
25.06. Tredje søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

02.07. Fjerde søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

09.07. Femte søndag i treenighetstiden
STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Nina Th. Bredsdorff.
16.07. Sjette søndag i treenighetstiden/Aposteldagen
Ingen gudstjeneste

23.07. Sjuende søndag i treenighetstiden
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100
Høymesse.
Frede M. Fjågesund
30.07. Åttende søndag i treenighetstiden
STANGE KIRKE kl 1100
Høymesse.
Frede M. Fjågesund

06.08. Niende søndag i treenighetstiden
TANGEN KIRKE kl 1100
Høymesse.
Frede M. Fjågesund
13.08. Tiende søndag i treenighetstiden
STANGE KIRKE kl 1100
Høymesse.
Frede M. Fjågesund

19.08. Lørdag
MESNALI KIRKE kl 1700
Avslutningsgudstjeneste for konfirmantleiren.

20.08. Ellevte søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

27.08. Tolvte søndag i treenighetstiden
TANGEN KIRKE kl 1100
Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff

03.09. Trettende søndag i treenighetstiden
STANGE KIRKE kl 1100
Høymesse.
Frede M. Fjågesund
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1800
Salmekveld

10.09. Fjortende søndag i reenighetstiden/Vingårdssøndag
TANGEN KIRKE kl 1700
Familiemesse.
Nina Th. Bredsdorff.
2- og 3-åringer invitert
17.09. Femtende søndag i treenighetstiden
STRANDLyKKJA KIRKE kl 1100
Ung messe.
Nina Th. Bredsdorff.
Presentasjon av nye konfirmanter.

24.09. Sekstende søndag i treenighetstiden
STANGE KIRKE kl 1100
Familiemesse.
Frede M. Fjågesund.
Utdeling av 4-årsbok.
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1400
Ung messe.
Menighetspedagogene Ranya Staangstad Karlsen
og Oddvar Karvainen Øieren.
TANGEN KIRKE kl 1800 Salmekveld.
30.09. Lørdag
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1200
Musikkandakt.
Jan A. Liberg og Frede M. Fjågesund

01.10. Syttende søndag i treenighetstiden
STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100
Prekengudstjeneste.
Frede M. Fjågesund
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Nytt fra Tangen menighetsråd
29. mars hadde diakonigruppa i
Tangen menighetsråd formiddagstreff for eldre og enslige i menighetshuset. Rundt 40 personer kom.
Det ble servert gode snitter, kaffe og
kaker. Stein Breck og Mari Sletli
leste noen fine stubber av Alf
Prøysen. Anneli Hætta spilte opp til
vårsanger på piano. Takk for god
hjelp av Berit Mostulien.

Tekst og foto: Kine Lundsbakken

Her er fra venstre Randi Henriksen, Ellinor (dagens minste deltager) blir holdt av Nina og
Anna Lund til høyre. Det er 90 år i mellom yngste og eldste på dette bilde.

Nytt fra Tangen menighetsråd, Diakonigruppa

4. mai hadde vi
kveldsmat med
seks barn og deres
foreldre på Tangen
menighetshus. Vi
sang sanger fra 6
års boka og
dramatiserte Den
barmhjertige
samaritan. Veldig
hyggelig sammenkomst!
Tekst og foto:
Kine Lundsbakken
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