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Noen må våke i verdens natt, noen må tro 
i mørket, noen må være de svakes bror, 
Gud, la din vilje skje på jord! 
Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød, noen må vise 
mildhet, noen må kjempe for andres rett, 
Gud, la ditt rikes tegn bli sett! 
Hjelp oss å følge ditt bud!

Les mer om menighetens fasteaksjon på s. 7

Under midnattsmesse natt til 1. søndag i advent i Vallset kirke, tente 11-åringer Amnestylys i kirka. Lyset er sterkere 
enn mørket.  Påskens store under skal igjen minne oss om det, men først må Jesus inn i langfredagens  mørke. 
Våger vi å følge han på veien…                          Foto: Oddveig Sandvold Klafstad

Herre, du våker i verdens natt, Herre, du bor
 i mørket,Herre, du viser oss Kristi dag!

 Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!

(Svein Ellingsen)
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Leder:

Går du i «riktig» retning...? 
Tekst: Ralph Knutsen
 

Jeg spør ikke om hvor langt du har gått, 
eller hvor langt du har kommet.  Vi skal 
ikke sammenligne oss med hverandre.  
Men synes du at livet ditt har den retnin-
gen det skal?  Beveger du deg mot et godt 
mål?  Det er vel ikke likegyldig for deg, 
eller for andre, hvordan du lever, hva slags 
frukter ditt liv bærer?  Ingen av oss lever 
på en øde øy!

Hva er en god retning for livet, ditt liv, mitt liv og for vårt felles 
liv på jorda?  Er det mulig å bli enige om et svar, uten å snakke om 
penger og økonomi?  Alt dreier seg ikke om penger, og kjærlighet 
til penger er roten til mye vondt i verden! 

 Jeg skulle gjerne ha snakket om Gud, at et liv som beveger seg mot 
Gud, er et liv som går i «riktig» retning.  Men det er vanskelig.  
Mange tror ikke på Gud eller har et diffust, vondt eller problema-
tisk bilde av Gud.  Kan vi bli enige om noe annet enn Gud som et 
godt mål å bevege seg mot?

Hva med Allkjærlighet?  Det er en kjærlighet som er større enn vi 
kan forstå, og som kan sprenge de trange rommene vi har i oss og 
mellom oss, både som individer og samfunn. Jeg håper du ikke 
har mistet troen på en kjærlighet som er større enn hat, bitterhet, 
likegyldighet, smålighet, selvgodhet, selvforakt, frykt.  Vi vet at en 
slik kjærlighet finnes, gjør vi ikke?  Tenk på Nelson Mandela, tenk 
på Martin Luther King, tenk på Moder Teresa, tenk på Mahatma 
Gandhi, tenk på Maria, Jesus mor, tenk på Jesus Kristus. Eller 
tenk på noen du kjenner, som har gitt deg et glimt av kjærlighetens 
storhet…. Det finnes en kjærlighet som er større enn vi kan forstå, 
og når vi beveger oss mot den, åpnes et større landskap,  både i oss 
og rundt oss.  Da beveger vi oss fra jeg til vi.  Fra å være individua-
lister til universalister. 

For meg er Allkjærligheten et annet ord for Gud. Jeg tror Gud 
kaller oss og vil lede oss i en retning som åpner og ikke lukker.  
Åpner oss som enkeltmennesker og som samfunn.  For å slippe å 
være redd, må vi bli venn med fienden, sa  Per Fugelli i filmen om 
hans siste levetid.  Det kan vi ikke gjøre uten å åpne oss, uten å gå 
forsoningens vei.  Å nøre opp om fremmedfrykt, fiendebilder og 
hat kan ikke være en riktig vei å gå for samfunnet og for verden.  
Jeg synes samfunnet vårt beveger seg i feil retning.  Vi er blitt mer 
lukket, mer selvgode, mer egoistiske.  Men er ikke samfunnet oss?  
Går vi i «riktig» retning?

God vandring, god fastetid og god påske.

NB!!  En vandring kan bare begynne der hvor du befinner deg.  
Sannheten er m.a.o. viktig.  Glem heller ikke å takke og husk at 
kjærligheten alltid er større!
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Påskeandakt 2018
Tekst: Biskop Solveig Fiske

Mange alterbilder har påskemotivet med Jesus på korset. Oftest 
er motivene utformet slik at vi finner på siden av Jesus apostelen 
Johannes, og Jesu mor Maria. I følge evangeliet etter Johannes var 
det faktisk tre som het Maria ved Jesu kors: det var Jesu mor og 
morens søster som også hette Maria. Dessuten Maria Magdalena. 

Når vi ser slike bilder tenker vi sjølsagt mest på Jesu død og lidelse. 
Men det er samtidig noe annet som stiger fram: At Jesus ikke var 
alene da han døde. Riktig nok kjente han seg forlatt av Gud da 
han ropte «Min Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Men 
forfatteren av Johannes evangeliet ser noe mer. Det var noen der i 
hans siste time, til han hadde fullført det han skulle. Det var hans 
aller nærmeste og fortrolige. Jesu mor, den disippelen han hadde 
kjær, hans tante og Maria Magdalena.

Døden blir veldig ofte framstilt som det ensomste av alt. Vi fødes 
alene, og vi dør alene blir det sagt. Men er dette så sikkert? Når vi 
blir født, så er det hender som tar imot oss og beskytter oss. Uten 
denne omsorgen går vi til grunne. 

Når min dødstime er der, så vil jeg at det skal være noen der. Mine 
aller nærmeste. Døden er kanskje ikke så ensom som vi har trodd? 

Det er et dobbelt håpsperspektiv knyttet til døden. Det ene er det 
å være omgitt av noen som viser en omsorg i dødens stund.  

Det andre er knyttet til Jesu død, mot evigheten.  Jesus fjernet seg 
ikke fra verdens lidelse og heller ikke fra det enkelte menneskets 
smerte. Han var i den og gikk inn i det ytterste rommet. Jesus var 
alltid til stede der verden led og enkeltmennesker opplevde smerte. 

Hans død er en hengivelse for oss, i kjærlighet, «Ingen har større 
kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» står det i Johan-
nesevangeliet. 

«Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» skriver Paulus i 
1 Korinterbrev. I påsken åpner Jesus et nytt perspektiv på døden – 
det er opprettet et håp om at døden ikke lenger er siste stoppested. 
At selv om vi skulle dø i ensomhet, så er vi ivaretatt på den andre 
siden. Selv om vi skulle dø i ensomhet, er Jesu oppstandelse det lys 
som er tent for oss.  

Jeg ønsker dere alle en velsignet påskehøytid!

Menighetsbladets              
økonomi
Bladet gikk med et underskudd på litt over 12 tusen kroner i 
2017.  Dette skyldes først og fremst at det var 74 færre som be-
talte inn den frivillige kontingenten og at vi fikk inn noe færre 
gaver. I dette bladet finner dere en bankgiro som kan benyttes 
til å betale inn den frivillige kontingenten, men vi har også 
opprettet en vippskonto for å gjøre det lettere for dere, og sær-
lig dere unge lesere.  Vipps-kontoen er regisert i Romedal sogn 
med følgende nummer og navn: # 511478 Menighetsbladet

Betal årets frivillige kontingent på 150.- (200.- uten-
lands) med VIPPS  # 511478 Menighetsbladet
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20 år som prest i Vallset og Romedal….
Tekst og foto: Ralp Knutsen 

Jeg har nylig fylt 60 år og er i mitt 21. år som prest i Vallset og 
Romedal.  For meg er det en anledning til å stoppe opp og tenke 
litt høyt over det som har vært og det som eventuelt kan  komme.  
Håper dere vil bli med meg på det.  

Takk
Aller først!  Takk for at dere har tatt så godt imot meg som prest.  
Ja, slik føler jeg det, selv om de fleste av dere er lite å se i kirkene 
våre på søndagene.  Jeg opplever at jeg blir verdsatt som prest og 
at mange er glad i meg.  Det er ingen selvfølge og det er jeg svært 
takknemlig for. Jeg håper at dere også har opplevd å bli tatt imot 
av meg, for det er mitt oppriktige ønske å ta imot alle dere når 
våre veier møtes.  Å ta imot hver og en av dere med respekt og med 
kjærlighet, ikke minst når jeg møter dere i sorg.

Barn og unge
Jeg har brukt mye tid med barn og unge, ikke minst gjennom Ro-
sett, men også med å inkludere barn og unge i våre gudstjenester, 
ved å åpne nattverdbordet for barn og unge, gjennom mange ulike 
trosopplæringstiltak og gjennom samarbeid med skole og barne-
hage.  Det har vært viktig og meningsfylt for meg.  Å erfare at 
mange barn og unge i bygda kjenner meg og smiler og hilser, var-
mer hjerte mitt.  Jeg ser likevel ikke for meg at jeg skal prioritere så 
mye tid og krefter på dette arbeidet som jeg har gjort, i den tida jeg 
har igjen som prest her.  Ikke bare fordi jeg kjenner en viss slitasje, 
men også fordi jeg ønsker å prioritere andre sider ved det å være 
lokal prest.  Det skal jeg komme tilbake til, men først vil jeg skrive 
litt mer om gudstjenestearbeid ….

Å feire gudstjenester
Å feire gudstjenester har hele tiden vært en svært viktig del av mitt 
liv som prest og som kristen.  Og jeg har fått dele veldig mange 
fine og hellige øyeblikk med mange av dere, både i Romedal og i 
Vallset, men særlig i Vallset.  Vallset kirke er min sognekirke og 
jeg er veldig glad i det rommet.  Jeg håper og tror at jeg har fått 
«åpne»  kirkerommet for dere slik at dere har kunnet erfare at Gud 
er nær, at Jesus er nær og tar imot oss.  Kirka skal kunne romme 
hele vårt liv på godt og ondt.  Det skal være rom for alle livets 
fargenyanser i kirka, også det beksvarte.  Jeg har ønsket og ønsker 
fortsatt å formidle at i Guds kjærlighet er det rom for alt!  For meg 
har også nattverden blitt en stadig viktigere del av gudstjenestene 
våre.  Jesus tar imot oss og hele hans skaperverk når vi bærer fram 
brød og vin til alteret.   Det er fordi vi er tatt imot og blir tatt imot, 
at vi også kan ta imot.  Jeg skulle ønske at flere oppdaget dette 
mysteriet ….

Jeg har aldri vært opptatt av å telle hvor mange som kommer til 
kirka på en søndag.  Men sannheten er likevel den at på de 20 
årene jeg har vært prest, så kommer det stadig færre til våre guds-
tjenester.  Det merkes spesielt når det ikke er dåp eller kor eller 
andre forhold som «sikrer» flere deltakere.  I 2017 feiret vi 7 guds-
tjenester hvor vi var under 15 sammen, 1 hvor bare 7 var tilstede og 
av disse 5 som «måtte»…   Denne utviklingen tror jeg dessverre vil 
fortsette, hvis ikke flere oppdager hvilken rikdom det er å samles 
for Guds ansikt for å synge og be, lytte og å ta del i nattverdens 

hellige måltid.  Og hvis ikke flere føler og tar et ansvar for dette 
fellesskapet. Jeg vil uansett fortsette å prioritere det å feire guds-
tjenester i Vallset og Romedal.  Det er gudstjenesten som gjør oss 
til en kristen menighet, og gudstjenesten blir ikke mindre viktig 
om vi er bare noen få som samles.  Jeg skulle likevel ønsker at flere 
ville føle og ta et ansvar for vårt gudstjenestefelleskap.

Framover…
Jeg er blitt 60 år.  Hvis helsa tillater det ser jeg for meg å være prest 
hos dere i 10 år til.  Jeg har de siste 5 årene blitt stadig mer opptatt 
av stillhet og bønn.  Jeg har vært på mange lange pilegrimsvand-
ringer alene med Gud og i naturen og vært på mange stille retreat.  
Jeg har også fordypet meg i åndelig veiledning og har hatt stor 
glede og nytte av selv å gå i åndelig veiledning.  Jeg tror fordypning 
er viktig.  Vi lever på mange måter i overfladiskhetens tidsalder.  I 
alle livets relasjoner kan vi erfare fordypning.  Jeg tenker på vårt 
forhold til oss selv og andre, vårt forhold til naturen og i vårt for-
hold til Gud.  Og for meg henger alle disse relasjoner sammen.  Vi 
kan ikke komme nærmere Gud uten også å komme nærmere oss 
selv, nærmere andre, nærmere naturen, nærmere dyr….   Noen har 
sagt at den lengste pilegrimsvandringen for oss mennesker er den 
som går fra hode til hjerte.   Det er fordypningens vei og det skjer 
ikke av seg selv.  Vi må ville det, og vi trenger kanskje hjelp, veiled-
ning.  Trenger noen som er villig til å gå sammen med oss, være en 
medvandrer.  Hvis jeg kunne bruke litt mer av mitt prestearbeid på 
dette,  ville det gledet meg stort.  Hvis Gud vil og hvis andre vil….

Takk igjen for at jeg får være prest hos dere!

Fred og alt godt!

Ralph

Evangelieprosesjon under midnattsmesse natt til 1. søndag i advent 
2017.  Foto: Oddveig Sandvold Klafstad 
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Ellen takker etter 22 år på Egerom!
Tekst og foto: Ralph Knutsen 

Dette er ikke lett for Ellen.  Etter 22 år som driver av Egerom 
møte- og selskapslokaler, skal Ellen gi seg.  Hun vil så gjerne 
takke alle de som har brukt henne og lokalene, og alle de hun 
har jobbet for og samarbeidet med.  Hun vil så gjerne skive noe 
i menighetsbladet.  Kan ikke du hjelpe meg Ralph….?  Ellen 
får tårer i øynene når hun skal si noe om hva dette arbeidet har 
betydd for henne og når hun skal takke…  Vi avtaler å møtes 
på menighetshuset og Ellen begynner å fortelle…

Vakre lokaler…
«Det var 1. april i 96 jeg overtok driften av lokalene i 2. etg. på 
Egerom.  Lokalene var nyoppussede og lekre.» Ellen vedgår at disse 
lokalene har betydd mye for henne.  Det er en helt spesiell atmos-
fære som møter en når en kommer opp i andre etasje.  Fargene, 
lyssettingen, bildene, kvaliteten på vegger, tak og vinduer…, alt 
sammen fyller en med ro, harmoni.  Å pynte og gjøre i stand disse 
vakre lokalene har vært svært motiverende forteller Ellen.  Så site-
rer hun noen ord som Knut Fallbakken skrev i romanen, Tyvene, 
hvor handlingen er hentet fra Vallset og en sene i boken er fra 
et minnesamvær på Egerom.  «Egerom, det er en kombinasjon av 
en storgård, et samfunnshus og et jaktslott……, og kringla som 
serveres er sagnomsust…»   Ellen er glad i mennesker og hun vil 
så gjerne at de som kommer til «henne» skal trives og ha det bra.  
«Det betyr mye for meg at folk skal trives og jeg har fått mye posi-
tive tilbakemeldinger».  Ellen sitere en av de mange tusen gjestene 
som har vært innom på Egerom på minnesamvær, eller andre typer 
lag.  «Det er så godt å komme på Egerom, de er rundt oss hele 
tiden, men vi merker ikke at de er der….»  Ordene kommer fra 
Knut Hval.  Mange kan helt sikkert skrive under på disse ordene, 
og siden Ellen overtok driften har hun hatt ca. 100 arrangementer 
i året, hvor ca. en fjerdedel har vært minnesamvær.  

Det var ment slik…
Ellen forteller om hvordan hun kom til Egerom…
«Jeg har aldri lest en stillingsannonse og begynte å jobbe tidlig.  
Min første jobb var på Asla i Hamar, de  drev kiosk og kafe.  Jeg 
ville ikke gå på skole, var mer opptatt av å tjene penger.  Men da 
jeg ble «voksen» og mor til Geir, så tok jeg ungdomsskoleeksamen 
på kveldstid. Etterpå det tok jeg handelsskole på kveldstid.  I 1975 
startet jeg min egen kiosk vis a vis Hamar stadion og drev den 
sammen med Bjørg, søskenbarnet mitt i 21 år.  Der trivdes jeg godt 
og rakk også å lese kokk og stuertfaget.  Ved en tilfeldighet så Bjørg 
og jeg at Egerom søkte etter nye drivere.   Uten å tenke oss mer om 
reiste vi dit og sa at vi var interesserte, og vi fikk jobben.  Så måtte 
jeg selge kiosken….  Det var pussig, for jeg var ikke ute etter nytt 
arbeid.  Men når jeg så at Egerom trengte nye drivere, så var jeg 
ikke i tvil.  Der kunne det være fint å arbeide til jeg blir gammel, 
tenkte jeg.  Jeg tror det var ment slik…    

Tid for å takke..
22 år er gått siden Ellen overtok Egerom og hun er blitt 72.  Hun 
har tatt imot mennesker i sorg og i glede.  Kjente og ukjente.  Fest-

stemte og sorgtyngede.  Gjort i stand, pyntet og laget mat.  Gjort 
seg flid for alle.  Alle skulle behandles likt, det har vært viktig for 
henne.  Hennes tid som driver er over og hun er glad for at Svein 
Erik Holm skal overta som ny driver.  Hun håper at det fremdeles 
kan være bruk for henne, men er glad for å slippe ansvaret.  Det er 
tid for å takke, for Ellen er takknemlig.  Hun er takknemlig for at 
det har vært bruk for henne, for at mange har villet bruke henne 
og komme til Egerom i sorg og i glede. Og hun er takknemlig for 
alle som har hjulpet henne, som har vært med å lage den gode at-
mosfæren mange har er fart, at «de er rundt oss hele tiden, men vi 
merker ikke at de er der».  Det er nå klumpen i halsen kommer og 
Ellen blir rørt.  Det er ikke bare i sorg en griner og blir rørt.  Også 
i glede, også i takknemlighet!  

Vi vil også takke…
Jeg som har blitt tatt imot av Ellen på utallige minnesamvær vil 
også takke, og jeg vil takke på vegne av de mange  som har kom-
met opp i 2. etg og opplevd den gode atmosfæren.  Hvor godt det 
er for de som er i sorg å samles for å minnes.  Vi er heldige i Vallset 
som har et slikt sted å komme til i sorg og i glede og Vallset menig-
het er heldig som har et slikt sted så nær kirka vår. Vi er heldige 
som har hatt Ellen i alle disse årene!  Jeg vil også takke for alle de 
gangene jeg har fått snike meg inn på kjøkkenet på veien hjem og 
fått smake på den sagnomsuste kringla.  Takk Ellen!   
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Våre kirketjenere
Tekst: Frank Evensen

Vi som bruker kirkene i bygda, ser lite til kirketjeneren, men vi vil 
merke det godt hvis ikke den tjenesten er på plass. 
For å få en orientering om hva jobben som kirketjener går ut på, 
avtalte jeg et treff med et par av dem. Jeg møtte Øystein Engen og 
Ivar Dahl en februardag i kirkestua i Vallset, og de kunne fortelle 
alt om en kirketjeners arbeidsoppgaver

De er en del av kirketjenerteamet i Stange kommune. 
Teamet dekker hele kommunen og består av:
• Steinar Aaseth (50% for tiden)
• Stein Lundsbakken ( 50% ) 
• Øystein Engen
• Ivar Dahl 
• Kjetil Sørli Krøtøy  

Dette er en fleksibel måte å organisere tjenesten på, de har oversik-
ten over alle kirkene og planlegger innsatsen og arbeidet sammen. 

Hva inngår i jobben som kirketjener?
• Ringing med kirkeklokkene
• Klargjøring av graver som teletining, graving og gjenfylling
• Grasklipping sommer og snørydding vinter
• Bygningsmessig vedlikehold
• Brannvern og testing av brannalarmer
• Trefelling

Ringing med kirkeklokker
Kirkeklokkene i Tangen, Stange og Strandlykkja har elektrisk 
styring, de øvrige har tau. Før måtte kirketjenerne stå oppe ved 
klokkene, men nå er tauet ført ned til galleriet. Lydnivået ved 
klokkene ble målt til 120 db og det var skadelig for hørselen, 
sjøl om hørselsvern ble brukt. Telling av slag må ringeren gjøre. 
Ringingen ved avslutning ved graven styres av begravelsesagen-
ten som gir et signal til ringeren. Det kan forekomme at det gis 
signal på feil tidspunkt, slik at siste verset ikke blir sunget.

Klargjøring av graver
Etter at gravplass er klarert kan graving utføres. Om vinteren 
er det varierende tele i bakken som må tines først. Kirketjene-
ren graver opp gravene og legger til rette for begravelse, og de  

fyller igjen etter begravelsen. De har en minigraver som de frak-
ter rundt på lastebil. Under begravelsessermonien er kirketjener 
inne i kirken og påser at alt fungerer greit der.

Grasklipping og snørydding
I perioder med kraftig grasvokst og samtidig flere begravelser, 
kan det hope seg opp så det blir litt hektisk. Det er mange steder 
trangt så det er tidkrevende. Været er jo ofte mildest talt varier-
ende her i landet, alt fra tørke til ekstrem nedbør, og dette påvir-
ker også kirketjenerens hverdag.

Bygningsmessig vedlikehold
Kirketjenerne har også oppsyn med det bygningsmessige ved  
kirkebyggene. De har også oppsyn med lyd, lys og varme inne i 
kirkene, og de er ansvarlig for renholdet. Enklere oppgaver utfø-
rer de selv, behov for større oppdrag meldes oppover. Oppretting 
av gravstøtter har de ikke med, men kan bistå hvis noen spør. 
Om sommeren kan det være behov for mer hjelp enkelte ganger, 
men de har taklet det hittil med felles innsats. Hvis det skal felles 
trær, er det også godt å være flere sammen om det.

Brannvern
Kirkene har automatisk brannvarsling som går direkte til brann-
vesen. Brannvesen har tilgang til nøkkelskap hvor nøkkel til kir-
ken oppbevares. Denne varslingen må testes jevnlig, brannvesen 
ønsker at det gjøres hver måned. Dette utføres av kirketjeneren. 
Det er satt et maksimum på 350 personer i kirkene i kommunen, 
uansett hvor mange det er plass til. Dette er grunnet eventuelt 
behov for rask evakuering.

Gudstjenester
Det er egne helgekirketjenere som deltar ved gudstjenester.  
Det er det også ved konserter og andre utenomkirkelige arran-
gementer.

Årets Fasteaksjon                     
Handler lokalt, tenker globalt

Rent vann, solide doer og god hygiene til flyktninger er stikk-
ordene når Romedal og Vallset menighet samler inn penger 
til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 18. - 20. mars. Fjorårets 
bidrag var til stor hjelp for flyktninger fra Boko Haram og 
Kongo.

– Da vi var på flukt, hadde vi ikke noe vann. Vi klarte til slutt å 
finne noe vann, men det var skittent, forteller Kany.
Hun pleide å ha et helt normalt tenåringsliv hjemme i Kongo. 
Gikk på skolen, hadde et trygt liv med familien og sang i kor i den 
lokale kirken. Nå bor hun og familien i et telt i en flyktningleir. 
De er noen av over seks millioner kongolesere som i dag er på flukt.

På flukt uten mat og vann
Kany og familien flyktet fra en krig som blusset opp i Kasai, der 
de bodde, og familien måtte legge ut på en flukt som har satt spor 
i 14-åringen.

Øystein Engen og Ivar Dahl.
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– Vi våknet av at det var skyting i byen, og vi la på sprang med 
en gang. Vi rakk ikke å ta med oss noe. Vi var på flukt i flere dager, 
og måtte gå langt uten verken mat eller drikke, sier Kany, som 
savner vennene og hjemmet sitt i Kongo.

Heldigvis kom hun og familien seg trygt over til nabolandet 
Angola, der de nå har slått seg ned i påvente av at krigen hjemme 
skal ta slutt. Nå har Kany tilgang til rent vann bare ett minutt fra 
teltet hvor hun bor.

Fasteaksjonen er viktig når det haster å hjelpe
Det er Kirkens Nødhjelp som leverer vann, toaletter, hygienearti-
kler og tømmer søppel i leiren der Kany bor. Det er et arbeid som 
organisasjonen kan gjøre på grunn av støtten fra norske givere som 
tidligere har gitt penger gjennom Fasteaksjonen.

– Pengene vi får inn gjennom Fasteaksjonen gir oss en økono-
misk muskel som gjør det mulig for oss å reagere raskt når en krise 
oppstår, slik vi gjorde i Angola da flyktninger kom over grensen 
fra Kongo. Da kunne vi komme fort i gang med midlene fra våre 
norske givere, mens vi ventet på mer støtte fra andre givere, slik 
som FN. Støtten fra det norske folk gjør at vi kan handle raskt 
og redde flere liv, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-
Marie Helland.

Aksjonen blir i år arrangert for 51. gang, og frivillige over hele 
landet samler inn penger ved å gå med bøsser eller arrangere ulike 
tilstelninger. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden.

 – Også i år skal vi i Romedal og Vallset gjøre en innsats for 
Kirkens Nødhjelps arbeid. Som en norsk kirke er vi også del av den 
globale kirken. Det å gi av det man har og vise omtanke for andre, 
er viktige verdier for oss som kirke. Gjennom Fasteaksjonen får vi 
muligheten til å hjelpe medmennesker over hele verden.

Aksjonsdagen for både Romedal og Vallset er tirsdag 20. 
mars.  Da holder vi dør til dør aksjon og vi håper vi at dere skal 
få besøk fra oss.  Ta godt imot våre konfirmanter og andre som 
er med og går denne kvelden.  Vi trenger forøvrig flere som 
kan kjøre eller gå med bøsser, så ta kontakt med oss, sogne-
prest Vemund Koren eller sogneprest Ralph Knutsen, hvis du 
kan hjelpe eller har spørsmål.
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Aktuelt fra Romedal Menighetsråd

Fra temakvelden om Anders Hovden i Romedal kapell       
søndag 04. februar
Tekst: Vemund Koren

Under denne kvelden orienterte Jan Einar 
Holsen om forfatterskapet til Hovden. Det 
ble gitt noen smakebiter av noen av hans 
mange dikt pluss at noen av hans salmer 
ble presentert og sunget.

Forøvrig var Kari Beichmann Hovden 
(87), barnebarn av Anders Hovden,  invi-
tert til temakvelden om sin farfar. Hun 
er tidligere lærer og kunstmaler og er  
bosatt på Ridabu. Hun er datter av  
Øystein Hovden, tidligere mangeårig 
sokneprest i Vang. Hun reiste seg og tak-
ket for invitasjonen til temakvelden og 
fortalte også om sin farfar, spesielt fra 
hans ungdom og tidlige studieår.  Med 
sine gode fortellerevner bidro hun til at vi 
fikk et godt og levende inntrykk av den 
kjente presten og store salmedikteren.  

Trygve Bjerkrheim-sangkveld i Romedal kapell
Tekst: Vemund Koren

Søndag 15. april kl. 18.00 er det klart 
for sangkveld i Romedal kapell der vi 
vil bli bedre kjent med dikteren Trygve 
Bjerkrheim og flere av sangene hans.   

Under sangkvelden vil det bl. a. bli sang 
av Ingrid Helene Johansen, Oslo, og Hans 
Gustav Breivik, Hamar. Kåre Ekroll, som 
er leder i foreningen Trygve Bjerkrheims 
venner (TBV), og som står bak arrange-
mentet, vil kåsere om Bjerkrheims liv og 
forfattarskap.  

Lokale krefter som vil ta del er organist 
Jon Konrad Strøm, som bl. a. vil spille til 
fellessangene.  

Trygve Bjerkrheim (1904-2001) var en 
vår tids mest produktive sangforfattere, 
og han er representert med flere tekster i 
de fleste av landets sang- og salmebøker. 
Mange av tekstene hans er også oversatt 
til flere språk både i Europa, Afrika og 
Asia. Best kjent er han nok for sangene 
«Det er makt i de foldede hender» og 
«Han tek ikkje glansen av livet». Denne 
første lå blant annet en tid på 1960- 

tallet på topp i Ønskekonserten. Begge 
disse sangene har for øvrig fått plass i den 
nye Salmeboken – sammen med flere av 
Bjerkrheims tekster.

Også disse sangene har sine spesielle 
bakgrunnshistorier, som flere av Bjerkr-
heims tekster, noe som vi vil komme 
tilbake til under sangkvelden i Romedal 
kapell.   

Trygve Bjerkrheim – fra Bjerkreim i Roga-
land, men som allerede som barn flyttet til 
Høland på Østlandet, og som etter hvert ble 
en av landets fremste sang- og salmediktere. 
Foto: Kåre Ekroll

Ingrid Helene 
Johansen 
har i flere 
år sunget 
Bjerkrheims 
sanger.
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Aktuelt fra Romedal Menighetsråd

Vasking av kapellet 
Mandag 29. januar møttes menighetsrå-
dets medlemmer i kapellet medbringende 
kluter, bøtter,  gardintrapper og litervis 
med grønnsåpe. Alle hyller og skap ble 
tømt og vasket og mye gammelt skrot ble 
kastet. Det ble fort klart at én dag ikke var 
nok, så flere vaskedager ble avtalt. 

Nå er hele kapellet vasketinnvendig, også 
taket. Nå står utsiden for tur! Hvis været 
tillater det, skal vi sette igang den 14. mai. 
Alle som kan tenke seg å bidra på en eller 
annen måte, er hjertelig velkomne! Veggene 
blir helt sikkert mye kvitere, men malekos-
tene må nok også fram.

Fireårsbok i Romedal               
Søndag 19. november  foregikk  fjorårets 
utdeling av fireårsboka  i Romedal til barna 
i den aktuelle aldersgruppa. Her ser vi et 

glimt fra gudstjenesten. I alt 21 barn mot-
tok fireårsboka i forbindelse med denne  
utdelingen.

Samtalegruppa i 
Romedal
møtes i kapellet tors- 
dager  i  oddetalls-
uker  kl.  19.30. 
I 2017 har vi lest 
boka «En gud for 
de mange» av 
Helge Simonnes. 
Den handler om hva 
kirken kan gjøre for 
å ta bedre vare på 
sine medlemmer. 
Innholdet har vært et flott utgangspunkt 
for gode samtaler om tro og om forholdet 
til kirken. Etter påske skal vi begynne på 
en annen bok. 

Du er hjertelig velkommen!
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Aktuelt fra Romedal Menighetsråd

Adventkonsert 
Tekst og foto: Vemund Koren.                        

Søndag 03. desember var det en fin kon-
sert med variert og rikholdig innhold som 
ble gjennomført i Romedal kirke. I tillegg 
til Contrazt, for anledningen forsterket 
med Odd Arne Sørensen,  deltok også  
Ilseng sangforening og skolekoret ved 
Breidablikk skole med vakker sang. Her 
ser vi et glimt fra konserten, som hadde 
ca. 300 betalende tilhørere.                                                                            

Helseinformasjon 
fra sognepresten i 
Romedal
Tekst: Vemund Koren

Til orientering, så kan jeg opplyse at jeg i 
løpet av våren 2017 var til helsemessig ut-
redning  som følge av en stivhet jeg  en tid 
hadde  kjent på i ryggen. Resultatet av den-
ne utredningen var at jeg på forsommeren 
i fjor fikk diagnosen Parkinsons sykdom.  
Denne behandles med medisiner, som jeg 
opplever å få god hjelp av. Sykdommen er 
for meg mest merkbar ved at jeg erfarer at 
kroppen er stivere enn tidligere. For å mot-
virke dette, trener jeg nå mer enn jeg har 
gjort før. Dessuten synes jeg selv at det går 
greit å gjennomføre mine daglige preste-
oppgaver som før. 

Juleverksted i    
Romedal lørdag 9. 
desember 2017
Fem unger og to mødre koste seg i tre timer 
med produksjon av ulike typer julepynt. 
Det ble også tid til et besøk i kirken med 
en gjennomgang av adventtidens betyd-
ning. Leder var Kristin Tovseth med hjelp 
fra Johannes Strømstad.

Eldretreff i Åsbygda   
Diakoniutvalget i Romedal inviterer til 
eldretreff i klubbhuset  ved Åsbygda skole  
tirsdag 24.april kl.11. Variert program med 
andakt ved soknepresten, kaffe,  opples-
ning, utlodning  og sosialt samvær.             
Hjertelig velkommen. 

Hilsen Diakoniutvalget 
v/ Bjørg Olderbekken

Contrazt holdt konsert i Romedal kirke sammen med Ilseng sangforening og skolekoret 
på Breidablikk skole, søndag 03. desember 2017.  
Foto: Vemund Koren

Contrazt holdt konsert i Romedal kirke
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Babysang vår 18
Oppstart av BABYSANG!
Vårens datoer 2. mars - 20. april 
(unntak av påskeferien).
Samlingen starter kl. 10:00.
På Volbo, Stange menighetssenter 
(Vollasvingen 1, 2335 Stange) og i
Romedal kapell (Skytragutua 32, 
2334 Romedal).
Felles avslutning i uke 17.
Samlingene vil være gratis og inkl. 
lett bevertning. Alder på barnet kan 
være fra 2-12 mnd. 
Påmelding gjøres via mail: 
ar@stange.kirken.no
(Navn, adresse og alder på barnet, hvor dere 
deltar, samt navn og mobilnr. til foresatte)

Vallset
Helga 7. - 8. april vil det være BARNAS 
PÅSKEDAGER for 2- og 3-åringene i 
Vallset menighet. Invitasjoner sendes i 
midten av mars. 

Romedal
Søndag 18. mars vil de som er eller fyller 6 
år i 2018 få utdelt Min kirkebok i familie-
gudstjenesten i Romedal kirke kl. 11:00. 
Ellen Signe og Kjersti har samling tirsdag 
13. mars hvor påsken er team. Symbol-
vandring, bibelfortelling og avslutning 
med boller og saft er det som blant annet 
skjer på samlingen. 

Vallset
På Vårmessa 6. mai, i Vallset kirke, vil det 
være utdeling av «Min kirkebok 6» til  
menighetens 6-åringer. Samling i forkant 
vil være lørdag 28. april. Invitasjoner kan 
ventes i postkassen i løpet av april.

Følg oss gjerne på sosiale 
medier

 Tro Øst – Tro Vest

Det er dåp og barna er samlet for å se 
nærmere på dåpen.  
Vallset kirke fastelavenssøndag med 
karneval.
Foto: Oddveig Sandvold Klafstad
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Aktuelt fra Vallset Menighetsråd

Lys Våken
Tekst og foto: Oddveig Sandvold Klafstad

Lørdag 2. desember til søndag 3. desember var 11- åringene i  
Vallset sogn invitert til «LysVåken», en adventsnatt i Vallset kirke. 

13 forventningsfulle unger møtte foran kapellet rundt bålpan-
na lørdag ettermiddag. Der presenterte barna seg for hverandre, 
og alle fortalte noe de syntes var viktig å ta vare på, passe på i 
samfunnet, før det ble en runde ballspill ute. Siden LysVåken- 
arrangementet i Ottestad ble avlyst fikk ei jente delta i Vallset, og 
det var tøft gjort siden hun ikke kjente noen fra tidligere. 

Det var morsomme bli-kjent-leker i kirkestua, der høydepunk-
tet var å «kle av» en pakke med kniv og gaffel hvis man fikk 6’er 
på terningen. Inni gjemte det seg en stor plate sjokolade som skulle 
spises opp. Saft, boller og kake smakte godt før vi gikk inn i kir-
ka for kirkeorientering. Det var poster helt opp i kirketårnet der 
man måtte finne ut hvor gammel kirkeklokka var. Ungene fikk 
skrive brev til solidaritetsfanger og lagde Amnesty-lys som ble flott 
pynt i kirka til midnattsmessen. Medhjelpere var Ranya Karlsen,  
Karianne Foss, Veronica Nordseth og Oddveig Sandvold Klafstad.

Ralph ledet an lysvandringsandakten gjennom kirkegården 
fram til bålplassen. Der grillet vi pølser med Ralphs selvlagde pin-
nebrød, og marshmellowsene smakte veldig godt før det ble tid til 
mer frilek og «boksen-går».

11 åringene kneler og får sine Amnestylys tent  under  midnattsmessen.  

Midnattsmessa ble feiret sammen med årets konfirmanter, og 
11-åringene hadde ulike oppgaver i gudstjenesten, som bl.a. tekst-
lesing.  

Etter messa klargjorde ungene seg for overnattingen. De var iv-
rige og flinke til å forberede senger og kveldsstell. To foreldre hadde 
nattevakt, men de var bortimot arbeidsledige siden ungene var så 
greie. Ralph og Oddveig overnattet sammen med barna i kirka.

LysVåken ble avsluttet med en enkel morgenbønn i kirka 
søndagsmorgen og med frokost i kirkestua etterpå som foreldre/
foresatte fikk delta på. Det ble vist bilder fra kvelden og natta til 
storfornøyde unger. Dette var en morsom og minnerik opplevelse 
for alle! 

Vallset menighetshus; 25 årsjubileum!
Tekst: Gudrun Brennhagen

I år fyller Vallset menighetshus 25 år. Dette skal markeres til høs-
ten. Menighetshuset er et mye brukt forsamlings- og kulturhus 
i sentrum av bygda vår. Ikke sjelden kan det være opp til  80 -100 
brukere av huset i løpet av ei uke! Kanskje en stor overraskelse for 
mange? 

Hva er det som skjer der? Jo, nå skal jeg ta for meg ei slik uke, 
for å gi et lite innblikk i det:

Mandag øver Minikoret der, 10 unger i alderen 3 –5 år, som 
naturligvis må ha følge av sine foreldre.

Tirsdag har Sanglaget øvelsesdag med 17 sangere, onsdag øver 
Perlesnora 2 rette etter skolen, med  18 unger i alderen 9-12 år og 
Rosett ungdomskor med ca 15  øver på kvelden.

Torsdag er dagen for menighetsrådsmøter og i tillegg er huset 
også møtelokale for råd og utvalg i menigheten; barne- og ung-

domsråd, gudstjenesteutvalg og diakoniutvalg. Foreldremøter for 
kor og konfirmanter, årsmøter…

Huset leies også ut til selskaper; både bursdager, dåps- og kon-
firmasjonsselskaper.

I tillegg til alt dette er prestekontoret i huset, og med en prest 
som ikke kan kjøre lenger, blir huset også mer brukt til å ta imot 
folk til samtaler omkring dødsfall og dåp osv.

Huset er et viktig møtepunkt for mange barn og ungdom i byg-
da og er særlig viktig i forhold til å gi unger et tilbud om å synge 
og utvikle glede ved sang og musikk.. Svært mange av «kjendisene» 
fra bygda har starta sin «karriere» i dette huset, for å nevne noen; 
Guro Hjemli,  Bernt Ola Volungholen og Ellen Slåtten Grønberg.

Som dere ser, er huset mye brukt! Det driftes av et eget Hus-
styre og vask og vedlikehold skjer ved dugnadsinnsats. Sanglaget 
besørger vask av 1. etg. hver uke, som «husleie», det er vi veldig 
takknemlige for! Ellers er det frivillige som er med i en vasketurnus 
for 2. etg. 

Huset er gammelt, men sjelfullt, og er et ypperlig forsamlings-
lokale som leies ut, inntekter av det er også viktig for å drifte huset.

Husstyret arbeider nå med en plan for å skifte ut vinduene i 
huset, som vil bli et stort økonomisk løft. I den anledning vil vi 
arrangere en innsamlingsaksjon/ basar til høsten og vi vil utfor-
dre lokale kunstnere til å gi bidrag til gevinster, og herved er 
utfordringen også gitt til evt. interesserte bidragsyter. Bidrag 
mottas med takknemlighet!

Til høsten vil dere få vite mer om historien til Menighetshuset 
i menighetsbladet.
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Aktuelt fra Vallset Menighetsråd

Kirkestua har fått nye stoler 
Tekst: Ralph Knutsen. Foto:  Alis Rognstad 

Vallset kirkering har nylig kjøpt inn 20 sto-
ler til kirkestua, 18 vanlige og to med arm-
lene. Stolene er original Aksel jærstol. De er 
i ubehandlet furu med sjøgress sete og vil 
bli enda mer naturlig i kirkestuerommet, 
når dem gulner litt. 
Kirkeringen ble enige 
om dette innkjøpet på 
deres årsmøte i år og 
nå har stolene kommet.  
Midlene som er brukt 
er kommet inn som 
minnegaver og fra egen 
innsamling. Kirkerin-
gen mottok minnega-
ver i 2017 etter både 
Lilly Hval og Aslaug 

Haugsrud, de hadde begge vært trofaste 
medlemmer i kirkeringen og Lilly var med 
og startet foreningen.  Foreningen har hatt 
et særlig ansvar for kirkestua i alle år og nå 
gleder vi oss over disse nye stolene som er 
blitt innkjøpt og kommet på plass.

UTLEIE AV 
MENIGHETSHUSET
Kontaktperson: 
Gudrun Brennhagen
Tlf: 90 98 30 98

Priser: 
Enkelt arrangement: kr 600,-
Litt større arr, m/bruk av kjøkken: 
kr. 800,-
Selskap m/ tilgang til huset 2 dager: 
kr 1500,-
 
Stiftelsen Vallset menighetshus
v/kasserer Terje Breirem
Kontonr. 1813 11 10878

Tekst og foto: Ralp Knutsen 

Evelyn Refsahl kom på menighetens års-
møte 1. mars for å presentere et oppdrag 
hun hadde fått av rådet.  Til Vallset kirkes 
jubileum i 2000 laget hun en  messehagel 
i grønn (se bilde) sammen med Antepen-
dium (kledet rundt alteret) og prekestol-
klede.  
 I 2004 gjorde hun det samme, men da 
i lilla fargen.  Det som mangler i disse to 
fargene for å gjøre det komplett er stolaer, 
dvs. det båndet som presten bærer på seg 
og som henger rundt nakken og ned på 
hver side av brystet. Menighetsrådet har 
noen penger til disposisjon som de gjerne 
vil bruke til dette formålet. Vi har derfor 
bedt Evelyn utforme et forslag til en stola i 
grønn og en i lilla.  Hennes forslag ble godt 
mottatt på årsmøtet, men skal videre opp 
til behandling i rådet og må også sendes til  
biskop for godkjenning.  
 I Vallset kirke har vi heller ingen mes-
sehagel i rødt og vi hadde derfor også bedt 
Evelyn lage et utkast til en rød messehagel.  
Det var et spennende skisse hun visste oss,  
men skal også dette prosjektet bli noe av er 
menighetsrådet avhengig av å skaffe penger 
til det. Hvis noen bedrifter, lag, foreninger 

eller enkeltpersoner ønsker gi å støtte til at 
kirka vår får en rød messehagel laget av 

vår lokale filtmaker, mottas alle gaver med 
takk. 

Nye liturgiske tekstiler til Vallset kirke 

Evelyn viser fram de to messehaglene hun har laget til kirka i 2002 og 2004.



Romedal og Vallset Menighetsblad14

Romedal

Døpte: 
26.11. Mathea Bråthen (døpt i Vang)
30.12. Isabella Johansen Martinsen (døpt i Øksnes)
14.01. Sara Westby Frang (døpt i Furnes)
28.01. Vilde Larsen Krogsrud

Døde: 
08.11. Leif Evensen   f. 1927
23.11. Gunvor Gjestvang  f. 1926
25.11. Åge Sjøenden   f. 1944
04.12. Arne Hansen   f. 1923
01.01. Leif Pettersen   f. 1921
08.01. Bjørn Arvid Dagfinrud  f. 1931
09.01. Solveig Mary Brennhagen f. 1934
17.01. Karen Pettersen   f. 1942

Vallset

Døpte:
12.11. Amanda Kildalen
04.02. Ane Lundsbakken (døpt i Fluberg)

Døde:
07.11. Aslaug Gulbrandsen Norstad  f. 1927
27.11. Bjørg Jorun Holmen  f. 1943
27.11. Marit Klafstad   f. 1940
05.12. Solveig Fossberget  f. 1932
24.12. Ingrid Thingstad  f. 1929
27.12. Johan Lodvar Multhagen  f. 1932
23.10. Harald Nilsen   f. 1937
31.10. Bjørg Græsmo   f. 1928

Slekters gang

Statistikk 2017 (fra kirkeboka) Tall i parentes er fjorårstall. Dato: 09.01.18

Tekst                                                  Ottestad             Romedal            Vallset                 Stange              Tangen              Sum
Konfirmanter, nr 51 (54) 24 (25) 13 (28) 28  (23) 10 (11) 126 (141)
Ekteskapsinngåelse 3 (4) 3 (4) 3 (4) 12 (7) 3 (4) 24 (23)
Vigde bosatt i soknet 1 (2) 3 (3) 2 (3) 3 (2) 1 (2) 10 (18)
Forbønn for inng ekt 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gravferd, m. nr.  58 (73) 25 (29) 32 (26) 36 (49) 22 (18) 173 (195)
Gravferd, m. nr. i soknets kirke 57 (71) 25 (28) 31 (26) 35 (49) 21 (16) 169 (190)

Under Pasjonsgudstjenesten vil soprane-
ne Guro Evensen Hjemli og Magnhild 
Korsvik sammen med Jon Baxendale på 
cembalo og orgel og Luke Chalinor på 
viola da gamba,  i Nivalis Barokk, fremføre  
Lecons de Tenebres, av F.Couperin. Fransk 
musikk fra 1600-tallet.  

Tittelen betyr egentlig «mørkets leksjo-
ner», fordi det i den stille uke rituelt ble 
slukket ett og ett lys under lesningene og 
kirken til slutt lå i mørke. Tekstene er fra 
Jeremias klagesanger, og verket består av tre 
deler, to deler for solosopran og tilslutt en 
duett med begge sopranene. 

Musikken er utrolig vakker og ganske 
kjent, bl.a fra filmer.  Ved utgangen under 
gudstjenesten vil det bli tatt inn en offer- 
gave til å dekke noen av musikernes ut-
gifter.

 

 

Magnhild Korsvik  synger i Vallset 
kirke langfredag.

Guro Evensen Hjemli synger i Vallset kirke  
Langferdag.

Langfredag i Vallset kirke
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Påskesalme Jon Konrad Strøm

«Jesus lever, graven brast» er en påskesalme fra 1786 hvor teksten er 
skrevet av biskop Johan Nordahl Brun. Melodien ble komponert 
av Johann Rudolph Ahle i 1664 og omarbeidet i 1687 av Wolf-
gang Karl Briegel. Salmen kalles av litteraturhistorikeren Francis 
Bull for «høidepunktet i Bruns digtning, – og i norsk salmedigt-
ning overhodet». Bull karakteriserer salmen slik: «Her er en kon-
centreret kraft, som ikke var set i vor poesi siden eddakvadenes 
tid, en række kort tilhugne sætninger, og en mesterlig stigning: 
Lynet blinker, jorden bæver, graven brast og Jesus lever». Denne 
mye brukte påskesalmen skiller seg litterært fra mange av Nordahl 
Bruns salmer, som ofte er nokså dogmatiske og ikke sjelden har 
brodd mot samtidens teologiske rasjonalisme.
 
Jesus lever, graven brast 
Han stod opp med guddoms velde. 
Trøsten står som klippen fast 
at hans død og blod skal gjelde. 
Lynet blinker, jorden bever, 
graven brast, og Jesus lever!
Jeg har vunnet, Jesus vant, 
døden oppslukt er til seier. 
Jesus mørkets fyrste bandt, 
jeg den kjøpte frihet eier. 
Åpen har jeg himlen funnet, 
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Litt av hvert

Årsmøte i Estlandsgruppa
Estlandsgruppa i Stange inviterer til årsmøte i kirkestua i 
Vallset  onsdag 21. mars kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. 
Informasjon om Estlandsgruppas hjelpe-arbeid.
Enkel bevertning.
Velkommen til alle interesserte!

Estlandsgruppas mottak på Hågenrud gård er åpent 
hver onsdag kl. 17.30 – 18.00.
Estlandsgruppas kontonr.  1822 34 10487

Glimt fra Lysvåken og fastelavensgudstjeneste med karneval
Av: Oddveig Sandvold Klafstad

11 åringer er samlet i kirkestua for  lage Amnesty lys under Lysvåken.

Det er inngangsprosesjon  undet årets fastelavensgudstjeneste med 
karneval.

Perlesnora 1 synger under gudstjensten med Eva C Schickler 
Rønningsbakken som dirigent.

Barna var med på «katta i sekken» i kirkestua etter gudstjenesten.
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Velkommen til 
årets solidaritets-
konsert 18. mars i 
Vallset kirke kl. 18
Vallset menighet inviterer til solidaritets-
konsert i Vallset kirke 18. mars kl. 18.  
Billettinntektene går til Kirkens nød- 
hjelp og   fasteaksjonen, Ja. Vi elsker 
dette vannet.  De som medvirker under 
konserten er Olav Slagsvold (se omtale 
nedenfor), Silje Lium (se omtale neden- 
for),  Perlesnorna 2, og Rosett. Det blir også 
allsang og diktlesning.  

Støtt opp om årets solidaritetskonsert!  
Velkommen!

Billettpris: 
Voksen 150.- ungdom 12-18 år: 100.- 
barn under 12 år gratis.
 

Silje Lium er født i 1994, vokste opp på 
Espa og er nå bosatt i Bekkelaget, Ottestad. 
Hun har sunget så lenge hun kan huske. 
Hun fikk bl.a. som 14-åring muligheten til 
å synge under Ridderuka på Beitostølen. 
De siste årene har hun bl.a. holdt en rekke 
konserter på Lille Kjonerud til inntekt for 
forskjellige veldedige organisasjoner.  Silje 
er i classical crossover- sjangeren, med  in-
spirasjon spesielt fra tradisjonell irsk mu-
sikk. Vi gleder oss til å høre henne synge 
under årets solidaritetskonsert!

Rosett hadde øvelse i Vallset menighetshus 15. februar og fikk besøk av en gruppe fra 
TenSing Norway.  TenSing Norway sto for øvelsen og det ble nok årets morsomste, 
med mye sang, lek, dans mm.  
Foto: Ralph Knutsen.

Rosett synger på årets solidaritetskonsert i Vallset 
kirke 18. mars kl. 18 og holder vårkonsert i 
Romedal kirke 9. mai. kl. 20

Litt av hvert

Olav Slagsvold 
(født 27. desember 1983) er en norsk sak-
sofonist, dirigent og arrangør fra Romedal 
i Hedmark.

Han er utdannet ved NTNU hvor har 
en bachelorgrad i musikkvitenskap og 
bachelorgrad i utøvende jazz (2008-2011) 
ved jazzlinja. Her var han elev hos blant 
andre John Pål Inderberg. Olav Slagsvold 
har vært involvert i prosjekter med Trond-
heim Jazzorkester, medvirket på en rekke 
plateutgivelser og driver sin egen kvintett. 
Han har ledet Odd R Antonsen Storband, 
Heimdal Storband og S. Møller Storband.

Olav Slagsvold var medvirkende på 
utgivelsen «Hai Se-Rute» med namibiske 
Erna Chimu, som i 2014 fikk prisen for 
«Best Traditional, Best Instrumental In-
clusive of Jazz og Best Female Artist of the 
Year» under the Namibia Annual Music 
Award (NAMA) 2014.

Vi ser fram til å høre Olav spille under 
årets solidaritetskonsert!
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Givertjeneste til viktige oppgaver i Romedal menighet 
1. En viktig forutsetning for å bygge og 
drive en aktiv og levende menighet er et 
godt barne- og ungdomsarbeid, og et bar-
nekor er noe enhver menighet kan ønske 
seg. Der får barna lære å synge, de får til-
bud om et sosialt fellesskap og de får lære 
troen å kjenne. Og så er de til stor glede for 
alle som får høre dem! Derfor er vi veldig 
takknemlige for at vår flotte operasanger og 
dyktige kordirigent Tone Østli sa seg villig 
til å starte et barnekor i menigheten. Dette 
vil koste ca. kr. 50.000,- pr år og vi håper 
at mange vil støtte denne viktige satsingen 
ved å melde seg på en fast givertjeneste.

2. Romedal menighet har også behov 
for større og bedre lokaler i forbindelse 
med den lovpålagte trosopplæringen, kon-

firmantundervisningen, møtevirksomhet, 
sang- og musikkøvelser og andre ulike 
aktiviteter. Det er også behov for et større 
og mer funksjonelt kjøkken og større lager-
plass. Menighetsrådet arbeider derfor med 
realisering av et kirkesenter i form av på-
bygg mellom eksisterende bårehus /drifts-
bygning og kapellet, og slik at nåværende 
arealer i kapellet inngår i senteret. I senteret 
ønsker vi også kontorer for prest, organist, 
medarbeidere i trosopplæringen, menig-
hetsråd og redaksjon i menighetsbladet. 

For nærmere informasjon, se menighets-
bladet nr. 3 og nr. 4/2017. 

Vi i menighetsrådet samarbeider tett 
med kirkevergen i Stange om våre planer 
og er forespeilet at menigheten må inves-

tere inntil 2 mill. kroner i prosjektet. Vi 
har allerede i overkant av 800 000 kroner 
innestående på vår «Kirkesenterkonto». For 
å redusere lånebehovet og for bedre å kunne 
sikre driften i framtiden, setter vi i gang en 
givertjeneste også til dette formålet. 

Slippen nedenfor kan du bruke til å mel-
de deg på den ene eller begge disse giver-
tjenestene. Det understrekes at det ikke er 
snakk om en autogiro-avtale. Den enkelte 
giver må selv legge inn de aktuelle trans-
aksjoner på kontoen og har selvsagt også 
full anledning til å avslutte trekket når det 
måtte være ønskelig. 

TUSEN TAKK FOR DITT BIDRAG!
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ALT I SELSKAPSMAT OG CATERING

Tlf: 625 83 615
www.romedalcatering.no

Joker
Vallset
Gata 4 - 2330 Vallset

Tlf.: 62 58 72 01

Romedal
blomster

Telefon: 922 29 970 - 2334 Romedal

Avd. Egerom Annen
etage selskapslokaler

Avd. Vallset
Samfunnshus

Tlf. 960 17 382
postcatering@hotmail.com

Her…
– trenger vi en annonsør!

Ønsker du denne plassen?

– Kontakt Vemund Koren
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www.fonus.no
Løten:
Meierivegen 2
Tlf. 62 59 09 22

Hamar og Stange:
Vikasenteret Ottestad
Tlf. 62 53 00 16

Vi har åpent etter avtale.

Vi hjelper deg videre

Galleri Fauna Kunst
Odalsvegen 248

2330 Vallset 

Tlf.  917 98 589 

www.faunakunst.no

Hamar
Begravelsesbyrå A/S

(Jacobsen)

Parkgt 24 - 2317 Hamar

62 54 04 30
www.hamarbegravelse.no

Ordner alt ved 
kremasjoner 

og begravelser

Vallset kulturstier er en 
frittstående forening som driver 
Kvennstugua og Skåråsberget 

skogskapell (Jordbærkirka) samt 
125 kilometer merkede turstier i 

Vallset. Turkart selges på YX Gata.
Støtt arbeidet – bli støttemedlem 

med kr. 150,- til bankkonto 
1813 28 39901 (husk navn på betaler)!

Setter du pris på
menighetsbladet?

Har du husket å betale kontigenten på 
menighetsbladet?

Betal kroner 150,- til kontonummer: 1815.28.01048
(For utenbygds kroner 200,-)
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Romedalsvegen 18,

2335 Stange

Autorisert 
installatør

Telefon: 62 58 21 00
24 timer i døgnet

Ta en tur i Romedals 
eneste rundkjøring

Tlf. 625 81 010

Vi er her hvis du trenger oss

•	Personlig	veiledning

•	Tradisjonelle	eller		
alternative	seremonier

•	Gravsten	og	stenarbeider	
til	faste,	lave	priser

Fonus	begravelsesbyrå	i	
Hedmark	finner	du	i	Stange,	
Løten	og	Elverum.

Vår	kjede	dekker	også	Oslo,	
Akershus	og	Østfold.	

Ditt	nærmeste	Fonus	
begravelses	byrå	kan	ordne	
bistand	innen	hele	vårt	
deknings	område.

Fonus	begravelsesbyrå	til-
byr	også	planlegging

eller	bestilling	på	internett:

www.fonus.no	

Stange: Romedalsveien 4 
(Stange bruk)
Tlf.: 62 58 65 60

Løten: Meierivegen 2
Tlf.: 62 59 09 22
Vi har åpent etter avtale.

Besøk oss på  
www.fonus.no
-her finner du informasjon, 
blomster, gravstener og 
priser.

Vi er her hvis du trenger oss

•	Personlig	veiledning

•	Tradisjonelle	eller		
alternative	seremonier

•	Gravsten	og	stenarbeider	
til	faste,	lave	priser

Fonus	begravelsesbyrå	i	
Hedmark	finner	du	i	Stange,	
Løten	og	Elverum.

Vår	kjede	dekker	også	Oslo,	
Akershus	og	Østfold.	

Ditt	nærmeste	Fonus	
begravelses	byrå	kan	ordne	
bistand	innen	hele	vårt	
deknings	område.

Fonus	begravelsesbyrå	til-
byr	også	planlegging

eller	bestilling	på	internett:

www.fonus.no	

Stange: Romedalsveien 4 
(Stange bruk)
Tlf.: 62 58 65 60

Løten: Meierivegen 2
Tlf.: 62 59 09 22
Vi har åpent etter avtale.

Besøk oss på  
www.fonus.no
-her finner du informasjon, 
blomster, gravstener og 
priser.

www.fonus.no

Stange:
Romedalsvegen 4 (Stange Bruk)
Tlf. 62 58 65 60

Løten:
Meierivegen 2
Tlf. 62 59 09 22

Vi har åpent etter avtale.

Gravsten og stenarbeid.
Stort utvalg.
Faste, lave priser.

Pårørendeforeningen
ved Vallset bo- og servicesenter

Adresse: Skalbergvegen 5, 2330 Vallset
E-post: parorende.vbs@gmail.com
Org.nr: 896 306 952
Kontonr: 1822.39.24316

Vårt mål er å bidra til økt livs-
kvalitet, trivsel og utvikling for be-
boerne, samt ivareta og fremme 
deres  interesser.

Donasjoner og gaver 
mottas med takk.

Pårørendeforeningen
ved Vallset bo- og servicesenter

Nærmiljøsentralen 
for Romedal og Vallset 
holder til på Talholen.
Her er det lokaler hvor vi i tillegg til 
kontorplass har laget til en møteplass.

Hvem, hva og hvor
Hva er Nærmiljøsentralen for Romedal 
og Vallset og hvordan kan du komme i 
kontakt med oss?

• Vi skal formidle frivillig innsats i hele   
 «gamle» Romedal.
• Nærmiljøsentralen skal supplere det 
 offentlige tilbudet, ikke erstatte det.
• Vi er til for alle i alle aldre.
• Alle henvendelser gis konfidensiell 
 behandling.
• Vi ønsker frivillige i alle aldre

  Kontoret vil være betjent 
  TIRSDAG OG TORSDAG 
  kl. 10.00-14.00. Tlf: 62 57 76 70

I kontortiden er 
dørene oppe. 
Da kan du stikke 
innom å få en 
kaffekopp, eller du 
kan ringe.

Mågårdvegen 84, 2334 Romedal  • T l f  62 58 10 30

  www.gundersbil.no
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SELSKAPER OG
MINNESAMVÆR
Ta kontakt med Romedal Catering!

Telefon: 62 58 36 15 eller 
mail: postmaster@romedalcatering.no

Døgnvakt.

ELEKTROINSTALLATØR 

BOLIG
INDUSTRI
LANDBRUK

Tlf. 625 78 700
www.wibra.no

Her…
– trenger vi en 

annonsør!

Ønsker du 

denne plassen?

– Kontakt Vemund Koren

Avskjed med 
omtanke

Tlf: 625 72 751
www.stangebegravelsesbyra.no

Storgata 10,
2335 Stange

Personlig, 
nært og lokalt
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Kontortider og telefoner

Romedal menighet
Preste- og menighetskontor

Postboks 23, 2334 Romedal

Sogneprest: Vemund Koren
Tjenestetelefon: 46 42 39 41
Faks: 62 58 37 80
Kontortid: Tirsdag - torsdag
 kl. 10.00 - 12.00
e-post: vk@stange.kirken.no
Telefon privat: 62 58 41 66

Romedal kirke
Kirketjener,vikar: Stein Lundsbakken
Telefon: 91 11 02 93

Romedal menighetsråd
Leder: Nann-Karin Jenssen 
Telefon: 40 48 26 29 
 

Stange kirkelige fellesråd 
Postboks 214, 2336 Stange

Kontortid 09.00 - 15.00: Alle dager
Telefon: 62 57 89 30
Faks: 62 57 91 40

Kirkeverge: Ivar Manum
Telefon: 93 43 81 65

Konsulent: Gudrun Fjågesund
Svarer på alt om kirkegårder, gravstell og legater

Telefon: 46 42 77 11

Konsulent: Gunhild Slåtten
Tar imot forespørsler vedrørende dåp, vigsel, 
gravferd og attester. Hun svarer når det lokale 
menighetskontor er ubemannet.
Telefon: 92 48 12 31

Leder: Vegard Fikke
Telefon: 91 65 90 61

Organist Romedal og Vallset:
Jon Konrad Strøm  45 51 15 52

Vår felles menighetspedagog
Ranya S. Karlsen 93 29 94 99

rsk@stange.kirken.no

Vallset menighet 
Preste- og menighetskontor 

2330 Vallset

Sogneprest: Ralph Knutsen 
Tjenestetelefon: 40 62 52 31
Kontortid: Ring for avtale
e-post: rk@stange.kirken.no
Telefon privat:  62 58 70 85

Vallset kirke
Kirketjener: Steinar Aaseth
Telefon: 90 73 56 94

Vallset menighetshus
2330 Vallset
Kontaktperson: Gudrun Brennhagen
Telefon: 90 98 30 98

Vallset menighetsråd
Leder: Jan Sigmund Jensen
Telefon: 90 93 53 10

VI TRENG ER FRIVILLIG E. 
Har du tid til å b ry deg og lyst til å utvikle deg?  

Årlig besvarer vi omkring 20 0 000 henvendelser på telefon  
og internet t, likevel er det en a v tre som ik ke får svar.

Les mer og meld din intere sse på  
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om liv et gir menin g.

Vi er her alltid. Også i sommer.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 7011 05 20067

kirkens-sos.no/ho

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Nettside: https://kirken.no/nn-NO/
fellesrad/stange-kirkelige-felles-
rad/Stanges-Menigheter/Romedal-
menighet/hva-skjer/

Eller google: Romedal menighet 
hva skjer
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Velkommen til kirke
11.03. Fjerde søndag i fastetiden
Vallset kirke kl 11.00          
Høymesse. Vemund Koren. 
Ofr. Ressurssenter mot vold og overgrep.

18.03. Maria budskapsdag
Romedal kirke kl 11.00               
Familiegudstjeneste. Vemund Koren. 
6-åringer invitert. Barnekoret.
 Ofr. Menighetens barnekor.

Vallset kirke kl 18.00               
Solidaritetskonsert. Med bl.a. Olav 
Slagsvold, Silje Lium, Perlesnora 2 og 
Rosett.  Alle billettinntektene går til  
Kirkens Nødhjelp. Se omtale s. 15.

25.03. Palmesøndag
Vallset kirke kl 11.00               
Høymesse. Vemund Koren. 
Ofr. Menighetens arbeid.

29.03. Skjærtorsdag
Romedal kirke  kl 18.00               
Skjærtorsdagsmesse felles med Vallset. 
Vemund Koren.
Solist: Tone Østli synger fra Stabat Mater 
av Pergolesi.    

30.03. Langfredag
Vallset kirke  kl 18.00               
Pasjonsgudstjeneste felles med Romedal. 
Ralph Knutsen. Gruppa Nivalis Barokk 
fremføre Lecons de Tenebres (se side 14).

31.03. Påskeaften 
Hamar domkirke  kl 23.00 
Påskenattgudstjeneste felles for prostiet.

01.04. Påskedag
Vallset kirke kl 08.30  
Påskemorgenmesse. Ralph Knutsen. 
Frokost. Ofr. Leger uten grenser.
  
Romedal kirke kl 11.00          
Høytidsgudstjeneste. Vemund Koren. 
Ofr. NMS. Solist: Tone Østli.  Kirkekaffe.

02.04. Andre påskedag
Hekne kapell kl 11.00  
Høytidsgudstjeneste. Ralph Knutsen.
Ofr. Mercy Senter.  Kirkekaffe.

Vallset bo- og servicesenter  kl 16.00           
Påskegudstjeneste. Ralph Knutsen.  
Ofr. Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.

08.04. 2. søndag i påsketiden
Vallset kirke kl 11.00  
Familiemesse, barnas påskedag. 
Ralph Knutsen. Inviterte 2-3-åringer. 
Minikoret synger. Kirkekaffe. 
Ofr. Menighetens barne-/ungdomsarbeid.

15.04. 3. søndag i påsketiden
Romedal kirke  kl 11.00  
Høymesse. Vemund Koren. 
Ofr. Kirkens SOS Hedmark og Oppland.

22.04. 4. søndag i påsketiden
Vallset kirke  kl 11.00          
Høymesse. Ralph Knutsen. 
Ofr. Menighetens arbeid.
  
Romedal kirke kl 18.00           
Speidergudstjeneste. Markering av 
St. Georgsdag. Vemund Koren. 
Ofr. Speiderarbeidet i Romedal.

29.04. 5. søndag i påsketiden
Tangen kirke  kl 17.00               
Avslutningsgudstjeneste for konfirmante-
nes pilegrimsferd fra Stange til Tangen.

01.05. 1. mai
Vallset kirke kl 09.30               
Solidaritetsgudstjeneste. Ralph Knutsen. 
Vallset sanglag deltar med sang.
Ofr. Norsk folkehjelp.
  
Åsbygda samfunnshus kl 11.00            
Solidaritetsgudstjeneste. Vemund Koren. 
Ofr. Norsk folkehjelp.

06.05. 6. søndag i påsketiden
Vallset kirke kl 11.00              
Vårmesse. Ralph Knutsen. Inviterte 
6-åringer og minikoret 
Deltar. Ofr. Menighetens barne-/ung-
domsarbeid. Kirkekaffe.
  
Starene  kl 13.00          
Vårmesse på skaperverkets dag. 
Vemund Koren. Barnekoret. Kirkekaffe.
Ofr. Menighetens barne- og ungdoms-
arbeid.

09.05. Rosett vårkonsert
Romedal kirke  kl. 20.00             

10.05. Kristi Himmelfartsdag
Skåråsberget kl 1800  
Økumenisk gudstjeneste. Ralph Knutsen,  
sammen med Fader Johannes og Fader 
Serafim. Ofr. Den ortodokse kirke.

13.05. Søndag før pinse
Romedal kirke kl 11.00              
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Vemund Koren. 
Ofr. Konfirmantarbeidet.
  
Vallset kirke  kl 18.00              
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Ralph Knutsen.
Ofr. konfirmantarbeidet.

17.05. Grunnlovsdagen
Romedal kirke  kl 09.00         
17. mai-gudstjeneste. Vemund Knutsen. 
Ofr. Redd Barna.

Vallset kirke kl 12.15           
17.mai-gudstjeneste. Ralph Knutsen.   
Ofr. Redd Barna.

20.05. Pinsedag
Romedal kirke kl 11.00  
Høytidsgudstjeneste felles med Vallset. 
Vemund Koren og Ralph Knutsen. 
Con Moto synger. Ofr. Kirkens sosial-
tjeneste. Kirkekaffe.

21.05. Andre pinsedag
Hekne kapell kl 11.00  
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Ralph Knutsen. Ofr. Konfirmantarbeidet.

27.05. Treenighetssøndag
Romedal kirke kl 11.00               
Høymesse. Vemund Koren. 
Ofr. Konfirmantarbeidet.

03.06. 2. søndag i Treenigheten
Vallset kirke kl 11.00  
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Ralph Knutsen. Ofr. KFUK/KFUM.

10.06. 3. søndag i Treenigheten
Romedal kirke kl 11.00          
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Vemund Koren. Ofr. Konfirmantarbeidet. 

Romedal kirke kl 13.00           
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Vemund Koren. Ofr. Konfirmantarbeidet.
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Menighetbladets blomsterbukett
Tekst og foto: Anders Andersen

Menighetsbladets blomsterbukett går denne gangen til Bjørg 
Olderbekken for hennes mangeårige og store frivillige innsats 
for Romedal menighet og Hekne kapell.

Bjørg kommer opprinnelig fra Jæren, flyttet til Oslo i 1971 
der hun senere traff Lars Tormod og amors piler lagde søt  
musikk og de flyttet til Romedal i 1980. 

De var begge opptatt av frivillighetsarbeid i menigheten og 
av å styrke menighetens fellesskap. Begge var ildsjeler i proses-
sen for å få til Hekne kapell. Tormod døde uventet og brått 
altfor tidlig i 1998 og Bjørg vart att alene med sønnen, Lars 
Arve, på 16 år og alt ansvaret med å fullføre byggingen av ny 
driftsbygning og videreføring av planlagt svineproduksjon.

Det var mange tøffe år. Bjørg hadde pågangsmot og fikk 
det til.

Hun har likevel hele tiden vært brennende opptatt av å 
gjøre en innsats for kristelig arbeid i menighetssammenheng 
og har i mange år gjort en betydelig innsats for bevaringen av 
Hekne kapell. Gjennom en utrettelig innsats har Bjørg skapt 
forståelse for betydningen kapellet har for nærmiljøetog me-
nighetslivet i Åsbygda.

Nå har hun i mange år vært medlem av menighetsrådet i 
Romedal, og med iver og glød arbeidet for å skape trivsel og 
samhold i menighetslivet. Hun sørger, sammen med andre, for 
kirkekaffe etter de fleste gudstjenester. Som medlem av kultur-
utvalget har hun i mange år fått i stand regelmessige temakvel-
der i kapellet med kjente foredragsholdere, sangkvelder med 
allsang og musikk, kaffe og koseprat. 

Bjørg brenner for å opprettholde samhold og trivsel i menig-
heten og håper hun får beholde helse og krefter til å fortsette i 
mange år framover. 

På vegne av alle som kjenner og vet om Bjørg, og det er 
mange, sier vi en hjertens takk for alt hun gjør for oss i Rome-
dal menighet.

Ps. Bjørg ivrer sjølsagt for gjenbruk, og torsdager, fredager og 
lørdager er hun vanligvis opptatt med vaffelsteking / servering 
på gjenbruksen, Hamar for å hjelpe til og støtte misjonsarbeid.

Ta godt imot våre bøssebærere tirsdag 20. mars!

Vi trenger flere medhjelpere under årets fasteaskjon!


