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Vekst og modning
Tekst: Ralph Knutsen

Det er så tid og det er tid for vekst og modning. Vi går en spennende og fin tid i
møte, men også en krevende tid.
Jeg ser fram til å sette poteter, så gulrøtter
og erteblomster og til å sette tomatplanter i min lille drivhus. Å følge veksten og
modningen på nært hold, fyller meg med
undring, glede og det gir mening. Det
som skjer med det vi planter, er et like stort
under hvert år. Det er ikke jeg eller du som får det til, men vi er
likevel delaktige, for det krever ganske mye arbeid av oss.
Jeg har stor respekt for alle dere som er bønder og jobber så tett
opp til og med naturen. Vi er avhengige av deres arbeidsinnsats,
for vi er avhengige av alt naturen bærer fram av liv og føde. La oss
ikke ta noe som en selvfølge. Vi trenger mer ærefrykt for naturen
som vi lever av og er en del av!
Naturen har sin egen syklus og vi er også en del av den. Men de
utfordringene og de problemene vi står ovenfor i verden og i naturen, alle disse menneskeskapte kriser, krever en an type vekst og
modning hos oss.
Vår evne til empati trenger å vokse og modnes. Evnen vår til
kjenne medfølelse og medansvar for alt levende trenger å vokse
og modnes. Vi trenger også å vokse i mot, tørre å ta vanskelige
valg for vår felles framtids skyld. Politikere er som regel ikke mer
modig enn deres velgere. Kirken trenger også modig medlemmer!
Skallet på føret må knuse skal livet på innsiden spire, vokse, modnes. Vårt egoistiske skall må også knuses og dø skal gode frukter
vokse fram og modnes i oss og i verden. Det er Gud som gir vekst.
Det er Guds Ånd som virker i oss og i naturen. Vi må la det skje,
men vi må også være delaktige. Det er både spennende og krevende! En liten bønn tilslutt:
La våre henders nakne tre få blomst og blader. La våre liv for bære
frukt til legedom for andres sår…
God pinse og god vår og sommer!
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Andakt: Tradisjoner med innhold
Av: Vemund Koren

Dette året faller 17. mai og pinse omtrent på samme tid og i den
forbindelse har jeg gjort meg noen refleksjoner.
For noen år siden ble det her i landet gjort en undersøkelse om
pinse. Den viste at en betydelig del av Norges voksne befolkning
ikke var klar over hvorfor vi feirer pinse. En ferskere undersøkelse, som ble gjort før påsken nå i 2018, tyder på at kjennskapet
til påske, påskesalmer m.v. også er på vikende front blant mange
mennesker.
Det er ikke noe galt å ha tradisjoner, samtidig som det er viktig
at tradisjoner vi omgir oss med, har et innhold. For oss alle er det
f.eks. viktig å være klar over hvorfor vi feirer 17. mai. Som folk har
vi tapt noe hvis for eksempel de som vokser opp ikke får vite hvorfor vi feirer nasjonaldagen. Historien har vist oss og viser oss stadig
at vi ikke kan ta for gitt de verdiene som 17. mai-dagen står for:
Verdier som demokrati, frihet, trygghet, fred m.v. Dette er også
kvaliteter ved samfunnet vårt som vi stadig trenger å blankpusse
og hegne om. Hvis tradisjoner skal ha noen mening, er det viktig
at de er fylt med innhold. Derfor er det en utfordring å stadig
blankpusse og revitalisere dem. I 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2,
vers 15 skriver Paulus bl.a. følgende: «Stå derfor fast, søsken, og ta
vare på de overleveringene vi har undervist dere i»…..
Disse ordene står i et avsnitt, som i vår siste norske bibeloversettelse har fått overskriften: «Hold fast på det dere har lært». Dette
var et viktig anliggende for Paulus, sannsynligvis fordi han visste at i en minoritetssituasjon som kristen menighet, så trengte de
kristne i Tessaloniki i stå sammen og hegne om sin kristne identitet
i omgivelser preget av mange ulike - til dels fiendtlige - kulturelle
og religiøse tradisjoner. Vi som lever i dagens moderne Norge, vet
at samfunnet vårt blir stadig mer flerkulturelt. I møte med denne
situasjonen har vi god grunn til ikke å ha et bevisstløst forhold til
våre egne tradisjoner i kulturen vår. Derfor er det helt nødvendig
at vi, ikke minst fra kirkelig hold, vektlegger trosopplæring og dermed også formidling av våre kristne tradisjoner. Hvordan dette
kan gjøres finnes det imidlertid ikke noe enkelt fasitsvar på.
En utfordring, som vi som enkeltmennesker og kirke står overfor i trosopplæringen, er at å ha en kristen tro ikke først og fremst
handler om å tilegne seg teoretisk kunnskap om kristendommen. Mer enn å ha mye kunnskap handler det å være en kristen
om å kunne stå i et forhold til den levende og oppstandne Jesus
Kristus. Med alt hva det innebærer av det å ha en vi kan forholde

oss og støtte oss til, både når vi har medgang og motgang i livet.
Ofte er det slik i tilværelsen at vi ikke virkelig verdsetter goder
vi har før vi mister dem. Det er lett å ta ting for gitt hvis vi opplever
at livet stort sett går på skinner. Dette kan handle om materielle
verdier, relasjoner, helse – for å nevne noen sentrale områder i livet. På livssynsområdet kan vi kanskje se noe av det samme. Ser
vi fremover, kan det bli et scenario at fundamentet for vår kristne
kultur, basert på kristendommen, forvitrer enda mer. Når det gjelder formidling av kristen tro og kristne tradisjoner, så står vi dermed overfor store utfordringer. Dette handler om at tradisjonene
våre stadig må fylles med innhold – om de på sikt skal overleve.
Kanskje vi nettopp i denne situasjonen - i lys av pinsebudskapet
om Den Hellige Ånds komme – skulle ta til oss ordene fra Jesus
i Johannesevangeliets kapittel 16, vers 13: «Men når sannhetens
Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten». I møte
med diverse tankegods, som presser på fra ulikt hold, kan det være
godt å være klar over denne siden ved Den Hellige Ånds gjerning.
Hvis vi forholder oss til Den Hellige Ånd og pinsebudskapet, da
trenger dermed ikke pinse å fremstå som noe så ullent, som mange
kan gi uttrykk for!

Til minne: Rolf-Arild Briså
Tekst: Johannes
Strømstad

Rolf-Arild Briså var
organist i Romedal
kirke i 23 år, fra
1972 til 1995. RolfArild hadde orgel
som sin store lidenskap hele livet. Han
begynte i orgellære
hos organisten i
Bekkelaget
kirke
som 9-åring. Da
begynte han også å
spille i menighetens
s ønd a g s skolemusikk. Begge foreldrene var musikere
og eplet hadde ikke falt langt fra stammen, det viste seg fort at
gutten hadde absolutt gehør og ellers meget store evner innen
musikk. Han begynte på Musikk-konservatoriet 17 år gammel
og tok orgeleksamen i 1946. Etter dette hadde han flere organiststillinger og var en ettertraktet sanger og musiker. I 1958
fullførte han piano-eksamen med pedagogikk og fikk med
det kompetanse som lærer. Han var musikklærer på Elverum
Lærerhøgskole i mange år før han i 1973 kom til Hamar.
Rolf-Arild var en dyktig organist, det var lett å synge til
hans akkompagnement og han brukte orgelets muligheter til
fulle. Han var også flink til å improvisere og ga oss slik mange
fine innslag i gudstjenestene. Romedal menighet vil uttrykke
stor takk for det Rolf-Arild ga oss og lyse fred over hans minne!
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Bladets salme
Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.

Av Jon Konrad Strøm

«Gud signe vårt dyre fedreland», opprinnelig tittel «Fedralandet», er en kjent norsk
salme og hymne skrevet av teologen, kirkestatsråden og salmedikteren Elias Blix
(1836-1902) i 1891. Sangen har samme
melodi som N.F.S. Grundtvigs danske
salme «Den signede dag med fryd vi ser»,
skrevet til kristendommens tusenårsjubileum i Danmark i 1826 og tonesatt av Christoph Ernst Friedrich Weyse. Salmen blir
ofte omtalt som Norges nasjonalsalme og
i kirkelig sammenheng benyttes den gjerne
jamsides med «Ja, vi elsker» blant
annet på 17. mai.
Elias Blix skrev et utkast til salmen på
Lillehammer vinteren 1890, og han gjorde
den ferdig på Fjellhaug i Aker sommeren
etter. Den ble trykt samme år i bladet
Nordmannen. Vanligvis blir det første og
de to siste versa sunget, ofte også det andre
eller tredje. Vers to, fire og fem inneholder
ei kort framstilling av Norges kulturelle
og religiøse historie. Det sjette verset har
referanse til salme 127,1 i Bibelen. Det
er sagt at under andre verdenskrig ble det
siste verset ikke sunget. Salmen kom inn i
«Landstads kirkesalmebog» gjennom Blixtillegget «Nokre Salmar», der den ble nummer 770. Den stod i Norsk salmebok av
1984 som nummer 739. I Norsk salmebok
2013 (N13) står den som nummer 757.
Salmens tittel er egentlig «Fedra-

Vårdikt
Av Siri Lappegard

På begynnelsen
av 1980-tallet var
jeg så heldig å få
bo og studere noen
år i kollektivet hos
Ingeborg Refling
Hagen på Fredheim på Tangen.
En av de kjære
førjulsoppgavene
til beboerne var å skrive hilsener i små opptrykte bøker Ingeborg sendte ut som julehilsen til venner og kjente. Hans Børli var
en av dem. I år er det hundre år siden han
ble født, og det markeres heldigvis jevnlig
gjennom året på mange steder og på mange
vis. Da Ingeborg Refling Hagen fylte 85 år,
var det han som skrev en hilsen til henne;

So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grodde saa grønt i Lider,
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukka etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.

landet», men navngis som oftest med første
verslinje.

Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde,
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.
Du verna vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.

Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gøymde.
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.

No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter Plogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!

et bidrag i festskriftet i anledning jubileet
(Suttung forlag, 1980). Jeg siterer et avsnitt
derfra, fordi det også sier mye om hans egen
diktning:
«Jeg nevnte Baronskogen ovenfor, - et
landskap du ofte har skildret i din diktning. Et sted der inne på disse bortgjømte
skogviddene kvistet jeg mi første tømmergran den høsten jeg fylte 7 år, - og da jeg
gikk ut av folkeskolen, var jeg allerede fullbefaren tømmerhogger. Men Skogen som
idé og levende vesen synes jeg likevel jeg
først lærte å kjenne gjennom dine bøker.
Det er slik god kunst virker. Den kaster et
lys av åpenbaring over de dagligdagse tingene, og lar oss åpent og ømt sanse underet
i mangt som før lå upåaktet foran skosnutene våre.»
Diktene til Hans Børli har fulgt meg
gjennom mange år, til glede og ettertanke.
Solregn er hentet fra samlingen «På harmonikk», som kom i 1991.

Solregn
Vårregnet
trår varsomt i sølvsko
over gusten jord etter snøbråningen.
Symreblomstene langs stien
nikker samtykkende, blygt og hvitt,
når regndråpene rører ved dem.
Så bryter sola brått igjennom,
de gylne gløttene
faller gistent over måsan
gjennom såldet av gyngende bar.
Jeg stanser, løfter ansiktet mot lyset.
Lukker øynene. Da
er det som jeg ser og sanser
várere, ømmere, inn i svarløsheten
bakenfor sol og stjerner.
Været, all slags vær –
har rommets grenseløse vesen.
Snur du øret mot vinden
og lytter med hele ditt hjerte,
da hører du granngivelig
Gud puste.
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17. mai 2017
Tale ved bautaen over de falne fra 2. verdenskrig 1940 – 45
Tord Kristian Horne

Denne bautasteinen ble reist til minne om de fra Romedal som
mistet livet i kamp for Norge under 2.verdenskrig 1940- 45.
Steinen ble avduket 8.juni 1941. Det kan tenkes at det ennå lever
noen som var med den gangen, for 76 år siden.
Navnene på steinen:
1. Jens Pettersen Bekken. Soldat. Deltok i og falt i de harde kampene
mot tyske styrker ved Bjørgeseter sør for Grua i Oslo Nordmark i
aprildagene 1940.
2. Olav Magnus Granberg. Soldat. Deltok i og falt i kampene mot
tyske styrker i Grue i Solør i aprildagene 1940.
3. Finn Arheim. Sivil motstandsmann. Var fra 1942 ansatt som sjef
for folkeregisteret i Drammen kommune. Saboterte i den forbindelse ordre om utlevering av opplysninger om motstandsfolk og
jøder. Dette ble oppdaget av nazistene og han ble en kveld i des.
1944 lurt ut fra sitt hjem og skutt. Finn Arheim var sønn av hagebrukslærer Arnt Edvin Andersen på Jønsberg landbruksskole. Han
var en ivrig speider og en avholdt speiderleder i Romedal i årene før
krigsutbruddet i 1940.
4. Helge Kristiansen. Utdannet seg til flyver. Omkom i en flyulykke
i Sverige mot slutten av krigen.
Hver 17.mai samles vi her og legger ned blomster. Hvorfor gjør
vi dette? Hva betyr det for oss som lever i dag? Noen av oss er så
gamle at vi har opplevd krigen og frigjøringen i 1945. Jeg husker
det godt alt sammen. Vi synes kanskje det er sjølsagt å minnes dem
som ga livet sitt for at vi skulle få leve videre. Ellers ville vi kanskje
vært døde, vi også. Men for alle dere som er unge, er dette en seremoni for dere? Har den noen mening for dere?
17. mai er den dagen da vi feirer at Norge fikk sin egen grunnlov i 1814 og ble et fritt land, selv om vi hadde felles konge med
Sverige til 1905. Vi minnes også at Norge fikk friheten igjen i 1945
etter å ha vært styrt av tyskerne i 5 år. 17.mai er det vi kaller Norges
nasjonaldag, en slags fødselsdag for Norge. Norge ble fritt!
Spørsmål 1: KAN NORGE MISTE FRIHETEN? Noen tror
kanskje at frihet er en selvfølge. Vi har lov til å være glad for at
vi har hatt fred og frihet i 72 år! Det farlige er at vi kan glemme
friheten, glemme å ta vare på den, glemme å takke for den! I dag er
det noen barn i Oslo som ikke får gå i 17.mai – tog fordi foreldrene
er redde for terrorangrep mot toget! Det betyr at de har mistet noe
av friheten ved å leve i Norge. Det fins altså folk som vil ta fra oss
friheten vår.
Spørsmål 2: HVA HAR DENNE BAUTAEN MED FRIHETEN Å GJØRE? De 4 kjempet og døde for at Norge og vi alle
skulle få leve videre i frihet. De skal minne oss om at friheten vår
har kostet noe, ja kostet liv! De skal videre minne oss om at frihet
ALLTID koster noe. Vi får håpe at friheten ikke skal koste noen
av oss livet. Men friheten er ikke gratis. Tror vi det , kommer vi til
å miste den.
Spørsmål 3: HVA KAN VI GJØRE FOR Å TA VARE PÅ
VÅR FRIHET? Et svar er dette:
Ved å kjempe mot alle former for VOLD i samfunnet. Jeg tenker
på alle former for bruk av vold som vi kan se rundt oss i dag. Det

er voldsbruk i mange land, også her i Norge. Voldssamfunnet er
starten på det ufrie samfunnet som vi ikke vil ha. Gå imot alle som
vil lede deg til å gjøre vondt mot andre! Slike folk fins i dag! Gå
imot dem! Uansett hvilken religion vi har, om fargen på ansiktet
er kvit, svart, gul eller brun er vi like mye verd. Rasisme er en farlig
spire til vold! Til dere som er barn vil jeg si: IKKE MOBB NOEN!
Speiderne har en regel som lyder slik: En speider er en god venn. La
det være din leveregel, og den må også gjelde på alle sosiale medier!
Til oss som er voksne: Vi må ta en opprydding i våre VERDIBEGREPER, finne ut hvilke verdier som er gode og som vi vil
bygge livet vårt og samfunnet på. Vi står nå foran en veldig kamp
om verdiene i samfunnet vårt. Vi må ikke la oss lure til å tro at alt
er like bra. Framtiden vil avhenge av hvilke valg du og jeg tar. Jeg
anbefaler de kristne grunnverdiene som de tryggeste. Da hviler det
et løfte over oss: VI får bo i et godt, kristent land som er vernet av
vår 200 år gamle grunnlov.
Kampen mot VOLDSSAMFUNNET er den beste måten for å
minnes de som døde for at vi skulle leve i et fritt Norge.
I ærbødighet legger vi ned disse blomstene ved minnesteinen.
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Per Losvar minnes krigsårene i Finnmark
Tekst: Liv Norseth

Per Losvar er født i Alta i 1935. Besteforeldrene var Laura og Jørgen. De hadde
seks barn. Pers far Lars var eldstemann,
så kom Randi, Lillemor (Oleana), Kristoffer, Alf og Åge.
Losvar betyr løsfjell. Stedet ligger for
seg sjøl, mellom fjellene Barras og Reipas.
Bestefar Jørgen fikk tuberkulose og
døde i 1928. Guttene måtte hjelpe mor
med å brødfø familien. De var heldige som
hadde Alta skifer i nærheten og fikk jobbe
der.
Lars giftet seg i 1934, og i 1935 ble Per
født. Lars hadde en tid jobbet i Statens kartoppmåling og fått spart seg opp noen kroner. Han fikk kjøpt seg sin egen eiendom
på Losvar, og bygde hus der.
Da tyskerne kom i 1941, beslagla de
hele Finnmark. Til tross for invasjon, oppførte de seg greit, og hadde et godt forhold
til sivilbefolkningen. De sysselsatte mange,
inkludert Pers far Lars. Faren til Per gjorde
all slags arbeid for tyskerne. De hadde godt
forhold til hverandre. Per husker godt soldatene Walter og Rosenkranz. De hadde
en hvileplass i nærheten. Guttungen Per
ropte bort til dem: «Hast du bombom?» De
grov i lomma si og fant fram no sukkertøy.

Mette og Per Losvar hjemme i Åsvang.

I tillegg til tyskerne var det mange russiske krigsfanger i Finnmark. De ble drevet
hardt, hadde lite mat og led stor nød.
Per husker en dag i 1943 da 6 russerfanger hogde ved i nærheten. To tyskere
sto vakt. Bestemor til Per skar opp en haug
med brødskiver og bad Per gå til dem med

Fra venstre Pers mor Magda, i midten står kusine Randi og bestemor Laura helt til høyre.

det. Tyskerne snudde ryggen til, men russerne takket og spiste med stor appetitt. De
ville gjerne gi noe igjen. De grov i lommene sine og tok opp noen fine metallringer
og ga til Per.
I 1944 måtte tyskerne trekke seg ut
av Russland. Tyskerne var redd russerne
skulle komme etter inn i Finnmark, og
besluttet å brenne ned alle hus. Folket ble
advart og drevet på flukt før husene ble satt
i brann. Far til Per samlet hele ungeflokken og flere, og fylte opp sin lille Chevrolet
lastebil. Han hadde som mål at de skulle
komme seg til ei lita hvilbrakke som lå avsides. Da de kom til Skomakerodden ved
Stilla, måtte de parkere bilen og gå de siste
ca 4 kilometerne. De trasket over elva og
kom fram til brakka sent på kvelden. Brakka ble stinn full av folk. Da de sto der, tett
sammen, sier Pers bestemor: «Leif, nå må
du be til Gud !»
Per sier at finnmarkingene ba mye til
Gud denne tida. Han er overbevist om at
bønnen hjalp. Når en tenker etter, må en
tro på det. Hendelsen med turen til brakka
skjedde første uka i november 1944. Da
pleier det å være full vinter i Finnmark.
Dette året var det verken kuldegrader eller
snø , og menneskeliv ble spart.
De ble i brakka natta over. Neste dag
gikk de til brua. Der ventet en buss som
kjørte dem til bukta, og de gikk om bord i
et tysk ammunisjonsskip som skulle frakte
dem til Tromsø.
Hele Alta var nedbrent, og folket ble
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Dette bildet viser hjemplassen Losvar før det ble brent ned av tyskerne.

forflyttet til forskjellige plasser lenger sør
i landet. Per og familien kom til Tromsø.
Første natta fikk de overnatte i den katolske kirka i byen, der de sov på benkene.
Dagen etter ble de registrert og måtte gjennomgå avlusing, og fikk husrom hos en
familie. Oppholdet der varte i 2 uker.
Den enorme tyske båten Tirpitz hadde
operert langs norskekysten en tid. Den ble
liggende i Altafjorden ved Kåfjord. Det
hadde vært gjort flere forsøk på å ødelegge
den. I september 1943 lyktes det engelske
bombefly å gjøre stor skade på den. Skaden
til tross, den kom seg til Tromsø.
Kun dager etter at Per med familie var
kommet til Tromsø, den 12 november
1944 ble Tripitz bombet på ny av engelske
fly. Denne gangen traff de sida på båten.
Den gikk rundt, og ble liggende med baugen i været.
Hendelsen med Tripitz husker Per godt,
særlig synet av alle lastebilene som fraktet

vekk det overlevende søkkvåte mannskapet
fra båten. Av mannskap på ca 2000, ble ca
1000 reddet.
De solide stålplatene fra båtvraket Tirpetz har i årene etter krigen blitt benyttet
i Oslo veivesen og vann og avløpsetaten.
Platene er spesielt egnet fordi de er seige og
harde.
Senere kom de til Sortland hvor de fikk
bo hos en fiskerfamilie. Der fikk barna gå
på skole. Per husker spesielt at han fikk
bløtkake av lærerinna der. Den smakte!!
Oppholdet i Sortland varte fra til sommeren 1945. Da ble de flyttet til Værdal.
Familien om hjem til Alta 17. mai 1946.
Alt var nedbrent. Bare Kåfjord og Alta kirke sto igjen.
Noen onkler av Per fikk bygd opp igjen
ei lita stue på den nedbrente branntomta,
med et lite kjøkken, stue og et lite soverom.
Det var dårlige materialer så den var gisten
og kald. Per husker enda lyden av at faren

slo i stykker isen på vassbøtta med øsa om
morgenen.
De fikk satt opp brakker til skole, med
hele 3 klasserom.
Skiferbruddet startet opp igjen med en
gang etter krigen. Dette skaffet familiene
inntekter, også ungene måtte jobbe. Det
ble mest vedhogging på dem.
Som unggutt dro Per til sjøs. Etter hvert
traff han sin tilkomne fru, Mette. Hun var
fra Korsvold i Oslo. De giftet seg og flyttet
til Alta. Der hadde de 20 bra år. Da Mettes mor ble syk følte de det var mest riktig
av dem å flytte nærmere henne. De fikk
se en annonse med hus til leie. Dette viste
seg å være på Lie gård i Åsvang. De flyttet
dit. Etter en tid kjøpte de seg sitt eget hus i
Åsvang. Der har de nå bodd over 30 år. Per
er særlig takknemlig for en fin barndom
og en bestemor som satte sin lit til Gud.
Det har også dette flotte ekteparet gjort i
alle år.

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 betalte 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 et vippskonto for å gjøre lettere for dere, og særlig dere unge lesere. Vippskontoet er regisert i Romedal sogn med følgende nummer og navn: # 511478 Menighetsbladet R
Betal årets frivillige kontingent på 150.- (200.- utenbygds) med VIPPS
# 511478 Menighetsbladet R
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Aktuelt fra Romedal Menighetsråd
Informasjon om Romedal kirkesenter og givertjenesten!
Tekst: Romedal menighetsråd

Tilbygget sammen med
eksisterende bygninger sett
mot nord-øst.

Romedal menighetsråd har tidligere (i Menighetsblad nr. 3 og 4 i 2017) informert
om at vi arbeider med å få realisert et kirkesenter i Romedal. Vi innser at begrepet
kirkesenter egentlig er noe misvisende. Vi
har allerede i dag et kirkesenter med kirke,
kapell og driftsbygning. Det vi arbeider for
nå, er et tilbygg til driftsbygningen for å
få mer egnede lokaler til menighetens virksomhet. Vi trenger først og fremst flere og
bedre lokaler for lettere kunne gjennomføre den lovpålagte trosopplæringen som
vi har informert om tidligere. I tilbygget
planlegger vi 2 mindre aktivitetsrom til
trosopplæringstiltak, konfirmantundervisning, mindre møter, korvirksomhet osv.
Salen i kapellet vil fortsatt være menighetens «storstue» og vil fortsatt bli brukt til
kirkekaffe, kulturkvelder, salmekvelder og
andre litt større arrangementer. I tilbygget
planlegger vi også 3 kontorer for å kunne
samlokalisere arbeidsplassene for prest, organist, menighetsråd, menighetspedagog
og frivillige. Det lille «kontoret» ved siden
av nåværende kjøkken kan da frigjøres og
innlemmes i kjøkkenet som samtidig vil

Tilbygget sammen med eksisterende bygninger sett mot nord-øst.

Søylediagram over
disponible midler til
nybygg ved Romedal
kirke.
Informasjon om
Romedal kirkesenter
og givertjenesten!

20/4-2018, saldo:
kr 816.569,-

Tilbygget og kapellet sett mot syd-øst.
bli modernisert og dermed også mer funksjonelt. Vi har også stort behov for mer lagerplass og planlegger et par mindre lagerrom i tilbygget.
Som tegningene viser skal tilbygget gå
fra driftsbygningen i retning mot kapellet
og forbindes med dette med en glassgang.
Menighetsrådet har nylig fått biskopens
og vernemyndighetenes godkjenning til å
sette opp et slikt bygg. Fra vernemyndighetenes side har det vært viktig at kapel-

let fortsatt skal fremstå mest mulig som et
eget bygg med tilstrekkelig «luft» rundt.
Det kan komme mindre justeringer i forhold til tegningene som vises her, men de
vil uansett gi et godt inntrykk av det endelige resultatet.
Som vi har informert om tidligere, kan
Romedal menighet måtte investere 2 millioner kroner i prosjektet i tillegg til utgifter til arkitekt. Pr. i dag har vi i overkant
av 816 000 kroner på vår «Kirkesenter-

Romedal og Vallset Menighetsblad
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Aktuelt fra Romedal Menighetsråd
konto», som dere ser av søylediagrammet
som vises her.
Vi samarbeider som nevnt med kirkevergen om prosjektet, og det er også nødvendig å ha finansieringen i orden før
«spaden kan settes i jorden».
Vi har derfor nylig satt i gang en givertjeneste i håp om å få inn flere penger
til prosjektet vårt. Vi viser til slippen på
neste side (eller side?- her må vi skrive det
som blir riktig etter at layout er laget) som
viser hvordan man kan gå frem dersom
man vil støtte givertjenesten. Det er selvfølgelig også anledning til når som helst å
gi et engangsbeløp. Vi er takknemlige for
alle bidrag!
Romedal menighetsråd mener at bygging av et tilbygg til driftsbygningen som
skissert her, og dermed også samlokalisering av alle menighetens lokaler i nær
tilknytning til kirken, vil bedre forutsetningene for et rikere og mer aktivt menighetsarbeid og menighetsliv.
Nåværende menighetsråd vil holde leserne av Menighetsbladet fortløpende orientert om utviklingen av prosjektet og vi
håper søylen i diagrammet vil stige inntil
neste gang!

Når klokkene på nytt ringer Pinsen inn!
Tekst: Johannes Strømstad
Foto: Hans Kroglund

En bil som mangler motor, girkasse eller
hjul er ubrukelig. I vår kirke har vi tre høytider; jul, påske og pinse. Alle er like nødvendige og viktige. De to første er forståelige på et vis. Pinsen derimot er vanskelig
å skjønne og den får liten oppmerksomhet
hos folk flest. Ikke desto mindre kalles pinsedagen kirkens fødselsdag. Uten pinsen
ingen kirke. Lørdag 19. mai fra klokka 17

til 18 ringer vi igjen inn til pinsehøytid. For
å lage litt ekstra blest rundt dette legger vi
på denne tiden ut en liten konsert på Face
Book og på menighetens nettside. Det er et
arrangement av Apostlene satt i Jerusalem
for fire blåsere og kirkeklokker. Opptaket
ble gjort i tårnet på Romedal kirke. De som
var med: Arne Willy Foss (sax og fløyte),
Jon Konrad Strøm (sax), Ellinor Syverinsen (trombone), Kåre Nordseth (trombone)
og Eivind Strømstad (kirkeklokker). Hans
Kroglund filmet det hele.
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Aktuelt fra Romedal Menighetsråd
«Kirkespirene»

Trygve Bjerkrheim-kveld

Fra høsten 2018, det vil si september, vil
vi starte opp med en aktivitet for alle barn
fra tredje til sjette klasse. Aktivitetene vil
være i Romedal kirke/kapell. Noen av
disse samlingene vil foregå i høsthalvåret,
og noen i vårhalvåret. Aktivitetene vil bla
være å skape nye vennskap og relasjoner –
utforske og gå på oppdagelsesferd i kirken,
og kristen tro, alt dette sammenvevd med
lek og ulike aktiviteter. Barna en spire, med
en iboende utforskertrang og spontanitet.
Mer informasjon om dette vil komme
etter sommerferien.

Tekst og foto: Vemund Koren

Sangkvelden søndag 15. april med fokus på sang- og salmeskatten etter Trygve Bjerkrheim ble gjennomført med god oppslutning. Kåre Ekroll kom med flere glimt fra
Bjerkrheims liv inkludert bakgrunnshistorier til flere av sangene og salmene hans. Mange
av disse har fått plass i salmeboka og flere av dem ble sunget under sangkvelden. Videre
fremførte Ingrid Helene Johansen, Hans Gustav Breivik og Bjørn David Karlsen flere
sanger. Jon Konrad Strøm deltok med pianospill. - Dette ble en fin og innholdsrik kveld
til minne om en av Norges mest produktive sangforfattere.

Ta gjerne kontakt nå, om det er noe du
lurer på:
Kristin Tovseth
Mobil: 93 62 56 02

Salmekveld med
besøk av biskopen
Søndag 27. mai kl. 18 inviterer Romedal
menighet til salmekveld i Romedal kapell.
Denne gangen får vi besøk av biskop Solveig Fiske. Hun vil presentere noen salmer
hun liker og som hun har et forhold til.
Dette gjelder for eksempel salmen «Herre
Gud ditt dyre navn og ære», som har fått
hedersplassen helt først – som nummer 1
– i den siste salmeboka. Som kjent kommer melodien til denne salmen fra Vallset.
Kirkemusikeren vår, Jon Konrad Strøm,
vil også delta under denne kvelden. Etter
en pause med kaffe og noe å bite i blir det
anledning til en «ønskekonsert». Det vil si
at vi synger salmer etter ønske fra de fremmøtte, så lenge tiden rekker. Dette er en fin
anledning til å bli bedre kjent med flere av
salmene i salmeskatten vår - velkommen !

Påskevandring
Tekst: Vemund Koren

Søndag 18. mars var det familiegudstjeneste i Romedal kirke der 6-åringene var
spesielt invitert. Nytt i denne gudstjenesten dette året var det at 6-åringene deltok
på en vandring i kirkerommet, som til
sammen inkluderte de sentrale hendelsene
i påskeuka fra palmesøndag til påskedag.
Takk til Kjersti S. Håland og Ellen Signe
Sæther for et godt pedagogisk opplegg i
dette breddetiltaket for 6-åringene våre !

Romedal og Vallset Menighetsblad
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Temakveld om
Romfolk i Romedal
kapell
Tekst: Bjørg Olderbekken

Søndag 9. september kl 18 er det klart for
temakveld igjen i Romedal kapell. Denne
gangen med tittelen «Mine Minste». Vi
får besøk av folkesanger og forfatter Åsne
Valland Nordli (f.1975 ) fra Norheimsund
i Hardanger som bodde og arbeidet i Romania blant landets fattige romfolk. Nå
har hun skrevet en bok om denne tiden
og om romfolket vi møter på gatene våre
i Norge i dag.
De sitter i gatene, står utenfor matbutikkene og møter deg med en skramlende

kopp og en bønn om hjelp. Tiggere fra
Romania blir karakteriserte som kriminelle, banditter og menneskehandlere.
Nedlatende ord har haglet på nettet og i
avisspaltene om denne gruppen.
Åsne Valland Nordli flyttet som ung
nybakt mor tilhavnebyen Constanta i
Romania. Med troen på at det er mulig å
gjøre en forskjell, ble familien boende der i
fem år. De arbeidet for å hjelpe fattigfolk,
særlig gatebarn og romfolk.
Temakvelden vil bli ledet av Tove Stang
Karlsen. I dialogen mellom Stang Karlsen
og Valland Nordli vil Åsne fortelle sin egen
historie, en historie om tro, mot og motgang. Vi blir kjent med fattigfolkene som
ble hennes nære venner, og som har endret
henne for livet. Og hun minner oss om at
de utstrekte, tiggende hendene vi møter på
gatene i Norge i dag, alle hører til mennesker med liv, drømmer og historier som
vi i oljenasjonen ikke har vondt av å høre.

Det vil bli kaffepause og boksalg etter
programmet.

Konfirmanter på pilegrimsvandring

Søndag 29 april var alle konfirmantene på pilegrimsvandring fra Stange kirke til Tangen kirke. Her er Romedals konfirmantene ved en
av stasjonene langs veien. Vi vil samtidig ønske dem hjertelig til lykke med konfirmasjonsdagen som står for dør.
«Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg. Solens lys leke på ditt skinn, regne falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen» (gammel Keltisk velsignelsesbønn)
Foto: Vemund Koren
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Aktuelt fra Vallset Menighetsråd
Overnatting og skogplanting i Romedal Allmenning for
12- åringer
Vallset menighet invitere 12 åringer fra Vallset, Romedal og Løten
til overnatting og skogplanting i Romedal Allmenning lørdag 15.
til søndag 16. september. Dette er et samarbeidsprosjekt med Romedal Allmenning og en del av menighetenes trosopplæringsplan.
Målet er at ungdommene skal lære mer om skogens betydning for
miljøet vårt og bli kjent med hvordan Romedal Allmenning forvalter denne verdifulle resursen på vegne av oss. En viktig del av
skogforvaltningen er å plante skog, og det skal 12 åringene få være
med på. Å ta vare på naturen er en viktig del av kirken tro og lære,
noe vi ønsker opplegget skal speile. Vi skal avslutte helgen med en
åpen skogsmesse kl. 12. Nærmere informasjon om sted for denne
gudstjenesten vil bli annonsert.

Konfirmanter på pilegrimsvandring

Søndag 29 april var alle konfirmantene på pilegrimsvandring fra Stange kirke til Tangen kirke. Her er Vallset og Hekne konfirmantene
ved en av stasjonene langs veien. Vi vil samtidig ønske dem hjertelig til lykke med konfirmasjonsdagen som står for dør.
«Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg. Solens lys leke på ditt skinn, regne falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen» (gammel Keltisk velsignelsesbønn)
Foto: Vemund Koren
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Årets solidaritetskonsert i
Vallset kirke
Foto: Ralph Knutsen

18 mars ble det holdt solidaritetskonsert i Vallset kirke. Bildet viser
Rosett og Perlesnora 2 som opptrer sammen. I tillegg fikk vi vakker
sang av Silje Lium og vakker saksofonmusikk av Olav Slagsvold.
Eivor Slåtten leste dikt og ledet kvelden og både Jon Konrad Strøm
og Ralph Knutsen deltok. Det ble en fin kveld og 7.500.- kroner
ble samlet inn til menighetens og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Takk til alle som deltok og som kom på konserten!

Høgsdagskaffe
Foto: Ralph Knutsen

Annenhver onsdag utover både høsten og vinteren er det høgsdagsamlinger i Vallset kirkestue. Dette bildet ble tatt i april at sogneprest Ralph var på besøk. Det ble servert ferske lomper med brunost og pultost og nybakt kake til kaffen og det ble sunget vårsanger.
Takk til alle som gjøre disse høgsdagskaffe samlingene mulig.
Det er virkelig sosiale og trivelige stunder!

6 åringer og vårmesse
Foto: Ralph Knutsen

6 åringer og noen søsken er samlet i kirke for å forberede seg til
årets vårmesse 6. mai. Her ser vi ungene male oppstandelseskors.
Det er kors som er svarte, men som når får farge og liv. Ungene
sådde også solsikke og blomkarse og det blir spennende å se om
frøene har begynt å spire… På vårmessen får de en 6-årsbok fra
menigheten og de får med seg sine kors og blomster. Dette er en del
av menighetens torsopplæringsplan.

Olsok og grensetreff på
Grytsætra
Søndag 29. juli kl. 12 invitere Inger Maren
og Oddvar menighetene våre til å feire
Olsok på Grytsætra. Et barn skal også bli
båret fram til Gud i dåpen denne dagen.
Gudstjenesten er også et grensetreff mellom
Romedal og Vallset og Nord-Odal. Ta med
noe å sitte på, hvis det blir regn holdes gudstjenesten inne på låven. Menighetsrådene
ordner med kirkekaffe. Vel møtt!
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Vi måtte feire!
Mandag 16.april var vi samlet ca. 30 stk i
Klokkergården på Løten. Det var en lett
blanding av frivillige og ansatte fra de seks
menighetene i Tro Øst – Tro Vest (Løten,
Stange, Tangen, Vallset, Romedal og Ottestad), samt prost, rådgiver for trosopplæring
ved bispedømmekontoret og mentor var til
stedet. Hva feiret vi lurer du kanskje på. I
2014 ble endelig de siste fellesråd i Norge
tildelt det som heter trosopplæringsmidler.
Detter er midler som skal gi støtte til hver
og enkelt menighet for å drive videre opplæring av kristen tro og tradisjon, slik som
kristendomsfaget gjorde før. Siden 2013
har alle menighetene i de to fellesrådene,
Stange og Løten, jobbet frem en plan for
barn og unge 0-18 år. Planen skal handle
om forskjellige dimensjoner og hva slags aktivitet vi skal ha for de ulike aldrene. Dette
har vært en kjempe jobb for både ansatte og
frivillige. Før sommerferien i 2017 leverte
vi ferdige planer til biskopen for godkjenning, og september samme år fikk vi alle
seks planene tilbake GODKJENT uten
videre redigering, noe vi var veldig glade
for :) Planer blir laget på mange felt og abeidsområder, og ofte legges de i en skuff og
blir glemt. Disse planene er det formelle
verktøyet for å hjelpe menigheten med sitt
trosopplæringsarbeid og kan derfor ikke bli
lagt bort eller bli glemt.
Trosopplæringsplanene blir lagt ut i hver av
sine kirker. Så om du har lyst til å ta en nærmere titt på hva utvalgene har jobbet med,
er du velkommen til det!

Romedal og Vallset Menighetsblad

Babysang høst 18 7 åringer i Vallset
Høstens datoer 31. august - 5.oktober
Samlingen starter kl. 11:00.
Høstens samlinger vil være på Kjonerud i
Ottestad.
Samlingene vil være gratis og inkl. lett bevertning. Alder på barnet kan være mellom
2-12 mnd.
Ansvarlig for babysang er menighetspedagog Anne Randi S. Ritter. (Lukket gruppe
på facebook; Babysang Tro Øst – Tro Vest)

Uke 38 inviteres de som er født i 2011 til
samling og høsttakkemesse i Vallset kirke.
På samlingen skal vi bedre kjent med kristuskransen. Invitasjon med informasjon
sendes i begynnelsen av september.

Grønn Helg
15-16 september blir det overnatting og
skogplanting i romedal allmenning for
barn i 7. trinn i Vallset, Romedal og Løten.
Vi trenger også frivillige foreldre denne helgen, ta gjerne kontakt om du kan bidra!

Myldremesse for de
minste i Romedal kirke
En sprell levende gudstjeneste tilrettelagt
for de minste barna og deres familier, og
ellers alle som har lyst.
Gudstjenesten vil holdes en lørdag formiddag og invitasjoner sendes i posten.

8. september i Vallset kirke, kl. 17:00.
Kom å se på Vesle og Fredo, og i år har
de med seg kattungen.
Forestillingen er
gratis og passer
for barn i alderen
3-6 år, men hele
familien er velkommen!

Konfirmant dag!
Lørdag 29.september
er det samling for de
konfirmantene som
ikke var på årets leir.
Informasjon om dagen kommer nærmere til de det gjelder!
Søndag 30.september er det UNG MESSE
for ungdom og unge voksne. Følg med på
Facebook for nærmere informasjon.
Følg gjerne trosopplæringen
Barn i alderen 0-12 år:
Tro Øst – Tro Vest
Ungdom 13-18 år:
Ungdom i Tro Øst – Tro Vest

Romedal og Vallset Menighetsblad
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Slekters gang
Romedal

Vallset

Døpte:
18.02.
18.02.
18.02.
18.02.
18.02.
18.02.
01.04.
15.04.
22.04.

Adrian Wiik (døpt i Stange kirke)
Sivert Rolid Eidem (døpt i Hamar domkirke)
Sondre Rolid Eidem (døpt i Hamar domkirke)
Frida Jørgensen
Sander Magnussen Johansen
Sondre Lillehaug Hansen
Andreas Sunde
Emil Øien Bråthen
Elling Nordengen (døpt i Høyland, Sandnes)

Døpte:
11.02.
18.02.
25.02.
25.02.

Vilde Ottinsen Bjørnstad
Ella Margrethe Holøyen Helgesen (døpt i Stange kirke)
Simen Brubakken
Ada Stensby Øvstetun

Døde:
11.02.
20.02.
20.02.
25.02.
24.02.
14.03.
03.04.
17.04.
21.04.

Erik Sagen			
Grethe Johanne Slagsvold		
Jenny Christiansen		
Gunnar Teigland		
Borghild Klara Jølstad		
Lydia Annbjørg Lien		
Ninni Aud Østlund		
Tove Pettersen 			
Henry Johan Bysveen		

Døde:
30.01.
10.02.
13.02.
17.02.
16.02.
14.02.
20.02.
25.02.
10.03.
28.03.
13.04.
29.04.

Martha Larsen			
Bjørg Rigmor Svingen		
Borghild Bekkelund		
Jens Erik Holm			
Eva Frydenlund			
Kirsten Oddrun Ruud		
Karen Lilleløkken		
Hans Henrik Nordseth		
Kari Matea Tårneby		
Margit Lier			
Thorbjørn Thoresen		
Eldbjørg Sjøenden		

f. 1925
f. 1931
f. 1932
f. 1938
f. 1923
f. 1928
f. 1939
f. 1948
f. 1942

f. 1931
f. 1947
f. 1926
f. 1929
f. 1927
f. 1933
f. 1924
f. 1946
f. 1946
f. 1923
f. 1932
f. 1923

Konfirmasjon 2018
Konfirmanter i Hekne kapell
den 21. mai kl 1100
• Lill-Christine Iversen Sandviken
• Amund Trøftmoen
• Malin Sørensen

Konfirmanter i Vallset kirke
den 3. juni kl 1100
• Maria Andreassen
• Andreas Vestli Bråthen
• Bård Bysveen
• Herman Brown Helland
• Marthe Jølstadengen
• Markus Løken
• Silje Sandmoen Melby
• Karoline Melbye
• Karoline Sandvold Paulsen
• Martine Nybroen Skansen
• Ine Skjerpingstad
• Mari Østvold Tøstiengen
• Emil Lukassen Tårneby
• Hedda Wenseth Vestlund
• Espen Witberg
• Ida Witberg
• Theo André Østli

Konfirmanter i Romedal kirke
den 10. juni
Kl 1100

• Johannes Andersen
• Julie Helseth Bekkelund
• Emma Høiby Bratvoldengen		
• Amanda Evensen Brun
• Lars Bryhn
• Herman Bryhni
• Fabian Andreas Skjønsberg Flagstad
• Syver Gjestvang
• Magnus Husom
• Johanne Håland
• Martin Karstensen Kristiansen
• Vilde Frankmoen Pettersen
• Charl-Emil Ross Salvesen
• Marcus Hovedhaugen Stenseth
• Annika Strøm
• Kaia Sundvor
• Brage Einride Sveum
• Stian Sæther
• Jonas Bråthen Søsveen
• Erik Torsteinsson

Kl 1300

• Even Bakkestuen
• Magnus Gylstrøm Bakstad
• Anine Bjørndal

• Emma Helene Bøhler-Iversen
• Andrine Fedreheim
• Jens August Flytlie-Førsund
• Maria Ripsrud Fossum
• Dorthe Kampmann Johansen
• Martin Halvorsen Myhrer
• Robin Halvorsen Myhrer
• Phillip Høines Rasmussen
• Gerd Eline Røhne
• Julie Pettersen Stenseth
• Bjørn Tore Torp
• Angelica Brennodden Venholen

Linn Therese Gråberg Fjeldseth skal
synge ved flere av årets konfirmansjonsgudstjenester slik hun også gjorde i fjor.
Bilde: privat
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Litt av hvert
INFO fra Estlandsgruppa
Tekst: Turid Flisen

og

Mottaket av klær, leker og utstyr på
Hågenrud gård er stengt i juli.
Siste mottak før ferien blir onsdag 27. juni,
og oppstart igjen blir onsdag 1. august.
Som tidligere kl. 17.30 – 18.00.
Ellers minner vi om vårt kontonr.
1822 34 10487. Alle beløp – små og store
- tas imot med stor takk! Kanskje du vil
bidra til at barna ved Mercy Center får
noen gode opplevelser og verdifulle sommerminner i år?

Konsert i Romedal
kirke
Konsert i Romedal kirke søndag 27. mai kl.
1800 med Glommakoret fra Elverum, representanter fra Stangebygdenes Musikkforening og et knippe unge lovende
talenter som spiller. Repertoiret er musikal-medleyer som; Phantom of the opera,
Cats, Lion King, Frozen og Les Miserables
med enkel koreografi og kostymer. Passer
for både barn og voksne. Bill. Kr. 150, barn
under 12 år gratis. Velkommen!

Bøssebærere klar
for årets fasteaksjon
Tekst og bilde: Vemund Koren

Her ser vi fra venstre bøssebærerne Johanne Håland, Even Bakkestuen og Kjersti S.
Håland fra Romedal sogn. Årets konfirmanter med i hovedsak foreldre som sjåfører og
aksjonens støtteapparat ellers gjorde en stor
innsats på dagen for årets fasteaksjon, tirsdag 20. mars. Det samme gjelder for Vallset sogn. All støtte og innsats fra giverne,
bøssebærerne, sjåførene og kakebakerme.
Det førte til at det kom inn til sammen
ca. kroner 45.000.- til Kirkens Nødhjelp.
Hjertelig takk til alle som bidro !

Kjøkkenbenk
Friluftsteater i Kvennstugua, Vallset
Forestillinger 2018:
Lørdag 9.
Søndag 10.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.

juni
juni
juni
juni
juni

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
17.00
18.30
18.30
18.30

Ordinær pris: Kr 300,Kulturkortet (13-21 år) og barn (6-12 år): Kr 50,Under skolepliktlig alder og ledsager m/ledsagerbevis: Gratis
Husk kontanter, da vi ikke har betalingsterminal!
Billettsalg: Mix-kiosken Stange, Spar Romedal, OK
spillebar i Vikasenteret Ottestad, Løten Nærstasjon
og Joker Vallset.
Eventuelle restbilletter selges ved inngangen aktuell
dag. Billettsalg på nett: hoopla.no
Gruppebestilling (min. 20 pers.): 480 63 219

Kvennstuguteatret.no
Støttes av: Hedmark fylkeskommune
og Stange kommune

Foto: Stangeavisa

Musikkspill er basert på
tekster av Vidar Sandbeck
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Litt av hvert
Ungdomsgudstjeneste
Tekst og foto: Vemund Koren

Onsdag 04. april var konfirmantene i Tro
Øst (Løten, Romedal, Vallset) hovedmålgruppe for en ungdomsgudstjeneste i
Løten kirke. Formen på denne gudstjenesten var utradisjonell. Bl.a. ble det benyttet
en utrullbar plansje i midtgangen, som på
sin måte fremstiller påskehendelsene visuelt. Konfirmantene kunne ta en nærmere
titt på denne plansjen i løpet av gudstjenesten. Ellers deltok Rosett. Bildet er fra
et sted i kirkerommet, der gudstjenestedeltakerne kunne skrive bønner, som ble
hengt opp på et kors. En slik gudstjeneste
særskilt for ungdom tar vi sikte på å gjennomføre en gang årlig i årene som kommer.

Con Moto
Con Moto synger under speidergudstjeneste i Romedal kirke 22. april

Vallset Sanglag arrangerer
LOPPEMARKED
den 1. og 2. september 2018
adresse: Fossvegen 574.

LOPPER MOTTAS MED
TAKK !
Ring Gunvor Kari tlf. 92403094
eller Terje tlf. 92038827
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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

ALT I SELSKAPSMAT OG CATERING

Tlf: 625 83 615

www.romedalcatering.no

Joker
Vallset

Gata 4 - 2330 Vallset
Tlf.: 62 58 72 01

Romedal og Vallset Menighetsblad

Galleri Fauna Kunst
Odalsvegen 248
2330 Vallset
Tlf. 917 98 589
www.faunakunst.no
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Hamar
Begravelsesbyrå A/S
(Jacobsen)

Parkgt 24 - 2317 Hamar

62 54 04 30

www.hamarbegravelse.no

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,-)

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)!

Ordner alt ved
kremasjoner
og begravelser

dere
Vi hjelper deg vi
www.fonus.no
Hamar og Stange:
Løten:
Vikasenteret Ottestad
Meierivegen 2
Tlf. 62 53 00 16
Tlf. 62 59 09 22
Vi har åpent etter avtale.

20

Romedal og Vallset Menighetsblad

Hvem, hva og hvor
Vi er her hvis du trenger oss

Fonus begravelsesbyrå i
Hedmark finner du i Stange,
Løten og Elverum.
Vår kjede dekker også Oslo,
Akershus og Østfold.
Ditt nærmeste Fonus
begravelsesbyrå kan ordne
bistand innen hele vårt
dekningsområde.

• Personlig veiledning
• Tradisjonelle eller
alternative seremonier
• Gravsten og stenarbeider
til faste, lave priser

Fonus begravelsesbyrå tilbyr også planlegging
eller bestilling på internett:

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

www.fonus.no

M å g å r d v e gStange:
e n 8 4Romedalsveien
, 2 3 3 4 R o 4m e d a l • T l f 6 2 5 8 1 0 3 0

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

(Stange bruk)
Tlf.: 62 58 65 60

Pårørendeforeningen

Meierivegen 2
ved Vallset bo- ogLøten:
servicesenter
Tlf.: 62 59 09 22

Vi er her hvis du trenger oss

Vårt mål er å bidra
til økt
livs- etter avtale.
Vi har
åpent
kvalitet, trivsel og utvikling for beboerne, samt ivareta og fremme
deres interesser.

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

Donasjoner og gaver
mottas med takk.

www.fonus.no
Pårørendeforeningen

Fonus begravelsesbyrå i
Hedmark finner ved
du i
Stange,
Stange:
Vallset
bo- og
servicesenter Løten:
Adresse:
Skalbergvegen
5, 2330 Vallset
Romedalsvegen 4 (Stange Bruk) Meierivegen 2
Løten
og Elverum.
E-post: parorende.vbs@gmail.com
Vår
dekker også
Org.nr:
896 kjede
306 952
Kontonr:
1822.39.24316
Akershus
og Østfold.

Oslo,

Ditt nærmeste Fonus
begravelsesbyrå kan ordne
bistand innen hele vårt
dekningsområde.
Fonus begravelsesbyrå tilbyr også planlegging
Romedalsvegen
18,
eller
bestilling
på internett:
2335 Stange

www.fonus.no

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

Telefon: 62 58 21 00

24 timerMeierivegen
i døgnet
Løten:
2
Tlf.: 62 59 09 22
Vi har åpent etter avtale.

• Personlig veiledning

Tlf. 62 58 65 60
Tlf. 62 59 09 22
Vi har åpent etter avtale. eller
• Tradisjonelle

alternative seremonier

• Gravsten og stenarbeider
til faste, lave priser

Ta en tur i Romedals
eneste rundkjøring
Besøk oss på
www.fonus.no
-her finner du informasjon,
blomster, gravstener og
priser.

Tlf. 625 81 010
www.gundersbil.no

Romedal og Vallset Menighetsblad
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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

Avskjed med
omtanke

annonsør!
Ønsker du
denne plassen?
– Kontakt Vemund Koren

Personlig,
nært og lokalt

Tlf: 625 72 751
www.stangebegravelsesbyra.no
Storgata 10,
2335 Stange
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Kontortider og telefoner

Romedal menighet
Preste- og menighetskontor

Stange kirkelige fellesråd
Postboks 214, 2336 Stange

Postboks 23, 2334 Romedal

Sogneprest:
Tjenestetelefon:
Faks:
Kontortid:

Vemund Koren
46 42 39 41
62 58 37 80
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
Nettside: https://kirken.no/nn-NO/
fellesrad/stange-kirkelige-fellesrad/Stanges-Menigheter/Romedalmenighet/hva-skjer/
Eller google: Romedal menighet
hva skjer

Vallset menighet
Preste- og menighetskontor
2330 Vallset

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

Ivar Manum
93 43 81 65
Gudrun Fjågesund

Svarer på alt om kirkegårder, gravstell og legater

Telefon:
Konsulent:

46 42 77 11
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:
Telefon:

Vegard Fikke
91 65 90 61

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

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:
Telefon:

Steinar Aaseth
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

TRENG

Vår felles menighetspedagog
Ranya S. Karlsen
93 29 94 99
rsk@stange.kirken.no

VI TRENG
EROgså
FRIVILLIG
Vi er her alltid.
i sommer. E.
Årlig besvarer
omkring 20 0 000 henvendelser
GI
EN viSAMTALE
TILpå telefon
EN
og internet t, likevel er det en a v tre som ik ke får svar.
SOM
TRENGER DET.
Les mer og meld din intere sse på
Har du tid til å b ry deg og ly st til å utvikle deg?

kirkens-sos.no
Send sms ALLTID
3 til 2160 (150,-)
Å snakke med folk om liv et gir menin g.

Kontonummer: 7011 05 20067

kirkens-sos.no/ho
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Velkommen til kirke
17.05. Grunnlovsdagen
Romedal kirke
kl 09.00
17. mai-gudstjeneste. Vemund Knutsen.
Ofr. Redd Barna.

08.07. 7. søndag i Treenigheten
Veltsetra
kl 12.00 ____
Setermesse. Per Halstein Nielsen.
Ofr. Mercy Ships. Salg av seterprodukter.

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

15.07. 8. søndag i Treenigheten
Romedal kirke
kl 11.00 ____
Høymesse. Vemund Koren.
Ofr. Menighetens arbeid.

20.05. Pinsedag
Romedal kirke
kl 11.00		
Høytidsgudstjeneste felles med Vallset.
Vemund Koren og Ralph Knutsen.
Con Moto synger. Ofr. Kirkens sosialtjeneste. 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.
17.06. 4. søndag i Treenigheten
Vallset kirke
kl 11.00
Høymesse.
Ralph Knutsen. ofr. Menighetens arbeid
24.06. St. Hansdagen/5. søndag i
Treeningeten
Geitholmsjøen
kl 11.00		
Friluftsgudstjeneste.
Åge G. Hval. Kirkekaffe.
01.07. 6. søndag i Treenigheten
Vallset kirke
kl 11.00		
Høymesse.
Åge G. Hval. Ofr. Menighetens arbeid

21.07. Lørdag
Skåråsberget
kl 18.00 ____
Polsk/norsk messe. Ralph Knutsen
22.07. 9. søndag i Treenigheten
Romedal kirke
kl 11.00 ____
Høymesse. Ralph Knutsen.
Ofr. Sjømannskirken
29.07. Olsok
Grytsetra
kl 12.00		
Olsokmesse. Ralph Knutsen.
Samarbeid med Nord-Odal.
05.08. 11. søndag i Treenigheten
Vallset kirke
kl 11.00		
Høymesse. Ralph Knutsen.
Ofr. Menighetens arbeid
12.08. 12. søndag i Treenigheten
Romedal kirke
kl 11.00		
Høymesse. Ralph Knutsen.
Ofr. Menighetens arbeid.
16.08 Mensali kl. 19
Avslutnings gudstjeneste for årets
konfirmantleir

16.09. 17. søndag i Treenigheten
Romedal kirke
kl 11.00		
Høymesse med konfirmantpresentasjon.
Vemund Koren. Ofr. Konfirmantarbeidet.
Kirkekaffe.
Romedal almenning
kl 12.00 ____
Skogsmesse /skaperverkets dag på Tingplassen. Avslutning på grønnhelg med
12-åringer. Ralph Knutsen m.fl.
Ofr: Natur og Ungdom
23.09. 18. søndag i Treenigheten
Vallset kirke
kl 1100 ____
Høsttakkemesse. Ralph Knutsen og
inviterte 7-åringer. Perlesnora 1 synger.
Ta med gaver fra høsten grøde.
Utloddning av gavene etterpå hvor alle
inntektene går til Mercy center.
Hekne kapell
kl 1800		
Høsttakkemesse og konfirmantpresentasjon. Ralph Knutsen. Ofr. Menighetens
barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.
30.09. 19. søndag i Treenigheten
Romedal kirke
kl 1100		
Høsttakkemesse. Vemund Koren.
50-årskonfirmantene invitert.
Ofr. Manighetens arbeid.
07.10. 20. søndag i Treenigheten
Vallset bo- og service
kl 1100 ____
Høymesse. Ralph Knutsen. Kirkekaffe.
Ofr. Menighetens arbeid.

26.08. 14. søndag i Treenigheten
Kvennstugua
kl 12.00		
Friluftsgudstjeneste. Ralph Knutsen.
Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Salg av kaffe m.m
02.09. 15. søndag i Treenigheten
Romedal kirke
kl 11.00		
Høymesse. Vemund Koren. Kirkekaffe
09.09. 16. søndag i Treenigheten
Vallset kirke
kl 11.00		
Høymesse. Ralph Knutsen.
Ofr. Menighetens arbeid

Lørdag 21. juli kl. 18 blir det PolskNorsk messe på Skåråsberget
Etter gudstjenesten blir det en stor
spleise kirkekaffe. Ta derfor litt ekstra
kaffe og kaker som du kan dele med
våre Polske venner. Vel møtt!

Retur:

Menighetsblad for Romedal og Vallset
Prestekontoret Romedal, postboks 23
2334 Romedal

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er
9. september. Nytt blad kommer ut 28. september

Menighetsbladets blomsterbukett
Tekst og foto:

En lang og snørik vinter er i ferd med å slippe taket og våren
tar over regien og legger til rette for sommeren. En slik aprildag svinger jeg ned til Bakstad, langt sør i Vallset, for å ta en
prat med Randi Bakstad. Hun er foreslått som mottager av
Menighetbladets bukett, og hun er en verdig kandidat til en
påskjønnelse. Hun ble veldig overrasket, men også glad for at
noen viser at de setter pris på det hun gjør.
Hun strikker veldig mye som hun gir til Estlandsgruppen.
Men ikke bare det, men hun har også kjøpt inn mange ting,
som tegneblokker og farger, tannkoster, tannkrem og andre
ting som hun har sendt med gruppen. De to siste julene har
hun også kjøpt inn 25-30 julegaver, pakket og merket med
kjønn og alder.

Strikking er terapi og medisin for Randi. Når hun setter seg
i strikkekroken føler hun seg glad. Hun sier at om middagen er
nesten klar, men det mangler 3-4 minutter på potetene, setter
hun seg og strikker et par runder! Hun har en bærepose med
strikkevarer klar til levering på Hågenrud (Håkåru), der Estlandsgruppen har lager.
Randi er gift med Erik Bakstad som var driver av Bakstad
fra 1974. Hun er datter til Esther og Halftan Skjønsberg og er
født og oppvokst på «Funken» nedenfor Samfunnshuset hvor
tanten Karoline drev strikkeri, men der strikket de ikke med
pinner. Moren strikket aldri, så strikkeferdigheten har Randi
lært senere, og det kan mange være glad for.

Har du husket å støtte menighetsbladet med å betale den frivillige kontingenten
på 150.- kroner. Bruk gjerne vipp # 511478 Menighetsbladet eller vanlig giro med
kontonr. 18152801048. TAKK!

