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Sammen i kirka
Barn og unge blir kjent med kirka si og det som skjer der.

Bispevisitas i Elverum
Biskop Solveig Fiske kommer til Elverum på visitas 19. – 25. september.

Gullichsen til Elverum

[L E D E R ]

MEDLEMSKAP OG PENGER
MELDER DU DEG UT av Den norske kirke betyr ikke det at den offentlige støtten til
folkekirka automatisk blir mindre. Derimot betyr en utmeldelse mer penger til alle
andre tros- og livssynssamfunn.
Det er en utbredt misforståelse at Den norske kirke får overført statlig støtte ut fra
antall medlemmer. Den norske kirke får overført en sum på statsbudsjettet for å opprettholde ei landsdekkende folkekirke som skal være åpen for alle som ønsker det, og
med dåpen som eneste medlemskriterium. Den skal være tilstede i hvert lokalsamfunn og bistå ved livsriter og tilby sjelesorg og omsorgsarbeid. Den har også ansvar
for gravferdsvesenet, bistår kommunen ved kriser og katastrofer, og går med dødsbud for politiet. I tillegg driver kirken et utbredt menighets- og kulturarbeid, men
økonomien til dette er innsamlede midler i menigheten.
I Norge er det ikke bare Den norske kirke som får statlig støtte. Alle andre registrerte
tros- og livssynssamfunn får også overføringer fra stat og kommune, – inkludert
Human-Etisk Forbund. Og det er her antall medlemmer får betydning. Den summen
som Stortinget overfører til Den norske kirke, deles i etterkant på antall kirkemedlemmer. Summen man da får danner grunnlaget for overføringer til de andre tros- og
livssynssamfunnene. De får nemlig tilsvarende overføring per medlem. Dette betyr
selvfølgelig en bedring av deres økonomi for hvert innmeldte medlem de får. Men en
utmelding av Den norske kirke er nok for at kronebeløpet per medlem i andre trosog livssynsorganisasjoner øker.
15. august lanserte Kirkerådet ny løsning for inn- og utmelding av Den norske kirke
på nett. 15 000 meldte seg ut de første fire dagene. Det er bra at det nå er enkelt å
melde seg ut og inn. Medlemskap er en frivillig sak. Men man sparer altså ikke offentlige penger ved å melde seg ut. Tvert imot. Derimot kan Den norske kirke svekkes
økonomisk på sikt med mindre statlige overføringer – og dermed også som folkekirke
med ansvar for alle oss som ikke er så veldig aktive, troende eller religiøse – ja til og
med ikke-medlemmer. Hvem tar ansvaret for dem som ikke er så sterke i sin tro, hvis
ikke folkekirka gjør det?
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[ A N DA KT ]

Himmel på jord
Fortellingen om Jesus begynner med
en sang. Englesangen over Betlehemsmarken synger om en glede for alt
folket: «Ære være Gud i det høyeste, og
fred på jorden blant mennesker Gud har
glede i.»
Det lyder så mektig og stort når vi hører
om den himmelske hærskare som synger i juleevangeliet. Men kanskje vi kan
høre engelsangen også i vår tid?
På en skoleavslutning i 5. klasse hadde
elvene øvd inn flere sanger. De avsluttet
med en sang som heter «Himmel på
jord». Og mens de sang opplevde jeg
engelsangen på ny. Små sendebud som
fortalte meg om Gud – uten at de visste
det selv. Førti 5. klassinger med ulik
bakgrunn, kultur og religion sang:
«Himmel på jord, en nåde så stor, jeg
er’ke alene her jeg bor.» Sangen forente

2

kirkebakken 3 | 2016

det himmelske og det jordiske, og plutselig forsto jeg hva som menes med at
Gud ble menneske og bor midt i blant
oss.
Har du opplevd himmel på jord noen
gang? Når sangen toner helt inn i hjertet og minner oss om det gode vi har
opplevd i lag med de vi er glad i. Når vi
gjenkjenner trøst, håp og glede. Da opplever vi himmel på jord. Det handler ikke
om at livet er tipp topp og helt optimalt.
Det handler om at håpet fødes til
verden midt i blant oss. Et håp som
vekker kjærligheten i oss – og setter oss
i bevegelse.
Jeg tror Maria kjente himmel på jord
første gang hun fikk Jesus opp i armene
og sa: «Du er Jesus!» Omstendighetene
var langt fra enkle. Husløse var de, ale-

Harald Gullichsen fyller 70 år. Komponisten har lang fartstid i Elverum,
og den 23. oktober vil alle kirkas kor løfte fram musikken han har skapt
gjennom et langt liv.

ne på reise, det var kulde og natt – og
snart måtte de flykte. «Himmel på jord,
en nåde så stor, jeg er’ke alene her jeg
bor» synger englene i verden. Og
sammen med englesangen blir bildet av
Maria, Josef og Jesusbarnet et bilde på
håpet i verden. En sang vi gir videre.
Englesangen lever fortsatt som tro og
håp i verden. Som nynning ved vogga.
Som fellesskap ved bordet. Som korsang i barnhage, skole og forsamlingshus. Som salme ved høytid og gravferd.
Til glede for alt folket.
Ole Kristian Bonden

Skapt fra grunnen av
Da den unge organisten Harald
Gullichsen ankom Elverum på tampen
av 1960-tallet, ventet ikke en eneste
korsanger. Alt måtte skapes fra grunnen av. Da han dro 14 år senere, hadde
Elverum et av kirkenorges største
kormiljøer. Gullichsen etterlot seg en
arv og et miljø som har preget mange.
Og som komponist har han preget
kirka vår lokalt og nasjonalt.
På 1960- og 70-tallet ble mange av
våre mest sungne salmer skrevet. Slik
var det i mange land, og internasjonalt
kalles gjerne perioden ”the hymn
explotion”. Norges bidrag er betydelig.
Det kan vi i særlig grad takke Egil
Hovland, Trond Kverno og Harald
Gullichsen for. Sistnevnte har hele 16
melodier i salmeboka, og mange av
dem ble til i Elverum på 70-tallet.

Stor bredde
Mange i Elverum har sterke minner
med korsang under hans ledelse, og
nå løftes komposisjonene hans fram
av nye generasjoner. Han har skrevet
enkle sanger for barnekor, vanskelige
motetter for ungdoms- og voksenkor,
små orgelforspill og storskala verker
for orkester og flere kor. Kirkekorene
vi har i Elverum i dag ble grunnlagt av
ham, og mye av musikken hans er
skrevet med tanke på dem. ”Herre,
send ditt lys og din sannhet”, ”Vent på
Herren” og ”Vår lovsang skal møte
deg” er musikk som er kjent for mange elverumsinger, og som inneholder
musikk som synges i ei kirke i Norge
hver eneste søndag.

Storslått feiring
23. oktober er alle hjertelig velkomne
til stor gudstjeneste i Elverum kirke.
All musikk den dagen er fra Harald
Gullichsens hånd, og det blir et tverrsnitt fra hele hans kunstneriske liv.
Både Harald og Sissel vil være til stede
under feiringen som fortsetter med
påfølgende kirkekaffe. Tidligere kormedlemmer i Cantate Domino er spesielt invitert til å delta på feiringen,
men vi håper også mange andre vil
være med å feire Gullichsen.

For Cantate Domino er dette en av
to arrangementer som markerer
korets 40-årsjubileum. Andre del av
feiringen er konsert med Mozarts
Requiem i november.

Harald Gullichsen (i midten) var kantor og
korleder i Elverum på 70-tallet. Maria
Notland og Ole Andreas Fevang som er
kantorer og korledere i dag har forberedt
en jubileumsgudstjeneste med Gullichsens
musikk i anledning hans 70-årsdag.

Tekst: Ole Andreas Fevang
Foto: Sølvi Enger
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Vil møte folket og folkekirken
Biskop Solveig Fiske er på kjente trakter når hun
gjennomfører bispevisitas i Elverum 19. – 25. september.

– EN VISITAS har som formål å støtte, inspirere og veilede menigheten og
ansatte, og å gjøre kirkens nærvær
synlig i lokalsamfunnet, sier biskopen
og siterer fra visitasreglementet for
Den norske kirke – og fortsetter:

På kjente trakter
– Visitasen skal være som et speil for
menigheten. Den er en anledning til å
ta et blikk på lokalkirkens arbeid og
hvilke utfordringer den har. Hoved
fokuset er det lokale sokn, og hvordan
evangeliet møter menneskenes liv
gjennom kirkens mange berøringspunkter. Derfor skal visitasprogrammet inneholde møter både med de
folkevalgte i menighetsråd og kirkelig
fellesråd, møte med frivillige og de
som gjennom sine kirkelige stillinger
er gitt direkte ansvar for kirkens
arbeid. Ikke minst er det viktig å møte
lokalsamfunnet der livet leves, og
møte med kirkens samarbeidspartnere, sier Fiske.
Hun ser fram til å besøke de fem
fine kirkehusene, og se utviklingen i
kommunen og møte folk. Kanskje
møter hun også noen kjente fra den
tida hun var prest i Elverum. Det er 14
år siden sist bispevisitas i Elverum,
den gangen var det Rosemarie Köhn
som var biskop. Når Solveig Fiske
kommer på besøk, er hun godt kjent i
kommunen. Fiske var kapellan i Elverum fra 1981 til 1994 med bosted i prestebolig i Hernes.

Lærte å bli prest
Hvordan ser du tilbake på din prestetid
i Elverum?
– For meg var det befriende godt å
komme til Elverum. I studietida var det
slitsomt med diskusjoner om kvinner
kunne være prester. Å komme til Elverum ble et skrifte fra motvind til medvind. Det var fine folk i den kirkelige
staben og gode samarbeidspartnere i
menighetsrådene. Det var så mye
energi, oppfinnsomhet og god vilje,
minnes Solveig Fiske.
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– I Elverum oppdaget jeg til fulle
betydningen av å samarbeide og
samhandle innad i stab og utad med
ulike institusjoner og grupperinger.
Jeg lærte mye disse årene i møte med
folk i glede og sorg. På en særskilt
måte blir en som prest invitert inn i
menneskers liv og historie. Slik fikk jeg
høre om levekår, slit i skogen, glede
over jakt og bærsanking. Og jeg fikk
oppleve gleden av å ha konfirmanter,
være på konfirmantleirer og på konfirmantfestivaler, drive ungdomsklubb
på Sætre grendehus sammen med
flinke ungdommer, og ha kor og barnegrupper sammen med gode medarbeidere. Jeg vil også nevne det gode
samarbeidet med skoler og barne
hager der vi sammen var opptatt av å
styrke barn og unges livskompetanse.
Og så må jeg løfte fram alt jeg lærte
av kirketjener Lars Henry (Lasse)
Rasch! Alt fra hvordan møte folk i sorg
til viktigheten av å ha nypussa sko,
humrer Fiske.

Utfordringer for kirka
Hva vil du si kjennetegner kirka i
Elverum?
– Over lang tid er det arbeidet
folkekirkelig i Elverum, i den forstand
at prester og andre kirkelige ansatte
sammen med menighetsrådene har
vært opptatt av at kirken skal være
tydelig til stede i lokalsamfunnet, og
være der for folk i livets sammen
satthet.

av det samme som står i den nye
grunnlovsparagrafen: Et ønske om at
kirken «forbliver Norges folkekirke og
understøttes som sådan». En viktig
utfordring framover for kirken vil være
å bevare og styrke oppslutningen om
dåp. Vi erfarer nå at dåpsprosenten
også i Hamar bispedømme går ned.
Bevisstheten om dette er viktig, ikke
minst med tanke på at det er dåpen
som er medlemskriteriet for kirken
vår, sier Fiske.
Hun peker også på utfordringene i
samfunnet knyttet til økte sosiale forskjeller mellom folk. Her må Den norske kirke ha en tydelig stemme og i
praksis være preget av solidaritet og
omsorg. Livet er slik at vi veksler på å
gi og ta imot omsorg minner Fiske oss
på, og ønsker at kirken kan være et
sted for ettertanke og fellesskap.
– Det siste jeg vil nevne er rekruttering til kirkelige stillinger. Den
norske kirke trenger kirkemusikere,
prester, diakoner, kateketer, menighetspedagoger, kirketjenere, gravere,
kirkeverger og andre kontoransatte.
Det er en viktig utfordring å rekruttere
folk til å utdanne seg og til å søke de
ulike stillingene i kirken, sier biskop
Solveig Fiske.
Tekst/foto: Ole Kristian Bonden

Hvilke utfordringer vil du trekke fram,
som Den norske kirke står overfor
framover?
– Når vi snakker om utfordringer og
folkekirkens framtid må vi huske at
framtiden bygges alltid best på en bevissthet om hva vi har. Da er det klokt
å spørre: Hvilke kvaliteter ved kirken
er det vi ikke vil miste? Mange av
menighetsrådene som jeg møter på
visitas uttrykker at framtidens kirke
må kjennes igjen som den kirken de
har sin tilhørighet til. De uttrykker noe
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Variert visitasprogram

Evensong i Hernes

«Kan du høre folkets sang?» er overskriften for bispevisitasen i
Elverum 19.-25. september. Med fokus på folkekirkas rolle i vår tid,
vil visitasprogrammet spesielt løfte fram kirkemusikken og satsingen
på å bygge tilhørighet til tradisjon og tro.

I september samarbeider ungdomskoret og Cantate Domino
om evensong i Hernes.

PÅ FESTGUDSTJENESTEN søndag
vil flere av kirkens kor delta, og torsdag kveld blir det Evensong i Hernes
kirke ved Cantate Domino og ungdomskoret. Men alle samlingene i
kirkene vil ha et musikalsk uttrykk, og
musikken blir en gjennomgangstone i
mange av programpostene denne uka.

Kongens nei
Bispevisitasen
kommer også i
samme uke som
verdenspremieren
på filmen «Kongen nei», og det
vil heller ikke gå
helt upåaktet
hen. Onsdag vil
biskopen besøke
Elverum folkehøgskole som
var arena for
dramatiske
hendelser både
i aprildagene
1940, og i filmen. En minneplate over

de som falt under bombingen av
Elverum vil bli markert på Elverum
kirkegård, og en kulturkveld med allsang og gjester onsdag 21. september
kl 1930, vil aktualisere temaer filmen
reiser. Kongens nei i 1940 gjorde kongen til en flyktning. Biskopen vil under
visitasen bli orientert om flyktningerutene som er merket i Sørskogbygda og
Kynnberget – og besøke flyktninge
tjenesten i Elverum kommune.

Festgudstjeneste
Først og fremst skal en bispevisitas
bidra til aktivt engasjement og for
nyelse av folkekirka. Møter med alle
menighetsråd, kirkelig fellesråd og
med kommunens ledelse står på programmet. Det blir også samlinger i alle
fem kirkene, og besøk på Frydenlund
og Hernes skole, Sætre alders- og
sykehjem, Curida og Latjo Drom-
utstillingen på Glomdalsmuseet.
Søndag 25. september avsluttes visitasen med felles festgudstjeneste i
Elverum kirke kl 1100, med åpen kirkekaffe for alle kl 1230 på Elvarheim.
Her vil biskopen holde sitt visitas
foredrag.

PROGRAM
Her kommer noen programposter som
er åpne for alle:

Mandag 19.9.
Morgensang i Heradsbygd kirke
kl 0900
Kveldssang i Nordskogbygda kirke
kl 1800

Tirsdag 20.9.

KORENE SER FRAM TIL å synge
sammen og hver for seg, og kirkerommet i Hernes danner en vakker ramme
for musikken. Evensong er en form for
kveldsgudstjeneste der koret synger
det meste av liturgien. Korstykker og
mediterende musikk står sentralt, og
gir de frammøtte en mer lyttende rolle. I forkant av evensongen inviteres
alle til enkel servering bakerst i kirka.

Arrangementet er en del av visitas
programmet, og biskopen vil være til
stede.

Evensong kl 1900, enkel servering fra
kl 1815. Velkommen!

Kveldsgudstjeneste i Sørskogbygda
kirke kl 1730

Onsdag 21.9.
Markering ved minnesten over falne
under bombingen av Elverum, på Elverum kirkegård kl 1900.
«Kan du høre folkets sang?» Kulturkveld med allsang og gjester i Elverum
kirke kl 1930.

Torsdag 22.9.
Evensong med Cantate Domino og
ungdomskoret i Hernes kirke kl 1900.
Servering fra kl 1815.

Søndag 25.9.
Festgudstjeneste i Elverum kirke kl 1100.
Kirkekaffe på Elvarheim kl 1230.

Utsendt fra Elverum til Dubai
31. juli var det utsendelsesguds
tjeneste med Elisabeth
Hermstad Løvlien og Sindre
Hågensen i Elverum kirke.
Nå har de begynt som Sjømannsprest
og diakonal medarbeider i Sjømannskirken i Dubai.
Ekteparet har bodd i Elverum siden
2008 og arbeidet i forsvaret, hun som
feltprest og han som offiser. Nå tar de
fatt på nye oppgaver i Sjømannskirken.
Dette ble markert i Elverum kirke med
representanter fra Sjømannskirken og
Elverum menighet til stede. Etter
gudstjenesten var det kirkekaffe på
ekte sjømannskirkelig vis, med vafler.
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Fra utsendelsesgudstjenesten med Elisabeth Hermstad Løvlien og Sindre Hågensen i
Elverum kirke. Nils Kristian Lie, Sjømannskirken t.v. og Ole Kristian Bonden t.h.
Foto: Marit Hermstad
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Konsert
Dan Kristoffersen er en
norsk artist, sanger, musiker
og låtskriver.
Søndag 2. oktober gjester
Dan Kristoffersen Nordskogbygda kirke.
Menighetsrådet byr på en konsert bestående av Nordskogbygda kirkes familiekor, lokale musikere sammen med
Dan Kristoffersen.
Kristoffersen kommer opprinnelig i
fra Kvinesdal, men bor nå i Bærum.
Han platedebuterte i 2009 med albumet It’s Cold Tonight.
Nordskogbygda kirke
Søndag 2. oktober kl. 1800
Inngang kr. 150,barn under 15 år gratis.

Gøy med korsang !

Sangstunder for de yngste barna

Nå er høsten her, og korsangerne i Elverum kirkes mange kor er
klare for et nytt og spennende korsemester. Men hva er det egentlig
som er gøy med å synge i kor?

Kirka i Elverum har flere sangtilbud for de yngste barna.
Alle tilbudene er i gang nå i høst, og det er bare å møte opp
for å bli med.
0-åringer: Babysang hver mandag i Elverum kirke 1100 og 1230.

Ingrid Midthun, Jill-Marie Berg og
Maia Kristine Losoa Strand synger i
barnekoret. De synes at det er kjempegøy å synge sammen i kor. «Det er så
gøy å få til sanger som man ikke kan
få til alene», sier Jill-Marie. Maia trekker frem konserter og andre frem
føringer. Ingrid mener at den viktigste
oppgaven til en korsanger er å synge
så fint man kan og å huske og se på
dirigenten. «Det er så morsomt at alle
som er der har lyst til å synge, og at
man har noen som man kan øve på
tekstene med», sier hun.
Ingeborg Hegland og Elise Meyer
synger i ungdomskoret.
«Jeg synes det er så fint å synge
sammen. Jeg blir ordentlig glad av å
komme på kor, og så blir jeg veldig
stolt når vi klarer å synge så bra», sier
Elise. Ingeborg gleder seg også til
øvelsene.
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«Jeg synger i ungdomskoret fordi
det er gøy å skape en stemning med
sang, og det er så fint å gjøre det med
en så god gjeng som ungdomskoret»,
sier hun. Kanskje er det akkurat det
korsang handler om: Å skape en stemning i musikken som treffer tilhørerne.
Men hva skjer med de som synger?
En svensk undersøkelse fra Göteborg
Universitet viser at etter få minutter
med korsang begynner hjertene til
korsangerne å slå i takt. Ingeborg smiler og beskriver det slik: «Det er som
om koret er én og samme person. Det
er kanskje det jeg liker best; den følelsen koret deler når vi synger, og det at
vi får dele den med andre som kommer og hører på oss.»

1 – 2-åringer: Småtroll-trall hver tirsdag på Elverum kirkekontor 1730 – 1800.

“

Å skape en stemning

Høstdugnad i
Heradsbygd
Lørdag 1. oktober kl 1100 inviterer
Heradsbygd menighetsråd til dugnad
på kirkegården i Heradsbygd.
Menighetsrådet oppfordrer til å ta
med spade, hakke og gode arbeidshansker. Det blir kaffe og kake på
dugnadsfolket. Velkommen!

3 – 4-åringer: Troll-trall hver tirsdag i Elverum kapell (bak kirken) 1730 – 1800.

i musikken som

Gullkonfirmanter i Heradsbygd

treffer tilhørerne.

Heradsbygd menighetsråd har i flere år invitert til gullkonfirmantjubileum årlig.
Nå har menighetsrådet besluttet at dette vil bli markert annethvert år, og at man
da slår sammen to og to kull. Det innebærer at de som ble konfirmert i 1966 vil bli
invitert til fest sammen med de som ble konfirmert i 1967. Festen vil bli holdt i
2017. Invitasjoner sendes per post i god tid.
For spørsmål, ta kontakt med leder i Heradsbygd menighetsråd
Mette Berg Adsen.

Tekst: Maria Notland
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Lederkurs for ungdom

[ TA N K E R

Ble du konfirmert i vår?
Da vil vi ha deg med på høstens lederkurs!

På internett kan man se mye rart. Ikke alt er se-verdig. Med jevne mellomrom
dukker det likevel opp på min facebook-nyhetsstrøm, og sikkert på mange andres
også, videoer som er både morsomme og rørende og utrolige og berikende.

FOR ELLEVTE ÅRET PÅ RAD inviterer Kirka i Elverum alle vårens konfirmanter til å være med på lederkurs.
Gjennom fem ettermiddager og en
«Kick off-helg» (fredag – lørdag), får
de som er ferdige med konfirmasjonen
muligheten til å smake på lederrollen.
Lederkurset forbereder ungdommen på å lede grupper av yngre barn
og unge, og man tilegner seg både
teori og praktisk erfaring gjennom
kurset.
I tillegg til undervisningen forplikter ungdommene seg til å være ledere
for yngre barn og ungdom på en helgeleir våren 2017. Lederkurset er
gratis.
Lederkurset starter med «Kick-off»
siste helgen i september.
Dersom du ønsker å vite mer, eller
vil melde deg på, ta kontakt med
Elverum kirkekontor.
Etter at kurset er gjennomført
deles det ut et kursbevis som kan
være fint å ha med når det søkes om
jobb senere i livet.

NÅ SIKTER JEG TIL en helt bestemt
type små filmsnutter, i ulike versjoner.
I videoen ser vi ansiktet til et lite barn.
En baby, et spebarn. Barnet har store
øyne og er nysgjerrig på verden rundt
seg. Vi hører en mors-stemme som
pludrer og får barnet til å smile og
følge med. Så starter morsstemmen å
synge. Vi ser barnets ansikt. Det lyser
opp, smiler, kjenner igjen, liker. Så blir
barnets øyne blanke. Tårene triller.
Den lille munnen veksler mellom
smilemunn og gråtemunn. Men barnet
er ikke lei seg. Det er beveget. Opp
lever noe vakkert. Noe som rører ved
dets innerste strenger. Der verken ord,
leker, bilder fra en tv-skjerm eller fornuft kan nå. Det er sangen som gjør
det. Stemmen som skifter mellom
ulike toner og setter dem sammen til
en helhet. Setter dem sammen til noe
som gir mening utover og innover det
rasjonelle og håndgripelige. Sangen
har den muligheten i seg. «Hvor
solens stråler ikke nåe hen, der nåe
dog tonerne», skal filosofen, teologen
og psykologen Søren Kierkegaard ha
sagt.

«Min egen kirkebok»
til fireåringene

Myldremesse
for de minste

Alle fireåringer får invitasjon i posten til å motta
«Min egen kirkebok» i den kirka de hører til.
I Elverum deles boka ut følgende søndager:

Søndag 2. oktober inviteres
alle 1-3-åringer til
Myldremesse i Elverum
kirke.

Elverum kirke: 4. september og
27. november
Sørskogbygda kirke: 2. oktober
Hernes kirke: 13. november
Nordskogbygda kirke: 27. november
Heradsbygd kirke: 27. november

Dette er en halvtimes gudstjeneste
hvor barna sitter på gulvet foran i
kirka, og deltar aktivt i bibelfortellingen som formidles. Kanskje trenger
presten hjelp til å finne de 100 sauene? Velkommen til en hyggelig stund
for hele familien, med sang og bevegelse i kirkerommet.

OM T R OE N OG LIV E T ]

Dirigent, korsanger og Ph.D i musikk
fra Norges Musikkhøgskole Anne
Haugland Balsnes har forsket på sangens effekter. Sangstemmen er et allment instrument som alle mennesker
har og kan delta med, sier hun. Videre
forteller hun om forskningen som
dokumenterer at sang har en helhetlig
og positiv effekt på mennesker. Sang
senker stress. Sang gir energi. Den
styrker immunforsvaret. Den stimulerer oppmerksomhet, konsentrasjon og
læringsevne. Synger man sammen
med andre bidrar sangen til følelse av
fellesskap og tilhørighet. Når vi synger
sammen starter kroppene våre å oppføre seg likt. Hjertene til kormedlemmene begynner gjerne å slå i takt. Hun
sier endatil at sangen kan gi en opplevelse av transcendens, altså å bli løftet
ut av det hverdagslige, få et glimt av
noe vakkert, noe som berører og gjør
godt for sjelen.
«Det er godt å prise vår Gud, det sømmer seg med vakker lovsang». Denne
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støtteerklæringen for Balsnes’ forsk
ning finner vi i Bibelen, i Salmenes
bok, salme 147.
Edvard Hoem leste kanskje på både
salme 147 og 148 mens han skrev teksten til sin flotte skapelsessalme. Salmen har et vers for hver av skapelsens
sju dager: «Når heile verda syng mot
Gud, da gryr den nye dag. Vi møter
morgonen i lag, vi stig av søvnen ut.
Dei mørke vatna opnar seg der Herrens Ande sviv. På Herrens ord kjem
lys og liv. Halleluja, halleluja, halleluja». Å bli skapt er å synge mot Gud. Å
synge mot Gud er å bli skapt ! Alt som
finnes og er synger, i kraft av sin blotte eksistens, uopphørlig til Gud! Sol og
måne, hver lysende stjerne, den høye
himmel, store sjødyr, alle havdyp, ild
og hagl, gjell og hauger, frukttrær og
sedrer, ville dyr og alt slags fe – og vi
mennesker. Sang er livet i dets innerste mening og dets ytterste konsekvens. I samklang med alt som er og
finnes fortsetter Gud sin gode skapergjerning. Mot alle tanker som gjør livet
smått, reiser denne skaperverkets

sang seg i en flammende protest.
I sangen mellom Skaperen og alt som
skapes øses det gode ut, selve Livet,
alt det som bærer mening, gir verdi,
alt som løfter, lindrer, styrker. Guds
syngende skapersvar bekrefter at
Livet er stort.
Kanskje er det dette det lille barnet
som blir så berørt av sin mors sang
kan kjenne i sitt indre, der ord eller sol
eller tanken ikke når. Sangen understøtter og forsterker og lar blomstre
det som allerede er der som et utgangspunkt: Vårt liv er sang, i harmoni med og rettet mot vårt opphav og
hele vår verden. Så stort kan vi tenke
om den lille videosnutten og det som
skjer der. Så stort kan vi tenke om å
bruke det nebbet vi har, synge ut –
eller inni oss. At det er dette alltidsyngende skapelseskoret vi kobler oss
på hvis vi skulle finne på å ta en trall.
Marit Stenrud-Buflod

kirkebakken 3 | 2016

11

[ ST Ø TT

V Å R E ANNONS Ø RER – D E STØTTER OSS! ]
DIAKONENS SPALTE

Du finner oss i Kvartalet midt i Storgata

· Gravferdstradisjoner gjennom 68 år ·
Du når oss på 62 41 08 08

Tlf. butikk: 62 41 24 24 – www.sport1.no

www.elverumbegravelse.no

• Gravmonumenter
• Restaurering
• Navntilføyelse

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

Løten:
Elverum :
Meierivegen 2
Storgata 19
Tlf. 62 41 73 30 Tlf. 62 59 09 22

Vi har åpent etter avtale

Din lokale leverandør

www.mjosanaturstein.no
Tlf. 62 51 00 33

Ønsker du en
støtteannonse her ?
Ta kontakt med
Anja Terjesen,
telefon 95 19 89 12

www.fonus.no

Kirkens omsorgsarbeid

Vi er her hvis
du trenger oss.
DENNE PLASSEN KAN BLI DIN!

ADVOKATER:

BILSALG/VERKSTEDER:

Løten:
Elverum :
Meierivegen 2
Storgata 19
Tlf. 62 41 73 30 Tlf. 62 59 09 22

Elverum Sport Bilsalg AS

Rema 1000

Advokat Jonny Holen

Sulland Elverum AS

Meny Elverum

Postboks 1, Gamle Trysilveg 6
jostein@advokatloken.no
Postboks 100, St. Olavs gt. 2
Tlf.: 62 41 91 10
advokat.jonny.holen@c2i.net

Advokat Anders Sims

Postboks 1, Gamle Trysilveg 6
Mobil: 48 99 97 01
anders@sims.no

Svartbekkvn. 51
Tlf.: 62 43 26 00
post@oddvarolsen.no

BLOMSTERFORRETNINGER:
Elverum Blomster Vikan
Storgt. 16
Tlf.: 62 41 07 67

BANK:
Nordea

Storgt 21
Tlf.: 62 42 51 00
elverum@nordea.no

Sparebanken Hedmark

Storgt. 26
Tlf.: 02999
elverum@sparebanken-hedmark.no

BEGRAVELSESBYRÅ:
Elverum Begravelsesbyrå
St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl
Tlf.: 62 41 08 08

BENSIN & REKVISITA:
Statoil Service Elverum

Bakketungt. 2
Tlf.: 62 41 17 11
roger.haugen@statoilfuelretail.com
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Svartbekkvn. 31 Tlf.: 62 41 77 00
post@esb.no
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Marihøna

Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 41 11 03

Blomsterhjørnet
Gml. Trysilvn. 3
Tlf.: 62 41 12 06

Stil Blomster Floriss
Mart’n Senteret
Tlf.: 62 40 03 50

BLIKK- OG
KOBBERSLAGER:
Elverum
Blikkenslagerverksted
Svartbekkvn. 61
Tlf.: 62 43 57 00
post@elverum-blikk.no

Vi har åpent etter avtale

DAGLIGVARE:

Advokat Jostein Løken

Prestmyrbakken
Tlf.: 62 41 08 53
Kremmertorget,
Kirkevn. 4, 2406 Elverum
Tlf.: 62 43 55 70 - Faks 62 43 55 71

Kiwi Fjeldset
Kirkevegen
Tlf.: 62 41 31 22

EIENDOMSMEGLER:
Meglerhuset Bjerke AS

Tlf. 62 41 44 50
St. Olavs gate 1, 2406 Elverum
www.monabjerke.no

EIENDOM:
YC Eiendom AS
Dammenvn. 2
Tlf.: 62 43 11 00
www.yc.no

Lunkegården
Storgata 7
Tlf. 62 43 22 70
lunke@me.com

ELEKTRISKE INSTALLASJONER/ARTIKLER:
Svensgaard Installasjon AS
Svartbekkvn. 20
Tlf.: 62 41 75 00
firmapost@svensgaard.no

KOMMUNIKASJON:

ENGROS – BYGGVARER:
Tor Løkken AS
Vestsivn. 67
Tlf.: 62 41 05 70

FOTOGRAF:
Studio Westjordet
Kirkevegen 58
Tlf.: 62 41 17 00
studio@studiowest.no
www.studiowest.no

Fotograf Martin Grønvold Bøe
Tlf.: 93 05 14 73
www.fotografboe.no

GRAVMONUMENTER:
Møre Gravmonumenter AS
6490 Eide
Tlf.: 71 29 63 80
www.gravmonumenter.no

Flisa Steinindustri AS
Tlf. 62 95 23 44
post@flisasteinindustri.no
www.flisasteinindustri.no

HUD-FOTTERAPI:
Solveigs hud- og fotklinikk
Helsetorget – Mart’nsenteret
Tlf.: 62 41 29 04
Fordypning innen diabetes

Hamar Media AS

Avd. Nydal – Øvermarka 16, Furnes
Tlf.: 90 18 44 30
www.hamarmedia.no

LÅS OG SIKRING:
Lås & Sikring AS

Svartbekkvegen 85 A
2411 Elverum
Tlf. 62 41 96 40 / Fax. 62 41 96 49

RØRLEGGERE:
Hagen rørlegger og
varmeservice AS
2415 Heradsbygd
Tlf. 900 25 702
post@hrv.no

SPISESTED/CATERING/
OVERNATTING:
Scandic Elgstua

Trondheimsvegen 9
Tlf. 62 43 10 70
scandichotels.no/elgstua
facebook.com/elgstua

SPORT/HAGE/FRITID/
HYTTEUTSTYR:
Sykkel og Motor Elverum AS
Vestsivn. 67
Tlf. 62 41 26 97
sykkelogmotor@gmail.com

SVEISING:
Skjærbekk Sveis og Montasje
Julusdalsvegen 463
2410 Hernes
Tlf. 95 05 86 62

Nå har det vært sommerferie for mange med gode opplevelser, solskinn og
påfyll med ekstra energi. Mange har dessverre opplevd det motsatte.
Stille dager hvor ensomhet og tunge tanker har trengt seg på som dystre
tordenskyer. Det som kan ha lyst opp de mørke dagene har kanskje bare
vært i form av lysglimtene i lynet fra tordenskyene.
Besøkstjenesten er et gratis tilbud for mennesker som trenger et lyspunkt
som varmer. Trenger du noen å snakke med så ta kontakt med oss.
Ønsker du derimot å være en medvandrer så meld deg på kurs her i
Generalgården. Påmelding direkte til diakonen på tlf. 92850434.

Samtalegrupper
Nå i høst starter vi samtalegrupper for de som ønsker et mindre fellesskap.
Det kan være fint å snakke med andre om hva som er vanskelig i livet, spesielt hvis du har mistet en som sto deg nær. I samtalegruppa har alle taushetsplikt, og det er rom for alle følelser. Vi vil gjerne hjelpe deg med å bære
de vonde følelsene dine et stykke på veien. Ikke nøl med å ta kontakt med
diakonen.

Kurs i det å være en besøksvenn
Vi holder kurs for deg som ønsker å gjøre en forskjell i hverdagen for et
medmenneske.
Dato: 5. og 6. oktober kl 1800 – 2100.
Sted: Generalgården.
På dette kurset får du en innføring i hvordan forstå,
møte og ivareta mennesker som trenger en medvandrer.
Aktuelle temaer for kvelden:
– Rolleforståelse og oppdragsbevissthet
– Egne følelser og reaksjoner
– Samtalemetodikk
– Rollespill
– Taushetsplikt

Diakon Line Bakke, mobil: 92 85 04 34

kirkebakken 3 | 2016
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[ S L E KTER S

GANG ]

Døde i Elverum, Heradsbygd,
Hernes, Nordskogbygda og
Sørskogbygda menighet
Stig Robert Tomter Strømsten f. 1961
Liv Fjeldseth f. 1935
Wenche Anita Stensløkken f. 1955
Randi Lilian Stormo Johnsen f. 1943
Torbjørn Myhre f. 1936
Kari Gule f. 1924
Arne Sveen f. 1952
Jørn Olav Magnussen f. 1943
Magnar Herbjørn Kristiansen f. 1936
Vera Viola Hornsletten f. 1927
Øyvind Emil Haugrav f. 1955
Arild Engemoen f. 1951
John Skjefstad f. 1928
Andreas Henning Irgens f. 1931
Einar Flobak f. 1923
Leo Kikut Johansen f. 2016
Åse Ingrid Holen f. 1923
Gunvald Tøraasen f. 1926
Erik Peter Rasmussen f. 1977
Knut Olav Gjønnes f. 1924
Karin Søgaard f. 1922
Åse Lie f. 1957
Helge Urstrømmen f. 1957
Leif Bernhard Skårderud f. 1926
Harald Kolbjørn Granli f. 1932
Anne Lene Berger f. 1940
Leif Oddvar Pedersen f. 1932
Hans Storm Martinsen f. 1921
Hedvig Pedersen f. 1936
Kari Rommetveit f. 1925
Olav Bjarne Andersen f. 1965
Borghild Herberg f. 1926
Olav Engemoen f. 1928
Kristian Sneltvedt f. 1921
Reidar Dahl f. 1935
Bjarne Gunvald Rønning f. 1948
Bjørn Håberget f. 1930
Bjørn Storberget f. 1942
Frøydis Røste f. 1961
Arnold Jakob Sæther f. 1926
Lidvard Kronen f. 1918
Elna Oddrun Storsveen f. 1933
Dagny Petra Enger f. 1942
Anne Lise Amundsen f. 1951
Harald Willy Hagen f. 1945
Thorbjørn Einar Arminio Evensen
f. 1944
Ingrid Heggeriset f. 1957
Håkon Skjefstad f. 1957
Bjarne Rognlien f. 1922
Anita Skogli Rusten f. 1964
Kjellaug Langli f. 1928
Kjellaug Nordbæk f. 1920
Oddveig Margit Skogsrud f. 1930
Astrid Olaug Hanstad f. 1933
Anita Nordhagen d. 1973
Fredrikke Nikoline Johansen f. 1932
Grete Likværn f. 1950
Reidar Berg f. 1928
Else Mildfrid Myrvold f. 1930
Olav Høiåsen f. 1925
Terje Rasch f. 1950
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[ G UDSTJ E N EST E R
Kjellaug Hagen f. 1929
Aase Ragnhild Wangen f. 1931
Olaug Jensine Kjølstad f. 1920
Halldis Stenhammer f. 1934
Anne Marie Thorsteinsen f. 1946
Norunn Lie f. 1932
Ottar Sveen f. 1935
Åge Norstad f. 1939
Trude Midtlie Lien f. 1965
Kjell Hanstad f. 1939
Oddny Liengen f. 1920

Døpt i Elverum kirke
Kasper Hemstad
Emilie Grønkilen
Thale Wold Børresen
Benjamin Filipek Sjøkvist
Hannah Patrick
Hayley Patrick
Noah Kristian Bakken
Ola Værlien
Espen Halvorsen Schioldborg
Noa Mateo Nergaard
Emanuel Syversen
Mina Engebretsen Heimlie
Martine Christiansen Kjærnet
Halvor Gjørlihagen
Solveig Skei Larsen
Ida Skarstein Juliussen
Maximilian Christopher Johannessen
Kristiansen
Milla Cazandra Johannessen
Kristiansen
William Kolby Bjørsland
Kasper Bondal Lorch-Falch
Milla Halvorsen Gløersen
Ulrik Kilvær Munthe-Kaas
Iben Norstrøm Balstad
Louise Horndalen
Marielle Johansen
Theo Emilian Solberg Kaspersen
Amélie Engen Galland
Isabella Soelseth Strand
Emil Evensen Dalan
Even Andre Bjørsland
Johannes Norstrøm Værlien
Silas Ranner Harviken
Nubben seter, Strandbygda
Marthea Bronken
Terningmoen kapell
Leander Vålbekk Fard
Viljar Harviken
Odin Elias Sørensen-Sundsrud
Triangelparken
Petter Holt Bredesen

Døpt i Heradsbygd kirke
Marion Enger
Nora Enger
Mille Finstad
Ada Støa Melby
Mathias Håkonsen Mannvik

Døpt i Hernes kirke
Eivind Hanstad
Lillian Houmb

| KONSE RT E R ]

GUDSTJENESTER

KONSERTER

18. september

Torsdag 22. september

Elverum kirke 1100 Presentasjonsgudstjeneste
Heradsbygd kirke 1100 Presentasjonsgudstjeneste
Sørskogbygda kirke 1100 Presentasjonsgudstjeneste

Hernes kirke 1900 Evensong med Cantate Domino og Elverum kirkes ungdomskor. Evensong er en form for kveldsgudstjeneste der korenes sang preger
liturgien. Alle er velkomne til enkel servering bakerst i kirka fra kl 1815. Fri entré.

25. september

Lørdag 1. oktober

Elverum kirke 1100 Visitasgudstjeneste. Minores, Aspirantkoret, Barnekoret,
Cantate Domino. Kirkekaffe.

Elverum kirke 1200 Orgelklang 12 ved Ole Andreas Fevang

2. oktober

Døpt i Nordskogbygda kirke
Aleksander Keskitalo Triumf
Martin Moberget Bremnes
Gustav Kjærnet

Elverum kirke 1100 Høsttakkefest.
Heradsbygd kirke 1100 Kirka mi. Høsttakkefest.
Sørskogbygda kirke 1100 Høsttakkefest. Kirka mi. Kirkeboka mi.
Elverum kirke 1700 Myldremesse

Søndag 2. oktober
Nordskogbygda kirke 1800 Konsert med Dan Kristoffersen, familiekoret og
lokale musikere. Inngang kr. 150,- barn under 15 år gratis.

9. september

Døpt i Sørskogbygda kirke
Tuva Løkken-Skogli
Lisjøen, Sørskogbygda
Håkon Moe Nyhus

Elverum kirke 1100
Hernes kirke 1100

Bønn for byen

16. oktober
Elverum kirke 1100
Heradsbygd kirke 1100
Sørskogbygda kirke 1100 Gullkonfirmantjubileum

Felleskirkelig bønn blir i høst på følgende steder
og dager kl. 1900:

23. oktober
Elverum kirke 1100 Festgudstjeneste i anledning Harald Gullichsens 70-årsdag.
Barnekoret, Ungdomskoret, Cantate Domino. Kirkekaffe.
Hernes kirke 1100 Kirka mi.
Nordskogbygda kirke 1300

14. september, Pinsekirken
12. oktober, Elverum hovedkirke
09. november, Frelsesarmeen
14. desember, Generalgården.

30. oktober
Elverum kirke 1100 Presentasjonsgudstjeneste

Vigde i Elverum kirke
Diah Andika Rini og Sten Roger
Berntsen
Regine Kikut Nordhagen og Espen
Sjørbotten
Nina Hunsager Framås og Morten
Østerhus Abrahamsen
Ina Christin Negård og Lars Kvissel
Heidi Jeanette Grambo og Kim
Madsen
Karoline Hagen og Lars Erik Fossum
Marit Kristine Granberg og Kenneth
Lundsæter
Sølvi Westvang og Joar Skirbekk

[ E LV E RUM

K IR K E KON TOR ]

Vigde i Hernes kirke

Elverum kirkekontor
Sentralbord: 62 43 52 70
Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1
Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum
Kontortid: Mandag – fredag 9 – 15
E-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no
Webside: www.elverum.kirken.no
Vaktmester i Generalgården Frode Bech

Ann Kristin Dahl Kalbakk og Thomas
Kalbakk
Ida Eline Stensløkken og Thomas
Reitan

Elverum kirkegård
Atle Bech: 95 19 89 15
Svein Erik Gran: 91 77 36 23
Magnar Spidsberg: 95 19 89 17

Vigde på Glomdalsmuseet
Karina Bekken og ole Martin Bekken

Vigde i Heradsbygd kirke
Ingrid Wilberg Arnesen og
Hans-Kristian Larsen
Turid Elisabeth Holter og Jørn Ove
Stein

Kirketjenere
Helge Thoresen: 90 18 01 39
Erik Busk: 95 19 89 25
Sølvi Enger: 98 40 04 60

Prester
Dagtid; sentralbord: 62 43 52 70
Sevat Lappegard: 95 87 61 32
Ole Kristian Bonden: 41 50 06 72
Edle Fremstad: 99 73 78 12
Marie Margrethe Lie Sperre: 95 19 74 28
Marit Stenrud-Buflod: 46 95 87 37
Studentprest
Katrin Wiegmann: 91 60 02 87
Øvrige ansatte
Diakon Line Bakke: 92 85 04 34
Kantor Ole Andreas Fevang: 99 23 27 81
Kantor Daniel Bjørlo: 97 72 93 02
Kantor Maria Notland: 99 47 93 93
Menighetsped. Hege Midthun: 99 62 19 72
Menighetsped. Guri G. Gøbel: 90 97 36 27
Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: 95 19 89 13
Konsulent Siri Høisveen: 95 19 89 11
Konsulent Anja Terjesen: 95 19 89 12
Kirkeverge Anne Margrethe Øwre: 48 11 75 64

Heradsbygd sokn
Sokneprest Edle Fremstad
Leder menighetsråd: Mette Berg
Elverum sokn
Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen
Hernes sokn
Sokneprest Marie Margrethe Lie Sperre
Leder menighetsråd: Aud Margrethe Lien
Nordskogbygda sokn
Sokneprest Marie Margrethe Lie Sperre
Leder menighetsråd: Ingvald V. Try
Sørskogbygda sokn
Sokneprest Katrin Wiegmann
Leder menighetsråd: Svanhild Husa
Sykehuset innlandet, Elverum
Sykehusprest Guttorm Eidsslott: 62 43 80 21
Kirkens SOS: 22 40 00 40

kirkebakken 3 | 2016
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Kirka mi!
Tenk deg om du kunne få gå på oppdagelsesferd i hele kirkehuset.
Om du kunne ligge på ryggen på kirkegulvet og betrakte kirkerommet derfra.
Tenk om du kunne få prøve prestens klær og ringe med kirkeklokkene.
ALT DETTE OG MER TIL får førsteklassingene i Heradsbygd, Hernes og
Sørskogbygda mulighet til, gjennom
fire samlinger, i kirka si i høst.
Førsteklassinger er nysgjerrige på
mye, og både kirkerommet og Bibelen
inneholder mye som barna er nysgjerrige på.
Gjennom de fire samlingene får de
muligheten til å utforske, undre seg og
spørre så mye de vil. Målet med samlingene er at barna skal bli kjent med
sin kirke, hva de ulike rommene heter
og lære om hva som skjer der. I tillegg
til å gå på oppdagelsesferd i kirkens
”kriker og kroker” blir det bibelfortellinger, salmer, leker og formingsaktiviteter.
Samlingene vil avsluttes med en
gudstjeneste der førsteklassingene vil
motta en diplom på at de er blitt
«eksperter» på kirka si.
Se etter invitasjon i posten eller
følg med på hjemmesidene våre!

[ MED

Spennende: Kirkens ”kriker og kroker” utforskes når førsteklassingene møtes gjennom fire
samlinger i høst. Foto: Ann Kristin Stenshjemmet

S PR ETTERT FRA KIRKETÅRNET ]

Kan du høre folkets sang ?
Under sommerens fotball-EM ble jeg ekstra glad
i lagene som sang. De vant
ikke bare mange hjerter, de
hadde en tendens til å vinne kampen også. Med en glød og styrke sang
unge menn av full hals i sekundene før
dommeren blåste i fløyta. Og de var
ikke noe dårligere på tribunen.
Gammel og ung lot stemmen bølge
over stadion. Tenk hva sangen gjør
med oss.
Så stille det ble, om vi ikke sang. Så
ensomt. Så lite høytid og fest. Så lite
fellesskap og samhold. Det er ikke alltid
så lett å velge sanger til bryllup og begravelser lenger. Før valgte vi fra salmer og sanger fra skolens sangbok.
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Det var allsanger alle kunne. I dag velger vi fra radiokanalenes spillelister. 
I ei tid hvor det personlige og individuelle står i fokus, er det vanskelig å finne noe alle kan og som passer å synge
sammen. Så ender vi heller opp med
taushet – og bare høre på. Det er ikke
det samme.
Sangen trøster, løfter og bærer. Ved
sengekanten til barnet. I bursdags
selskapet. På fotballkamper og 17. mai.
I høytider og begravelser. I hjem, forsamlingshus og kirker. Sangen samler
og forener. Det er nærhet og det er
fellesskap. Sangen setter ord og toner
på følelser, erfaringer og håp. Sangen
er viktig for folkehelsa. Sangen er viktig for troen.

Derfor er fellessangen så viktig i
barnehager og skoler. Den er viktig på
sykehjem og institusjoner. Husk å bli
med i sangen når du sitter i kirkebenken, selv om du ikke synes du synger
så pent, eller kan sangen. Lær av fotballsupporterne. De synger verken
rent eller alltid samme sang. Men de
er en del av det store koret. Egentlig
burde hver fotballtrening begynne
med en allsang.
Periscopus

