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Nidarosdomens guttekor
Årets kirkefestspill går fra søndag 20. mars til søndag 27. mars.
Vi lover et bredt spekter av ulike utøvere og opplevelser. Få en enkel og god
programoversikt; se midtsidene og side 15 eller på www.elverum.kirken.no

Bekymringsmelding
Overgrepssaken mot barna i Alvdal har rystet både rettsvesen,
presse og det norske folk. Dessverre finnes det flere slike saker. Det
omfattende bevismaterialet i form av videoopptak har skyldt all tvil
til side denne gangen. Men det tok sin tid. Og hva om bevisene ikke
var festet til film?
Ut fra referatene fra rettsaken å dømme, er det mye som tyder på at
noen kunne ha grepet inn før. Her er det flere som har sviktet, blir
det sagt. Jo, mer grotesk en sak blir – dess vanskeligere er det å tro
at det virkelig har skjedd.
De siste årene er det rullet opp overgrepssaker som har lært oss at
slike forbrytelser kan forekomme i alle typer miljøer. I stedet for å
fortrenge en bekymring eller avfeie varsler som lite sannsynlige,
plikter vi å melde fra. Heller en gang for mye, enn en gang for lite.
Det er et alvorlig skritt å ta for enkeltpersoner, og vanskelig når man
står i en valgsituasjon. Forhåpentligvis har de siste års overgrepssaker mot barn lært oss viktigheten av å ta signalene på alvor.
Barnevernet er rett mottaker for bekymringsmeldinger, men også
her kan det svikte har det vist seg. Desto viktigere er det å se et felles ansvar for barns beste. En antakelse har dessverre alt for ofte vist
seg å ha rot i virkeligheten. Når barnehager, skoler, kirke, naboer,
slektninger, barnevern, helsevesen og andre deler sin bekymring – er
mulighetene større for å gripe inn på et tidligere tidspunkt, selv om
man ikke har bevisene festet til film. Det kan være en tung
avgjørelse å ta, men den største byrden bærer ofrene.
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Barna
Barna har en helt spesiell status i kirka: Barna er idealet.
Det er en tradisjon som med sikkerhet går helt tilbake til
Jesus. For å gjøre barna til ideal er en så radikal tanke at
den hadde neppe overlevd i menneskenes historie, om det
ikke var for det at den tanken ligger aller innerst som en
kjerne i fortellingen om Jesus. Så snart fortellingen om
Jesus fortelles videre, så hører det med at barna er idealet.
En gang de diskuterte hvem eller hva som burde æres
mest og vises størst respekt, hentet Jesus et lite barn inn i
kretsen av alvorlige menn og sa: “Den som gjør seg selv
så liten som dette barnet, er den største i himmelrike.”
Det var ikke slik der han sa det. Det ville heller ikke ha
vært slik om han ikke hadde sagt det. Men langsomt har
det spredt seg videre, og det har kommet i samtale med
alle mennesker av god vilje. Nå har vi noe som heter
Barnekonvensjonen, og vi har barneombud og barnevern.
Om kirka skal være ei Jesu Kristi kirke, må barna settes
høyest. Barn skal til alle tider kunne erfare at slik er det.
Om alle andre eller alt annet skulle svikte, så skal barna
kunne erfare at kirka står opp for dem, som et vern.
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Når Jesus gjør barna til ideal, er det fordi ingen kan elske
som et lite barn. Uten betingelser eller forbehold elsker
barnet den som barnet er betrodd. Slik er det inntil barnet
skremmes i møte med urettferdighet og ondskap.
Den betingelsesløse kjærlighet som elsker uten forbehold,
er mer enn hva Barnekonvensjonen kan be om, og mer
enn noe barneombud kan stable på beina. Den finnes faktisk sterkest i de minste, i barna. Og den finnes som en
drøm i den som har blitt voksen.
Men det er barna som her på jorda er nærmest
himmelriket.
Så barna er idealet. De må settes høyest. De må ha rom.
Av dem kan de voksne se og skjønne.
Så lenge det er barn iblant oss, har vi også speilbildet av
Guds kjærlighet med oss.
Sevat Lappegard

Bli med på 11’ern i Elverum kirke
Hei du som går i 5. klasse!
Har du tilbragt ei hel helg i ei kirke
før? Det har du sjansen til nå!
Helga 8. – 10. april inviterer kirka
deg og vennene dine til Elverum
kirke.
Uansett hvilken skole du går på og
hvor du bor i Elverum, så håper vi
du blir med denne helga! Her ligger
det an til å få mange nye venner.
Hva skjer á?
• Rebusløp fra kjeller’n til
kirketårnet
• Drama
• Maleverksted
• Dans
• Varm lunsj
• Sang
• Lørdagskos
• Uteaktiviteter
• Mmm – hamburgere
• Bibelfortelling
• Kveldssamling i mørket
• Boller og saft på kirketorget
Følg med!
Det kommer invitasjon i posten.
Du vil også finne mer informasjon
ute på hjemmesidene våre.

Tilbakeblikk

12’ern i Heradsbygd kirke
Første helga i mars var en
gjeng 12 åringer samlet til ei
helg full av spennende aktiviteter både ute og inne i
Heradsbygd kirke.
Samlingen for 12 åringer er det
nyeste tilbudet til “Sammen i
kirka”. Fra fredag til søndag var det
helgeleir. I tillegg til refleksløp ute i
mørket fredag kveld var kanskje
noe av det mest spennende å sove i
kirka.
På kjøkkenet laget vi mat og bakte

både nattverdsbrød til gudstjenesten
og boller til kirkekaffen.
Gjennom helgen arbeidet vi på
ulike måter med temaet faste. Vi
laget fastelavensris, fastebøsser og
karnevalsmasker.
Lørdag kveld ble inngangen til fasten markert med en egen maskefest.
Menighetspedagog Hege Midthun
hadde fått med seg en gjeng av høstens ungdomsledere som både
hadde planlagt og ledet mange av
aktivitetene for 6 klassingene.
Helgen ble avsluttet med en egen
Fastelavensgudstjeneste.
Kirkebakken nr. 1 / 2011
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Jobbe for Kirkas hus
–Terningen Arena var også en drøm en
gang, sier menighetsrådsmedlem Kjersti
Øversveen, som tydelig ivrer for å få realisert et Kirkas hus.

Ønsker seg “Bamsetomta”
En undersøkelse av Sjåtil og Fornæss viser at en
ombygging av Svenskebyen vil koste rundt 7 millioner kroner, noe Lappegard og også leder av
Elverum menighetsråd, Arne J. Sigstad, mener er
å kaste penger ut av vinduet. Barnehagen skal
jevnes med jorda om noen tiår, da det er behov for
større gravplass. Dette ligger allerede i reguleringsplanene for kommunen. Lappegard la i
forrige menighetsrådsmøte fram kirkas undersøkelser i forhold til å bygge et nytt Kirkas hus i
Elverum. Lappegard legger ikke skjul på at han
inderlig ønsker seg et nytt hus på den såkalte
“Bamsetomta”, som er gressområdet mellom kirka
og Elvis.

Prost Sevat Lappegard har lagt fram tanker og tall
rundt det såkalte Kirkas hus for menighetsrådet i
Elverum. Menighetsrådet vedtok at en arbeidsgruppe på mellom tre og fem personer skal jobbe
videre med saken. Lappegard var i desember i formannskapet for å gjøre rede for kirkas syn på planene, som kommunen har om å bygge om
Svenskebyen barnehage til kontorlokaler for de
ansatte i kirka.
– Dette innebærer at vi ikke får lokaler til de aller
viktigste tingene vi holder på med, nemlig
– Kirka begynner å bli trengt der den ligger. Vi ser
omsorg, sorggrupper, konfirmantundervisning,
for oss et bygg som kirka, som det eldste bygget i
babysang, korvirksomhet, tirsdagsmiddag,
Elverum, kan speile seg i, sier Lappegard.
Lappegard ramser opp aktiviteter.

Alle bilder er fra menighetsrådsmøte i Elverum menighet. F.v Kjell Morten Aas, Jon Simon Høye, Arne Johan Sigstad (leder), Sevat
Lappegard, Kjersti D. Øversveen (nestleder), Marianne Findstad Hoberg, Trond Bækkevold og Ole Kristian Bonden.
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Han la fram både en tenkt skisse over bygg og
økonomiplan for prosjektet for menighetsrådet.
Medlem av menighetsrådet, Peter Wilhelmsson,
stilte spørsmålstegn ved å plassere Kirkas hus på
“Bamsetomta”.
– Jeg lurer litt på om det fort kan bli litt mye trafikk og støy i området, som er i kontrast til det
verdige som kirka håndterer, sa Wilhelmsson.
Menighetsrådet stilte også spørsmål om
“Bamsetomta” er stor nok.
– Tomta er 31 meter bred og 108 meter lang, og det
vil bli en utfordring for fagfolk å finne ut. Vi børster jo støv av gamle planer fra 80-tallet, så utenkelig er det absolutt ikke, sier Lappegard.

Kort avstand
Lappegard har i sine utkast lagt en plan om at
trafikken forbi kirka skal begrenses i forhold til
hva den er i dag. Dessuten ønsker kirka seg et hus
som er i kort avstand fra hovedinngangen, nettopp
for å gjøre tilgjengeligheten for folk så stor som
mulig. Jan Simon Høye foreslo at kanskje biblioteket kunne få lokaler i tilknytning til Kirkas hus.
Kjersti Øversveen stilte spørsmål om det ville
komme konflikt med at mange av våre nye landsmenn er storbrukere av biblioteket. Lappegard
viste fram to økonomiske alternativ for bygging av
Kirkas hus. Ett alternativ med en kostnadsramme
på 45 millioner kroner, og et annet alternativ hvor
det også er beregnet arealer for annen passende
virksomhet, eventuelt kommersielt, hvor prisen vil
komme på vel 60 millioner kroner. Lappegard
mener at kostnadsoverslagene skal være realistiske, og at kommunen kun vil få en leieutgift i året
på vel 400.000 kroner. Dette såfremt salget av
Generalgården går til å bygge nytt Kirkas hus.
– Kommunen har ansvaret for å sørge for kontorlokaler for oss, leie på 400 000 kroner i året blir
eneste utgiften kommunen vil få på et nytt Kirkas
hus. Et Kirkas hus vil vi kunne tilføre byen et nytt
kultursentrum, som vil ha høyere besøkstall enn
Terningen Arena, sier Lappegard.

Menighetsrådet vedtok at arbeidsgruppa for
Kirkas hus skal bestå av både Lappegard, menighetsrådsmedlem Kjersti Øversveen og folk fra
næringsliv og politikken i Elverum. Planen er at de
skal ha et forslag klart allerede 28.04.2011.
Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

Kirkas hus
Utdrag fra menighetsrådets
sakspapirer, saksbehandler Sevat Lappegard
– Kirkas hus skal sammen med kirka og kirkegården være en enhet og et kulturelt tyngdepunkt i
byen.
– Kirkas hus er tenkt på den såkalte “Bamsetomta”,
mellom kirken og Elvis. Tomta er 31 meter bred og
108 meter lang.
– Kirkas hus skal inneholde lokaler for samvær og
fellesskap for alle aldersgrupper, i tillegg til å ha
kontorlokaler for kirkens ansatte.
– Kirkas hus skal være en del av byens pulserende
liv. Det er ønskelig med næringsvirksomhet som
passer inn.
– Kirkas hus kan eies av Elverum sokn. Elverum
Kirkelige Fellesråd kan forestå bygging på vegne av
soknet.
– Elverum menighet stiller 3 til 4 millioner kroner
som egenkapital. Det foreslås at salg av
Generalgården reinvesteres i Kirkas hus. Det er
beregnet at Elverum kommune får leieutgifter for
kontorlokaler i det nye Kirkas hus på 400 000 kroner i året. Etter Kirkeloven er kommunen ansvarlig
for kontorlokaler for kirkas ansatte.
– Det er utarbeidet to alternativer med ulike
størrelser på bygget. Byggekostnadene er beregnet
til 45 millioner kroner for Kirkas hus uten næringsdel, 59 millioner kroner med næringsdel.
Kostnadene er beregnet etter sammenligning med to
tilsvarende prosjekter andre steder.

Kirkebakken nr. 1 / 2011

5

Filmen og den gode samtalen
De gode samtaler om livet er
en mangelvare i vår tid. Det
er ikke alltid like lett å sette
de dypere temaene på
agendaen. Å samtale rundt
en film er en god måte å gjøre
det på. Mandag 21. mars blir
det en slik anledning på
Elverum kino.
Hernes menighet har arrangert to
filmkvelder i vinter på Hernes skole
hvor både den gode filmen og samtalen er satt i fokus. Den første
kvelden innledet filmanmelder
Knut Fjeld om filmen Omforlatelse
(Atonement). Den andre kvelden
var kinosjef Mette Kynsveen innleder og hadde valgt seg ut
deUsynlige. Etter visning av filmen
var det samtale rundt temaer i filmen som engasjerte seerne.
Under Kirkefestspillene blir det en
ny mulighet. I samarbeid med
Elverum kino ved Mette Kynsveen
settes den prisbelønte filmen “Om
guder og mennesker” opp i forbindelse med Kirkefestspillene mandag 21. mars kl. 18.30. I forkant av
filmen blir det innledning som setter filmen i en sammenheng. I etterkant legges det opp til en samtale

om filmen og temaer som utfolder
seg i den.
Om guder og mennesker fikk to
priser i Cannes og er blitt en
publikumsfavoritt. Den er en stillferdig, men intens film om å beholde troen på det gode, selv om det
onde synes å ta overhånd. Åtte
kristne munker fra Frankrike lever
sine stille liv i et gammelt kloster
dypt inne i de algeriske fjellene.
Mesteparten av dagen går med til
bønn og sang for å komme nærmere
Gud. Men munkene er også nyttige
personer for lokalbefolkningen,
med viktig kunnskap om medisin
og nyttevekster, og annen livsvisdom. Filmen er basert på en sann
historie og handlingen er lagt til
midten av 90-tallet.
Munkenes trygge tilværelse mellom
klosterets tykke murer trues av fundamentalister, som ikke er nådige
mot folk med feil tro. De lokale
myndighetene ber munkene reise
hjem til Frankrike. Munkene tviler
og diskuterer, men velger å bli.
Trofaste mot sitt kall og sine oppgaver i lokalsamfunnet.

Foto: Gudmund Hummelvoll.

Filmen ble tildelt den norske økumeniske Andreasprisen under filmfestivalen i Haugesund i 2010. En
av medstifterne av prisen,
Gudmund Hummelvoll, vil innlede
til filmen og lede samtalen i etterkant. Han har jobbet som filmanmelder og filmpedagog i en mannsalder, senest som 1. amanuensis i
Film og medier ved Høgskolen i
Oslo.
Tore Hummelvoll
Foto fra filmen: Arthouse

Om guder og
mennesker
Visning og samtale på
Elverum kino mandag 21.
mars kl.18.30.
Billettbestilling: Elverum
kino www.filmweb.no/
elverumkino/
Filmomtale: www.film
web.no/arthaus/kommer/
article241486.ece
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Kirkevalg 2011
11. og 12. september er det kirkevalg med
valg av menighetsråd og bispedømmeråd.
Allerede nå er arbeidet med valget i gang, og i disse
dager samles nominasjonskomitéene for hvert sitt sokn
for å planlegge arbeidet med å finne aktuelle kandidater til de nye menighetsrådene. Noen av de som i dag
sitter i menighetsråd vil stille til gjenvalg. Dette gjør de
for at de synes det er fint å kunne bidra i lokalmiljøet
og det arbeidet kirken gjør for sine innbyggere. Noen
velger og tre av for å gi plass til nye ressurser. Er du vår
nye ressurs?

10 gode grunner for å sitte i menighetsråd:
1. Du får innblikk i og kan påvirker de demokratis
ke prosessene i kirken
2. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og
inkluderende folkekirke
3. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
4. Du kan bidra i utviklingen av kirkens aktivieter
5. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud
for barn og unge
6. Du preger aktivitetstilbudet i ditt nærmiljø
7. Du får et nytt nettverk i ditt lokalmiljø
8. Du får nyttig styreerfaring du kan bruke i andre
sammenhenger
9. Du kan oppdage nye sider ved deg selv
10. Dine ressurser blir satt pris på!
Vil du arbeide for og være med å ta avgjørelser for din
lokale kirke?
Dersom du ønsker å vite mer om arbeidet menighetsrådene gjør, — nøl ikke med å ta kontakt!
Kontakt Anja Terjesen ved Elverum kirkekontor,
tlf. 95 19 89 12 eller
e-post: anja.terjesen@elverum.kirken.no

Flere går i
E l verum kirke
Flere går i kirka. Hvert år er det flere enn
året før som har vært på gudstjeneste i
Elverum kirke. I fjor var det 16 720. Det er 45
% mer enn for 15 år siden.
Det ser ut til at når det som foregår i kirka, berører egne
følelser eller hendelser som har skjedd i eget liv, da er
det fint å gå til gudstjeneste. Det kan være i sammenheng med høytidene. En julegudstjeneste gir en
høytidsdimensjon som bare finnes i kirka. Eller når et
barn i familien skal døpes, er det fint å være der å ta del
i drømmen vi bærer for det nye mennesket. Eller når vi
har konfirmant og vi kan være med å se dem utfolde
seg som ministranter (medhjelpere i gudstjenesten) og
gå inn i mysteriene med den største selvfølgelighet, det
gir en følelse av å høre til. Eller når de døde minnes,
så gir det dybde til minnene og trygghet. Eller fordi det
bare er søndag og et kirkebesøk er det som løfter den
dagen ut av trivialiteten de andre seks dagene. Eller når
barna er involvert i “kirka mi”, som 4-åringen sa, da er
det det med tilhørighet igjen. Det som berører, samler
folket i kirka.

Kirkevaner i endring
Det er tydelig at folks kirkevaner er i endring. Flere går
i kirka, men de går der ikke så ofte. Før var det mer slik
at det var en mindre flokk som gikk i kirka, og de var
meget trofaste kirkegjengere, søndag etter søndag.
Trofaste kirkegjengere er en god ting. De er også i
Elverum kirke. Men ingen er lenger hjemme hver helg.
Vi reiser og vi besøker og vi har en mengde andre gjøremål. Men kirka blir likevel ikke tom på søndagene.
Når det forskes på dette, er svaret at det har med tilhørighet å gjøre. Det å høre til er grunnleggende i alle
menneskers liv. I Elverum kirke har målet i 20 år vært
å ta vare på og utvikle tilhørighet for alle. Det er et mål
at det ikke bare er 4-åringen som skal kunne si at dette
er “kirka mi”.

Kirka i Elverum
Det har kirka i Elverum lykkes godt med. Det er ikke
selvsagt. Det har å gjøre med måten det gjøres på i
Elverum. I landet som helhet går faktisk kirkebesøket
ned. Det har gått ned med -14% de siste femten årene.
Men i Elverum går det altså oppover.
Kirkebesøket har steget med 45% på 15 år.
Kirkebakken nr. 1 / 2011
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KIRKEFESTSPILLENE 2011
Ukens program:
Søndag 20. mars kl. 19.00
Elverum kirke
Rossini Petite Messe Sonelle
Erling Ragnar Eriksen, flygel
Gunnar Flagstad, flygel
Nils Tore Enget, harmonium
Marthe Werring Holmern, sopran
Anna Gunnarsson, alt
Rolf Sostmann, tenor
Yngve Søberg, bass
Kor: Cantate Domino
Dirigent:Trond Våge

“Petite Messe Sollenelle”
av Rossini er et av kirkemusikklitteraturens mest spennende verk.
Verket er sterkt preget av hans erfaringer som operakomponist, der
særlig solistpartiene er til dels virtuose og utadvendte, ganske ulikt det
vi møter ellers i kirkemusikken fra
denne perioden.
De mannlige solistene er hentet fra
den Norske Opera. Yngve Søberg
har i tillegg en lokal tilknytning i
det hans far kommer fra Heradsbygda.

Mandag 21. mars kl. 12.00
Elverum kirke
Bare Bach — “Orgelklang 12”
med organist Nils Tore Enget.
21. mars er Johann Sebastian Bachs
fødselsdag. Han ble født i 1685 og
inspirer fortsatt organister og andre
musikk elskere. Intet er derfor mer
naturlig enn å kombinere lunsjpausen med god musikk i Elverum
kirke. Gratis adgang
Mandag 21. mars kl. 18.30
Elverum kino Veslestua.
Om guder og mennesker
Vi inviterer til samtale om den gode
filmen.
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Se omtale side 6.
Billettbestilling (63 plasser):
Elverum kino
www.filmweb.no/elverumkino/
Onsdag 23. mars kl. 12.00
Elverum kirke
“Orgelklang 12”
med organist Trond Våge.
Musikk av den franske komponisten Jean Allain. Han ble født i 1911
og det feires i år 100-årsminne for
hans fødsel. Jean Allain hentet
inspirasjon fra gregorianske melodier, så vel som orientalske melodier. Hans musikk viser slektskap
med så vel Marcel Dupre, som
Claude Debussy og Olivier
Messiaen. Gratis adgang.
Onsdag 23. mars kl. 19.00
Elverum kirke
“I begynnelsen var ordet”
En forestilling der utdrag av
Johannesevangeliet blir formidlet
gjennom fortellerkunst, dramatiske
innslag, enkle symbolhandlinger og
gitarmusikk. Den profesjonelle fortelleren Birgitte Bjørnstad Sæbø har
sammen med gitaristen Ulla Käll
laget en vakker forestilling, hvor
Johannesevangeliets tekst blir fortalt fra begynnelsen til slutt. Dette
er en særdeles vakker forestilling
med en bevisst gjennomarbeidet
veksling mellom ord og musikk.
Med aktiv bruk av rommet og enkle
symbolhandlinger gis teksten nye
dimensjoner. Billetter: kr. 100.Torsdag 24. mars kl. 19.00
Elverum kirke
“De unges konsert”
Her får de unge fremadstormende
musikkelevene som virkelig satser
på sine instrumenter vise seg fram.
Vi får høre elever fra de lokale kulturskolene så vel som studenter fra
Musikklinja ved Stange Videregående skole og Toneheim folkehøgskole. Billetter: kr. 100.-

Fredag 25. mars kl. 20.00
Elverum kirke
“Fredagsjazz med Elverum
Storband og Glommakoret”
Solist Anette Solberg og dirigent
Trond Våge.
Hovedverket denne kvelden er
utdrag fra Duke Elligntons “Sacred
Concert”. Ellington skrev denne
musikken på slutten av sitt liv da
han endelig følte at hans musikk ble
akseptert i kirkerommet. Dette er
utadvendt musikk i beste Ellington
stil som virkelig rykker i swingfoten!
Billetter: 150,Fredag 25. mars kl. 21.30
Milano Ristorante JAZZkro
“Bergli/Andresen kvartett” med
Harald Juliussen (b), Ivar Andresen
(p), Finn Torgersen (tr) og Johan
Bergli (s). Billetter: kr. 100,Billettpakke: Begge jazzevenementene. Kr. 200,Lørdag 26. mars kl. 12.00
Elverum kirke
Orgelkonsert med domorganist
i Oslo, Kåre Nordstoga.
Nordstoga er Norges mest etterspurte konsertorganist. Han spilte
også innvielseskonserten på vårt
nye orgel og har ved flere anledninger uttrykt ønske om å få
komme tilbake. Nå er han her med
sitt eminente orgelspill. Billetter:
kr. 100.Lørdag 26. mars kl. 18.00
Elverum kirke
Korkonsert med
Nidarosdomens guttekor.
Dirigent Bjørn Moe og på orgel
Harald Riise.
Nidarosdomens guttekor er et av
europas beste guttekor. De har
gjennom en mannsalder blitt dirigert av Bjørn Moe, som har bygd

Kirke – kunst – kultur
opp dette koret til å bli en solid
norsk merkevare. Til Elverum kommer de med 34 gutter og 20 voksne
menn, og vi får høre musikk fra den
klassiske korlitteraturen. Ved orgelet sitter professor Harald Riise, en
meget merittert orgelspiller.
Billetter: Kr. 200,Søndag 27. mars kl. 11.00
Elverum kirke
Festgudstjeneste
sokneprest Ole Kristian,
Bonden, organist Trond Våge
og Nidarosdomens guttekor,
Søndag 27. mars kl. 19.00
Elverum kirke
Avslutningsforestilling
“Livets fargespill”
En forestilling om livet av Tom
Olaf Josephsen og Kristin Vold
Nese. Dette er i samarbeid med Ung
Kirkesang, Hamar. Hof barnekor,
Ala Cantus og Kulturskolene i
Åsnes og Elverum medvirker.
Forestillingen inneholder både korsang, dans og drama og tar i bruk
hele kirkerommet. Musikere er
Harald Juliussen, bass og Ole Petter
Hallan, trommer.
Livets fargespill med sin tematikk
og lyssetting basert på alle regnbuens farger vil bli en spennende og
spenstig avslutning av Kirkefestspillene 2011. Billetter: Kr. 100,-

Alle billetter kan kjøpes i forkant på Elverum kirkekontoret
eller ved inngangen til alle
arrangementene.

Mange er med på å bidra til å realisere festspillene våre.
Kirkefestspillene i Elverum 2011 arrangeres med støtte bl.a.
fra Sparebanken Hedmark Sør-Østerdal, Elverum menighet,
Elverum krk. Fellesråd, Hamar Bispedømmekontor, Elverum
kommune kulturkontoret, Østlendingen, Norsk Kulturråd og
Milano Ristorante.
Kirkebakken nr. 1 / 2011
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Tanker om troen og livet

Ingen ser Tamar
Tamar levde i en tid der menn
bestemte over kvinnen. Hun måtte
lystre det far og brødre ba henne
om. Hun var en skjønnhet, men var
ennå ikke giftet bort og bodde hos
sin far og sine brødre.
En av brødrene hennes het Amnon.
Han var også betatt av henne. Ja,
han lengtet slik etter henne at han
ble syk: For han så ingen mulighet
til å komme henne nær, siden hun
var jomfru. Fetteren Jonadab visste
råd: - Legg deg syk og sørg for at
din søster kommer og steller for
deg. Det gjorde Amnon. Han sørget
for å være alene på soverommet sitt
med Tamar, og i det hun rekker ham
maten, griper han henne og ber
henne ligge med ham. Tamar nekter
og ber han ikke krenke henne og
bringe skam over seg og slekta.
Men Amnon tok henne med makt.
Etter voldtekten ble Amnon fylt av
hat mot henne og sendte henne på
dør. Hun river i stykker sin drakt
som hun bar som tegn på at hun var
jomfru. Hun kommer gråtende til
sin bror Absalom som skjønner hva

som har skjedd, men han bagatelliserer det hele: - Ti nå stille, søster,
han er din bror. Ta deg ikke nær av
dette! Og Tamar sitter igjen ensom
og forlatt hjemme hos sin bror.
Faren får vite om det som har
skjedd, blir brennende harm, men
gjør ikke noe med det. Absalom får
et hat mot broren sin, og til slutt får
han ham drept.
Fortellingen kunne vært tatt fra en
film eller en roman. Men den er
eldre enn som så. Den er knyttet til
kong Davids familie og står i
Bibelen (2. Samuels bok kapittel
13). Den dukket opp i hukommelsen min igjen da den såkalte
Alvdals-saken kom i alle medier.
Det sier oss noe om at menneskeheten ikke har kommet så mye lenger
enn på Davids tid. I Norge er ikke
lenger kvinnen mannes eie. Slik sett
er vi et annet sted. Men at et menneske forgriper seg på et annet menneske av begjær, i maktutøvelse
eller hva som måtte utløse det, det
forekommer til stadighet. Og de
samme mekanismene forekommer:
Bagatellisering av hendelsen, forti-

else, fornektelse og hatet mot den
som forteller om overgrepet.
I Alvdalssaken er overgrepene så
uforståelige at hadde det ikke vært
vist frem foto- og videomateriale,
er jeg redd barna ikke ville bli
trodd. I denne sammenhengen vil
jeg først og fremst rette et fokus på
oss andre. Vi som står rundt dem
som blir krenket og ikke gjør noe
med det. Jeg tenker til stadighet på
det som prest. Jeg har helt sikkert
hatt mennesker, flere enn de jeg vet
om, i min nærhet som har blitt krenket på det groveste, men som jeg av
en eller annen grunn ikke ser. Hva
gjør meg blind? Fornekter jeg det
grufulle så mye at jeg ikke blir i
stand til å se? I kirken som organisasjon og arbeidsgiver har vi hatt
mye fokus på dette og lagt beredskapsplaner for hva som skal skje
når et overgrep i kirkelig sammenheng blir meldt inn. Men hvis vi
ikke tåler å ta virkeligheten inn over
oss og aksepterer at detter faktisk
skjer i vår midte, vil vi heller ikke
være stand til å se tegnene og ta initiativ til å få slutt på krenkelsene.
Jeg vil løfte frem en livsregel som
den danske teologen og filosofen
Knud Ejler Løgstrup har lært oss:
”Den enkelte har aldri noe med et
annet menneske å gjøre uten at han
å holder noe av dets liv i sin hånd.”
Så sårbart er et menneskeliv. Så
stort vårt ansvar for hverandre.
Tore Hummelvoll
Stiftelsen Kirkens Ressurssenter
Tlf: 23 22 79 30 / 47 81 40 66 (sms)
Kirkens SOS
Tlf: 815 33 300
Evas støttesenter
Tlf: 62 41 18 62 / 97 15 98 10
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Det arrangeres Årsmøter i menighetene
i Elverum
Saker:
1. Menighetens årsmelding
2. Presentasjon av regnskap 2010
menighet
Heradsbygd
Nordskogbygda
Elverum
Hernes
Sørskogbygda

dato
13.03
13.03
16.03
20.03
27.03

tid
12:00
12:00
19:00
12:00
19:00

sted
Heradsbygd kirke
Nordskogbygda kirke
Generalgården
Hernes kirke
Kirkestua

Heradsbygd kirke 100 år
10. og 11. desember skal Heradsbygd kirke feires med biskopen til stedet. Nå
etterlyser stiftelsen opplysninger og bilder fra innvielsen i 1911.
Heradsbygd kirke har tjent som menighetens forsamlingshus i 115 år. Men i
1911 ble det innviet og åpnet som kapell. Denne begivenheten finnes det svært
lite dokumentasjon for, sier Johan C. Løken. Løken kan fortelle at det nå er satt
i gang et arbeid for å fastslå selve datoen for innvielsen i 1911. Samtidig ber de
om menighetens hjelp til å finne fram program, invitasjoner, avisutklipp eller
lignende som angir denne datoen. Det planlegges også en fotoutstilling fra livet i
og rundt kirken gjennom 115 år. Kontakt tas med styremedlem i stiftelsen, Anne
Marie Børresen Næstad (e-post: torenest@bbnett.no mobil: 95 07 76 15).
Det er også besluttet i møtet mellom Menighetsrådet og Stiftelsen og sette i
gang et prosjekt for restaurering av kirkerommet. En plan er under utarbeidelse
sammen med representanter for Riksantikvaren.

Misjonsmøter
Hernes Misjonsforening
holder møter hos Kjellrun
Schulstad, Hovinvegen 85.
2. mars kl.11.00
6. april kl.11.00
4. mai kl.11.00
Etiopiaringen
holder møte hos Brandsæter,
Gamle Trysilveg 13.
14. mars kl. 1900.
Sykepleiernes Misjonsring
3. mars hos Edel Lappegard,
Prestegårdsvn. 9
4. april hos Ingrid Kleiven,
Konvallvn. 9
2. mai hos Milda Stenbrenden,
Grøndalsbakken 35
6. juni hos Maria Holtet, Våler
Møtene starter kl. 19.00.

Nyansettelse
Fra 1. mai er
Marit Stenerud Buflod ansatt som
menighetsprest i Elverum.
Portrettintervju ved et senere
nummer av Kirkebakken.

Tusen takk for blomstene til alteret i Elverum kirke!
Marihøna og Blomsterhjørnet har i 2010 sponset friske blomster til alteret i Elverum kirke.
Vi i Elverum menighet setter stor pris på denne velviljen!
I 2011 vil Stil Blomster Floriss, sammen med Marihøna og Blomsterhjørnet, også være med å
sponse friske blomster til alteret i Elverum kirke.
TUSEN TAKK!

Kirkebakken nr. 1 / 2011
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!
Advokater:
Advokat Jostein Løken
Postboks 111 - St. Olavs gt 10A
Tlf.: 62 40 92 00
advokat.jostein.loken@c2i.net
Advokat Jonny Holen
Postboks 100 - St. Olavs gt. 2
Tlf.: 62 41 91 10
Advokat.Jonny.Holen@c2i.net
Advokat Per Åge Borg
Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil
Mob.: 95 10 29 80
post@advokatborg.no
Advokat Andrew Sims
Postboks 111, St. Olavs gt. 10A
Tlf. 62 40 09 70
andrew@sims.no

Agentur

Bensin & Rekvisita
Statoil Service Elverum
Bakketungt. 2
Tlf.: 62 41 17 11
finn.haugen@statoil.no

Bilsalg/verksteder
Elverum Sport Bilsalg AS
Svartbekkvn. 31 Tlf.: 62 41 77 00
post@esb.no
Elverum Auto Bilsalg AS
Meierig. 3-5
Tlf.: 62 43 23 00
firmapost@elverum-auto.no
Sulland Elverum AS
Svartbekkvn. 51
Tlf.: 62 43 26 00
post@oddvarolsen.no

Blomsterforretninger

Siw`s agentur
Øvre Sætrevei 2 - 2412 Sørskogbygda
Tlf.: 95 84 21 65

Bank:
Nordea
Storgt 21
Tlf.: 62 42 51 00
elverum@nordea.no
DnB
Storgt. 17
Tlf.: 62 51 67 00
www.dnb.no
Sparebanken Hedmark
Storgt. 26
Tlf.: 62 43 50 00
elverum@sparebanken-hedmark.no

Elverum Blomster Vikan
Storgt. 16
Tlf.: 62 41 07 67
Marihøna
Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 41 11 03
Blomsterhjørnet
Gml. Trysilvn. 3
Tlf.: 62 41 12 06

Blikk- og kobberslager
Elverum Blikkenslagerverksted
Svartbekkvn. 61
Tlf.: 62 43 57 00
post@elverum-blikk.no

Dagligvare

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

Maxbo Elverum
Grindalsvegen 7
Tlf.: 62 41 98 00
www.maxbo.no

Rema 1000
Prestmyrbakken
Tlf.: 62 41 08 53
Meny Elverum
Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum
Tlf.: 62 43 55 70 - Faks 62 43 55 71
Kiwi Fjeldset
Kirkevegen
Tlf.: 62 41 31 22

Dame/herre/barnekonfeksjon
Kvisgaard Kremmertorget
Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 41 56 10

Eiendomsmegler
Mona Bjerke
Kirkestua
Storgata 32, 2405 Elverum
Tlf.: 62 41 44 50
www.monabjerke.no

Elektriske installasjoner/artikler
Svensgaard Installasjon AS
Svartbekkvn. 20
Tlf.: 62 41 75 00
firmapost@svensgaard.no
El-montasje Elverum AS
Elvarheimgt. 14
Tlf.: 62 43 52 30
firmapost@el-montasje.no
www.el-montasje.no

Elektromarked
Trygve Bekk AS
Storgt. 17
Tlf.: 62 41 18 66
t.bekk@elverum.euronics.no
Elkjøp Stormarked Elverum AS
Lundgaardv. 17
Tlf.: 62 41 70 90
elverum@elkjop.no
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Tor Løkken AS
Vestsivn. 67
Tlf.: 62 41 05 70

Spar Søbakken
A.&K. Nilsen AS
Søbakkvn. 2 - Tlf.: 62 41 96 90

Byggevarer
Begravelsesbyråer

Engros - byggvarer

Fotograf
Studio Westjordet
Sandbakken 21
Tlf.: 62 41 17 00
studio@westjordet.no

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

Gravmonumenter
Mjøsa Natursten ANS
Brugt. 26, 2321 Hamar
Tlf.: 62 51 00 33
post@mjosanaturstein.no
Møre Gravmonumenter AS
6490 Eide
Tlf.: 71 29 63 80
www.gravmonumenter.no

Gravemaskin
Geir Danielsen Gravemaskindrift
2415 Heradsbygd
Tlf. 92 66 49 52

Legemiddel
Nycomed Pharma AS
Solbærvn.5
Tlf.: 62 42 83 00
www.nycomed.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
Lås og sikring
Lås & Sikring AS
Svartbekkvegen 85 A
2411 Elverum
Tlf. 62419640
Fax. 62 41 96 49

Regnskap
Lien Regnskapskontor
Gaupevn. 24
Tlf.: 62 41 00 33
lien.regnskap@c2i.net

Revisjon og rådgivning
Optikere
Elverum Optiske Synsam
Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 43 34 90
elverum.optiske@synsam.no

ERGO revisjon & rådgivning as
Gml. Trysilvn. 4
Tlf.: 62 43 20 30
firmapost@ergo.no

Parfymerier
Elverum Parfymeri A/S
Kremmertorget - Mart'nsenteret
Tlf.: 62 41 07 09

Elgstua
Trondheimsvn. 9
Tlf.: 62 41 01 22
Forstmann
Norsk Skogmuseum
Tlf.:62 41 69 10
www.forstmann.no

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

Tannleger
Tannlege Trond Sjølien
Spesialist i kjeveortopedi
Grindalsvn. 3
Tlf.: 62 41 19 19

Sportsbutikker
Rørleggere

Thv. Silkebækken AS
Storgata 23
Tlf: 62 41 11 82
rolf@thv-silkebakken.no

Spisesteder/catering/overnatting

Hagen rørlegger og varmeservice AS
2415 Heradsbygd
Tlf. 90025702
post@hrv.no

Skogbruk
Statskog Glomma AS
Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum
Tlf. 62 41 96 50
www.glomma.statskog.no
post.glomma@statskog.no

Intersport Kremmertorget AS
Kremmertorget
Tlf.: 62 40 00 50

Sport/hage/fritid/hytteutstyr
Sykkel og Motor Elverum AS
Vestsivn. 67
Tlf. 62 41 26 97
sykkelogmotor@gmail.com

Trykkeri
Elverum Trykk AS
Grindalsvn. 10
Tlf.: 62 43 59 00
firmapost@elverumtrykk.no

Verksteder
Jømna Caranvanverksted og
deler AS
2416 JØMNA
Tlf: 62 42 52 00

Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på
diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver
til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske
støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet.
Takk for hjelpen – slik at vi kan hjelpe.

Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum:

Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk
– ta kontakt med kirkeverge Jon Veflingstad, tlf. 62 43 52 70

SLEKTERS GANG
Døde i Elverum
Gunnar Børke f. 1922
Mentz Arvid Norhagen f. 1926
Arvid Hagen f. 1929
Gudrun Anna Jakobsen f. 1925
Ragnar Hjermstad f. 1929
Sigrun Lovise Sønsthagen f. 1926
Randi Granerud f. 1951
Ola Bjarne Finstad f. 1929
Arnold Jørgen Sjøkvist f. 1953
Kjell Agnar Sandberg f. 1932
Per Oskar Oppegård f. 1921
Eva Opgård f. 1951
Juul Sørlie f. 1922
Hans Jørgen Holm f. 1933
Lilli Margrethe Øversveen f. 1923
Turid Marie Knudsen f. 1947
Olea Ødegården f. 1927
Arvid Ottosen f. 1922
Jørgen Østbakk f. 1923
Margit Slettum f. 1933
Wenche Marit Nilsen f. 1960
Rebecca Andersson f. 1922
Kari Lindmoen f. 1913
Eldar Asbjørn Larsen f. 1925
Torbjørn Strand f. 1955
Per Beck f. 1954
Reidar Thorleif Aas f. 1924

Martin Wadet f. 1919
Marie Berggren f. 1914
Døde i Heradsbygd
Ola Reidar Knappen f. 1920
Ola Skirbekk f. 1920
Mentz Jota f. 1925
Ellinor Margrethe Berg
Christophersen f. 1921
Svenn Thore Myrvold f. 1961
Døde i Sørskogbygda
Viktor Simensen f. 1930
Johan Edvard Borge f. 1932
Oluf Sveen f. 1930
Asbjørg Hornsletten f. 1928
Per Ivar Nyborg f. 1957
Tore Stensby f. 1962

Mille Kristofa Eidsvaag
Noah Risvold-Helliesen
Tobias Engen Strand
Kasper Berntsen
Svenning Strand
Niels Kristoffer Reinholdt Lømo
Mina Røhne
Døpt i Hernes
Even Grøtting
Emil Bergersen Borg
Døpt i Heradsbygd
Maren Eriksmoen Myrvold
Henrik Lundteppen Skybak
Signe Berger
Døpt i Sørskogbygda
Anna Chunping Sandal Lien

Døde i Nordskogbygda
Jenny Nederberg f. 1916
Døpt i Elverum
Patrik Blomquist Arnesen
Martine Sjøen
Nicolai Kulsveen Granberg
Ask-Alexander Fremmegård
Sarah Holen Ødegaarden

KIRKENE I ELVERUM: 62 43 52 70
Elverum kirkekontor
Sentralbord:
62435270
Telefaks:
62435271
Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1
Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum
Kontortid: Mandag - fredag 9-15
E-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no
Webside: www.elverum.kirken.no

Merete Kavli:
Tore Hummelvoll:

95198902
40227565

Organister
Trond Våge:
Nils Tore Enget:
Jan Liberg:
Valentina Antonsen:

95077580
99638092
93467395
95728689

Elverum kirkegård
Fasttelefon/telefaks:
Atle Bech:
Svein Erik Gran:
Magnar Spidsberg:

62416081
95198915
91773623
95198917

Kirketjenere
Helge Thoresen:
Aud Paust Andersen:
Erik Busk:
Susan General:

95198924
62413051
95198925
99151212

Øvrige ansatte
Diakon Siv Engevik:
Menighetsped. Hege Midthun:
Menighetspedagog Guri Gøbel:
Kirkeverge Jon Veflingstad:
Kontorleder
Ann Kristin Sagen Myrer:
Konsulent Siri Høisveen:
Konsulent Anja Terjesen:

Prester
Dagtid; sentralbord:
Sevat Lappegard:
Ole Kristian Bonden:

62435270
95876132
41500672
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93047243
99621972
90973627
41464546
95198913
95198911
95198912

Vaktmester i Generalgården Frode Bech
Heradsbygd sokn
Sokneprest Merete Kavli
Leder menighetsråd: Vera Kirkelund
Elverum sokn

Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Arne Johan Sigstad
Hernes sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Marit Wahlstrøm
Sørlie
Nordskogbygda sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Margrethe Skjærbæk
Sørskogbygda sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Aud Flygind Moen
Sykehuset innlandet, Elverum
Sykehusprest Guttorm Eidsslott: 62438021
Kirkens SOS:

81533300

GUDSTJENESTER
Søndag 6. mars
Elverum kl. 11.00:
Lappegard. Våge. Eldremesse.
Elverum kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste ifbm.
Fasteaksjonen. Bonden. Våge.
Hernes kl. 11.00: Bonden.
Heradsbygd kl. 11.00: Kavli.
Sørskogbygda kl. 18.00:
Kavli. Smith.

Årsmøte etter gt.
Heradsbygd kl. 11.00: Kavli.
Liberg. Årsmøte etter gt..

Onsdag 9. mars: Askeonsdag
Elverum kl. 19.00: Kavli. Våge.
Elverum Damekor medvirker.

Søndag 27. mars
Elverum kl. 11.00: Bonden. Våge.
Festgudstjeneste. Cantate Domino
medvirker.
Sørskogbygda kl. 18.00:
Hummelvoll. Antonsen.
Årsmøte etter gt.

Søndag 20. mars
Elverum kl. 11.00: Bonden. Våge.
Elverum kl. 19.00: Bonden. Våge.
Åpningskonsert Kirkefestspillene.
Hernes kl. 11.00: Hummelvoll.
Enget. Årsmøte etter gt.

Søndag 13. mars
Elverum kl. 11.00: Lappegard.
Enget. Ala Cantus medvirker.
Elverum kl. 19.00: Jacobmesse.
Bonden. Enget.
Nordskogbygda kl. 11.00:
Hummelvoll. Antonsen.

Søndag 3. april
Elverum kl. 11.00: Bonden. Enget.
Kirkeboka mi for 4-åringer og

Kirka min for 6-åringer.
Heradsbygd kl. 11.00: Kavli.
Liberg.
Hernes kl. 11.00: Hummelvoll.
Våge.

Søndag 10. april
Elverum kl. 11.00: Lappegard.
Våge.
Elverum kl. 19.00: Bonden. Våge.
Jakobmesse.
Søndag 17. april
Elverum kl. 11.00: Lappegard.
Påskemysteriet.
Heradsbygd kl. 11.00: Kavli.
Påskemysteriet.
Hernes /VARDEN kl. 11.00:
Hummelvoll. Enget.
Utegudstjeneste. Påskemysteriet.

KONSERTER
Mandag 5. mars
Elverum kl. 12.00: Orgelklang 12
med organist Helge Vikjord.
Elverum kl. 1700: Barnekonsert
med Minores og Åmot barnekor.
Lørdag 12. mars
Hernes kl. 17.00: Hernes korforening med inviterte kor
Søndag 20. mars
Elverum kl. 19.00:
“Petite Messe Sollenelle “av
Rossini
Mandag 21. mars
Elverum kl. 12.00:
Bare Bach “Orgelklang 12” med
organist Nils Tore Enget.
Onsdag 23. mars
Elverum kl. 12.00:
“Orgelklang12” med organist
Trond Våge.

Onsdag 23. mars
Elverum kl. 19.00:
“I begynnelsen var ordet”
Torsdag 24. mars
Elverum kl. 19.00:
“De unges konsert”
Fredag 25. mars
Elverum kl. 20.00:
“Fredagsjazz med Elverum
Storband og Glommakoret”
Sopran Anette Solberg og dirigent
Trond Våge.
Fredag 25. mars
JAZZkro på MILANO kl. 21.30:
“Bergli/Andresen kvartett” med
Harald Juliussen (b), Ivar Andresen
(p), Finn Torgersen (tr) og Johan
Bergli (s).
Lørdag 26. mars
Elverum kl. 12.00:
Orgelkonsert med domorganist i
Oslo, Kåre Nordstoga.

Lørdag 26. mars
Elverum kl. 18.00:
Korkonsert med
Nidarosdomens guttekor.
Dirigent Bjørn Moe og på orgel
Harald Riise.
Søndag 27. mars
Elverum kl. 19.00:
Avslutningsforestilling
“Livets fargespill”.
Lørdag 2. april
Elverum kl. 12.00:
Orgelklang 12 med organist
Johan Martin Røsand.
Lørdag 16. april
Hernes kl. 17.00:
Påsken i ord, bilder og toner.
Eva Vermundsberget, Nils Tore
Enget og Tore Hummelvoll.
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Annonsere i Kirkebakken?
Kirkebakken leveres gratis til alle husstander
i Elverum og gis ut seks ganger i året. Med en
annonse i bladet bidrar du til å få gitt alle i
Elverum viktig informasjon og verdifulle
reportasjer.
Bladet er organ for menighetene i Elverum tilhørende
Den norske kirke, hvor 86,5% av kommunens befolkning er medlemmer. Foruten oversikter over gudstjenester og “Slekters gang”, som døpte, konfirmerte,
vigde og gravlagte – ønsker Kirkebakken å være en
aktiv i aktør i samfunnsdebatten og gi viktige innspill i
den lokale- og kirkepolitiske debatten. Vi dekker også
saker om konserter og kulturaktiviteter, kirkas arbeid
for barn og unge, og kirkas omsorgsarbeid i hele kommunen. Vi ønsker å stå for verdier og meninger som
gjenspeiler nestekjærlighet og kirkas tilstedeværelse i
vårt lokalsamfunn.

Kirkebakken leses av “alle”, og har stoff som gjerne
har aktualitet i over en måned av gangen. Med en
annonse hos oss støtter du en god sak til glede for
mange!
Vil Du være med som støtteannonsør?
Ta kontakt med Anja Terjesen ved Elverum kirkekontor på tlf. 95 19 89 12 eller
e-post: anja.terjesen@elverum.kirken.no

Støtt våre annonsører — de støtter oss!

Kirkebakken får sine inntekter gjennom frivillig innbetaling av leserne to ganger i året og støtteannonser. I tillegg har menighetsrådene i Elverum, Hernes,
Sørskogbygda, Nordskogbygda og Heradsbygd gått
inn med støtte de siste årene.
For å fornye og videreutvikle Kirkebakken trenger vi
støtte fra deg som vil annonsere. For seks utgaver av
Kirkebakken koster det kun kr. 1500,- for en linjeanAnja Terjesen og Ole Kristian Bonden. Foto: AKS. Myrer
nonse.

“Slik gjør vi det ikke i Norge”,
belærte stortingsrepresentant Per
Sandberg (FrP), da han som første
politiker oppsøkte de papirløse

etioperne som satt i Oslo
Domkirke i februar. Han kalte det
overgrep når barn som i Norge er
uten rettigheter, blir tatt med for å
bo i en kirke.
Han har jo helt rett i at kirka
egner seg dårlig til bolig, og ikke
er den egnet til politiske demonstrasjoner heller. Men når 65 mennesker søker tilflukt i kirkerommet, er det noe de vil si.
Politikerne har makt over
mange rom i samfunnet: klasserom, sykehjemsrom, byrom, institusjonsrom. De har makt til å invitere og kaste ut. Men kirkerommet er annerledes. Det har vi lang
tradisjon for i Norge, og politiet

viser stor respekt. Her er alle, uansett status og papirer, likeverdige.
Det er derfor mennesker får bli
her, framfor å fjernes med makt.
Det er derfor de ikke hentes og
interneres slik Sandberg krevde
foran et fulltallig pressekorps.
Det er ubehagelig og problematisk når mennesker søker tilflukt i
kirka på denne måten – men det
må vi tåle. I kirkerommet er
papirløse etiopiere og mektige
politikere likeverdige og like velkomne. Sånn gjør vi det ikke i
Norge. Men sånn gjør vi det i
kirka.
Periscopus

