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Kirka etter 22. juli
To bilder gikk verden rundt etter terrortragedien i sommer. Det ene er bildet av blomsterhavet foran Oslo Domkirke. Det andre er bildet av den
kvinnelige presten og den mannlige imamen som gikk sammen foran kista
i begravelsen til 18 år gamle Bano Abokar Rashid fra Nesodden.
Disse to bildene vil jeg ta med meg videre. Jeg skal ikke spekulere for
mye i folks forhold til kirka i en sårbar tid, men for kirka er noe forandret
etter 22. juli. Terroren var utført av ”en av våre egne”. Like fullt ble kirkene et samlingssted ”for alle”. Måten folket spontant brukte kirkene landet rundt, gir oss en påminnelse om at kirka må holde åpne dører og møte
mennesker av ulike livssyn med respekt og medmenneskelighet. Som forvalter av nasjonale sørgeritualer har kirka et stort ansvar som må forvaltes
med klokskap og varsomhet.
I et sekulært, multireligiøst samfunn er det slående hvor tilstedeværende
religion er i det offentlige rom. Etter 22. juli er vi minnet om hvor viktig
den åpne dialogen mellom ulike religioner og livssyn er. Politikere må
slutte å si at religion er en privatsak. Kirkeledere må slutte å si at kristendom og religion bare er for de troende. Uansett hvordan båndene i framtida blir mellom stat og kirke, har vi et felles ansvar å ta vare på menneske.
I dette arbeidet er religionens symboler og ritualer livsviktig og umistelige. I vårt land påligger det Den norske kirke et særskilt ansvar for dette.
Og det påligger stat og kommune å legge tilrette.
Ole Kristian Bonden

Sorgen skal vendes til glede
Kan sorg vendes til glede? Det sa Jesus
til sine disipler da han forberedte dem
på sin død, og at han en liten stund ville
være borte for dem. Han trøstet dem
med at ”sorgen skal bli forvandlet til
glede”. ”Nå er dere bedrøvet, men jeg
skal se dere igjen, og deres hjerter skal
bli fylt av glede.”
Hva slags glede var det Jesus ville
fylle disiplenes hjerter med? Jeg tror
det må være en annen type glede enn vi
først tenker på. Hvilken glede kan
Jesus gi som vi ikke selv kan gi hverandre? Jeg tror det må være det at vi
blir sett av Jesus. ”Nå er dere bedrøvet,
men jeg skal se dere igjen, og deres
hjerter skal bli fylt av glede.” Jesus kan
skape en glede i oss, og den kan
komme på en slik måte vi ikke forventer den, på uforklarlig vis.
Forfatteren Åse-Marie Nesse forteller om en opplevelse hun hadde på en
togtur mellom Los Angeles og San
Pedro i sine studiedager. Toget kjører
gjennom et dødt landskap. Det er søndag, men ingen er særlig høytidsstemte.
Ansiktene til menneskene som satt
rundt, virket slitne, tomme og likegyldige.

Så skriver hun: ”Plutselig er alt forandret, nei, forvandlet: Konduktøren
kommer gjennom vognen vår, en høy
hvit mann med fine trekk i et åpent
ansikt. Som den naturligste ting av verden vekker han alle til live, en for en
bare ved å være til. Når han klipper billettene og gir dem tilbake, er det som
han utfører en hellig handling, han
deler ut brød og vin og velsigner, og
møter hver enkelt med en mild ro, nesten ærbødig. I tur og orden retter de
ryggen i ny og uvant verdighet, for han
får hver og en til å kjenne seg betydningsfull. Lukkede ansikter slår sprekker og tindrer mot lyskilden…Her og
nå er en søvnig søndag forvandlet til en
virkelig helligdag. Selv et tog kan bli et
tempel.” Jeg tror denne fortellingen
illustrerer den gleden som Jesus lovte
sine disipler. Et uforklarlig nærvær som
fyller en med ro og gjør at man føler
seg betydningsfull.
Hver og en av oss, kan kjenne på en
manglende glede i vårt liv. Nå i tiden
rundt Allehelgen er det naturlige å
tenke på alle dem som det siste året har
mistet en eller flere av sine kjære. Noen
tenker at de ikke lenger vil oppleve den
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samme glede som de hadde før. Sorgen
har en side av savn og lengsel som kan
suge ut det meste av livsenergien. Men
sorgen har også en kjærlighetsside. Det
som ble gitt oss av den avdøde i gode
ord og handlinger blir med videre som
kjære minner. Når gleden over de gode
minnene blir mer fremtredende en savnet, vil kanskje noe av livsgleden
kunne komme tilbake. En slik glede vil
antakelig virke fjern og utenkelig for
mange. Hvor skal vi få gleden fra? Den
gleden som Jesus snakker om skal
komme utenfra: Vi skal bli fylt. Den er
ikke noe vi skal fremskaffe på egenhånd. Den skal gis oss av Jesus.
Hvordan skjer dette? Blant annet er han
nærværende i gudstjenesten – i sangen,
i bønnene, i dåpen, i nattverden, i fellesskapet, i en god samtale med et
annet menneske. Eller kanskje på et
tog. ”Hvor to eller tre er samlet i mitt
navn, der er jeg i blant dere”, sa Jesus.
Tore Hummelvoll
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Hvem er prest i Sørskogbygda?
Etter at Pål Kristian Balstad sluttet som menighetsprest i
Elverum har folk i Sørskogbygda lurt på hvem som er presten der. Vi er to som deler på oppgavene: Menighetsprest
Marit Stenerud-Buflod og sokneprest i Sørskogbygda Tore
Hummelvoll. Formelt sett har undertegnede vært sokneprest
også i Sørskogbygda fra 2005, men da Balstad og jeg begynte fremmet prosten forslag til menighetsrådene i Østre om en
omfordeling av presteressursene. Det skyldtes blant annet at
Hernes er i vekst og at mer tid burde brukes der. Balstad satt
i menighetsrådet i Sørskogbygda, hadde de fleste gudstjenestene og gravferdene samt tok ansvaret for konfirmantundervisningen og kontakten med skole og barnehage.

Likevel var størsteparten av hans arbeid knyttet til konfirmant- og trosopplæring i Elverum sokn. Etter at han sluttet
var det tid for å evaluere denne ordningen. Etter en helhetsvurdering har det blitt bestemt at undertegnede sitter i
menighetsrådet og at Balstads etterfølger, Marit StenrudBuflod, har mange av gudstjenestene, ansvaret for konfirmantarbeidet og kontakten med skole og barnehage. Med
denne fordelingen vil Stenrud-Buflod få noe tid til oppfølging av ungdomsarbeidet i Elverum, noe som også kommer
bygdene til gode.
Sokneprest i Sørskogbygda Tore Hummelvoll

Kirkevalget
Det var god deltakelse i Elverum og i Sør-Østerdal ved kirkevalget. Soknene i Elverum kommune hadde til sammen 22
% deltakelse. Deltakelsen var høyere ved valg på menighetsråd enn ved valg på bispedømmeråd. Ved valg på bispedømmeråd deltok 18 %. Det har med valgordningen å gjøre.
Når det stemmes på personer og ikke på lister eller saker, sier
det seg selv at når folk kjenner de som står på listene, blir
deltakelsen høyere. Derfor er også valgdeltakelsen mye høyere i små sokn enn i store sokn. I Hamar bispedømme ser vi
f.eks. at Søre-Elvdal sokn i Engerdal hadde 59 % deltakelse
mens Gjøvik hadde bare 9 %.
Valgdeltakelsen for hele landet sett under ett, var dårlig, 14
% ved valg på menighetsråd og bare 10 % ved valg på bispedømmeråd. Det er på ingen måte tilfredsstillende.
Omleggingen av kirkevalget i 2009 og i 2011 hadde først og
fremst som mål å få en bedre deltakelse. Den valgordning

som ble brukt ved valg på bispedømmeråd, skapte mye frustrasjon. Den var vanskelig å forstå. Kandidatene var ukjente.
Første bud ved et valg må være at velgerne kan kjenne at det
de stemmer på, vil representere velgeren på en god måte. Da
må det lages en ny valgordning!
Elverum sokn har grunn til å være veldig fornøyd. Ingen
andre sokn i hele landet uansett størrelse hadde så mange
avgitte stemmer som Elverum! Det er interessant at Elverum
hadde en valgdeltakelse på 20 % mens sammenliknbare
Lillehammer og Hamar hadde 10 % og Gjøvik 9 %.
Siden valgdeltakelsen i Sør-Østerdal var så god, ble begge
kandidatene fra dette prostiet valgt inn i bispedømmerådet.
Ingrunn Jule og Reidar Åsgård skal representere oss i bispedømmerådet og på Kirkemøtet.
Sevat Lappegard

Nye menighetsråd fra 1. november 2011
Elverum menighetsråd
Medlemmer
1. Trond Nerberg
2. Kjersti D. Øversveen
3. Bente Sjøvik Roen
4. Randi M. Lotsberg
5. Peter Wilhelmsson
6. Frank Werner Heiertz
Varamedlemmer
7. Ellen Storberget
8. Line Kathrine Lund
9. Wenche Korsmo Engebretsen
10. Marit Ingeborg Riise Midtun
11. Nils Storberget
Sørskogbygda menighetsråd
Medlemmer
1. Bente Rasch
2. Svanhild Petra Husa
3. Solvår Østbye
4. Vegard Gundersen
Varamedlemmer
5. Karin Brænden Nersveen
6. Anne Beate Moe
7. Espen Dellerud

8. Ivar Leidulf
9. Hege Håberget
Nordskogbygda menighetsråd
Medlemmer
1. Randi Bakken
2. Stig-Erik vold
3. Marthe Nordlie
4. Kent Murstad
Varamedlemmer
5. Frode Rundberget
6. Karin Helene Hansen
7. Kirsten Næss
8. Ove Uthushagen
9. Evy Høiby
Hernes menighetsråd
Medlemmer
1. Mette Nygård
2. Aud Leren Lien
3. Ingunn Knippa Vestad
4. Berit Nyberget Øyen
5. Tore Hagen
6. Bente Regnåsen

Varamedlemmer
7. Oddny Margrethe Langdalen
8. Tove Berg
9. Steffen Magnor
10. Geir Arne Linderud
11. Anne Berit Halberg Nunez
Heradsbygd menighetsrådet
Medlemmer
1. Iren Rønningstad Sørlie
2. Jan Fredrik Bronken
3. Torkel Solberg
4. Irene Zarita Morgan
5. Bjørg Nybakk
6. Mona Østerud
Varamedlemmer
7. Tom Skjefstad
8. Kai Tidemann
9. Mette Berg
10. Marte Pedersen
11. Karsten Braanaas
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Lyset hjelper oss gjennom m
Det har bugnet av blomster og
lys etter terrortragedien 22. juli.
- Ritualene hjelper oss videre i
livet, sier Lars Johan Danbolt,
leder av Religionspsykologisk
senter på Sanderud.
For mange er han kjent som prest i
Elverum på 80- og 90- tallet, men
siden den gangen har Danbolt tatt
doktorgrad, vært kombinert sykehusog fengselsprest, og ikke minst var
han en viktig pådriver for å etablere
Religionspsykologisk senter ved
Sykehuset Innlandet i 2008, landets
eneste i sitt slag.
- Vi forsker på sammenhengen
mellom tro og helse, sier Danbolt.
Han forteller at hensikten med senterets eksistens er å gjøre helsepersoner
profesjonelle overfor pasienter på
trosfeltet, på lik linje som helsefag
for øvrig.
- Troen er viktig i forbindelse med
mestring av sykdom og sorg, sier
Danbolt.
Han forteller at senteret blant annet
har forsket på sammenhengen
mellom helse og tro i forhold til psykiske lidelser, alderdomsproblematikk, og også for pasienter med kreft.
Åndelighet viktig
Danbolt mener at religionsforskere
som på 70- tallet mente at tro ville ha
mindre innflytelse på folks liv i framtida, har tatt grundig feil. En undersøkelse i 2010 viste at 68 % av Norges
befolkning sa at de har en eller annen
form for tro på Gud eller en høyere
makt. Selv om dette viste en nedgang
i forhold til tidligere undersøkelser,
er Danbolt likevel klar på at åndelighet er vel så viktig i dagens samfunn
som i tidligere tider.
- Mye har endret seg i samfunnet, og
det har også forhold rundt tro. I dag
får mange impulser fra andre deler av
verden, og kanskje setter de sammen
sin egen tro. Likevel holder mange
seg til kirken som et grunnfjell, sier
Danbolt.
Han mener at det er viktig og riktig
4
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Ritualer ordner i kaos: - Ritualer med lys og blomster gir oss tro, håp og
kjærlighet i vanskelige tider, sier prest Lars Danbolt.
av kirken å være en folkekirke som
inkluderer, og ikke kontrollerer at
folk tror på «rett måte».

- Jeg tror for eksempel at konfirmasjonsopplæringen i Elverum er et
godt eksempel. Kirken gir konfir-
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m mørket
mantene kunnskap om kirken og dens
tro, og lærer ungdommen til å delta i
ritualene, ikke sjekke deres tro, sier
Danbolt.
Tyr til ritualene
- Terrortragedien i sommer har samlet
folk både her til lands, men også
utenlands rundt lys og blomster,
hvorfor?
- Jeg tror at behovet for å søke det
menneskelige når det umenneskelige
skjer er en drivkraft bak at vi kommer
sammen og benytter ritualer. Og kirken forbindes med de helt grunnleggende viktige verdiene i livet som tro,
håp og kjærlighet, sier Danbolt.
Han forteller at det i løpet av de siste
30-årene har skjedd store endringer i
hvordan vi bruker ritualer og symbolske uttrykk etter tragedier.
- Tidligere var det for eksempel ikke
vanlig med minnegudstjeneste i
dagene rett i etterkant av hendelser. I
vår tid ville det vært utenkelig. Vi har
fått erfare at minnegudstjenester, lys,
blomster og andre ritualer hjelper oss
gjennom en vanskelig tid. Og nettopp
de gode erfaringene vi har fått, gjør at
vi nå kommer sammen og benytter
ritualer for å bearbeide sorgreaksjoner. Ritualene hjelper oss å ordne i et
kaos vi har inne i oss, sier Danbolt.
Lysets betydning
- Og når det er som mørkest i livet, er
det kanskje lyset vi tyr til aller mest?
- Lyset kan ha så mange ulike symbolske betydninger, og nettopp derfor
er det så allment brukt. Gjennom

inspirasjon fra sydligere strøk ser vi
også nå en voksende trend med at
folk tenner et lys i kirkene i stillhet.
Tidligere var nok kirken mer kritisk
til dette, men nå er kirken en åpen
plass også for dette her til lands, sier
Danbolt.
Han forteller at han besøkte Oslo
domkirke noen uker etter terrortragedien, og nettopp der så han folk som
sto i kø for å få lov til å komme inn i
kirken og tenne lys.
- Det tennes stadig oftere lys på kirkegårdene, både ved fellesmarkeringer som allehelgensdag, jul og nyttårsaften, men også ved de individuelle
dagene som fødselsdager, bryllupsdager. Dessuten tror jeg mange har sine
egne ritualer i forbindelse med sorgbearbeidelse. Man tenner kanskje et
lys med en kopp te, eller går ut i naturen. Når vi kommer i kriser, blir
mange av oss mer opptatt av de eksistensielle spørsmålene og det som har
med det hellige å gjøre, og viktige
verdier som forhold til familie og
nærhet til andre mennesker, sier
Danbolt.
- Men tro kan være ekstra vanskelig
nettopp i en sorg-situasjon?
- Ja, og det er jo slik at troen ikke kan
settes i glass og ramme for å være
fast. Den er noe som stadig bearbeides inne i oss, men det er ingen tvil
om at ritualene gir oss tro, håp og
kjærlighet, sier Danbolt.

Minnegudstjenester på
allehelgen
—Allehelgensdag er minnenes dag,
der vi spesielt husker på dem av våre
som ikke lenger er i blant oss.
Minnegudstjenester
6. november
Elverum kirke kl. 11:00
Heradsbygd kirke kl. 11:00
Nordskogbygda kirke kl. 11:00
Hernes kirke kl. 18:00
Sørskogbygda kirke kl. 18:00

Allehelgensvandring for
tiåringer:
Høstens vakreste vandring!
I forbindelse med Allehelgen inviteres alle tiåringene i Elverum til å
være med på Allehelgensvandring i
sin kirke. Vandringen går inne i
kirka og ute på kirkegården.
Underveis er det små oppgaver og
gjøremål – og en perle å ta med seg
videre. Livet kan samles i en krans
av perler - og det skal vi gjøre denne
kvelden. Aldri er kirkegården så
vakker og full av lys som på
Allehelgen, og det er både spennende og fint å gå der da.
Allehelgensvandringen er et
meningsfullt alternativ til halloween
- og vi håper mange vil være med.
Mot slutten av samlingen koser vi
oss med boller og saft.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

Religionspsykolo

gisk senter:

- Har som oppgav
e å styrke den vite
nskapelige og klin
kompetansen i forh
iske
old til religion, liv
ssyn og eksistensie
- Hører under Syke
lle spørsmål.
huset Innlandet, di
visjon psykisk helse
- Religionspsykolog
vern.
i handler om å stu
dere religion og liv
opplevelse, atferd
ssyn som
og funksjon.
- Klinisk religions
psykologi vil si at
kunnskapen anvend
behandlingsmessig
es i en
helsefremmende ko
ntekst.
Kilde: Religionsps
ykologisk senter.

Når er det Allehelgensvandring i
din kirke?
Hernes kirke:
Torsdag 3. november kl. 17:00-19:00
Elverum kirke:
Søndag 6. novemeber kl. 17:00-19:00
Nordskogbygda kirke:
Søndag 6. november kl. 17:00-19:00
Sørskogbygda kirke:
Mandag 7. november kl. 17:00-19:00
Heradsbygd kirke:
Mandag 7. november kl. 17:00-19:00
Ta kontakt med kirkekontoret for
påmelding. Tlf: 62 43 52 70
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Burgertreff treffer!
I underkant av 20 ungdommer fra 14 år og eldre har
spist burger og vært sosiale søndagskvelder i
Generalgården.
Burgertreffene er et resultat av at kirka ønsket å finne
på noe for ungdommene i Elverum.
- De eldre har vaffeltreff, og vi syns burgertreff var pas-

Burgertreff og bordtennis: Ungdom har vært samlet til burgertreff
i Generalgården, stikkord er mat, sosialt samvær og aktiviteter.
Foto: Hege Midthun

sende for de unge, sier Marit Stenrud-Buflod, trosopplæringsprest.
Hun forteller at treffene er drevet for og av ungdommen selv. Ungdom, som har deltatt på ledertreningskurs i bakkant av konfirmasjonsundervisningen, sitter i
styret og har ansvar for sammenkomstene.
- De har eget regnskap og sørger for kiosksalg og
aktiviteter selv, sier Stenrud-Buflod.
Burgerteffene byr på ulike aktiviteter, og på facebook avsløres hovedaktiviteten.
- Treffene er for alle ungdommer i Elverum. Treffene
er selvsagt fullstendig alkohol-, rus- og tobakkfrie.
Burgerkveldene arrangeres av "Sammen i Kirka" og
Den norske kirke, men er for alle, uansett trosretning
eller religiøst livssyn, sier Stenrud-Buflod.
Burgertreffene arrangeres annenhver søndag kveld
mellom kl. 18 og 21. Treffene er gratis, og det er ikke
noen påmelding. Ble du nysgjerrig, kan du følge med
på burgertreff på facebook.
- Burgertreffene er rykende ferske, men vi har fått
positive tilbakemeldinger, så vi håper at dette er noe for
ungdommen framover, sier Stenrud-Buflod.
Anette Strand Slettmoen

Ta med babyen i kirka
Barna har en helt spesiell plass i kirka – og helt fra de
er små babyer er kirka et rom det er godt å være i. Lys,
lyder og bevegelser er spennende for de små – og en
gang i halvåret inviteres babyene til å være med på en
spesiell gudstjeneste; nemlig Babygudstjeneste. Da fylles kirkerommet av små mennesker som tar med seg
mammaer, pappaer, storesøsken og besteforeldre, og
ingen trenger å sitte musestille. På kirketorget ligger et
stort teppe på gulvet til å ligge på, rundt teppet sitter de
voksne – og salmene som synges er barnesalmer med
bevegelser. Underveis i gudstjenesten kan man vandre
rundt i kirka og leke i «Noahs ark», tenne lys, se på
Jesusbarnet i stallen og kjenne på vannet i døpefonten.
Babygudstjenesten er lagt til torsdag formiddag,
1.desember kl 1100 og alle er hjertelig velkommen!

Foto: Hege Midthun

Høytlesning i adventstiden
Hvis man har tid til å lese litt i adventstiden så er «Den magiske julesternen» en bok
med forventning og humor. Gjennom 15 kapitler blir vi kjent med hvorfor vi feirer jul.
Den passer like godt til høytlesing som til lesing på egen hånd. Gjerne i nærheten av en
julekrybbe. Hva med å lese et kapittel på sengekanten femten kvelder i adventstiden?
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Advent er ventetid – en tid til å skape
egne tradisjoner
Advent betyr ankomst eller komme og betegnes som en
forberedelse til julen.
Første søndag i advent markerer ikke bare inngangen
til advent, men også begynnelsen på kirkeåret.
I kirken er det lilla som er fargen på tekstilene og denne
fargen kan man også pynte med hjemme.
Mange forbinder gjerne denne årstiden med juleforberedelser som kakebakst, rengjøring og gaveinnkjøp –
noe som for mange kan oppleves som ekstra travle
dager.

Julekrybba kan gjerne settes frem tidlig i advent.
Foto: Hege Midthun

barnehage og avslutt med kveldsmat.
• Bake julekaker og lage julegodter
• Besøke venner/svømmehallen/kino/lekeplass
• Lage lyslykter (på dager med kram snø) eller fryse
isfigurer i fryseren
• Gå på ski eller skøytetur (hvis klima og vær tillater
det)
• Klippe ut papirdukker, lage julekort, pakkelapper og
pakke inn julegaver
• Gå skummel kveldstur med lommelykt
• Sette frem julekrybba
• Synge julesanger
• Se på en familiefilm sammen
• Spille spill sammen
• Lage dørkrans/julepynt til inngangsdøra
• Diskotek i stua
• Boller og kakao
• Lage julegodt til småfuglene (delfiafett/smult og
fuglefrø)
• Klippe snøkrystaller av silkepapir og henge på vind
uene.

Tradisjoner skaper som sagt
forventninger – en adventskalender får oss til å glede oss til
jul, og det er bra å ha noe å se
fram til. Tradisjonene du skaper
nå, er ting barna dine alltid
kommer til å huske å ta med seg
når de danner sin egen familie.
Husk på at selv om det vi gjør
sammen bare varer en liten time,
kan det ha stor betydning for de
som deltar.

I dette nummeret av Kirkebakken gir vi dere derfor
noen tips til hvordan dere kan gjøre adventstiden mer
levende for barna. Det å skape noen små tradisjoner
kan være godt for barn i alle aldre. Det er med på å
skape høytid og variasjon i året og i livet.
Det å gjøre de samme tingene sammen hvert år skaper
minner, trygghet og det gir rom for små samtaler.
Et alternativ til pakkekalenderen, der barna får en liten
pakke hver dag er å ha en kurv hengende i taket eller
stående høyt. Hver dag er den fylt med et nytt hint om
hva dagen skal bringe. Denne kalenderen er en gave til
førjulstressede mødre og fedre. For på denne måten får
man hver dag gjort en liten del av alt man skal før jul:
Tar man syvende sansen og sjekker dagene frem mot
jul kan man finne tid til de forskjellige aktivitetene og
man kan vite at alt blir gjort! Aktivitetskalenderen kan
dessuten brukes på nytt året etter.
Under har vi listet opp noen ideer til aktiviteter hele
I denne aktivitetskalenderen ligger det
familien kan gjøre sammen:

en lapp i hver pose. Foto: Hege Midthun

• Gå på biblioteket å låne Julebøker for store og små.
• Høytlesning
• Lage juleverksted, inviter gode venner fra skole og
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Kan det såkalte Kirkas hu
Politiker Ingvar Midthun
(Ap) lanserte tanken om at
det såkalte Kirkas hus burde
utvikles til Livssynets hus.
Kan ulike trosretninger samles under ett tak?
Ja, mener prost Sevat Lappegard.
Tvilsomt, sier Tom Spjeldnæs i
Human-Etisk Forbund.
Muslim og leder av Islamic Center i
Elverum, Mourad Mensi, sier at
muslimene godt kan holde til i
samme hus som kirka og andre.
Han er bare opptatt av å få et seremonirom sentralt og i nærheten til
gravlunden.

Ønsker seg Bamsetomta
Kirkebakken har samlet de tre rundt
samme bord for å finne ut hva de
mener om å samle ulike trosretninger i et Livssynets hus. Kirka med
prost Lappegard i spissen har tidligere ønsket seg det såkalte Kirkas
hus på Bamsetomta. Politikerne
hadde tanker om å gjøre gamle
Svenskebyveien barnehage til nytt
administrasjonsbygg for kirka.
Dette mente kirka var å kaste penger ut av vinduet, da grunnen ved
barnehagen er regulert som gravlund, fordi man mener at det er
behov for flere gravplasser i
Elverum om 30 til 40 år.
- Vi bør holde på mulighetene for
bare å ha en gravlund i Elverum
sentrum for framtida. Skal vi ha nok
gravplasser også for andre livssyn,
må barnehagen rives. Et nytt
Livssynets hus kan ligge på en
annen nærliggende tomt, slik som
for eksempel Bamsetomta, sier
Lappegard.
Siste utspillet fra politikerne er å
bygge om Svenskebyveien barnehage til livssynsnøytralt seremonirom. Humanetiker Spjeldnæs forteller at han har jobbet for å få et
slikt seremonirom på plass gjennom
8
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Kan disse tre dele hus? Fra venstre, leder av Islamic Center i Elverum, Mourad Mensi, prost Sevat Lappegard,
en kopp kaffe.

16 år, han håper politikerne nå går
for den løsningen.
- Jeg er redd for at det ikke blir
noe livssynsnøytralt seremonirom
på uendelig lang tid, hvis ikke politikerne griper den sjansen vi har
med barnehagedelen nå. Det er ikke
sikkert at vi trenger ytterligere
gravplasser i Elverum i framtida,
sier Spjeldnæs.

Sverger til større og bedre
Lappegard derimot mener det er
flere muligheter.
- Målet må være å få et livssynsnøytralt seremonirom som er vakkert, og som har verdighet og kvalitet. Da er barnehagen en dårlig

løsning, sier han.
Prosten mener at man framfor å
bruke 18 millioner kroner på en
ombygging av Svenskebyen barnehage, kan bygge om kapellet til et
livssynsnøytral seremonirom, eller
utnytte området mellom ELVIS og
kirka til et livssynshus med rom for
både kirkas administrasjon og andre
lokaliteter, inkludert et livssynsnøytralt seremonirom.
- De gode sakene må ikke slå
hverandre i hjel. Elverum trenger
sårt et livssynsnøytralt seremonirom, men samtidig mener jeg at vi
bør bevare arealet ved barnehagen,
slik at vi kanskje i framtida slipper
å anlegge nok en gravlund i
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hus bli et Livssynets hus?

Sevat Lappegard, og Tom Spjeldnæs, Human-Etisk Forbund i Elverum, diskuterte ideen om Livssynets hus over

Elverum. Å lage et Livssynets hus
vil skape dialog og være samlende,
og jeg mener det vil være den beste
løsningen for byen for framtida,
sier Lappegard.
Men han har på langt nær med
seg humanetiker Spjeldnæs på tanken.
- Jeg vil at kommunen skal være
den som styrer over et slikt rom, jeg
ønsker den på kommunal tomt og
uavhengig av kirka. Jeg er redd for
at vi vil bli nedprioritert dersom
kirka skal styre over et slikt rom. Vi
deler gjerne tak med alle de andre i
et livssynsnøytralt seremonihus.
Men du får oss aldri inn i kirkas
hus. Vi trenger et seremonihus, ikke

et hus med prestekontorer og en sal
vi kan få lov til å bruke ved behov,
sier Spjeldnæs.
- Jeg er ikke så opptatt av hva
huset skal hete, men etter de lover
Stortinget har vedtatt er det kirka
som styrer med gravferdsvesenet
for alle. Den oppgaven er kirka tildelt i kraft av sin lange erfaring på
feltet. Som storebror må kirka være
sitt ansvar bevisst, og et livssynsnøytralt seremonirom skal være til
bruk for de det er ment for, sier
Lappegard.

Elverum, men han er også positiv til
en livssynsnøytralt seremonirom i
Svenskebyveien.
- For oss er det nærhetene til sentrum og gravlunden som er viktig,
ikke om det er kommune eller kirka
som styrer bruken av et livssynsnøytralt seremonirom, sier Mensi.
I dag blir mange muslimer sendt
tilbake til sine hjemland for å gravlegges. Mensi håper at muslimene
vil få en del av gravlunden i
Elverum i framtida.
- Jeg har ingen problemer med å
ligge ved siden av deg, sier
Lappegard med et smil.
Mensi svarer tilbake med et smil.
Men Spjeldnæs er redd for at hvis
kommunen nå ikke går inn for en
ombygging av Svenskebyveien barnehage, så vil det ta tid før byen tar
hensyn til at også andre trosretninger trenger et seremonirom. HumanEtisk Forbund i Elverum og omegn
har rundt 400 medlemmer.
- Så vidt jeg vet er det 47 ulike
trosretninger i Elverum, sier
Spjeldnæs.
Lappegard derimot mener at det
vil komme sentrale føringer, som
vil tvinge fram livssynsnøytrale
seremonirom i kommunene, uavhengig av om det er politisk vilje
for det eller ei. Det er ingen tvil om
at de tre med ulike tanker om liv og
død er enig om en ting, nemlig at
respekten for hverandre er viktig,
og at Elverum trenger et livssynsnøytralt seremonirom. Om politikerne vil samle de under ett tak, det
gjenstår å se.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

Muslimer vil dele
Muslim Mensi har ikke noe imot å
dele hus med kirka og andre i
Kirkebakken nr. 5 / 2011
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Tanker om troen og livet

Tro er hjemlengsel
Det er mange måter å snakke om tro
på. Heldigvis. Troen er like mangfoldig i sitt uttrykk som språket vårt
– det som uttrykkes med ord,
kroppspråk og følelser. Den kristne
tro har et innhold, men den blir ikke
virkelig før den har tatt bolig i oss
og uttrykkes av oss på vår måte.

opplever. Vi får plutselig kontakt
med noe som har stor betydning for
oss. Og en lengsel er både glede og
sorg på en gang. Gleden over hva
det representer av gode følelser og
minner, men også sorg fordi man
akkurat nå er borte fra det. Augustin
sier det på en annen måte:

Forfatteren Frederick Buechner
beskriver troen på sin måte i sin bok
Klovnen i klokketårnet, og det vekket gjenklang hos meg.
Tro er hjemlengsel.
Tro er en klump i halsen.
Tro er i mindre grad en plassering
på enn en bevegelse mot,
i mindre grad en sikker ting enn en
anelse.
Tro er venting.
Tro er en reise gjennom rom og
gjennom tid.

Mitt hjerte er urolig inntil det finner
hvile hos deg, min Gud.
Er det derfor det kan være vanskelig å tro. Fordi den er flyktig, urolig,
på vandring. Opplevelsen av Gud
og med Gud har gitt meg smaken på
noe godt – likevel lever jeg slik at
jeg kommer på avstand fra det, selv
om jeg ikke ønsker det. Gode
minner gjør at jeg får en lengsel
etter å oppleve det igjen. Er troen en
slik lengsel for meg?
• Tro er en klump i halsen.
Klump i halsen får vi ofte når vi er
berørt av noe. Å se et barn prestere
noe for første gang eller høre en
vakker sang eller å ringe for første
gang til en du er forelsket i. Er ikke
også den klumpen i halsen når man
ser et barn blir døpt eller opple-

Jeg synes Buechner på en god måte
får frem at troen også er knyttet til
våre hverdagsopplevelser, store og
små.
• Tro er hjemlengsel.
Hjemlengsel er et sug vi av og til
10
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velsen av at man er blitt bønnhørt
også et tegn på tro?
• Tro er i mindre grad en plassering
på enn en bevegelse mot,
Livet stopper ikke opp, så hvorfor
skal troen gjøre det. Den forandrer
seg med livserfaringene våre. Min
tro kan ikke plasseres på noe
bestemt sted. Den er meg, og følger
nødvendigvis min utvikling, på
godt og vondt. Enkelte voksne sier
de har beholdt sin barnetro. Er det
egentlig mulig?
• i mindre grad en sikker ting enn
en anelse.
Jo, mer man ser av livet, jo mindre
skråsikker blir man - som regel. Jo
mer man ser av troens landskap, jo
mer vet man at ikke ennå har sett
alt. Man vil alltid kunne ane noe i
horisonten – at det er noe mer enn
det jeg ser akkurat nå.
• Tro er venting.
Å vente synes jeg ofte er kjedelig.
Det kan være irriterende og uutholdelig, men det kan også innebære
spenning. ”Den som venter på noe
godt, osv.” Å vente kan være en tålmodighetens kunst. Men det kan
være en berikelse i trossammenheng. Å vente med åpenhet på hva
Gud har å si til meg, kan være nødvendig for å få impulser til troslivet.
Guds kalender er annerledes enn
vår.
• Tro er en reise gjennom rom og
gjennom tid.
Vi lever i den tid vi lever og på den
plassen vi lever. Og dette blir vi
påvirket av. Vår livsreise blir forskjellig for hver og en av oss, så
også med troen.
I gitte øyeblikk i livet ser vi ting i
klarere lys. Slik opplever jeg også
troen. Så får vi da be om evnen til å
se disse øyeblikkene når de kommer.
Tore Hummelvoll
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Misjonsmøter
Leirets misjonsforening
7.11 kl. 11:30 hos Turid Engen,
Rudolf Raschs vei 21

Heradsbygd kirke
100 år
Søndag 11. desember feirer vi at
Heradsbygd kirke blir 100 år i
2011. Dagen begynner med festgudstjeneste kl. 11:00 og fortsetter
med bevertning, taler og underholdning i menighetssalen.
Detaljert program vil bli offentliggjort senere. Dette blir en høytidelig og festlig markering av jubilanten, og vi ønsker alle velkommen
til feiringen.
Heradsbygd Menighetsråd og
Stiftelsen Heradsbygd Kirke.

Sykepleiernes misjonsring
7.11 kl. 19:00 hos Ingeborg
Hjerpseth, Grindalsvn.99
5.12 kl. 19:00 hos Edel
Lappegard, Prestegårdsvn 9
Ny studentprest
Ragnhild Gilbrant er tilsatt som
studentprest ved Høgskolen i
Hedmark fra 1.10.2011. Hun skal
også gjøre noe menighetstjeneste i
Elverum. Gilbrant har tidligere virket som førsteamanuensis ved
Universitetet i Rogaland og
Høgskolen i Oslo, der hun har
undervist i religion, livssyn og
etikk. Gilbrant ser nå frem til å
møte studenter som prest, etter
mange år som lærer.

Normisjonen
8.11 kl. 19:00 i Generalgården:
Bønnemøte
29.11 kl. 19:00 i Generalgården:
Adventsstund
Loppemarkedet 3. september
Loppemarkedet i Generalgården ble en
god inntektsdag for Elverum menighet.
Takket være mange fine loppebidrag
og god innsats fra frivillige inn
45 000 kroner.
En stor takk til alle for innsatsen!
Anja Terjesen

JULEFEST
Velkommen til julefest for eldre, enslige og frivillige torsdag 8. desember kl.
17:00 i festsalen på Rådhuset. Det blir
servert tradisjonell julemat, underholdning og musikk. De inviterte er brukere
og frivillige av diakoniens besøkstjeneste og Frivilligsentralen.
Dersom du ikke får invitasjon, men
allikevel har lyst til å være med, er du
hjertelig velkommen til å melde deg
på. Kontakt diakon Siv Engevik.
Festen er gratis.
Vennlig hilsen
Diakonien i Elverum Siv Engevik
mobil 930 47 243 / 62 43 52 70.

Kirkebakken nr. 5 / 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 Andrew Sims
Postboks 111, St. Olavs gt. 10A
Tlf. 62 40 09 70
andrew@sims.no

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

Dagligvare
Spar Søbakken
A.&K. Nilsen AS
Søbakkvn. 2 - Tlf.: 62 41 96 90
Rema 1000
Prestmyrbakken
Tlf.: 62 41 08 53

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

Meny Elverum
Kremmertorget,
Kirkevn. 4, 2406 Elverum
Tlf.: 62 43 55 70 - Faks 62 43 55 71

Agentur
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

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

12
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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

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

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

Eiendom
YC Eiendom AS
Dammenvn. 2
Tlf.: 62 43 11 00
www.yc.no
Lunkegården
Storgata 7
Tlf. 62432270
lunke@me.com

Elektriske installasjoner/artikler
Byggevarer
Maxbo Elverum
Grindalsvegen 7
Tlf.: 62 41 98 00
www.maxbo.no

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

Engros - byggvarer
Tor Løkken AS
Vestsivn. 67
Tlf.: 62 41 05 70

Kiwi Fjeldset
Kirkevegen
Tlf.: 62 41 31 22

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

Elektromarked

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

Fotograf
Studio Westjordet
Sandbakken 21
Tlf.: 62 41 17 00
studio@westjordet.no
Fotograf Martin Grønvold Bøe
Tlf.: 93 05 14 73
www.fotografboe.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
Danielsen Gravemaskindrift
2415 Heradsbygd
Tlf. 92 66 49 52

Hud-fotterapi
Solveig´s hud- og fotklinikk
Helsetorget - Mart'nsenteret
Tlf.: 62 41 29 04
Fordypning innen diabetes.

311598 - kirkebakken - nr. 5-2011:Kirkebakken

21-10-11

10:26

Side 13

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
Legemiddel
Nycomed Pharma AS
Solbærvn.5
Tlf.: 62 42 83 00
www.nycomed.no

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

Rørleggere

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

Sportsbutikker

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

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

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

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

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
Rune Oppberget Sykkel & Service
2415 Heradsbygd
Tlf.: 90 10 01 06
opber@online.no
www.rosykkel-service.no

Sport/hage/fritid/hytteutstyr

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

Harviken Bygg AS
Tlf. 62 41 51 13

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 kirkekontoret, tlf. 62 43 52 70
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SLEKTERS GANG
DØDE
Døde i Elverum
Solvår Grafsrønningen f. 1947
Terje Nyland f. 1949
Leiv Møllerbakken f. 1929
Reidar Uthus f. 1920
Astrid Solberg f. 1934
Geraldine Magdalene Henriette
Adele Schmidt f. 1926
Kåre Oddvar Riis f. 1929
Jenny Søstuen f. 1921
Olaug Stubbraaten f. 1915
Egil Andreas Johansen f. 1931
Kåre Løkting f. 1926
Rolf Henry Eriksen f. 1921
Jon Dørum f. 1921
Astrid Silkoset f. 1932
Arne Henry Sandberg f. 1947
Gudny Othelie Vestli f. 1918
Ellinor Meidell f. 1955
Inger Bekk f. 1925
Ingrid Skjefstad f. 1920
Andreas Hagen f. 1924
Aslaug Østby f. 1920
Lorang Carlsson f. 1949
Magnhild Margot Solbakken f. 1926
Døde i Sørskogbygda
Jenny Storsveen f. 1925

Jarne Lundby f. 1945
Willy Sætre f. 1945

Leon Person Johnsen
Nikolai Øieren Sørby
Tia Richardsen Helander
Julia Holmseth
Una Wågene Engebretsen

Døde i Heradsbygd
Tore Bryhn f. 1940
Thorbjørg Østmo f. 1916
Kristine Flobakk f. 1929
Døde i Nordskogbygda
Paula Oline Håberget f. 1921
Olav Storbekk f. 1928
Magnhild Skjærbæk f. 1922

DØPTE
Døpte i Elverum
Viktor Gustafsson
Tony Berger
Sofus Nordseth Roen
Laura Pop
Linea Frang Lindeland
Inger Mjølstad Fossholt
Madelen Johansen
Leah Trumet De Fontarce Haugsdal
Amalie Luseter-Fleischer
Vilde Romenstad
Henrik Jevnesveen
Tirill Skjærbæk Lauritzen
Kaja Louise Johnsen

Døpte i Heradsbygd
Lars Langvad Stensløkken
Linnèa Reksten Johansen
Jonas Søberg-Håkensen
Ayla Sofie Bergene
Geir Johannes Mellembakken
Døpte i Hernes
Emilie Thorsteinsen
Lea Hummelvoll
Døpt i Nordskogbygda kirke
Kristoffer Borg
Døpt i Sørskogbygda kirke
Liam Brenna Nordstad
Døpt ved Bergheim
Anniken Bergersveen

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

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

62435270
95876132
41500672
95198902
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Tore Hummelvoll:
Marit Stenrud-Buflod

40227565
95198905

Heradsbygd sokn
Sokneprest Merete Kavli
Leder menighetsråd: Vera Kirkelund

Prostiprester
Vidar Brekke:
Ragnhild Gilbrant:

92021134
40246979

Elverum sokn
Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Arne Johan Sigstad

Studentprest
Ragnhild Gilbrant:

40246979

Organister
Trond Våge:
Nils Tore Enget:
Valentina Antonsen:

95077580
99638092
95728689

Hernes sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Marit Wahlstrøm
Sørlie

Øvrige ansatte
Diakon Siv Engevik:
93047243
Menighetsped. Hege Midthun: 99621972
Menighetsped. Guri G. Gøbel: 90973627
Kontorleder
Ann Kristin S. Myrer:
95198913
Konsulent Siri Høisveen:
95198911
Konsulent Anja Terjesen:
95198912
Vaktmester i Generalgården Frode Bech

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
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GUDSTJENESTER
Allehelgen
Søndag 6. november
Elverum kirke kl. 1100: Bonden.
Lappegard. Engevik. Våge. Cantate
Domino. Kirkekaffe. Kirkeskyss.
Heradsbygd kirke kl. 1100: Kavli.
Stassen
Nordskogbygda kirke kl. 1100:
Hummelvoll. Enget. Kirkekaffe.
Hernes kirke kl. 1800:
Hummelvoll. Enget. Kirkekaffe.
Sørskogbygda kirke kl. 1800:
Stenrud-Buflod. Enget. Kirkekaffe.
Søndag 13. november
Elverum kirke kl. 1100: Lappegard.
Enget. Vestad skole medvirker.
Elverum kirke kl. 1900: StenrudBuflod. Enget. Ungdomsgudstjeneste
Hernes kirke kl. 1100:
Hummelvoll. Antonsen. Kirkeboka
mi. Hernes barnegospel.
Kirkekaffe.
Heradsbygd kirke kl. 1700: Kavli.
Stassen. Lys i mørke.
Søndag 20. november
Elverum kirke kl. 1100: Kavli.
Lindberget.

Søndag 27. november
Elverum kirke kl. 1100: Bonden.
Våge. Innføring av ny gudstjenesteordning. Kirkeboka mi.
Nordskogbygda kirke kl. 1100:
Hummelvoll. Enget. Innføring av ny
gudstjenesteordning. Kirkeboka mi.
4-5-6-åringer. Kirkepølser og
kirkekaffe.
Heradsbygd kirke kl. 1700: Kavli.
Stassen. Innføring av ny gudstjenesteordning.
4-5 åringer. Julegrantenning.
Sørskogbygda kirke kl. 1800:
Stenrud-Buflod. Antonsen. Tenn lys.
Julegrantenning.
Torsdag 1. desember
Elverum kirke kl. 1100: StenrudBuflod. Babygudstjeneste.
Søndag 4. desember
Elverum kirke kl. 1100: Gilbrant.
Enget.
Elverum kl. 1800: Stenrud-Buflod.
Enget. Lysmesse.
Sørskogbygda kirke kl. 1100:

Hummelvoll. Antonsen. Innføring av
ny gudstjenesteordning.
Kirkekaffe.
Søndag 11. desember
Elverum kirke kl. 1100: Bonden.
Lindberget. Tenn lys.
Heradsbygd kirke kl. 1100: Kavli.
Enget. 100-årsjubileum.
Hernes kirke kl. 1100: StenrudBuflod. Stassen. Tennlys.
Nordskogbygda kirke kl. 1800:
Hummelvoll. Enget. Synger jula
inn. Kirkekaffe.

Gratis kirkeskyss
Søndag 6. november er det minnegudstjeneste på Allhelgensdag.
Elverum menighet tilbyr i den forbindelse gratis kirkeskyss til og fra
Elverum kirke.
Ring Taxi Elverum tlf. 62 41 18 88
og be om ”KIRKESKYSS”.

KONSERTER
Lørdag 5. november kl. 12:00 Elverum kirke:
Orgelklang 12. Organist Nils Tore Enget spiller.

Lørdag 3. desember kl. 12:00 Elverum kirke:
Orgelklang. Organist Nils Tore Enget spiller

Lørdag 5. november kl. 17:00 Hernes kirke:
Musikk til trøst og håp.
Organist Nils Tore Enget spiller.

Onsdag 7. desember kl. 18:00 Hernes kirke:
Julekonsert med Hernes korforening og Hernes barnegospel

Fredag 18. november kl. 19:00 Elverum kirke:
Vilhelm Johansen m/flere

Søndag 11. desember kl. 19:00 Elverum kirke:
Bachs juleoratorium

Lørdag 19. november kl. 18:00 Nordskogbygda
kirke: Guren Hagen
Onsdag 23. november kl. 19:00 Elverum kirke:
Sinikka Langeland m/band
Lørdag 26. november kl. 19:00 Elverum kirke:
Julekonsert med Ole Paus og Inger Lise Rypdal
Kirkebakken nr. 5 / 2011
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En mangfoldig konserthøst
Musikk til trøst og håp
Hernes kirke lørdag 5. november kl. 17:00
Søndag 6. november feirer vi allehelgensdag i kirkene våre.
I den forbindelse holder organist Nils Tore Enget en halvtimes orgelkonsert i Hernes kirke dagen før dagen. Det blir
orgelmusikk av bl.a. Bach, Buxtehude, Vierne og Hovland.
Musikken kan hjelpe oss til å håndtere de følelsene vi sitter
med i forhold til livets mysterier. Og ikke minst dødens mysterium. Tonene løser ikke alt for oss, men de kan trøste, lindre og gi oss håp på veien videre. Konserten er gratis.
Sinikka Langeland trio i Elverum kirke
onsdag 23. november kl. 19:00
Sinikka Langeland — kantele
Lars Anders Tomter — bratsj
Markku Ounaskari — perkusjon
Sinikka Langelands nye musikk for kantele, bratsj og perkusjon er inspirert av dyrene på Finnskogen og Tomas
Tranströmer naturmytiske dikt.
Ole Paus og Inger Lise Rypdal
— julekonsert i Elverum kirke
lørdag 26. november kl. 19:00
Disse to artistene har preget norsk
musikkliv i en årrekke, men det er
første gang de opptrer sammen.
Både Ole Paus og Inger Lise
Rypdal er kjente i kirkerommet og
at et fellesprosjekt for disse to skulle havne i kirkene var helt naturlig.
Det er jul som er tema og vi får både kjent og mindre kjent
stoff verbalt flettet sammen av disse to gode historiefortellerne.
Billetter til konserten fås kjøpt på Billettservice.

Med et Fadervår i pakt
Trodde du at du kunne ditt Fadervår?
Kanskje ikke lenger. I alle fall ikke hvis
bibeloversettere og gudstjenesteeksperter
får det som de vil.
Det ble rabalder sist også. Men med all

Bachs Juleoratorium i Elverum kirke
søndag 11. desember kl. 19:00
Den store julekonserten i Elverum i år er fremføringen av
Bachs udødelige Juleoratorium. Medvirkende er Cantate
Domino, Hedmarken Symfoniorkester og solisten Tone
Bråthen, sopran, Anna Sundstrøm Ortervik, alt, Rolf
Sosstmann, tenor og Tor Kessel, bass.
Det er nå seks år siden sist dette verket ble fremført i
Elverum. Det gir en helt spesiell følelse å høre disse tonene
som helt siden de ble komponert i 1724 har brakt julebudskapet ut til folket. Dette er det mest fremført av Bachs verker, og vi gleder oss til igjen å høre de berømte paukeslagene
innlede konserten i Elverum kirke.

Guren Hagen i Nordskogbygda kirke
lørdag 19. november kl. 18:00
Nordskogbygda menighetsråd har gleden av å arrangere
konsert med Guren Hagen. Guren Hagen er en live-artist
med mye å by på! Sangene hans om livets kriker og
kroker, der humor og melankoli går hånd i hånd, knyttet
sammen med varme anekdoter vil garantert berike deg.
Guren Hagen har med seg gitarist
Frode Bernzen på denne
konserten.
Billetter kr. 200.
Forhåndssalg på Elverum
kirkekontor, Fjellmoraveien 1.
Tlf. 62 43 52 70.

mulig respekt, ”helliget vorde ditt navn”
var gått ut på dato. Og jammen lærte vi
oss ikke den nye oversettelsen på slutten
av 70-tallet også. Det var ikke første
gangen Herrens bønn ble endret. Men nå
vil jeg altså ikke!
Kanskje jeg er blitt for gammel, vil
noen si. Sist gang var det noen som foreslo at vi kunne vente med endringene til
de gamle var gått ut av tiden. Men hvis vi
skal vente med å gjøre endringer til de
gamle er borte, må vi vente lenge.
Hvorfor ikke like gjerne hoppe i det?
Fordi jeg er usikker på om det er et framskritt eller tilbakeskritt.
”Vår Far” er åpningsordene i den nye
oversettelsen av ”Fadervår”. Bare det er
en forvirrende. Og hvem sier ”Vår Far”
som tiltale? God norsk er det ikke. Det er
forresten ikke så mange som sier far
lenger heller. Opp til en viss alder sier
man vel helst pappa, før det vanligste er

(Foto: Ottar Strand)

nettopp: ”fader’n”. Det er ingenting som
tyder på at betegnelsen ”fader” er gått ut
på dato.
Til alt overmål har Kirkemøtet overlatt
til den enkelte menighet og velge oversettelse til bruk i gudstjenesten. Høres jo
tilforlatelig og fint ut. Kan vi ikke da bare
fortsette med vårt Fadervår, mens hamarsingene kan få stotre fram ”Vår Far”? Så
enkelt er det ikke. Hva i all verden skal
de lære på skolen? Når vi skal be vårt
fadervår vil det oppstå babelsk forvirring.
Det var da ikke slik ment av Mesteren
selv.
Kjemp for alt hva du har kjært, heter
det i sangen. Gjør så mange endringer
dere vil for meg, men la folket beholde
sitt Fadervår. I alle fall første linje.
Periscopus

