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Elverum menighetsblad nr. 1
Mars 2012
Årgang 87

Ingen grenser
Påske handler om liv og død – frykt og håp.
Kenneth Birkenes fra TV-serien ”Ingen grenser”
har vist en hel nasjon at tro kan flytte fjell, og ser
grenseløst lyst på livet – tross alt.
Han er vårt påskeintervju side 6-7.
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Troverdighet og medmenneskelighet
Den norske kirkes bispemøte mener det er humanitært uakseptabelt å
returnere barn som faktisk har bodd i Norge i flere år, slik den inngåtte
returavtalen med Etiopia ser ut til å åpne for. Samtidig ber biskopene om
at Norge må avstå fra å inngå returavtaler med totalitære diktaturer.
Det er krevende å forvalte norsk asylpolitikk. Vi anerkjenner nødvendigheten av å returnere mennesker som ikke har krav på asyl i Norge. Men det
dreier seg om mennesker, og ofte barn. Mange vokser opp i uvisshet og
frykt, og kjenner bare norsk virkelighet. Humanitære hensyn må ha forrang framfor juridiske prinsipper og religiøse regler. Den utfordringen fikk
vi allerede av Jesus, i fortellingen om Den barmhjertige Samaritan.
Angsten for signaleffekten må ikke overskygge ansvaret for å vise barmhjertighet.
Konsekvensene av den nylige inngåtte returavtalen med Etiopia har satt
fokus på barn som har bodd i Norge over lang tid. Retur av disse barna kan
være i strid med Barnekonvensjonen. Det bør være en tidsgrense for når
barn skal innvilges opphold på humanitært grunnlag. Denne grensen må
fastsettes uavhengig om foreldrene har hatt lovlig opphold i landet eller
ikke. Vi må kunne slå fast at barnets beste skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. Vi burde kunne forvente at den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt vil fastslå dette prinsippet. Inntil videre
bør utsendelse av disse barna stilles i bero. Det er ikke politisk naivitet.
Det handler om troverdighet og medmenneskelighet.
Ole Kristian Bonden
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En grensesprengende kjærlighet
Påsketidens beretning om Jesu død
og oppstandelse er grunnleggende i
kristendommen.
Påskehøytiden
som er tett på liv og død, tett på
sorg og glede, tett på alt det som
hører med i et menneskeliv.
Jesu lidelseshistorie forteller om
ondskap, svik, ensomhet, vold, hat
og død. Langfredagen gjorde korset
til kristendommens viktigste symbol. Korset som tar opp i seg både
Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium: Jesu lidelse, død og
oppstandelse.
Korset er tegnet på Skaperens
identifikasjon med sin skapning.
Det formidler medfølelse og trøst
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med mennesker i lidelse og sorg og
det utfordrer og kaller oss til nærvær og lindring for mennesker i
nød.
Korset og påskedagens tomme
grav er det sterkeste symbol på og
vitnesbyrd om en kjærlighet sterkere enn døden. Kirkens tro er at
Jesu død var i dypeste berøring med
alle menneskers død, at all verdens
krenkelse, ondskap og død samles
der. Gjennom korset viser Gud sitt
ansikt i verden.
Påsketiden er liv og død på
samme tid. Det er fellesskap, levd
liv, svik, lidelse og grensesprengende kjærlighet slik som Brorson

skriver i salmen « Åpen ligger graven»:
«Her er trøst i nøden, her er førstegrøden av Guds nådes vår»
Biskop Solveig Fiske
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Program 23. mars – 25. mars 2012
Fredag 23/3 kl. 19:00 Elverum kirke
«Åpningskonsert»
Geir Inge Lotsberg, fiolin og Vebjørn Anvik, klaver
Geir Inge Lotsberg skulle ikke trenge noen videre presentasjon i Elverum. Med sin oppvekst her og gjennom
bl.a. Festspillene og en rekke opptredener i Elverum
kirke har han lagt et godt grunnlag for sin musikerkarriere. Hans base er nå i Oslo der han er professor ved
Barath Dues musikkinstitutt, og en meget aktiv kammermusiker.
Vebjørn Anvik er en pianist med mange jern i ilden.
Han er fast ansatt som pianist i Musikk i Hedmark og
har også i en årrekke vært med i Grieg Trio.
Geir Inge og Vebjørn har samarbeidet i mange
sammenhenger, men dette er første gang vi får høre
dem sammen i Elverum! En storslått åpning på årets
Kirkefestspill. På programmet står musikk av
Beethoven, Debussy og Brahms.

Lørdag 24/3 kl. 17:00 i Elverum kirke
«Jazz-aften i Elverum kirke»
Bergli/Andresen kvartett
Bergli/Andresen kvartett har gjestet Elverum ved flere
anledninger. De står for en herlig swing-jazz tradisjon
som spilles med det rette glimt i øyet! På laget har de
også Elverums store jazz-bassist Harald Juliussen fra
Hernes!

Lørdag 24/3 kl. 12.00 i Elverum kirke
«Orgelklang 12»
Organist Kim Andre Lindberget.
Der gledelig å kunne slippe nye krefter til! Kim Andre
er Elverums gutt og har hatt sin grunnopplæring i
orgelspill i Elverum kirke. Han er nå student ved
Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim hvor han
skal avlegge eksamen i vår. Vi får ved denne konserten
høre fra hans eksamen s program der bla. musikk av
Mendelssohn og Guillmant står på programmet.

Søndag 25/3 kl. 19:00 i Hernes kirke
Avslutningskonsert
«Korkonsert på Maria Budskapsdag»
Ved denne konserten får vi høre Cantate Domino fremføre Mariamusikk av bla. Buxtehude, Bruckner,
Rachmaninov og Britten. Videre får vi også høre
musikk av Grieg og Schumann. Som solist i Griegs salmer hører vi barytonsangeren Tor Kessel og ved orgelet sitter Nils Tore Enget.

Søndag 25/3 kl.11:00
«Festgudstjeneste i Elverum kirke»
Ved Festgudstjenesten medvirker barn som har deltatt
på korseminar i Elverum der temaet har vært barnekor
i Gudstjenesten. Dette blir altså en fin anledning til å
høre flott barnekorsang i gudstjenesten. Ole Kristian
Bonden er prest, og Nils Tore Enget og Trond Våge er
musikalske ledere.

Billetter selges ved inngang.
Kirkebakken nr. 1 / 2012
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Kirka mi!

Tenk deg at du får gå på oppdagelsesferd i hele kirkehuset. At du får lov til å ligge på
ryggen på kirkegulvet og
betrakte kirkerommet derfra. Gå i klokkertårnet, se på
utsikten og deretter ringe
med klokkene. Speile deg i
dåpsfatet og prøvespille orgelet.

4
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Alt dette får seksåringene i Elverum menighet
muligheten til gjennom fire samlinger i kirka si i slutten av april,
begynnelsen av mai.
Målet er at barna skal kjenne til
sin kirke, kjenne at de hører til der
og vite noe om hva som skjer der.
Kirka er både et stort og flott bygg
– òg menneskene som hører til der.
I tillegg til å gå på oppdagelsesferd
i kirkens ”kriker og kroker” blir det

bibelfortellinger, salmer, leker og
formings-aktiviteter.
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.
Se etter invitasjon i posten eller følg
med på hjemmesidene våre!
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Hei du som
går i 5. klasse!
Har du tilbragt ei hel helg i ei kirke før? Det har du
sjansen til nå!
Helga 13. – 15. april inviterer kirka deg og vennene dine til Elverum kirke. Denne helgen blir det
full aktivitet med rebusløp fra kjeller’n til kirketårnet. Det blir drama-, male-, og danseverksted. Det
blir også bibelfortellinger, kveldssamling i mørket
og mye, mye mer.
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.
Følg med! Det kommer invitasjon i posten.
Du vil også finne mer informasjon ute på hjemmesidene våre
www.elverum.kirken.no

Lag sommerfugler hjemme til påske
Hva har sommerfugler med påsken
å gjøre, tenker du kanskje?
Sommerfuglen er et symbol på oppstandelsen og håp om evig liv.
Larven forpupper seg og ligger
gjemt til den en dag folder ut sine
vinger som et strålende nytt vesen.
Slik skal også det døde legemet
oppstå i en ny skikkelse i oppstandelsen i den kristne tro.

snurr sammen i toppen. Bøy piperenseren rundt hele arbeidet – den
ene enden forover, den andre bakover – og snurr dem rundt hverandre en gang i toppen til slutt. Bøy
følehorn i endene av piperenseren.
Fest gulltråden til oppheng i ett av
følehornene.

Slik lager du en sommerfugl:
Du trenger: 2 ark i ulik farger
Svart piperenser
Gulltråd
Tegn to sirkler på arkene (diameter
15 cm og 20 cm) Klipp ut og brett
trekkspill av begge sirklene hver for
seg. Bøy piperenseren i to og lag en
liten sirkel på midten der «bøyen»
er. Ta de to brettede arkene og legg
først den minste så den største delen
mellom piperenserens to ender, og
Kirkebakken nr. 1 / 2012
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Kenneth ser grenseløst lyst p
Mange kjenner ansiktet hans
fra NRK-serien «Ingen grenser». Kenneth Birkenes har
vunnet tre ganger over kreften. Nå gleder han seg over
hver dag og har tro på framtida.
Gjennom tv-serien «Ingen grenser»
har Kenneth Birkenes og ti andre
funksjonshemmede vist at tro kan
flytte fjell. Med ulike funksjonshemninger kjempet deltagerne seg
gjennom stein og ulendt terreng og
fullførte en 30 dagers krevende
ekspedisjon med Lars Monsen. Vi
møter et blidt ansikt i jakt- og friluftsbutikken i kjelleren på
Kvartalet i Elverum. Det er nettopp
jobben som har ført Kenneth og
familien til Elverum.

Startet butikk
Vestlendingen bodde tidligere på
Gjøvik, men hadde jobben med å
starte opp ny butikk i Elverum i
2006. Akkurat i forbindelse med
nyåpning av butikken, ble Kenneth
for tredje gang angrepet av kreften.
- Jeg våknet midt på natta og var
lam fra livet og ned, sier Kenneth.
30-åringen har kjempet med nebb
og klør over kreftformen Erwings
sarkom. En kreftform som rammer
unge mennesker, og som er en
aggressiv type. I dag er det vanskelig for omgivelsene å se at Kenneth
har vært alvorlig syk, men det ene
beinet avslører at det ikke er helt
som før kreftangrepene.
- Nylig fikk jeg greie på at jeg er
den eneste i verden som har overlevd Erwings sarkom tre ganger,
sier Kenneth.

Planla begravelse
Kenneth forteller at han ved det
siste krefttilbakefallet var redd for
at hans tilmålte tid på jorda var
over. Men slik skulle det heldigvis
ikke bli.
- Kona mi planla begravelsen, jeg
var helt uten krefter, forteller
Kenneth.
Men til tross for mangel på fysiske
krefter, har han aldri gitt opp troen
på livet.
- Man får jo god tid til å tenke når
man har vært så mye syk og sengeliggende som jeg har. Jeg har hatt
mange diskusjoner med kompisene
mine, smiler Kenneth.
Han forteller at han kaller Gud,
Jesus og Den hellige ånd for kompiser.
- Vi har vært mye uenig, og jeg har
stilt mange spørsmål ved rettferdig-

INSPIRATOR: Kenneth Birkenes har inspirert mange med sin innsats i tv-serien «Ingen grenser».
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st på livet
heten ved at jeg skulle få tre kreftangrep. Til syvende og sist har vi
blitt ganske enige, smiler Kenneth.

Tro viktig
- Hva slags forhold har du hatt til
tro i oppveksten?
- Jeg vokste opp på Vestlandet i en
familie med et helt ordinært forhold
til tro og kirka. Mine besteforeldre
var sterkere i troen, så jeg fikk kanskje et nærmere forhold til Gud
gjennom dem, sier Kenneth.
Han erkjenner at tro blir en viktigere del av livet når man opplever
livskriser.
- Tro har blitt viktig for meg, og det
er nok ganske vanlig for folk i vanskelige livssituasjoner. Jeg har hatt
mine opplevelser i livet, som har
forsterket og utviklet den troen jeg
har hatt med meg fra barnsben av,

sier Kenneth.
Og Kenneth føler også at tro har
bidratt til at han fortsatt har livet i
behold.
- Ja, jeg vil si det, sier Kenneth.

Inspirere andre
Kenneth forteller at han tidligere
har vært svært lite glad i å snakke
om sin egen sykdomshistorie. Men
de siste årene har han begynt å
tenke at hans erfaringer kan være
nyttige for andre, og etter at kona
meldte han på «Ingen grenser»,
kjenner mange til historien hans.
- Jeg føler at alt i livet er en prosess,
og man kommer til tidspunkt hvor
man føler at ting blir rett å gjøre,
sier Kenneth.
Eksempelvis forteller han at han var
redd for å binde seg for nært til sin
datter, hennes første leveår. Rett og

slett fordi han ikke ville påføre
henne mye smerte, hvis han skulle
dø.
- Etter at jeg kom meg igjen etter å
ha vært kreftsyk for tredje gang,
innså jeg at jeg skulle ha en helt
annen strategi, og heller ha mest
mulig tid sammen med henne, sier
Kenneth.
I tillegg til familien, har naturopplevelser vært viktig medisin for
Kenneth. Nå har han fått vann på
inspirasjonsmølla, og han har holdt
flere foredrag om sine livserfaringer. Flere foredrag står også på planen i framtida.
- Hvis jeg kan hjelpe og inspirere
andre ved å fortelle min historie, så
føles det veldig meningsfullt og
godt, smiler Kenneth.
Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

KONSERTVÅREN I HERNES KIRKE
Lørdag 31/3 kl. 17:00:
Påsken i bilder, toner og ord.
Vi inviterer til en litt annerledes konsert i Hernes kirke denne lørdagen.
Med musikk, dikt og illustrasjoner/bilder på lerret vil vi sette fokus på
påskehøytiden. Med på konserten er
fiolinisten Liubov Demidova. Hun
kommer fra Krasnodar i SydRussland, men har nå etablert seg som
musiker på Hamar. Hun har spilt i
Kuban Symfoniorkester. Orkesteret
har spesialisert seg på ballettproduksjoner for det berømte Bolshoiteateret.
Liubov har dessuten vunnet flere internasjonale fiolinkonkurranser og har
undervist på musikkonservatoriet.
Organist Nils Tore spiller orgel/piano.
Gratis inngang. Mulighet for å gi en
gave til kulturarbeidet i Hernes kirke.

Lørdag 21/4l kl. 17:00:
Ungdommens kulturkveld
Dette blir en kveld sammen med
talentfulle ungdommer fra Hernes og
Elverum. Sammen lager en konsert
hvor de presenterer noe av det de holder på med i fritiden sin. Her blir det
band, solosang, trompetspill og mer
til! Vi gleder oss, og håper mange har
lyst til å høre på disse kreative og flinke ungdommene. Billetter selges ved
inngangen og koster kr. 50,-. Barn
under 18 år gratis.
Lørdag 12/5 kl. 17:00:
Fra Mozart til Sandbeck
Yngve Sekkelsten på klarinett og Nils
Tore Enget på orgel/piano inviterer til
en konsert med et stort musikalsk
spenn. Sekkelsten er utdannet klarinet-

tist fra konservatoriet i Stavanger, men
jobber som kulturhusleder i Åmot.
Han er aktiv i mye av det som skjer i
kulturlivet i Åmot, både i kulturskolen, som korpsdirigent og som produsent for mye av det som skjer i kulturhuset i Åmot.
Billetter selges ved inngangen og koster kr 150,-. Barn under 15 år gratis.
Torsdag 24. mai kl. 18:00:
Hernes barnegospel priser våren
med sprudlende konsert
Dirigent er Guri Grafsrønningen
Gøbel. Nils Tore Enget spiller piano.
Billetter selges ved inngangen og koster kr. 50,-

Kirkebakken nr. 1 / 2012
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- Norges fineste driftsbygg!
Kirkegårdsarbeiderne og
konstituerte kirkeverge
mener at det nye kirkedriftsbygget i Elverum må være
det fineste i sitt slag her til
lands.
- Kirkegårdsgutta rett til himmels,
har vært slagordet, sier Atle Bech
smilende. I 16 år har han jobbet
som kirkegårdsarbeider i Elverum,
og helt fram til i desember har han
og de to kollegene hans, Svein-Erik
Gran og Magnar Spidsberg holdt til
i kjelleren på Svenskebyvegen barnehage. Og det er kanskje ikke unaturlig at det har vært en oppløftende
opplevelse å flytte fra en mørk kjeller, til et helt nytt og tilpasset lokale.
- Her er det tilrettelagt for rasjonalisering, og ikke minst er det nå lettere å beholde folk i jobb, selv om
de blir eldre, sier Ann Kristin
Myrer, konstituert kirkeverge.

Varmt og godt
Kirkegårdsarbeiderne forteller at de
har flyttet rundt på utstyr og måkt
mye snø av biler og utstyr for å få
gjort jobben sin gjennom årene,
men nå er situasjonen en helt annen.
Tre store haller gjør det varmt og
godt for både folk og maskiner
gjennom vinteren. Dessuten har kirkegårdsarbeiderne fått helt andre
garderober og omkledningsrom enn
de er vant til.
- Det er greit å få av seg litt jord og
få på seg finstasen før en begravelse, sier Myrer.
Og det er kanskje ikke så rart at
gutta er storfornøyd med at kommunen har brukt nesten 17 millioner kroner på å gjøre arbeidsdagen
deres betydelig enklere.
- Jeg tipper vi vil slippe en del vedlikeholdsutgifter også, takket være
en helt annen utstyrsoppbevaring nå
enn tidligere, forteller Bech.
Med ansvar for å holde styr på kirkegårdene med vedlikehold og
8
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VARMT OG TRIVELIG: Kirkegårdsarbeiderne Atle Bech (fra høyre), Svein-Erik Gran og
Magnar Spidsberg er storfornøyd med de nye arbeidslokalene sine, konstituert kirkeverge
Ann Kristin Myrer samstemmer.

gravplasser, er han og de andre
glade for at folk kan besøke de i det
flotte driftsbygget.

- Det er mye morsommere å være
på jobb nå, sier Magnar med et
smil.

Berømmer flere
Både kirkegårdsarbeideren og kirkevergen berømmer både tidligere
kirkeverge Jon Veflingstad og kommunepolitikerne for at bygget endelig er en realitet.
- Hele prosessen startet for over 10
år siden. Den gangen var det på
langt nær et slikt bygg man så for
seg, sier Bech.
Han mener det har vært verdt å
vente på.
- Bygget fungerer veldig bra for
oss, så det er bra hensyntatt våre
innspill til behov, samstemmer kirkegårdskarene.
Myrer syns ikke minst at kommunen og arkitektene skal berømmes
for et bygg som er estetisk passende
til omgivelsene.
- Jeg syns mange har gjort en bra
jobb her, sier Myrer.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

Er dette Norges fineste kirkedriftsbygg?
Ja, mener de som jobber der.
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Endringer i gravferdsloven
Fristen for gravferd og kremasjon utvides fra
8 til 10 virkedager. Utvidelsen gir større fleksibilitet ved fastsettelse av tidspunkt for gravlegging. Samtidig påpeker departementet at
behovet for utvidete frister nå blir vesentlig
mindre, og unntaksadgangen skal praktiseres
restriktivt.
Endringene som nå kommer i gravferdsloven skal også
legge bedre til rette for å ivareta behovene religiøse og
livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med
gravlegging. Det er Elverum kirkelige fellesråd som
har gravferdsansvar i Elverum kommune. Det oppfordres i forbindelse med gravplass å legge praktiske forhold til rette for og imøtekomme religiøse og livssynsmessige ønsker. Det påligger gravferdsmyndighetene å
møte alle med respekt og forståelse, uavhengig av
avdødes eller de etterlattes tro og livssyn.

Kirkegård og gravplass
I lovgivningen erstattes nå uttrykket «kirkegård» med
«gravplass». Det understrekes samtidig at navn på konkrete gravplasser ikke er et lovregulert spørsmål. Det
heter derfor fremdeles Elverum kirkegård. Det samme
gjelder kirkegårdene i Hernes, Sørskogbygda,
Nordskogbygda og i Heradsbygd.
Muslimske graver
Det vil i framtida bli økt behov for særskilt tilrettelagte graver. Det største behovet forventes å være at gravene skal orienteres i en særskilt retning. I dag ligger
gravene mot øst. I følge muslimsk skikk gravlegges
man i retning mot Mekka. Dette vil antakelig kreve
egne gravfelt. Alle gravplasser vil ikke kunne ha dette
tilrettelagt, men det bør skje gjennom samarbeid på
tvers av kommunene. Det er uansett et mål at det ikke
skal bli for lang vei for å kunne besøke graven. Det er
hjemkommunen som har det økonomiske ansvaret for
gravlegging i særskilt tilrettelagt grav i en annen kommune dersom det ikke finnes et slikt tilbud i hjemkommunen.

Påskenattsmesse

Det pålegges nå også Elverum kirkelige fellesråd å
innby alle tros- og livssynssamfunn som er virksomme
på stedet til et møte en gang i året for å kartlegge og
drøfte lokale behov.

-Vil du gi deg selv en spesiell påskeopplevelse, kom på påskenattsmesse i Elverum
kirke, oppfordrer sokneprest Ole Kristian
Bonden.
Påskedag er det høytidsgudstjeneste kl. 11.
Se ellers gudstjenestelista for de andre kirkene.

En av de eldste tradisjoner i vår kirke er
påskenattsmesse. I Elverum kirke begynner
en av årets mest stemningsfulle gudstjenester
påskeaften kl 23.
De siste årene har alle menighetens prester
og organister deltatt. Påsken er kirkens viktigste høytid som lodder dybder og gir perspektiver. I ei mørklagt kirke bæres påskelyset inn mens den urgamle påskelovsangen
synges og lyset spres ut til menneskene i
benkene.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012
De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som
vokser i drivhuset. Støtten fra
Kirkens Nødhjelp er grunnen
til at hun kan gi døtrene
næringsrik mat og viktig skolegang.
- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren
Anabella har akkurat plukket kurven
full av fargerike paprika. I det karrige
landskapet 2500 meter over havet er
det begrenset hva som vil gro. Tørke
to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer
som selges på markedet har skutt i
været.
- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg
skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da
ber jeg til Gud, forteller Catarina.
Hennes høyeste ønske er å gi døtrene
Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse.
Underernæring et stort problem
I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30
år lang og blodig væpnet konflikt
hvor urbefolkningen led en hard
skjebne. Gjennom CIEDEG, en
sammenslutning av protestantiske
kirker i Guatemala, jobber Kirkens
Nødhjelp blant annet med støtte til
sårbare grupper.
- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG.
Organisasjonen har gjennomført
undersøkelser som viser at mange
barn lider av mangelsykdommer og
har svak helse på grunn av ensidig
kost og for lite mat. - Noen av disse
problemene stammer fra konfliktens
dager da mange ble jaget på flukt og
måtte bosette seg i områder hvor de
ikke hadde kunnskap om jorda de
dyrket. Kombinert med uforutsigbare
tørke- og regnperioder har mange
10
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menn flyktet til byene for å finne
arbeid, mens kvinnene blir igjen på
landsbygda med ansvaret for familien.
Friske grønnsaker i drivhus
Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i
bærekraftig jordbruk og støtte til å
bygge drivhus. Catarina er en av
kvinnene som deltar i prosjektet. I
drivhusene vokser nå grønnsaker som
ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker
som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt.

Grunntanken bak prosjektet er at
grønnsakene som kvinnene dyrker i
drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt.
- Det gir meg en god følelse å
kunne ta vare på døtrene mine.
Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter
jeg meg selv, sier Catarina fornøyd.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
25. – 27. mars
- Over én milliard mennesker
lever i ekstrem fattigdom.
Urettferdighet tar menneskeliv
hver dag. I år setter Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon fokus på
økonomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom.

Catarina Ramirez fra Guatemala har fått
startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke
grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene
næringsrik mat og tjener penger nok til at
jentene kan gå på skole. Catarina tror en
fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun
sammen med datteren Anabella (14).

- For en stund siden plukket vi 120
agurker i drivhuset,
forteller Catarina. Siden vi er seks
familier som deler, ble det 20 agurker
på hver. Vi har også tomater her. Den
første avlingen fikk vi ikke til, men
den neste ga cirka 30 kilo. Den lille
kvinnen smiler bredt. Hun er stolt.
Hun trenger ikke lenger bekymre seg
for hvordan hun skal skaffe penger til
å kjøpe grønnsaker på markedet.
Catarina har lært at bønner og mais
alene ikke er tilstrekkelig kost for
tenåringsdøtrene. – De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven
med paprika igjen.

- Det er menigheter landet rundt
som står for gjennomføringen av
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Elverum menighet arrangerer
aksjon 27mars og alle konfirmantene går rundt som bøssebærere. Dersom noen andre vil være
med å hjelpe til, så ta kontakt
med diakonen Siv Engevik.
- Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden.
- Støtt aksjonen direkte ved å
• Benytte kontonummer
1594 22 87493
• Sende en sms <KN200> til
2090 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)
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29. mars kl. 19:00 i Elverum kirke:
Høytider og fester i gudstjenesten,
påsken og dens tolkninger i kirkens
historie
Jesus og disiplene hans feiret jødisk
påske som et minne om utfrielsen fra
slaveriet i Egypt. De hadde et måltid
fylt av symboler. I kristen tradisjon
feires påske til minne om Jesu død og
oppstandelse, men forståelsen av Jesu
død har variert i kirkens historie.
26. april kl. 19:00 i Generalgården:
Kvinnetekstene i oversettelseshistorien
31. mai kl. 19:00 i Generalgården:
Frigjøringsteologi.

Tema første gang var «Bibelen -historisk og hellig». Samlingen var godt
besøkt og vi fortsetter derfor videre
som følger:

Foredrag
«Engasjert i frivillig og diakonalt
arbeid?»
Onsdag 2. mai kommer Eilev
Erikstein og Ivar Solbu hit til
Generalgården for å holde et inspirasjonsforedrag om frivillig arbeid og
diakoni. Erikstein og Solbu er begge
diakoner og engasjert i frivillig
arbeid, og sammen har de skrevet
boka «Med andre ord» (2009).
Erikstein er en engasjerende fore-

dragsholder som har vokst opp i
Hernes, men jobber nå som diakon i
Vest-Telemark.
Denne kvelden er rettet mot deg som
enten allerede er med i frivillig
arbeid, eller har tenkt at dette kanskje
kan være noe for deg.
Velkommen, - det er flott å kunne
møtes til felles inspirasjon og sosialt
samvær!
Eksakt klokkeslett vil bli annonsert
her og i Kirkebakken.

Misjonsmøter
Leirets misjonsforening
Mandag 16. april kl. 11:30
hos Jorid Dahl, Arnsteinsvei 1
Søndag 29. april kl. 11:00
områdestevne i Nordre Trysil
Kirke, Jordet.
Mandag 4. juni kl. 11:30
hos Astrid Liberg, Skanshagen gård,
Heradsbygd.
NMS Region Øst skal sammen med
en kunstner fra Kairo arrangere
salgsutstilling av ikoner i Hamar
Kunstforening 17.-19. april.
NMS Sør Østerdal Område har
stevne i Nordre Trysil Kirke, Jordet
søndag den 29. april. Det blir guds
tjeneste. Lederen for NMS
Øst-Norge Magne Mjærum kommer.
Årsmøte med middag etter gudst
jenesten. Misjonsmøte etter
middagen. Påmelding til Gunvor
Rustad tlf.62425380/41621144

Etiopiaringen
12. april kl. 19:00
hos Brandsæter,
Gamle Trysilveg 13.

Parkering ved Elverum kirke
Konstituert kirkeverge og kirkegårdsarbeiderne henstiller til at folk følger
skiltingen, og lar de som skal i kirka
få parkere nært til kirka.
- Vi ser stadig at eldre mennesker
kommer slitne inn i kirka, fordi de
ikke finner en parkeringsplass i nærheten av kirka, sier Atle Bech.
Kirkeverge Ann Kristin Myrer ber
folk ta hensyn til at parkeringsplassene nært til kirka er beregnet for de
som er på kirkebesøk, slik det står
skiltet. Det er også grunn til å minne
om at parkeringsplassen ved
Kremmertorget også er parkering for
Elverum kirke. Her står du gratis i to
timer ved å trekke billett. Dessuten
forteller hun at bommen, som er plassert mot sykehussiden, nettopp er der

på grunn av at ikke folk skal parkere
ved driftsbygget uten grunn.
- Vi har fått klage på at man ikke
kommer forbi porten gående med rullestol eller barnevogn, og det komme
vi til å gjøre noe med, slik at det blir
mulig for gående å nå kirkegården fra
sykehussiden, sier Myrer.
Hun forteller også at det nå er toalett
tilgjengelig ved det nye driftsbygget,
for de som er på besøk på kirkegården.
- Folk får ha litt tålmodighet, men vi
skal gjøre uteområdet ved det nye
driftsbygget pent gjennom våren, sier
Myrer.
Tekst/foto: A nette Strand Sletmoen
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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

Dagligvare

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

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

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

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
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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 Euronics
Torggt. 8
Tlf.: 62 43 39 90
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

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
Kirkevegen 58
studio@westjordet.no
www.studiowest.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.
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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
Synsam Silkebækken
Storgata 23
Tlf: 62 41 11 82
silbebaekken@synsam.com

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
Sven Olav Sørby f. 1944
Oddrun Else Øvre f. 1942
Jøran Sæter f. 1926
Tore Egil Øverby f. 1944
Ruth Laura Engeland f. 1928
Ovidia Nyborg f. 1928
Annbjørg Flobak f. 1928
Synnøve Fossumstuen f. 1935
Gunda Stensberg f. 1916
Ingrid Marie Bekken f. 1926
Karen Else Bergsløkken f. 1919
Inger Marie Evenstad f. 1927
Ingrid Hornsletten f. 1921
Per Hilding Juusula f. 1937
Gunnlaug Bakke f. 1929
Oskar Rønningen f. 1921
Lilly Engseth f. 1925
Jarne Håberget f. 1929
Rolf Arne Jonassen f. 1929
Hilda Gunelle Larsen f. 1916
Ottelie Johanne Lysgaard f. 1929
Randi Brandsrud f. 1926
Aud Marit Jenssen f. 1940
Annbjørg Wold f. 1926
Sybilla Erikstein f. 1954
Vegard Magnus Bakken f. 1945
Døde i Hernes
Ments Enget f. 1930
Døde i Heradsbygd
Anbjørg Flobak f. 1928
Knut Sandmoen f. 1950

Døde i Nordskogbygda
Hjalmar Sletengen f. 1924
Magda Ottershagen f. 1924
Ruth Helene Larsen f. 1948
Arvid Grøtbekklien f. 1925
Oddny Østbye f. 1920
Døde i Sørskogbygda
Anna Olbergsveen f. 1911
Trygve Bekkelund f. 1920
Elfrid Nyberget f. 1934
Henry Sveen f. 1931
Klara Margrethe Blikkberget f. 1932
DØPTE
Døpte i Elverum
Lykke-Sofie Skarpsno
Petra Helene Berg Rasen
Dennis Vestli Werme
Liam Nathaniel Eide Rødne
Rebecca Sofie Person
Marie Flesvig
Viktoria Rose Stenshjemmet
William Risbakken Lovra
Nikoline Engzelius
Emrik Thobiassen
Leo Andreas Bjørgen
William Johnsen Dyrland
Signe Marie Fiskerud Sveen
Theo Vingelsgaard
Tian Vingelsgaard
Patrick Cobos Moody
Jørund Nerberg
Mathilde Charlotte Ernsting
Mariell Johansen Forårsveen

Konrad Floa Breivik
Håkon Svendsen Hagen
Pia Belicia Strandheim
Daniel Arman Skoglund
Elias Angel Myklevik Asp
Emma Glestad Fossum
Erle Nesne-Werme
Peder Hartz
Døpte i Hernes
Erik Stålem
Odd-Henning Nystrand
Vetle Skjærbæk
Fredrik Lund
Døpte i Heradsbygd
Audun Tobias Gunnarsrud Waaden
Simen Aarnes Engen
Døpte i Nordskogbygda kirke
Nikolai Milian Storsveen Neerkvern
Døpte i Sørskogbygda kirke
Mattias Mio Emilian Henriksen
Bjørklund
Bjørn-Tore Ottem Jensen
VIGSEL
Nordskogbygda kirke
Mette-Kathrine Mohn
og Atle Nordpoll

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:
Tore Hummelvoll:

62435270
95876132
41500672
40227565
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Marit Stenrud-Buflod

92097881

Prostiprester
Vidar Brekke:
Ragnhild Gilbrant:

92021134
40246979

Studentprest
Ragnhild Gilbrant:

40246979

Organister
Trond Våge:
Nils Tore Enget:
Valentina Antonsen:

95077580
99638092
95728689

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

Heradsbygd sokn
Fung. Sokneprest Vidar Brekke
Leder menighetsråd: Torkel Solberg
Elverum sokn
Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen
Hernes sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Bente Regnåsen
Nordskogbygda sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold
Sørskogbygda sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Svanhild Husa
Sykehuset innlandet, Elverum
Sykehusprest Guttorm Eidsslott: 62438021
Kirkens SOS:

81533300
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GUDSTJENESTER
Elverum kirke
Søndag 25. mars kl. 1100
Festgudstjeneste med barnekor.
Kirkefestspillene. Påskemysteriet
Torsdag 29. mars kl. 09:30 og 10:30:
Påskesang med barnehagene
Palmesøndag 1. april kl. 1100:
Gudstjeneste.
Skjærtorsdag 5. april kl. 1100:
Skjærtorsdagsgudstjeneste på Moen
sykehjem
Skjærtorsdag 5. april kl. 1900:
Kveldsgudstjeneste med nattverd
Langfredag 6. april kl. 1100:
Langfredagsgudstjeneste
Påskenatt 7. april kl. 2300:
Påskenattmesse
Påskedag 8. april kl. 1100:
Høytidsgudstjeneste
Søndag 15. april kl. 1100:
Familiegudstjeneste. 11`ern
Søndag 22. april kl. 1100:
Gudstjeneste
Søndag 29. april kl. 1900:
Samtalegudstjeneste
Tirsdag 1. mai kl. 1100:
Solidaritetsgudstjeneste
Søndag 6. mai kl. 1100:
Samtalegudstjeneste
Søndag 13. mai kl. 1100:
Familiegudstjeneste. Kirka mi.
Torsdag 17. mai kl. 0915:
Familiegudstjeneste

Hernes kirke
Palmesøndag 1. april kl. 1200:
Gudstjeneste på
Varden/Hovinberget
Påskemysteriet
Langfredag 6. april kl. 1800:
Langfredagsgudstjeneste
Påskedag 8. april kl. 1300:
Høytidsgudstjeneste
Søndag 22. april kl. 1100:
Samtalegudstjeneste

Nordskogbygda kirke
Palmesøndag 1. april kl. 1200:
Gudstjeneste på
Varden/Hovinberget.
Påskemysteriet
Skjærtorsdag 5. april kl. 1800:
Skjærtorsdagsgudstjeneste
2. påskedag 9. april kl. 1100:
Gudstjeneste
Søndag 29. april kl. 1100:
Gudstjeneste

Påskedag 8. april kl. 1300:
Høytidsgudstjeneste
Torsdag 12. april kl. 1100:
Sætre aldershjem. Nattverd på institusjon.
Søndag 15. april kl. 1100:
Gudstjeneste
Søndag 6. mai kl. 1100:
Gudstjeneste

Heradsbygd kirke
Palmesøndag 1. april kl. 1100:
Gudstjeneste. Påskemysteriet
Påskedag 8. april kl. 1100:
Høytidsgudstjeneste
Søndag 15. april kl. 1100:
Våronnmesse
Søndag 29. april kl. 1100:
Gudstjeneste
Søndag 13. mai kl. 1100:
Samtalegudstjeneste

Sørskogbygda kirke
Palmesøndag 1. april kl. 1200:
Gudstjeneste på
Varden/Hovinberget.
Påskemysteriet
Skjærtorsdag 5. april kl. 1100:
Skjærtorsdagsgudstjeneste

KONSERTER
Konserter i Elverum kirke

Konserter i Hernes kirke

Lørdag 24. mars kl. 1200:
«Orgelklang 12» med organist Kim Andre Lindberget.

Lørdag 31/3 kl. 17:00:
Påsken i bilder, toner og ord.

Lørdag 7. april kl. 1200
«Orgelklang 12» med organist Johan Martin Røsand.

Lørdag 21/4l kl. 17:00:
Ungdommens kulturkveld

Lørdag 21. april kl. 1200:
Orgelbruskonsert med organist Trond Våge.

Lørdag 12/5 kl. 17:00:
Fra Mozart til Sandbeck

Søndag 22. april kl. 1830:
Christianfjeld Jazzorchester med solist Anne Flugstad.

Torsdag 24. mai kl. 18:00:
Hernes barnegospel priser våren med sprudlende konsert

Fredag 11. mai kl. 2200:
Midnattskonsert.
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Familiedag på Varden i Hernes
Før påske har mange tredjeklassinger vært og nyte de naturskjønne omgivelsene.
med på samlinger i sin kirke for å arbeide Du trenger ikke å ha barn som har vært med på sammed det store påskemysteriet. Hva som skjed- lingene for å komme hit. Alle er velkomne!
de med Jesus palmesøndag, skjærtorsdag,
langfredag og påskemorgen?
I løpet av tre samlinger har barna på ulike måter arbeidet med den spennende fortellingen om Jesu siste dager
på jord. Samtidig som de har hørt fortellingene har de
vært med på å bygge opp et påskelandskap som illustrerer fortellingene knyttet til de forskjellige dagene.
Selv om fortellingene knyttet til påske er preget av
lidenskap og sorg så er det først og fremst gleden, håpet
og det nye livet som er påskens budskap. Det er dette
vi ønsker å formidle gjennom samlingene.
Samlingene avsluttes med en gudstjeneste der barna
skal synge og på andre måter bidra til at gudstjenesten
blir en flott inngang til påskehøytiden. I Leiret blir
denne gudstjenesten den 25. mars, de andre kirkene har
gudstjeneste på palmesøndag. Hernes, Nordskogbygda
og Sørskogbygda avslutter sine samlinger med en
familiedag på Varden kl. 12.00 på palmesøndag. Her
blir det en vandring gjennom hele påskefortellingen.
Etter gudstjenesten blir det varme pølser fra utegrillen
og muligheter for å benytte seg av fasilitetene på
Varden skistadion med både akebakke, kuleløype og
milelange skiløyper eller rett og slett bare sette seg ned

Prinsesse Märtha har funnet en
fjær. Hun hevder det er kommunikasjon med englene. Da har jeg
større tro på at en fjær kan bli til
fem høns.
Før prinsessen startet sin engle-

skole, livnærte hun seg som eventyrforteller. Nå har hun henvendt
seg til de voksne. Da blir det
straks mer alvor. Nå skal jeg være
den første til å innrømme at det er
mer mellom himmel og jord enn
vi kanskje aner. At vi også kan
erfare uforklarlige ting, skjer jo
rett som det er. Prinsessens englesuksess er jo på mange måter et
eksempel på dette. Men hvorfor
fjær? Hva har hvite hønsefjær
med engler å gjøre, egentlig?
Antakelig like lite som laken har
å gjøre med spøkelser.
Så var det heller ikke lakenene
huseier i Vinstra klagde på, han
som fikk huskjøpet opp i rettsapparatet og ville ha det annulert.
Det var forstyrrelser av spøkelser

i det nye huset, og det var ikke
oppgitt i prospektet. Det er ikke
lett å bure inne spøkelseskladden,
skulle de få tak i ham. Så kanskje
det likevel er best å kvitte seg
med hele huset? Du skal jammen
ikke spøke med spøkelser!
Åndene har makt i dag også.
Det forteller fjernsyn og ukeblader oss. Folk lar seg styre eller
blir styrt. Det er kanskje det mest
skremmende i engle- og spøkelsesdebatten. Mer skremmende
enn uforklarlige lyder og fjær
som faller. Det er ikke rart det går
ut over nattesøvnen.
Prinsessen har funnet en fjær.
Hadde det bare vært en ert –
under lakenet.
Periscopus

