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Satire og kritikk
I 1979 kom filmen Life of Brian av og med den britiske humorgruppa
Monty Pyhton. På norsk fikk filmen tittelen Profeten Brians liv og historie. Filmen ble stoppet i Norge i 1980 av Statens Filmkontroll grunnet
blasfemi.
I Sverige ble den øyeblikkelig markedsført som «filmen som er så morsom
at den er forbudt i Norge.» Noen år senere slapp filmen også gjennom sensuren i Norge med 18-årsgrense, og en ekstra fortekst som forklarte at
Brian ikke er Jesus, og med noe av dialogen utekstet. Enkelte kristne grupperinger følte seg krenket og protesterte, og kirkens ledere var skeptiske.
Så sent som i 2004 ble aldersgrensen for filmen satt ned til 11 år.
Dette til ettertanke når vi ser reaksjonene rundt i verden på hva karikaturene og filmen av profeten Muhammed har utløst. Vi har litt vanskelig for
å forstå de sterke reaksjonene disse filmene har vakt, men det er fordi det
er mye mer komplekst enn spørsmålet om blasfemi.
Blasfemi handler om mennesker som føler seg krenket, ikke Gud. Gud kan
nok tåle både menneskelig dårskap, og overtramp, og vi kan til og med
lære noe av det. Også det vi på et tidspunkt kan oppfatte som overtramp i
ytringsfrihetens navn. Life of Brian hjalp oss til å le av oss selv, ikke Gud.
Det hadde vi som kirke godt av.
Ole Kristian Bonden

Bestemors død
Bestemor var død. I huset kjentes
vemod. Bestemor var trygghet. Det
var godt å være der hun var.
Nå kjente de tomheten.
Presten kom for å snakke om begravelsen. Han lyttet til hva de hadde å
fortelle. Ordene kom lett. De var
fulle av minner og godhet for bestemor.
På gulvet lekte en fire-åring. Hun
holdt på med sitt. En liten dukke
fikk hennes omsorg. Med ett stod
hun opp og løp til mamma. - Er
bestemor like død som fuglen, spurte hun. Det ble stille i rommet. Alle
hørte hva fire-åringen sa. Mamma
prøvde å forklare. - Du skjønner,
barna fant en død fugl på asfalten
her i går. Så det ble en liten fuglebegravelse.
Nå spurte barnet, er bestemor like
død som fuglen? Hun hadde holdt
den døde fuglen i hendene sine.
2
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Vi som var voksne syns det var et
merkelig spørsmål. Det er vel derfor
jeg husker hendelsen. Barnet lurte
på hvor mye død en kan være.
Uten å vite det rørte hun ved en av
de aller mest utfordrende tanker vi
har. Vi vet at det går ikke an å være
litt død. Død betyr at alt som bandt
oss til de andre, er avsluttet. Det er
definitivt. Den som er død har gått ut
av tiden.
Barnet hadde kjent det selv, da hun
stod med den døde fuglen i hendene.
Den fløy ikke mer. Den sang ikke
mer. Alt det hun hadde av bilder av
fugler inni seg, var slutt for denne
ene.
Er bestemor like død som fuglen?
Ja, det er hun. Hun «flyr» ikke mer.
Hun «synger» ikke mer. Hun deler
ikke tid lenger med de andre i huset.
Hvor er bestemor? Hun er ikke i
tiden. Det er avsluttet. Men det hun
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betød for de andre i huset, det er. Det
er ikke avsluttet. Mens hun var i
tiden bygget hun inn bilder i de
andre, bilder av det som er.
«Det som er», er evig. Tiden er flyktig. De dagene vi har, er den muligheten vi har, da det flyktige kan få
evighetens stempel. Tiden er bare
den form det evige kler seg i.
Vi tror at når bestemor er død, så er
hun ikke borte. Hun er i det evige,
det vi kaller Gud. Det som varer. Det
som er slik, at vi i salmenes bok kan
lese: Spurven har funnet et hjem,
svalen har fått seg et rede hvor den
kan legge sine unger, ved dine altere,
Herre Sebaot, min konge og min
Gud. Salige er de som bor i ditt hus.
Bestemor er salig. Men hun la bildene av det evige igjen, inn i de
andre, den tiden hun var her.
Sevat Lappegard
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Skilles kirke og stat?
Den nye grunnloven er klar:
Den norske kirke forblir
Norges folkekirke og understøttes av staten.
21. mai i år vedtok Stortinget grunnlovsendringene som endrer relasjonen mellom Den norske kirke og staten. Vedtaket bygger på stortingsforliket som ble inngått av alle politiske
partier på Stortinget 10. april 2008.
Dette kan kort oppsummeres slik:
• Proster og biskoper utnevnes av
organ oppnevnt av Kirkemøtet.
Kirkelig statsråd opphører som kir
kelig organ. (Kirkelig statsråd er de
i regjeringen som er medlem av
Den norske kirke)
• Grunnlovens bestemmelser som
omhandler «den evangelisk-lutherske Religion» endres
• Dagens finansieringsordning
videreføres
• Dagens gravferdsforvaltning
videreføres
• Livssynsnøytrale seremonirom til
bruk ved gravferd og ekteskapsinngåelse skal utredes, med sikte på
lovfesting av et kommunalt ansvar.
Grunnlovens §2 og §16 het tidligere:
«A lle Indvaanere af Riget have fri
Religionsutøvelse. Den evangelisklutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion. De Indvaanere,
der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i
samme.» (§2)
«Kongen anordner al offentlig Kirkeog Gudstjeneste, alle Møder og
Forsamlinger om Religionssager, og
paaser, at Religionens offentlige
Lærere følge de dem forskrevne
Normer.» (§16)
Etter grunnlovsendringene står det nå
i paragraf 2 og 16:
«Verdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske A rv. Denne
Grundlov skal sikre Demokrati,
Retsstat og Menneskerettighederne.»
(§2)
«A lle Indvaanere af Riget have fri
Religionsøvelse. Den norske Kirke,
en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøt-

tes som saadan af Staten. Nærmere
Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. A lle Tros- og
Livssynssamfund skal understøttes
paa lige Linje.» (§16)
Ikke løsrevet, men fristilt
Partene i Stortingsforliket var enige
om at Den norske kirke skulle ha en
særskilt forankring i Grunnloven.
Den norske kirkes organisering og
virksomhet skulle fortsatt reguleres
ved egen kirkelov, og staten fortsatt
lønne og ivareta arbeidsgiveransvaret
for de som ansettes av sentralkirkelige organer. Kirkeforliket slo fast at
prester fortsatt er statstjenestemenn.
Den regionale og sentrale kirkelige
administrasjonen skal fortsatt være
en del av statsforvaltningen. Staten
skal sørge for at kommunen har lovbestemt plikt til å finansiere den lokale virksomhet, og kommunen er
representert i kirkelig fellesråd.

de sentralkirkelige organene for å løsrive seg mest mulig fra staten.
Lokalmenighetene har vært mer
skeptiske. Ennå gjenstår mange
spørsmål som må avklares, med
tanke på hvordan Den norske kirke
skal organiseres i framtida.
Demokratisering
Det synes å være stor enighet i
Stortinget om at mer myndighet til
kirkas valgte råd, krever en sterkere
demokratisk legitimitet og forankring
hos kirkemedlemmene. Også sentralkirkelige organer har tatt til orde for
dette. Det er likevel uenighet om hva
dette betyr i praksis. Det pågår i dag
en maktkamp mellom ulike aktører
som kjemper for ulike valgordninger,
hvem som bør ha arbeidsgiveransvaret, om makt skal sentraliseres eller
fordeles, om religion er et privat eller
offentlig anliggende. Mange av
avgjørelsene tas i Stortinget og på
Kirkemøtet i tida som kommer.
Begge deler er valgte organer hvor
alle stemmeberettigede har mulighet
for å påvirke gjennom valg og politisk arbeid. Men begge organer utfordres også til å fatte beslutninger som
våger å lytte til grasrota og ta beslutninger som ivaretar folkets tilhørighet til kirka. Også de som ikke roper
høyest.
Tekst: Ole Kristian Bonden

Bare første skritt mot fullt skille?
Når grunnlovsendringene nå er vedtatt, opphører kirkeforliket. De ulike
politiske partiene har hatt ulike interesser i saken. Noen vil videreutvikle
statskirkeordningen inn i ei ny tid,
andre vil at staten prinsipielt skal ha
minst mulig med Den norske kirke
eller religion forøvrig å gjøre. I diskusjonene om Den norske kirke som
eget rettssubjekt og en
ny kirkelov vil det bli
debatt i Stortinget om en
nå skal vedta en detaljert
kirkelov, eller bare en
generell rammelov som
ikke legger bestemte
føringer og premiss. Vi
må også forvente at diskusjonene om finansiering,
arbeidsgiveransvar og
gravferdsforvaltning vil
komme opp på nytt, nå
etter at forliksperioden
er over. I de kirkelige Disse tre representerte kirkens gamle tredelte
organer pågår også dis- ledelse, f.v. ledende biskop Helga Haugland
Byfuglien, kong Harald og Kirkerådets leder Svein
kusjonene for
fullt om ny kirkeord- Arne Lindø. Kongens kirkestyre ble ivaretatt av kirning. Alle
landets kelig statsråd som ble avviklet med grunnlovsenmenighetsråd er bedt om dringene 21. mai i år. Stolen i midten vil stå tom på
å komme med innspill i neste kirkemøte. Nå pågår en maktkamp om kirkens
prosessen. Det har lenge ledelse og organisering og om kirkas tilknytning til
vært sterke krefter også i staten. foto: kirken.no
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Det er meningsfylt å spille i gravferd
Organistene Trond Våge og Nils Tore Enget er sentrale under gravferdene i Elverum. De spiller på rundt 100 gravferder hver i året og opplever at deres bidrag gjennom musikken er med
på å forløse følelser og minner hos de pårørende.
- Hva betyr musikk og sang for sørgende i gravferd?
- Jeg opplever at musikken og sangen
først og fremst forløser følelser. Du
hører ofte at folk begynner å gråte når
jeg begynner å spille. Det er mange
følelser knyttet til musikk, sier Enget.
Jeg tror musikken når langt inn.
Mange er nok mer mottakelig under
gravferd enn i andre settinger. Dette
er også Våges erfaring. - Der ord ikke
når inn, kan kanskje musikken åpne
opp, uten at jeg vil sette de to tingene
opp mot hverandre. Jeg tror ord og
musikk kan utfylle hverandre.
Sammen kan de forløse følelser og gi
opplevelse av nærhet.

musikk er bra for å gjennomleve
gravferden. Den bør jo være en
avspeiling av levd liv. Musikk- og
sangvalget bidrar til det. Gravferden
ville nok ha blitt fattigere uten, mener
Våge. Enget tror også det ville oppleves litt tomt, kanskje uforløst også. –
Det er mye fint som blir sagt, men jeg
tror musikken bidrar til å forløse
følelser og minner som gjør sorgarbeidet lettere. Derfor legger vi vekt
på å ha ekstra musikkrefter på allehelgensgudstjenestene, hvor vi minnes de som har dødd det siste året.
Jeg har også stor tro på å bruke
levende formidling av sang og
musikk i gravferden. Vi oppfordrer
pårørende til å velge dette fremfor
cd-musikk, nettopp fordi den levende
formidlingen gir nærhet på en helt
annen måte. Vi strekker oss langt for
å formidle de pårørendes ønsker. Det
er viktig at kvaliteten på det som

- Hvordan merker dere at musikken
preger folk?
- Det kan være forskjellig, sier Enget.
- Ved siden av at det forløser gråt, så
opplever jeg at det ofte blir et fokus
mot musikken når jeg spiller i
gravferd. Det kan være helt
fullt i kirkerommet, men praten
stopper og folk lytter til musikken. Musikken vi spiller før
gravferden, prøver vi å gjøre så
personlig som mulig. Det er
forskjell på valg av musikk om
det er et gammelt eller ungt
menneske som er dø. Vi prøver
å finne noe som vi tror passer.
– Ja, og solosang og salmesang
er mange ganger valgt ut fordi
de betydde noe for avdøde, og
da vil de jo vekke minner og
følelser når vi spiller dem, legger Våge til. - Når det gjelder Organist Trond Våge
salmesang, er det flott når vi
merker at folk deltar. Da blir sangen fremføres er bra og ikke minst forbeet uttrykk for fellesskap. Jeg tror det redelsen. Det er jo bare én sjanse til å
er godt for de nærmeste å oppleve at gjøre det bra, sier Enget.
fellessangen er med på å bære dem i
gjennom seremonien, sier Våge.
- Hvordan er det å være musiker
under gravferder?
- Hva vil en gravferd vært uten sang - Jeg synes det er veldig meningsfullt,
og musikk?
sier Våge. – Det er et privilegium å
- Musikken er med på å skape en være med på å skape en fin ramme
ramme. Vekslingen mellom ord og rundt en avskjed. Jeg føler at jeg er
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nære livet, selv om det altså handler
om gravferd. Enget er enig dette. –
Det er ofte vanskelig å sine noe i slike
sammenhenger. Derfor synes jeg det
er fint å bidra med musikk.
Tekst og foto: Tore Hummelvoll

Organist Nils Tore Enget

Fakta:
Salmer som er gjengangere
under gravferd i Elverum:
Kjærlighet fra Gud
Blott en dag
O, bli hos meg
Jeg er i Herrens hender
Gud, når du til oppbrudd kaller
Å leva det er å elska
Nærmere deg min Gud
Lei, milde ljos
Fager kveldssol smiler
Så ta da mine hender
Tips fra organistene:
Svein Ellingens salmer:
Vær sterk min sjel
Din fred skal aldri vike (går på
melodien til Velt alle dine
veie)
Mye brukt musikk:
Der roser aldri dør
Ved Rondane
Ave Maria (Schubert)
Air (Bach)
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Konserter i Elverum kirke
«Orgelklang 12»
Lørdag 3. november kl.12:00
med organist Trond Våge
Denne lørdagens «Orgelklang 12» er
på Allehelgensaften og preges av denne
kirkeårsdagen. I hovedsak vil programmet være musikk av Johann Sebastian
Bach, det blir både orgelkoraler og
andre verk som naturlig faller inn på en
dag for sorg og savn, men også lys og
håp. Gratis inngang

Klaverjazz med Espen Berg
Søndag 18. november kl. 18:00
Pianist og komponist Espen Berg, opp-

rinnelig fra Hamar, lanserer denne høsten sitt nye soloprosjekt med flygelet
som eneste medspiller. Billetter ved
inngang. Billetter ved inngang.

Luciamorgen
Ala Cantus og Minores
13. desember kl. 07:30.
Dette blir en stemningsfull konsert
hvor barnekorene synger om advent og
jul, om lyset og håpet, samt forventningene til høytiden som ligger foran
oss. Gratis inngang. Ole Kristian
Bonden og Nils Tore Enget leder an.

Konserter i Hernes kirke
Christianfjeld Jazzorchester
Lørdag 10. november kl. 17:00
Christianfjeld Jazzorchester har nylig
feiret sitt 30-årsjubileum og er i vinden
som aldri før. Dette blir en konsert til å
bli i godt humør av. Billetter selges ved
inngangen og koster kr 150,-.

Cantate Domino med
«Requiem» av John Rutter
Søndag 11. november kl. 19:00
Cantate Domino med orkester og
sopransolist Anette Solberg fremfører

Rutters «Requiem».
Hans Requiem er ikke blitt fremført i
vårt distrikt tidligere, men internasjonalt er dette et av de mest fremførte
Requiem. Vi får assosiasjon til både
musikal og blues-tradisjonen, så vel
som til engelsk kirkemusikk. Verket
fremføres med et lite orkester bestående av bl.a. harpe og slagverk. Rutters
musikk er preget av gode melodier og
spennende klanger og vil bli en meget
god lytteopplevelse i Hernes kirkes
gode akustikk! Billetter ved inngang.

Hernes korforening
Hernes korforening bidrar med korsang
under Allehelgensgudstjenesten i Hernes kirke
4. november kl. 11:00.
Korforeningen serverer en meget stemningsfull julekonsert onsdag 5. desember. Klokkeslett offentliggjøres i lokalpresse og på våre nettsider.

Kirkekoret sang i Berlin
Elverums kirkekor Cantate
Domino var i høst invitert for
å synge i Berlin. Det ble suksess.
Med den norske ambassaderåden på
første benk og en nesten fullsatt kirke
sang Elverumskoret konsert under den
internasjonale korfestivalen Chorint i
Marienkirche, sentralt i Berlin sentrum.
Også noen Elverumsinger hadde tatt
turen for å overvære begivenheten i
begynnelsen av september.
Koret sang Griegs fire salmer arrangert
av Knut Nysted. Det fortelles om et
svært lydhørt publikum som visste å
sette pris på prestasjonen. Koret sang

også sammen med vertskirkens eget
kor, Marienkantorei og Deutsches
Sinfonie-orchester. De framførte
Robert Schumanns svært krevende og
vakre messe i C-moll. Koret medvirket
også under søndagens gudstjeneste i
det som er Berlins eldste kirke som
fortsatt er i bruk.
Koret tilbrakte fem dager i Berlin, og
foruten prøver med kor og orkester, ble
det også tid til andre kulturelle og sosiale aktiviteter. I november synger koret
Reguiem av John Rutter i Hernes kirke.

I Marienkirche på Alexanderplatz, sentralt i Berlin sentrum, var Elverums
kirkekor Cantate Domino invitert i
begynnelsen av september for å holde
konsert.
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Allehelgensvandring for tiåringer
I forbindelse med allehelgen blir
femteklassingene
invitert
til
Allehelgensvandring i sin kirke i
løpet av de neste dagene. Gjennom
en kveldsvandring inne i kirka og
ute på kirkegården, skal barna
samle perler til livets krans,
Kristuskransen. Underveis skal de
gjøre små aktiviteter, som illustrerer det fine i livet – og det som kan
være litt tungt.
Menighetspedagogene Hege
Midthun og Guri Gøbel leder vandringen, sammen med flere ungdomsledere.
Aldri er kirkegårdene vakrere enn
tiden rundt allehelgen, med mange
lys på gravene. Det er derfor en god
opplevelse å besøke kirkegården på
denne tiden, både for voksne og
barn. Dersom ditt barn ikke har
meldt seg på, er det bare å ta kontakt med kirkekontoret på tlf.
62 43 52 70

Ill.foto: fra Allehelgensvandring i Elverum i 2010.

Når barn sørger
Plutselig ble det helt stille i hagen.
Anders på fem år ropte: «Kom og se
på fuglen.» De kom alle sammen og
så ned på fuglen som lå stille i gresset. «Den sover,» sa Merete. «Jeg
tror den er død,» sa Maren. De visste ikke helt hva de skulle gjøre.
Men Anders tok fuglen opp. «Den
er død,» sa Maren igjen. «Det er
ikke noe hjerte som banker, og jeg
har sett en fugl som kræsja i vinduet hjemme hos oss og da pappa så
på fuglen banket hjertet så veldig,
sånn dunk dunk veldig fort. Pappa
sa at fuglen levde for hjertet slo.
Men denne fuglen er død. Det er
ikke noe hjerte som slår.» De så på
fuglen alle sammen, og ingen så
noe hjerte som slo. «Du må ikke
holde i fuglen,» sa Petter, «vi skal
6

Kirkebakken nr. 3 / 2012

ikke ta i døde ting, så.» Anders
slapp fuglen ned på bakken og tørket fort hendene på gresset. Så
begynte en hektisk virksomhet på
lekeplassen. Merete hadde sagt at
fuglen måtte begraves. Tre av barna
ordnet opp, med Maren i ledelsen.
De la fuglen på en seng laget av
blader. Anders på fem ble utpekt
som prest. Han stod med foldete
hender, og to av barna fikk tårer i
øynene. Begravelsen ble avsluttet
av Janne, som kom løpende og
ropte: «Se, jeg har fått en nye ball.»
Og de fleste løp for å se ballen.
Det er lite som er spesielt med
denne fortellingen. Det er vanlig at
barn leker begravelse. Det er vanlig
og viktig. Gjennom leken gjenspei-

ler barna virkeligheten slik de kjenner den. Gjennom slike leker bruker
barna det de har lært om sorg og
død og «prøver det ut» i leken. Dels
kan slike leker virke bearbeidende
på de sorgopplevelser barn ha vært
gjennom, dels fungerer slike leker
som opplæring i sorgreaksjoner.

Hentet fra: Vil du trøste meg, Gud?
Av Paul Erik Wirgenes, 2000
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En krans for livet
I Sverige bor det en biskop som
heter Martin Lönnebo. Han fikk en
idé. Han tenkte: Det ville være fint
å ha en liten krans med perler som
kan minne oss på hva det vil si å tro
på Gud og på Jesus. Hver perle
betyr noe. Hver perle kan vise oss
noe som er viktig. Vi kan holde
kransen i hånden, ha den i lomma
eller på armen, leke med den og
kjenne på hver enkelt perle.
I kransen finner vi Gudsperlen,
jegperlen, dåpsperlen, ørkenperlen,
stillhetsperlene, gledesperlen,
kjærlighetsperlene, hemmelighetsperlene, nattperlen og håpsperlen.
Alle disse perlene favner livet, på
godt og vondt. Og ikke overraskende er Guds-perlen den største og
mest gylne av dem alle.

Torunn er reservebestemor
Torunn Løken har vært reservebestemor for Nora Emilie (3) og
Eirik (1) siden mars i fjor. Og de
storkoser seg sammen.
Ilze Esite og Maris Esitis fra Latvia,
kom til Elverum i 2008. De har som
de fleste andre småbarnsfamilier en
travel hverdag. Ilze jobber som
leder i en barnehage og Mariz har
hatt flere ulike jobber, noen med
lang reisevei. Det ble fort store
utfordringer for familien.
Møter på kveldstid, syke barn kan
noen hjelpe med å hente i barnehagen? Ilze spurte de hun hadde kontakt med, om ikke det var noen der
ute som kunne tenke seg å være
besteforeldre. Torunn var ikke vond
å be. Det er så fint å ha noe annet å
være opptatt av, enn bare meg selv
sier Torunn. Dette er ikke slitsomt.
Jeg har alle bestemorprivilegiene,

som å skjemme de litt bort og så
slipper jeg å oppdra dem. Vi bare
koser oss sammen. Noen ganger
sover Nora Emilie over og har alenetid med Torunn, det er veldig stas
for begge.
Torunn er som et familiemedlem
sier Ilze. Hun var i år med på
Latvisk påskefeiring og feiring av
nasjonaldagen. Middager spiser de

hos hverandre. I dag har Torunn
laget mat, potetgrateng og falukorv,
samtidig tar hun opp noen pølser fra
kjelen og sier med et smil du skjønner barna vil helst ha pølser.
Diakon Siv Engevik ønsker nå å
starte en resevebesteforelder gruppe
med oppstart over jul. Er det noen
der ute som kunne tenke seg å være
reservebesteforeldre?
Kirkebakken nr. 3 / 2012

7

37481 - kirkebakken - nr.3-2012:Kirkebakken

17-10-12

07:54

Side 8

Ny sokneprest gleder seg til å m
Friluftsmennesket Edle
Fremstad er ny sokneprest i
Heradsbygd. Hun ser fram til
å møte både folk og kong
vinter i Elverum.
Edle Fremstad har bare noen dager
bak seg på sitt nye kontor
i Generalgården.
- Mitt første inntrykk av folk i
Elverum, er at de er åpne og blide.
Både de jeg møter på jobb, men
også folk jeg møter på butikken. Da
føler man seg velkommen som innflytter, smiler Fremstad.

Kommer fra Østfold
Den nye soknepresten i Heradsbygd
har kommet flyttende fra
Sarpsborg, hvor hun har vært sokneprest i 11 år. Opprinnelig er hun
fra Haugsbygd utenfor Hønefoss.
- Jeg har vokst opp på bygda, og jeg
kjenner at det er godt å være tilbake
på bygda igjen, sier Fremstad.
Foreløpig bor hun med mann og
hund i Leiret, men ut i det nye året
flytter de inn i presteboligen i
Heradsbygd.
- Det er viktig for meg å bo i menigheten jeg skal jobbe i. Så fort det er
mulig, flytter vi til Heradsbygd, forteller hun.
Nye utfordringer
Fremstad forteller at hun og mannen var klare for nye utfordringer
på et nytt sted, og dermed havnet
paret i Elverum.
- Jeg syns kirken i Elverum virker
godt organisert, samtidig som den
er målrettet. Jeg liker å vite hva
man skal jobbe mot, sier den nye
presten.
Hun forteller at folkekirkefokuset i
Elverum også er en god grunn til at
hun ønsket seg hit.
- De aller fleste i Norge står i statskirken, og da må kirken ta det på
alvor og være en folkekirke. Jeg
mener at vi må gi folk trygghet på
at de er en del av kirken, selv om
8
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å møte folk og snø
man ikke møter opp til gudstjeneste
hver søndag, sier Fremstad.
- Mange prester flytter rundt, blir
dere rotløse?
- Jo det kan du si, vi håper at vi skal
like oss så godt i Elverum at vi kan
bli gamle her, smiler presten.
Men hun er helt åpen på at det også
er bra at prester skiftes ut fra tid til
annen i en menighet.
- Jeg tror det er greit med noen skifter, for vi går oss inn i noen spor.
Samtidig er også kirken i dag nødt
for å endre seg i takt med samfunnet på en annen måte enn tidligere,
og det gjør at vi som jobber der må
være omstillingsvillige, sier
Fremstad.

Ble tilfeldigvis prest
Fremstad forteller at det var noe tilfeldig at hun endte opp som prest.
- Jeg valgte teologistudiet fordi jeg
syntes det var interessant og tenkte
at det kunne brukes til så mangt.

Familiebakgrunnen min har ikke
ledet meg inn i det, men jeg syns
det var spennende, sier Fremstad.
Hun forteller om at hun jobbet en
del år som ungdomsarbeider i en
kristen organisasjon, men at hun
etter en modningsprosess fant ut at
hun ville bruke utdannelsen sin til
prestegjerningen.
- Det er kanskje spesielt det med
gudstjenester som førte meg inn på
den vegen. Ikke minst er det et privilegium å få møte folk, og være
sammen med mennesker i de store
hendelsene i livet, både de gode og
de vonde dagene, sier hun.

- I Sarpsborg var det så som så med
det, så hjemme hos oss gleder vi oss
over minusgradene i Elverum om
dagen, smiler hun.
Den nye presten forteller at både
hun og mannen liker seg svært godt
i skog og mark.
- Vi liker å være ute i naturen, både
til fots, men også på ski, så vi satser
på en kald og snørik vinter i
Elverum, sier presten.
- Er dere birkebeinerløpere?
- Mannen min var det tidligere, men
nå vil vi nok utnytte løypene uten å
stå på startstreken, smiler hun.
Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

Venter på snø
Nå tar hun fatt på prestejobben i
Heradsbygd for fullt, men det er
absolutt ikke umulig at du møter
presten i friluftsklær også.
Fremstad forteller at snø og kalde
vintre også var en god grunn for
paret å flytte til Elverum.

* Edle Fremstad, 44 år
* gift med Petter Fremstad
* har hunden Ina, en flat coated
retriever

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

Marit Stenrud-Buflod
Edle Fremstad

92097881
99737812

Heradsbygd sokn
Sokneprest Edle Fremstad
Leder menighetsråd: Torkel Solberg

Prostiprester
Vidar Brekke:
Ragnhild Gilbrant:

92021134
40246979

Elverum sokn
Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen

Studentprest
Ragnhild Gilbrant:

40246979

Organister
Trond Våge:
Nils Tore Enget:
Valentina Antonsen:

Hernes sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Bente Regnåsen

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
Kirkeverge Arild Lande
90137634
Vaktmester i Generalgården Frode Bech

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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Tanker om troen og livet
En drøm, et hotellrom og minnenes kraft
En mann fortalte om drøm han
hadde. I drømmen bodde han på et
hotell og rommet han hadde fått ble
han utrolig glad i. Han husket ikke
hvordan rommet så ut, bare hvilke
følelser det skapte i ham. Det var et
rom hvor han følte seg glad og i
fred med seg selv. Alt var
som det skulle være også
med han selv. Så, etter som
drømmen fortsatte, vandret
han til andre plasser og gjorde andre ting inntil han kom
tilbake til det samme hotellet. Men denne gang hadde
han fått et annet rom. I dette
rommet følte han seg ikke
bekvem i det hele tatt. Det
var mørkt og trykkende og
mørket krøp inn i ham. Han
gikk ned i resepsjonen og
fortalte om sitt problem. Han
ville ha det rommet han tidligere hadde hatt, men kunne
ikke huske hvor det var og
hvordan han kunne finne det.
Mannen i resepsjonen sa det (foto:
ikke var noe problem. Jeg vet
hvilket rom du mener og du kan få
det når som helst du ønsker det. Alt
du må gjøre er å spørre etter det ved
å bruke dets navn. Hva er navnet på
rommet spurte mannen. Rommet
heter Husk!, sa mannen i resepsjonen. I det samme våknet mannen av
drømmen. Hans opplevelse av
drømmen var at den var god. Han
følte den som sann. Han forstod
ikke sannheten ved den, men opplevde den som en velsignet drøm,
og på en måte helbredende. For det
var et rom han følte fred i.
Gjennom vår hukommelse kommer
vi i kontakt med dype ting inne i
oss. Mannen i drømmen opplevde
to rom på hotellet. Det ene ga ham
fred, det andre ga ham uro. Han
søkte naturlig nok det som ga ham
ro.
10
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På mange måter husker vi hele
tiden. Det finnes ingen måter å
komme unna det på, selv om vi
mange ganger har prøvd å glemme
og skulle ønske vi har kunnet glemme. Alle mennesker vi har møtt,
alle steder vi har vært, alle våre

det har sett og opplevd nok sorg og
smerte til at det kunne forvandle
hjertet til stein. Men så langt har
ikke det skjedd. Til denne dag har
man overlevd. Så hva er det som
holder oss gående?
Noen vil si: Så svake som vi
er, en styrke bakenfor vår
styrke har dratt oss så langt
som vi er. Så korttenkte som
vi er, en visdom bortenfor
vår egen visdom har lyst
opp vår tilværelse akkurat
nok til at vi kunne finne en
vei
gjennom
skogen.
Hjerteløse som vi kan være,
en kjærlighet bortenfor vår
egen kraft til å elske har
holdt våre hjerter levende.
Har du et minnenes rom
som gir deg ro?

vie! flicr.com)

opplevelser, lever og puster et eller
annet sted dypt inne i oss. Og de
kan plutselig være intenst nærværende i vårt minne. Slik Hans Børli
beskriver det:
Hver gang jeg hører
svarttrosten synge
sin strofe av sol og is
hvitt
skinnende
inne i skoddesløret
en kuldskjær vårkveld
da må jeg tenke på
den sølvhvite hårlokken
ved tinningen hennes mor
siste våren ho levde(…)
Minnene kan også trenge seg frem
uten at vi ønsker det og ofte kan det
være slike minner som tærer på vår
kraft og tapper oss. Noen vil si at

I vår gudstjeneste har vi
faktisk et rom som heter
Husk!. Teologene kaller det
for ihukommelse, et gammeldags, men vakkert ord. Det er
rett og slett nattverden. I den lever
minnene om alt hva Jesus sa og
gjorde. I nattverden gjøres alt dette
nærværende for oss her og nå. Han
som sa: Salige er de som sørger –
for de skal trøstes, møter oss der.
Han som sa: Kom til meg alle dere
som strever og bærer tunge byrder,
så skal jeg gi dere hvile, møter oss
der.
Hver gang vi feirer nattverden
åpnes dette minnenes rom hvor tid
og sted oppheves. Her kan vi finne
en styrke bakenfor vår egen styrke,
en visdom bortenfor vår egen visdom, en kjærlighet bortenfor vår
egen kraft til å elske som holder
våre hjerter levende.
Tore Hummelvoll
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Sing It!
Elverum Ten Sing
Vi søker DEG! Du som er mellom
13 og 20 år, liker musikk, og har
lyst til å synge eller spille i band!
Koret møtes hver onsdag til øvelse
i Generalgården kl. 19:30 - 21:30.
Bandet møtes og øver sammen med
koret på onsdager annenhver uke.
Når vi møtes, øver vi inn mange bra
og varierte låter, innenfor ulike
sjangre. Vi har også alltid en god
pause hvor vi koser oss med frukt,
kake og kakao, leker, skravling, og
noen ganger får vi besøk til inspiasjon.
Vi arrangerer konserter, vi er med
på gudstjenester, og vi treffer andre
Ten Sing-kor på seminarer, kurs,
konserter og festivaler!
Bandleder er Ingvald Try. Voksen
hovedansvarlig og dirigent er
menighetsprest Marit StenrudBuflod.
Ta kontakt på sms til 920 97 881
eller bare møt opp på en øvelse!

Misjonsmøter
Sykepleiernes misjonsring
(SMR)
5. november hos Randi Huse i
Furuvn. 2, Elverum
3. desember hos Edel Lappegard i
Prestegårdsvn. 9, Elverum

Normisjonen

«Det å være med i Tensing er en
glede i seg selv fordi du får et godt
samhold med andre mennesker og
vi møter mange nye når vi er på
treff :)»
«Å være med på ten sing-ting er
trygt!»
«Vi vil gjerne fremføre musikken
på en bra måte, men det sosiale er
minst like viktig. Alle kan være
med, enten du har sunget mye før,
eller nesten ingen ting.»

6. november kl. 19:00 bønnemøte i
Generalgården
14. november kl. 19:00 felleskirkelig
bønnemøte hos Frelsesarmeen.
27. november kl. 19:00 adventsmøte
i Generalgården.
12. desember kl. 19:00 felleskirkelig
bønnemøte i Generalgården.

Det norske Misjonsselskap
Minijulemesse 5. nov hos Jorid Vahl
Arnsteinsveg 1, kl. 11.30.
Minijulemesse lørdag 8. desember i
Generalgården kl. 11:00 – 14:00.
Salg av utenlandsvarer og utlodning.
Andakt, og sang av Elverum pensjonistkor. Salg av kaffe og kaker.
Velkommen!

Tirsdagskveldsen
Vi ønsker å møte de som er nyinnflyttede eller ønsker seg et større
nettverk. Eller noen som har lyst til
å komme sammen med andre for å
gjøre noe i fellesskap.
Det er så mye hyggeligere å
komme sammen for en kinotur enn
å gå alene. Kveldsmaten smaker

også så mye bedre i et fellesskap.
De som blir med på dette er ulike
type mennesker i ulike aldere og i
ulike livssituasjoner. Noen er godt
kjent i Elverum og kan hjelpe andre
til å bli kjent.
Hva som blir temaene for kveldene
er litt opp til gruppa.

En av initiativtakerne til dette er
Torill Venåsen som selv er nyinnflytter, og har kjent litt på hvor vanskelig det kan være å bli kjent i
Elverum.
Det er bare å møte opp, eller ta en
telefon til diakonen (93047243)
eller kirkekontoret (62435270)

Kirkebakken nr. 3 / 2012
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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

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 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

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

Synsam Silkebækken
Storgata 23
Tlf: 62 41 11 82
silkebaekken@synsam.com

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

Rørleggere
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

Snekker/Byggherre
Harviken Bygg AS
Tlf. 62 41 51 13

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

Sportsbutikker
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
Sykkel og Motor Elverum AS
Vestsivn. 67
Tlf. 62 41 26 97
sykkelogmotor@gmail.com

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

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

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
Kåre Olav Myrvold f. 1945
Rønnaug Kristien Brenden f. 1936
Edgar Mathisen f. 1936
Margit Kristiane Syljeset f. 1915
Nils Aage Børresen f. 1951
Nils Løkken f. 1916
Torleif Blikkberget f. 1918
Håkon Kvikstad f. 1929
Berit Kristine Engebretsen f. 1942
Kolbjørn Bjørklund f. 1923
Kåre Henry Storsveen f. 1944
William Arthur Jones f. 1921
Thor-Georg Mobekk f. 1949
Gerd Hjorth Sørensen f. 1920
Bjørn Borderhaug f. 1923
Bjørn Myrvang f. 1942
Aslaug Oleane Flobak f. 1926
Jorolv Moren f. 1925
Aase Karin Holte f. 1927
ArneRagnar Hovelsås f. 1920
Arve Kolstad f. 1913
Svein Gundersen f. 1926
Randi Ragnhildsløkken f. 1949
Marit Elisabeth Stai f. 1972
Randi Liv Gløersen f. 1916
Roger Welten f. 1982
Reidar Jørgen Stenhammer f. 1929
Lars Ifarnæss Halberg f. 1978
Josefine Klingenberg f. 1918
Kellfrid Jørgine Ludvigsen f. 1912
Egil Kåkon Jachwitz f. 1924
Magna Nordberg f. 1911
Anne Margrethe Lien f. 1950
Aase Elfrid Nyengen aas f. 1929
Karl Pedersen f. 1924
Margit Storfjell f. 1914
Inga Beate Gunnarrud f. 1926
Petter Bogevold f. 1922
Gerda Louise Hansen f. 1924
Eli Rustad f. 1945
Gretha Helen Løken f. 1941
Helene Ingeborg Kronen f. 1928
Knut Bakke f. 1928
Marta Røhne f. 1919
Aslaug Berg f. 1920
Eva Helene Martinsen f. 1927
Jenny Synnøve Trolsberg f. 1921
Gunvor Tangen f. 1916
Oddbjørg Bjørnstad f. 1926
Bente Sandvold f. 1962
Erling Jomar Johansen f. 1924

Døde i Hernes
Tom Erik Langdalen f. 1981

Døde i Nordskogbygda
Klara Håberget f. 1924
Jon Gudmund Rugsveen f. 1963
Håkon Skjærvik f. 1942
Edel Irene Viktil Olastuen f. 1937
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Døde i Sørskogbygda
Judith Sørensen f.1921
Borghild Gjerdingen f. 1938
Astrid Jensine Larsen f. 1918
Bernhard Gaaskjølen f. 1920
Gunnar Engen f. 1925
Lars Odden f. 1964

Døde i Heradsbygd
Reidun Kristmoen f. 1947
Astrid Bekkelund f. 1931
Ingrid Larsen f. 1923
Kirsten Michelsen f. 1914
Klara Gørve f. 1913
Rolf Kristian Sagen f. 1945

DØPTE
Døpt i Elverum kirke
Natalie Strand
Henrik Bratvoldengen Svingen
Herdis Dadadottir
Nathalie Hvidsten
Maja Elverum Skaret
Johanne Sigstad
Storm Skramstad Uthus
Brage Wold Holtlien
Hedda Østbye Jansrud
Steffen Sørum Johnsen
Leah Børresen Strand
Leo Andre Amundsen Fuglerud
Oliver Skramstad
Leah Børresen Strand
Mia Øveråsen
Trym Langholen Strand
Even Aspen Andrå
Petter Fengsrud Saug
Oda Myrvang Sletengen
Jonathan Finstad Pram
Olivia Engen Håberget
Martin Engen Ottem
Marie Andreassen
Kevin Falksäter
Thor Emil Aasen Dahl
Anthony Matheo Paaske Hansen
Leah Rørdam Kristiansen
Filip Wendel Nyborg
Jonas Nordtun
Rikke Kolgrov
Martine Bondal Lorch-Falch
Magnus Midtlie
Stine Christiansen Kjærnet
Lotte-Emilie Øien
Tord Seim
Olivia Fresvik
Ida Camilla Martinsen
Marius Erikstad Jachwitz
Christian Junior Halvorsen Gløersen
Martine Finstad
Halvor Lindbakken
Nora Skiaker
Liam Ekberg Engemoen
Emil Alexander Sørbråten
Nathalie Johansen Carlsson

Leah-Corinne Rikenberg
Sander Øverli Gjerde
Alexander Bjørklund Larsen
Gabriel Alexander Johannessen
Kristiansen
Daniel Holmen-Sømoen
Emma Enersen
Jens Bolding Terjesen
Matheo Aarskog
Ella Druglimo
Leah Isadora Frøhaug
Vetle Grafsrønningen Sognli
Sebastian Olsen

Døpt i Triangelparken
Hanna Flodstrøm
Jacob Hagebakken

Døpt på Nubben seter
Tuva Stensvehagen Jensen
Leon Norberg Haugen

Døpt i Terningmoen kapell
Andreas Stenseth Ørslien
Emma Hestenes Oskal
Milla Hestenes Oskal

Døpt i Hernes kirke
Ingrid Morken Ødegaarden
Thelma Amalie Risbakken
Hornsletten
Andrine Gjørlihagen
Linea Rackaityte Høiåsen
Anne Marthe Karoliussen
Elias Sæther Øvergård
Ludvik Nyengen Brenden

Døpt i Nordskogbygda kirke
Ingrid Østbakk

Døpt i Sørskogbygda kirke
Emil Lundteppen
Karoline Brenna Bless
Døpt på Renosdammen,
Sørskogbygda
Luna Cecilie Løkken Bakken

Døpt i Heradsbygd kirke
Leon Alexander Nyborg
Nora Søgaard Knappen
Sander Øverby Sund
Emilie Andersen Bakken
Mia Hagen Lien
Odin Lysaker Bronken
Mats Richart Persson
Emilie Hogseth-Foss
Milly Aspen

Døpt på Bjølsetsetra i Heradsbygd
Kristian-August Østbye Kristiansen
Marcus Sørlie Søberg
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VIGSEL
Elverum kirke

Kirkelig velsignelse
Elverum kirke

Merethe Johnsen og John Peter Gausdal
Rangsini Watsana Kengkhtkit og Daniel
Jahnsen
Thea Nysæter Rasch og Ole-Andreas
Norheim Rake
Nina Syljeset og Rudi Åsebø Nikolaisen
Åshild Standnes og Per Anders Magnes
Vanya Veronica Møstad Galland
og Oscar Nordberg Haug
Else Marit Jevnaker og Terje Nygård
Johansen
Tone Sivertsen og Erlend Ormbostad
Kjersti Bråthen og Øyvind Kolgrov
Monica Granberg og Jon Arild
Grøtbekklien
Anita Rasch og Tom Aksel Grinaker
Irina Koroleva og Jo Hulbækdal

Marlene Maria Brestan og Ola Magnus
Lømo

Glomdalsmuseet Elverum

Heradsbygd kirke
Solveig Pedersen og Øyvind Harald
Bustad
Marit Johansen og Daniel Syversen
Nina Wågene Engebretsen og Bård Are
Engebretsen
Eva Waldal og Gunnar Myrvold

Sørskogbygda kirke
Liv Karin Suren og Kjetil Mellembakken
Huong Thi Nguyen og John Hagebakken

Hernes kirke
Bjørg Juliussen og Juul Oskar Aspli
Harviken
Henriette Brenden og Stein Sagen

Tonje Gotland Lien og Stein Are Saug

GUDSTJENESTER
4. november
A llehelgen Elverum kirke 11:00
Gudstjeneste. Bonden/Våge
A llehelgen Heradsbygd kirke 11:00
Gudstjeneste. Fremstad/Lindberget
A llehelgen Nordskogbygda kirke 11:00
Gudstjeneste. Hummelvoll/Antonsen
A llehelgen Hernes kirke 18:00
Gudstjeneste. Hummelvoll/Enget
Hernes korforening
A llehelgen Sørskogbygda kirke 18:00
Gudstjeneste. Stenrud-Buflod/Våge
10. november
Heradsbygd kirke 11:00
Gullkonfirmantjubileum
Brekke/Lindberget
11. november
Elverum kirke 11:00
Gudstjeneste Hummelvoll/Enget.
18. november
Elverum kirke 11:00
Familiegudstjeneste. Lappegard/Våge.
Elever fra Vestad skole medvirker.
Ala Cantus synger.
Heradsbygd kirke 11:00
Gudstjeneste. Fremstad/Lindberget.

Hernes kirke 11:00
Sammen i kirka gudstjeneste
Hummelvoll/Enget. Min kirkebok
4-åringer. Hernes barnegospel.
Sørskogbygda kirke 11:00
Gudstjeneste. Stenrud-Buflod/
Antonsen.
25. november
Elverum kirke 11:00 Gudstjeneste
Bonden/Våge.
2. desember - 1. s. adv
Elverum kirke 11:00
Sammen i kirka gudstjeneste.
Bonden/Enget. Min kirkebok 4-åringer
Nordskogbygda kirke 11:00
Sammen i kirka gudstjeneste.
Hummelvoll/Lindberget. 4-5-6 åringer.
Hernes kirke 16:00
Lysmesse. Hummelvoll/Enget.
Julegrantenning Norvang. Gruppe fra
Hernes skolekorps.
Heradsbygd kirke 17:00
Sammen i kirka gudstjeneste.
Fremstad/Lindberget. 4- og 5-åringer.
Sørskogbygda kirke 18:00
Sammen i kirka gudstjeneste. StenrudBuflod/Antonsen. 4-, 5- og 6-åringer
Julegrantenning. Tenn lys. Kirkebok.

6. desember
Elverum kirke 11:00
Babygudstjeneste.
Bonden/Midthun/Gøbel.
9. desember - 2. s. adv
Elverum kirke 11:00
Gudstjeneste. ?/Lindberget
Elverum kirke 18:00
Lysmesse. Lappegard/?
13. desember
Elverum kirke 07:30
Luciamorgen. Bonden/Enget.
Minores og Ala Cantus.

Kirkebakken nr. 3 / 2012

15

37481 - kirkebakken - nr.3-2012:Kirkebakken

17-10-12

07:54

Side 16

Velkommen til minnegudstjeneste på
allehelgensdag 4. november
Allehelgensdag er minnenes dag,
der vi spesielt husker på dem av
våre som ikke lenger er i blant oss.
I kirkene vil vi denne søndagen
holde gudstjeneste til minne om
våre døde. Vi markerer dette blant
annet med å lese navnene til de som
er stedt til hvile siden sist allehelgen. Dette gjøres i den kirken hvor
gravferden fant sted.
Har gravferden vært holdt i et av
kapellene i Leiret, vil navnet bli lest

i Elverum kirke. Under gudstjenesten vil vi la savnet få komme til
uttrykk gjennom salmer, tekster og
bønner. Samtidig vil vi gi håpet
rom, og kjenne gleden ved det som
var og som vi ennå bærer med oss.

Elverum kirke kl. 11:00 Kirkeskyss. Kirkekaffe.
Nordskogbygda kirke kl. 11:00 Kirkekaffe.
Heradsbygd kirke kl. 11:00 Kirkekaffe.
Hernes kirke kl. 18:00 Kirkekaffe.
Sørskogbygda kirke kl. 18:00 Kirkeskyss. Kirkekaffe.

Mellom svindel og helbredelse
Jeg registrerer at debatten om skolemedisin og alternativ behandling
raser igjen. NRK-programmet
«Folkeopplysningen» har satt sin-

nene i kok. Slikt er det alltid underholdning i.
Men det er ikke moro å være
sjuk. Heldigvis går det meste over
av seg selv. Noen ganger hjelper
verken piller eller skalpell. Da kan
noen og en hver være åpen for litt
av vært.
I «Folkeopplysningen» skal man
teste om alternativ behandling virker uten spesielt syke aktører.
Verken akupunktur, homeopati,
healing, astrologi eller naturpreparater synes å ha nevneverdig dokumentert effekt på prøvekaninene,
men noen synes åpenbart det virker. Humbug, spør fysikeren som
leder programmet. I beste fall placebo-effekten, svarer den allvitende psykologen.
Men hva er skolemedisin og hva er

alternativ behandling, kan en jo
lure? Selv på Elverum sjukehuset
har jeg opplevd å få akupunkturnål
i tåa og varme erteposer på ryggen.
Hva som helles i meg der oppe er
jeg ikke alltid like sikker på, men
det har vel en effekt, tenker jeg. Og
leger som er skeptiske til mirakelmenn og klarsynte gjør mange friske ved å klemme litt og snakke litt
og ta lidelsene på alvor.
Folkeopplysning som underholdning er ikke nødvendigvis i farger –
i vår taboloide hverdag serveres
mye i svart-hvitt. Men et kritisk
skråblikk har vi ikke vondt av. Vi
bruker vår tid og penger på mange
rare ting – både svindel og helbredelse.
Periscopus

