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Hvordan skal kirken organiseres?

Den norske kirke ble skilt fra staten og har vært «eget rettssubjekt» fra 1.januar 2017. Når 
det gjelder den indre organiseringen av kirken, vil viktige avgjørelser bli tatt av de som i 
september skal velges til bispedømmeråd og som dermed vil bli en del av kirkemøtet som er 
kirkens høyeste organ. Et viktig spørsmål er hvor arbeidsgiveransvaret skal ligge. Hvor skal 
viktige avgjørelser tas, lokalt eller sentralt? Det er tre lister ved årets valg: nominasjonsko-
miteens, Åpen folkekirkes, og Bønnelista som i år er en ny liste. 

Les mer på kirkens nettsider.

Pinse og dåp – fellesskap og tilhørighet!
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Sokneprest i Vardal og Bråstad
Roger Brevik  
rb932@kirken.no, tlf. 905 55 471 

Sokneprest i Hunn
Jens Dale
jd374@kirken.no, tlf. 938 63 116 

Sokneprest i Gjøvik 
Ole Jacob Nyhus
on888@kirken.no, tlf. 928 10 807 

Sokneprest i Engehaugen 
Jens Reidar Antonsen 
Ja243@kirken.no, tlf. 472 37 755

Prost i Toten
Stein Ovesen
so632@kirken.no, tlf. 941 89 209

Diakoner:

Diakon med kontor i Engehaugen kirke
Hilde Kristin Jarlvang 
hj793@kirken.no, tlf. 916 96 338

Diakonmedarbeider med kontor i Engehaugen
Christian Sporild
Cs928@kirken.no, tlf.98602673

Diakon med kontor i Engehaugen 
Kari Karsrud Korslien 
kk89@kirken.no, tlf 92297269

Trosopplæringen
Hjemmeside: www.kirkenmin.no
Telefon: 458 76 222
Adresse: Ynglingen, Svoldersgate 2,2821 Gjøvik

Leder for trosopplæringen 
Karsten Torp 
kt693@kirken.no, tlf.950 65 812  

Trosopplærer
Eiliv Revling Holm
eh779@kirken.no, tlf. 949 73 714

Trosopplærer/kateket
Hilde Engevold
he839@kirken.no, tlf. 415 71 492

Solrike dager og livets utfoldelse i et lekende mangfold av dyr og blomster. 
Dette lengter vi etter og gleder oss over. Vi ser frem til en sommer med håp og 
forventning. I dette bildet som hører våren og forsommeren til kommer altså 
pinse. 

Femti dager etter påskedagen kommer 
pinse. Oppstandelsen er feiret og hverda-
gen begynner å innhente oss.  Vi er ferdig 
med Kristi himmelfartsdag ti dager før og 
hva skjer så?

Før Jesus forlot sine venner ga han dem 
oppdrag om å fortsette det arbeidet han 
var kommet for å utføre. De skulle for-
kynne livets seier over døden. At Jesus 
døde for alle menneskers synder og i sin 
kjærlighet lar oss få del i sin oppstandelse 
og evig liv.

Disiplene var redde og fryktet at de 
skulle få samme skjebne som Jesus. De var 
knapt ute blant folk og hold seg bak luk-
kede dører.

Så kommer altså pinsen, den femtiende 
dagen og ingen trodde den skulle bli noe 

andreledes enn den førtiniende. Så skjer 
det uventede. Det beskrives med levende 
ild og støy. Så står de frem med en helt ny 
holdning. De har tydelig behov for å for-
klare seg for de understreker at de ikke er 
drukne. De har derimot fått en drivkraft 
og frimodighet som nå fører dem frem 
fra skjul og ut i offentligheten. De snakker 
slik at alle forstår selv om det er tilreisende 
fra hele det romerske riket og mere til i Je-
rusalem den dagen. Mange språk svirret 
rundt i byen. Budskapet var klart. Jesus, 
han som ble korsfestet og spottet som en 
latterlig jødenes konge, han var og er den 
Guds sønn som har åpnet forbindelsen 
mellom jord og himmel. Slik at alle som 
knyttet seg til ham skulle bli frelst.

«La dere døpe», var svaret. Det ble en 

lang dag for tre tusen ble døpt.
Fra den dagen har vi hatt en kirke. En 

sammenhengende rekke med mennesker 
som er blitt døpt og har trodd på ordet om 
frelse og tilhørighet. 

Fortsatt døper vi. Både store og de al-
ler minste. Fortsatt forkynner vi at Jesus 
Lever og hans kjærlighet er størst av alt. 
Vi er ingen fullkommen kirke. Ikke full 
av fromme og forbilledlige kristne. Vi er 
mennesker som hører himmelrike til og 
ønsker at alle skal få se at de er elsket av 
Gud og i dåpen får vi en synlig pant på at 
vi hører til i en sammenheng ut over vårt 
jordiske liv. 

Dåpen er altså en god vei til livet.

Eina kirke 8.mai i år etter et overraskende seint snøfall. 

Legg turen innom Eina kirke
Eina kirke har status som veikirke. Vel-
kommen innom.

Rundt om i Norge finnes det utrolig mange flotte kirker. De 
eldste har stått der i 1000 år og de er markører og kultursmykker 
i vakker natur. Kirken er den sentrale bygningen i mang en by og 
bygd. Med sitt blotte nærvær forteller de om tro, sed og skikk i 
vårt folk. Mange av oss stikker innom kirker når vi for eksempel 
er på ferie i syden. I vårt land tenker en gjerne at kirkene er stengt 
når det ikke er gudstjeneste eller andre ting som skjer der. Men 
noen kirker er åpne så hvem som helst kan komme inn å se, kan-
skje tenne et lys eller bare være en stakket stunde i et hellig rom. 
Veikirker har blitt betegnelsen på kirker med utvidet åpningstid 
tilrettelagt for turister og lokalbefolkning. På veien til Oslo er for 
eksempel Eina kirke av disse. Den ble reist av bygdefolk i 1890. 
På tidlig 2000-tall forvandlet Borgny Svalastog denne kirken til 
fantastisk smykke. Gjennom 250 trykk i kirketaket, fremstilles 
Jesu fødsel, lidelse, død, oppstandelse og paradiset.  Her er har-
moniske farger og en atmosfære som bare må oppleves. Se åp-
ningstider på menighetskontor.eina@vestretoten.no 32
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 Gammelt ikon med pinsemotiv.

HVORFOR FEIRER VI PINSE? 

Det var vel nå det tok skikkelig fyr!
Sokneprest i Engehaugen Jens Reidar Antonsen 

Vi er i påsketiden i kirkeåret. Det gjel-
der å holde tellingen for oss. 40 dager etter 
påskedag kommer Kristi himmelfartsdag. 
Alltid på en torsdag, noe som fører til en 
inneklemt dag. Selv togene kjører annen 
rute i togtabellen på denne fredagen. Og 
så etter 50 dager er det pinse. Også kalt 
den glemte høytiden. 

Det er i tiden å gi klimakrisen skylden 
for det mye. Gjelder det også i forhold til 
pinse? Fordi vi i vårt land har fokus på 
hage, friluftsliv og fridager i godt vær, så 
kommer pinsen som en høytid hvor det 

bare er deilig å være ute. Kirken har en 
stor utfordring i å kommunisere hva pin-
sen egentlig handler om. Pinse er høyti-
den som mange «går glipp av». Det er litt 
trist, for det er nå det virkelig tok fyr. Den 
hellige Ånd trådde fram med ildtunger. 

Pinse er dagen da disippelfellesskapet 
rundt Jesus går fra å være en bitte liten jø-
disk sekt til å bli en verdensreligion. Både 
påske og pinse overtok man fra jødedom-
men Den jødiske pinsen var både en tak-
kefest ved kornhøstens avslutning (5 Mos 
16,9f) og en feiring av at Moses mottok de 

ti bud på Sinaifjellet 50 dager etter utfer-
den av Egypt. (2 Mos 19-20). Jøder fra alle 
deler av verden strømmet da til Jerusalem 
for å delta i pinsefeiringen ved tempelet. 
Men begge disse jødiske høytidene ble fylt 
med et nytt innhold. Den kristne pinsen 
ble feiret fra ca år 200. I middelalderen ble 
også pinsetiden en dåpstid, hvor de døpte 
ble kledd i hvite klær. Derfor kalles pinse-
dag hos oss fortsatt på nynorsk for «Kvit-
sundag», og på engelsk kan pinse omtales 
både som Pentacost og som Whitsunday.

Påske, Kristi Himmelfartsdag og pinse henger sammen. 

Jesus lover en talsmann 

Pinsen er også en kristen høytid, og 
bakgrunnen for den kan man lese om i 
Apostlenes gjerninger kap. 2: Det har gått 
50 dager siden påske, da Jesus på langfre-
dag ble korsfestet og gravlagt, og på på-
skedagen stod opp igjen fra de døde. På 
Kristi himmelfartsdag ble Jesus tatt opp til 
himmelen, men før Jesus tok avskjed med 
disiplene lovet han dem at de ville få en 
talsmann som kunne tale på deres vegne. 
Denne talsmannen er Den hellige ånd (Jo-
hannes-evangeliet kap. 14,16-31). 

Den hellige ånd kommer 
Like etter at Jesus har blitt tatt opp til 

himmelen er disiplene alene, og da den 
jødiske pinsefeiringen pågår er de samlet 
i et hus i Jerusalem. Plutselig fylles huset 
av noe som likner et kraftig vindkast og 
ildtunger setter seg på disiplene. 

På denne måten beskriver Lukas hvor-
dan Den hellige ånd fyller disiplene og 
rører ved dem, gjør dem brennende og 
levende, slik at de plutselig kan snakke 
alle verdens språk. Jerusalem var i pinsen 
samlingssted for jøder fra hele verden, og 
med ett kan de tilreisende fra Egypt, Lib-
ya, Roma – og alle andre deler av verden 
– forstå hva disiplene sier. (kilde Bibel.no)

«Kom Hellige Ånd, Herre Gud, gyd dine 
nådegaver ut, i sjel og hjerte oss dem send 
og kjærlighetens ild opptenn! O Herre, 
ved din glød så klar til troen inn du sam-
let har ett folk av alle folkeslag. De priser 
deg ved natt og dag. Halleluja, halleluja!» 
(Norsk salmebok 224)

Pinsens hendelse har ført til at det fin-
nes fellesskap av Kristus-etterfølgere over 
hele kloden. 

- Vi kan med små grep øke bevisstheten 
om at vi alle blir døpt inn i både vår lokale 

menighet og den den verdensvide kirke. 
Dåpen gir oss del i et grensesprengende, 
flerkulturelt og globalt felleskap med et 
felles oppdrag. 

- I dette fellesskapet som er både lokalt 
og globalt er vi både tilhørige og medar-
beidere. Alle er umistelige og uendelig 
verdifulle. 

- Dåpsbefalingen er også misjons-
befalingen som leses ved hver dåp «Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp dem…. og lær dem å holde…
.»Mt.28.18-20. «Gjøre disipler» er hoved-
verbet her.

Som vår preses Helga Haugland Byu-
fuglien i flere sammenhenger har løftet 
frem: Kirken kaller alltid til tro. Kirken 
kaller alltid til tjeneste. En god visjon å 
stille seg bak! (kilde kirken.no)

God pinse!

Flott konfirmantdag 12. mai 
Søndag 12 mai var alle konfirmantene invitert til å være med på konfirmantdag i og 

rundt Gjøvik kirke. Dagen begynte i Gjøvik kirke der Roger Brevik hadde en flott guds-
tjeneste. Kirken var fullsatt av konfirmanter, ungdomsledere, foreldre til konfirman-
ter og to dåpsfølger. Etter gudstjenesten ble konfirmantene samlet i kirkeparken og på 
Ynglingen for aktiviteter, lek og moro. Pølser ble fortært og mange ble bedre kjent med 
hverandre og med ungdomslederne som skal være med på leir. Etter tre timer i parken 
ble dagen avsluttet i kirken med en salmekveld hvor mange av sangene som blir brukt 
på leir ble sunget. Konfirmantene fikk også vist fram leirdansen til foreldrene som også 
var invitert.

Noe av hensikten med arrangementet var å få en liten smakebit av hva konfirmantleir 
er. Flere av aktivitetene var direkte forberedelser til å reise på konfirmantleir sammen. 
Dette var en flott måte å bli bedre kjent på. Vi håper at konfirmantene ser fram til å reise 
på leir, med hverandre, ungdomsledere og staben som arrangerer leiren. 

Tekst og foto: Eiliv Revling Holm.

Fullt hus i Gjøvik kirke 12.mai 
da konfirmantene hadde sin 
kirke- og aktivitetsdag. 

Marte Hjelsbakken er 
ny trosopplærer

Marte Hjelsbakken

Marte Hjelsbakken blir ansatt som tro-
sopplærer i Gjøvik. Hun kommer fra Var-
dal og har vært ettåring på Ynglingen for 
fire år siden. Marte er utdannet sosionom 
og skal nå jobbe spesielt med LUPY. 

Nytt gjerde ved Gjøvik 
gravlund

Vinter og vær og årene som har gått har 
fart hardt med gjerdet rundt Gjøvik grav-
lund. I vår var det overmodent for utskif-
ting, og nå er arbeidet gjort. Resultatet ser 
bra ut, og kirketjenere og kirkeverge håper 
publikum er fornøyd.

Kirketjenerne Ole Wil-
helm Skundberg, Stei-
nar Sebakk og Trond 
Veseth setter opp nytt 
gjerde ved Gjøvik grav-
lund. 
Foto: Line Bakkum.

Pinse

54
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Sjømannskirken

Vi er i Spania. Åsted Costa Blanca nord. Her ligger Solgården ferie- og helse-
senter som byr mange av oss nordmenn på tilrettelagte ferieopplevelser. 
Oppi fjellsiden, som nærmeste nabo til senteret, troner Minnekirken, et av 
Sjømannskirkens hjertevarme møtesteder. Også kalt Sydens Katedral. Her er 
dørene åpne, språket er norsk, vaflene er særs gode. Og  prestefolket tar imot 
med sin gjestfrie tilstedeværelse.
Her gjøres det plass for alle, ved spillebordet, ved kaffebordet med vafler, ved 
nattverdsbordet.

Costa Blanca

Jorid og Knut Sønstegård fra Gjøvik 
ønsker velkommen til Minnekirken i 
Spania. Foto: Dagny Liaklev.Sjømannskirken kommer oss i møte

Vi, og jeg, er mange tilårskomne nord-
menn som søker oss til varmere strøk når 
is og snø gjør det heller farefullt å ferdes 
utenfor hos oss. Solgården ferie- og helse-
senter i Spania tilbyr oss alt vi måtte tren-
ge. Her får vi Minnekirken med på kjøpet, 
som nærmeste nabo, en gåtur oppetter 
Kjærlighetsstien. Ikke sjelden kan vi der 
møte prestefolk som vi drar kjensel på. De 
er gjerne pensjonister som gir måneder av 
sin «fritid» til å betjene Sjømannskirken. 
Her fra Minnekirken skuer de Middelha-
vets hvite strender. Og byer med et mang-
fold av nordmenn som synes å trives. Vi 
er alle velkomne til kirken, som Solgården 
eier, som Sjømannskirken fyller med inn-
hold. 

Seniorprestefolk fra Biri
Ved mitt opphold på Solgården traff jeg 

denne våren ingen ringere enn «Gamle-
presten» i Biri, Knut Sønstegaard, med 
seniorprestekone Jorid ved sin side.   

Be og Hørs utsendte møter dem etter 
hjemkomsten til Gjøvik, og ber dem gi oss 
et innblikk i sine liv «der ute».

  - Det begynte med at jeg satt i region-
styret for Sjømannskirken, forteller fru Jo-

rid. – Og der var det mange som kjente til 
«den rullende tjenesten» som mange nor-
ske prestepar tar del i. Vi ble invitert til et 
opphold på Solgården for å bli kjent med 
tjenesten. Det tente gnisten: Dette hadde 
vi lyst til å gjøre! Da vi ble pensjonister, 
takket vi ja!

Nå har vi vært prestepar i Minnekirken 
fem perioder, to-tre måneder for hver 
gang. 

Kirke for alle nordmenn
Sjømannskirken er en verdensomspen-

nende organisasjon, som i mer enn 150 år 
har vært Den norske kirkes og menighe-
tens forlengede arm til nordmenn i utlan-
det. 

Nå er det ikke så mange sjømenn igjen. 
Men navnet består. Etter store norske lek-
sikon er:  Sjømannskirken,  en frivillig og 
selvstendig organisasjon som ønsker å 
være et kirkelig, kulturelt og sosialt møte-
sted for alle nordmenn i utlandet. Med 29 
kirker rundt om i verden.

  Prest Knut forteller om Sydenarbeidet 
som Sjømannskirken startet for 40 år si-
den. - Da ble det gjort vedtak om at vi skal 
være en kirke for alle nordmenn som er 

i utlandet for kortere eller lengre tid, slik 
det er nå. Minnekirken på Solgården ble 
en viktig brikke i Sydenarbeidet. 

Et omseggripende program 
Og slik kan presteparet gi en oversikt 

over ukens program, bygd på våre dagers 
målsetting:

   - Vi er en del av Solgården, vandrer 
i miljøet, til stede for Solgårdens gjester. 
Tre dager i uken har vi morgensamling/
morgenandakt. 

Fru Jorid ser på sin programpost Treff-
punkt som ukens høydepunkt. - Der kan 
vi dele samtaler om levd liv.

  Prest og kone er begge opptatt av å ha 
kontakt med nordmenn som bor i områ-
det. Hver mandag arrangerer presten et 
slag minigolf med Nordiske Venner i fri-
tidsparken på

Solgåreden. Etter turneringen blir ven-
nene gjerne med til kirken, der presten 
byr på en «tankestrek», kortversjon av en 
andakt.

  Hver tirsdag er presteparet på Kirke-
senteret i Albir, som står for en del av Sjø-
mannskirkens «hverdagsarbeid». 

  Minnekirken, katedralen, er sted for de 

for de store anledninger. Fra høsten og gjen-
nom vinteren kommer 2-300 nordmenn fra 
regionen til søndagsgudstjeneste , til messe 
og kirkekaffe. De kommer med oppsatte 
busser og biler. Presten sier om menighets-
sangen her at den er kraftfull, med forsan-
gerkor og dyktig kirkemusiker.

  Her er «Fest på Kjerka» med kaffe og va-
fler, med underholdning, med åresalg, sang 
og musikk. For meg som gjest var det gildt 
å høre presten lese Jacob Breda Bulls Vesle-
blakken. Engedahl/Stordahls vakre sang fikk 
vi attåt.

Mange opplevelser – Et privilegium
Prestefolket synes det er inspirerende å 

møte så mange engasjerte, livsglade gamle. – 
Det er en fantastisk opplevelse å gå i miljøet, 
stoppe opp og snakke med folk med rulle-
stoler og alskens hjelpemidler, om tanker og 
erfaringer som de vil dele med oss, forteller 
de.

  - Det er vel mange som vil snakke med 
dere om døden? spurte en dame, forteller Jo-
rid. Nei, her snakker de ikke om døden. Her 
snakker de om livet. 

  - Noe av det morsomste jeg opplever, sier 
Knut, er folk som møter hverandre, finner 
hverandre – at Solgården er blitt et sjekke-
sted! Og gleden vil de at vi skal dele med 
dem!

  Det var nyttårsaften. Knut prest bød opp 

en dame til dans. Hun glemte rullatoren!
  Vårt prestepar fra Biri ser det som et 

privilegium å få være en del av Solgårdens 
stab, og av Sjømannskirkens stab. – En stab 
av frivillige, dedikerte, engasjerte, som av og 
til må konkurrere om å få være med. Vi mø-
ter mennesker fra hele landet. Vi presenterer 
oss som «syskjenbån frå Gjøvik», og finner 
ut at vi er kjente/ at vi har felles kjente.

  Neste år vil Jorid og Knut fra Biri/Gjøvik 
reise til Solgården for påske. Og for 17.mai-
feiring der, som vi har hørt skal være sær-
egen og storslagen.

Apropos
Knut og Jorid Sønstegaard er ett av flere 

friske, spreke pensjonistpar fra våre hjem-
trakter, som har funnet veien til Minnekir-
ken ved Solgården.

Fra Vestre Toten/ nå Gjøvik kjenner vi Jo-
hannes Fjellseth som sammen med sin fru 
Bente har vært seniorprestepar der i fire pe-
rioder.

Denne skribenten har dessuten minner 
fra 2 år tilbake, da jeg traff Randi og Arngeir 
Moe hjertelig tilstede i Minnekirken og på 
Solgården, som engasjerte musikanter.

Kristin og Leif Olav Jemtland er blant flere 
fra vårt distrikt som har vært/ som er «ut-
sendinger» til frivillig arbeid for Sjømanns-
kirker rundt omkring i verden!

Av Dagny Liaklev

Om Solgården 
– ferie- og helse-
senter for nord-
menn i Spania

Et unikt feriested som byr 
på tilrettelagt ferie i vakre 
omgivelser på Costa Blanca. 
Som vil yte sine norske gjes-
ter Trygghet, Trivsel og Glede 
satt i system. Feriegjester med 
spesielle behov vil få trygg 
oppfølging. 

  Størst er gjestegruppen av 
pensjonister/seniorer. Gjester 
med funksjonshemminger er 
velkomne på alle turer. Men 
har også fem-seks «egne tu-
rer», rundt sommer og høst.  
Familieferie arrangeres  i sko-
lenes sommerferie. (Kilde: 
Solgårdens brosjyrer)

  Solgården ble åpnet i 1972. 
Nærmeste nabo er Sjømanns-
kirken/Minnekirken. En stor 
flokk fra Gjøvikområdet, 
mange fra koret Korpus, gle-
der seg til at de snart skal reise 
på ferie til Solgården!

Sjømannskirken hadde sin inspirasjonsdag i Hunn kirke 5.mai. Sjømannskirken inspirerte
Søndag 5.mai hadde kjernetroppene i 
Sjømannskirken i Hedmark og Opp-
land satt hverandre stevnemøte i Hunn 
kirke. Med gledessprederne fra Korpus 
som sangere i gudstjenesten denne 
dagen ble det neste fullt i kirka. 

På kirkekaffen fortalte hjemmesekretær 
Håvard Sandvand Dahlen fra arbeidet. 
Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet, er 
en kjempeorganisasjon. 

Formidabel oppgave
Oppgaven er formidabel: å være kirke 

for nordmenn i utlandet, og dem er det 

mange av. En regner at ca 10 % av den 
norske befolkning til enhver tid befinner 
seg utenlands. Tradisjonelt har norske sjø-
folk kunnet besøke sjømannskirker i de 
store havnebyer. I dag er det færre norske 
som seiler i utenriksfart, men det er flere 
nordmenn enn noen gang i utlandet. Det 
er turister, studenter, businessfolk og alle 
som for kortere eller lengre tid bor i utlan-
det. Det er over 30 norske sjømannskirker 
fra Alanya til Pattaya og fra New York til 
Paris. I fjor hadde sjømannskirkens ansat-
te registrert over 600 000 møter med men-
nesker og det var over 600 par som ble viet 

av norske sjømannsprester. For «syden-
prestene» er dette nærmest big business. 

Kriseberedskap verden over
Sjømannskirken har avtaler med det 

offentlige Norge, skoler og bedrifter om 
kriseberedskap. Nordsjøprest Gunnar 
Mathisen fortalte i Hunn kirke om hvor-
dan de har et nettverk av høyt kvalifisert 
personell som på kort varsel kan reise 
hvor somhelst i verden der nordmenn er 
i kriser.
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 Ny sokneprest Innsettelse

Hva skjer på Kafé Kampen i sommer a ??
Bakgården på Kampen 

Kafé Kampen er en av Gjøvik by´s eldste, fineste og best bevarte bakgårder. 
Der er det er yrende liv hver dag det er sol godt vær. De ansatte og gjestene 
legger mye arbeid i å holde bakgården i orden. 

I vår tok Håvar på seg å fikse opp gulvet 
i svalgangen på bryggerhuset. En oppgave 
han utførte med stor iver og dyktighet. El-
lers er det også mange andre som bidrar 
med konkrete oppgaver som 

Kampen er et lavterskeltilbud for rusav-
hengige. Det severes lunsj og middag hver 
dag. Maten er basert på matvarer de får fra 
butikker, bakerier og kjøkken i nærområ-
det.

I tillegg gis det omsorg og omtanke fra 
tidgivere som også tilbereder maten. Det 
er fast ansatt daglig leder, aktivitetsleder 
50% og i samarbeid med kommunen felt-
sykepleier og sosialarbeider.

Målet er å nå ut til byens rusmisbrukere 
på en slik måte at de får bedret livskvalitet 
og økt styrke til å takle sin hverdag.

Et av sommerens høydepunkter i bak-
gården er sommerfesten som blir gjen-
nomført 26. Juni. Da fylles bakgården 
med glade mennesker til grilling, under-
holdning og koselig samvær.

Gjennom året gjennomfører aktivitets-
lederen turer som er tilpasset de forskjel-
lige brukergruppene. Mandag 6. Mai rei-
ste en stor gruppe til Oslo for å delta på et 
arrangement som ”Petter uteligger” gjen-
nomførte for over 200 personer med rus-
utfordringer i Colosseum kino.  Gruppa 

som reiste fra Gjøvik var svært fornøyd 
med turen.

I løpet av sommeren vil det også bli ar-
rangert en tur på Totenåsen med mulig-
het for fisking, bading og turgåing.

Slike turer blir et lyspunkt i hverdagen 
for gjestene. En hverdag som for det fleste 
består av enkle hverdagsrutiner der et be-
søk på Kafé Kampen med en matbit og 
omsorg fra ansatte og tidgivere er et viktig 
holdepunkt. 

Det er viktig å bli sett som den du er i 
den situasjoner du er. På den  måten øn-
sker Kampen å være et lavterskeltilbud 
uansett situasjon.

Frivillige tidgivere er en viktig 
forutsetning for at Kafé Kampen 
skal fungere. De gjør en fantas-
tisk innsats for gjestene der til-
bereding og servering av mat er 
hovedaktiviteten, men den per-
sonlige kontakten med gjestene 
er minst like viktig. 

På lik linje som de store høyti-
dene er sommeren en utfordring 
for våre gjester sier Anders Hve-
em som er daglig leder på Kam-
pen. 

Feriemåneden Juli er en ut-
fordring for de som har Kampen 

som sitt faste holdepunkt.
Ensomheten blir ofte mer påtrengende 

når ”alle” er på ferie.
På grunn av ferieavvikling har vi oftest 

måtte holde stengt i Juli. I fjor hadde vi 
delvis åpent, men med redusert mattil-
bud. Vi hadde ønsker å ha et godt tilbud 
alle dager. 

Dersom vi hadde hatt noen tidgivere 
utenom de som gir av sin tid resten av 
året, så kunne vi unngått å ha redusert til-
bud i Juli. Det hadde gjestene satt stor pris 
på, sier Anders avslutningsvis. 

Martha, Sidsel og Anne Lise i full gang med forberedelse 
av dagens måltid og pakking av matpakker.

Festdag for  
diakon Kari  
Karsrud Korslien

Diakon Kari Karsrud 
Korslien flankert av 
sokneprest Hanne 
Skjesol og prost 
Stein Ovesen i Biri 
kirke 5.mai.

Søndag 5.mai ble Kari Kaarsrud 
Korslien innsatt som diakon i Gjøvik kir-
kekommune. Det skjedde under gudstje-
nesten i Biri kirke. Stillingen Kari går inn 
i var tidligere øremerket Biri og Snerting-
dal. Karis arbeid skal rette seg mot hele 
kirkekommunen. Kontor får Kari i Diako-
nihuset Gjøvik som holder til i Engehau-
gen kirke. 

Korpus danset 
og sang

Søndag 5.mai var Korpus med og feiret 
gudstjenesten i Hunn kirke. Korpus scene 
innledet det hele med vaiende flagg og 
dans til flotte rytmer. Koret sang både først 
og sist under messa, og både tekstleser og 
lysbærere kom fra gjengen i Korpus. At 
de også fikk utfolde seg under prekenen 
var en selvfølge og teksten med brødun-
deret ble godt illustrert av hun som åpnet 
en matpakke med et nytestamente inne. 
Poenget var at mennesket ikke lever av 
brød alene, men av hvert ord som går ut 
av Guds munn. 

Vakkert og sakralt på samme tid da Kor-
pus scene åpnet gudstjenesten i Hunn 
kirke. Foto: Øistein Hovde.Sommertur med treffet

Tirsdag 18.juni har Formiddagstreffet 
i Hunn sin årlige sommerutflukt. Turen 
går dette året til Toten gjestegård det det 
blir trivelig program og nydelig servering. 
Frammøte er ved Hunn  kirke kl 10.00 og 
påmelding skjer til Helga Tofsrud, telefon 
908 05 519.

Kirkeskyss i Gjøvik
- Gjøvik menighetsråd ønsker å gjen-

oppta tilbudet om kirkeskyss. Trenger du 
skyss til kirka kan du ringe  Else Marie 
Brandt (478 87 528)  innen fredag etter-
middag. Ordningen tar i utgangspunktet 
pause i sommerferien, 

Friluftsgudstjenester på 
Eiktunet og i Hunndalen

- Andre pinsedag, 10.juni, kl 11.00 blir 
det tradisjonell friluftsgudstjeneste på 
Eiktunet. Fredheim skolekorps spiller før 
og etter gudstjenesten, og de serverer kir-
kekaffe ved åttekanten. Hunn barnegospel 
lager blomsterprosesjon og synger, og det 
blir innslag fra Babysang og Familiesprell. 
Takkofferet går til Bibelselskapet. I år blir 
det også dåp forteller Hilde Engevold og 
Jens Dale som har ansvar for arrangemen-
tet.

Folkeparken i Hunndalen 
16.juni

- I forbindelse med Hunndalsdagene 
blir det felleskirkelig gudstjeneste i Fol-
keparken i Hunndalen søndag 16.juni kl 
11.00. Her blir det korsang ved Mjøsklang 
og Burmeserkoret, generalsekretær i Det 
norske Baptistsamfunn, Terje Ådne, pre-
ker og Jens Dale og Torbjørn Andersen 
forretter. Også her blir det blomsterprose-
sjon og kirkekaffe.
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Skolelag Nye orgler

Steinar Sebakk takker av etter 30 år som kirketjener
Med en far og bestefar som hadde vært kirketjenere i Vardal lå det i kortene 
hva Steinar skulle begynne med etter 20 år på Mustad. 

- Det var deilig å kunne drive ute, var 
Steinars første opplevelse som kirketjener. 
Han forteller at det har vært mer gress-
klipping enn snømåking. En gang ble 
plenen rundt kirka klippet så tidlig som 
3.mai. Men det var ikke i år. Da han star-
tet i 1989 tilbrakte han stort sett arbeids-
dagen ved Vardal kirke. De siste åra har 
han vært mest på krematoriet og ellers har 
han blitt sendt rundt til alle kirkegårdene 
i kommunen for å grave graver. Men han 
er så absolutt fullt og helt til stede i Vardal 
kirke og legger alt praktisk til rette. Han 
syns det betyr mye å få være med et sted 
der mennesker møtes med Guds ord og 
kristent fellesskap i sorg og glede. Steinar 
minnes da hans tidligere organist, Dag 
Stokke, ble begravet fra Vardal kirke. Da 

var det så fullt at de hadde overføring til 
storskjerm ute for alle som ikke fikk plass 
inne. Et utrolig sterkt inntrykk gjorde be-
gravelsen til Even Flugstad Malmedal som 
ble drept på Utøya. Da var Vardal kirke et 
trygt samlingssted. Steinar er en rolig og 
trygg person. Han kjenner bygdas folk og 
har likt kon-
takten med 
mennesker 
i alle sam-
menhenger. 
Som pensjo-
nist vil han 
ha fortsette 
med hon-
ningproduk-
sjon og han 

og kona syns det er stas med barna og de 
tre barnebarna som de nå får mer tid til. 
Steinar er også med i Lions og som han 
sa på sin lune måte da han ble takket av 
palmesøndag:  - Nå får jeg begynne å gå i 
kirka frivillig. 

Tekst og foto: Jens Dale.

Steinar Sebakk ble takket for 30 års tjeneste som kirketjener i Vardal på Påsken i ord og toner palmesøndag. Vi ser Vardal gospelkor i bakgrunnen. 

Trond Veseth ny kirke-
tjener i Vardal.

Trond Veseth fra Skansen i Vardal 
er utdannet slakter. Han har jobbet i 
NAV/Gjøvik kommune i 20 år med 
arbeidstrening. Som kirketjener i Var-
dal vil han inngå i et team med svært 
allsidige oppgaver.

Kirkens Bymisjon kommer til Gjøvik!
Kirkens Bymisjon vil starte nytt arbeid 

på Gjøvik. I et møte på Diakoniens Hus 
i Engehaugen orienterte Gudrun Brøvig 
Silde fra Bymisjonen om planene. 

Etter siste års TV-aksjon fikk Bymisjo-
nen økonomi til å kunne starte prosjekter 
på nye steder, og Gjøvik er av de heldige. 
Prosjektet «I jobb» er et arbeid for men-
nesker med rusproblemer. Bymisjonen 
ønsker å tilby et fellesskap hvor de som 
kommer får oppleve at det er bruk for meg 
uten at det er et krav om rusfrihet. De reg-
ner med å være i gang etter sommerferien. 
Bymisjonen ønsker lokaler sentralt i byen 
hvor brukerne kan komme å få frokost 

før de tildeles dagens jobb. Oppdragene 
i Gjøvik vil først og fremst være å rydde 
gatene. Arbeidstaker er ikke ansatt, men 
møter opp og får oppdrag. De arbeider fra 
09-13.00 og får betaling kontant etter endt 
dagsverk. 

Det er utlyst en 3-årig prosjektlederstil-
ling og en håper og regner med at arbeidet 
kan videreføres også etter at prosjektpe-
rioden er over. 

De som melder oppdrag betaler for tje-
nesten. Prosjektleders jobb blir blant an-
net å få i havn oppdrag fra kommune, næ-
ringsliv og andre. Så det er bare å melde 
seg!   Tekst: Jacken Nyhus

Fra v. Christian Sporild, Jens Reidar Anton-
sen, Jens Dale, Gudrun Brøvig Silde, Hanne 
Skjesol, Line Langseth Bakkum og Hilde K 
Jarlvang.   

Foto: Jacken Nyhus

Her er en del av den gjengen som nå bærer videre tradisjonen med kristelig skolelag i Gjøvik. Bak fra venstre:  Hans Christian Bergsjø, Magnus 
Kessel, Oskar W. Andersen og Øyvind Flermoen. Foran f.v. Filip Hovland, Jakob Mo, Lovise Knutsen, Vårin Sørlie. Tekst og foto Jens Dale.

Aktivt kristelig skolelag på Gjøvik videregående skole
Elever ved Gjøvik videre-
gående skole møtes til 
god mat, sosialt samvær 
og kristent fellesskap. 

Laget møtes i kjelleren på musikkens 
hus første tirsdag i måneden og stemnin-
gen er meget god. Tradisjonen med kris-
telig skolelag i Norge er nærmere 100 år 
og på Tranberg, nå Gjøvik videregående 
skole, har det alltid vært lag som har hatt 

skoleandakter og leirvirksomhet. Det har  
vært et fellesskap til inspirasjon for krist-
ne elever og et miljø der mange også har 
blitt utfordret til kristen tro og fått avgjø-
rende impulser for livet. 

Fra loven til evangeliet, her er saksbehandler Bjørn 
Knapp og elektriker Lars Christian Lind under arbei-
det med å gjøre tingrettssalen til lunchrom for kirke-
ansatte. Foto Jens Reidar Antonsen

Full renovering av kirkekontoret
Nå blir den gamle tingrettssalen lunchrom for 
kirkelig ansatte i Gjøvik.

Det er i den store fireetasjes murbyg-
ningen vis a vis Gjøviks gård, med Kiwi 
i kjelleren, at du finner kirkekontoret 
for Gjøvik, Engehaugen, Hunn, Vardal 
og Bråstad og prosten i Toten.  Kon-
torene beslaglegger to tredjedeler av 
fjerde etasje. Men det har vært innredet 
slik at adkomsten til den siste tredjede-
len av etasjen i praksis har vært sper-
ret. Tema Eiendom som eier lokalene 

i Strandgata 13 a har nå tatt grep. De 
totalrenoverer hele fjerde etasje og flyt-
ter kirkens kontorer tid den nordre de-
len. Dermed kan de leie ut den søndre 
tredjedel av etasjen også. Dette er en 
oppussing som vil gi kirken moderne 
lokaler og de ansatte gode arbeidsfor-
hold. Den gamle tingrettssalen behol-
der sin ekstra store takhøyde og blir nå 
det nye lunchrommet. 

Kulturkveld om kommunikasjon 25.april
Dagens gjester jobber på Familievern-

kontoret i Innlandet. Vi fikk høre in-
spirerende foredrag fra Else Harstad og 
Anne-Heidi Fredstad, begge ansatt på Fa-
milievernkontoret. De hadde fokus på hva 
som er viktig for at vi skal kommunisere 
godt med hverandre. Mange av sakene de 
jobber med på familievernkontoret hand-
ler ofte om at man ikke klarer å forstå 
hverandre. 

Tematikken til Gary Chapman ble truk-

ket fram. Denne professoren har plukket 
ut 5 ting han mener kjennetegner vårt 
hjertespråk. 1. Tid sammen. 2. Fysisk 
nærhet. 3. Gaver. 4. Tjenester. 5. Aner-
kjennende ord. Det ble gitt anledning for 
oss å finne ut hvilke av disse termene vi 
personlig bruker mest av, er oss selv mest. 

En nyttig kveld med fokus på hva som 
er viktig i vår kommunikasjon med andre 
mennesker. Og hva vi kan lære av dette 
selv. 

1110

BE OG HØR |  | PINSENUMMER 2019



GJØVIK ENGEHAUGEN HUNN VARDAL BRÅSTAD

GUDSTJENESTELISTE

Søndag 09.06. 
Pinsedag
 
Mandag 10.06. 
2. pinsedag

Søndag 16.06. 
Treenighetssøndag
 
Søndag 23.06. 
2. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 30.06. 
3. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 07.07. 
4. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 14.07. 
5. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 21.07. 
6. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 28.07. 
7.  Søndag i treenighetstiden
 
Søndag 04.08. 
8. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 11.08. 
9. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 18.08. 
10. søndag i treenighetstiden
 
Søndag 25.08. 
11. søndag i treenighetstiden

Lørdag 31.08.

 
Søndag 01.09. 
12. søndag i treenighetstiden

Høytidsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus. Forsangere fra VOK

Friluftsgudstjeneste på Eiktunet 11:00

 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Stein Ovesen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Stein Ovesen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Stein Ovesen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Stein Ovesen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Stein Ovesen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Ole Jacob Nyhus

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00 og 13:00  
v/Ole Jacob Nyhus

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00  
v/Ole Jacob Nyhus

Høytidsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Stein Ovesen. 
 

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Anton-
sen. Søndagsskole m/ basar. Konf. deltar.
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Vikar
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Vikar

 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen

Konfirmantmesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Arne Dale

 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Reidar Antonsen

Friluftsgudstjeneste i Folkeparken i Hunndalen 11:00 m/nattverd 
v/Jens Arne Dale, Terje Ådne, koret Mjøsklang og Baptistkirka, Burmesermusikken

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Arne Dale

 
Høymesse 13:00 m/dåp og nattverd  
v/Roger Brevik

 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Arne Dale
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Arne Dale

 

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Arne Dale. Semesteråpning
 
Høymesse 19:00 v/Jens Arne Dale.
Samtalegudstjeneste for konfirmanter

 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd  
v/Jens Arne Dale. 4-års-bok. Høsttak-
kefest. Aktivitetsdag til inntekt for nye 
benkeputer.

Høymesse 13:00 m/dåp og nattverd 
v/Roger Brevik

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Roger Brevik

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Roger Brevik

Høymesse 13:00 m/dåp og nattverd 
v/Jens Arne Dale

Konfirmantmesse 11:00 m/dåp 
v/Roger Brevik

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Roger Brevik

Friluftsgudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
Oppmøte ved kirka

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Roger Brevik

Høymesse 13:00 m/dåp og nattverd 
v/Jens Arne Dale

Konfirmantmesse 17:00 m/dåp 
v/Roger Brevik

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik

Se www.kirken.no/gjovik
TIL 1. SEPTEMBER 2019

 

Friluftsgudstjeneste på Eiktunet 11:00 
m/dåp v/Jens Arne Dale, Hilde Engevoll, Fredheim skolekorps, Hunn barnegospel og babysang

Eiktunet 2. pinsedag
Arkivbilde.
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Dåp

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet
Svein Ellingsen (1971)

Unik kunstskatt 
i Gjøvik kirke

Gjøvik kirke har en spesiell døpefont mange 
gjøvikensere setter stor pris på. Foran til høyre i 
kirka står en vakker engel med et muslingskjell 
holdt fram med begge hender. Skjellet utgjør 
selve dåpsfatet. Muslingskjell er i kirka et gam-
melt symbol knyttet til pilegrimen, og muslings-
kjellet som dåpsfat symboliserer at den som dø-
pes begynner på en pilegrimsvandring mot Guds 
rike. 

Det er billedhoggeren Søren Lexow-Hansen 
(1845-1919) som laget døpefonten til Gjøvik kir-
kes innvielse i 1882. Lexow-Hansen studerte i 

årene 1875 -77 ved kunstakademiet i München 
og ble spådd en lovende framtid. Men ingen 
skulpturer fra tida i Tyskland er kjent - fordi han 
ødela dem!    

Til tross for sitt utvilsomme talent, led han av en 
manglende selvtillit og en usedvanlig sterk selv-
kritikk. Dette gjorde at han slo i stykker de fleste 
av sine arbeider, men heldigvis ikke dåpsenge-
len til Gjøvik kirke!  

Dåpsengelen ble utført i terrakotta, men ble i 
1988 delvis ødelagt etter hærverk. Originalen ble 
reparert og står i dag i en monter i våpenhuset. 

Dåpsengelen framme i kirka er en bronseav-
støpning av originalen. Lexow-Hansen har også 
laget en dåpsengel til Tjøme kirke.

Tekst: Jacken Nyhus   
Foto: Jacken Nyhus og Petter Furuseth

Velkommen
til dåp 
Kirken får ikke lenger melding 
om barn som blir født. Derfor 
sendes det ikke ut eget brev 
med invitasjon til dåp. Finn 
ut når det er dåp ved å se på 
gudstjenestelista på midtsidene 
i Be og hør eller på kirkens 
nettsted, www.kirken.no/gjovik. 
Påmelding til dåp kan skje på 
nettet eller ved å ta kontakt 
med kirkekontoret på telefon 
458 76 201.

Fin 1. mai-feiring 
i Gjøvik kirke

Klangfull sang av Grande og Hunndalen mannskor

Nærmere hundre mennesker var samlet 
til solidaritetsgudstjenesten 1.mai i Gjøvik 
kirke. Tekstforfatter Tomas Jevne holdt da-
gens appell om hvordan både kirka og ar-
beiderbevegelsen kan stå sammen om å 
bygge gode fellesskap. Det er blitt en god 
tradisjon at Vardal og Gjøvik annethvert år 
arrangerer denne solidaritetsgudstjenesten. 
Bibelens mange tekster om arbeid, rettfer-
dighet og fred taler sterkt på en slik dag.
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Min salmeHunn

Hunn menighetsråd arbeider for nye benkeputer. Foran 
fra venstre: John Skundberg, Lene Skonnord, Torunn 
Antonsen Berge, Bruta Fykse ogVigdis Amlien Kristi-
ansen. Bak fra venstre: Kirsti Brørby Sandvik, Kirsten 
Gautestad, Solvor Sandmark og Eva Hovde. Bak står to 
fra valgkomitèen for nytt menighetsråd: Tor Åge Bergan 
og Ragnar Enger.   Foto: Jens Dale.

Menigheten sitter ikke godt:

Innsamling til nye benkeputer 
i Hunn kirke 
Har du fått tresmak i baken av å sitte på 
harde kirkebenker?

Menighetsrådet i Hunn tar nå grep for 
at det skal bli mer komfortabelt å sitte i 
kirkebenkene. De løse putene, som det for 
øvrig har vært alt for få av, vil bli erstattet 
av nye komfortable puter. En komitè ar-
beider med utforming, stoffvalg og farger. 
Det er krav til slitasje, renhold, komfort, 
påvirkning av akustikk o.s.v. og før en kan 
gå til innkjøp må det hele godkjennes av 

biskopen. Regningen på rundt 100 000 
kroner må menigheten ta selv. Derfor vil 
alle som får dette nummer av Be og hør i 
postkassa få et vedlegg med oppfordring 
til å bli med på et spleiselag. Takk for alle 
bidrag på VIPPS 79824 (merket benke-
puter) eller konto 2050.01.04229 merket 
benkeputer. 

Aktivitetsdag 1. september
Søndag 1.september blir det gudstjenes-

te med Høsttakkefest og utdeling av Min 
kirkebok til fireåringene. Etter gudstje-
nesten blir det mat, leker og aktiviteter for 

store og 
små uten-
for kirka. 
Alt vi får 
inn av 
p e n g e r 
denne da-
gen går til 
nye benke-
puter.

Tekst og 
foto: Jens 

Reidar 
Antonsen

Aslaug Leirdal og Mary Fry-
denlund vasker vinduer i En-
gehaugen kirke. 

Her rakes det på dugnad ved Bråstad kirke. 

Det er Erik Bye som har skrevet denne 
vakre salmen. Han var en medieperson-
lighet, dikter, skuespiller, visesanger og 
forkjemper for de svakeste i samfunnet. 
Han etterlot seg mange og dype spor som 
vi fortsatt kan glede oss over. Mange av 
hans dikt, sanger og TV-program er pre-
get av både himmel, hav og bevaring av 
jorden.  Som mangeårig korsanger har 
jeg hatt gleden av å synge og formidle 
blå salme utallige ganger.  Jeg har sunget 
mange salmer i et langt korliv, men denne 
er en av dem som har betydd mest for meg 
tekstmessig. Det handler om hele livsløpet 
slik jeg tolker den. Salmen er skrevet på en 
måte som bare Erik Bye kan gjøre det. En-
kelt og lettfattelig. Han sier så fint i teksten 
at livet ror med sakte åretak mot strender 
dit alle dager ror når det blir kveld. Videre 
da det nærmer seg avskjeden sier han det 
slik: Med løftet hode skal hver sjel gå inn 
i Herrens tid.  Jeg har stor respekt for Erik 
Bye både som menneske og hans forfatter-
skap.

Hilsen
Solveig Sletmoe                        

Jeg utfordrer Hans Kristian Lilleengen 
til neste “Min salme».

Mye gjort på dugnad i Engehaugen

Det var godt driv på dugnaden i En-
gehaugen kirke 6. mai. Været var ganske 
vinterlig, men det går an å kle på seg for 
å være ute og jobbe. Alle vinduene ved 
kirkestua og inngangspartiet ble vasket. 
Dessuten ble parkeringsplassene feid og 
rengjort. Alle stolbeina i kirkerommet ble 

rengjort og støvsugd. Det er lagt planer for 
bruken av Kirkeparken og dette kommer 
vi tilbake til senere. Der er det behov for 
nok en dugnad med å legge ut steinheller. 
God stemning rundt kaffebordet - det er 
både nyttig og sosialt å være med på dug-
nad i kirken. 

1716

BE OG HØR |  | PINSENUMMER 2019



Kirkevalg
 Solvor Sandmark stiller 
til gjenvalg i Hunn menig-
hetsråd

Solvor tar gjenvalg 
i menighetsrådet
Solvor Sandmark har vært leder i 
Hunn menighetsråd de siste fire 
årene. Hun stiller til gjenvalg i 
menighetsrådet i september.

Valgkomiteene som har spurt folk om 
å stille på lista ved høstens menighets-
rådsvalg har hatt en vanskelig oppgave. Et 
stort flertall av de som har blitt spurt har 
takket nei. Særlig har det vært vanskelig 
å få yngre folk og menn til å stille. Men 
nå er listene klare.  Solvor Sandmark er en 
av dem som stiller til gjenvalg, og vi har 
spurt henne hvilke tanker hun gjør seg om 
arbeidet i menighetsrådet. 

- Jeg er ført og fremt glad i kirka, og 
setter stor pris på det å gå regelmessig til 
gudstjeneste. Liturgi, salmesang og for-
kynnelse betyr mye, og det er et fellesskap 
i kirka som er viktig for meg som kristen. 

Menighetsrådet har mange oppgaver som 
jeg brenner for. Det gjelder ikke minst 
arbeidet med trosopplæring for barn og 
unge. Mange må involveres om Lys våken, 
Tårnagenter, utdeling av Min kirkebok til 
fireåringer, konfirmantgudstjenester o.s.v. 
skal bli vellykket. 

Solvor tenker at det har vært en del ar-
beid i menighetsrådet med høringsuttalel-
ser i forbindelse med ny kirkelov bl.a. som 
har vært krevende. Det er for mye forlangt 
at vanlige folk skal ha oversikt over kirke-
jus og teologi samtidig som det er viktig 
at grasrota blir hørt i slike sammenhenger. 

Vi spør om det er spesielle ting Solvor 

vil trekke fram fra denne fireårsperioden 
i menighetsrådet. 

-Den årlige festen for frivillige medar-
beidere i Hunn kirke, er jeg glad for at vi 
har fått til. Ellers har det vært mye gledelig 
rundt 50 –årsjubileet til kirka og Resposne 
Ten Sing. Et vakkert ikon har kommet på 
plass i kirkerommet etter minnegave fra 
familien Antonsen. 

Solvor håper å bli gjenvalgt og røper en 
drøm om at en kanskje kunne få til kirke-
kor, fast eller til spesielle anledninger. 

Tekst og foto: Jens Dale

Din stemme teller i Kirkevalget
Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din 
stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din loka-
le menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt 
sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet 
vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså 
vanskelig å forestille seg. Kirken er til ste-
de overalt i Norge. Den tar del i våre hver-
dagsliv og ved livets begivenheter. I sor-
gen og festen, i trøsten, sangen, leken og 
gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge 
til grav. Kirken har rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved 
Kirkevalget 8.-9. september har du mulig-
het til å påvirke: Samtidig som kommu-
nestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan 
du også stemme fram hvem som skal lede 
kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt 
nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten 
av kommunevalget. Eller du kan for-
håndsstemme.(gjelder alle menighetene):

• Man 12. august til fre 30. august 
o Gjøvik kirkekontor (Strandgt 13A)
o kl. 08:00-15:30

• Man 2. sept til fre 6. sept

o Gjøvik rådhus
o 2., 3. og 6. sept: kl. 08:00-15:30
o 4. og 5. sept: kl. 08:00-18:00

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme 

på kandidater til menighetsrådet og til bi-
spedømmeråd/Kirkemøtet. 

Menighetsrådsvalget er et flertallsvalg, 
der du blant annet har mulighet til å gi 
kandidater en ekstrastemme. Kandida-
tene med flest stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og Kir-
kemøtet stiller Bønnelista, Nominasjons-
komiteens liste og Åpen folkekirke lister. 
Dette er et forholdstallsvalg, der det en-
delige rådet avspeiler både hvor mange 
stemmer den enkelte liste og også den en-
kelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av lan-
dets elleve bispedømmer. Rådet ansetter 

blant annet prester og leder bispedømmet 
sammen med biskopen. Medlemmene av 
bispedømmerådet er også medlemmer av 
Kirkemøtet, det øverste representative or-
ganet i Den norske kirke. 

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets 

arbeid spenner over mange temaer. Det 
kan være barne- og ungdomsarbeid, juss 
og økonomiforvaltning, ansettelser, guds-
tjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, 
musikk og misjon. Rådene skal sørge for 
vekst og næring til kirken og lokalsam-
funnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemme-
ne i Den norske kirke tilsendt et valgkort 
og en brosjyre om valget. Følg med i post-
kassa, møt opp og stem!  

Les mer om valgene på www.kirkeval-
get.no 

Godt valg!

Biskop Solveig Fiske

Historisk med tre lister 
i Kirkevalget 2019
Ved årets Kirkevalg er det tre lister til 
valg av leke medlemmer til bispedøm-
meråd/Kirkemøtet - Bønnelista, Nomina-
sjonskomitéens liste og liste fra Åpen 
folkekirke. 

- Dette betyr at det ved dette kirkevalget 
blir et reelt valg, sier biskop Solveig Fis-
ke. Nå er det viktig at kirkemedlemmene 
stemmer på de kandidatene de mener best 
kan være med å legge føringer for arbeidet 
i kirka de neste fire årene, både regionalt i 
bispedømmet og nasjonalt gjennom Kir-

kemøtet. Kirkemøtet 
består jo nettopp av 
de som velges inn som 
bispedømmerådsmed-
lemmer i bispedømmene. Så til deg som 
leser dette, bruk stemmeretten din!

Kandidater til
menighetsråd
Engehaugen menighet:

• Kai Bjørn Lindstad (1961)
• Solfrid Drogseth Høie (1982)
• Anders Uthaug (1982)
• Silje Anette Sørlie-Sannes (1981)
• Robert Raphael Robertsen Granum (1974)
• Finn Rønning (1948)
• Torolf Offerdal (1957)
• Merete Jemtland Marcussen (1981)
• Knut Jarle Lehre (1966)
• Bjarne Kristoffer Kristoffersen (1945)
• Solbjørg Nygård (1981)
• Liv Stine Andresen Mo (1974)
• Regine Andrea Johanna Myrland (1949)

Gjøvik menighet:
• Kirsten Aarflot (1955)
• Kari Schjerven Øveraasen (1955)
• Oddvar Hansen (1954)
• Marit Nymark (1968)
• Marit Skjel (1971)
• Arne Hanssen (1971)
• Ann Mari Kvalvik (1961)
• Dag Landmark (1948)
• Kristin Ydse Jemtland (1953)
• Vibeke Myhre Haugen (1974)
• Anne Ingrid Strøm (1959)
• Randi Strangstadstuen (1951)
• Inga Marie Hansen Martinsen (1977)
 

Hunn menighet:

• Torunn Antonsen Berge (1961)
• Svein Trondsen (1963)
• Solvor Sandmark (1969)
• Aslaug Ingrid Fjellestad Bergum (1963)
• Bjørn Arild Andersen (1982)
• Anne Vifladt (1969)
• Marianne Østevik Skaug (1970)
• Hilde Melhus Lilleheier (1973)
• Thor-Åge Bergan (1946)
• Elin Stikbakke (1980)
• Inger Kristine Enger (1948)
• Silje Garlie (1974)
• Marion Rahm Arntsen (1990)
• Mette Irene Bergum Skundberg (1965)
• Åse Dahl (1944)

Vardal menighet:
• Marianne Nordahl-Pedersen (1976)
• Jon Terje Hansebråten (1970)
• Ida-Kristine Bjørklund (1984)
• Ragnhild Elida Rygg Lunde (1949)
• Ole Christian Øksne (1971)
• Lisbeth Snuggerud (1965)
• Terje Fremstad (1956)
• Nina Bygstad (1964)
• Eva Engebretsen-Finn (1969)
• Ruth Hege Dahl Pettersen (1977)
• Gunhild Hågensli Eggen (1950)
• Elin Bergum Libakken (1978)
• Randi Myhre (1950)

Bråstad menighet:

Marianne Mølmen (1986)
Harald Tømmerstigen (1966)
Marith Inger Evensen (1943)
Astrid Braastad (1936)
Gunvor Jøranli (1962)
Ståle Jørund Stavrum (1962)
Torhild Nordheim Bjerke (1945)
Jan Arne Evensen (1941)
Ove Ragnar Enger (1951)

Listene finner du på kirken nettsider. 

18

BE OG HØR |



Urmaker

Storgt. 11. 2815 GJØVIK
Tlf 61 17 12 71

Fotpleie

Solås: 61173380
Vardal men.hus:
61186519

SOLSKJERMING

www.scandic.no  -  04990

STRAI KJØKKEN GJØVIK AS. 

Sivesindvegen 1, 2827 Hunndalen. 
Tlf: 61 13 27 00. gjovik@strai.no. 

strai.no

– Wiggos mat på Rimi Hunndalen

Gravplasser

Advokat 

61178585

Trenger du råd og hjelp til 
din fysiske helse?

Kom på 360 Grader, spør 
etter Cato!

www.360-grader.com   info@360-grader.com   tlf. 611 77 360

Trenger du råd og hjelp til 
din fysiske helse?

Kom på 360 Grader, spør 
etter Cato!

www.360-grader.com   info@360-grader.com   tlf. 611 77 360

Amsrudvegen 1, 2827 Hunndalen 
Tlf. 61176050 - Mob. 90 57 60 50

KREATIV 
KOMMUNIKASJON

GRAFISK DESIGN 
& PRODUKSJON
 
 

WWW.GRAFISK-BYRAA.NO
958 01 233

Gjøvik elektriske,
 Hunnsveien

GJØVIK - LILLEHAMMER - HAMAR - ELVERUM   www.skoringen.no

Gjør som de ansatte på kirkekontoret:

 Legg handelen til
Strandgata

Pinse

Egil Grandhagen

Egil Granhagen til Vardalstevnet
Vardalstevnet arrangeres på Vardal me-
nighetshus søndag 16.juni kl 12.00.

Her deltar Egil Grandhagen  og det blir 
mye sang og musikk ved Eva og Hans 
Gjesdal. 

Kaffe og kaker serveres.  Det blir an-
ledning til å gi en misjonsgave. Dette mi-
sjonsstevnet har vært arrangert i mange 
år av Haug misjonsforening N.L.M. i Var-
dal. Alle er hjertelig velkommen til å høre 
Guds ord gjennom tale og sang!

Egil og Kjell
Egil Grandhagen er bror til Kjell Grand-

hagen som døde 3.mai. Kjell var øverst-
kommanderende for hæren i Norge og fra 
2010 sjef for etterretningstjenesten. 

Egil og Kjell Grandhagen ble født inn i 

en militær familie, der både faren og be-
stefaren var offiserer. Egil fikk også mili-
tær utdannelse, men han valgte å tjene 
Herren. I nesten 20 år var generalsekretær 
i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han 
har vært lærer på Fjellhaug bibelskole og 
han har reist verden over og besøkt misjo-
nærer og menigheter under nær sagt alle 
himmelstrøk. Han har også forkynt Guds 
ord rundt om i hele Norge. Som pensjo-
nister har Solveig og Egil Grandhagen 
slått seg til på våre trakter. De har skaffet 
seg en gård med en husmannsplass i Øvre 
Bergegarda der de ha innredet kapell og 
rom for gjester. De tilbyr at folk kan kom-
me dit å søke stillhet og hvile, samtale og 
bønn. 

Inspirasjonssamling 
med ikoner

Frivillige i Hunn kirke var invitert til 
fest 11.april. Det var ganske fullt rundt 
bordene i menighetssalen som var nyde-
lig pyntet for anledningen. God mat og 
hyggelig prat preget festen. Kveldens fore-
dragsholder var Solrun Nes som har laget 
det vakre ikonet som nå er kommet på 
plass i Hunn kirke. Hun ga en interessant 
innføring i ikonets verden og øste av sin 
store kunnskap om tema. Festen ble ledet 
av Torunn Antonsen Berge. 

Tekst og foto: Jens Dale.
Forsamlingen under frivilligfesten i Hunn kirke.

Medarbeiderfest i Gjøvik menighet: Søndag 22. sept kl 18.00 på Ynglingen
Alle ansatte og alle frivillige i utvalg og oppgaver er hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.
Menighetsrådet ønsker å vise på en praktisk måte at vi setter pris på det arbeidet som blir lagt ned i ulike sammenhenger.
Program er ikke fastlagt enda, men vil bli bekjentgjort på hjemmesiden etter hvert.  Hilsen Gjøvik menighetsråd

Speidernes venner er 50 år
I 1945 startet speiderarbeidet i Hunnda-
len. Året etter kom en mødreforening i 
gang, men det ble slutt etter noen år. 

I år er det  50 år siden gjenoppstartingen av mødreforeningen for 
KFUK-speiderne i Hunndalen. De har holdt det gående og er fortsatt 
aktive. Da ungene etter hvert sluttet i speideren, ble navnet endret til 
Speidernes venner. Ideen er den samme, å støtte KFUK/KFUM-spei-
derne i Hunndalen. 

- Speidernes venner var det første jeg ble invitert med på da vi flyt-
tet til Hunndalen i 1976, minnes Randi Byfuglien. Hun forteller at det 
før var mange med og at de arrangerte juletreff for speiderne, det har 
vært loppemarked og de hjalp til  med mange ting. Møtene i Spei-
dernes venner arrangeres nå en onsdag formiddag i måneden i Hunn 
kirke. Fortsatt er det andakt, sang og samtale om ting i tiden. Det er 
bevertning og utlodning. Pengene har i årenes løp finansiert mangt et 

speidertelt og kokekar. Nå er det Eva Nyjordet som er leder 
for Speidernes venner.20
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Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dine  
muligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!

www.totenbanken.no

• Stemming
• Reparasjon
• Nye og brukte

piano med
10 års garanti

Tlf. 900 45 619Forhandler av:
Blüthner • Haessler • Irmler
Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, 
Tlf.: 61 18 08 14, Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no

Forhandler av:

mmune
Kultur og fritid

Kontakt kulturkontoret 
i Gjøvik kommune, 
Solvor Sandmark, 
tlf. 61 18 96 39 eller
 46 91 15 98. E-mail: 
solvor.sandmark@
gjovik.kommune.no 
 

Kunne du tenke deg å jobbe som 
støttekontakt for en eller fl ere 
personer i Gjøvik kommune?

Vil DU bety noe helt spesielt for en ungdom 
eller voksen?
Du må være fylt 18 år, og det er en fordel at 
du har førerkort og bil til disposisjon.

Lønn og utgiftsdekning er ikke så dårlig som 
du tror, du vil bli overrasket. 

Jobben gir deg mye, og kan ikke bare måles 
i kroner og øre − du får mye mer igjen:  

Ønsker du deg  jobb?
Du hjelper din venn 
til positiv fritid

Du kan få nyttige 
erfaringer og fi ne 
sosiale utfordringer

Men fremfor alt 
− du treff er mange 
hyggelige mennesker 

Høres dette
interessant ut? 
Ta kontakt for en
uforpliktende prat!

Jernbanegt. 4, 2821 Gjøvik

Telefon 61 15 06 00
Telefaks 61 15 06 01

post@jaf.no

Hunnsveien 2  2821 Gjøvik  tlf +47 6117 3335

Catering oss på
61131508 

Bestill deilig mat fra storkjøkkenet på Viken:

- Stemming
- Reparasjon
- Nye og brukte  
   piano med  
   5 års garanti

Tlf. 90045619Blüthner - Haessler - Feurich
Mattisrudsvingen 21, 2827 Hunndalen
Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no

Rambekk gård
selskapslokale på Gjøvik

61171492/99520766

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Autorisert regnskapsførerselskap

Ring for en 
hyggelig prat!

www.rcas.no

Telefon 61 14 50 00
firmapost@rcas.no

www.autocentret.no

Fine bruktbiler
i alle prisklasser!

Kom innom
for gode tilbud.

Autorisert regnskapsførerselskap

Ring for en 
hyggelig prat!

www.rcas.no

Telefon 61 14 50 00
firmapost@rcas.no

Autorisert regnskapsførerselskap

Ring for en 
hyggelig prat!

www.rcas.no

Telefon 61 14 50 00
firmapost@rcas.no

innlandets 
største 
utvalg

ccgjovik.no

Gullhagen,
 Storgata

– Spør oss om bunad!

GJØVIK TLF: 61189150

TRYGG RIMELIG TREFELLING 
Stubbefresing  Hekkeklipping 

Erfaren pensjonist feller alle slag trær : 
Ved hus, strømledninger, store og små trær. 
Vanskelige trær klatres og tas ned bit for bit. 
Rydder opp, fjerner stubber. Vindfall ryddes. 

Beskjærer trær og busker. Klipper hekker 
Ansvarsforsikret Gratis befaring Avtalt pris 

Ring Eivind : 900 33 645

Stor korkonsert i Gjøvik kirke 15. juni kl 15.30

Norges Korforbund Vestoppland består av 35 kor med til-
sammen ca. 1030 medlemmer. Det årlige Sommersangerstev-
ne arrangeres på omgang mellom korene, og 15. juni nå i 2019 
har Fredheim Blandede Kor tatt på seg å arrangere dette, i for-
bindelse med at koret fyller 90 år i år!

19 kor og 440 sangere har meldt seg på 
årets stevne.  Ordfører Bjørn Iddberg vil 
åpne stevnet i Gjøvikhallen, det blir san-
gertog gjennom byen og mange konserter 
på ulike steder.  

På konserten i Gjøvik kirke kl 15.30 vil 
disse korene synge:  GLALAS, Jaren Sang-
lag,  og Lunnerkoret, Mist og Nordsinni 
Blandede Kor, Grande Mannskor, Ihle 
Sangkor, Kammerkoret Dåm, Kapp Blan-

dede Kor og Raufoss Mannskor/Viken 
Mannskor fra Gjøvik/Toten. Fredheim 
Blandede Kor vil avslutte den to timer 
lange konserten. Konserten er gratis og 
åpen for alle. Kom tidlig, her blir det fullt. 

Fredheim Blandede Kor 
- foran Hunn kirke denne 
gang! Foto: Kjell Wesnes.

Gjøvik:
DØPTE: Eilin Halmstad Andersen, 

Sigurd Kjelsrud Broderstad, Theodor 
Alfstad Engen, Pernille Haugom-Nilsen, 
Samuel Haugom-Thorsen, Iver Østli 
Jensen, Lias Olander Andersen Slåsve-
en, Norvald Wilhelm Topp, Katharina 
Ephithite Stolpestad, Adrian Bonko-
Nilsen, Kristoffer Valø Dammerud.

DØDE: Nils Evensen, Olga Pettersen, 
Egil Christoffersen, Ingar Roar Møl-
ler, Trond Saksvik, Jens Paul Johnsen, 
Solveig Ruth Olsen, Ellen Aaslund, 
Helga Petrine Kaspara Stensrud, Sverre 
Svendsen, Grethe Lillian Lønnum, Ma-
rie Betzy Valheim, Eva Ingvaldsen, Guri 
Hildegard Juul, Ingunn Engen.

Engehaugen:
DØPTE: Mathias Skogstad Grønland, 

Ask Christoffer Hegge Larsen, Henrik 
Sørum Linnerud, Oskar Sveum Myr-
land, Victor Nordnes, Kristian Hysing 
Snilsberg, Mio Sønes, Theodor Bøe 
Weisten, Aron Reiten Ødegård, Edvard 
Vincent Mediaa.

DØDE: Aase Skjøld, Bjørn Martinsen, 
Henning Rushfeldt, Marry Håkonsen, 
Kjell Ulvesveen, Oddmund Arthur 
Slottnes.

Hunn:

DØPTE: Emma Cornelia Bjarnaberg 
Bekkemellem, Selma Dystebakken, 
Othelia Gårdsrud Hole, Aksel Kol-
bergsrud, Palma Lauvli-Gulbrandsen, 
Elea Lundhaug-Andersen, Casper 
Nicolaysen, Matea Grytdal Taje, Gustav 
Thomassen-Vandli, Caspian Saarento 
Ødegård, Ida Kristine Brattrud.

DØDE: Nora Vaarlund, Gunnar Skyberg, 
Åse Løken, Annie Margareth Johns-
gaard, Erna Lilleby, Henny Skretting-
land, Torgny Elveli, Bjørn Randmond 
Pedersen, Arne Johnny Grindal.

Bråstad:
DØPTE: Ester Enger
DØDE: Anna Engevold

Vardal:

DØPTE: Ragnhild Pettersen Lundbye, 
Pernille Hasli Olstad, Helene Bekkelund 
Røberg, Asbjørn Espeseth Røe, Anna 
Marie Sommerstad, Henrik Karlsen 
Nettum.

DØDE: Bjørn Henriksen, Tordis Astrid 
Fuglehaug, Thorbjørn Johansen, Birger 
Larsen.

Slekters gang:
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Don Kosakkene 
i Gjøvik kirke 1.juli

1.juli kl 19.00 blir det storfint besøk i 
Gjøvik kirke. Don Kosakkene kommer 
og synger. Forrige gang var det stapp-
full kirke og stor begeistring.

Don Kosakkene er tilhører det profe-
sjonelle radiokoret i Sofia, hovedstaden 
i  Bulgaria. De representerer en annen 
sangtradisjon enn den vi er kjent med på 
våre breddegrader. Sangerne spenner fra 
de dypeste bassrøster til krystallklare te-
norer. Alle sangerne er hver for seg fan-
tastiske solister, de synger med enormt 
volum og en overlegen teknikk. I over 30 
år har sangere fra dette koret trollbundet 
publikum i kirker og konserthus over 
hele Europa. Programmet de fremfører i 
Gjøvik kirke vil være todelt. Vi får høre 
noen av de vakreste partiene fra russisk 
kirkemusikk. I tillegg fremfører de tra-
disjonell folkemusikk hvorav enkelte er 
velkjent også i Norge. 

Sommerkonsertene i Gjøvik kirke, lørdager kl 12.00

15. juni
Vestoppland Kammerkor
  dirigent Marit Tøndel 
Bodsberg Weyde (t.h.)

17. august
Victoria Johnson, fio-
lin (under)
  Kristin Fyrand Mik-
kelsen, klavér

22. juni

Anne Daugstad Wik (t.v.)
og Tora Wik, fele/sang

Lørdag 15. Juni kl 12:00 er første konsert, så går det slag i slag utover sommeren. Årets 
program er variert og vakkert, og med utøvere fra inn- og utland.

Musikken i disse konsertene spenner over flere genre og århundrer. Det blir korsang, 
solistisk sang og rene instrumentale konserter. 

Konsertene er gratis, men det gis adgang til å gi en gave til kirkemusikkarbeidet i Gjøvik 
kirke etter konsertene.

Gjøvik menighetsråd er arrangør, med støtte fra Gjøvik kommune.

29. juni
Bjørn Magne Nyhagen, 
trompet (t.h.)
  Vidar Fredheim, orgel/
klavér

6. juli
The Russian-Italian Or-
gan Duo
  Elena Kalashnikova og 
Luca Massaglia, orgel

13. juli
   Roar Engelberg, pan-
fløyte (t.h.)
     Vidar Fredheim, or-
gel/klavér

20. juli

Gunn Inga Schiager 
Tofsrud, fiolin (t.v.)
Halgeir Schiager, orgel

27. juli

Trond Våge, orgel (t.h.)

3. august
   Early Voices – vokal-
kvintett (over).

10. august
Jon Lotterud, vokal/
tangenter (under)
  Helge Harstad, bass

Be og hørs konto 2050.02.93692  Takk for alle små og store bidrag.


