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 Redaktørens hjørne og andakt

Tilfeldigheter har gjort at Gjøviks to store bistandsorganisasjoner har samme adresse på 
Kirkeby. Med avholdssak og kristen diakoni i genene har FORUT og Ny Start i Øst gjort en 
imponerende innsats for mennesker i andre land. I underetasjen i Roald Amundsens vei 1 
b kan en gjøre gode kjøp i bruktbutikken Ting og tøy og se 40 vogntog bli lastet med tøy og 
utstyr og sendt østover. I etasjen over holder FORUT hus. På 40 år har de vokst til å bli en av 
Norges store bistandsorganisasjoner. Familiekirken i samme hus har også et internasjonalt 
arbeid.

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien 
du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg 
og gi deg råd. Salme 32,6
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Kolofon

Jens Dale

Andakt av sokneprest i Engehaugen, 
Jens Reidar Antonsen

Forside:  
Sokneprest Jacken Nyhus forretter utegudstjeneste på jernba-
netorvet under byfesten søndag 18.august. 
Foto: Eiliv Revling Holm

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 
kk896@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

Dette bibelverset har fulgt meg i livet. 
Jeg oppdaget det for mange år siden og 
har bevart det som en gullskatt som jeg 
kan ta fram i perioder hvor ting kjennes 
utfordrende. Vi er avhengige av Gud og 
han er avhengig av oss. Jeg får utrustning 
til å takle livet. Det som venter meg. Jeg 
vet lite om hva det er, men jeg vet at jeg er 
i Guds hender. At han vil sørge for meg. 
At han vil velsigne meg. At jeg kan takle 
livet og det som livet vil innebære av gle-
der og sorger, utfordringer og muligheter. 
Han vil gjøre meg vis. Jeg kan få ta imot 
kunnskap, men jeg må være åpen for å ta 
imot, åpne hjertet for den velsignelsen og 
de gavene som blir gitt til meg. 

Christer Hultgren sang lyder: Herre til 
deg får jeg komme, stille meg åpen for 

deg. Jeg kan ikke skjule det minste 
du kjenner hver tanke i meg. Men 
enda du vet om min skrøpelighet 
får jeg likevel komme som jeg er. 
All din tale er sann, og den gjør 
at jeg kan være trygg på at du har 
meg kjær. 

Guds øye er en velsignelse for 
meg. Han følger oss på veien.

Førtiåringen Venabygd fjellkirke er en arkitektonisk perle.

I serien En fjellkirke nær deg 
har turen kommet til Venabygd 
fjellkapell.

I sommer feiret fjellkapellet som ligger halvan-
nen times kjøretur nord for Gjøvik, 40 år. Tom 
Torkehagen har hytte i nærheten og er en av ka-
pellets ildsjeler og styreleder. Han forteller om god 
stemning og stinn brakke under jubileumshelga i 
juli. Det var konsert på lørdagskvelden, og fest-
gudstjeneste med biskop Solveig Fiske på sønda-
gen. Fjellkapellet er tegnet av arkitekt Odd Østbye 
og beskrevet som en «arkitektonisk perle» av Lo-
kalavisene ved åpningen i 1979. Det er tilpasset lo-
kal natur og byggeskikk med elementer som stein, 
betong, tre og torvtak. På kirketunet er det også to 
hytter med overnattingsmuligheter.

 Følg aktiviteten på FB, Venabygd fjellkapell, og 
velkommen til fjells.

Glassmaleri i Ve-
nabygd fjellkirke

Venabygd kirke
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 Roald Amundsens vei

De gode hjelperne i Roald Amundsens vei 
Askeladden og de gode 
hjelperne hører hjemme i 
eventyret. I Gjøvik har de 
gode hjelperne adresse 
Roald Amundsens vei 1B. 

Vi snakker om bistands-
organisasjonene FORUT 
og Ny Start i Øst som 
deler hus og gode inten-
sjoner.

Det er litt av et eventyr som møter oss 
når vi ser nærmere på hva disse to organi-
sasjonene står for. FORUT forvalter årlig 60 
millioner kroner til bistand. Ny Start i Øst 
sender 40 vogntog østover med klær og ut-
styr. På hver sin måte knytter de Gjøvik og 
Norge til mennesker andre steder i verden. 

FORUT – en betydelig bistandsorganisasjon

FORUT er en forkortelse for FOR UTvikling, og ble 
stiftet i Gjøvik 1981 med Terje Heggernes som før-
ste generalsekretær. Det er avholdsorganisasjone-
ne IOGT, Juvente og Juba som eier FORUT.
«Verden kan forandres»

«Verden kan forandres», slik lyder mot-
toet til FORUT. På nettsidene leser vi vi-
dere:

FORUT jobber for å medvirke til sosial 
mobilisering av fattige og undertrykte i 
deres kamp for bedre levekår og grunn-
leggende menneskerettigheter, gjennom 
bistandstiltak, holdningsskapende virk-
somhet og politisk bevisstgjøring.

– Rus er et stort hinder for utvikling i 
mange land, sier kommunikasjonssjef Øy-
vind Endal. – En viktig del av FORUT sin 
ideologi handler om at rusmidler ikke skal 
hindre folks trygghet og en god utvikling. 
FORUT har vært med som pådriver for 
bedre ruspolitikk i sine samarbeidsland 
og man har oppnådd mye både på poli-
tisk plan og på grasrotnivå for eksempel i 

Malawi og Zambia. Kvinners og barns ret-
tigheter er andre viktige arbeidsområder 
for FORUT, forteller Endal.

Sri Lanka
Sri Lanka var det første landet der FOR-

UT ble involvert i utviklingssamarbeid. I 
dag er det også arbeid i India, Nepal, Sier-
ra Leone, Malawi og Zambia. 

Morten Lønstad gikk nylig av etter 14 
år som generalsekretær i FORUT og 30 
års arbeid i organisasjonen. Den tidligere 
læreren og SV-politikeren forteller til OA 
at han har vært opptatt av kampen for 
en mer rettferdig verden. Han har for-
talt om inntrykket det gjorde da han og 
OA-fotograf Henning Gulbrandsen møtte 
barføtte barn, kledd i fillete klær som lever 
av å plukke plast og glass på søppeldynga 

i Bangalore i India tidlig på 1990-tallet. 
FORUT har fått være med å bygge barne-
hjem for disse barna. I to år har Morten 
bodd i Sri Lanka, og han kaller det sitt an-
dre hjemland. 

Barnepsykiatri i Nepal
FORUT har engasjert seg i etableringen 

av Nepals første barnepsykiatriske klinikk 
og vil fra neste år være med å støtte driften 
av denne. De har fått drahjelp av Urbane 
Totninger som i 13 år har gitt inntektene 
av en forestilling til FORUT, i år en kvart 

million kroner. Gustav Nilsen er en av 
dem som har reist og sett med egne øyne 
at det nytter. FORUT arrangerer reiser til 
sin samarbeidspartnere og mange har blitt 
sterkere engasjert i internasjonal solidari-
tet etter slike turer.

Selger te
Geir Lystrup og May Britt Andersen har 

laget sanger og bidratt i FORUTs under-
visningsopplegg for skoler og barnehager. 
I 1988 ble historien om fire år gamle Na-
disha Dilhani i en av Colombos slumom-
råder en kjempesuksess. Det var en «tett-

på-livet-fortelling» som lot norske barn 
lære om livet i en annen kultur med stor 
respekt for deres tradisjoner. Årlig er det 
opp mot 100 000 norske barn som lærer 
om andre kulturer på denne måten gjen-
nom FORUTs pedagogiske kampanjer. 
Norske barns salg av for eksempel te fra 
Sri Lanka, er en inntektskilde for FORUT. 
Over 3000 er med som givere i FORUTs 
fadderprogram på 250 kr pr. måned. 
FORUT har egen nettbutikk med produk-
ter fra ulike samarbeidsland, noe som bl.a. 
er med på å sikre kvinnearbeidsplasser i 
andre land.

NORAD-støtte

Årlig bidrar privatpersoner, bedrifter, 
barnehager og skoler med 17 millioner 
kroner til FORUT. Nylig kunne general-
sekretær Ida Oleanna Hagen dra i land 
en avtale med NORAD om 154 millioner 
kroner i tilskudd over fem år. – Vi er vel-
dig glade for støtten fra norske myndighe-
ter og tilliten de viser oss, sier kommuni-
kasjonssjef Øyvind Endal. 

Roald Amundsensvei 1 b i Gjøvik 
huser mange gode hjelpere

FORUT-ansatte utenfor organisasjonens lo-
kaler i Roald Amundsends vei 1B i forbindelse 
med at Morten Lønstad, Dag Endal og Marit 
Fjeldstad gikk ut i pensjon før sommeren. 
F.v. Marit Fjeldstad, Ida Oleanna Hagen, Kari 
Egge, Elin Kjeldstadli Hatlestad, Terje Heg-
gernes, Bjørg Astri Slettum, Ståle Stavrum, 
Elisabeth Løvstad, Dag Endal, Gry Thorleif-
sen, Øystein Bakke, Lill Jørgensen, Jan Blom-
Jensen, Morten Lønstad, Ingvar Midthun, 
Kirsten Bjerkestrand Tschudi og Øyvind Strand 
Endal. Hilde Ekeberg og Trond Botnen var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.

Illustrasjonsfoto fra «Nanah og løvefjellet», 
historien om en fireåring og hennes hverdag 
i landsbyen Kareneh i Sierra Leone i Afrika. 
Foto: Øyvind S Endal.

300 frivillige i Ny Start i Øst
Da Sovjetunionen gikk opp i liminga på slutten av 
1980-tallet ble det opprettet mange kontakter øst-
over, også i kirkelig regi. Kateket i Vardal, Jørgen 
Lollike, var en av dem som så behovet og mulighe-
ten for organisert og langsiktig bistand og samar-
beid. Han var gründren da Estlandskomiteen så da-
gens lys i 1991.

Lollike minnes pionertiden da de orien-
terte seg østover og begynte å få kontakt 
med kristne menigheter og organisasjo-
ner. 

- Vi kom i kontakt med mennesker som 
hadde holdt på kristentroen i kommunist-

tiden. Materielt var det knapphetstider i 
øst. Vi begynte å sende dem brukte klær 
og utstyr som kirkene så distribuerte vide-
re. Behovet var stort og hjelpen kjærkom-
men, forteller Lollike. -Hjelpesendingene 
var også knyttet opp til menighetsbyggen-
de arbeid i øst, og vi har fått mye østfra i 
form av inspirasjon og takknemlighet.

Arbeidet har vokst
Den grunnleggende idèen er den 

samme. Men arbeidet har vokst. Det har 
vært velstandsvekst i øst, men fortsatt er 
det stor forskjell på fattig og rik, og hjel-

Mange mennesker på Balkan lever langt under 
fattigdomsgrensen, særlig gjelder det romfol-
ket, som her i byen Korca, Albania, illustrert 
ved denne romkvinnen og hennes husvære. 
Sammen med en samarbeidende menighet 
i byen innreder Ny Start i Øst, "Barmhjertig-
hetens hus" som fra i høst skal gi daglige 
næringsrike måltider til 150 mennesker men-
nesker, samt helsehjelp og hygienetilbud.

Roald Amundsens vei

Av Jens Dale
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 Roald Amundsens vei

pesendingene blir fortsatt godt mottatt. 
Estlandskomiteen har blitt til den tverr-
kirkelige stiftelsen Ny Start i Øst, og sen-
dingene går nå til Baltikum, Romania, 
Ungarn, Bulgaria og Albania. 

Ting og tøy
-Gjenbruk er bra for miljøet og det er 

store mengder tøy og utstyr som leveres 
til Ny Start i Øst, forteller Håvald Slåtten. 
Han er utenlandssjef i Ny Start i Øst. 

-Av tøy og ting vi mottar må ca 10% 
sorteres ut og kastes, men 15% blir om-
satt i bruktbutikken Ting og tøy i Roald 
Amundsens vei 1b, sier Slåtten.  - Gjen-
bruk har slått veldig godt an og rundt om 
i Oppland og Hedmark er det kommet 10 
nye Ting og tøy-butikker, fra Vågå i nord 
til Jaren i sør. 

I gjenbruksbutikken kan en virkelig gjø-
re gode kupp, og omsetningen øker. Men 
fortsatt er det slik at det aller meste som 
folk leverer, lastes opp og kjøres østover. 

-Hver tiende dag sender vi et vogntog 
østover fra hovedlageret i Hunndalen, for-
teller Slåtten. – Vi vet at hjelpen kommer 
fram fordi mottagerne er kristne organi-
sasjoner og kirker som kjenner de lokale 
forholdene.  Vi samarbeider med mange 
kirkesamfunn, pinsevenner, baptister, 
lutheranere, ortodokse osv. Overskuddet i 
gjenbruksbutikkene finansierer forsendel-
sene østover. I tillegg brukes årlig 3 millio-
ner kroner på menighetsbyggende arbeid. 
Noen av prosjektene som støttes er også i 
Afrika og Asia. 

300 frivillige
Det krever et stort apparat til å ta imot 

tøy og brukte ting, sortere, drive butikk 
og stå for hjelpesendinger. 300 frivillige er 
nå knyttet til Ny Start i Øst, men det er 
behov for flere. De fleste er pensjonister 
som finner det meningsfullt å bruke tid og 
krefter i denne sammenhengen. Ny Start 
i Øst har også samarbeid med Topro og 

Jørgen Lollike var den visjonære gründeren 
som startet Estlandskomiteen I 1991. Her er 
et bilde fra pionertiden idet en hjelpesending 
gjøres klar I Hunndalen. Foto: Trude G Dale

Karin Lungård og Edel Haugerud er blandt de 
mange frivillige som jobber på Ting og tøy. 
Foto: Jens Dale

Lossing av en sending til Albania. 
Håvald Slåtten står i midten.

Fra Kirkeby til slummen i Kenya
Roald Amundsens vei 1 b huser også Familiekirken, 
det som fram til 2013 het Josvakirken. 

Olav Slåtten har gått av som pastor i 
Familiekirken, men han og kona Unni 
er fortsatt engasjert i menighetens inter-
nasjonale arbeid. Sammen med lokale 
kristne i Kenya, driver de et stort arbeid 
i Kibera-slummen i Nairobi. Kristen om-
vendelse har hjulpet mange ut av ødeleg-
gende rusmisbruk. Familiekirken lønner 
en pastor og de støtter en skole med over 
200 elever. Olav Slåtten har opplevd et 
spesielt kall til å forkynne om Guds far-

skjærlighet, og han har delt budskapet i 
mange sammenhenger. Gjøvikmannen 
Gunnar Dehli har stått sentralt i arbeidet 
blant døve i Norge. Han forkynner det 
samme budskapet om Guds farskjærlighet 
på tegnspråket i det som har blitt et stort 
kirkeprogram for døve i Afrika. Familie-
kirken har også vært med på å bygge et 
flott eldresenter i Ukraina. Ny Start i Øst 
har vært med på finansieringen av flere av 
disse prosjektene.  

Sørger for velstelte gravlunder
Sommeren er en travel tid for kirke-
gårdsarbeiderne. Ekstramannskap må 
til når gresset skal klippes, blomster 
stelles og ferieavviklinga for de faste 
kirketjenerne går sin gang.

- Vi får ofte hyggelige kommentarer fra 
folk som er på kirkegården for å vanne 
blomster og stelle ved gravminnene til 
sine kjære, forteller Jørund Holstad Torp. 
Han er en av dem som har sommerjobb 
på Hunn gravlund. – Det er deilig å kunne 
jobbe ute når det er godt vær. Og jobben 
er variert. Benjamin Fjellheim Olsen og 
Arne Morten Andersen Teksum driver 
med beskjæring av greiner på trærne på 
Gjøvik gravlund den dagen vi besøkte 
dem. De synes det er artig å se at det blir 
velstelt og gleder seg over at folk gir ut-

trykk for det. Benja-
min studerer til daglig 
teologi i Stavanger, og 
han syns det er nyt-
tig å oppleve kirke-
lig virksomhet i det 
grønne om somme-
ren. Marianne Brats-
veen er en av de fast 
ansatte kirketjenerne 
og hun og hun roser 
sommervikarene for 
god innsats.

Her er gjengen som sørger for at det er velstelte gravlunder i som-
mer. Fra venstre: Markus Myrlid, Benjamin Fjellheim Olsen, Jørund 
Holstad Torp, Arne Morten Andersen Teksum, Ragnhild M. B. Søberg, 
Jan Roar Glitten og Marianne Bratsveen. Bildet er tatt ved det som 
kalles Navnet minnelund på Hunn gravlund.

 Tekst og foto: Jens Dale.

Hunn barnegospel
Hunn barnegospel er et kor for gutter 

og jenter fra det semestert de fyller fem 
år. Koret har sine øvelser i Hunn kirke 
tirsdager kl 18.00 til 19.00. Det er bare å 
møte opp og bli med. Leder er Bjørn Arild 
Andersen.

Hunn barnegospel i aksjon 
på Eiktunet 2.pinsedag i år.

Babysang
Hver tirsdag kl 12.00 er det babysang i 

Engehaugen kirke. Tilbudet gjelder hele 
byen og det er for barn i sitt første leveår 
sammen med mor og/eller far. Her går det 
i sanger, regler, rim og rytmer. Det serve-
res lunsj og alle er velkommen. Se FB Ba-
bysang i Gjøvik.  Leder er Hilde Engevold.

Familiesprell i Hunn 
kirke

Annenhver mandag er det Familiesprell 
i Hunn kirke for familier med barn i alder 
et til fem år. På programmet står sanger, 
dans, regler og rim. En skattekiste åpnes 
når en bibelhistorie skal fortelles. Vi ten-
ner lys i lysgloben i kirken og kvelden 
avsluttes med felles kveldsmat. Datoer 
i høst: 26.8, 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 
18.11. Ledere er Hilde Engevold og Jens 
Dale.

Formiddagstreff 

Det er formiddagstreff med ymse pro-
graminnslag, sang, andakt, god mat og 
sosialt samvær kl 11.00 til 13.00 i Hunn, 
Bråstad og Engehaugen kirker. Datoer i 
høst: 

Hunn kirke: 17.9, 15.10, 19.11 og 10.12
Bråstad kirke: 3.9, 1.10, 5.11 og 3.12
Engehaugen kirke: 20.9, 18.10, 22.11 og 

13.12. Skyss: 950 88 253.

Sommertur med Treffet i Hunn med god serve-
ring på Toten gjestegård.

Treffet på Engehaugen var på sommertur på 
Helgøya i år.

Salmekveld i Hunn kirke
Mandag 28.oktober kl 19.00 blir det 

salmekveld i Hunn kirke. Jazzpianist 
Morten Wentzel og Biri-presten Hanne 
Skjesol leder oss gjennom et program 
med kjente og ukjente salmer. Kollekt.

Soknepresten i Biri, Hanne Moesgaard 
Skjesol, har våren 2019 påbegynt et sam-
arbeid med jazzpianist Morten Wentzel 

om salmer.
Morten Went-

zel er fra Raufoss 
og har jobbet 
som studiomu-
siker i flere sam-
menhenger med 
ulike artister, bl.a 
Maj Britt Ander-
sen.

Mange vil også 
kjenne ham som 
pianisten i hus-

bandet på Hematt i Gjøvik, hvor han er 
med hver torsdag på jamsession.

Hanne har et stort engasjement for 
salmer og fellessang. Hun har sunget i 
kammerkor hele sitt voksne liv, men har 
satt det på vent for dette prosjektet.

Sammen har de valgt ut en rekke sal-
mer. Morten er mest glad i folketonene, 
så dem blir det mange av, 

men det er også andre som «Se solens 
skjønne lyse prakt» og «Blå salme». 

Folk kan gjerne følge med i salmebok-
en og får de lyst, kan de synge med. 

Hanne leder kvelden og sier litt om 
salmene underveis.

NAV. Mange har fått arbeidstrening og 
språktrening gjennom Ny Start i Øst. På 
den måten er Ny Start i Øst et flerkulturelt 
arbeid. Det er et styre på åtte personer fra 
ulike kirkesamfunn som har bevilgende 
myndighet i Ny Start i Øst. Styreleder er 
Ola Østtveit. 
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 Ny sokneprest Innsettelse

Vellykket konfirmantleir på Østre Bolærne 7.- 11. aug.
I fem dager opplevde konfirmantene fra hele Gjøvik sommer, sol og sjø på Øs-
tre Bolærne. 

Øya ligger i Oslofjorden utenfor Tøns-
berg og har vært eid av forsvaret i nesten 
hundre år. I 2005 ble øya åpnet for allmen-
heten og er i dag en perle hvor det drives 
bla leirskole i regi av Ferder kommune og 
er et populært reisemål for båtfolket rundt 
Oslofjorden. Konfirmantene er innkvarter 
i militærforlegninger, lederne sover på be-
falsmessa. Onsdag 7. august ankom 185 
konfirmanter fra alle menighetene i Gjø-
vik Bolærne for fem dager med leiropple-
velser. 69 Lupy ledere(ungdomsledere) og 
voksenledere kom ned to dager før for å 
lage leiren før konfirmantene kom. 

Spektakulær natur
Ungdomslederne laget noen fantas-

tiske rammer. I Gymsalen ble det rigget 
en meget flott scene hvor lyd, lys og film 
ble kjørt av unge ledere. Ikke bare gym-
salen ble brukt som undervisningsarena, 
men også den spektakulære naturen. 
Konfirmantene ble delt i 6 grupper som 
roterte rundt på ulike undervisningspos-
ter på øya, betjent og gjennomført av unge 
LUPY ledere.

Morgenshow og kveldsshow ble planlagt 
og gjennomført av LUPYere som spiller 
i band, er forsangere og gjør alt program 
arbeide. Konfirmantene opplevede show 
med undervisning, humor og musikk. Det 
var kampkveld, kirkestue, morgenshow og 
kveldsundervisning. På øya er det mange 
muligheter for fritidsaktiviteter. Mange 
badet i marinaen, noen spilt fotball, andre 
volleyball og noen var med å bygde flåter. 

Troen er en skatt
Tema på leiren var «Du er en skatt» og 

«Troen er en skatt». Det er fint å kunne si 
til konfirmanter at de er verdifulle og el-
sket av andre og av Gud. Gjennom leiren 

håper vi at de opplever kristen tro som 
noe verdifullt og som et godt redskap på 
livsveien videre. Konfirmantleir er kan-
skje noe av det viktigste vi tilbyr konfir-
mantene i konfirmanttiden. Leir er et vik-
tig sted for å bli kjent med andre, oppleve 
kristent felleskap og å få gode minner fra 
konfirmanttiden. (Tekst: Eiliv Holm)

Gjøvikungdommene fikk oppleve konfirmantleir i nydelige omgivelser på Østre Bolærne i Oslofjorden. 
Foto: Eiliv Revling Holm.

Forsangere og musikere fra LUPY. Fv Elise 
Eiken, Daniel Holen Berg og Dina Snugge-
rud Solhaug. Foto Amund Tusvik Haugen

Jenter på kampkveld som konkurrerer i å lage 
en menneskelig pyramide.
Foto: Amund Haugen Tusvik

Her er en gruppe konfirmanter som har tre dager med bibelundervisning i Hunn 
kirke. Gjennom bibeltekster, samtaler, dramatiseringer og undervisning blir røde 
tråder i bibel og tro undersøkt. Konfirmantene på undervisning er, fra venstre: Gefty 
Mutonyi Wanda, Victoria Sunde Byom. Maja Andersson Kjelsrud, Nicolay Lunde, 
Odin Strandengen, Henning Nordrum og Sigrid Gulberg Hansen. Foto Jens Dale

Hvem var egentlig 
Matteus?
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NepalEngehaugen

Robert Mood til Engehaugen 
10.oktober
Kunsten å lede er temaet når Robert Mood kommer 
på kulturkveld i Engehaugen kirke torsdag 10. okto-
ber kl 19. 

Presidenten i Norges Røde Kors har 
mye praktisk erfaring fra lederstillinger i 
det norske forsvaret, FN og Nato, - også 
i dramatiske omgivelser og kampsitua-
sjoner. Den tidligere generalløytnanten i 
hæren ble blant annet satt til å lede FNs 
observatørstyrke i Syria i 2012. Mood vil 
dele erfaringer om hva som er viktig når 

man står midt oppi en krise. Hva er det 
som virker, hvordan bygger man et team 
som drar i lag og hvilke fallgruver bør 
man unngå. Ledelse er ingen popularitets-
konkurranse var tittelen på en bok han ga 
ut i 2017. Arrangementet er et samarbeid 
mellom kulturutvalget i Engehaugen og 
Gjøvik Røde Kors, ved leder Åsne-Marit 
Hokstad Pladsen.Robert Mood

Temakveld på Ynglingen 
3.sept kl 19.30 om kirkas 
«stortingsvalg».

Kirkevalget avvikles til samme tid og 
sted som kommune- og fylkestingsvalget. 
Det består av to valg, menighetsrådsvalget 
og bispedømmerådsvalg. Representanter 
for de tre listene ved valg til bispedøm-
meråd deltar på Ynglingen, fra Bønnelis-
ta: Kari Espås Drogseth, Snertingdal – 2. 
kandidat, Nominasjonskomiteens liste: 
Inger Kragh Nyhus, Kapp – 1. kandidat og 
Åpen folkekirkes liste: Lisbeth Sydbøge, 
Gjøvik – 3. kandidat

Felles gudstjeneste i 
Gjøvik kirke

Søndag 27.oktober kl 11.00 er det felles 
gudstjeneste i Gjøvik kirke for alle menig-
hetene i Gjøvik kirkekommune. Dette har 
de siste årene blitt en tradisjon på bots- og 
bededag.

Julesalg i Vardal menig-
hetshus lørdag 23.no-
vember kl 10-15.

Det er Haug misjonsforening N.L.M. 
som står for arrangementet som byr på 
salg av flotte, hjemmelagde produkter og 
kaker. Det blir sang og andakt. Pengene 
går til misjonen.

Det var godvær og mye folk på den tradisjonsrike friluftsgudstjenesten på Eiktunet 2.pinsedag. 

Blomstergudstjeneste for barnehagene samler over 400 barn og barnehageansatte i juni, her et 
bilde fra Engehaugen.

Under Hunndalsdagene er det friluftsgudstjeneste i Folkeparken. Her ser vi generalsekretær i 
Baptistsamfunnet, Terje Ådne, som preker 16.juni. 

Normisjonens Kristin og Erik Bøhler hilser fra Nepal 
I oktober ble sykehuset i Okhaldhunga i Ne-
pal ferdigstilt, så vi i dag er i stand til å ta 
imot opptil 100 innepasienter. Engehaugen 
menighet støtter dette arbeidet.

Det er en flott barneavdeling, der barn 
under 12 kg får behandling til sterkt re-
dusert pris. 

Føde og barselavdeling der vi nå har 
mer enn 1300 fødsler årlig. Viktig for god 
fødselhjelp er det nye mødreventehjem-
met for alle som kommer langveis fra. 

Det er to operasjonsstuer med ca. 2 
500 små og ca. 400 større operasjoner år-
lig. Alle avdelingene får lys og strøm via 
solceller og alle toalettene ender opp I et 
biogassanlegg som forsyner mødrevente-
hjemmet med gass til matlaging!   Vi har 
egen oksygenfabrikk, noe som hjelper oss 
å holde prisene nede for de fattige.

Sosialkontoret har fått utvidet sine loka-
ler sammen med et kapell. En fysioavde-
ling er under oppbygging og tannlegetje-
nester fikk vi denne vinteren.

Også jordskjelvets etterarbeid ble full-
ført. 34 hus til jordløse I 9 kommuner har 
skapt mye for disse familiene og for lands-
byene.

Nytt er Sykepleierskolen! I Mars be-

gynte de første 20 studen-
tene, stor var gleden da vi 
endelig kunne begynne. Vi 
har fremdeles et byggetrinn 
igjen på sykepleierskolen, 
noe som blir nødvendig når 
nye kull kommer.

Utfordringer foran er: Et 
nytt landsbyhelsearbeid for 
funksjonshemmede. Syke-
huset skal også ansette ny 
direktør. Det er en viktig ut-
velgelse som vi ber vår Her-
re om å kalle rette mann til.

Det går mot en avslut-
ning for oss to I desember, 
men vi er så heldige å ha 
fått et ektepar fra Australia 
som går inn I våre roller. 
Det er også en fysioterapeut 
fra England som vil drive 
landsbyhelsearbeidet og om 
alt går som vi håper får Normisjon en ny 
utsending neste sommer.

Disse jentene har fått hjelp på sykehuset i 
Okhaldhunga. 

Frister til gjentagelse
Tilgivelse var tema på utegudstje-
nesten under byfesten i august. 

I vakkert sensommervær ble det feiret gudstjeneste 
på jernbanetorget. To barn ble døpt, Oleander Sell Ni-
colaysen og Luna Marie Koll-Hansen. - Det var veldig 
fint å få bidra med utegudstjeneste på Byfesten, og sånn 
være med å skape en glad fest for alle.  Dåp på Jern-
banetorget er nok første gang i Gjøviks historie, men 
noe alle gleda seg over! -sier Jacken Nyhus. Han er sok-
neprest i Gjøvik og reagerte raskt da det for noen må-
neder siden kom forespørsel om å flytte gudstjenesten 
fra Gjøvik kirke til jernbanetorget. God respons var det 
også fra de over 400 fremmøtte. De fikk høre ord om 
Guds tilgivelse og Jesu ord om at vi må tilgi hverandre. 
Diakoner og trosopplærere, Frelsesarmeen og 
frivillige medarbeidere deltok med sang og 
tekstlesning. Nattverden ble en fin markering 
av fellesskap. Siste salme var ikke hentet fra 
salmeboka, men alle sang: «På Gjøvik der har 
vi det bra». Til slutt fikk  LUPY-ungdommen  
alle med på variert dans som en hyllest til 
byen vår. Selvsagt var det kirkekaffe. ByenVår 
Gjøvik og Engehaugen og Gjøvik menigheter 
kunne glede seg over mange lovord etter et 
vellykket arrangement.

Luna Marie Koll-Han-
sen ble døpt under 
friluftsgudstjenesten 
18.august. Foto: Eiliv 
Revling Holm

Over 400 var til 
stede på jernbane-
torvet. Foto: Inger 
Knag Nyhus
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GJØVIK ENGEHAUGEN HUNN VARDAL BRÅSTAD

GUDSTJENESTELISTE

Lørdag 07.09.2019

Søndag 08.09.2019
13. søndag i treenighetstiden

Lørdag 14.09.2019

Søndag 15.09.2019
Vingårdssøndagen

Søndag 22.09.2019
15. søndag i treenighetstiden

Søndag 29.09.2019
Mikkelsmesse

Søndag 06.10.2019
17. søndag i treenighetstiden

Søndag 13.10.2019
18. søndag i treenighetstiden

Søndag 20.10.2019
19. søndag i treenighetstiden

Søndag 27.10.2019
Bots- og bønnedag

Søndag 03.11.2019
Allehelgensdag

Søndag 10.11.2019
22. søndag i treenighetstiden

Søndag 17.11.2019
23. søndag i treenighetstiden

Søndag 24.11.2019
Siste søndag i kirkeåret

Søndag 01.12.2019
1. søndag i adventstiden

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/Ole Jacob Nyhus. Gullkonfirmanter

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

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Ole Jacob Nyhus. Utdeling av 4-årsbok

Fellesgudstjeneste 11:00 for alle menighe-
tene i kommunen

Allehelgensgudstjeneste 11:00 m/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

Jazzmesse 11:00 10 års-jubileum v/Martin 
Woller. Nedre Vardal rytmeforening. 

Lysmesse 19:00 v/Ole Jacob Nyhus
Ungdomskoret og speiderne

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

Konfirmasjonsgudstjeneste 10:00, 12:00 og 
14:00 v/Jens Reidar Antonsen

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00 
v/Jens Reidar Antonsen

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Stein Ovesen. Søndagsskole
 
Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Jens Reidar Antonsen

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

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/vikar. Søndagsskole

Allehelgensgudstjeneste 11:00 m/dåp og natt-
verd v/Stein Ovesen

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

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Antonsen. 25-års kirkejubileum

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

Konfirmasjonsgudstjeneste 10:00, 12:15 
og 14:30 v/Dale og Torp. Ungdomskoret

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00 v/Dale 
og Torp. Ungdomskoret

 

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

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

Kveldsgudstjeneste 19:00 m/nattverd 
v/Jens Arne Dale

Høymesse 11:00 v/Jens Dale. Dåpsfest 
2- og 3-åringer. Barnegospel

Høymesse 11:00 v/Dale. 
Gullkonfirmanter. Fredheim bl. kor

Allehelgensgudstjeneste 11:00 m/nattverd 
v/Jens Arne Dale. Seniorkoret

Høymesse 11:00 v/Jens Dale. Forbunds-
gudstjeneste. Barnegospel

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

Høymesse 11:00 v/Dale. Lysvåken-guds-
tjeneste. Fredheim skolekorps

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

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

Allehelgensgudstjeneste 19:00 m/natt-
verd v/Roger Brevik

Familiegudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik. Utdeling av 4-årsbok

Familiegudstjeneste 11:00. 
Lys våken- gudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik

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

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

Konsert med Vardal Gospelkor 

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

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp 
v/Roger Brevik. Utdeling av 4-årsbok

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og 
nattverd v/Roger Brevik. Lysvåken-guds-
tjeneste

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

 
Nattverdfeiring under uteguds-
tjenesten på Byfesten 18.au-
gust. Foto: Eiliv Revling Holm
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Sorg

Møtte selv sorgen
Gjennom et langt presteliv har Nils Kaare Erlimo møtt utallige mennesker i 
sorg. Så ble han selv rammet. Kona Bjørg fikk ALS. Hun døde rett før jul i fjor.

- Når et menneske får ALS, er utgangen alltid døden, 
fastslår Nils. ALS er en sykdom som lammer muske-
laturen mer og mer inntil pasienten dør. Det finnes 
ingen effektiv behandling. 

- Bjørg fikk diagnosen i september 2016 og det har 
vært en endeløs rekke med møter med sykehus og 
spesialister. Nils roser helsevesenet. Med unntak av 
noen få uker da Bjørg var på Haugtun har hun vært 
hjemme. -Det var jeg som fikk avlastning, ikke Bjørg, 
sier Nils. Hjemmesykepleien satte sammen et team 
slik at det bare var noen få som rul-
lerte på hjemmebesøkene. Bjørg var da 
den eneste ALS-pasient i kommunen. 
Nils var der hele tiden i de halvannet år 
Bjørg var syk. 

- Kjærligheten må elskes
Han opplevde sannheten i sitt store 

ideal Frans av Assisis ord: Kjærligheten 
må elskes. Det betyr at kjærlighet må 
omsettes i praktisk handling. Og Bjørg 
trengte etter hvert hjelp til det meste. Det var uendelig 
vondt å oppleve at den spreke, sosiale og utadvendte 
Bjørg mistet ferdigheter, ble lenket til senga og på slut-
ten måtte få næring og medisiner gjennom en PEGG 
i magen. Heldigvis var hørselen intakt og Bjørg kunne 
skrive da taleevnen forsvant. De to ble storforbrukere 
av bibliotekets lydbøker og opplevde også smilet som 
en del av sykdomstiden. Venner ringte og kom på 
besøk, såpass ofte at det på slutten måtte styres. God 
bedring, hendte det folk sa, men det var aldri noen be-
dring. I lange perioder var sykdomsbildet stabilt, men 
enhver forandring var til det verre. 

Sint på Gud
- Jeg har vært sint på Gud mange ganger, medgir 

Nils. Han har måttet kjempe med sine hvorfor. Han 
og Bjørg ba tidebønner som de fant bak i salmebo-
ka morgen og kveld. Og Bjørg kunne si: Jeg er trygg. 
Spesielt var det at hun ba om et ferdabrev. Nils stus-
set over hva hun mente. Men så skrev en god venn 
av dem begge et brev med kloke ord om livets siste 
veistykke og inngangen til Guds rike. 

Alene, men ikke ensom
- Sluttfasen ble veldig sterk. Bjørg føl-

te at hun ikke orket å leve over jula i fjor 
og samlet alle sine til en avskjedstund 
ved sykeleiet. Tre barn og sju barne-
barn fikk være tett på. Nils strøk henne 
idet livet ebbet ut. Da en fullsatt kirke 
tok en siste avskjed rett før jul i fjor 
var det som om taket løftet seg under 
salmesangen. Tiden etterpå har vært 
vanskelig, sier Nils. Jeg har måttet lære 

å leve alene. Men jeg er ikke ensom. Stadig tar han 
tjenester som prestevikar. 

ALS i nære relasjoner
- I september vil han holde foredrag for sykehusan-

satte om det å leve med ALS i nære relasjoner. Det er 
også utgangspunktet når Nils kommer på temakvel-
den om sorg i Hunn kirke 6.november. Han vil dele 
refleksjoner om lys og mørke i sorgens landskap og 
knytte det til Allehelgensdag og det kristne håpet. 

«Jeg har 
vært sint på 
Gud mange 
ganger»

En god salme kan gi trøst og styrke
Nils Kaare Erlimo forteller at Svein Ellingsens salmer har betydd mye for han 
i den vanskelige tiden. Vi gjengir her de to siste versene av Ellingsens salme 
Det finnes en dyrebar rose.

Den blomstrer fremdeles i verden
og dufter av sommer, til trøst
for alle som bøyes av smerte
i jordlivets nakne høst
 

Å, brennende rose som blomstrer
i kulde i smerte og savn!
Å, hellige tegn på jorden!
Guds kjærlighet er dens navn.

Temakveld om sorg i Hunn kirke 
onsdag 6.november kl 19.00. 

Nils Kåre Erlimo reflekterer over egne opple-
velser i møte med sykdom og sorg. Enkel bevert-
ning. Avslutning med musikk og lystenning i kir-
kerommet. Alle er velkommen.

Nils Kåre Erlimo var prost 
i Gjøvik fra 1996 til 2012.

Tekst og foto Jens Dale
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KirkevalgEngehaugen

Engehaugen kirke er 25 år 
Den 28. august 1994 ble Engehaugen kirke vigslet 
av biskop Rosemarie Køhn. 

Det var en fullsatt kirke og stor festivitas 
på gudstjenesten. Engehaugen kirke er en 
tidligere HVPU-institusjon som er gjort 
om til kirke og 25-årsjubileet skal vi feire 
i perioden 20. – 24. november med arran-
gementer og samlinger. 

Det er nedsatt en jubileumskomite med 
menighetsrådets leder Jan Erik Aasheim 
som leder. Vi er planleggingsfasen, men 
noe er fastlagt, så vil de andre arrange-
mentene komme på plass etter hvert. 

Onsdag den 20. november blir det kon-
sert med prosjektkoret – Spiren i samar-
beid med Diakonihuset Gjøvik. Søndag 
24. november kl. 11.00 blir det festguds-
tjeneste med kirkekaffe etterpå. Mer in-
formasjon kommer på hjemmesiden vår. 
Følg med der for å bli 
informert.

Jens Reidar Antonsen
sokneprest Engehaugen

Prosesjonen ved vigslin-
gen av Engehaugen kirke 
for 25 år siden. 
Foto: Trude G Dale.

Engehaugen kirke ligger i Sørbyen på 
Kopperud og var fra gammelt av et insti-
tusjonsbygg. I dag er bygget en moder-
ne arbeidskirke der også Diakonihuset 
Gjøvik, Kirkens SOS har sine lokaler.
Engehaugen kirke er et tidligere institu-
sjonsbygg fra 1984, omgjort i 1994 da 
menigheten ved stiftelsen "Kirke i Sør-
byen" tok over bygget. Fellesrådet tok 
over driften i 1997. Hovedplanets areal 
er 560m2 og det er 158 sitteplasser i 
kirkerommet. 
Altertavlen i Engehaugen er laget av 
kunstner Barbro Raen Thomassen. 
Det er et alterskap, et ikon i tre deler 
«I begynnelsen var ordet»- Triptryk til 
Engehaugen kirke. 

(kilde: gjøvik.kirken.no)

Bli med i prosjektkoret Spiren 
Vi har trua på at 

et kor som er be-
grenset i omfang 
vil kunne treffe 
en del folk– det 
er overkommelig 
med tre øvelser. 
Vi øver kl 18.00 
til 20.30 den  9. 
og  23. oktober og 
6.november og har 
konsert 20. no-
vember. 

Diakonene Kari 
Karsrud Korslien, 
Hilde Kristin Jarl-
vang og Christian Sporild vil drive koret. 
Det er åpent for folk i alle aldre og den 
siste halve timen av øvingskvelden spiser 
vi kveldsmat sammen. 

Vi øver i Diakonihuset / Engehaugen 
kirke, og det er også der konserten blir. 
Dette er altså et tilbud til deg som liker å 
synge, som ikke er så glad i opptaksprø-
ver, og som synes at det er fint å ha det 
moro sammen. 

Diakonene Kari Karsrud Korslien, Hilde 
Kristin Jarlvang og Christian Sporild vil 
drive koret.

«Stafett er sta-
fett….»  eller?

Hva er egentlig en stafett? De fles-
te av oss knytter nok det begrepet til 
idretten.  Poenget er å komme først i 
mål. Da kan det bli både gullmedalje 
og gratulasjoner.  Alle på laget har bi-
dratt like mye og gjort sin del av job-
ben, og er vinnere. 

I idretten er det de beste som får 
være med på stafetten. 

Men det finnes også andre stafetter. 
Selv er jeg veldig opptatt av "Stafett for 
livet", som Kreftforeningen står bak. 
Den arrangeres her på Gjøvik 14. og 
15. september.

Dette er en stafett hvor det ikke er 
om å gjøre å komme først til mål, men 
å være med på et lag som gjør en inn-
sats for andre. 

Det er et arrangement med fokus 
på alle som er, eller har vært rammet 
av kreft, de som har fått betegnelsen 
"fightere". Hovedtanken er at alle som 
deltar på et lag, skal ta en etappe for 
dem. Noen de tenker spesielt på.

Stafetten varer i 24 timer for å tyde-
liggjøre at kreften ikke tar pause, selv 
ikke om natta. Og en fra hvert lag skal 
være i gang rundt i løypa. Det tydelig-
gjør for dem som er rammet, at det all-
tid er en på banen for dem. På denne 
måten vil hundrevis av stafettdeltagere 
ta sin etappe og dermed vise omsorg 
for folk i vanskelige livssituasjoner.

Kanskje menighetene i Gjøvik bur-
de stille med hvert sitt lag? Som me-
nighetsmedlemmer er vi også med i 
annen stor og verdensomspennende 
stafett. Den som startet med den ene 
og de tolv, og har deretter har holdt 
det gående i to tusen år. Takket være 
trofaste tjenere som har tatt sin etappe 
har evangeliet blitt bragt videre til nes-
te generasjon. Nå er det vår tur.

Tom Torkehagen

Valgsteder og -tider 
for kirkevalget

Forhåndsstemming (gjel-
der alle menighetene):

Mandag 12. aug til fredag 30. aug Gjø-
vik kirkekontor (Strandgata 13A)

kl. 08:00-15:30

Mandag 2. sept til fredag 6. sep

Gjøvik rådhus  
2., 3. og 6. september: kl. 08:00-15:30

4. og 5. september: kl. 08:00-18:00

Tider og steder på valg-
dagene:

Søndag 8.sept. kl.15-19
Mandag 9.sept. kl.10-21

Bråstad menighet:
Fredheim skole

Engehaugen menighet:
Kopperud skole

Gjøvik menighet:
Gjøvik rådhus 

Hunn menighet:
Blomhaug skole
Fredheim skole

Vardal menighet:
Grande skole
Fredheim skole
Blomhaug skole

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)

Torunn A Berge 
- førstekandidat Hunn

Marianne Nordahl Pedersen 
- kandidat Vardal mhr

Kai Bjørn Lindstad
- førstekandidat Engehaugen

Kirsten Aarflot
- førstekandidat Gjøvik

Det oppfordres til å stemme i egen stemme-
krets, men vi tar imot stemmer til alle soknene 
i alle valglokalene.

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)
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                            Se www.kirkevalget.no for nærmere presentasjon av kandidatene. 

Bønnelista presenterer seg slik: 
Bønnelista vil  videreføre den bibelske tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. 
Alle avgjørelser i  kirken må være i  tråd med Bibel og bekjennelse - kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del 
av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Jesus som Herre og som søker Gud i 
bønn og ti lbedelse. Vi ønsker en ledelse som er ledet av Guds hell ige Ånd og som oppmuntrer alle ti l  å tjene Gud på 
forskjell ig vis. Vi ønsker selvstyre i  de lokale menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir kurset i  hva det 
vil  si  å være en disippel, drive menighetsplanting og bygge menighet. Bli  kjent med kandidatene 
på www.bonnelista.no 

 

1.Trond Rønning 
 
f. 1965 
Daglig leder 
 
Elverum 

 2. Kari Espås 
Drogseth 
 
f. 1956 
Sykepleier 
Snertingdal  

3. Hilde Karin 
Moe 
 
f. 1964 
Sykepleier 
Jevnaker 

      

 

4. Filip Hovland 
 
f. 2000 
Student 
 
Hunndalen  

5. Vidar Haugen 
 
f. 1955 
Tidl. 
spesialpedagog 
Åsnes Finnskog  

6. Karin Helga 
Brustuen 
 
f. 1953 
Hjelpepleier 
Øyer 

      

 

7. Hallvard 
Vatnar Olsen 
 
f. 2001 
Student 
Arneberg 

    

 

  

                            Se www.kirkevalget.no for nærmere presentasjon av kandidatene. 

Nominasjonskomitéens liste presenterer seg slik: 
Nominasjonskomitèens l iste er utarbeidet av en representant fra hvert av Hamar bispedømmes ti  prostier og en fra 
bispedømmets ungdomsråd. Prostirepresentantene velges blant prostiets menigheter, og utgjør således en bred og 
demokratisk representasjon fra grasrota. Vi har lagt vekt på å få stor geografisk bredde blant kandidatene. Kun ett 
prosti er ikke representert blant de 14 kandidatene på l ista. Kravet om minst 40% av hvert kjønn er dekket ti l  fulle, 
faktisk 50:50. Med tre unge under 30 år l igger vi godt innenfor kravet om minst 20% dekning.  Når vi ser på bredden av 
kandidater er det god variasjon i  yrkesbakgrunn, politisk og organisasjonsmessig erfaring. De aller fleste har også en 
bred kirkelig bakgrunn i form av verv og/eller frivil lig arbeid. Vi har gitt plass også for noen som ikke har all  verdens 
kirkelig erfaring, men likevel har klare synspunkter på hva de mener er viktig for kirkas fremtid. Siden Kirkemøte 2016 
vedtok å l ikestille ekteskapet mellom mann og kvinne og l ikekjønnede, har dette ikke vært et fremtredende tema nå. 
Vi har gått et steg videre ved å utfordre kandidatene på kirkas arbeid med likestil ling og l ikeverd på ulike områder. 
Lista er i  prioritert rekkefølge. Det betyr at vi mener de som står øverst vil  inneha de beste forutsetninger for å kunne 
utgjøre Hamar bispedømmeråds sju leke medlemmer, samt bidra aktivt og konstruktivt på Kirkemøtet.  Så vil  valget 
avgjøre rekkefølgen. Kumulering har ikke vært ti l latt for vår l iste. 

 

1.Inger Kragh 
Nyhus 
 
f. 1961 
Psykiater 
Kapp  

2. Trond Enemo 
 
f. 1975 
Kommunikasjons-
rådgiver 
Stange  

3. Iselin 
Vistekleiven 
 
f. 1983 
Ordfører 
Vågå 

      

 

4. Bjørn Tore 
Grutle 
 
f. 1958 
Lensmann 
Tynset  

5. Elin Gravdal 
Øvrebotten 
 
f. 1957 
Lærer/adjunkt 
Jaren, Gran  

6. Solveig Brekke 
Skard 
 
f. 1951 
Spesialrådgiver 
Brumunddal 

      

 

7. Per Anders 
Håvelsrud 
 
f. 1998 
Student 
Dovre  

8. Reidar Åsgård 
 
f. 1943 
Småbruker/-
pensjonist 
Engerdal  

9. Sidsel 
Offergaard Jevne 
 
f. 1950 
Pensjonist 
Ryfoss, Høre 

      

 

10. Toril 
Kristiansen 
 
f. 1961 
Førskolelærer 
Gjøvik  

11. Gunder 
Nordgården 
 
f. 1996 
Student 
Gausdal  

12. Alf Bjørge 
Aschim 
 
f. 1971 
Rektor 
Hamar 

      

 

13. Amalie 
Myrvang Lund 
 
f. 1994 
Student 
Engerdal  

14. Torstein 
Lerhol 
 
f. 1986 
Avdelingsleder 
Vang i Valdres 

  

 

                              Se www.kirkevalget.no for nærmere presentasjon av kandidatene. 

Åpen folkekirke presenterer seg slik: 
Vi på Åpen folkekirke sin l iste vil  at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke. Videre 
vil  vi  arbeide for en kirke som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskriminering. Les 
mer om valgprogrammet for Åpen folkekirke på www.apenfolkekirke.org.  
Åpen folkekirke i  Hamar bispedømme vil  forsvare kirkens vedtak om at l ikekjønnede par kan gifte seg i  kirka. Åpen 
folkekirke tror at flertallet av kirkens medlemmer i  Hamar bispedømme fortsatt ønsker en raus kirke, med varme og 
omsorg for menneskene. Vi ønsker å styrke kirkedemokratiet og løfte fram menneskers verd. Vi slutter oss ti l  Hamar 
bispedømmes visjon for folkekirka: «Hellige rom – for alminnelige l iv». Vi vil  arbeide for at den kjærlighet Jesus står 
for, skal nå fram til  og berøre forskjell ige, alminnelige l iv. Vi ønsker en folkekirke som er en bred møteplass, med 
betydning for mennesker i  alle l ivsfaser. Kirka skal være en viktig kulturbærer og verdistemme i samfunnet. Vi som står 
på Åpen folkekirkes l iste er forskjell ige mennesker, i  forskjell ige faser og med forskjell ige erfaringer. Men vi står 
sammen om Åpen folkekirkes program.  

 

1.Gunhild Tomter 
Alstad 
 
f. 1974 
Førsteamanuensis 
Hamar  

2. Finn Ragnvald 
Huseby 
f. 1949 
Pensjonert 
pers.direktør 
Elverum  

3. Lisbeth 
Sydbøge 
f. 1989 
Skolefaglig 
rådgiver 
Gjøvik 

      

 

4. Lars Erik Flatø 
 
f. 1964 
Adm.direktør 
 
Brandbu  

5. Kristin 
Storbråten 
Stadsvold 
f. 1995 
Adjunkt/lærer 
Dokka  

6. Marta Bjørnøy 
Lalim 
f. 1986 
Leder frivillig-
sentral 
Vang i Valdres 

      

 

7. Ivar Bae 
 
f. 1956 
Pensjonist/-
journalist 
Brumunddal  

8. Frøydis Angard 
Ulateig 
 
f. 1971 
Rådgiver 
Lillehammer  

9. Njål 
Slettemark 
Føsker 
f. 1969 
Ass. rektor 
Nord-Odal 

      

 

10. Borgny 
Skansen Sletten 
 
f. 1974 
Gårdbruker < 
 
Vinstra  

11. Trond Gellein 
Løkken 
Har fått en stilling 
som gjør at han 
ikke lenger er 
valgbar som lekt 
medlem.  

12. Christin 
Caroline 
Munkebye 
Aarnes 
f. 1961 
Overlege 
Lesja 

      

 

13. Sander Vestby 
 
f. 2001 
Skoleelev 
 
Hov i Land  

14. Kjersti Drtina 
Øversveen 
f. 1965 
Undervisnings-
inspektør 
Elverum  

15. Håkon G. 
Furuseth Karlstad 
f. 1999 
Lærling barne- og 
ungdomsarbeid 
Skreia 

      

 

16. Hege 
Bjerkestrand 
Midthun 
f. 1972 
Adjunkt/lærer 
Elverum  

17. Lars Erik 
Hyllvang 
 
f. 1968 
Ordfører 
Engerdal  

18. Ole Midthun 
 
f. 1995 
VR-utvikler 
 
Hamar 

 

Hvem kan stemme? 
Medlemmer av Den norske kirke som 

 har fylt 15 år innen utgangen av valgåret 
 er folkeregisterført som bosatt i  soknet 

 

Bønnelista presenterer seg slik:
Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med Bibel og bekjennelse - kirkens grunnlag. 
Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med 
medlemmer som har Jesus som Herre og som søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse 
som er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker 
selvstyre i de lokale menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si å 
være en disippel, drive menighetsplanting og bygge menighet. Bli kjent med kandidatene på www.
bonnelista.no

Åpen folkekirke presenterer seg slik:
Vi på Åpen folkekirke sin liste vil at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke. Videre vil vi arbeide for en kirke 
som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskriminering. Les mer om valgprogrammet for Åpen folkekirke på www.
apenfolkekirke.org. 
Åpen folkekirke i Hamar bispedømme vil forsvare kirkens vedtak om at likekjønnede par kan gifte seg i kirka. Åpen folkekirke tror at flertallet av 
kirkens medlemmer i Hamar bispedømme fortsatt ønsker en raus kirke, med varme og omsorg for menneskene. Vi ønsker å styrke kirkedemokratiet 
og løfte fram menneskers verd. Vi slutter oss til Hamar bispedømmes visjon for folkekirka: «Hellige rom – for alminnelige liv». Vi vil arbeide for at 
den kjærlighet Jesus står for, skal nå fram til og berøre forskjellige, alminnelige liv. Vi ønsker en folkekirke som er en bred møteplass, med betyd-
ning for mennesker i alle livsfaser. Kirka skal være en viktig kulturbærer og verdistemme i samfunnet. Vi som står på Åpen folkekirkes liste er for-
skjellige mennesker, i forskjellige faser og med forskjellige erfaringer. Men vi står sammen om Åpen folkekirkes program. 

Nominasjonskomitéens liste presenterer seg slik:
Nominasjonskomitèens liste er utarbeidet av en representant fra hvert av Hamar bispedømmes ti prostier og en fra bispedømmets ung-
domsråd. Prostirepresentantene velges blant prostiets menigheter, og utgjør således en bred og demokratisk representasjon fra grasrota. 
Vi har lagt vekt på å få stor geografisk bredde blant kandidatene. Kun ett prosti er ikke representert blant de 14 kandidatene på lista. 
Kravet om minst 40% av hvert kjønn er dekket til fulle, faktisk 50:50. Med tre unge under 30 år ligger vi godt innenfor kravet om minst 
20% dekning.  Når vi ser på bredden av kandidater er det god variasjon i yrkesbakgrunn, politisk og organisasjonsmessig erfaring. De 
aller fleste har også en bred kirkelig bakgrunn i form av verv og/eller frivillig arbeid. Vi har gitt plass også for noen som ikke har all verdens 
kirkelig erfaring, men likevel har klare synspunkter på hva de mener er viktig for kirkas fremtid. Siden Kirkemøte 2016 vedtok å likestille 
ekteskapet mellom mann og kvinne og likekjønnede, har dette ikke vært et fremtredende tema nå. Vi har gått et steg videre ved å utfordre 
kandidatene på kirkas arbeid med likestilling og likeverd på ulike områder. Lista er i prioritert rekkefølge. Det betyr at vi mener de som står 
øverst vil inneha de beste forutsetninger for å kunne utgjøre Hamar bispedømmeråds sju leke medlemmer, samt bidra aktivt og konstruk-
tivt på Kirkemøtet.  Så vil valget avgjøre rekkefølgen. Kumulering har ikke vært tillatt for vår liste.

Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i bispedømmerådet og 
Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting», for neste 4-årsperiode.

Mer utdypende informasjon finner du 
på www.kirkevalget.no og www.kirken.
no/hamar. Informasjon om hva kandida-
tene og listene står for og mener om ulike 
saker, presenterer de på egne nettsider. 

Hvem kan stemme?
Medlemmer av Den norske kirke som

• har fylt 15 år innen utgangen av valgåret
• er folkeregisterført som bosatt i soknet

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget blir avholdt 9. september 

2019, samtidig med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget, og i et lokale i umiddel-
bar nærhet. Der det offentlige valget går 
over 2 dager, kan du også stemme 8. sep-
tember. Du kan forhåndsstemme fra 10. 
august. Alle med stemmerett får i august 
et valgkort i posten med informasjon om 
hvor og når de kan stemme.

Hvem kan du stemme på?
Du stemmer på kandidater til menig-

hetsrådet og til bispedømmerådet/Kirke-
møtet. Kandidatene blir valgt for en peri-
ode på fire år. Ved valg til menighetsråd er 
det de fleste steder bare én valgliste. I val-
get til nytt bispedømmeråd er det i Hamar 
bispedømme tre lister å velge mellom.



Urmaker

Storgt. 11. 2815 GJØVIK
Tlf 61 17 12 71

Fotpleie

Solås: 90810904
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

Det skjer

Klaverkonsert i Gjøvik kirke
Lørdag 2. november kl 15:00 (NB! Merk tiden.) spil-
ler den prisbelønte pianisten Christian Grøvlen mu-
sikk av Johann Sebastian Bach. Det er de berømte 
”Goldbergvariasjonene” som står på programmet.

Grøvlen har gjestet Gjøvik kirke to gan-
ger tidligere, og er en av landets fremste 
utøvere på sitt instrument. ”Den siste i en 
lysende rad av norske klaverfenomener” 
skrev Mona Levin.

Han har en lang merittliste, tross sin 
unge alder. Både i solokonserter, og som 
solist med orkestre. Han har spilt bl a un-
der Festspillene i Bergen og andre store 
festivaler, Grieg minutt for minutt på 
NRK, solist med KORK, ettertraktet ak-
kompagnatør, og samspill med en rekke 

fremstående kunstnere. Han har også 
markert seg som komponist.

I Gjøvik husker vi godt hans flotte spill 
med Beethoven på programmet.

Denne gangen er det ”Goldbergvaria-
sjonene” av Bach som står på program-
met. Dette betagende verket som er Aria 
(tema hentet fra Anna Magdalenas note-
bok) med 30 variasjoner. 

Billetter – se annonse i dagspressen.
Konserten er i samarbeid med Gjøvik 

menighet.

Allehelgenskonsert i Gjøvik kirke
Søndag 3. november  
kl 19:30 holder Vestopp-
land Kammerkor sin tra-
disjonelle Allehelgens-
konsert i Gjøvik kirke.

Koret har befestet sin stilling som et av 
distriktets aller beste kor, og har med sin 
dirigent Marit Tøndel Bodsberg Weyde 
lang tradisjon med å framføre musikk i 
forbindelse med Allehelgensdag. En tid 
for ettertanke og minner.

I år framfører koret ”Ein Deutsches Re-
quiem” av Johannes Brahms. Dette verket 
finnes i ulike instrumenteringer. Denne 
gangen framføres versjonen for kor, so-
lister og 4-hendig klavér. Solistene er fra 
Norges Musikkhøgskole, og pianister er 
Gunnar Flagstad og Ivar Antorn Waa-

gaard.
Billetter – se dagspressen.
Konserten er i samarbeide med Gjøvik 

menighet, og støttet av Gjøvik kommune.

Koret tar inn nye medlemmer i høst. 
Interesserte kan ta kontakt med styreleder 
Kristin G. Gilje (krigilje@bbnett.no)"

Gratis sommerkon-
serter i Gjøvik kirke 
populære

Lørdagskonsertene i Gjøvik kirke har 
også  denne sommeren blitt godt besøkt. 
Det har vært fra 80 til 220 tilhørere og 
kvalitetsmusikere fra inn- og utland. 

Domkantor i Hamar, Trond Våge, ga en glim-
rende orgelkonsert 27.juli. Foto: Jens Dale
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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

Gjøvik:
DØPTE: Harald Andersen Kjoberg, Eli-

sabeth Møyner Reehorst, John-Christi-
an Skjærli Øveraasen, Julian Alexander 
Aspelund.

VIGDE: Terese Johansen og Marius Ner-
moen, Stine Nyseth Marstein og Sigurd 
Evensen, Silje Marie Braaten og Thomas 
Høeg Hasti, Lise Rasch Bondlid og Per 
Kristian Nyberg, Marte Skoglund og 
Kjetil Ringen Johansen.

DØDE: Astrid Kornberg, Gerd Jør-
gensen, Svenn Martin Syversen, Alf 
Svendstuen, Liv Odveig Sviund, Arne 
Eng, Bjørn Thorleif Kristoffersen, Arne 
Myklebust, Hans Erik Røysheim, Bente 
Johansen Brendhagen, Stein Guldahl, 
Jan Furuseth, Thomas Hvalby, Ruth 
Lillian Øvland, Olav Lerberg, Eva Lil-
leby, Gunnar Ingvald Andreassen, Jan 
Håkon Clausen, Gerd Klundbystuen, 
Berit Hoff, Rolf Andreas Slaastad, Amir 
Ziani, Jan Arnt Bakke.

Bråstad:
DØPTE: Thobias Gjerløw Olsen
DØDE: Marit Dahlby, Linnea Lium.

Engehaugen:
DØPTE: Liv Bjørnå Lappegard, Emma 

Hermansen Lervold, Åsmund Sønes.
VIGDE: Lene Therese Brobakken og 

Jørn Haga, Lise Marie Dahl Farstad og 
Anders Lønstad, Iselin Guldvik Løkken 
og Joh Tore Fossen, Tuva Marie Lybekk 
Higdem og Christer Daniel Mame-
lund Åberg, Marte Line Amundsen og 
Thomas Sønes, Ida Øversveen og Stian 
Hagen.

DØDE: Else Bakken, Anne Lise Hansen, 
Reidun Ulvesveen, Liv Therese Aglen, 
Torstein Dæhlen, Anne Grethe Lervik, 
Helge Dagfinn Olafsen.

Vardal:

DØPTE: Filip Leodin Linnerud Henrik-
sen.

VIGDE: Trine Bråthen og Sjur Letnes 
Fossum, Tina Astrid Marie Axelsson 
Jönsson og Jon Anders Øvern, Cindy 
Nilsen Johansen og Tom Erik Sandsen-
gen.

DØDE: Arne Kristoffersen, Terje Engen, 
Erling Engen, Cecilie Hellum, Mary In-
gebjørg Larsen, Stein Roar Lilleby, Syn-
nøve Pauline Lønstad, Gerd Nyborg,.

Hunn:
DØPTE: Vincent Kapskarmo, Jonatan 

Odberg, Susanna Parkin, Evie Sund-
lisæter Skinner, Ella Skraastad Skogli, 
Eivind Wentzel Strandlie.

VIGDE: Ida Kristin Knutsen og Anders 
Gimmestad Gule, Astrid Solberg Bech-
mann og Per Sigmund Alfsen.

DØDE: Kåre Skogsrud, Rolf Ivar Karlsen, 
Reidar Mathiassen, Elna Margareth 
Kjellberg Skjenken, Solfrid Halvorsen, 
Berit Kristiansen, Aase Simenstad, 
Else Torke, Reidulf Marinus Jakobsen, 
Arnhild Stensrud, Johan Martin Trol-
lebø, Liv Opsahl, Grethe Solberg, Tore 
Andersen, Eva Skaug Sydtangen.

Slekters gang:

Min salme

Utfordringen med å si litt om en 
salme som jeg liker godt eller kan kalle 
min salme tok jeg på strak arm da jeg 
blei spurt.

Imidlertid blei ikke dette like lett 
som jeg hadde tenkt. Men etter en del 
grubling landet jeg på «Påskemorgen 
slukker sorgen». Litt feil i forhold til 
årstiden, men dette var faktisk den før-
ste salmen jeg tenkte på og derfor holdt 
jeg fast på denne som min salme.

Dette er den salmen som forteller 
meg mest om historien som utspant 
seg i forbindelse med dramatikken 
rundt Jesu død og oppstandelse.

Jeg ser hele historien før og etter 
korsfestelsen i et senario som det er 
vanskelig ikke å tro på. Salmen kom-
mer tilbake til meg flere ganger i løpet 
av året og ikke bare i påsken.

Påskemorgen slukker sorgen er en 
jubelsang og full av glede over Jesu 

oppstandelse, og det er lett og la seg 
fengsle og rive med i begeistringen. 
Fremstillingen er vanskelig å ikke tro 
på, og det er utrolig at hendelsen er 
2000 år gammel.

Salmen er skrevet av Grundtvik i 
1864 og gitt melodi av Lindeman i 
1864.

Grundtvik var en stor salmedikter 
og har over 1500 salmer på samvittig-
heten, mange benyttes trofast i de fleste 
trossamfunn den dag i dag.

Jeg utfordrer Line Langseth Bakkum 
uten å spørre.

Har sittet ved siden av henne i kirken 
noen ganger. Hun synger av hjertens 
lyst alle salmer og flere vers uten å åpne 
salmeboka. Regner med at det er van-
skelig å velge.

Hans Kr. Lilleengen

Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid

Min salme
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Kvindelige Studenters Sangfore-
ning dirigeres av Marit Tøndel 
Bodsberg Weyde fra Gjøvik.Vinnerkor til Gjøvik kirke

Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) vant klassen for voksenkor og folke-
musikk i konkurransen Grand Prix og Nations i Göteborg i starten av august. 
Tirsdag 10.september synger de i Gjøvik kirke under ledelse av sin dirigent Ma-
rit Tøndel Bodsberg Weyde fra Gjøvik.

KSS er det offisielle kvinnekoret til Uni-
versitetet I Oslo. Med seieren I Göteborg 
beholder koret verdensmestertittelen 
som de har hatt siden 2015! I møte med 
mange fremragende kor fra hele verden 
var ingen ting gitt, og seieren I Göteborg 
var en utrolig flott prestasjon. I april del-
tok koret i den norske finalen i Eurovision 

Choir of the year som ble sendt på NRK2 
og NRK Klassisk. I mai deltok de i den 
prestisjetunge Fleischmann International 
Trophy Competition på Cork Internatio-
nal Choir Festival der de stakk av med en 
gjev 3.plass. På konserten i Gjøvik kirke 
10.september får publikum høre fra årets 
konkurransereportoar som spenner gan-

ske vidt. Konserten arrangeres i samar-
beid med Gjøvik menighet.

Billetter kr 150/200 selges på ticketco og 
i døra – både kontant og kort.

Be og Hør kassa er tom
Be og Hør kassa er tom. Vi trenger lesernes hjelp for å kunne fortsette utgi-
velsen av menighetsbladet. Be og Hør kommer ut fire ganger i året i et opplag 
på 12500. Vi forteller om det som skjer på kirkefronten i Gjøvik, Engehaugen, 
Hunn, Vardal og Bråstad.

Takk for alle bidrag til vår konto 2050.02.93692


