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Fra 1.januar 2020 er Hedmark og Oppland, minus Lunner og Jevnaker, slått sammen til et 
fylke med navnet Innlandet. Dette er et resultat av en regionsreform der staten ønsker å flytte 
oppgaver tilsvarende 5000 arbeidsplasser til regionene. Nye utfordringer, større muligheter, 
heter det på nettsidene til det nye storfylket som blir større enn Danmark. For en gangs skyld 
kan en si at kirken var først ute. Allerede for over 850 år siden ble Hamar bispedømme en 
kirkelig enhet. Vi glemmer ikke at Opplands amt i 1757 og 24 år framover tilsvarte det som 
nå blir det nye Innlandet, men det er først nå Fylkesmann Knut Storberget og biskop Solveig 
Fiske vil få ansvar for felles område. 

En liten sau i juleevangeliet
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Jul, jubel og Jesus. Vi ser det for oss og 
vi blir kanskje litt stresset med tanke på 
alt som skal skje, men vent litt. Det var 
noen gjetere der i nærheten som var ute 
på marken og holdt nattevakt over flok-
ken sin. Kanskje evangelisten Lukas har 
et trøstende ord til oss i dag: Gjeterne ble 
overveldet og til og med redde før engelen 
kom og trøstet dem med sitt: «Frykt ikke. 
Se jeg forkynner dere en stor glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Messias, Herre». Det var 
ikke småtteri disse gjeterne fikk oppleve 
den kvelden og som Maria, som det står, 
grunnet på i sitt hjerte. Vi i Gjøviks by og 
bygdene rundt har også fått denne julega-
ven helt gratis. Frykt ikke. Det er født dere 
en frelser. En glede for hele folket. 

Jeg har en liten sau i tankene. Han blir 
passet på og får oppleve det hele. Det er 
mulig det var akkurat den sauen som gikk 
seg bort og ble funnet igjen. Det er mulig 
det er akkurat den sauen som varmet Jesus 
når han frøs på ferden. Hva vet jeg? Kan-
skje det var han som oppdaget englene da 
de sang: «Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden blant mennesker Gud har 
glede i».  Midt i blant oss kan vi erfare en 
Gud som ikke viker når vi har det vondt 
og som leter når vi har gått oss bort. En 
Gud som blir hos oss når vi trenger felles-
skap og som vi kan dele gleden med. Jul, 
jubel og Jesus. Det hører sammen og lurer 
du så bare spør sauen min. Den er klokere 
enn en skulle tro! Kanskje blir vi litt min-
dre stresset om vi skjønner at den viktigste 
julegaven er i boks?

Diakon Kari Karsrud Korslien

Velkommen etter, Innlandet!

Ringsaker kirke 
– en kulturskatt

I serien kirker utenfor vårt distrikt har 
turen denne gang kommet til Ringsaker 
kirke.  Den ble reist midt på 1100-tal-
let og var en viktig pilegrimskirke fram 
til pilegrimsvandringene ble forbudt ved 
reformasjonen på 1500-tallet. Men i dag 
finner pilegrimer igjen veien til en prakt-
fulle korskirken ved Mjøsa. Sommeren 
gjennom er det guidede turer i kirka, og 
folk kommer langveisfra for å oppleve 
konserter og gudstjenester i kirken som er 
en stor kulturskatt. En særegen tradisjon 
er morgenkonserten julaften kl 8.00 med 
kantor Roger Andreassen og Ringsaker 
kantori i spissen. Da fylles de 400 plassene 
og vel så det i det som kanskje er det fi-
neste rom for kirkemusikk på Østlandet. 

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

Diakonihuset Gjøvik:
i Engehaugen kirke, Gjennemfaret 2

Diakon
Hilde Kristin Jarlvang 
hj793@kirken.no, tlf. 916 96 338

Diakonmedarbeider 
Christian Sporild
Cs928@kirken.no, tlf.98602673

Diakon 
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

Trosopplærer
Marte Hjelsbakken
mh978@kirken.no, tlf. 478 58 135
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 Ordfører Sveen

Vær hilset, Torvild!

Drop-in-dåp

Be og Hør trår til for å gjøre leser-
kretsen vår mer kjent med Gjøviks 
nye ordfører, litt utfra våre interes-
seområder. Vær hilset, Torvild Sve-
en! Du tar imot oss, og viser oss 
inn til din nye plass i Rådhuset.
Hvordan har du det, spør vi – når 
du nå skal trone over og ta hensyn 
og omsyn til 30 000 innbyggere, av 
likt og ulikt?

  Høstens kommunevalg ga som resultat 
at Senterpartiets Torvild Sveen kunne ta 
sete i ordførerstolen. – Litt overveldende å 
komme inn i en slik posisjon, sier ordføre-
ren, som har tatt imot meg i nyoppussede 
gemakker i Gjøvik Rådhus. Det er slik ved 
valg, tenker han, en tenker ikke på at en 
skal bli ordfører. Oppi dette hadde han 
jobb i Stortinget, som politisk rådgiver i 
kontroll- og konstitusjonskomiteen, i seg 
selv en utfordring.

  - Det bJe en brå overgang. Jeg måtte 
avslutte mitt engasjement i Oslo, på vet-
tugt vis. Men nå gler jeg meg egentlig til 
å ta fatt her, sier han som vant. Han har 
mye å ordne opp i. Han ser utfordringer 
med budsjett. Utrolig mange vil ha tak i 
ordføreren. Han må finne sin rolle. 

Hva var det han skulle bli?
  Gutten Torvild ble født i 1975 og vok-

ste opp i Biri Øverbygd. Her gikk han på 
søndagsskolen. Besteforeldrene var aktive 
i pinsemenigheten. Det var Bestemors øn-
ske at jeg skulle bli prest, minnes Torvild.  
Hennes budord til barnebarnet var ellers 
som så: «Du kan gjøre som du vil i livet. 
Men mister du Jesus, så mister du alt.» 

  Ved konfirmasjonsalder ble han med 
i Ten-In (tenåring i Indremisjonen). På 
Skogstad (leirsted for Indremisjonen) 
møttes ungdom, som er venner den dag 
i dag.

Som 19-åring i avisjobb
Først i Samhold, der Tom Torkeha-

gen var sjef. Freelance hos Lillehammer 
Tilskuer. Så bar det til journalistjobb i 
Dagningen på Vinstra. Da Dagningen og 
Lillehammer Tilskuer ble slått sammen, 
ga 21-åringen seg til å etablere sin egen 
avis Dølen på Vinstra. Sveen har erfaring 
som har ført til at han har stor respekt for 
gründere, kan han betro oss. Han som 
gikk rett ut i jobb. Begynte å skrive, og 
fortsatte med det. Etter Vinstra bar det til 

avisa Valdres. 
En rask gjen-
nomgang tar 
oss med vide-
re på ferden, i 
verden.  

I det nye årtusen gikk reisen til Oslo, 
til journalistarbeid i Senterpartiets med-
lemsavis. Etter to år dro han heim til Biri, 
kjøpte hus, og begynte i NRK Oppland/ 
Opplandsradioen. I 2007 fikk han telefon 
med tilbud om jobb i kommunikasjons-
faget i Senterpartiet. Der ble han å kalles 
som kommunikasjonsrådgiver, senere 
kommunikasjonssjef.

  I 2011 stilte Torvild Sveen til kom-
munevalg for Gjøvik Senterparti, og ble 
varaordfører på deltid. Han fylte på med 
halv stilling som rådgiver i fylkesrådet i 
Hedmark. Senere ble han kommunika-
sjonsrådgiver hos Sykehuset Innlandet. 
Fra 2017: Arbeidssted Stortinget.

Ordfører fra Senterpartiet
Nå er han ordfører fra Senterpartiet 

som skal samle folk til dyst. Sveen ser det 
som påliggende å få etablert den grunn-
leggende infrastrukturen i Gjøvik. Satsing 
på Riksvei 4. Timeavgang på Gjøvikba-
nen. Som gjennomgående hovedsaker vil 
han understreke:

-I all hovedsak må vi sikre de grunn-
leggende tjenester i helse om omsorg. Og 
hele oppveksten for ungene, med barne-
hage og skole!

Jeg tenker som så at vi må sørge for at 
det er god nok pleie og gode tjenester for 
dem det gjelder. De neste 15 årene vil det 
bli 1000 flere over 80 år hos oss. Vi må rig-
ge et omsorgstilbud som står i stil til det. 

  For barn og unge ser han at løpet 
må sørge for at de «får rusta seg». - Det 
grunnleggende 13-årige løp vil være av-
gjørende for framtid som voksen person, 
for jobb og for deltakelse i samfunnet.  
Med etableringen av NTNU i Gjøvik har 

vi sågar et miljø der du kan ende opp som 
Nobelpris-mottaker innenfor ulike ret-
ninger!

På kirkefronten
vil vår nye ordfører være kjent. Blant 

annet som medlem av Fellesrådet da han 
var varaordfører i byen. I Biri leder han nå 
innsamlingskomiteen for nytt kirkeorgel. 

Han ser det som viktig å sikre kirkeø-
konomien etter fristillingen fra staten. 
– Som kommune må vi sikre kirkebygg, 
arealer og ansatt. Sørge for å holde ram-
mene ved like, for det som betyr noe for 
folk. At kirkegården er pent stelt. At det er 
lys rundt kirkene. At vi har et støtteappa-
rat, med prest og kirketjener. Det vil være 
nødvendig med politisk prioritering. Jeg 
synes ellers at Gjøvik kommune har skjøt-
tet oppgavene sine godt, sier Sveen. 

Ordførerens julehilsen til oss som leser 
Be og Hør:

– Jeg vil oppfordre folk til å bruke kirke-
rommet litt mer aktivt gjennom hele året. 
Det kan godt hende at prestens tale ikke 
taler til deg. Men kanskje er det andre ting 
i kirkerommet som har et budskap til deg. 
Kanskje er det er maleri, kanskje er det en 
sang? Eller det er i stillheten, og gleden over 
å sitte rolig og la sanseinntrykk få komme 
over deg, at du kan finne budskapet du er 
ute etter?

Takk, Torvild Sveen
for at du velvillig stilte opp til ordføre-

rintervju med oss. Be og Hør ønsker deg 
lykke til i din gjerning. Og god jul til deg 
og din ektefelle,  ganske så nygifte som 
dere er!

Tekst og foto: Dagny Liaklev

Drop-in-dåp i Gjøvik kirke!

Gjøvik kirke tilbyr drop-in-dåp lørdag 
21.mars. Er du mellom null og hundre år 
og ikke er døpt, er det bare å komme!

Flere menigheter i Den norske kirke 
har de seinere årene tilbudt drop-in-dåp 
til folk som ikke er døpt, men kanskje har 
ønsket det lenge. 

-Det hender vi treffer folk i ulike sam-
menhenger som forteller at de ikke er døpt, 
men egentlig kunne tenkt seg det - forteller 
prestene Hanne Skjesol og Jacken Nyhus. 
De skal være i Gjøvik kirke denne dagen 
fra kl 13.00- 15.00 for å snakke med de 
som kommer og forrette dåpen.

-Terskelen kan være høy for å bli døpt 

som voksen i en van-
lig gudstjeneste – da 
er dette en gyllen an-
ledning!  Andre fikk 
av ulike grunner ikke 
døpt barnet sitt da de 
var helt små, og seinere ble det bare ikke 
noe av. Også foreldre er velkommen til å 
ta med barnet sitt til dåpen denne dagen. 
Tilbudet gjelder for alle i Gjøvik kommune. 

En drop-in-dåp kjennetegnes av at in-
gen forberedelser er nødvendig. Man bare 

«dropper innom», snakker litt med pre-
sten, undertegner et skjema og blir døpt. 
Du kan komme aleine eller i følge med 
andre. Kirka stiller med faddere om nød-
vendig. Når du er døpt, blir du automatisk 
medlem av Den norske kirke.

Jacken Nyhus og Hanne Skjesol.

Folk er glade i kirka 

Totalt har 88% av medlemsmassen be-
søkt kirken i løpet av siste år. Dåpen står 
sterkt i vårt bispedømme 8 av 10 medlem-
mer ville døpt barnet dersom de fikk et 
barn nå. Konfirmasjon og kirkelig vielser 
er også viktig for folk i Innlandet.

Når det gjelder begravelser er det 3 av 
4 medlemmer som ønsker en kirkelig be-
gravelse og det er en tendens at de over 50 
år og de under 30 år ønsker dette mere en 
30- og 40 åringene.

Undersøkelsen viser at mennesker i alle 
de tre gruppene rød, gul og grønn ser for 
seg at kirken skal spille en rolle i tilværel-
se. Veldig menge er opptatt av at kommu-
nen vedlikeholder kirkene slik at og 41% 
har en oppfatning av at kirken er viktig i 
lokalsamfunnet. 

Kirken er ifølge sine medlemmer ikke 
så flink til å markedsføre seg selv, men 
70% av medlemmene leser dette menig-
hetsbladet du nå titter i. Andre kilder til 

informasjon er lokalavis, hjemmesider og 
sosiale medier. Så mange som 68% søker 
informasjon på nettet og dette er en spore 
til innsats i kirken, slik at dette blir et godt 
og troverdig tilbud.

Kirken i Gjøvik ønsker at kirken skal 
være en plass hvor våre medlemmer skal 
føle seg verdsatt og bli møtt på en god 
måte. Hamar bispedømme har et ønske 
om å være et hellig rom for alminnelig liv. 
Vi ønsker at alle møte med kirken i kirke-
rommet, på gravplassen eller i en samtale 
hjemme hos deg skal oppleves som varm 
og imøtekommende.

I Innlandet er alminnelig en hedersbe-
tegnelse og vi ønsker å gi mulighet for alle 
å kjenne seg verdsatt og trygge. Da opp-
står møter hvor vi kan snakke om et rom 
utenom det vanlige – et hellig rom.

Vi ønsker at kirken oppleves åpen og in-
kluderende og for at dette skal bli en vir-
kelighet, må vi alle bidra til det.

Prost i Toten, Stein Ovesen.

En bredt basert medlemsundersøkelse viser at kir-
ken står sterkt i Hamar bispedømme.  7 av 10 inn-
byggere i Hamar bispedømme oppgir at de er med-
lemmer av Den norske kirke. Medlemsmassen er 
del inn i tre deler: Rød gruppe er avvisende til tro 
og besøker sjeldent eller aldri kirken. De utgjør 23% 
av medlemmene. Gul gruppe er åpen fortro og/eller 
besøker kirken flere ganger i året. De er den største 
gruppa på 57%. Grønn gruppe er 20% og de er tro-
ende og besøker kirken ofte.

Av prost i Toten, Stein Ovesen
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Malerier med motiv fra juleevangeliet

Juleevangeliet malt for våre øyne
Kristine T.G. Hardeberg presenterer her tre malerier med motiv fra juleevange-
liet. Kristine er fotograf, kunsthistoriker og forfatter av romanen De uskyldige, 
som kom ut tidligere i år. Kristine er katolikk og bor på Tongjordet.

Bilde til høyre befinner seg i en liten 
kirke i Firenze. Det er malt av Domenico 
Ghirlandaio i 1492.  På den tiden skjedde 
det som vi senere skulle kalle Renessan-
sen, omveltningen i kunst, vitenskap og 
menneskesyn hvor den romerske og gres-
ke antikken ble det store idealet. Kunst-
nere begynte å male på en helt ny måte. 
De perfeksjonerte anatomi og perspektiv. 
Bibelske scener ble malt som om de skjed-
de i kunstnerens nåtid, noe som gjorde 
juleevangeliet relevant på en helt ny måte. 

Den første julekveld
Ghirlandaio har malt den første jule-

kveld. Jesus er født i en romersk ruin på 
den toscanske landsbygda. I det fjerne 
skimter vi byen Firenze. Jesus kommer dit 
vi bor. Hvordan ville vi sett på det i dag, 
om noen malte juleevangeliet inn i en 
norsk småby ved Mjøsa?

Gjeterne er hardbarkede og skitne, men 
de bøyer seg i andektighet for den nyfød-
te. Vi finner til og med en "selfie" i dette 
bildet, da maleren selv er med som en av 
gjeterne, og han peker mot seg selv. 

Maria er avbildet med rød kjole og blå 
kappe, rødt for lidelsen og kongelige blått 
fordi hun er selve Himmeldronningen. 
Barnet er ikke i sin mors armer, men lig-
ger ubeskyttet på bakken. Hun har gitt 
slipp på ham. Godtatt at han ikke tilhører 
henne, men oss alle. 

Josef holder en hånd på den tomme 
krybben. Men, vent. Se godt etter. Er det 
virkelig en krybbe? Nei, det er en ro-
mersk sarkofag, en likkiste. Ghirlandaio 
vil minne oss om at dette barnet er Jesus 

Kristus. Han som skal dø, og så oppstå fra 
de døde. For kisten er tom.

Maria i Firenze
Det store bildet på motsatt side er også 

malt i Firenze, ca 1450, av Filippo Lippi. 
Han har gått enda lenger i å aktualisere 
Maria og barnet, for her sitter hun på 
en putekledd benk ved en vinduskarm. 
Også her kan vi skimte byen Firenze i det 

fjerne. Maria er kledt som 
en velstående kvinne i 
samtiden, med moteriktig 
slør over håret, men også 
her er kjolen rød og kap-
pen blå. Hadde bildet vært 
malt i dag, hadde hun 
kanskje vært kledd i jeans, 
rød bluse og blå jakke?

Barnet blir løftet opp av 
to engler, hvorav den ene 
ser på oss med et rampete 
smil. Jesusbarnet er svøpt, 
slik det står i juleevange-
liet, og han er fremstilt 
realistisk, til og med litt 
engstelig, der han strek-

ker seg mot moren. Men han er også Gud, 
noe glorien forteller oss, samt Marias fol-
dede hender. Det er ikke sikkert hun fullt 
ut forstår det som var skjedd, at Skaperen 
har valgt å la seg føde som et menneske-
barn, men hun stoler på Guds ord, og hun 
grunner på det i sitt hjerte.

Jesusbarnet lyser
Bildet til venstre er malt av franskman-

nen Georges La Tour, nesten to hundre 
år senere. Han har valgt å utelate alt an-
net enn Maria, hennes mor Anna, og i 
sentrum av bildet: Jesusbarnet, opplyst av 
lyset som mormoren holder. Det nyfødte 
barnet er ikke bare svøpt, men reivet, slik 
de gjorde på den tiden da bildet ble malt, 
og Maria er kledd i 1600-tallsmote. Kap-
pen er borte, men kjolen er fortsatt rød. 

Det ene, levende lyset er et gammelt 
symbol på Gud, og med barnet i sentrum, 
trenger vi heller ikke mer. Lyset skinner 
i mørket, og det at Jesus Kristus ble født 
er både den store julegleden og det store 
julemysteriet. Han kom og ble en av oss. 
Han er. 
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 Åpen dag Dåp

ÅPEN DAG I  
DIAKONIHUSET

Onsdag er et av høydepunktene i uka. 
Allerede halv ti kommer gjengen som 
ordner til, steker vafler, setter ut skiltet 
som ber folk inn. Og folk kommer innom, 
noen tidlig, noen etter hvert, så kommer 
det gjerne flere samtidig - til vaffel, kaffe 
og en prat. Det er mange spennende sam-
taler, ofte får vi tid til å gå litt i dybden, 
andre ganger er det samtaler om dagsak-
tuelle temaer. Hver gang samles de som 
vil, i kirkerommet kl. 12.00. Der synger 
vi 3-4 sanger, og tenner lys i lysgloben. Vi 
velger å gjøre denne stunda enkel – og for 
mange er dette det viktigste den dagen, ro, 
og tid til ettertanke. 

På Diakonihuset har vi en symaskin! 
Den har vi kjøpt av penger vi fikk fra En-
gehaugen Y`s men. Den har allerede vært 

med på å reparere ei olabukse, og er i full 
sving med å sy grytekluter av gamle og 
nye stoffer. Her er det bare å komme og 
sy! 

I adventstida planlegger vi juleverksted, 
både 4.12 og 11.12. Det gleder vi oss til. 

Siden vi har kjøpt oss en stekeovn, skal du 
ikke se bort ifra at det blir noe julebakst 
også. Det er åpent for alle, har du fri en 
onsdag formiddag er du hjertelig velkom-
men hit. 

Fra åpen dag på Diakonihuset

PROSJEKTKORET
Musikk, sang, moro, fellesskap, glede, er ord som kan 

beskrive Prosjektkoret Spiren. Konserten 20. november 
sammen med Hunn barnegospel og Jon Lotterud ble en 
stor suksess. Den var en del av 25-årsjubileet for Engehau-
gen kirke.

Det viktigste med dette er å legge til rette for en møte-
plass der folk kan treffes og holde på med noe som gir litt 
energi samtidig. Det var et prøveprosjekt, og vi vurderer jo 
å gjenta det selv om vi ikke har noen konkrete planer. 

Prosjektkoret har vært en vellykket 
satsing i Diakonihuset.

SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL
I februar i fjor startet vi en sorggruppe 

for voksne ved samlivsbrudd. Vi tenker å 
ha dette som et fast tilbud i vårhalvåret, og 
starter dermed en ny gruppe tirsdag 18. 
februar kl. 18-20.00 i Diakonihuset. 

Dette er en selvhjelpsgruppe, ikke en 
terapigruppe, som går over 6 samlinger 
annenhver uke. Den enkelte deltaker de-
ler så mye eller lite man vil, men utbytte 
for hver enkelt henger gjerne sammen 
med egen innsats. En blir godt kjent etter 
hvert, og alle har taushetsplikt, slik at det 

som blir sagt i gruppen forblir i gruppen. 
Samlingene er basert på et opplegg Stein 
Hardeng laget for Kirkerådet i 2003. Det 
brukes jevnlig i bla. Oslo. Gruppeoppleg-
get er livssynsnøytralt – berører ikke tros-
spørsmål med mindre deltakere bringer 
det inn i samtalen.  Målet er å hjelpe seg 
selv til å få en bedre hverdag. 

Dersom du er interessert i å høre mer 
om dette, ta kontakt med diakon Hilde K 
Jarlvang hj793@kirken.no 916 96 338. 

Hilde Jarlvang 
og Marit Alm

For å se hva som rører seg i Diakonihuset, 
se facebooksiden Diakonene i Gjøvik eller 
hjemmesiden Diakonihuset.no

Et helt naturlig valg for oss

30. juni ble Evie døpt i 
Gjøvik kirke. Vi spurte 
mor Marianne Sundlisæ-
ter Skinner hvordan de 
opplevde dagen.

- Det ble en veldig fin dag hvor familien 
fikk komme sammen. Vi hadde to faddere 
fra England og tre fra Norge. Fadderne fra 
England fikk bære Evie, noe som betød 
mye for dem. 

Det var fint å være i Gjøvik kirke hvor 
også bror Charlie ble døpt for to og et halvt 
år sida. Etterpå hadde vi festen hjemme. 

Hvorfor ville dere at Evie skulle døpes? 
For oss var det et veldig naturlig valg. Vi 

er sjøl begge døpt - både Jon og jeg. Og vi 
har hatt kirka som en naturlig del av vår 
oppvekst. Og så har vi vært med på baby-
sang og Familiesprell i kirka i Gjøvik, og 
vi synes det er fint ungene lærer om den 
kristne trua og kulturarven vår. Vi synes 
og det er fint med den oppfølginga barna 
får med invitasjoner til spesielle gudstje-
nester, 4-årsbok og alle tilbudene som føl-
ger dem videre.

Det var en festdag for mor Marianne Sundli-
sæter og familien da Evie ble døpt.  
Foto: Kristian Sandmark

Da Gud skiftet mening
Det var bokkveld i Engehaugen 11.sep-

tember med biskopen i Hamar, Solveig 
Fiske, ledet en samtale med forfatterne bi-
skop emeritus Trond Bakkevig (til venstre) 
og NRK-journalist Tomm Kristiansen. De 
har sammen skrevet boken: «Da Gud skif-
tet mening».  Boken er svært innsiktsfull, 

godt skrevet og med rimelig grei distanse 
til begivenheter der de selv har vært aktø-
rer. Boken omhandler den 50 år lange ra-
dikaliseringen av statskirken er skrevet av 
to av dem som drev den frem. Møtet var et 
samarbeid mellom SMM i Hamar bispe-
dømme og Diakonihuset Gjøvik.

Maleriutstilling til stor 
glede og inspirasjon

Gjøvik maleklubb fornyet utstillingen 
i Diakonihuset. Dette er til stor glede 
og inspirasjon. Barnehagebarn ved Sør-
byen har også fornyet sine bidrag. Nå i 
førjulstiden har vi i år invitert nabobar-
nehagene, Marihøna og Kvartsvegen, 
til å komme med hjerter og engler så vi 
sammen kan gjøre det fint i vinduene 
på Engehaugen. 

Temakveld i 
Bråstad

Diakonene invi-
terer til temakveld i 
Bråstad kirke onsdag 
19.februar kl 18.00. 
Tema er «Samtale, 
samvær og samar-
beid; Diakonale nø-
kler i sorg og glede».  

Foto: Jens Reidar Antonsen

Generasjonssang

I høst har Trosopplæringa i Gjøvik i samarbeid 
med Diakonihuset Gjøvik og Sørbyen barnehage 
startet generasjonssang på Sørbyen omsorgssenter. 
Barna har øvd inn kjente sanger som Eg gjette tulla 
i 15 år og Jeg vandrer med freidig mot. På Sørbyen 
omsorgssenter er det et dagsentertilbud. Her møter 
barna mennesker som har glede av bevegelse, sang 
og besøk og som gjerne synger med på de friske og 
fyndige sangene. Generasjonsmøter gjennom sang 
gir masse energi og glede for alle som deltar. 
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Det skjerNytt kontor

Vellykket ombygging i 
Strandgata 13A

Alle har i løpet av våren og sommeren fått 
nye og funksjonelle kontorer på kirkekontoret i 
Strandgata 13A. i 4. etasje. Nå er vi alle lokalisert 
i den nordlige delen av bygget. Sentralbord og 
resepsjonsdisken er kontorets midtpunkt. Etter 
uker med kaos, ombygging og noe byggestøy er 
vi alle vel på plass. Det øker både trivselen og 
arbeidslysten.14 funksjonelle kontorplasser med 
godt lys og god utnytting av plassen. Vi har også 
fått nytt møterom/spiserom med god takhøyde i 
den gamle «rettssalen». Vi er godt fornøyd med 
hvordan utleier har løst dette og tatt vare på oss 
som har arbeidsplassen vår her. Flyttingen har 
også blitt løst på en meget smidig måte. Det er 
innbydende og koselig for de som kommer på 
besøk til kontoret vårt.

Kirkelige medarbeidere i nye kontorlokaler, fra venstre: Arnhild Kløvrud, Line Bakkum, 
Karianne Fangan, Jens Reidar Antonsen, Jacken Nyhus, Hilde Bakkeenget og Gunhild 
Ekerhaugen. Foto: Jens Dale

Høytidelig på Allehelgensdag: Allehelgensdag ble 
feiret den første søndagen i november. I Hunn kirke ble 
navnene på de som er stedt til hvile det siste året lest, 
og for hvert navn ble et lys tent. I år var det barn og 
ungdom fra Uganda som sto for lystenningen, fra ven-
stre: Vanessa, Debra, David, Hannah, Deron og Gefty. 
Foto: Jens Dale

Svartsurbær: Eva Hovde og Brita Fykse har laget saft 
av svartsurbær fra hekken utenfor Hunn kirke. Saftflas-
kene har blitt solgt til inntekt for nye benkeputer i kirka. 
Foto: Jens Dale

Høsttakkefest med aktiviteter for små og 
store: 1.september var det høsttakkefest i 
Hunn kirke etterfulgt av aktivitetsdag til inntekt 
for nye benkeputer i kirka. Her er Solvor Sand-
mark postmannskap for pilkast på ballong. 
Foto: Jens Dale

Skrekk og gru: I november måtte lyspærene 
i taket på Hunn kirke skiftes. Det var lift og full 
HMS-pakke, men like fullt nervepirrende å gå 
i høyden. Vi noterer skrekk og gru i dagsregis-
teret.

Konfirmant-KickOff 31.januar 2020
31. januar er det KickOff i Hunn kirke for alle konfirmanter i Gjøvik kirkekommune. 

Opplegget er en tre timers kreativ undervisning med sceneshow, band, flerkamera pro-
duksjon, tema filmer og unge programledere. Ungdomslederne i LUPY står sentralt i 
gjennomføringen både på scena og i kulissene.

Alternativ jul
Også i år arrangeres Alternativ jul på Ynglingen. Se www.alternativjulgjovik.no  

Juletrefest på Ynglingen
Fjerde juledag, 28.desember kl 16.00 blir det juletrefest på Ynglingen. Der blir det 

gang rundt juletreeet, eventyr og grøt, og hvem vet, kanskje nissen dukker opp også? 
Prisen er 50 kr eller maks 200 kr pr familie og påmelding gjøres til bjorn.andersen@
kfuk-kfum.no eller 41002022.

Tårnagent 8.mars
Tårnagent er et opplegg i kirkene våre for tredjeklassinger. Det er knyttet til gudstje-

nesten. Etterpå er det et program der ungdommene får muligheten til å være agenter 
i egen kirke. De får egne agentnavn og oppgaver som skal løses. Gjennom det blir de 
kjent med i kirken 
sin og de får utfor-
ske kirketårnet. Alle 
som gjennomfører 
får diplom.

Hunn barnegospel
Hunn barnegos-

pel er et kor for gut-
ter 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 Ander-
sen.

Babysang
Hver tirsdag kl 12.00 

er det babysang i Engehaugen kirke. Det er for barn i sitt første leveår sammen med mor 
og/eller far. Her går det i sanger, regler, rim og rytmer. Det serveres lunsj og alle er vel-
kommen. På grunn av oppussing av Engehaugen kirke er det lurt å se på FB Babysang i 
Gjøvik da det kan bli aktuelt å flytte samlingene. Leder er Hilde Engevold.

Familiesprell i Hunn kirke
Annnehver 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 tenner lys i lysgloben i kirken og kvelden avsluttes med 
felles kveldsmat. Datoer er 20.januar, 3. og 17.februar, 2. 16. og 30. mars. Familiesprell 
har innslag på gudstjenesten palmsøndag i Hunn kirke. Ledere er Hilde Engevold og 
Jens Dale.

Formiddagstreff
Det er formiddagstreff med sang, andakt, god mat og sosialt samvær i Hunn, Bråstad 

og Engehaugen kirker. Alle er velkommen.

Treffet i Hunn: 21.januar, 18.februar, 17.mars og 19.mai
Treffet i Engehaugen: 17.januar, 21. februar, 20.mars, 17.april, 22.mai og 19.juni
Treffet i Bråstad: 4.februar, 3.mars, 31.mars og 5.mai

Hunn barnegospel øver tirsdager kl 18.00 i Hunn kirke.

Lewi Bergerud 
i Engehaugen

Lewi Begerud har konsert i Enge-
haugen kirke torsdag 13. februar kl. 
19. Låtskriveren, artisten og musike-
ren er blant annet er kjent fra Urbane 
Totninger. Arrangør er Kulturutvalget 
i Engehaugen. Pris kr. 300
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GJØVIK ENGEHAUGEN HUNN VARDAL BRÅSTAD

GUDSTJENESTELISTE

Søndag 08.12.2019
2. søndag i adventstiden

Søndag 15.12.2019
3. søndag i adventstiden

Søndag 22.12.2019
4. søndag i adventstiden

Tirsdag 24.12.2019
Julaften

Onsdag 25.12.2019
Juledag

Torsdag 26.12.2019
2. juledag

Søndag 29.12.2019
Søndag etter jul

Tirsdag 31.12.2019
Nyttårsaften

Onsdag 01.01.2020
Nyttårsdag

Søndag 05.01.2020
Kristi åpenbaringsdag

Søndag 12.01.2020
2. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 19.01.2020
3. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 26.01.2020
4. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 02.02.2020
5. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 09.02.2020
Såmannssøndagen

Søndag 16.02.2020
Kristi forklarelsesdag

Søndag 23.02.2020
Fastelavnssøndag

Onsdag 26.02.2020
Askeonsdag

Søndag 01.03.2020
1. søndag i fastetiden

Søndag 08.03.2020
2. søndag i fastetiden

Søndag 15.03.2020
3. søndag i fastetiden

Søndag 22.03.2020
Maria budskapsdag

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

Familiegudstjeneste 14:30 og 16:00 v/Ole 
Jacob Nyhus. Elisabeth Nesje Sandnes deltar

Høytidsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Ovesen. Vestoppland Kammerkor deltar

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

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

Midnattsgudstjeneste 23:15 
v/Ole Jacob Nyhus

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

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Nyhus. Presentasjon av nytt menighetsråd

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Nils Kaare Erlimo

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

Familiegudstjeneste, Hjertevenn 11:00 
v/Ole Jacob Nyhus og Hilde Engevold

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

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

Fastagudstjeneste 19:00 m/nattverd 
v/Ole Jacob Nyhus

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

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Ole Jacob Nyhus. Tårnagenter

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/Jens Reidar Antonsen. Søndagsskole

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

Familiegudstjeneste 14:30 og 16:00 
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

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

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

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

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Jens Reidar An-
tonsen. Konfirmantpresentasjon. Søndagskole

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

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

Familiegudstjeneste 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. (Tårnagenter i Gjøvik)

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

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

Lysmesse 16:00 v/Jens Arne Dale. 
Vardal skolekorps og Fredheim bl.kor

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Dale. Luciaopptrinn v/Steinerskolen

 

Familiegudstjeneste 14:30 m/barnegospel 
og 16:00 v/Jens Arne Dale

Høytidsgudstjeneste 13:00 m/nattverd 
v/Jens Arne Dale

 

 

 

 

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

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

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

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og natt-
verd v/Jens Arne Dale. Hunn barnegospel.

 

 

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens 
Dale. Skaperverkets dag/Tårnagenter

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og natt-
verd v/Jens Arne Dale. Hunn barnegospel.

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens 
Arne Dale. Menighetens årsmøte umid-
delbart etter gudstjenesten.

 

 

 

Familiegudstjeneste 14:00 
v/Roger Brevik

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

 

 

 

Høymesse 19:00 m/nattverd v/Roger 
Brevik. Konfirmantpresentasjon

 

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

 

 

 

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og 
nattverd v/Roger Brevik. 
10-årsjubileum for dåp
 

 
 
Se Vardal

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

 

 

 

Familiegudstjeneste 16:00 v/Roger Brevik

Høytidsgudstjeneste 11:00 m/dåp og natt-
verd v/R Brevik. Grande Mannskor deltar

 Skansen bedehus kl 11.00. Høytidsgudstje-
neste. Roger Brevik
 

Nyttårsgudstjeneste 16:00 v/Roger Brevik

 

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/
Roger Brevik. Presentasjon av konfirmanter 
og nytt menighetsråd

 

 

 

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

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp og natt-
verd v/R Brevik. 10-årsjubileum for dåp

 

 

 

Familiegudstjeneste 17:00 m/dåp v/Roger 
Brevik. Felles tårnagentgudstjeneste for 
Vardal og Bråstad

Blivgodt kl 11.00. Friluftsgudstjeneste. 
Roger Brevik.

Se www.kirken.no/gjovik

TIL 22. MARS 2020
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Trosopplæring

Vellykket 15-års jubileum for 
trosopplæringen i Gjøvik 

Et høydepunkt under jubileet 16.november 
var premieren på den nye kirkerottefilmen 
«Viggo i tårnet» på kulturhuset. Det er gjø-
vikmannen Kristian Sandmark som har skapt 
kirkerottene som har blitt en viktig og mor-
som del av trosopplæringen i hele landet.

I 2004 fikk Gjøvik kirkekommune mid-
ler til trosopplæring for barn og ungdom 
i Gjøvik fra 0-18 år. Dette var et resultat 
av at et samlet Storting i 2003 bestemte at 
midler skulle bevilges til kirkenes dåps-

opplæring i hele landet. I 2004 var vi i 
gang og fem år seinere var vi i fullskala 
drift. Mange tusen barn i kommunen har 
gjennom disse årene vært involvert i ulike 
opplegg for de forskjellige aldersgrup-
pene. Det var derfor et bredt spekter av 
trosopplæringstiltak og aktiviteter som 
ble vist på jubileumsdagen.

Lavterskel tilbud
Noen av de som kom på jubileet var fa-

milien Holstad Endal. Far Knut på 30 år 
kommer fra Førde og er gift med Åshild 
på 29 år som kommer fra Hunndalen. 
Sammen har de Lilly på 3 og et halvt og 
ganske nyfødte Laura på bare tre uker. 
Særlig mor Åshild har vært mye med på 
trosopplæringen i kommunen. Trosopp-
læringen har hun mer eller mindre fått 
inn fra barnsben av siden faren, Karsten 
Torp er leder av trosopplæringen. Hun var 

med som konfirmantleder 
i mange år, det som senere 
ble kjent som LUPY. Etter at 
hun selv fikk barn har hun og 
familien vært med på mange 

aktiviteter 
i Kirken-
Min-regi . 
G j e n n o m 
b a by s a n g 
og famili-
esprell har 
hun opp-
levd opp-
l e g g e n e 
som gode. 
Hun po-
engterer at det er deilig 
med lavterskel tilbud 
hvor hun og familien 
kan komme uten å pre-
stere i en travel hverdag 
som småbarnsforeldre. 
Hun sier videre at det 
er flotte sosial arenaer 
hvor man fort får nye 
venner i samme livssi-
tuasjon. 

«Viggo i tårnet»
For litt større barn er det særlig den 

siste kirkerottefilmen som var spen-
nende. «Viggo 
i tårnet» hadde 
premiere til en 
fullsatt friscene 
i kulturhuset. 
Vrimleområdet 
i kulturhuset 
hadde stander 
som presenterte 
de ulike tilta-
kene for de ulike 
aldersgruppene. 
LUPY- Leder-
utvikling på 
Ynglingen, er 
ungdomsleder 
programmet i 

KirkenMin. De hadde ansvaret og gjen-
nomførte flere innslag i Blackboxen. Pro-
gramposter som salmeskatten, lagkamp, 
Den store fortellingen og LUPY show ble 
gjennomført av unge, dyktige ledere. 

Mange hadde tatt turen til kulturhuset 
denne dagen. For som lederen i trosopp-
læringen, Karsten Torp sier «Vi kunne 
valgt å feire sammen i staben med en bed-
re middag, men trosopplæringen er jo for 
alle barn og unge i Gjøvik. Det er jo de og 
deres familier vi vil feire sammen med!» 

Mathea Khalili Holm følger spent med på Kirkerottene sammen med 
bestemor Synøve Revling Holm.

Familien Holstad Endal var på jubileumsfeiringen til trosopplærin-
gen 16.november.

Det var fullt hus da trosopplæringen feiret 15 år. 
Foto: Eiliv Revling Holm.

Det kan være godt å stå på kirketrappa. 
Det er faktisk ganske fint. Det er ikke 
nødvendigvis helt klart og tydelig om du 
er på veg inn i kirka eller på veg ut igjen, 
eller om du faktisk bare står der og slap-
per av og tenker litt. Venter på noen kan-
skje? Rett og slett bare er der. Og forresten 

skylder du ingen en forklaring heller, på 
hvorfor du er akkurat der, eller hvor du 
har tenkt deg.

Av og til kan det være både greit og ikke 
minst behagelig å være litt midt i mellom. 
Ikke bare når du står på kirketrappa, men 
på andre steder og områder også. I mange 

av de vanskelige spørsmålene som omgir 
oss, både innad i kirken og i samfunnet 
for øvrig, er det ikke bare enkelt å finne 
et klart svar og et overbevist ståsted. Det 
er så mange som mener, og mener så for-
skjellig. Mange er jo så veldig skråsikre, 
de har ikke et snev av tvil, verken politisk, 

Foto: Håkon Glommen Eriksen

Tar igjen fasten tilbake 

Nå har det blitt en tradisjon! Dette blir 
tredje året på rad med fastesamlinger i 
Gjøvik kirke – sier Jacken Nyhus, sok-
neprest i Gjøvik. 

-De som spiller og leder kveldene 
kommer fra ulike sammenhenger i dis-
triktet, og vi håper at de som har deltatt 
før også stiller denne gangen, og gjerne 
enda flere. 

Etter fastegudstjenesten askeonsdag 
26.02 blir det hele 21 fastesamlinger i 
Gjøvik kirke hver mandag til torsdag 
fram til 2. april. Fra kl 21.00 er kirka 
åpen for lystenning og stillhet. 21.30 be-
gynner et enkelt program (20min) med 
musikk, ord for kvelden, bønn, salme, 

Fadervår og velsignelsen. 
-Gå ikke glipp av disse rolige og stem-

ningsfulle stundene i Gjøviks vakre kir-
kerom. Fasten gir oss hjelp til å sette av 
tid til stillhet og ettertanke, noe vi kan-
skje trenger mer enn noen gang, avslut-
ter Nyhus.

Lille julaften: Fredheim Blandede 
Kor og Gjøvik Bybrass vil igjen gjen-
nomføre sin tradisjonelle midnatts-
konsert i Gjøvik kirke 23. desember 
kl. 23.00. Konserten ble avviklet for 
første gang lille julaften 1992, så i 
år vil det være den 28. konserten på 
rad i kirken. Og igjen håper arran-
gørene på full kirke, som i alle de 
andre årene som har gått! Dirigen-
ter i år vil være: For Fredheim Blan-
dede Kor: Anette Dean. For Gjøvik 
Bybrass: Christian Tenfjord. Andakt: 
Jens Dale. Arkivfoto.

religiøst, moralsk eller etisk. I hvert fall 
virker det slik. Og selv kan vi være både 
spørrende, undrende og tvilende. Og ikke 
minst litt usikre. Synes ikke det er så lett.

Du har sikkert vært med på en del spør-
reundersøkelser, du også. Med spørsmål 
hvor du skal svare på om du er helt enig, 
litt enig, enig, litt uenig, veldig uenig, helt 
uenig. Det er fort gjort å havne på midten 
, litt enig og litt uenig. 

Og siden du står på kirketrappa kan 
det jo være at noen plutselig spør om du 
tror på Gud? Kan være greit å kunne svare 
veit ikke. Skulle kirkedøra stå oppe kunne 
noen finne på å spørre: skal du ut eller 
inn? Og hvis du ikke har bestemt deg, kan 
du jo svare, jeg er ikke helt sikker, jeg har 
ikke helt bestemt meg enda. Så får vi håpe 
at ingen bare går forbi deg og inn og låser 
døra etter seg. I tilfelle du skulle få lyst til å 
gå inn en tur, likevel, litt seinere.

Snart er det jul, og veldig mange av oss 
går inn i kirka da. Og da skal alle vite at de 
er hjertelig velkomne, om de så ikke har 
vært der siden i fjor i jula. Velkommen 
igjen og igjen. Døra skal alltid stå åpen for 
alle som vil inn i det hverdagslige og hel-
lige rommet. Høre de kjente ordene, synge 
de kjente sangene, og få kjenne på slekt-
skapet med dem som har gått foran.

God jul, når den tid kommer.

Tom Torkehagen
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KirkevalgEngehaugen

VARDAL: 1. rekke f.v.: Trosopplærer Eiliv Revling Holm, Emilie Amundsen-
Schjerven, Maria Westlie, Emma Stangeland Kjørsvik, Live Øderud, Mina 
Nielsen Elvsveen, Sokneprest Roger Brevik.
2. rekke f.v.: Andreas Bruvold Granum, Helene Bergum Libakken, Louise-
Bakkum Haugen, Emma Nilsen, Andrine Enger Foss, Silje Rogne Kjelds-
berg.
3. rekke f.v.: Jonas Barlund Brzyski, Sindre Dahl Myhrby, Filip Leodin 
Linnerud Henriksen, Lars Andreas Kjelsrud Hagen,Mikkel Lunde Häkkilä, 
Jonas Skumlien Korslund, Hans Elveland Fauske.

BRÅSTAD: 1. rekke f.v.: Emil Mathias Ebbenäs, Henrik 
Bjørnstad Dahl, Sokneprest Roger Brevik, Ivar Gjestrum-
bakken Hatterud, Lars Engen.
2. rekke f.v.: Teodor Engeli Stensvold, Hedda Lovise 
Tømmerstigen, Andrea Haugerud Eitrheim, Jens Arne 
Lium Mamelund.
Ikke tilstede: Marit Johanne Gorseth Åsheim.

ENGEHAUGEN: 1. rekke f.v.: Sokneprest Jens Reidar Antonsen, Regine Lak Pettersen, Elena Amlie Valdés, Marie Strand Paalerud, Emma Skog-
lund Malin Berget Bjerke, Selma Henanger Jenker, Andrea Leren Skar, Kateket Hilde Engevold.
2. rekke f.v.: Aleksander Kløvstad Wiklund, Frida Baade Larsen, JulieByfuglien Gram, Hedda Magnussen, Marie Vesterås, Ida Paulsberg, Lise Ma-
rie Raknes, Sigrid Gullberg Hansen, Anna Sørum Hagebakken. Marcus Rønningen-Nordbakken.
3. rekke f.v.: Henrik Laupland Åsengen, Sondre Hasle, Markus Sørmo, Magnus Aannerud, Sander Skibenes, Martin Korslund, Jakob 
Alfstadsæther,Jørgen Lillebye, Anders Bendix Opedal.
4.rekke f.v.: Sondre Snoen Hovde, Bendik Sydbøge, Eskil Engdal, Tor Halvard Framnes, Kristoffer Eng Øyjordet.

HUNN: 1. rekke f.v.: Kateket Karsten Torp, Isabella Jamila Chanett Ezeobika Mamelund, Gudveig Marie Jacobsen, Victoria Sunde Byom, Maja 
Andersson Kjelsrud, Julie Hassel Homb, Ina Damli, Julie Bergum Pettersson, Caroline Østeng Krokeide, Marie Sviund, Dorthe Kjelstad, Hennie 
Fladsrud Bjørklund, Emma Brobakken, Eline Stikbakke Andersen,Hannah Schjetne, Erle Eide Stensvoll, Sokneprest Jens Dale. 
2. rekke f.v.: Emilie Aurora Eiken, Ingrid Bergum, Anea Enger Mollestad, Nina Madsstuen, Maren Kringen Lekang, Mina Christine Hubak, Anne Line 
Storre, Eir Sørlie, Sara Norstrøm Benbadi, Elin Momrak Sinnerud, Sigrid Skolseg, Jenny Hørland Dobloug, Emma Visted-Hansen, Live Raknes 
Sogstad, Mari Haugen Frydenlund, Gefty Wanda Mutonyi. 
3. rekke f.v.: Eivind Berge, Tobias Halmstad Andersen, Hellek August Frøsaker, Henning Nordrum, Axel Håker, Harald Haanes Strandlie,Sina Simon 
Christoffersen Shahzidi, Lars Lien, August Melhus Lilleheier, Carlos Myrvåg Paulsen, Sondre Hansen-Lilleengen, Dorthe Holtlien, Kaisa Bergum 
Svartbæk, Victor André Danilisin Larsen. 
4. rekke f.v.: André Brekken Weddengjerde, Mikkel Skinderviken Limoseth,Thor Olav Jacobsen, Erik Håkon Forberg, Mathias Hernes Brateng, Ni-
colay Alexander Halvorsen-Lunde, Charlie Don Cesar Skoglund Macmillan,Filip Ramsberg, Magnus Sviund, Kristian Valério Øyhus, Oliver Furuseth 
Norland, Severin Pasternak Rudlang, Aleksander Kletthagen Sørtømme, Thomas Ødegård.

GJØVIK: 1. rekke f.v.: Sokneprest Jacken Nyhus, Tuva Vollstad Hansen, Oda Strandlie Enger, Juli Erlimo Aasgaard, Ellen Marie Berger, 
Emma Wedøe, Mathilde Strøm Ruud, Amalie Lihovd, Ida Marie Nerholm Gubberud, Nora Berget, Trosopplærer Hilde Engevold.
2. rekke f.v.: Gustav Haverstad Skyberg, Thea Louise Beck, Kaja Lind Øverhaugen, Ida Skjellerud Andersen,  Elida Louise Svartbæk Skogli, 
Mia Rosenvold Engstrøm, Frida Andreassen Breiland, Joakim Markestad,Kasper Schjerven.
3. rekke f.v.: Cornelius Olsen, Haakon Hanssen, Lukas André Gustavsen,  Oliver Ottosen Lønstad,  Halvard Homb-Vesterås, Vetle Jørgent-
vedt, Pål Opsahl Eriksen.

Fotografen Gjøvik
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Flott med gullkonfirmantjubileum!
Gullkonfirmantjubileet i Gjøvik ble en 

stor opplevelse for alle som kom. Arnfinn 
Bakke sendte oss en takk og en oppfor-
dring:

Gullkonfirmant-samlingen i Gjøvik 
kirke og påfølgende bespisning på Viken 
Folkehøgskole var en utrolig trivelig opp-
levelse! 

Jeg oppfordrer alle som har muligheten 
til å melde seg på dette arrangementet!  
I tillegg til et svært hyggelig opplegg fra 
prest/menighet gir det en av veldig få mu-
ligheter til å treffe igjen skolekamerater og 
venner helt tilbake til folkeskoletiden.  For 
oss gikk skravlingen jevnt ved alle bord 
og vi kunne lett ha fortsatt til langt utpå 
kvelden. 

Bli med!  - Det er (nesten) ingen unn-
skyldning for å la være! 

Arnfinn Bakke

Gullkonfirmanter i Hunn kirke 20.oktober. Foran fra venstre: Brit 
Kristin Heide, Marianne Furuseth, Kirsten Snuggerud, Astrid Vangstuen. 
Midten, fra venstre: Arne Sveen, Kristin Mosvold, Kirsten Stadheim. Bak 
fra venstre: Kai Viggo Stenersen, Arve Vesterås, Trygve Furuseth, Aud 
Kristoffersen og Jens Dale. Foto: Ragnar Enger

Gullkonfirmanter 2019 Bråstad menighet: Første rad fra v. Kirsti 
Petra Koll.Margareth Rita Olsen, Gerd Karin Nordberg Dvergsdal, prest 
Roger Brevik. Andre rad fra h. EdleHelene Ofigsbø, Trond Kleiven og 
Agnete Bondeli.

Gullkonfirmanter i Vardal 2019: Fra venstre: Sokneprest Roger Bre-
vik, Thor Audun Finsveen, Lise Marit Aandalen Frøshaug, Arild Østvold, 
Tove Karin Kolstad, Per Harald Egstad, Randi Laila Valheim, Torbjørn 
Barlund og Ivar Slinning.

Det skjer50 år

250 hørte Adil Khan om å 
snu motgang til en styrke
Det skal godt gjøres å trollbinde en forsamling i to timer og tre 
kvarter uten pause med kun å snakke. Danser og skuespiller Adil 
Khan (36) klarte det i Gjøvik kino 24. oktober. 

Adil Khan er for mange kjent fra pro-
grammene Dansefeber og Norske Talen-
ter. Adil fortalte ærlig og åpent om sin 
vanskelige oppvekst som norskpakista-
ner i Oslo, om utenforskap og følelsen av 
å ikke passe inn, om betydningen av å bli 
sett og respektert for den du er og hvor 
mye et smil og et klapp på skuldra kan 
bety for hvordan vi har det. Sterkt, nær-
mest profetisk, var hans oppgjør med de 
kommersielle kreftene som kynisk spe-
kulerer i unge menneskers usikre selvbil-
de. De skaper idealer det er umulig å leve 
opp til og en konstant følelse av å ikke 
være bra nok. Sjøl nektet han å selge seg 
til kommersielle aktører på dette marke-
det. 

Dette var vel vært å 
høre på, og for over hun-
dre tusen skoleungdom-
mer som har hørt fore-
draget kan det forbygge 
mot psykiske lidelser. 
Takk til Diakonene i Gjø-
vik, Kafé Kampen, Frel-
sesarmeeen, Globus kafé 
og Alternativ jul som 
gikk sammen om dette 
arrangementet.

Jacken Nyhus 

Adil Khan i Gjøvik kino. 
Foto: Hilde Kristin Jarlvang

Hvem vinner fruktkurven?
Midt i oktober ble den tradisjonsrike basaren på Ynglingen holdt. I fem dager ble 

det kjøpt lodd og årer, drukket kaffe og pratet, sunget og musisert og holdt andakt. 
Det var framifrå frammøte og visstnok ny rekord hva inntekter angår på det som er 
en av Gjøviks aller eldste tradisjoner. Få steder kan en oppleve basarstemning slik 
som på Ynglingen. Det blir kanskje ikke helt riktig å si at heldige vinnere blir spikret 
opp på inngangsdøra på Ynglingen, men det gjelder i det minste navnene deres.

Vi synger jula inn
Søndag 15. desember kl 19:00 er det 

«Vi synger jula inn» i Gjøvik kirke. Med-
virkende er en gruppe fra Fredheim sko-
lekorps, sangsolister er Elisabeth Nesje 
Sandnes, Bjørnar Rognstad, Jakob Mo og 
Herbjørg Lind og  Marit Tøndel Bodsberg 
Weyde. Prost Stein Ovesen holder andakt, 
og kantor Vidar Fredheim spiller orgel og 
klavér.

Julaften
er det gudstjeneste i Gjøvik 

kirke kl 14:30 og 16:00 med Vi-
dar Fredheim på orgelkrakken, 
Elisabeth Nesje Sandnes synger 
og Jacken Nyhus er prest.  På 
Høytidsgudstjenesten juledag kl 
11.00 deltar sangere fra Vestopp-
land Kammerkor ledet av Marit 
Tøndel Bodsberg Weyde med bl. 
a oratoriet fra Händels Messias. 
Stein Ovesen forretter og Vidar 
Fredheim spiller.
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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

Konserter

E-post:   bjorn.andersen@kfuk-kfum.no
Telefon: 61 17 11 03 / 41 00 20 22

Kurs Konferanse Foredrag Bursdag SelskapFest

Hos oss kan du leie lokaler til hverdag og fest!
KFUK-KFUM Gjøvik Ynglingen

Kontaktinformasjon:

Romjulskonsert i Gjøvik kirke 30. desember kl 18:00
Det blir en annerledes julekonsert med noe av det beste Gjøvik har å by på av unge talenter, og litt mer etablerte musikere.
De faste sangerne er med i år også Aud Kristin Dystebakken, Anne Lise Caro Martinsen, Anna og Signe Otervik, Liv Astrid Dahl, 

Inga Tangen Stensrud, Ane Emilie Mickelsson og Marit Tøndel Bodsberg. I tillegg har vi med oss Margrete Daae Mæland klaver, Linn 
Marie Haram fløyte, Nikolai Heuer horn og Vidar Fredheim orgel. 

Billetter selges ved inngangen, og billettprisen er kr 100. Inntektene går i sin helhet til det kirkemusikalske arbeidet.

Trettendedagskonsert med 
Vestoppland Kammerkor 12/1

Vestoppland Kammerkor inviterer til trettende-
dagskonsert søndag 12. januar kl.18.00.

Trettende dag jul eller Helligtrekongersdag er en 
av kirkens eldste høytidsdager. Opprinnelig feiret 
man på denne dagen Jesu fødsel, og det gjøres fort-
satt i ortodokse kirkesamfunn. Da Jesu fødselsdag i 
vestlige land ble flyttet til 25. desember, ble 6. januar 
til trettende dag jul, og dagen ble knyttet til vismennene fra Østerland som kom til Jesusbarnet med sine gaver.

Konserten er av praktiske grunner flyttet til søndag 12. januar. Innholdet er variert; fra kjente julesanger og sanger om de tre vise 
menn til nyere musikk av Morten Lauridsen og Jake Runestad. Koret vil også synge korsatser fra Händels «Messias». 

Det er også mulig å høre koret i Hoff kirke fredag 10. januar kl. 19.30.

Beethoven i Gjøvik kirke

Gjøvik kirke torsdag 23. januar kl 18:00 – varighet 75 minutter

I 2020 er det 250 år siden Ludwig van Beethoven ble født.
I den anledning kommer klavérstudentene ved Norges Musikkhøgskole til Gjøvik kirke for å feire jubilanten. Det er blitt en tradi-

sjon at NMH’s klavérstudenter kommer til Gjøvik på sin årvisse januarturné, og vi gleder oss til å høre Beethovens musikk spilt av 
studenter på bachelor- og masterclassnivå. Beethovens klavérmusikk spenner over en rekke komposisjoner av ulik karakter. Musikk 
som for mange var svært avansert på den tiden. Og for så vidt også i dag.

Det er gratis adgang på konserten. 

Orgel for 4 hender og 4 føtter

Gjøvik kirke søndag 16. februar kl 18:00
The Nordic Organduo har spilt sammen siden 2012 og har bade 

originalskrevne verk og repertoar for orkester på programmet. På 
denne konserten spiller de musikk av Bach, Merkel, Grieg, Wernø 
Holter og Nakim. JeeYoung og Abram har spilt over 60 konserter 
sammen i både inn- og utlandet. Vi får servert 4-hendig orgelmusikk 
på sitt beste.

JeeYoung Park er utdannet pianist fra Sør- Korea, og studerte der-
etter cembalo og orgel i Tyskland. Bl.a. har hun mastergrad i orgel og 
cembalo fra Staatliche Musikhochschule Karlsruhe. JeeYoung Park 
fullførte også Kirkemusikk II ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. 
Hun har deltatt i flere konkurranser, og var finalist i bl.a. Sil-
bermann Orgelwettbewerb i Freiberg. 

Siden 2012 høsten har Park arbeidet som kantor i Øvre Ei-
ker, og har en utstrakt konsert virksomhet i inn- og utlandet 
med et stort repertoar fra 1600-tallet til samtidsmusikk. 

Abram Bezuijen studerte orgel hos Arie J. Keijzer og piano 
hos Frans van Hoek, Rotterdams Konservatorium. I 1991 full-
førte han mastergrad som orgelsolist. Bezuijen har vært orga-
nist i Nederland, og i 1992 ble han ansatt som organist i Høy-
anger. Fra 1997 har han vært ansatt som organist i Haug kirke 
i Øvre Eiker.

Abram konserterer både i Norge og utlandet, og har gjort 
både radio- og fem cd-opptak. Bezuijen har vært solist med 
flere ensembler og orkestre, og har et bredt repertoar. 

Billettsalg ved døra - kr 200

JeeYoung Park og 
Abram Bezuijen

Anders Bakkum Småoppdrag
Oppussing og oppretting av gravminner

Mobil 478 83 647
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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: Birk Søfting-Ask, Casper Bakke 

Brennbakken, Alfred Windland Kleven-
berg, Sofie Hoel Johannessen, Hampus 
Bolander Martinsen, Amanda Andersen 
Sand, Nova Antonie Klevenberg, Sverre 
Hagen Dyste, Julian Martinsen, Luna 
Maria Koll-Hansen (Døpt på Jernbane-
torget), Oleander Sell Nicolaysen (Døpt 
på Jernbanetorget).

VIGDE: Inger Festad og Håvard Aass, 
Benedicte Hagen Farstad og Christian 
Engh, Lina Margrethe Lauvli og Erik 
Børresen, Maylinn Søreng og Martin 
Juan Carlo Solberg

DØDE: Else Aud Egge, Anna Larsen, Ly-
der Fredrik Mathisen, Anton Mæhlum, 
Eva Nydal, Vibeke Beate Unsgård, Åge 
Willy Larsen, Herborg Kristoffersen, 
Odd Jacob Jacobsen, Kari Amundsen, 
Reidun Engelstad, Arnold Kristian-
sen, Odd Ween, Sigmund Engen, Liv 
Margareth Sollie, Terje Georg Dahlen, 
Inger Marie Dotseth, Jan Søreng, Inger 
Marie Gulbrandsen

Bråstad:
DØPTE: Amanda Hjelmås Josefsen, Sel-

mer Sveen Strand, Edvard Lium.
VIGDE: Ingrid Gillund og Kristian 

Lium
DØDE: Agnethe Fosnes, Odd Ingar 

Engen
 
Engehaugen:
DØPTE: Aksel Visnes, Vårin Wedøe 

(Døpt i Balke kirke).
VIGDE: Elin Røberg Gulbrandsen og 

John-Henrik Valle
DØDE: Gerda Kolstad, Kjell Jacob 

Onsum, Tore Bråthen, Birgit Hagebak-
ken, Arve Hagen, Helen Petra Jartoft, 
Thorbjørn Hammerseng, Marwell 
Elisabeth Lehre

Vardal:
DØPTE: Eilev Bjørklund Skuggedal, 

Oskar Vestlie-Nord, Viljar Nicolaisen, 
Jens Torp Morka, Leah Solberg, Ludvik 
Bygstad Holmlund Dysthe, Liam Kjens-
rud (Døpt i Hedalen stavkirke).

Hunn:

DØPTE: Emma Sommerfelt Kjelstad, Se-
verin Pasternak Rudlang, Nelia Kleven 
Rostad, Jenny Hørland Dobloug, Peder 
Mathias Øygard-Berg, Eirik Sandnes 
Saatvedt (Døpt i Ris kirke).

DØDE: Jan Gulbrandsen, Kåre Ørbekk, 
Else Lilleby, Kåre Pettersen, Alf Lilleby, 
Wiktor Pedersen, Knut Ivar Mathisen, 
Elisabeth Engelien, Snorre Vist, Sol-
veig Bjerkvoll, Randi Irene Hansen

Slekters gang:

Min salme

Takk for utfordringen, Hans Kristian. 
Å finne min salme i salmeboka var litt 

av en utfordring. 
Dermed støtter jeg meg på at det snart 

er jul og velger min julesalme.
Min julesalme er ikke en av de gamle 

tradisjonelle man bruker rundt juletreet. 
Selv hørte jeg den første gang i Vardal 
kirke for en del år siden. Første vers er 
amerikansk fra 1885, og starter med Away 
in a manger. Ifølge Wikipedia fikk Luther 
lenge æren for salmen. 

Den norske versjonen er skrevet av Ei-
vind Skeie i 1979, den kom med i salme-
boka i 1985. Melodi, William Kirkpatric 
fra 1895.

Salmen har et enkelt og klart budskap. 
Grunnen til at den har blitt min favo-

ritt er nok nettopp det. Den er enkel. Tross 
bare tre korte vers inneholder den hele 
budskapet – fra jul til pinse. Bare hør:

En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var 
han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg! 
 

Utfordringen går videre til Bjørg An-
tonsen i Hunn menighet.

 Line Langseth Bakkkum

Min salme
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Kjære leser,
Også dette året har mange bidratt til utgivelsen av Be og hør ved å 

sende et bidrag til 

Be og hørs konto 2050.02.93692
Tusen takk! Om du vil benytte sjansen til å gi sitt bidrag nå på slut-

ten av året, er det kjempefint. 
Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig god jul. 

Juleklang i Vardal kirke Grande mannskor i Vardal kirke, 
i år med sin 45.julekonsert.

Tirsdag 17.desember kl 19:00 inviterer «gutta i blått» til julekonsert nr 45 i Vardal kirke.

Grande Mannskor har lagt bak seg et svært aktivt 70-års jubileum med Sandbeck-revy, jubileumskonsert og jubileumsmiddag - i 
tillegg til alle tradisjonelle arrangement. I år er det 45.gang «gutta i blått» inviterer til julekonsert i Vardal kirke. 

- Dette er et arrangement i gave til bygdefolket i en travel førjulstid - og det er blitt tradisjon at Vardal gospelkor og Skansen 
og Grande Musikkorps er med, sammen med presten Roger Brevik og organist Anders byfuglien, sier Roger Hansen i Grande 
Mannskor. Koret synger også I kirken 1.juledag og i januar på «Synger vi jula ut» sammen med Kor-X på Breidablikk. 

Nå kommer jula hit
Tirsdag 10.desember kl 19.00 blir det julekonsert i Engehaugen kirke. 

Det er nittende gang Jon Lotterud og Ingvild Nagell-Dahl byr på vakker 
sang og lun julestemning. Helge Harstad bil med på bass og Kjell-Håkon 
Aalvik på trommer. I år deltar også det nystartede koret Gromt som består 
av dyktige sangere fra vårt distrikt.

Ingvild Nagell-Dahl og Jon Lotterud har 
sin 19.julekonsert i Engehaugen kirke, i år 
forsterket med koret Gromt.


