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Sitatet i overskriften er fra Eivind Skeies sang Tenn lys som synges i barnehager, skoler og 
kirker nå i adventstiden. Men blir det bare med tanken? Nei, gode ting skjer over hele verden. 
Gjennom FN har alle verdens land har gått sammen om å lage en arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom og sult, redde klima og sikre verdige livsforhold for alle. Etter tusenårsmålene for 
2000 til 2015 er de såkalte bærekraftsmålene for perioden 2015 – 2030 er noe av det mest 
løfterike verden har blitt enige om i vår tid. 

Glade jul
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Jens Dale

Forside: Ungdomsledere på Lysvåken i Vardal kirke 20.november: Synne Hau-
gen, Hedda Hvindenbråten og Hanne Kristine Hansebråten. Foto: Jens Dale.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje

Mimrekveld for Vardal ungdomsklubb

Vardal ungdomsklubb ble stiftet våren 1961 etter initiativ fra 
sokneprest Jakob Andreas Bakke. Klubben ble raskt et populært 
samlingssted for ungdommen. I november var et tyvetalls gamle 
medlemmer (tidligere ungdommer!) samlet på Vardal menighets-
hus til en «mimrekveld». Et par av stifterne la fram sikre opplysnin-
ger om den første tida, og mange av de frammøtte bidro med le-
vende minner. Noen hadde med bilder, og en av deltakerne kunne 
til og med vise en film. Planen videre er nå å få skrevet en artikkel 
til neste års årbok for Gjøvik. Vi tar imot mer informasjon fra alle 
som måtte ha noe å fortelle fra klubbtida! Stoff kan sendes på e-
post til jfjellz@online.no.

Johannes Fjellseth

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

Kirkeverge i Gjøvik
Line Langseth Bakkum
lb772@kirken.no , tlf. 907 97 188

Organist i Gjøvik
Paul Wilmot
 pw886@kirken.no , tlf. 41491719

Organist i Hunn
Bram Janssens
aj638@kirken.no, tlf. 41316850

Organist i Vardal og Bråstad
Anders Byfuglien
ab396@kirken.no, tlf. 41475881

Organist i Engehaugen
Kolbjørn Sandnes
ks326@kirken.no, tlf. 92819231

Diakonmedarbeider/organist i Engehaugen 
Christian Sporild
Cs928@kirken.no, tlf. 97662824

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

Diakon 
Kari Karsrud Korslien 
kk896@kirken.no, tlf 92297269

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

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt..

Juleandakt av biskop Solveig Fiske

Slik står det i julesangen «Glade jul, hel-
lige jul» som er skrevet av den danske for-
fatteren og poeten Bernhard Severin Inge-
mann og tilrettelagt for norsk ved Bernt 
Støylen som var prest, biskop og lyriker.

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.

Englene forteller om det paradisgrønne. 
Noe som er fra begynnelsen, som er og 
som varer. Noe som har liv og håp i seg.  

Julens Gud gir kraft og bærer, også når 
dagene er vonde.

Tonene fra Betlehemsmarken minner 
oss om hvor alene vi kan føle oss når livet 
rammer oss med all sin tyngde. Lindrin-
gen kommer som glimt av å høre til i noe 
som er stort, større enn oss sjøl.

Vi vet alle noe om at livet er sårbart og 
utsatt. Noe mer sårbart enn en liten baby 
finnes vel knapt. Avhengig av å bli tatt 
vare på og beskyttet, og som samtidig gir, 
bare ved å være til.

Det at Gud er kommet til verden gjør 
at vi kan lene oss til en Gud som kjen-

ner menneskenes liv. Jesu 
fødsel setter i gang en be-
vegelse som aldri har opp-
hørt.

Å følge fotsporene etter 
det lille barnet, er å våge å 
gå inn i nye ukjente land-
skap ut fra evangeliets 
grensesprengende kraft 
til å åpne livets kilder og 
framtidshåp for alle men-
nesker.

Paradisgrønt. Englene 
bærer bud om et evigva-
rende håp. Håp for i dag 
og for morgendagen.

Paradisgrønt. Barnet i 
Betlehem. Vi aner noe om 
dette barnet. 

Ja, vi aner, gjenkjenner 
og tror på Jesusbarnets 
livgivende og trøstefulle 
nærvær midt iblant oss. 

Velsignet julehøytid øn-
skes dere alle.

Fra venstre: Roar Øksne, Kristian Fremstad, Dagny Bakke, Arne 
Byfuglien, Vigdis Øksne, Finn Bakke, Gerd Sebakk, Bente Fjell-
seth, Steinar Sebakk, Kirsti Sollien og Toril Hasle Teien.
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Et barn er født i Betlehem! 

Konserter

Ingen nyhet vil du kanskje si. Men det er viktig å si det – høyt og tydelig.  
Et - barn - er - født - i - Betlehem. Det er dette som gjør at vi feirer kristen jul.

Av sokneprest i Engehaugen, Jens Reidar Antonsen

Frykt ikke, sa engelen. Hva betyr det 
i våre dager? Jeg har vært gjeter på jule-
vandring når barnehagene kommer til 
kirken. Hvis jeg den første julenatt hadde 
vært gjeter og jeg hadde sittet foran bålet 
sammen med sauene mine og himmelen 
plutselig hadde åpnet seg med en hærska-
re engler, vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. 
At en av englene sa – Frykt ikke! ville jeg 
blitt så veldig beroliget? Dette var spesielt. 
Hele himmelen åpnet seg. Gjeterne var 
viktige aktører. De var ikke alltid til å stole 
på, men de fikk være vitner til at Jesus var 
født i en stall, i en grotte. Han var verdens 
frelser, men han holdt seg ikke med de 
store og sterke, men de små og svake, det 
gjorde han hele livet han hadde på jorden. 
Han helbredet blinde og lamme. Han løf-
tet mennesker opp ved å se dem og legge 
merke til dem. Han lærte disiplene sine 
å be. Han ble oppfattet som kontroversi-

ell fordi han kom med et nytt budskap, et 
budskap for hele folket. 

Juleevangeliet er fortsatt aktuelt. Det 
har noe viktig å fortelle oss. Juleevangeliet 
begynner der vi er, midt i livet, midt i ver-
den, helt bakerst, helt nederst. Her, i våre 
nederlag og utilstrekkelighet slår Jesus seg 
ned, reiser oss opp, og kaller oss søster, 
bror og venn. Her, midt i vår travle like-
gyldighet, vekker Jesus våre hjerter, med 
gråten fra et sårbart barn. Og her, i vår 
iver etter å tjene og prise Ham, står Jesus 
midt iblant oss. 

Frykt ikke! sa engelen. Fokuset er på 
barnet som ble født, det ble født inn i vår 
verden. Det var en historisk hendelse. 
Den er tidfestet. Gud ble menneske, som 
oss. Han ble født i all enkelthet. Da Jesus 
ble født markerte dette nye noe nytt. 

For et barn er oss født, en sønn er oss 
gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. 

Han har fått navnet Underfull rådgiver, 
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste, sier Je-
saia.

 Profetiene om Jesus var mange, de be-
skrev at det skulle komme en Messias. Det 
er noen tusen år mellom profetien i Jesaja 
og Jesu fødsel. Det er noen tusen år siden 
Jesu fødsel og vår tid. Dette setter Jesu 
fødsel inn i en sammenheng, historisk og 
trosmessig. Tidsregningen som vi bruker 
er etter Kristi fødsel. Det er et tidsskille 
før og etter at Jesus ble født.  Hver gang 
jeg skal fortelle noen om når jeg er født, 
bruker jeg en referanse til en annen fødsel. 
Det er egentlig ganske kult. 

Når jeg synger Gloria i gudstjenesten 
tenker jeg på den himmelske hærskaren 
av engler som lovpriste Gud og sang den 
første julenatt. «Ære være Gud i det høyes-
te, og fred på jorden blant mennesker Gud 
har glede i!»

Store navn på plakaten i Gjøvik Kirke 

Tradisjonen tro legger noen av våre mest 
kjente artister ut på juleturne. Gjøvik kirke 
er et av stedene det blir julekonsert.

Tirsdag 7.desember kl 17.30 kommer Wenche Myhre, Jørn Hoel og Emil 
Solli-Tangen. De har med seg Frøydis Grorud og Trond Lien i sin kon-
sert som de kaller Julenatt. Konserten er utsolgt.

Fredag 10.desmeber kl 18.00 blir det konsert i Gjøvik kirke med Lewi 
Bergerud, Ole Børud og Maria Solheim. Billetter på Ticketco.

Bergerud, Solheim og Børud gjester Gjøvik med Julefred 
10.desember.

Julekonsert i Engehaugen 12.desember
Jon Lotterud og Ingvild Nagell-Dahl har jule-
konsert i Engehaugen kirke for 20.gang søn-
dag 12.desember.  

Konserten Nå kommer jula hit med Jon Lotterud og Ingvild Nagell-Dahl 
arrangeres av kulturutvalget i Engehaugen. Trond Nagell-Dahl er med på 
tangenter, Kjell-Håkon Alvik på trommer og Helge Harstad på bass. Konser-
ten starter kl 18.00 og det blir ekstrakonsert kl 20.30 dersom den første blir 
utsolgt. Billetter kan kjøpes på Tikkio.

Ingvild og Trond Nagell-Dahl og Jon Lotterud er klare for 
sin 20.julekonsert i Engehaugen kirke.  
Foto: Heidrun Nagell-Dahl.

Gunda Marie Bruce i Gjøvik kirke 13.desember
Sopranen Gunda Marie Bruce fra Eina har opptrådt 
på store scener over hele verden.

Gunda Marie har sin utdannelse bl.a. fra Operahögskolan i Stockholm. Hun har gjestet 
Gjøvik kirke mange ganger. Nå kommer hun med en julekonsert 13.desember kl 19.00. 

Sopran Gunda Marie Bruce  

Vestoppland kammerkor i Gjøvik kirke 17.12.

Vestoppland kammerkor 
med dirigent Marit Tøn-
del Bodsberg Weyde har 
julekonsert 17. desember 
kl 19.00. 

Med seg har de Ellen Bødtker på harpe, 
Paul Wilmot på orgel, en liten skare frem-
adstormende unge sangsolister, og et stry-
keensemble fra Gjøvik og omegn. De skal 
fremføre Benjamin Brittens A Ceremony 

of Carols og juleoratoriet av Camille 
Saint-Saëns.

Vestoppland kammerkor er et 
flaggskip i regionen, og har hatt man-
ge flott konserter i Gjøvik kirke. De 
ønsker nye medlemmer fra januar 
2022, så har du et ønske om å synge 

i koret ta kontakt med styreleder Mons 
Ensrudhagen. 

Billetter: kr 250,- kjøpes i døra eller for-
håndsbestilles på VIPPS-nummer 540127. 
Merkes med navn og antall billetter.»

Fra Montserat, Spania.
Foto: Jens Dale
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Lucia Julekonserter |

Gjøvik kunst- og kulturskoles ungdomskor med 
Luciakonsert 18. og 19.desember

Det er et aldri så lite jubileum når dirigent Tove 
Lundborg i spissen for Gjøvik kunst- og kulturskoles 
ungdomskor har sin Luciakonsert for 25 gang!

I år blir det to Luciakonserter, lørdag 
18.desember kl 08.00 og søndag 19.de-
sember kl 18.00. Med levende lys og vakre 
jentestemmer i kor er dette en stemnings-
full opplevelse som mange får med seg fra 

år til år. Gratis inngang, men mulig å gi en 
støtte til arrangementet via kollekt; kon-
tant eller med vipps.

Tidligere sangere i ungdomskoret er in-
vitert til 25 års jubileet, så det blir et kor 

på rundt 45 sangere som dette året ønsker 
publikum velkomment til en stemnings-
full time.

Gjøvik ungdomskor har Luciakonsert i 
Gjøvik kirke 18. og 19.desember. Bildet 
ble tatt av Hans Olav Granheim i 2017.

Knut Anders Sørum i Gjøvik kirke 
Lørdag 18. desember kl 19.00 holder Knut Anders 
Sørum julekonsert i Gjøvik kirke.

Etter seier i Stjernekamp for noen år si-
den, har mange fått øyne og øre opp for en 
Totens store sanger. Han har sin julekon-
sert i Gjøvik kirke 18.desember.

Knut Anders Sørum blir 
å høre i Gjøvik kirke 
18.desember.

Julekonsert i Bråstad kirke 19.desember
Kastad musikkforening inviterer til jule-
konsert i Bråstad kirke søndag 19.de-
sember kl 18.00. 

Dette er også en konsert som dukker opp år etter år. Her er tradi-
sjonelle juletoner, men og så melodier som vil være nye for mange.  
Med seg har musikkforeningen sanger Lene Nerli, og sammen kan 
de love en stemningsfull julekonsert. Her er det bare er å komme og 
dumpe ned på kirkebenken og senke skuldrene i en travel førjulstid.

Det blir julekonsert i Bråstad 
kirke søndag 19.desember. 

Grande mannskor i Var-
dal kirke 21.desember

Grande mannskor, Vardal 
gospelkor og Skansen og 
Grande musikkorps har sin 
tradisjonsrike julekonsert 
tirsdag 21.desember kl 18.00

Det er 47 år siden den første julekonserten av 
dette slaget gikk av stabelen. Mange av julesan-
gene har vært med hele tiden, men det er også 
nye sanger som kommer til år om annet. Sok-
neprest Roger Brevik holder andakt: Fri entè. Grande mannskor i 2017- utgaven. Foto: Lisbeth Snuggerud.

Midnattkonsert lille julaften i Gjøvik kirke
Det er 29 år siden tradisjonen med kon-
sert kvelden før kvelden startet, med 
Fredheim Blandede Kor og Gjøvik bybrass 
som aktører. Kun én gang er dette «hop-
pet over», og naturlig nok – i fjor.

Så i år er det igjen Fredheim Blandede Kor og Gjøvik bybrass som 
synger og spiller. Dirigenter er Anette Dean (for Fredheim) og Mor-
ten Fagerjord (for brassen). Jens Dale har en kort julebetraktning. Og 
det blir ikke ordentlig jul før Torgeir Øyen har spilt «Adams Julesang» 
på euphonium!

Konserten starter 23.desember kl. 23.00, og dørene åpnes kl. 22.00. 
Billetter ved inngangen. 

Fra midnattkonserten 2016. Foto: Andreas Røen Pettersen.

Bli med og syng Händels 
Messias i Gjøvik kirke 
1.juledag

Tradisjon tro ønsker vi å synge utdrag fra Messias sammen med organist Paul Wilmot 
i Gjøvik kirke på gudstjenesten 1. juledag. I år åpner vi opp for at alle som vil kan melde 
seg på og bli med! Det blir øvelser 22. desember og kl. 0930 25. desember. Ønsker du å 
være med å synge? Meld deg på til marit.bodsberg@gmail.com

Romjulskonsert i Gjøvik kirke 28. desember
Marit Bodsberg Weyde, 
Liv Astrid Dahl og Paul 
Wilmot har konsert i Gjø-
vik kirke 4. juledag, 28. 
desember kl 19. 

Det blir en romjulsfeiring i kirken med 
musikk av J.S.Bach, noen duetter og blant 
annet Maria Wiegenlied, Stille nacht, O 
helga natt og Sound the trumpet. Hjerte-
lig velkommen! 

Det er gratis adgang.» 

Marit Tøndel 
Bodsberg 
Weyde

Liv Astrid Dahl
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 | Bedehusene

Dokka fikk 30 nye navn – minst!
Søndag 24.oktober var to- og treårin-

ger invitert til gudstjeneste for de min-
ste i Hunn kirke. I aktivitetsløypa under 
gudstjenesten var barna innom døpefon-

ten hvor de skulle få se hva som skjedde 
når det er dåp. Oppfinnsomheten var stor 
og dokka fikk tildelt nytt navn etter hvert 
som barna kom fram. 

Alfred, Charlie og Evy sørger for at dokka blir døpt. Tidligere i høst var de med på ordentlig 
dåp da deres lillesøster Lily Sundlisæter Skinner ble døpt i Gjøvik kirke. Foto: Jens Dale.

Engehaugen kirke-
stue er pusset opp

Kirkestua i Engehaugen kirke er pusset 
opp på dugnad. Vegger, tak og søyler har 
fått et nytt malingsstrøk. Nå fremstår lo-
kalet både lysere og flottere. Arbeidet med 
ny innredning pågår fram mot jul. Det er 
menighetsrådet og andre hjelpere som har 
stått på for å få dette til. 

Barnas kirke-
bok delt ut

Alle fireåringer blir invitert til 
kirken for å få overrekt Min kir-
kebok. Bildet er fra Engehaugen 
kirke 14.november der 12 barn 
blir stolte eiere av nytt lesestoff og 
et aktivitetshefte som følger med. 
Foto: Ingvild Langseth Antonsen.

Stein Ovesen er prost i Toten prosti

FN’s bærekraftsmål 
gjelder også oss

Jeg har sett politikere både på venstre- 
og høyresiden gå med samme fargerike 
pins på jakkeslaget. Hva er det de marke-
rer?

Nå vet jeg det. De markerer FNs bære-
kraftsmål for perioden 2015 – 2030.

Og hva er det?
FNs bærekraftsmål er verdens felles 

arbeidsplan for å utrydde fattigdom, be-
kjempe ulikhet og stoppe klimaendrin-
gene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 
169 delmål. Målene skal fungere som en 
felles global retning for land, næringsliv 
og sivilsamfunn. Her er noen eksempler: 
Utrydde fattigdom, utrydde sult, sikre 
god helse og livskvalitet og utdanning. Li-
kestilling mellom kjønnene, rent vann og 
gode sanitærforhold, stoppe klimaendrin-
gene.. 

Målene ble laget på en demokratisk 
måte gjennom innspill fra alle land. Ti 
millioner mennesker fikk sagt sin mening 
gjennom en spørreundersøkelse. Forut 
for bærekraftsmålene hadde vi FN’s tu-
senårsmål (2000-2015). Mange mål ble 
nådd innen områder som utdanning og 
helse, men tusenårsmålene har også blitt 
kritisert for kun å adressere symptomer 
på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre 
noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og 
klimaendringer.

Et av hovedprinsippene i bærekrafts-
målene er at ingen skal utelates (Leaving 
no one behind). De mest sårbare men-
neskene må derfor prioriteres. Eksempel 
på ekskluderte grupper er mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, 
etniske og religiøse minoriteter, jenter og 
urfolk. 

Kirken kan med over to milliarder men-
nesker over hele verden være med å utgjø-
re en viktig forskjell. Her på berget la den 
norske regjeringen fram sin handlings-
plan i juni 2021. Også lokalt bør vi være 
forpliktet på FN’s bærekraftsmål. 

Det er en utfordring til oss alle å sette 
oss inn i hva dette dreier seg om. Vi må 
spørre oss selv hva dette innebære for oss 
både når det gjelder holdninger og hand-
linger. 

Stein Ovesen

Stefanusbarna i Egypt
Misjonsprosjekt for Engehaugen menighet:

Stefanusbarna i Egypt støttes av Engehaugen menighet.

Engehaugen menighet har misjonsprosjekt 
gjennom Stefanusalliansen, med navnet Stefa-
nusbarna. 

Organisasjonens grunnlegger Mamma 
Maggie, eller Magda Gobran, omtales ofte som 
Midtøstens Moder Theresa. Mamma Mag-
gie vokste opp i en rik, kristen familie i Kai-
ro, Egypt. Hun kjente lite til den nøden som 
preger stadig flere familier i storbyens utkant. 
Gjennom mange år har kristne egyptiske fami-
lier strømmet til Kairo med en drøm om en ny 
start. Uten utdannelse ender drømmen brått i 
møte med Kairos slumområder. Mange fami-
lier finner ut at eneste måten å tjene penger på, 
er å samle inn søppel for å kildesortere den, før 
de selger søppelet videre. Profitten er svært be-
skjeden, men de helseskadelige følgene av et liv 
i og av søppel er mange. 

Et liv i slummen byr på åpenbare utfordrin-
ger: Mangel på hygiene, utdannelse og mulig-
heter. Håpløsheten fører også dypere nød med 
seg, og rusmisbruk, vold og overgrep forster-
ker og sementerer fattigdommen. Mange fami-
lier mister også sin kristne tro og identitet, og 
mister sin tilhørighet til ett av verdens eldste 

kirkesamfunn, den koptisk-ortodokse kirke. 
Mamma Maggie var en suksessrik akade-

miker da hun for over 30 år siden fikk et brått 
møte med den fattigdommen hun lenge hadde 
oversett i sin egen by. Hun bestemte seg for å 
selge alt hun eide og vie sitt liv til å hjelpe barna 
i søppelslummen. 

Stefanusbarna har forpliktet seg til et lang-
siktig nærvær i slummen. – Vi må være nær 
disse familiene og barna deres for selv å kjenne 
deres smerte og se deres sammensatte behov, 
både fysiske og åndelige, sier Mamma Maggie. 
Viktige satsningsområder er oppfølging av fa-
miliene hjemme, yrkesutdanning, grunnskole, 
legehjelp, matutdeling til de aller fattigste, bar-
nehjem og mødreundervisning. Til sammen 
når arbeidet ut til over 25.000 familier i hele 
Egypt. 

De tør å ta Gud på alvor, midt i et hav av 
fattigdom i alle sine nedverdigende former. De 
lever og arbeider med en klar forventning til 
Gud – at han handler her og nå. 

Hvis du ønsker å støtte prosjektet: Bruk 
VIPPS nr. 637476

Marte Bjerkevold Lied

Vellykket LUPY-tur 
til Merket
En weekend i november 
drog 40 ungdomsledere 
fra Gjøvik til Merket i 
Valdres. 

Det ble en helg fylt både av lek og 
moro, forberedelser og planlegging i 
et godt og sammensveiset fellesskap.  
På Merket var det tilrettelagt med god 
mat, spennende aktiviteter og fellesskap 
ut over kveldene. 

Ungdommene i LUPY gjør en uvur-
derlig frivillig-innsats under trosopp-
læringstiltakene. Be & Hør har snakket 
med Marte Bjerkevold Lied, som er en 
av ungdommene som stiller opp. 

Hvorfor ble du med i LUPY, Marte? 
Jeg ble med fordi det virket interes-

sant, fordi jeg vill utfordre meg selv og 
prøve noe nytt, og fordi flere av ven-
nene mine ble med.

Hva har du vært med på som leder?
Jeg har vært med på flere ting, blant 

annet Lys Våken, Tårnagenter og to 
konfirmantleirer. Og i fjor var jeg pro-
gramleder på INTRO, som var et åp-
ningsshow for konfirmantene. Det var 
gøy å være på scenen, og da fikk jeg vir-
kelig utfordret mine egne grenser.

Hva er fint med å være leder på tros-
opplæringstiltak?

Det er en god opplevelse når barna 
hører på og er med, og når du kan se 
gleden lyse i øynene deres. 

Hva har du selv fått ut av å være med 
i LUPY?

Jeg har lært en del om hvordan man 
er en leder. Jeg har også blitt en del av 
et fint fellesskap, og så får jeg oppleve å 
være del av noe større.

Roger Brevik

Lytt til Be og hør på din mobil
Last ned appen «Lydhør» og få Be 
og hør på mobil eller nettbrett.  

Tilbudet kommer fra Kristent Arbeid Blant Blinde og 
svaksynte, KABB.  Det er en kristen organisasjon som 
bl.a. jobber med å gjøre bøker, blader og tidsskrifter til-
gjengelig for syns- og lesehemmede. Nå er Be og hør et 
av 20 menighetsblad som leses inn. Papirutgaven av Be 
og hør havner i alle postkasser i Gjøvik. Som PDF fil er 
det tilgjengelig på www.kirken.no/gjovik og nå altså i 
lydutgave via en app. Man kan også få Be og hør gra-
tis tilsendt som CD-innspilling. Del denne informasjo-
nen om kjenner du noen som kunne ha glede av et slikt 
tilbud. Man kan også ta kontakt med KABB på telefon 
69816981 eller primus motor for dette i Gjøvik, Marit 
Nymark, på telefon 99 52 11 36.

Marit Nymark i Gjøvik me-
nighetsråd har vært primus 
motor for å få Be og hør i 
lydutgave. 
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Gunnar Arne Skumsrud - talentfull tusen-     kunstner i sol og regn

Tekst og foto: Tom Torkehagen

- Jeg vil kanskje ikke bruke ordet mob-
bing, men må innrømme at det tidvis var 
ganske vanskelig å være liten av vekst, sje-
nert og i tillegg slite med å lese og regne da 
vi gikk på skolen. Det var ikke greit, ingen 
god opplevelse å bli tatt ut av klasserom-
met og måtte gå opp på loftet for å møte 
en lærer der som skulle prøve å få orden 
på bokstaver og tall. Det ble snakket både 
litt høyt og lavt fra de andre, men jeg had-
de heldigvis noen tøffe jenter i klassa som 
ga klar beskjed til de gutta som prøvde seg 

med slengbemerkninger. De gjorde det vi 
alle bør gjøre, nemlig å stå opp for hveran-
dre når noen trenger det.

- Jeg delte ofte opp skoleuka i overkom-
melige bolker for at det ikke skulle bli for 
tungt. Skillene var dagene med sløyd, de 
dagene gikk jeg med lette skritt til skolen. 
Det var min arena. Det falt meg mye let-
tere å lage noe enn å lese noe.

Det ble mye musikk, speiding og liv i 
telt på Gunnar Arne i oppveksten, og han 

tror ikke konkurranseidrett i noen gren 
har gått glipp av et stortalent. Derimot på 
områdene helårs friluftsliv og leirliv, pad-
ling og hundekjøring, klatring i is og i fjell, 
der har han mange timer og mye erfaring. 
Ingen medaljer, men sterke og flotte opp-
levelser. Mange av dem alene, men også 
sammen med andre. Kunnskapen om «li-
vet ute» har mange fått nyte godt av. Ikke 
minst har utallige barnehagebarn fått gle-
den av å oppleve hverdagen i friluft, nes-
ten uansett vær. Både i nærkontakt med 

Gunnar Arne sjøl, men også via to bøker 
han har skrevet om nettopp barnehagene 
og bruk av naturen rundt.  Et langt liv som 
aktiv speider har gitt solid basis for gode 
råd.

Det meste lå til rette for et helt almin-
nelig liv. Et liv med hus og hjem, jobb og 
familie, og sunne interesser og fritid. Men 
det gikk ikke helt slik. Nærmest som lyn 
fra klar himmel dukket plutselig et mage-
sår opp, som ikke var et magesår likevel, 
men som fastlegen kort og brutalt slo fast 
var en depresjon. Det ble behov for profe-
sjonell hjelp, og slik ble det. Det ble starten 
på mange og tunge runder på veg tilbake. 

«…Og tia går i båregang, det husker 
opp og ned»,  ei strofe fra Prøysen, han 
kjenner godt. Tidvis har opplevelsen vært 
at det absolutt har gått mest ned. Tider 
med tunge dager, også uker og måneder. 
Dager med lite lys og mye mørke. 

Livet har hatt sine mange dager der det 
største og eneste ønsket har vært å ikke stå 
opp, men forbli liggende, tom som han 
har følt seg både for krefter og gnist. 

- Det føltes som å være limt fast til lake-
net, og selv turen fra sengekanten til badet 
kunne kjennes for lang. Målet for dagen 
var å komme i klærne og være oppe og 
klar når ungene kom fra skolen. Det gikk 
mange tanker gjennom hodet den gan-
gen. Jeg syntes synd på dem rundt meg 
som hele tiden måtte å ta hensyn til meg 
og som i tillegg måtte kjenne på alle be-
kymringene. 

En av disse vanskelige morgenene, mens 
han satt på sengekanten falt øynene plut-

Gunnar Arne Skumsrud
Født på Gjøvik i 1951, lærerfor-

eldre og med ei søster på hver side. 
Hjemmet fylt med klassiske musikk 
og det ble kontrabass på han. Ingen 
enkel og lett skolegang, sleit både 
med dysleksi og tallforståelse, men 
når det sto sløyd og håndverk på 
timeplanen var dagene gode. Fram-
haldsskole i to år før folkehøyskole i 
Valdres med metallsløyd og frilufts-
liv, og deretter ett år på Yrkesskolen 
på Gjøvik, så ett år som gårdsarbei-
der på Mjølstad i Vardal og deret-
ter to vintre på landbruksskolen på 
Tomb. Planen var å overta gården 
i Vardal etter morfaren, men noen 
ville det annerledes, stor skuffelse. 
Befalsskolen ble alternativet og med 
et tilhørende pliktår i Indre Troms. 
Tidslinjen forteller nå om giftermål 
med Hilde (1977) og deretter kom 
det fire barn. Et spennende yrkesliv 
i mange og ulike bedrifter i Gjøvik 
endte med egen virksomhet, «Nord-
byen Møbelverksted», deretter ti år i 
Misjonshusets barnehage, og yrkes-
karrieren ble rundet av med litt mer 
butikk, arbeid på flere kirkegårder 
og til slutt kirketjener i Biri kirke. Nå 
glad og fornøyd pensjonist og fort-
satt tusenkunstner med alle typer 
verktøy.

 «Je kunne vøri snekker, je kunne vøri smed, je kunne vøri di-
rektør hell blikkenslager je» 

Og så ble han det alt sammen og vel så det.

Livet har hatt sine man-
ge dager der det stør-
ste og eneste ønsket 
har vært å ikke stå opp.

selig på et bursdagskort som hang på veg-
gen, et kort han hadde fått av kona Hilde. 
Der stod det veldig klart og tydelig at han 
var elsket, og at det var flere som trengte 
han i livet sitt. Det ble et vendepunkt. Tu-
nellen var likevel ikke helt mørk. 

Motbakkene og de tunge dagene med 
depresjon, ble ikke automatisk borte, 
men jeg fikk god og profesjonell hjelp 
og behandling. Vi skylder dem som står 
sammen med oss i stormen og ta imot 
hjelp der den finnes. Og i tillegg hadde 
jeg, og har fortsatt, mange gode mennes-
ker rundt meg.

Men det var ikke slutt på tunge dager. 
Den svarte natta kom

De opplevde alle foreldres verste mare-
ritt, da sønnen, Lars, i en alder av 19 år 
ikke klarte å takle livet sitt slik det var 
blitt, og valgte å avslutte det selv, på sitt 
eget rom, etter at mor og 
far hadde lagt seg. Gun-
nar Arne husker hver 
detalj, hver setning og 
hver stemning som var 
den siste dagen og kvel-
den. Om fortvilelsen da 
de fant han. Det vanske-
ligste har faktisk ikke 
vært tankene på hva de 
kunne ha gjort for å forhindre det, ikke så 
mye hva de burde ha sett, hvilke tegn de 
kunne ha oversett. Det som dominerte var 
den lammende sorgen over alt Lars ikke 
fikk oppleve og være med på videre.  

Gunnar Arne er helt klar på at uten 

Hilde hadde det nok vært helt annerledes. 
Han sier og mener sterkt at han trakk det 
absolutte vinnerloddet da det ble de to. 

Og nå har jeg det veldig bra. Har hatt 
det lenge nå. Livet og jeg smiler til hver-
andre. Dagene som pensjonist, ektefelle, 
far og morfar, er absolutt å anbefale. 

Og det livet handler om mye av det han 
er aller best på. Ta tak i og tenke igjen-
nom en problemstilling, finne smarte og 
kreative løsninger, fikse og ordne. Og det 
han eventuelt måtte mangle av verktøy, 
utstyr eller deler for å få til det han vil, vel, 
det lager han sjøl. Petter Smart og Reodor 
Felgen er nærliggende navn.

Men det handler også om en tur med 
kajakk. Turer som han har gjennomført 
på de fem største innsjøene i Norge.

- Du vokste jo opp i et såkalt kristent 
hjem, du har vært et aktivt medlem, og 

også leder 
både i kirke og 
organisasjon, 
har du sett 
noen spor av 
Gud i alt som 
har skjedd?

- Nei, jeg 
har ikke det, 
og jeg har nok 

vært mest sint på han. Tidvis opplevd det 
provoserende når noen har kommet med 
antydninger om Guds vilje, om mening, 
om trøst, om styrke og om bønn og om 
velsignelse. Kirken ble et vanskelig sted 
for meg etter hvert. Hva skulle jeg bruke 

den til? Hva kunne den tilby 
en som meg? Har ikke vært 
der på mange år. Har ikke 
noe trøbbel med å være der, 
men har følt meg fremmed.

Jeg har faktisk prøvd å kvit-
te meg med både Gud og trua, 
men det går ikke. Jeg prøver å 
neglisjere, men får det ikke 
helt til. Det kan jo være noe 
i det at han ikke slipper taket 
selv om jeg prøver å gjøre det. 
Innerst inne vil jeg jo ikke at 
han skal være borte.

Og hva med det burs-
dagskortet du plutselig så lyse 
opp i mørket? 

- Tja, si det. Kanskje var det 
et lite vink? Vanskelig å vite.

Jeg har faktisk prøvd 
å kvitte meg med både 
Gud og trua, men det 
går ikke.

Foto: Jens Dale
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GJØVIK ENGEHAUGEN

GUDSTJENESTER
TIL 27. MARS 2021

HUNN VARDAL BRÅSTAD

Søndag 12.12.2021
3. søndag i adventstiden

Søndag 19.12.2021
4. søndag i adventstiden

Fredag 24.12.2021
Julaften

Lørdag 25.12.2021
Juledag

Søndag 26.12.2021
2. juledag

Fredag 31.12.2021
Nyttårsaften

Lørdag 01.01.2022
Nyttårsdag

Søndag 02.01.2022
Kristi åpenbaringsdag

Søndag 09.01.2022
2. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 16.01.2022
3. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 23.01.2022
4. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 30.01.2022
5. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 06.02.2022
6. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 13.02.2022
Såmannssøndagen

Søndag 20.02.2022
Kristi forklarelsesdag

Søndag 27.02.2022
Fastelavnssøndag

Onsdag 02.03.2022
Askeonsdag

Søndag 06.03.2022
1. søndag i fastetiden

Søndag 13.03.2022
2. søndag i fastetiden

Søndag 20.03.2022
3. søndag i fastetiden

Søndag 27.03.2022
 Maria budskapsdag

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Julaftensgudstjeneste 14:30 og 16:00 
v/Stein Ovesen

Høytidsgudstjeneste 11:00 v/Ole J Nyhus og 
Jens Reidar Antonsen. Forsangere fra VOK

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 23:00 v/Jens Arne Dale. 
Midnattsmesse

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus. 
Konfirmantpresentasjon

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Hjertevenngudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob 
Nyhus og Hilde Engevold

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Askeonsdagsgudstjeneste 19:00 
v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Søndagsskole

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Familiegudstjeneste 14:30 og 16:00 v/Jens 
Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Misjonsgudstjeneste

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen
Søndagsskole

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Konfirmasjonspresentasjon

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen
Søndagsskole

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen
Karnevalsgudstjeneste

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Misjonsgudstjeneste

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale. 
Lucia v/Steinerskolen

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

Høytidsgudstjeneste 13:00 
v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale og 
Ragnar Enger. Misjonens dag

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale. 
Alle konfirmantene møter

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale. 
Korpus deltar

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste  11:00 v/Jens Arne Dale. 
Tårnagenter. Skaperverkets dag

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Familiegudstjeneste 14:00 v/Roger Brevik

Familiegudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik. Gang rundt juletreet

Familiegudstjeneste 11:00 v/Brevik. 
Konfirmantpresentasjon og 10-årsjubi-
leum for dåp

Familiegudstjeneste 11:00 v/Brevik. 
Hjertevenngudstjeneste

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik

Familiegudstjeneste 16:00 v/Roger Brevik

Høytidsgudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
Grande mannskor deltar

SKANSEN: Gudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik

Gudstjeneste 16:00 v/Roger Brevik

Familiegudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
Gang rundt juletreet

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. Konfir-
mantpresentasjon

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

Hjertevenngudstjeneste 11:00 
v/Roger Brevik. 

BLIVGODT: Friluftsgudstjeneste 11:00 v/
Roger Brevik

Familiegudstjeneste 17:00 v/Roger Brevik. 
Felles Vardal og Bråstad. Tårnagenter

Velkommen til gudstjeneste. 
Bråstad kirke i vinterprakt. 
Arkivbilde.
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Kristine T. G. Hardeberg er fotograf, 
reiseleder og forfatter av romanen De 
uskyldige. Hun holder forelesninger om 
kunsthistorie, både fysisk og på nettet. 
Kristine er katolikk og bor på Tongjordet. Julenatt sett      med kunstneres øyne

La oss gå inn til Betlehem og se dette som har hendt
Det var gjeterne som sa 
disse ordene. 

Gjeterne, disse mennene som levde 
utendørs, sammen med saueflokkene de 
hadde ansvar for. 

Langt nede på rangstigen var de, fattige 
og sikkert skitne.  Men det var de som fikk 

besøk av englene. Det var de som aller 
først fikk høre den gode nyheten: I dag er 
det født dere en frelser

Bildet på venstre side er malt i 1597 av 
en italiener ved navn Federico Barocci. I 
dette maleriet kommer vi rett inn i hand-
lingen, ja det er nærmest som om en film 
er satt på pause. 

Ser du gjeterne? Vi kan såvidt skimte to 
ansikter i døråpningen på stallen. 

“Er det her det er født et barn?” spør de 
kanskje, og Josef viser vei, ivrig:

“Ja, kom, han er her!”
Og de fant Josef og Maria og det lille bar-

net som lå i krybben. (…) 
Alt var slik det var sagt dem.

Hun svøpte ham og la ham i en krybbe
Bildet til høyre 
er malt av neder-
lenderen Antho-
nis Van Dyck, ca 
1625.

Vi er fortsatt midt i 
handlingen, men nå har 
roen senket seg i stallen, 
og vi kan nærmest kjenne 
varmen fra eselet og føle 
Marias stille glede.

Lar vi derimot blikket 
gli ut på høyre side, ser vi 
mørke skyer som samles 
over horisonten, og vi kan 
få øye på en trekonstruk-
sjon som leder tankene 
mot korset…

Men ennå er alt frede-
lig og godt. Maria steller 
den  sovende gutten. Bar-
net hennes, Frelseren. En 
glede for hele folket. Det 
var dette engelen sa der 
ute i natten, før de brøt ut 
i himmelsk lovsang. Det 
er for stort til å fatte.

Men Maria tok vare på 
alt som ble sagt, og grunnet 
på det i sitt hjerte.

Og akkurat det kan vi 
gjøre også. Ta vare på 
engelens ord. Grunne på 
dem. Gi rom for undrin-
gen denne julen.
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Gro B Skinstad (38) er ny saksbehand-
ler for prosten i Toten. Hun kommer fra 
Lensbygda og har jobbet med sosialpeda-
gogikk i skolen og vært optiker.

Foto: Jens Dale

Alternativ jul
Alternativ jul på Gjøvik inviterer 

også i år til gratis, åpen julefeiring i 
Fjellhaven. På julaften er det åpent 
fra 13.00 til 22.00. Det blir enkel ser-
vering på formiddagen, med kaffe og 
kaker, og underholdning. Julemidda-
gen serveres kl. 17.30, og ut over kvel-
den blir det julegaver til alle, og mer 
kaker og kaffe. Alle er velkomne og 
det tilrettelegges også for barn og fa-
milier. Påmelding skjer også på hjem-
mesiden, www.alternativjulgjovik.no, 
eller på telefon 486 68 946.

Det blir også et tilbud på første og 
andre juledag, se hjemmesiden. 

Populære sangstunder 
på Haugtun

Mange beboere samles i kantina på Haugtun når Jacken 
Nyhus, Paul Wilmot og Anna Larsen kommer på besøk.  
Kjente salmer/sanger og en andakt går aldri av moten. På 
bildet vikarierer Arnfinn Hasle ved flygelet. Samlingene er 
som hovedregel den første torsdagen i måneden kl 17.00.

Fastekvelder i Gjøvik kirke 
Fastesamlingene i Gjøvik kirke 
har blitt en god tradisjon. Nå er 
det femte året på rad Gjøvik me-
nighet arrangerer disse kveldene 
gjennom hele fastetida.  Oppfor-
dringen om å «ta fasten tilbake» 
er ei ferd med å bli realitet. 

Tom Torkehagen har vært primus mo-
tor i arbeidet med å samle folk fra ulike 
sammenhenger i distriktet til å spille og 
lede disse kveldene - og håper mange stil-
ler også denne gang.

Etter fastegudstjenesten askeonsdag 2. 
mars kl 19.00 det hele 21 fastesamlinger i 
Gjøvik kirke hver mandag til torsdag fram 

til 7. april. Fra kl 21.00 er kirka åpen for 
lystenning og stillhet. 21.30 begynner et 
enkelt program (20min) med musikk, ord 
for kvelden, bønn, salme, Fadervår og vel-
signelsen. 

Fasten gir oss hjelp til å sette av tid til 
stillhet og ettertanke i Gjøviks vakre kir-
kerom. Velkommen! 

Formiddagstreff
Det er formiddagstreff i Bråstad, Enge-

haugen og Hunn kirke med sang, andakt, 
utlodning, god mat og sosialt samvær. 
Alle er velkommen. 

Bråstad: Mandager kl. 11.00, 
21.02. og 25.04.

Engehaugen: Fredager kl. 11.00, 
10.12., 21.01., 18.02., 18.03. og 
22.04.

Hunn: Tirsdager kl. 11.00, 14.12., 
18.01., 15.02. og 15.03.

Babysang i Engehaugen kirke
Tirsdager kl 12.00 er det babysang i Engehaugen kirke. Gjør som 373 andre, 

sjekk FB gruppa Babysang Gjøvik og bli med!

Familiesprell i Hunn kirke
Mandager kl 17.30 inviteres det til Familiesprell for småbarnsfamilier i Hunn 

kirke. Det er regler, sang, skattekiste, lystenning og kveldsmat. Datoer i 2022: 17. 
og 31.januar, 14.februar og 14. og 28.mars. Se FB Babysang Gjøvik.

Hunn barnegospel
Hunn barnegospel øver i kirka på tirsdager kl 18.00 og alle barn fra fem år og 

oppover er hjertelig velkommen. 

Gro Skinstad

Fra treffet i 
Bråstad kirke.

Gullkonfirmanter i Hunn 
kirke 17.oktober

Foran fra venstre: Inger Jensen, Tove He-
len Strømstad Sørumsbakken, May Sissel 
Paulsen, Vigdis Tomtesveen, Bjørnhild 
Bruflat, Randi Stensrud, Kari Bekkelund, 
Ingvild Sveum Grønland. Andre rekke 
fra venstre: May Hilde Skartlien, Mari-
anne Johanstuen, Grethe Haugom, Solfrid 
Johansen, Kari Faukald Børresen, Roy 
Kolbergsrud og prest Jens Dale. Bak fra 
venstre: Anne Marit Vesteraas Danbolt, 
Ingrid Agøy, Ellen Grefsrud, Ellen Agøy 
Sand, Knut-Jarle Hvitmyr, Arvid Sollien, 
Arild Nilsen, Morten Stensby, Geir Nil-
sen, Knut Espelien og Taras Mandryk. 
Foto: Marianne Bratsveen.

Gullkonfirmanter i Gjøvik 
kirke 10.oktober. 

Foto: Ole Christian Schrøder.

Gullkonfirmanter i Vardal 
kirke 24.okt. 2021

Foran fra venstre: Tove Lønstad Gåserud, 
Idun Lunde, Kirsten Thue Hvattum, Bente 
Fjeld Hammersborg, Jorun Bjeglerud, Eva 
Sveen Vestpåsveen.

Bak fra venstre: Svein Dagfinn Bakken, 
Anne Britt Foss, Werner Hansen, Ove 
Tørhaug, Terje Fremstad, Lars Slåtsveen, 
Steinar Sveen, Inger Johanne Linnerud 
Hoel, Aud Ingeborg Lundbye Vange, Roy 
Sollien og sokneprest Roger Brevik. Foto: 
Torill Kristiansen
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GJØVIK
1. rekke f.v.: Kateket Hilde 
Engevold, Mina Børresen, Be-
nedikte Fossumstuen, Rebecca 
Mathilde Ridder-Saar, Bene-
dicte Johanne Ridder-Saar, 
Tora Øybekk-Mo, Anabelle Bjer-
keengen Blanc, Nora Linnerud, 
Rikke Tomter, Sokneprest Jac-
ken Nyhus.
2. rekke f.v.: Jonas Aasen, 
Petter Fosslien Ensrudhagen, 
Mats Egger Ligaarden, Mar-
tin Dencker Opsahl, Anders 
Fjellseth-Nilsen, Viktor Ytterdal 
Nordhagen, Alexander Maurud, 
Kaja Bekkelund Sirhaug.
3. rekke f.v.: Leah Haugom, 
Hedda Indregard Hovi, Julie 
Thorstensen Eng, Julie Ange-
lica Kjelsrud-Haugen, Marte 
Emilie Ridder Slettum, Mar-
tine Østvold Bondlid, Rikke 
Skatvedt Engen, Mia Østvold 
Bondlid.
4. rekke f.v.: Maja Matylda 
Lech, Julie Trosterud, Adele 
Alexandra Hogstad Glomseth, 
Josefine Dyberg-Gulbrandsen, 
Nora Lervold Øverby, Celine 
Färber, Hanna Nagell-Dahl, 
Betina Brobakken-Knutsen.

ENGEHAUGEN
1. rekke f.v.: Kateket Hilde Engevold, 
Carina Grythe Viken, Malin Benedicte 
Onsrud-Woll, Matilde Baade Larsen, 
Synne Berntsen Strandbakken, 
Sarah Christine Svastuen, Marte 
Frydenlund, Elita Andersen Laache, 
Sokneprest Jens Reidar Antonsen.
2. rekke f.v.: Henrik Lunde, Daniel 
Kjelsrud Sætheren, Mille Christine 
Berget Bjørnerud, Matilde Osan, 
Agnes Karin Gulbrandsen Kolberg, 
Julie Andås, Erle Moe Ruud, Vidar 
Bunthawee Haugen.
3. rekke f.v.: Even Hammerud Bakke, 
Sivert Lykkeslett Kolbergsrud, Patric 
Sander Moe, Adrian Hemmingsen 
Flatmo, Filip Byfuglien Gram, Mads 
Orrhaug Larsen, Nicklas Arnesen, 
Sindre Østlien Evensen, Eskil Andre-
sen Sollie, Anders Johnsrud.
4. rekke f.v.: Ola Haverstad Skyberg, 
Felix Fylkesnes Fekjær, Kasper 
Sørmo, Lars Skoglund, Simen Smeby 
Furseth, Jonas Ulvik-Eng

BRÅSTAD
1. rekke f.v.: Johanna Grønland Watterud, 
Emilie Granerud, Lotte Holthe Larsen.
2. rekke f.v.: Hans Magnus Haugen Knutsen, 
Vebjørn Øverhaugen, Sokneprest Roger Bre-
vik.
3. rekke f.v.: Ivan Andre Vassiliev Buskum, 
Arve Reier Tømmerstigen, Sebastian Nerli-
Østby.

HUNN
1. rekke f.v.: Kateket Karsten Torp, Gerlyn Lazaro Fjeldstad, Malin Olstad Klethagen, Kari Haugland Waal, Emina Liné Halmstad Andersen, Tiril 
Borgund Fjeldly, Lotte Sunde Lid, Wilma Bergström, Erle Margrethe Skattum Bokalrud, Louise Nerødegård, Johanne Linéa Brevik, Synne Marie 
Kristiansen, Sokneprest Jens Dale.  
2. rekke f.v.: Linnea Cecilie Høiland, Jonas Even Grøndalen-Tjosaas, Sebastian Haugom, Daniel Straume, Leander Sivesindtajet Hammerstad, 
Markus Dalen Korsaksel, Sondre Dalen Korsaksel, Mikkel Brenden Stenersen, Pål Andre Storre, Tord Bratli, Benjamin Kalrasten Aaskjær.
3. rekke f.v.: Even Nordli Eriksen, Peder Kristian Hassel Homb, Preben Storm Solbrækken, Sigurd Hatterid Eid, David Pasternak Enge, Sivert Olei 
Øye, Elias Bolseth Fjeldstad, Tobias Vilhelmsen Jøndal, Jørgen Bjørklund, Tobias Sand Haugsdal, Kristoffer Andersson.
4. rekke f.v.: Emil Bergum Lundberg, Mikkel Solum, Teo Elias Nilsen, Snorre Bjerkengen-Martinsen, Even Lien, Henrik Berg, Sverre Skogsrud, Mik-
kel Henriksen Fjellhaug, Ole Anders Helgesen, Morten Larsen Danielsen

VARDAL
1. rekke f.v.: Sokneprest Roger Brevik, Thea Skumlien Korslund, Ida Smeby Grønnerud, Hedda 
Jakobsson Kuntze, Tuva Nielsen Elvsveen, Lone Lilleengen, Trosopplærer Eiliv Revling Holm.
2. rekke f.v.: Vilde Theres Mandryk Johansen, Hedda Hvindenbråten, Guro Jensen Lilleengen, 
Julie Nyborg, Malin Aker Sørum, Amalie Lønstad Viberg, Hanne-Kristine Hansebråten.
3. rekke f.v.: Elias Nathaniel Fosnes Paulsen, Endre Solberg, Erle Munkelien, Pernille Rogne, 
Maren Solheim Fremstad, Sondre Snilsberg Vesterås, Lucas Lunde Häkkilä.
4. rekke f.v.: Oliver Snilsberg Vesterås, Torbjørn Waldemar, Niklas Sollien Johansson.

Fotograf 
Heidi Lysgård
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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:Ringvegen 10. Tlf. 24 03 37 70
gjovik.volkswagen.no

Din lokale 
Volkswagen forhandler

Catering oss på
61131508 

Bestill deilig mat fra storkjøkkenet på Viken:

Gjøvik stadion
GJØVIK, RAUFOSS
LENA, JAREN,
LILLEHAMMER,
MOELV, VINSTRA,
OTTA, VÅGÅ,
ROA, STANGE

NY START I ØST
TING OG TØY

400 34 754

Urmaker

Storgt. 11. 2815 GJØVIK
Tlf 61 17 12 71

Fotpleie

Solås: 90810904
Vardal men.hus:
90810904

STRAI KJØKKEN GJØVIK AS. 

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

strai.no

– Wiggos mat på Rimi Hunndalen

Advokat 

61178585

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

Anders Bakkum Småoppdrag
Oppussing og oppretting av gravminner

Mobil 478 83 647

Cato Bakkemo
Fysioterapeut/trener
970 27 629

Partners Eiendomsmegling AS
runi@partnerseiendomsmegling.no

ESSO Strandgata

Givertjeneste i 
Hunn kirke

I en tid med nedgang i kir-
keofringene inviterer Hunn 
menighetsråd folk til å bli med 
i en givertjeneste. En kan bli 
med ved å opprette månedlig 
trekk (selvvalgt beløp) fra egen 
konto til Hunn menighetråd 
2050.01.04229. 

Er det samlede beløp for året 
over 500 kr kan en få skattetrekk 
ved å oppgi personnummer til 
vår økonomikonsulent (post.
gjovik@kirke.no).

Åpen dag på Diakonihuset hver onsdag fra kl. 11-13
Med kaffe, te, vaffel og uformell prat. Du kan komme og gå når du vil, og bevertnin-

gen er gratis. Kl. 12.00 har vi et lite programinnslag. 

08.12. Minikonsert med elever fra Viken folkehøg-
skole.

15.12. Adventsverksted og julegrøt.
Hobbygruppa Diakonihuset kjeller`n - andre mandag hver måned kl. 18-20.00
Nå kan du ta med deg ditt håndarbeid/din hobby, møte andre og få en kaffekopp 

samtidig. En trivelig måte å samles på. 

13.12 kl. 18-21.00: Collage – julekort- kurs. 
Denne kvelden får vi besøk av Anne Mette Milsem og Gunn Erlandsen som vil guide 

oss i kortlaging med collage. Vi utvider kvelden med en time. De har med det du trenger 
av utstyr. Fint om du melder deg på til Hilde K Jarlvang, 91696338. 

Se Facebook og hjemmesiden for mer informasjon. 

Diakonihuset Gjøvik informerer:

Sorgstøtte: 
Nye sorggrupper i samarbeid med Gjøvik kommune.

Tirsdag 22.02 kl. 11-12.30 – Engehaugen kirke/ Diakonihuset
Tirsdag 22.02 kl. 16-18.00 – Gjøvik rådhus/ Engehaugen kirke/Diakonihuset
Ta kontakt med Hilde K Jarlvang dersom du er interessert hj793@kirken.no.

Trosopplærer Eiliv Revling Holm i 
aksjon på blomstergudstjeneste for 
barnehagene utenfor Hunn kirke.
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Vardal:
DØPTE: Emily Lanjopoulos-Smedsrud, 

Oliver Eriksen Gunderstuen, Amund 
Langerud Solhaug.

VIGDE: Kristine Grimstad Veseth 
og Kristian Mjølstad, Mona Jeanette 
Aarvold og Marius Sogn Nedrud, Einar 
Grønvold og Thea Solhaug.

DØDE: Marry Johanne Simensen, Marit 
Hansen, Arild Normann Tingvold, Tom 
Åsengen, Helge Johan Frydenlund, Per 
Skredderstuen, Inger Johanne Ringvold, 
Randi Ringvold Lindalen, Helga Anny 
Valheim, Hjørdis Elisabeth Ledin.

Gjøvik:
DØPTE: Amalie Bunes Skogholt, Aron 

Morales Vasskog, Andreas Børresen 
Leirdal, Mikkel Pettersen Rydland, Elea 
Solis Koll-Hansen, Vilma Knutsen, Ellie 
Amble Jakobsen, David Blichfeldt, Lily 
Sundlisæter Skinner, Nellie-Ellinor 
Lauritzen-Fernandez Månum, Hermine 
Farstad-Engh, Anna Josefine Bjørge 
Larsen, Gustav Nygaard, Noah Lind-
bak, Håvard Pharo Lysen, Edvard Hage 

Sandvold, Tiril Hagen Kampelien, Filip 
Skraastad Skogli.

VIGDE: Peter Stikbakke Mannfjord og 
Anette Løkken Aase, Vilde Bratland 
Hansen og Jan Axel Løfgren Skonnord, 
Emilie Gudim og Aasmund Talleraas, 
Stian André Lund og Sandra Marie 
Lund, Jahn Arild Nilsen og Siri Braaten.

DØDE: Martha Hansen, Svein Egil 
Beck, Hans Olav Lie, Ida Øye Bjørk-
vold, Egil Normand Thorleifsen, Ioan 
Talpa, Birger Johan Olsen, Anne Marie 
Kristiansen, Gretha Synnøve Skoglund, 
Aase Pedersen, Anne Emilie Fosmark, 
Jan Ragnar Vesterås, Tom Knutsen, Per 
Arne Kristiansen, Hans Hvindenbråten, 
Randi Martha Evensen, Margot Arnlaug 
Bergengen, Bent Midthjell, Per Kris-
tiansen, Tore Kristoffersen, Atle Terje 
Pettersen.

Engehaugen:
DØPTE: Ada Haag Thoresen, Vilde 

Rutkovskaya Svartbekk, Alba Emilie 
Nicolajsdóttir Gill,

DØDE: Svein Erik Sandberg, Lina Nil-
sen, Rolf Aurlund, Gro Østby Grøndahl, 

Stener Viggo Røstø, Kåre Simenstad, 
Martin Krimp Gabrielsen, Hans Petter 
Paulsberg, Tore Arnesen, Ove Snugge-
rud, Ruth Stensby.

Hunn:
DØPTE: Oliver Kolbergsrud, Olivia 

Kapskarmo, Marie Constance Csirmaz, 
Tanja Elise Bjørgeengen, Alexander 
Bjørgeengen, Tiril Gjelsvik Tvedt, 
Cassandra Libakken-Nielsen(døpt i Ås 
kirke), Amalie Høiland Lunder (døpt i 
st.Petri kirke, Stavanger), Eleah Reasol 
(døpt i Elverum kirke).

DØDE: Ivar Moe, Odd Rossing, Anne-
Marie Stensrud, Aksel Engen, Tove 
Tande, Berit Wold Johnsen, Geir Johan-
nessen, Randi Olaug Vårli, Dagny Emi-
lie Wiig, Ruth Wold, Alfhild Kløvrud, 
Anne Berit Falk, Astrid Aanesen, Kjell 
Arne Stubberud.

Bråstad:
DØPTE: 
VIGDE: Mathias Rødahl og Sonja Setare 

Payedar.
DØDE: Thobias Sven Fredrik Strömberg, 

Lissa West Braastad.

Min salme

Hvilken venn vi har i Jesus
Jeg kunne ha valgt mange sal-

mer som min salme. Men jeg har 
stanset opp ved «Hvilken venn vi 
har i Jesus». Jeg møtte den for før-
ste gang da jeg var 14-15 år i sko-
lelagssammenheng. Den ga meg 
trøst og styrke i gode og i mindre 
gode stunder den gangen, og siden 
i livet. 

Det var irlenderen Joseph Scri-
ven f.1819 d1886 som skrev sal-
men. Etter at han ble uteksaminert 
ved Trinity College i Dublin, lå det 
an for ham å få en god framtid. 
Han forlovet seg, men kvelden før 
han skulle gifte seg, ble hans kom-
mende brud kastet av hesten idet 
hun skulle krysse broen over River 
Bann. Hun druknet i denne ulyk-
ken. Joseph fikk erfare sin virkelig 

første store sorg her i livet. Men 
Gud kalte ham og han la sitt liv i 
Jesu hender.  Ja, ulykken førte til at 
han ble en kristen. Han utvandret 
til Canada. Her traff han ei canadisk 
jente som han forlovet seg med. 
Men hun ble syk og døde i 1860, 
ikke lenge før de skulle gifte seg. 
Etter dette viet så Scriven resten av 
sitt liv til veiledning og forkynnelse 
og til sosialt arbeid. Han publiserte 
også en samling med 115 salmer i 
1869. Men tragisk nok fikk hans liv 
en dramatisk slutt. Joseph Scriven 
døde i en drukningsulykke i 1886.  

Hilsen Tormod Grønland

Jeg utfordrer Jan Arne Frydenlund

Hvilken venn vi har i Jesus!                                                                            
Alt han vet og alt formår.                                                                             
Tyngste byrde han oss letter                                                                                  
når i bønn til ham vi går.                                                                           
Akk, men titt vår fred forstyrres,                                                                      
sorg og uro blir vår lønn,                                                                                       
alt fordi vi ikke bringer                                                                                       
alle ting til ham i bønn.                                                                                    

Blir du fristet eller prøvet,                                                                      
synes livets kamp deg hård?                                                                            
Aldri skal du miste motet                                                                                 
når i bønn til Gud du går.                                                                              
kjærest venn deg svikter,                                                                            
aldri svikter deg Guds Sønn.                                                                                    
Han kan hjelp, han kan trøste                                                                                       
,tal til ham om alt i bønn!                                                                            
Er ditt hjerte fullt av uro?                                                                      
Tror du trengsler forestår?                                                                                
Jesus er den beste tilflukt                                                                                     
når til ham i bønn du går.                                                                         
Bedre venn kan ingen finne                                                                               
som Guds egen kjære Sønn                                                                                
Bær i gleden som i sorgen,                                                                                  
Jeg alle ting til ham i bønn! 

Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dine  
muligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!

www.totenbanken.no

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

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

Gullhagen,
 Storgata

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

CC Gjøvik 

ccgjovik

cc.no

Telefon: 4000 2460 

Stort utvalg av nye gravsteiner 
Ny inskripsjon på gravstein fra kr 5800,-  
Vi utfører også alt av gravsteinsarbeider

Ring oss på telefon 4000 2448  
eller besøk våre nettsider: gravstein24.no

Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig 
hele døgnet. Hos oss er du i trygge hender.

sagabegravelse.no

SLEKTERS GANG

Ledig
annonse-
plass
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Julespill fra mid-
delalderen i 
Hunn kirke 
Torsdag 16.desember kl 
18.00 framføres et jule-
spill i Hunn kirke som 
bygger på julespillene 
som ble fremført i hele 
Europa i middelalderen. 

Det var en stor ære å få være med å 
fremføre disse skuespillene. Skuespillerne 
måtte føre et svært sedelig liv under innø-
vingen. Guttene måtte ikke yppe til kran-
gel i vertshusene, ikke skulle de banne og 
ikke fly etter jentene på lørdagskveldene. 
De kvinnelige deltakerne måtte også føre 
en svært dydsiret tilværelse. Så det er altså 
mye å leve opp til for kollegiet ved Stei-
nerskolen Gjøvik-Toten med assistanse 
fra Granly Stiftelse som står for fremførin-
gen i Hunn kirke. Det var forøvrig Rudolf 
Steiner selv som skapte tradisjonen med 
fremføringen av «Kristi fødsel-spillet» og 
«Gjeterspillet». Framføringen i Hunn er 
åpen for alle og det er fri entré.

Svikt i gaveinntektene for Be og hør
Gaveinntektene til Be og hør har gått betydelig ned så langt i år. 

Bidrag til konto 2050.02.93692 mottas derfor med stor takk! 

Musikkfolkehøyskolen Viken feiret 120 år med kon-
sert i Gjøvik kirke 11.november. 

Det ble en allsidig konsert med mange unge talenter i solo og samspill. På slutten tok 
det helt av da skolekoret sang lovsanger med skikkelig trøkk. Viken har i år et rekord-
stort kull med 124 elever, forteller rektor Svein Ruud. Han leder en skole der ungdom 
får utvikle seg som mennesker og musikere. Elevene forteller om høy trivselsfaktor, 
dyktige lærere og et miljø der det også er rom til refleksjon over tro og tvil. Skolen eies 
av Normisjonen.

Musikkfolkehøyskolen Viken 
feiret 120 år

Spennende å overnatte i kirka og delta på Lys våken
Natt til første søndag i advent var det Lys 

våken i mange av landets kirker. I Gjøvik var 
det 70 ungdomsledere og enda flere elleveå-
ringer som deltok i Bråstad, Vardal, Hunn og 
Engehaugen kirker. På programmet sto lek 
og sang, sporløype og korssamling. Og etter 
en heller kort natt (eller skal vi si lang), var 
det gudstjeneste 1.søndag i advent.

En gruppe fra Lys våken i 
aksjon under gudstjenes-
ten i Hunn kirke 1.søndag  
i advent. Fra venstre prest 
Jens Dale, Jonatan Røyr, 
Henrik Hansen Taje, Emi-
lie Enger Marigård, Albert 
Blessing Daaland og Tuva 
Gryttenholm. Foto: Kris-
tian Sandmark.


