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 Redaktørens hjørne og andakt

Ellen Hovde forteller i dette nummeret av Be og hør om to påskesalmer hun er glad i. Det 
er sikkert mange av våre lesere som vil nikke gjenkjennende til det hun skriver om Dine 
hender er fulle av blomster og Påskemorgen slukker sorgen. Vi ønsker å ta vare på det kristne 
innholdet i påsken, fortellingen om Jesu lidelse, død og oppstandelse for vår skyld. Sanger og 
salmer, kunst og bibelske tekster er viktige i tradisjonsformidlingen.  Og bli med når det store 
påskedrama foldes ut gjennom gudstjenestene vi feirer i påsken. 
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Kolofon

Jens Dale

Påskeandakt av biskop Solveig Fiske

Forsidebilde er fra Tårnagentsamlingen i Hunn kirke 8.mars. Mathea Wassæther Bråstad rappelerer mens Anne Vifladt og Irene Topp ser på. Foto: Geir Skaug.

Mange av oss er i berøring med slike 
følelser. Slik tror jeg det også var for disi-
plene som fulgte Jesus. De så at Jesus reiste 
mennesker opp og at han ikke gikk forbi 
de utstøtte. Kjærligheten preget hans møte 
med mennesker. Denne kjærligheten lot 
seg ikke knekke av overmakt og under-
grunnskrefter.

Men de opplevde at han ble anklaget, 
korsfestet og døde. Og de sørget dypt. Så 
da påskedagen kom var de fremdeles både 
i sorg, og jeg tror også redde. Noen av 
kvinnene gikk til graven. Det de opplevde 
der fylte dem med frykt, men også med 
stor glede. Kanskje litt i slekt med det en 
føler med et nyfødt lite liv i hendene. Und-
ring, spenning, beven for ukjent fremtid 

og intens klar lykke.
Påskedagen den gangen er dagen da 

livets krefter bryter frem. Dagen da evig 
håp blir lagt i hendene våre. Håp som vi 
skal leve på og dele raust. Håpet som un-
derstreker det som Jesus viste i måten han 
møtte mennesker på. 

Det er mange tanker vi kan ha om påske 
og påskefortellingene. Jeg vil løfte fram 
det store i at Jesu liv, hans død på korset 
og hans oppstandelse kaster lys over vår 
tilværelse. Korset har noe med våre liv å 
gjøre. Det er i kraften fra Jesu oppstandel-
se vi kan tro og leve i visshet om at kjær-
ligheten er sterkere enn døden. 

Lyset fra Kristus omslutter oss som en 
soloppgang. Ja, som en stille, stille sol-

oppgang 
med ju-
beltonen 
i seg slik 
lyrikeren 
A r n o l d 
E i d s l o t t 
skriver:

Kristus er oppstanden!
Kristus har forlatt graven.
Kristus er oppreist med lyset.
Kristus har innfridd sitt løfte.
Kristus har åpnet de evige dører

Jeg ønsker dere velsignet påske.

Biskop Solveig Fiske

Påskemorgen slukker sorgen

Skei fjellkirke 
Det er H.K.H. Dronning 
Margrethe ll av Danmark 
som har malt altertavla i 
Skei fjellkirke. 

Skei fjellkirke ligger lunt til vest for 
Skeikampen, like ved Peer Gyntveien. 
Den er tegnet av arkitekt Eivind Eriksen 
og vigslet i 2001. Kirka eies av en stiftelse 
og drives på dugnad og finansieres av ga-
ver. Av påskens gudstjenester nevner vi 
langfredag kl 21 og påskemorgen kl 09. 
Her holdes også konserter og kirken kan 
leies for eksempel til bryllup.

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

Har du kjent de gode tårene sprenge på når noe godt hender? Har du kjent det 
som ømme sting i hjertet? Har du stanset og kjent undringen over vårens nye 
liv? Livet som våkner etter vinteren? Har du kjent på sårheten over at mennes-
ker du var glad i, ikke fikk oppleve dette fordi døden kom?
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 Min salme Min salme

Påskesalmer jeg 
er veldig glad i

Det er to påskesal-
mer jeg er veldig glad 
i, kjente og kjære for 
helt sikkert andre også. 
Begge salmene brukes 
hver påske i gudstjenes-
tene og spilles i radioen.
Salmene har hatt to for-
skjellige bruksområder 
for meg, men begge be-
tyr mye og gir meg gode 
minner.

Av Ellen Hovde

Dine hender er fulle 
av blomster

Salmen "Dine hender er fulle av blom-
ster" sang jeg sammen med elevene mine 
alle årene jeg var lærer på Blomhaug sko-
le. Det var selve påskesangen. 

Den tiden var kristendomskunnskap 
et skolefag der det ble fortalt fra Bibelen, 
elevene tegnet til historiene og vi sang 
sanger eller salmer som passer til. Påskens 
fortellinger og budskap var en sentral del 
av faget. 

En glad sang
"Dine hender er fulle av blomster" er 

en glad sang som passer godt å bruke 
sammen med barn og ungdom. Jeg ser at 
det ligger flere innspillinger av den på You 
Tube med barne- og ungdomskor.

Tekst og melodi er av Marcello Giom-
bini fra 1970, og oversatt til norsk av Svein 
Ellingsen i 1976.

Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte -
Han stod opp, og verden ble fylt med sang.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

Oppstandelsen.  
Fra et glassmaleri i en 
kirke i Sør Carolina

Drømmepåske i fjellet, her fra Rondane. 
Foto Jens Dale

Påskemorgen slukker sorgen
Den andre salmen har jeg hatt et personlig forhold til helt fra jeg var ei lita 

jente. På morgenen 1. påskedag sang alltid mamma «Påskemorgen slukker 
sorgen.»

På familiehytta på Danebu var mamma alltid først oppe. Hun satt i stolen 
sin med utsikt mot Bjørgovarden, med kaffekoppen, et knekkebrød med 
brunost og med strikke- eller hekletøyet sitt når vi andre i familien tuslet 
ut fra soverommene - eller fra stabburet der jeg likte best å overnatte. Hun 
sang Påskemorgen og vi andre sang med. 

Radioen sto alltid på
Dette er et kjært minne for meg. Det ble et rituale på hytta i påsken, deret-

ter frokost og så ut på skitur. Radioen sto alltid på i stua og når Påskemor-
gen ble spilt der, sang vi også med. Salmen er helt sikkert en fast salme i alle 
norske kirker på første påskedag. 

Årets påske skal feires på Sjusjøen der mamma er med som vår selvskrev-
ne gjest. Vi skal synge Påskemorgen sammen med henne.

Høytid og glede
Jeg synes melodien løfter teksten og gir oss følelsen av høytid og glede. 

Den ga oss i hytta på Danebu en glad følelse hver påskemorgen. 
Den danske forfatteren Nikolai Fredrik Grundtvig skrev teksten i 1843, 

Ludvig Mathias Lindeman skrev melodien i 1864. Opprinnelig har salmen 
ni strofer, men i Norsk Salmebok har den seks.

Hilsen Ellen Haaverstad Hovde
Jeg utfordrer forøvrig Margrethe Høvik Singstad, lærer på Gjøvik skole

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

Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
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PÅSKEN I KUNSTEN 
Gjennom to tusen år har 
kunstnere latt seg inspirere 
av påskens budskap om frel-
serens lidelse, død og opp-
standelse for vår skyld. 
Kristine T.G. Hardeberg presenterer 
her malerier med ulike påskemotiv. 
Hun er fotograf, reiseleder, kunsthis-
toriker og forfatter av romanen De 
uskyldige, som kom ut i fjor. Kristine 
er katolikk og bor på Tongjordet. 

PÅSKEDAG

Med dette bildet fra den aller første påskemorgen 
er vi tilbake i Firenze, denne gang  i San Marco-klos-
teret. 

Gå opp trappen og inn i  korridoren med mun-
kenes celler. I hvert enkelt av de små, hvitkalkede 
rommene, er et lite veggmaleri, malt av Fra Angelico 
rundt 1440, og i en av cellene kan du se dette bildet: 
«Noli me tangere» («Ikke rør meg»). Vi ser Jesus som 
viser seg for Maria Magdalena i hagen, tidlig på mor-
genen, men hun tror han er gartneren. Hun gråter 
av sorg over Jesus og fordi hun ikke kan finne ham. 
Så sier han navnet hennes, og med ett ser hun hvem 
han er. Forundret og lykkelig vil hun omfavne ham, 
men han stopper henne, sier at hun må straks gå og 
fortelle disiplene at han er oppstått fra de døde.

Detaljrikdom
Det lille maleriet lyser av tidlig morgen, og hagen 

er skildret med imponerende detaljrikdom. Det er 
ny dag. Ny glede. Nytt håp. 

God påske!

PALMESØNDAG

Jesus kommer ridende inn i Jerusalem, og folkemengden er fra 
seg av begeistring. 

De  vifter med palmegreiner (symbol på seier) og roper «hosi-
anna», som vi godt kan bytte ut med flagg og «hurra».  Noen har 
klatret opp på et tak for å se bedre, andre bøyer seg i støvet, legger 
jakkene sine på bakken slik at han kan ri over dem.

Fattigfolks dyr
De ser ham som en leder, en krigshelt som skal befri dem fra 

okkupasjonen (Romerriket), og trolig er det mange som lurer på 

hvorfor han har valgt et esel, fattigfolks dyr, i stedet for en flott 
hest.

De har ikke forstått hvem han virkelig er, men det er et men-
neske som aner mer enn de andre, og det er moren hans, Maria. 
Hun kan sees med blå kappe og glorie.

Bildet er bygd opp slik at vi blir en del av det som skjer, vi står 
bak de andre og ser mot Jesus. Det er trolig svært varmt, tørt, 
støvete. Himmelen er full av skyer, men solen bryter gjennom, 
og det er som om lyset stråler fra ham på eselryggen. Bildet er 
malt på midten av 1800-tallet av Louis Felix Leulier og befinner 
seg i Arras.

SKJÆRTORSDAG
«Det siste måltid» av malt av Ghirlandaio i 1480. 
Veggmaleriet befinner seg i Firenze, i klosteret Ognissanti, og 

det dekker nesten en hel vegg i det som før var munkenes spi-
sesal. Finn en stol, sett deg ned og se. (Du er i godt selskap, for 
den unge Leonardo da Vinci kom ofte hit for å betrakte male-
riet og la seg inspirere.) Bildet har en detaljrikdom som kan ta 
pusten fra deg, og maleren har med stødig hånd skapt «trompe 
l’oeuil»- arkitektur, slik at vi får illusjonen av at hvelvene  i spi-
sesalen  fortsetter innover i bildet. På den måten er vi i samme 
rom som Jesus og disiplene (lærlingene), som er samlet rundt det 
jødiske påskemåltidet. 

Midt i bildet
Jesus er midt i bildet, alle linjer fører mot ham, og han har nett-

opp fortalt at en av dem skal forråde ham. Disiplene undrer seg, 
ser på hverandre, noen peker på seg selv og spør «Du mener vel 
ikke meg?» Maleren har imidlertid gjort det lett for oss å gjen-
kjenne forræderen Judas, siden han sitter på den andre siden av 
bordet. Det er under dette måltidet at Jesus innstifter nattverden. 
«Gjør dette til minne om meg» sier han, som også vet at dette 
er hans aller siste måltid, at det bare er noen timer til han blir 
arrestert,  

LANGFREDAG

Rafael malte «Nedtakelsen fra korset» i 
1507. 

Det forestiller den døde Jesus, som er 
blitt løftet ned fra korset og nå skal grav-
legges. Bildet er  som en studie i komposi-
sjon og balanse, og samtidig evner kunst-
neren å vise sterke følelser, særlig hos 
vennen Maria Magdalena, som helt knust 
av sorg strekker armene mot den døde 
Kristus, og hos Maria, hans mor, som 
synker sammen til høyre på bildet, og blir 
trøstet av flere kvinner. De er alle fortvilte 
og motløse. Hva nå? 

Bildet henger i Borghese-galleriet i 
Roma.
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 Åpen dag Dåp

Stor Uganda dåpsfest i Hunn kirke
Tre søsken fra Uganda ble døpt i Hunn kirke med 
storfamilie og venner til stede.

David Kitibwa er konfirmant i Hunn 
kirke i år. Som en opptakt til det ble han 
døpt under gudstjenesten i Hunn kirke 
24.november i fjor. Og da ville hans søs-
ken Debra Wanda på åtte og Deron på 
fem bli døpt samtidig. Som om ikke det 
var nok, ble Amund Bjørgo og Sara Vor-
gaard Aas-Jensen døpt på samme guds-
tjeneste. Det ble en flott gudstjeneste, og 

sjelden har prestens ord døpt inn i Kristi 
verdensvide kirke, blitt bedre illustrert.

Bor i Hunndalen
Familien Wanda bor sentralt i Hunn-

dalen. Foreldrene jobber på den interna-
sjonale skolen i Gjøvik der også flere av 
barna er elever. I Uganda der de kommer 
fra, er engelsk offisielt språk. Kirke og tro 

en viktig del av livet. Da de kom til Norge 
var en av de store overraskelsene at ikke 
alle trodde på Gud. Det var vanskelige po-
litiske forhold og økonomisk urettferdig-
het i hjemlandet som gjorde at familien 
kom til Norge. Underveis var det blitt slik 
at tre av barna ikke var døpt, og gleden var 
stor da den høytidelige dåpen kunne skje i 
Hunn kirke. (Tekst: Jens Dale)

David, Debra og Deron ble 
døpt i Hunn kirke 24.november 
2019 med familie og venner til 
stede. Foto: Jens Dale.

Vardal kirke 1. og 
17.mai

Det blir solidaritetsguds-
tjeneste i Vardal kirke 1.mai 
kl 11.00 ved Roger Brevik. 
Etter 17.maitog program ved 
bautaen blir det gudstjenes-
te i Vardal kirke kl 9.45 på 
17.mai ved Jens Dale. Grande 
mannskor synger i kirka både 
1.mai og 17.mai.

Det er alltid spennende om det blir 
pent vær 17.mai. Det var det i alle 
fall i 2014 da dette bildet ble tatt.

Påskedrama i Hunn
Søndag 19.april fremfører konfirmantene i 

Hunn kirke en enkel dramatisering av påske-
fortellingen. Det er teksten fra Matteusevange-
liet som ligger til grunn, og fortellingen går fra 
palmesøndagens inntog i Jerusalem via Jesus 
siste dager til kvinnene ved graven møter den 
oppstandne Kristus.

Fest for frivillige i Hunn
Hunn menighet har mange frivillige medar-

beidere. De ønskes velkommen til fest i kirken 
torsdag 7.mai. Det blir god mat, musikalske 
innslag, hyggelig prat og et inspirerende pro-
gram. Universitetslektor Nina Beate Andfossen 
ved Senter for omsorgsforskning v/NTNU vil 
holde et foredrag om «Frivillighet».

Biskopene i Den norske kirke. Fra venstre bakerste rad: Jan Otto Myrseth, Tunsberg, Olav Øygard, Nord-Hålogaland, Halvor Nordhaug, Bjørgvin, 
Atle Sommerfeldt, Borg, Anne Lise Ådnøy, Stavanger, Stein Reinertsen, Agder og Telemark. Fra venstre første rad: Ingeborg Midttømme, Møre, 
Herborg Finnset, Nidaros, Kari Veiteberg, Oslo, Helga Haugland Byfuglien, biskop og preses i Bispemøtet, Solveig Fiske, Hamar, Ann-Helen Fjeld-
stad Jusnes, Sør-Hålogaland.  (Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet)

Dåpens gave
I året som ligger foran vil vi i kirken gi 

ekstra oppmerksomhet til dåpen. Hva har 
vi i dåpen? Hvorfor skal vi døpes?

Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har 
mennesker søkt dåp. Dåpen er et myste-
rium. Ord kan ikke fullt ut beskrive det 
som skjer. Vannet øses opp i Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved 
evangeliet, det levende Ordet, blir vannet 
en nådens kilde. Dåpen gir oss del i på-
skefortellingen om Jesus som døde og sto 
opp av graven.

Tradisjonen vår er at barn blir båret til 
dåpen. Vi feirer det nye livet, og legger 
barnet i Guds hender. Foreldre gjør man-
ge valg for sine barn. Når et barn blir døpt, 

svarer foreldre og faddere ja på barnets 
vegne. Men det er aldri for sent å bli døpt. 
Når ungdom og voksne blir døpt, svarer 
de selv ja. Også da står faddere klar til å 
hjelpe den døpte til å leve i dåpen og troen 
på Jesus. Bibelfortellinger, bønn, nattverd 
og tilhørighet i kirken er en del av dåpens 
velsignelse. 

Vannet i den kristne dåpen er et tegn 
som rommer både liv og død. Vannet er 
vårt livsgrunnlag og samtidig en trussel. 
Når vi feirer dåp setter vi derfor også ord 
på og tar avstand fra det som er vondt og 
imot Guds vilje. Dette gjør vi i fellesskap 
når vi forsaker djevelen og bekjenner tro-
en. Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, 
synd og destruktive krefter. Den gir oss et 
løfte og et håp om at livskreftene er ster-

kere, og at Gud tilgir oss og renser oss for 
all urett. 

Livet fører oss opp og ned. Vi er både 
sterke og sårbare, og trenger å høre til i en 
sammenheng. Hvor ulike vi enn er, i då-
pen forenes vi på tvers av alt som skiller. 
Dåpen gir fellesskap med Kristus og med 
kristne søsken i vår lokale menighet og i 
den verdensvide kirke. Dette fellesskapet 
strekker seg over tid og rom: for det er én 
tro, én dåp, én kirke. Det vi får i dåpen gir 
mot og styrke til å elske Gud og vår neste. 

Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, 
tre håndfuller vann, øst opp i Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn til evig 
liv. Vi går fremtiden i møte sammen med 
Kristus.

Bispemøtet

Biskopene i Den norske kirke har skrevet denne teksten om dåp 
som vi gjengir her. Den ble lest opp i landets kirker i januar i år.

Dåp i Bråstad

 Søndag 23. februar 
feiret familien Raudi-
Sætren og Bråstad 
menighet dåp. Her er 
dåpsbarnet Elvira Ni-
koline sammen med 
mor Monica og far 
Daniel og søsknene 
Vilde Iselin, Trym Oli-
ver og Odin August.

Dåp og begravelser:

I skrivende stund er 
fremmøte ved dåp og 
begravelser begrenset 
til de nærmeste.
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Tårnagenter

Drop-in Babysang – 
den skal tidlig krøkes 

Tekst og foto: Dagny Liaklev

Kirken i Gjøvik/Trosopplærin-
gen har tilbud til våre barn, fra 
og med deres første leveår. 
De aller minste inviteres, med 
følge, til samling i Engehaugen 
kirkebygg, og det er på tirsda-
ger klokken 12. Her skal det 
synges og spilles, rimes, svin-
ges og klappes og danses. Og 
babyenes mødre/fedre kan finne 
fellesskap og glede i samvær 
med andre mødre/fedre. 

Ny i verden som du er, 
er det deg det dreier seg om, når du kal-

les til samvær med andre små jenter og 
gutter på «samme alder». Heldig er den 
mamma/pappa som får være med deg, 
ha deg på fanget, synge og leke og danse 
med deg. Og mamma skal vite at hennes 
stemme er den vakreste du vet!

Godt besøkt Drop-in
Trosopplæringens Hilde Engevold  sty-

rer og legger til rette for denne KirkenMin 
sin kontakt med aktivitetstilbud for barn 
i deres første leveår. På menyen står en 
halvtimes musikkstund. 

Og etterpå er det lunsj, for små og store. 
Med god tid for pupp, for samvær og prat.

I Engehaugens kirkerom synes det prak-
tisk å holde til, med plass til alle som vil 
komme, sier Hilde.  – Hit kan de komme,  
mor/far og barn fra Gjøvik og omegn, 
uavhengig av om barnet er døpt eller ikke.  

Vi har hatt besøk fra andre tros- og livs-
synssamfunn, forteller hun. Og det kom-
mer mor og barn fra både Østre og Ves-
tre Toten. Stadig nye dropper inn. Mange 
kommer gjerne igjen med barn nummer 
to og tre. I 2018 var 108 babyer innom 
på sang. Oftest med mamma. Noen med 
pappa, når det er hans tid for det daglige 
stell.

«Kaller inn» til baby-sang
På dagen i dag er det Ellen som samler 

barn og mødre rundt seg, der kirkegulvet 
er dekket med matter.  Med chimes – en-
gledryss – blir det ringt inn til sangstund 
for Luna Maria og Casper, for Anton og 
Freja, for Amanda, Ivo og Hermann. Med 
Trommesang blir hver og en av de små 
hilset god dag, med å spille på trommen 
til sitt eget vers:

«Den som har trommen er Ivo. Mens du 
spiller, så synger vi for deg.

God dag, god dag, hvordan har du det i 
dag? Vi håper du har det bra.»

Så er det tur for neste artist. Dermed 
er vi i gang, med lek og sang. Med rim og 
regler, med hopp og klapp, med vugging 
og rugging. Ride Ranke er gildt. Per Spel-
mann er gøy. Stimulerende lek med lyder 
og språk, med rytmer og stemmer.

Stunden avsluttes med velsignelse til så-
pebobler. Mor og barn kan tenne lys som 
de setter i globen.  Så er det lunsj å få for 
store og små.

To ganger i halvåret flytter Babysang-
gruppen til Sørbyen omsorgssenter, der 
de hilser på og synger for dem som bor 
der.

«Et godt rykte» – som det er ønskelig å 
følge opp

De mammaene Be og Hør snakket med, 
vil gjerne komme til babysang. Her er det 
gildt å være. Ellen Wara Aamot som i dag 
ledet sangstunden, tar turen fra Reinsvoll, 
og har deltatt som frivillig helt siden 2012. 
– Jeg kaller det «Jobben min», sier hun, 
som endte opp med å bli lunsjdame, og 
som denne dagen trådte til som stedfor-
treder for leder Hilde Engevold.  Slik gikk 
det til at Trosopplæringens Marte Hjels-
bakke fikk ta seg av den gode lunsjen.

Når ungene blir ett år, har Trosopplæ-
ringen tilbud om Familiesprell i Hunn 
kirke. – Men vi i Trosopplæringen tenker 
og ønsker oss en mer konkret, tilpasset 
oppfølger til Babysangen, som tilbud til 
småbarnsfamilier, sier Hilde Engevold. 
Det jobbes med saken.

- Luna Maria og Casper er klare til dyst. 

- Den som har trommen, er Ivo.

Tøffe tårnagenter
Søndag 8.mars ble kirker over det ganske land oppsøkt av spente elleveåringer. 

Ungdommene skulle være tårnagenter 
for en dag. Oppdraget besto i å utforske 
sin lokale kirke fra kjeller til spir. I Hunn 
kirke var det rapellering ned fra klokke-
tårnet, slik som en kan se på fremsiden 
av bladet. Tårnagentene var utstyrt med 

forstørrelsesglass og lette opp og tydet 
små innskrifter på døpefont og prekestol 
og andre steder i kirka. Det var tårnagent-
program i nesten alle kirkene i Gjøvik. 
LUPY-ledere hadde ansvar for program-
met og gjorde en flott innsats. Det ble tid 

til gudstjeneste og korssamling, lek og ser-
vering før litt slitne, men glade elleveårin-
ger kunne bli hentet av sine foreldre utpå 
ettermiddagen.

Her er sokneprest Jacken Nyhus i aksjon 
under gudstjenesten i Gjøvik sammen med 
tårnagentene. Foto: Petter Furuseth.

Morsom teaterforestilling med kirkerottene
Kirkerottene Fredo og Vesle blir kjent med 
tårnsvalen Viggo som egentlig er en flag-
germus

Årets forestilling med kirkerottene ble en artig opplevelse for flere 
hundre barn og voksne i Hunn, Gjøvik og Engehaugen kirker første uka 
i mars. For mange av barna var Fredo og Vesle kjent fra før, men i år 
fikk de bli kjent med Viggo svale. Han er lei seg og føler ikke at han du-
ger. Men gjennom møtet med kirkerottene skjer det noe med han. Årets 
forestilling hadde innbakt en favorittfortelling fra bibelhistorien, den om 
tolleren Sakkeus som møtte Jesus og fikk ting på plass. Mon tro om ikke 
noe av det samme skjedde med Sakkeus også skjedde med svalen Viggo. 

Kristian Sandmark fra Gjøvik har laget kirkerottene. Skuespillere er 
Mari Cathrine Hagen og Jo-Terje Sagrusten Høysveen. Filmene om dem 
brukes over hele landet og stadig flere menigheter tar imot teaterforestil-
lingen om kirkerottene. 

Kirkerottene, spilt av Mari Cathrine Hagen og 
Jo-Terje Sagrusten Høysveen, samlet over hun-
dre i Engehaugen kirke fredag 6.mars. 
Foto: Jens Reidar Antonsen.

1110

BE OG HØR |  | PÅSKENUMMER 2020



GJØVIK ENGEHAUGEN HUNN VARDAL BRÅSTAD

GUDSTJENESTELISTE

Søndag 29.03.2020
4. søndag i fastetiden

Søndag 05.04.2020
Palmesøndag

Torsdag 09.04.2020
Skjærtorsdag

Fredag 10.04.2020
Langfredag

Fredag 10.04.2020
Langfredag aften

Lørdag 11.04.2020
Påskeaften

Søndag 12.04.2020
Påskedag

Mandag 13.04.2020
2. påskedag

Søndag 19.04.2020
2. søndag i påsketiden

Søndag 26.04.2020
3. søndag i påsketiden

Fredag 01.05.2020
1. mai

Søndag 03.05.2020
4. søndag i påsketiden

Søndag 10.05.2020
5. søndag i påsketiden

Søndag 17.05.2020
17. mai

Torsdag 21.05.2020
Kristi himmelfartsdag

Søndag 24.05.2020
Søndag før pinse

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

Pasjonsgudstjeneste 11:00 v/Nyhus

Midnattsmesse 23:00 v/Nils Kaare Erlimo

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

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

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

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. Korpus deltar

17.mai-gudstjeneste 09:00 
v/Ole Jacob Nyhus

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

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

Høymesse 19:00 m/nattverd 
v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste på langfredag 11:00 
v/Stein Ovesen

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

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

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

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

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

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

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

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

Gudstjeneste på langfredag 11:00 
v/Jens Arne Dale

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/
Dale. Drama: påskebudskapet m/konf

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

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd 
v/Jens Arne Dale.Fredheim bl. kor deltar

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

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

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

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

Skansen bedehus: Høymesse 11:00 v/Roger 
Brevik. Kirkekaffe

Høymesse 11:00 m/dåp og nattv v/Brevik. 
Kirkekaffe. Menighetens årsmøte.

 

1. mai gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik

17. mai-gudstjeneste 09:45 v/Jens Arne 
Dale. Grande mannskor deltar

Se www.kirken.no/gjovik
TIL 24. MAI 2020

Fra Hjertevenngudstjeneste 
i Gjøvik kirke 20.februar.  
Foto: S Dalby

Det kan komme endringer i gudstjenesteprogrammet på grunn av smittefaren. 
Følg med på kunngjøringer når det nærmer seg.

Gudstjenestene er avlyst på grunn av smittefaren

Gudstjenestene er avlyst på grunn av smittefaren

Gudstjenestene er avlyst på grunn av smittefaren

Gudstjenestene er avlyst på grunn av smittefaren
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Ny sangtekst

Lewi sang ny tekst på Amazing grace
Lewi Bergerud holdt konsert for et fullsatt Engehaugen kirke 13.februar. Et av 
høydepunktene var framføringen av Amazing grace med ny tekst signert Hans 
Olav Mørk. 

Det ble en kveld av det riktig trivelige 
slaget da Lewi Bergerud, Miriam Våga og 
Jon Anders Narum framførte sine sanger. 
Mange av låtene, som for eksempel May-
day, Mayday og Jeg elsker deg, er kjent fra 
før. Her var poprock med trøkk og etter-
tenksomme viser. Lewis lune kommen-
tarer mellom sangene fikk folk til å følge 
godt med. Ikke minst var det gripende da 
Lewi fortalte om sin far som et stort, raust 
forbilde for hvem tro og bønn var en del 
av hverdagen. 

Som en av de første artister har Lewi på 
reportoaret Hans Olav Mørks nye gjen-
diktning av John Newtons Amazing grace 
fra 1779. Endelig har vi fått en oversettelse 
tuftet på «rennestein og desperasjon».

Det råeste av alle ord
Det råeste av alle ord
Er det som berga meg
På bånn av synd og utlevd liv
Blei nåde til en vei.

Hvem trur at det fins håp igjen
Når alt er knust og tapt

Flotte fastesamlinger i Gjøvik kirke
Mandag til torsdag kveld 
i fastetiden var Gjøvik 
kirke åpen mellom kl 21 
og 22. 

Dette var «Ta fasten tilbake»- program-
met som i år ble satt opp for tredje gang. 
Men midt i mars ble fastekveldene avlyst 
på grunn av smittefaren. Inntil da hadde 
over 200 funnet veien og opplevd kirken 
i dempet belysning. En kunne komme 
fram til lysgloben og tenne et lys eller bare 
sitte i stillhet i kirkebenken. Klokka halv ti 
spilte organisten et vakkert musikkstykke 
etterfulgt av en salme og kveldens ord til 

ettertanke og bønn. Tom Torkehagen er 
primus motor for opplegget og han fortel-
ler at det har vært stor velvilje til å stille 
opp blant organister og de som har hatt 
Ord for kvelden og praktisk ansvar. Torke-
hagen sier at mange har oppdaget at dette 
er en perle i fastetiden. Og selv om en sit-
ter ned i stillhet oppleves det også som et 
fellesskap å være tilstede. 

Men nåde rakte ut ei hand
Og da blei trua skapt.

Jeg har vært gjennom angst og 
slit
Og sett det verste skje
Men likevel var veien der
For nåde vandra med

Når alt er gjort og livet gått
Da står en sak igjen
Det Gud har sagt i nådens bok
Jeg er ditt håp min venn.

Ja en gang skal vi møtes der
Og synge tusenstemt

På bånn av alt sto nådens port
Og der lå himmel’n gjemt.

Når vi har stått i evighet
Og jubla nådens sang
Da er den like sterk og rå
Som aller første gang.

Lewi Bergerud hadde konsert i Engehaugen kirke 13.februar.

Vardal kirke har fått pu-
ter i benkene 

Det er ikke til å komme bort fra at 
kirkebenker av tre er harde å sitte på, og 
menigheten i Vardal har lenge savnet pu-
ter i sine benker. Nå er det endelig puter 
på plass, til stor glede for alle som kom-
mer til kirka. 

Menighetsrådet er svært glade for at de 
etter grundig utredning fikk Tove Hau-
gen, som driver sitt eget firma,  til å gjøre 
jobben. Menighetsrådet for perioden 
2015-2019 nedsatte en komite som tok 
seg av utredningen, og med god hjelp av 
de ansatte på kirkekontoret ble prosjektet 
satt i gang. Hele rådet stilte seg bak farge-
valg, tykkelse på putene og valget av Tove 

som leverandør. Det var viktig for rådet 
og benytte lokale krefter, både fordi det 
gir identitet til prosjektet, men også fordi 
det er kortreist verdiskaping sier Marian-
ne Nordahl-Pedersen i menighetsrådet, 
og berømmer Tove for samarbeidet og re-
sultatet. Tove har bestilt stoff og materiale 
til putene, og var med på å legge putene 
på plass i kirka. Tove har lagt ned utal-
lige timer på systua si for og ferdigstille 
putene. Oppgaven var stor, 48 puter, der 
mange var mer enn tre meter lange, og 
det var mer omfattende enn både Tove og 
menighetsrådet hadde sett for seg. Her er 
det benker med innsving og hjørner, slik 
det gjerne er i gamle kirker.  På gudstje-
nesten juleaften fikk både Tove, familien 
og en fullsatt kirke teste putene. Godor-

dene om sitteopplevelsen var mange, og 
nå er eneste bekymring at folk sitter så 
godt at de sovner, sier Roger Brevik, prest 
i Vardal kirke.

Tove Haugen og Marianne Nordahl-Pedersen 
med de nye benkeputene til Vardal kirke.

Gjøvik kirke har vært åpen man-
dag til fredag i fastetiden fram til 
avlysningen midt i mars. 
Foto: Petter Furuseth.

Fastetiden

Plutselig ble det meste avlyst
I travle dager har det 
hendt at jeg har drømt 
om at alle avtaler ble 
avlyst. Men nå, når det 
har skjedd, er det van-
skelig å finne roen.

Noen yrkesgrupper jobber på høygir, 
ikke minst innen helse. Andre permite-
res og får i likhet med folk i karantene, 
tid til overs. Noen opplever bortfall av 
inntekt, ja endog mulighet for konkurs. 
Mange jobber hjemmefra. Det kan gå 
bra det, men det kan også by på ekstra 
slitasje i parforhold og forhold til andre 
i hjemmet. På den positive siden noterer 
vi mulighet for flere barnedåper om et 
års tid.

Lett å bli frustrert
Det kreves mye av oss nå. Myndighe-

tene kommer med råd og restriksjoner. - 

Vi får ikke engang lov til å reise på hytta, 
klager vi. Det er lett å bli frustrert. Men 
vi lover å gjøre vårt beste, tross alt. Vi 
er da gode nordmenn, verdensmestre i 
dugnad.

Tenk muligheter
Tenk positivt på hvilke muligheter 

som nå åpner seg. Les en god bok. Se et 
artig TV-program. Ring noen som vil 
like å slå av en prat. Puss opp et rom i 
huset. Ta en tur ut. Det er visst ikke re-
striksjoner på bruk av det fantastiske 
løypenettet i Gjøvik. Møt våren!

Gikk fasten i vasken?
Faste, kalles tiden før påske. Kjerne-

punktene er å avstå fra mat, bruke tid i 
bønn og være raus med å gi til de fattige. 
Kanskje mistet vi noe underveis, vi som 
har et heller avslappet forhold til faste?

- Ta fasten tilbake, oppfordret Tom 

Torkehagen. For tre år siden fikk han 
gjennomslag for fastekveldene i Gjøvik 
kirke som du kan lese om her i bladet. 
Nå ble jo det også avlyst i år. Vi får satse 
på privat praksis: tid til stillhet og etter-
tanke, bønn og bibelord.

- Kjære Gud,
- Gi oss en sterk tro og en god porsjon 

selvdisiplin. Se til alle som er redde. Vær 
hos de syke. Hjelp oss alle i disse corona-
tider. Amen.

av Jens Dale
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FasteaksjonOlav den hellige

Gjøvikmann med ny innsikt om Olav den hellige

Av Ragnar Enger

Tore Skeie er historiker og kritikerrost sakprosaforfatter, opp-
vokst på Gjøvik. Hans store interesse for historie startet på Gjø-
vik bibliotek; blant indianerbøker og annen spennende historie. 
I 2018 ga han ut boka Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid. 

Denne boka er første bind i Gyl-
dendals serie om norske viking- og 
middelalderkonger. Den har fått glim-
rende kritikker. Skeie har inngående 
kunnskaper om den historiske perio-
de han skriver om og kombinerer sine 
kunnskaper med en eminent evne til å 
skildre både personer og miljø. Ut av 
dette blir det engasjerende lesning.

Tore Skeies bok handler ikke om 
den Olav som i ettertid ble et sam-
lingssymbol for nasjonen og som hel-
gen. Den dreier seg om Olav før 1030 
og slutter med Olavs ferd mot Stikle-
stad uten å beskrive selve slaget. Skeies 
prosjekt er å tegne et så sannferdig bil-
de som mulig av den historiske Olav 
uten å skjele til hvordan helgenkongen 
er tolket i ettertid. En slags parallell til 
forskningen på «den historiske Jesus», 
der en søker å forstå Jesus i sammen-
heng med hans egen tid. 

Samtidige kilder
Skeie benytter samtidige kilder mer 

enn sagalitteraturen som er skrevet 
nærmere to hundre år i ettertid. Skal-
dekvad, europeiske krøniker og arke-
ologiske funn gir sikrere informasjon 
om det som virkelig skjedde. På bak-
grunn av disse kildene utforskes histo-

rien ”på dens egne premisser”, slik han 
uttrykker seg i bokas etterord. Skeie 
gjør oppmerksom på at ”all kunnskap 
om denne for oss så fjerne tidsalder 
er grunnleggende usikker”. Bak hans 
tekst ligger ”tolkning og mange faglige 
overveielser og valg”. 

Bokas tittel Hvitekrist, er trolig valgt 
fordi den skildrer tida da vikingene 
begynte å bli kjent med den nye troen 
på Jesus Kristus. Det gamle var i ferd 
med å vike for det nye. Olav var født 
inn i dette religiøse trosskiftet, og var 
muligens primsignet (korsmerket) 
som barn. Dette sto likevel ikke i vei-
en for at han dro ut på vikingtokt som 
ungdom til Østersjøområdet i 1007.

Selvsikker og ærgjerrig
Senere fòr han til England, Frank-

rike og helt ned til dagens Spania 
med til dels store hærstyrker. Boka 
gir oss detaljerte skildringer av bru-
tale plyndringer, vold og drap. Olav og 
andre vikinghøvdinger stilte krav om 
enorme summer (tributt/løsepenger) 
som den engelske kongen ble tvunget 
til å betale for å slippe videre angrep. 
Dette resulterte i store rikdommer i 
sølv som Olav brukte for å skaffe seg 
makt og innflytelse da han senere kom 
til Norge. Vi får bilde av en person 
som var selvsikker, ærgjerrig og villig 
til å gå over lik for å lykkes i det han 
forsøkte å oppnå.  

Olav fikk nærmere kjennskap til 
kristendommen på sine ferder og ble 
døpt i Rouen i Frankrike  i 1014. Det 
virker som han er oppriktig i sin nye 
tro.

I 1015 kom Olav tilbake til Norge. 
Kristendommen hadde da fått et visst 
fotfeste, men gjennombruddet man-
glet, likeså det juridiske grunnlaget. 
Det får vi i 1024, på Mostertinget, 
et slags kirkemøte, som ble ledet av 

Olavs biskop, Grimkil (Grimkjell). 
Møtet markerte det definitive gjen-
nombruddet for kristningen av landet. 
Det som ble bestemt her, ble senere 
vedtatt på tingene. Grimkils kunn-
gjøring på Moster står som det mest 
betydningsfulle og varige som hendte 
i Norge under Olavs tid ved makten. 
All hedensk gudsdyrkelse ble forbudt, 
likeså det å sette ut uønskede barn for 
å dø, messedager skulle holdes, prester 
skulle sikres underhold og kirker be-
skyttes. 

Svekket konge
Olav mistet makten i 1028 og flyktet 

fra landet. Da han kom tilbake med 
kurs for Stiklestad, var han svekket. 
Han går mot et sikkert nederlag. Selve 
slaget får vi ikke innblikk i. Kanskje 
det kommer i Skeies neste kongebok 
om Harald Hardråde, Olavs yngre 
halvbror, som også deltok i slaget.

 Tore Skeie har skrevet meget inn-
siktsfullt og spennende om Olav Ha-
raldsson. Det kunne neppe vært gjort 
bedre. Men jeg skulle gjerne sett at 
han hadde tatt for seg mer om det gå-
tefulle ved at vikinghøvdingen Olav 
kunne bli Guds redskap. For det er et 
paradoks at en mann med så store feil, 
med sin brutalitet og som ikke lyktes 
særlig godt som konge, kunne få så 
store ettervirkninger etter sin død. 
Ingen konge har på langt nær hatt 
samme betydning samfunnsmessig 
og kirkelig. Kirker er viet til han i flere 
land. Kunne dette mysterium ha noe 
med ”Hvitekrist” å gjøre?

Tore Skeie. Foto: Paw Wegner Gissel

Nå er det vårt ansvar å sende et bidrag 
til Kirkens Nødhjelp på VIPPS 2426

Konfirmantenes aksjon 
til inntekt for Kirkes 
Nødhjelp 31.mars vil i år 
få en ny form på grunn 
av smittefaren. 

Karsten Torp i trosopplæringen i Gjø-
vik, forteller at konfirmantene vil bruke 
sine mobiltelefoner og oppfordre familie 

og venner til å gi til Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon på VIPPS 2426. Pengene som 
samles inn går til Kirkens Nødhjelps ar-
beid. Også i år det spesielt fokus på rent 
vann. Aksjonen setter også søkelyset på 
noen av de grunnleggende årsakene til 
fattigdom og konflikt og hva som kan gjø-
res for å skape en mer rettferdig verden.

Alle kan bidra
I år skal man altså ikke forvente at noen 

kommer med fastebøsse banker på døra 
og ber om et bidrag. Hver og en av oss må 
ta ansvaret selv for å bruke VIPPS 2426 og 
gi. Nøden tar ikke pause. La det ikke bli 
med tanken. VIPPS NÅ!

Kjempeshow for konfirmantene i Hunn kirke

Fredag 31.januar var de ca 200 konfirmantene i Gjøviks sju menigheter invitert til 
Konfirmantenes Kick-off i Hunn kirke. 

Dette er et gedigent show med lys og lyd, artige filmsnutter laget av Kristian Sand-
mark, band og solister og unge konfirmantledere i fri dressur. Opplegget gir en flott inn-
føring i hva konfirmasjonsprogrammet handler om.  I løpet av en bolle-og –saft-pause 
ble konfirmantene delt inn i grupper som stilte spørsmål til et sofapanel i programmets 
andre avdeling. «Helt ærlig» var overskriften, og gjennom en rask stemningsrapport i 
etterkant, var det tydelig for Be og hørs utsendte at kvelden falt i smak hos konfirman-
tene. All ære til LUPY og unge ledere for en kjempeproduksjon. 

Kick-off for konfirmantene i Hunn kirke 31.januar. Foto: Jens Dale.

Allsang i Engehaugen kirke
Torsdag 23. april kl 19.00 arrangerer kulturutvalget i Enge-

haugen en allsangkveld under tittelen "Visst skal våren komme".  
Hilde Kristin G. Jarlvang og Jon Lotterud leder kvelden, og de 

legger opp til en lett blanding av sanger og salmer. 
Det blir en enkel bevertning fra kl 18.30.

Jon Lotterud og Hilde Kristin G Jarlvang.

Nøden tar ikke virus-pause
Konfirmantene kommer ikke til å gå med bøsser fra dør-til-
dør i år. Men de vil bruke sine mobiltelefoner og oppfordre 
folk til å gi til Kirkens Nødhjelp. Her ser vi fra venstre Mar-
kus Andreassen Tingvold, Lars Andreas Tingvold-Allgot, 
Sebastian Bekken-Skyberg, Steinar Lunde, Jørn André 
Ødegårdstuen, Scott Voldheim og Markus Bøe Bekkelund.
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Det skjerNye menighetsråd

Engehaugen menighetsråd 2019-2023 samlet til sitt konstituerende møte.

Foran fra venstre: Silje Anette Sørlie-Sandnes, Merete Jemtland Marcussen, Solbjørg Nygård, Finn Rønning, Liv Stine 
Andresen Mo og Robert Rafael Robertsen Granum. 

Bak fra venstre: Jens Reidar Antonsen (sokneprest), Kai Bjørn Lindstad, Solfrid Drogseth Høie (leder), Torolf Offerdal, 
Anders Uthaug (nestleder) og Bjarne Kristoffer Kristoffersen. 

Knut Jarle Lehre og Regine Andrea Johanna Myrland var ikke til stede.

Hunn menighetsråd 2019-2023

Foran fra venstre: Inger Kristine Enger, 
Anne Vifladt, Marianne Østevik Skaug, 
Torunn Antonsen Berge (leder). I midten 
fra venstre: Solvor Sandmark, Elin Stik-
bakke og Svein Trondsen. Bak fra ven-
stre: Jens Dale (sokneprest), Hilde Melhus 
Lilleheier, Bjørn Arild Andersen og Geir 
Skaug (sekretær).

Åpen dag på Gjøvik krematorium og Hunn kapell
Lørdag 25 April fra kl.12.00-15.00 hol-

der Gjøvik krematorium åpen dag for 
alle som har lyst til å få bedre kjennskap 
til kremasjon og gravferd. 

Gjøvik kirkelige fellesråd er gravferds-
forvaltningen i Gjøvik kommune og for-
valter gravferd for alle innbyggere i Gjøvik 
kommune uavhengig av tros og livssyn. 
Oppmøte vil være i Hunn kapell som lig-
ger i tilknytning til Gjøvik krematorium, 
her vil det bli holdt en innledning med et 
kort foredrag om kremasjonens historie 
i Norge, litt om Gjøvik krematorium og 
om gravferd i Gjøvik kommune. Det vil 
bli anledning til omvisning i krematoriet, 

hvor vi følger gangen fra kistemottak til 
urneutlevering. Krematoriet vil ikke være 
i drift, men personalet vil være tilstede og 
forklare prosessen steg for steg. Vi vil også 
benytte anledningen til å vise frem Hunn 
kapells nye orgel som sto ferdig installert 
våren 2019, hvor en av våre organister vil 
spille litt for oss. Avslutningsvis vil det bli 
servert vafler og kaffe av diakonene, og 
det vil bli rom for å snakke med de ansat-
te og stille spørsmål. Vi håper mange vil 
finne veien til Gjøvik krematorium/Hunn 
kapell i Hunnsvegen 55 denne dagen. Vel-
kommen!

Tekst og foto Marianne Bratsveen

Diakonihuset ett år
20. februar var det 1 år siden Biskop Solveig «klippet snora» under den offisi-
elle åpningen til Diakonihuset.

Kari Karsrud Korslien hadde skrevet 
en bursdagssang for anledningen, med 
fine tilbakeblikk og humoristisk tilsnitt. 
Det var en del folk som kom for å feire, 
og vi fikk gaver og taler. Det som kanskje 
varmet aller mest, var den flotte bursdags-
sangen, flagg- og blomsterhilsen fra barna 
i Sørbyen barnehage. Tusen takk til dere 
som kom – og gjorde dagen fin!

Året har gått fort, og det har skjedd mye 
forskjellig på huset - alt fra sorggrupper til 
korprosjekt. «Vi har brukt det første året 
på å etablere Diakonihuset, og nå er det 
tid for å dra mer ut til hver enkelt menig-
het», sier Hilde K Jarlvang. I midten av 
mars møter vi representanter fra de sju 
diakoniutvalgene og menighetsrådene - vi 
skal bli bedre kjent, og sammen finne ut 
hvor veien går videre.

Den diakonale temareisen fortsetter
Første stopp er på Ynglingen, Gjøvik 

22. april kl. 18-20.00 med tema musikk 

og diakoni. Foredragsholder er Margret-
he Vang Nedregård, og med seg har hun 
organist Sindre Hovland. Senere blir det 
flere diakonale temaer i Biri 13.05 og En-
gehaugen 17.06. 

Tursamtaler
Har du lyst til å gå på tur og snakke om 

løst og fast? 2/4, 7/5, og 4/6, oppmøte i 
Engehaugen kirke kl. 12.00. 

Besøksvenn?
Kirkens besøkstjeneste er både for deg 

som trenger noen å være sammen med, 
eller som ønsker å bruke litt tid sammen 
med en venn. En du kan gjøre små, en-
kle oppgaver sammen med, eller bare 
ta en kaffe? Vil du vite mer? Ta kontakt 
med Christian Sporild cs928kirken.no 
97662824. 

Følg oss på Facebook (Diakonene i Gjø-
vik) og Instagram (Diakonihuset.no).  

Diakon Kari holder tale og introduserer morsom 
egenprodusert bursdagssang til Diakonihuset. 

Diakonene ønsker å bli mer synlige ute i me-
nighetene.  Fra venstre: Kari, Christian og 
Hilde Kristin. 

På kirketrammen før påske:
Jeg tenker ofte på hvordan de hadde det, 

den lille gjengen på 11 litt redde og for-
virrede og usikre mennene som satt igjen 
aleine i tida etter påsken. Det de hadde sat-
set på og gått "all in" for, det falt på mange 
måter helt sammen. Jeg må innrømme at 
jeg skulle ha gitt veldig mye for å fått være 
med på de første samlingene de hadde et-

terpå. Da satt de der og snakket sammen 
om det de hadde opplevd sammen med 
Jesus de siste tre årene, alle episodene, 
alle talene, alle de merkelige undrene. De 
prøvde sikkert å tenke tilbake alt det Jesus 
hadde sagt og gjort. De husket sikkert litt 
forskjellig også. Alle hadde kanskje ikke 
hørt det samme heller.  

Til slutt snakket de sikkert om noe av 
det siste Jesus hadde sagt til dem, selve 
oppdraget de hadde fått, om å gå ut til hele 
verden og fortelle og lære folk å holde alt 
han hadde lært dem. For et oppdrag. Det 
måtte fortone seg helt håpløst.

Også med datidens hjelpemidler. Det 
nyttet ikke å innkalle til pressekonferanse 
med verdenspressen, de kunne ikke twitre 
sitt budskap til millioner av følgere eller 
legge noe ut på Facebook. De kunne ikke 
en gang trykke opp en plakat. 

Nei, da, de måtte starte med å fortelle 
det videre, ansikt til ansikt, fra munn til 
munn.

Selve startskuddet gikk litt seinere, da 
pinsen kom med kraft og styrke, men vir-
kemidlene ble de samme. Entusiasmen og 
overbevisningen økte, og de tok fatt på det 
nesten håpløse prosjektet. Men de gjorde 
det, og det virket og det ble ikke håpløst. 
Og det er grunnen til at vi møtes til guds-
tjenester på Gjøvik, deltar i kristen arbeid, 
fortsetter å fortelle. I 2000 år har ordene 
som Jesus sa og lærte blitt gjenfortalt og 
bragt videre. På flere og flere språk og på 
flere og flere kreative måter. Kommunika-
sjonskanalene har skiftet og blitt videreut-
viklet. Og nå er det vår.

Tom Torkehagen
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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

Påske

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

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:

Anders Bakkum Småoppdrag
Oppussing og oppretting av gravminner

Mobil 478 83 647

Cato Bakkemo
Fysioterapeut/trener
970 27 629

Refleksjon til fjerde søndag i fastetiden over teksten Johannes 11.45-53

49 En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: 
«Dere skjønner ingenting. 50 Dere tenker ikke på at det er 
bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele 
folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men 
fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at 
Jesus skulle dø for folket.

God påskekrim 
må ha et skikke-
lig plot

Av sokneprest i Hunn Jens Dale

Bibelens påskefortelling 
har det. Drap planlegges. 
Men den onde handling 
viser seg å måtte tjene 
en høyere hensikt.

Øverstepresten Kaifas opptrer som kjø-
lig realpolitiker. 

-Det er bedre at et menneske dør enn at 
hele folket går til grunne!

Kaifas så en Jesus-bevegelse på offensi-
ven etter at Lasarus var blitt vakt opp fra 
de døde. Han fryktet at romerne ville slå 
grusomt ned på det som lett kunne forstås 
som et folkelig opprør. Da ville siste rest 
av jødenes selvbestemmelse gå fløyten og 
gudsdyrkelsen i tempelet satt i spill. Der-
for var logikken klar. Av to onder velger 
man det minste: Jesus måtte dø for folket. 

Men betydningen av Jesu død skulle 
sprenge Kaifas’ villeste fantasi. Uten at 
han vet det, blir hans ord profetiske. Gjen-
nom sin død på korset blir Jesus det ulti-
mate offer. En gang for alle sones verdens 
synd. Tempelgudstjenestene og de stadige 
ofringene som Kaifas ville bevare, har ut-
spilt sin rolle. Mennesker kan møte Guds 
kjærlighet uten å måtte bringe noe son-
offer eller påberope egen fortreffelighet. 
Martin Luther sa det slik: - Min Gud er en 
forsonet Gud.

Ved sin død og oppstandelse samler 
Jesus til ett alle Guds barn i hele verden. 
Den onde plan om å drepe Jesus må tjene 
Guds gode plan om å frelse alle.
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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

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: Anna Hammerseng Røegh, Vik-

toria Berget, Trygve Trætteberg, Anton 
Lie Alfstad, Ellie Brovold Miland, Petter 
Brovold Halsethmo, Leah Martine 
Westrum, Tiril Næss Hordvei, Hennie 
Strand Dysthe, Vida Maurud, Celine 
Rutkovskaya Svartbekk

VIGDE: Ulla Adelein Neråsen og Kjetil 
Koll-Hansen

DØDE: Grethe Ulimoen, Stein Nor-
mann Hovensjø, Jane Kristoffersen, 
Odd Andersen, Syver Byfuglien, Henry 
Hagebakken, Claudia Brunner, Jan 
Harald Hammersborg, Kjell Haugom, 
Thurid Bekken, George Martin Gasper, 
Kirsten Margrethe Sveum, Magnar 
Annexstad, Anne Nybakk Dahl, Arve 
Sveen, Anna Reiten, Ingrid Wold, Helge 
Eirik Eliassen, Grethe Pettersen, Eli 
Reidun Stende, Bjørg Paula Stenbæk, 
Trond Marthinsen, Svein Ingar Byfug-
lien, Einar Olsen, Bjørn Hovsveen, Åge 
Johnny Andersen

Bråstad:
DØPTE: Anna Lyshaugen Jordet, El-

vira Nikoline Raudi-Sætren, Mathias 
Wiklund Hellerud (døpt i Balke kirke), 
Emilie Hagen-Lysaker (døpt i Biri 
kirke)

Engehaugen:
DØPTE: Sofia Sviund-Sydbøge, Even 

Bøyum Sviund, Storm Sjømark, Olivia 
Bjerke Liodden, Matheo Storengen 
Løkken, Martin Lie Martinsen, Eskil 
Kristiansen (døpt i Hoff kirke)

DØDE: Tore Erik Eriksen, Ola Stenberg, 
Kåre Johansen, Terje Kristiansen, Gerd 
Karin Wollan Reiner, Magnar Ingolf 
Roseth, Jon Fretheim, Reidar Torgny 
Syljusveen, Eva Aukrust, Reidun On-
sum, Helen Hansen, Thorvald Holm, 
Roar Eilif Tverå, Ingeborg Solbue, Arne 
Philip Fraas, Bjørn Lillevik, Sigurd 
Mobekk

Vardal:
DØPTE: Herman Rosendahl Viberg, 

Vilja Kollshaugen Bratlistuen, Selma 
Kristine Ristebråten, Gabriel Bjørkås 
(døpt i Halsa kirke)

DØDE: Anne Mary Stenvold, Mona 
Hilde Nygaard, Jan Normann Andreas-
sen

Hunn:
DØPTE: Deron Wanda Mukane, Sara 

Vorgaard Aas-Jensen, Amund Bjørgo, 
Debra Ayeta Wanda, David Wanda Ki-
tibwa, Agnes Wilberg Slåttsveen, Laura 
Holstad Endal

DØDE: Anbjørg Lønstad, Aslaug Henny 
Haug, Kåre Kløvrud, Randi Kjellvold, 
Harald Elvsveen, Åge Bjørnødegård, 
Arne Kristiansen, Ester Bruflat, Heiki 
Løvlien, Evelyn Gunvor Paulsen, Borg-
ny Kristine Heggenes, Tiril Johansen, 
Borgny Andrea Falck-Ytter, Olga Engen, 
Bjørnhild Lilleengen, Steinar Løkken, 
Finn Hjelleset, Sigfrida Kirkeby

Slekters gang:

Bispedømmerådet

Hamar bispedømmeråd - til tjeneste for folkekirken

Innlandsdikteren Hans Børli setter ord 
på det mange av oss opplever, og som vi 
stadfester gjennom dåpen. Åtte av ti inn-
byggere i Innlandet er døpt, og med det 
medlemmer i Den norske kirke. 

Dere har nå valgt hver enkelt av oss i bi-
spedømmerådet, til å forvalte og videreut-
vikle kirken vår. Vi er svært takknemlige 
for den tilliten dere har vist oss i valget, og 
skal gjøre vårt beste for at kirken vår skal 
ha rom for alle. 

Folkekirken rommer det alminnelige li-
vet. Her er det rom for tradisjon og kultur, 
og et hellig rom for livets milepæler, dåp, 
konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det 
kristne budskapet om nestekjærlighet, er 
verdigrunnlag og bærebjelke. 

Bispedømmerådets oppgave er å «vekke 
og nære det kristelige liv i menighetene». 

Det skal rådet gjøre, gjennom å fremme 
samarbeid mellom menigheter og bispe-
dømme, fordele statlige tilskudd, opprette 

og legge ned 
stillinger, til-
sette kirke-
lige ansatte og 
legge planer 
og strategier. 

H a m a r 
b i s p e d ø m -
meråd vil at 
kirken vår skal være mer synlig, mer re-
levant, og mer tilstede i folks hverdagsliv. 
Framover vil vi satse på dåp, og på rekrut-
tering til stillinger i kirka. 

I dåpen feirer vi livet, tar imot Guds 
kjærlighet og blir del av det kristne glo-
bale fellesskapet. Medlemsundersøkelsen 
fra 2019 viser at 8 av 10 ville valgt å døpe 
barna sine i dag. Dette ønsker vi å imøte-
komme ved å gjøre dåp mer tilgjengelig. I 
hvert prosti vil det i løpet av 2020 bli gitt 
tilbud om drop in-dåp.

Prestemangelen er mange steder pre-

kær. Det pågår et arbeid nasjonalt for å 
øke rekrutteringen til stillinger i kirka, og 
i Hamar bispedømme gjør vi i tillegg egne 
tiltak. Vi har som mål at flere nyutdanne-
de prester vil se mot Hamar bispedømme, 
som et attraktivt sted å jobbe og bo.

Hamar bispedømmeråd vil at folkekir-
ken i Hamar bispedømme skal være for 
deg og meg; hellige rom for alminnelige 
liv.

Takk for tilliten dere har vist oss.

Hamar bispedømmeråd

«Et menneske uten gudsfølelse - 
nei, det tror jeg ikke eksisterer.»

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
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Takk for alle bidrag til Be og hør på konto 2050.02.93692

Gjør dette til minne om meg… Her er natt-
verdbordet dekket. Foto: Petter Furuseth

To tegn på Guds kjærlighet
Kan du tenke deg noe mere sjenerøst enn å invitere dine venner som snart skal 
svikte deg på det aller groveste – til et festmåltid! Jesus gjorde det. 

Det var rett etter påskemåltidet skjær-
torsdag at sviket skjedde. Da de kom ut i 
natta og møtte soldatene, fornektet disi-
plene Jesus, og de bannet på at 
de ikke kjente han! Judas utle-
verte Jesus til døden. For noen 
«venner»!  

Som jeg har elsket dere
Da de satte seg til bords den-

ne kvelden, hadde Jesus sjok-
kert dem med å vaske føttene 
deres – noe som var en slaves 
oppgave. Slik skal også dere 
gjøre, sa han.  Slik jeg har elsket 
dere, skal dere elske hverandre. 
Da Jesus vasket disiplenes føtter, var det et 
tydelig tegn som viser oss hva som er stort 
i Guds øyne og hvem som er størst i Guds 
rike.  

Så gir Jesus disiplene ett tegn til på 
Guds kjærlighet og sjenerøsitet. Jesus tar 
et brød, bryter det og sier: ta imot og spis! 
Dette er min kropp.  Så tar han et beger 

med vin og sier: dette begeret er den nye 
pakten i mitt blod som utøses for dere så 
syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som 

dere drikker det til minne om meg. Dette 
tegnet på Guds kjærlighet løfter vi fram i 
kirkene hver søndag når vi feirer nattverd. 

Det nye tegnet
Jesus snakker om en «ny pakt» - en ny 

overenskomst - mellom Gud og mennes-
kene. Fra nå av er det slutt på «det gamle 

testamentet» med ofringer i templet. I 
brødet og vinen gir Jesus seg sjøl til disi-
plene. Når vi deler brødet og vinen i natt-

verden, er dette det nye tegnet 
på Guds tilgivelse og gjestfrihet. 
Fra og med Jesus er det Det nye 
testamentet som gjelder – hvor 
alle inviteres og ingen kan si at 
de ikke er bra nok.

Jesus satte seg til bords med 
«tollere og syndere», og i natt-
verden utvides dette fellesska-
pet. Millioner av mennesker 
rundt hele kloden feirer nå natt-
verden som et håndfast tegn på 
at vi er brødre og søstre og at 

Gud elsker og tilgir oss. 
Skjærtorsdagen gir Jesus oss to sterke 

tegn på Guds kjærlighet: fotvasking og 
nattverd. 

Skjærtorsdag betyr «den reine torsda-
gen», for Jesus gjorde disiplene reine på 
både føtter og hjerte.

Jacken Nyhus


