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Redaksjonens hjørne Berits betrakninger
Pave Frans har skrevet en bønn for vår jord som vi veldig 
gjerne kan være med å be:      
   
En bønn for vår jord – skrevet av pave Frans i 2015

Allmektige Gud, du er nærværende i hele universet 
og i de minste av dine skapninger. 
Du omfavner med din mildhet alt som eksisterer. 
Utgyt over oss din kjærlighets kra� , 
så vi kan beskytte livet og skjønnheten. 
Fyll oss med din fred, så vi kan leve 
som brødre og søstre uten å skade noen. 
O, Gud for de fattige, 
hjelp oss å redde de forlatte og glemte på denne jord,
så dyrebare i dine øyne. 
Skjenk oss helbredelse i våre liv, 
slik at vi kan beskytte verden og ikke tære på den, 
slik at vi kan så skjønnhet, ikke forurensning og ødeleggelse. 
Berør hjertene til dem som bare ser etter pro� tt 
på bekostning av de fattige og jorden. 
Lær oss å oppdage hver tings verdi, 
å bli fylt med ærefrykt og ettertanke, 
å erkjenne at vi er dypt forenet 
med alle skapninger 
mens vi er på vei mot ditt uendelige lys.
Vi takker deg for at du er med oss hver dag.
Vi ber deg, gi oss mot i vår kamp 
for rettferdighet, kjærlighet og fred. 
Amen. 

Berit Rinde, sokneprest i Snertingdal og Biri 

Det var flott å feire Skaperverkets dag med utendørsguds-
tjeneste på Redalssætra siste søndagen i juni! Skaper-
verket er en fantastisk gave som Gud har gitt til oss! 
Samtidig er skaperverket en oppgave. Gud har satt oss 
til å dyrke og passe på jorda vår. Det er vi dessverre ikke 
alltid like flinke til. Egoisme og grådighet fører til skeiv-
fordeling og ødeleggelse. Mahatma Gandhi sa en gang: 
Jorden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet. 
Det er absolutt noe å tenke på!

Hva er egentlig en gudstjeneste? 
Selve ordet er satt sammen av to ord: Gud + tjeneste. En 
gudstjeneste dreier seg både om at Gud tjener oss og at 
vi tjener Gud. Gud gir oss sine gode gaver gjennom for 
eksempel dåp og nattverd, bibelord og tilgivelse. Og vi 
tjener Gud blant annet gjennom takkebønner og salme-
sang. Gudstjenesten har forskjellige ledd som er satt 
sammen i en fast rekkefølge eller ordning. Ordningen 
for en gudstjeneste kalles for liturgi. Det er latin og betyr 
folkets arbeid. En gudstjeneste er derfor noe vi – folket – 
gjør sammen. Den som leder gudstjenesten kalles liturg, 
og en eller flere andre er medliturg med forskjellige opp-

gaver. Men alle andre som er tilstede, har også sine opp-
gaver: for eksempel å synge med på salmene og si fram 
trosbekjennelsen og Fadervår. Flere ledd i gudstjenesten 
har røtter helt tilbake til de første kristnes tid. 

I løpet av en gudstjeneste, møter vi på noen ord og be-
grep som kan trenge litt forklaring eller utdyping. I flere 
numre av menighetsbladet framover vil vi ta for oss ett 
eller flere ord i gudstjenesten. 

Berit Rinde 

O R D  I  G U D S T J E N E S T E N
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Denne gang er «Redaksjonens hjørne» er skrevet dagen i august da FN 
sitt klimapanel la fram sin siste store rapport.
Forskerne er krystallklare på at klimakrisen er her, og de er blitt enda 
sikrere på at mennesker står bak temperaturøkningen. Klimapanelet 
anser dette som et avklart spørsmål som det ikke lenger er noe viten-
skapelig usikkerhet rundt.

I sommer har vi virkelig sett hvordan ekstrem varme og nedbør har for-
årsaket varmerekorder, branner og flom flere steder rundt om i verden.
Når dette leses har det akkurat vært stortingsvalg. Mål og visjoner for 
de neste 4 årene har blitt presentert for oss av de forskjellige politiske 
partiene.

Jeg har blitt bestemor til to små jenter det siste året, og jeg tenker mye 
på hva slags verden de skal vokse opp i. Jeg ønsker meg politikere som 
våger å tenke lengre fram enn til neste valg og som våger å ta innover seg 
de store utfordringene som vår verden står overfor. Mine barnebarn skal 
forhåpentligvis oppleve neste århundreski� e. Hvordan ser verden ut da?
Det er mange mørke skyer i horisonten, men det er også muligheter og håp.
FNs klimarapport konkluderer med at det fortsatt er mulig å unngå de 
verste konsekvensene av global oppvarming, men det må handles nå!
Vi må utfordre våre politikere, engasjere oss og ta ansvar for egne 
personlige valg.

Som kirke har vi også et ansvar for å rope et varsko mot ødeleggelse av 
skaperverket med all den menneskelige lidelse det medfører. Samtidig er 
kirkas oppdrag å formidle et håp som strekker seg utover tid og rom.

Forsiden av bladet er prydet av et kornaks i kombinasjon med tapet der 
halmen er vevd inn. I dette bladet har vi en reportasje om Biri-tapet, en 
liten bedri�  som startet med et kornnek. Kornnek er også med når vi 
bærer inn markens grøde på Høsttakkefesten. Den er i år på søndag 
19. september. Nok en gang sørger Bygdekvinnelaget for høstpyntet kirke.

Seinere, første søndag i november, er det Allehelgenssøndag der vi skal 
minnes de som er døde det siste året. I møtet med døden er kirkas bud-
skap håpet om oppstandelse og evig liv.

Vi skal kjempe mot ødeleggelse av jorda vi bor på, samtidig som vi lever 
i håpet om «en ny himmel og en ny jord»

God høst!



Siste ny�  om orgelaksjonen
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Innsamlingsbarometer 
orgelaksjonen

Gaver til nytt orgel 
kan vippses til 73415 
eller settes inn på 
konto 2010 23 01839. 
Merk gaven «Nytt orgel»

Menighetsbasar Bli med og syng i kor!

Velkommen til barnekor!

Inntektene fra årets menighetsbasar går til nytt orgel 
i Biri kirke.
Loddsalg på KIWI og COOP EXTRA, 17.–18. september og 
24.–25. september.

Basarsøndag på Bethel 
søndag 26. september kl. 18.00 – 21.00
Program: 
Loddsalg/åresalg  Sang ved Biri Snertingdal kantori
Andakt ved Berit Rinde  Innslag ved Torvild Sveen
Ka� eservering  Velkommen! Tine Thorstensen og Hanne Mette Roås med noen av basargevinstene.

Etter et koronapauseår har Biri Snertingdal Kantori startet opp igjen. 
Dette er et blandet kor for alle sangglade som ønsker å være en del 
av et korfelleskap. 
Koret øver i Seegård kirke i Snertingdal tirsdager kl. 19.00–21.30. 
Koret er et felles kirkekor for Biri og Snertingdal, og de har vanligvis 
hatt øvelser både i Biri og Seegård. Nå er alle øvelser lagt til Seegård 
i en periode. Der er det lettere å overholde de koronareglene som 
gjelder i dag. Dette kan endre seg i løpet av høsten. Dirigent for 
koret er Inger Schiager.

Koret ønsker seg flere sangere og alle er hjertelig velkomne til å 
komme på en øvelse for å se om dette kan være noe for dem.

Biri kirkes barnekor har startet opp igjen med øvelser. 
De øver i Biri kirke på onsdag ettermiddag, kl. 17.15 – 18.15.
Dette er et tilbud til alle barn i Biri og omegn. I utgangspunktet 
er det for barn fra 4.klasse og oppover. Vi håper å få til noen � ne 
opptredener i løpet av høsten.
Koret ledes av Inger Schiager og Astrid Ekern Dyb-Sandnes.
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Mesterpianist 
i Biri kirke
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Innsamlingen til nytt orgel i Biri kirke 
har passert en million! Vi må kunne 
tillate oss å feire litt på veien. Hurra!! 
Innsamlet beløp er nå ca. 1.020.000,- .
Dette er et prosjekt som vi er sammen om, og vi gleder 
oss til et nytt orgel som skal stå i generasjoner framover. 
Vi fortsetter innsamlingen og planleggingen med full 
styrke. Målet for orgelkomiteen er nå utarbeide en krav-
spesi� kasjon for et nytt orgel slik at oppdraget med 
å bygge orgel kan sendes ut på anbud i 2022.

Vi takker for alle gaver som har kommet inn siden sist. 
Det tikker stadig inn enkeltgaver.
Orgelaksjonen har også fått minnegaver i forbindelse med 
begravelser etter Karen Ingrid Taraldsrud og Håkon Sveen 
som vi er svært takknemlige for å ha fått.
Takk til næringsliv og enkeltpersoner som har kjøpt orgel-
plaketter. Disse selges for 5000,- og vi har flere igjen på 
lager.
Denne høsten hadde vi planlagt auksjon lørdag 18. sept. 
Auksjonen er utsatt!
Vi trenger mer tid til å samle inn auksjonsgjenstander, 
men vi håper å komme tilbake med en ny dato etter hvert. 
Ta gjerne kontakt om noen har interessante auksjons-
gjenstander.

Høstens hovedfokus blir 
menighetsbasaren som går 
over to helger i september. 
Det blir loddsalg på butik-
kene i Biri i helgene og på 
selve basardagen søndag 
26. september på Bethel.

Siste ny�  om orgelaksjonen
Søndag 17. oktober blir det konsert i Biri kirke med pianisten Ellisiv 
Tandberg. Hun har spilt hos oss ved flere anledninger, og hun er 
glad i å spille her. Nå har hun akkurat avsluttet sitt masterstudie i 
Wien med toppresultater. Hun � kk 20 av 20 mulige poeng fra hver 
av de � re professorene i eksamensjuryen og beste karakter, 1 (with 
Excellence).

Ellisiv er født og oppvokst på Gjøvik der hun var elev på Gjøvik Kunst 
og Kulturskole. Seinere tok hun bachelor ved Norges Musikkhøg-
skole med Håvard Gimse som professor.Så gikk ferden til Wien der 
hun nå altså har hatt en fantastisk eksamenskonsert.
Hun har allerede vunnet en rekke priser i konkurranser både i Norge 
og ute i Europa.Hun har spilt på flere av de største scenene i Norge 
som Oslo Konserthus, Hovedscenen i Operaen og Grieghallen 
i Bergen, alle som solist med orkester.

I studietida har hun spilt en rekke konserter 
i Østerrike og Norge, og i 2022 skal hun ha 
konsert i det berømte Musikverein i Wien.
Ellisiv kommer til Biri med et forrykende 
program som består bl.a musikk av Lizt og 
Rachmaninov.

Vi håper mange � nner veien til Biri kirke 
denne oktoberkvelden.

Biri kirke 
søndag 

17. oktober 
kl. 19.00

Bill. 150,- 
Billettsalg ved 

inngangen
Mulig å bruke VIPPS
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Løsningene � nner du på side 10

Søte, bløte stikkelsbær trær vær bær

du som er så rund og......... plen pen gren

Hvorfor skal du alle......... år sår klår

gro på slike sinte..................? stær klær trær

Kan du ikke neste.............. vår gård trår

flytte til en eple-............... sen ren gren

og bli gul og moden......... er der sær

så jeg kan få plukke.......... deg hei lei

uten å få stukket................? grei seig meg

Eks Gjø Gjøvik stad

1 Trav ladner

2 Sig banen

3 Biri munda

4 Ving berg

5 Mjøs strand

6 Vis vik

7 Øver hammer

8 Krage brua

9 Lille bygda

10 Skib rom

Eks.: 9 4 1 IDA

7 1 21 20 5

2 5 18 7 12 10 15 20

10 5 19 21 19

1 14 4 18 9 14 5

8 5 18 15 4 5 19

19 15 12 22 29 18

23 9 12 8 5 12 13

5 19 20 5 18

2 29 18 4

13 28 25 6 18 9 4

HVILKE ORD TROR DU ER DE RIKTIGE I DETTE DIKTET?
Dikt : «Søte, bløte - » (Inger Hagerup)                                                                                                                           
Det første ordet er allerede satt inn.

ALFABETET. FINN NAVNENE
Se eksempel.

HER ER ORDENE DELT I TO
Finn ut hvilke deler som hører sammen.                                                                  
Se eksempel.

«Det var en gang et julenek»
Slik starter eventyret om et julenek som ble til tapet. 
Tapetet fant veien til Oslo rådhus og FN-bygningen i New 
York. Siden har eventyret fortsatt, og Biri-tapet har blitt en 
del av norsk designhistorie. Tapetet får en plass i den nye 
Nasjonalmuseet i Oslo som åpnes neste sommer.

Vi har vært så heldige å få rester av tapet til bruk på orgel-
plaketter som selges til inntekt for nytt orgel i Biri kirke. 
Nå hadde vi lyst til å høre litt mer om denne lille bedri� en.

Ingeborg Semb møter redaksjonens utsendte i den gamle 
drengestua på slektsgården Semb som stammer helt til-
bake til 1355. Her � kk hennes bestemor Klare Schee ideen 
med å veve tapet av halm i 1938. Arkitektene Arnstein Arne-
berg og Magnus Paulsson � kk se tapetet, og de ble 
så begeistret at de bestemte å bruke halmtapet 
i sitt prosjekt i Oslo Rådhus. 

I dag har Biri-Tapet samarbeid med de 
fremste arkitektkontorene i Norge, bl.a 
Snøhetta, og naturproduktet Biritapet 
er blitt en kjent merkevare. Ingeborg 
understreker at miljøaspektet er viktig. 
Miljøkravene til nye o� entlige bygg er svært 
strenge, og Biri-Tapet er godkjent for slike 
prosjekter.

Halmen er et rent naturprodukt. Kornet dyrkes på gården, 
skjæres med gammeldags selvbinder, renses og veves 
i vevstolene på gården. Ingeborg er opptatt av å forene 
tradisjon og nyskapning. En annen Biring som har gjort 
stor suksess innen design er Torbjørn Anderssen fra Biri-
strand. Disse to har samarbeidet om å utvikle nye mønster,
og tapetet som er kalt «Gangar» har fått Merket for god 
design av Norsk Designråd.

Ingeborgs vei inn i bedri� en var ikke rettlinjet. Etter videre-
gående trengte hun tid og rom for å � nne seg selv og hva 

hun ville. Hun drev en tid med stell av hest i Lørenskog. 
Her lærte hun verdien av hardt arbeid, grunnleggende 
struktur og selvdisiplin. Siden dro hun videre til London 
for å jobbe og lære språk. 

Senere hadde hun et år i «Up with people», en organisa-
sjon for ungdom fra hele verden der målet var å forene 
folk med ulik kultur, religion og bakgrunn og sammen 
lage et show som de skulle turnere med. Ingeborg var 
med på turneer over hele USA og etter hvert i Europa. 
Dette er et år hun beskriver som helt grunnleggende, og 
hun holder fortsatt kontakt med venner fra ulike steder 
i verden. Tilbake i Norge var det litt småjobber her og 
der før hun etter hvert startet på en 3-årig utdannelse 

på BI. Så kom lysten til å prøve seg litt i tapet-
produksjonen. Hun beskriver det som 

å starte på «skrætsj»

Far Tor� nn tok over dri� en i 1977. Han var 
opptatt av at hvis Ingeborg skulle ta over, 
så skulle det være av lyst, ikke av plikt. 
Hun � kk leie tapet-bedri� en et år for å se 
hva dette dreide seg om. Det var en bratt 

læringskurve, men hun � kk god nytte av 
erfaring med hardt arbeid og viktigheten av å 

jobbe strukturert og målrettet.

Hun valgte å satse og siden (årstall) har hun eid tapetbe-
dri� en som i dag har 4 ansatte, inkludert henne selv. For 
Ingeborg har det ikke vært noe mål å bli en stor bedri� . 
Hun er opptatt av at de skaper et «evigvarende» produkt 
som gjør noe med omgivelsene og de menneskene som 
skal leve og være i disse rommene, enten det er i private 
hus og hytter eller det er utsmykning av næringsbygg og 
o� entlige bygg.

Møtet med mennesker er svært viktig for Ingeborg, og 
fornøyde og glade kunder den beste belønning. 



«Denne salmen er jeg glad i »

Arbeidsgruppe i kirka
Kan du tenke deg å være med i ei arbeids-
gruppe i kirka vår? 

Dette begynte som en idè før vi gikk inn i Koronatiden. Vi 

var flere som hadde lyst til å starte opp ei arbeidsgruppe 

for praktisk arbeid i og rundt kirka.
Hva kan det innebære? Vi må i første omgang møtes for 

å utveksle tanker og ideer. Arbeidet kan være så mangt, 

både innendørs og utendørs. Utgangspunktet må være 

å drø� e dette med kirketjeneren slik at det er avklart hva 

som er faste oppgaver som ligger i hans jobb, og hva som 

kan gjøres på dugnad. Det kan være renhold ut over det 

Halloween
Halloween feires 31. oktober, kvelden før Allehelgensdag 
1.november, men dette er ingen gammel, norsk skikk.                                                                                                                                           
                               
For over 2000 år siden bodde kelterne i det som i dag er 
Storbritannia, Irland og det nordlige Frankrike. Deres nytt-
år begynte 1. november. Om kvelden 31. oktober var det 
en festival til ære for dødens herre, fordi året i november 
gikk inn i en tid med visnende planter, kulde og mørke. 
Kelterne trodde at de dødes sjeler kom tilbake til sine 
jordiske hjem denne kvelden. Mange tente bål, kledte seg 
i dyreskinn og bar ulike dyremasker for å skremme bort 
eventuelle onde ånder.

På 800-tallet bestemte den katolske kirken at Allehelgens-
dag skulle være 1.november, og på den dagen feiret de 
en messe for å minnes helgener og martyrer. Kvelden før 
markerte de Allehelgenskveld, på engelsk «All-Hallow-
Evening».All-Hallow-Evening ble til All-Hallow-e’en som 
med tiden ble til Halloween
  
Mange beholdt gamle, keltiske skikker selv om de var 
kristne, og kledte seg ut på Allehelgenskveld.  Utvandrere 
brakte skikken med seg til Nord-Amerika, og nå har vi 
også Halloween i Norge.
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Det er høst, og det er � nt å lete etter salmer som passer 
spesielt inn i årstiden. I salmeboka � nner vi et avsnitt 
under overskri� en «Årstidene». Der � nner vi de kjente 
vår- og sommersalmene. Det har også kommet med en 
høstsalme, men den er ikke like godt kjent. Salmen står 
på nr. 847, «Han gyller himlens tak i gullsinober»

Teksten er skrevet av Jan Inge Sørbø. Han er professor 
ved Høgskulen i Volda. Han er litteraturviter og kultur-
journalist, og han har skrevet en lang rekke faglitterære 
og skjønnlitterære bøker. I 1993 gav han ut diktsamlingen 
«Blåmalar og litt lakkerar». Der har han skrevet et dikt 
for hver måned. «Han gyller himlens tak i gullsinober» er 
oktober-diktet fra denne samlingen.

Sinober er et rødt mineral som tidligere ble brukt som rød 
malerfarge, men som nå er erstattet av kunstig framstilt 
sinober. Den røde fargen er høstens farge, sammen med 
den gule, slik at ordet «gullsinober» rommer hele naturens 
fargepalett. Selv om ordet «Gud» ikke nevnes, er det ikke 
tvil om hvem «han» er som innleder hver linje i de to første
versene. I det tredje verset har vi varsomt beveget oss over 
i andre trosartikkel der «han» henspeiler på Jesus.
«Går du på glør, så går du på hans hender. Og når du blør, 
er det hans blod som renn»

Kirkemusikeren Ivar Jarle Eliassen utfordret Sørbø til å 
bearbeide diktet til en salmetekst. Det gjorde Sørbø, og 
Eliassen skrev musikk til teksten.
Salmen avslutter med en vakker kjærlighetserklæring 
til oss mennesker, knyttet opp mot fargene sinober og 
purpur. Purpur er en dyp lilla farge som nevnes mange 
ganger i Bibelen, og det var en svært dyr og verdifull farge.
«Frå hans palett flyt purpur og sinober. Og du er den som 
får hans kjærleiksbrev.»

Oktoberdagene kan være mørke, grå og triste, men 
oktoberdager kan også være fargesterke og klare. De kan 
være «kjærleiksbrev», bare til å ta imot med glede og 
takknemlighet.

Han gyller himlens tak i gullsinober.
Han heiser sola varsomt opp og ned.
Han helsar oss med sommar i oktober.
Han ski� er fargar på kvart ospetre.

Han ly� er trea langsamt opp av jorda.
Han murer opp eit � ell og lar det stå.
Han pustar liv og varme inn i orda.
Han hentar deg den dagen du skal gå!

Går du på glør, så går du på hans hender.
Og når du blør, er det hans blod som renn.
Han står der nederst når di krise vender,
for han stig ned og du stig opp igjen!

Det gull du ser på himlen i oktober,
er renningar i veven som han vev.
Frå hans palett flyt purpur og sinober.
Og du er den som får hans kjærleiksbrev!

Kilde: Vidar Kristensen: «Stevnemøte med salmeboka»
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som gjøres til daglig, f.eks pusse lysestaker og lysekrone. 

Utendørs kan det være maling, beising (bårehus, porter 

og gjerde), rydding av småkratt og annet vedlikehold. 

Hvor o� e vi skal møtes og hva som skal gjøres, må vi 

komme fram til i fellesskap.

Målet for arbeidsgruppa vil være å ta vare på kirka vår, 

samtidig som vi legger vekt på det sosiale fellesskapet. 

Ka� epauser og tid til en prat er viktig! 

Synes du dette høres interessant ut så ta kontakt så 

ta kontakt med Anne Merete Kjenseth eller Alf Kristian 

Steinstad.

Til denne kvelden skjærer folk ut gresskarlykter, barn 
og ungdom kler seg ut som spøkelser, skjeletter fugle-
skremsler eller annet skrømt, og går fra dør til dør for å 
tigge godteri: «Knask eller knep».
På engelsk roper barna:                                             

Trick or treat, trick or treat,                                           
give us something good to eat.                                     
Give us candy, give us cake,                                          
give us something sweet to take.                                  

Give us cookies, fruit and gum,
Hurry up and give us some.
You had better do it quick
Or we’ll surely play a trick.

Trick or treat, trick or treat,
give us something good to eat.                                     

Babysang Biri
Annehver onsdag kl. 11.00 i Biri kirke

8. september – 1. desember
8.9./22.9./6.10./20.10./3.11./17.11./1.12.) 

VELKOMMEN TIL BABYSANG!

Facebookgruppe: Babysang Gjøvik
Nettside: www.kirkenmin.no

Kontakt: Hilde Engevold, 
415 71 492
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Slekters gang
Døpte
Ylva Birgitte Kronborg Skjegstad
Nathaniel Ekern Gilde
Synne Folkestad Rudin
Fillip Valbjørn
Johanne Neraasen
Signe Rogne 
Jacob Ramberg 
Olivia Harbu Sveen 

Vigsler
Jon Kolstad og Cathrine Dunker Furuly

Døde
Jon Landgra� 
Ruth Tranberg
Karen Ingrid Taraldsrud 
Bergliot Brobakken
Birgit Taje 
Henrik Gullord
Grethe Rise Gullord
Aud Nielsen
Håkon Sveen
Grethe Sveinungsen
Annie Sletten
Øivind Lilleeng 

Løsning på «Hvilke ord....» Løsning på «Her er ordene delt i to»
Løsning på «Alfabetet»Løsninger på oppgaver side 6

TANNLEGEKONTORET
PÅ BIRI

Tannlegene
HEIDI SÆTERBAKKEN

ANNE SOLÅS

Telefon 61 18 53 62

potetbrød 
Vanlig og glutenfritt

Biri Flatbrødbakeri AS
2837 Biristrand

Tlf.: 61 18 46 61

Gudstjenesteoversikten 
� nner du i

Vi har egne lokaler for:
MINNESAMVÆR - KURS - MØTER

SELSKAPER
Utkjøring av mat til alle anledninger.

KAFFETERIA og MATBAR
med god og variert meny

OVERNATTING
Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede.

Tlf. 61 18 58 00
e-post: vertshv@online.no

www.vertshusetv-e6.no
Velkommen som vår gjest!

Verthuset V-E6
2836 Biri

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Utfører alle tjenester ved dødsfall, 
begravelse og kremasjon 

i hele distriktet.

BIRI
Hjemmebesøk, blomster 

og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
Birivegen 52, 2836 Biri

Autorisert regnskapsførerselskap

Ditt lokale 
regnskapskontor!
Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176 
post@mjosenregnskap.no
www.mjosenregnskap.no

MJØSENMRREGNSKAP
♥ Hjertelig takk 
for minnegaven ved ved Birgit Tajes  
begravelse.
Hjemmetjenesten Biri

♥ Hjertelig takk 
for minnegaven ved ved Henrik Gullords   
begravelse.
Hjemmetjenesten Biri

♥ Hjertelig takk 
for minnegaven ved ved Grethe Rise Gullords    
begravelse.
Biri Sanitetsforening

♥ Hjertelig takk 
for minnegaven til nytt orgel ved Karen Ingrid 
Taraldruds begravelse.
Biri Menighetsråd

♥ Hjertelig takk 
for minnegaven til nytt orgel ved Håkon Sveens  
begravelse.
Biri Menighetsråd

Eks.: 9 4 1 IDA

7 1 21 20 5 GAUTE

2 5 18 7 12 10 15 20 BERGLJOT

10 5 19 21 19 JESUS

1 14 4 18 9 14 5 ANDRINE

8 5 18 15 4 5 19 HERODES

19 15 12 22 29 18 SOLVÅR

23 9 12 8 5 12 13 WILHELM

5 19 20 5 18 ESTER

2 29 18 4 BÅRD

13 28 25 6 18 9 4 MØYFRID

1 Travbanen

2 Sigstad

3 Biristrand

4 Vingrom

5 Mjøsbrua

6 Vismunda

7 Øverbygda

8 Krageberg

9 Lillehammer

10 Skibladner

Søte, bløte stikkelsbær

du som er så rund og pen

Hvorfor skal du alle år

gro på slike sinte trær?

Kan du ikke neste vår

flytte til en eple-gren

og bli gul og moden der

så jeg kan få plukke deg

uten å få stukket meg?



Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

SEPTEMBER
19. september – 17. søndag 
i treenighetstiden
Luk 7, 11-17
Biri kirke  kl. 10.00 – Høsttakkegudstjeneste
Takko� er til Bibel og språk i Mali
Biri kirkes barnekor synger
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

26. september – 18. søndag 
i treenighetstiden
Matt 8, 5-13
Biri kirke  kl. 10.00 – Gudstjeneste
Takko� er til Biri menighetsarbeid
Prest: Berit Rinde

OKTOBER 
3. oktober – 19. søndag 
i treenighetstiden
5 Mos 30, 11-15
Biri kirke kl. 10.00 – Gudstjeneste 
Blå kors Norge
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

10. oktober – 20. søndag 
i treenighetstiden
Mark 10, 2-9
Biri kirke kl. 10 00 – Gudstjeneste
Gullkon� rmanter
Takko� er til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

17. oktober – 21. søndag 
i treenighetstiden
Luk 16, 19-31
Biri kirke kl. 10 00 – Gudstjeneste
Takko� er til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

24. oktober – 22. søndag 
i treenighetstiden
Joh 12, 35-36
Biri kirke kl. 10 00 – Gudstjeneste
Takko� er til TV-aksjonen
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

NOVEMBER
7. november – Allehelgensdag
Matt 5, 13-16
Biri kirke kl. 10 00 – Gudstjeneste
Takko� er til nytt kirkeorgel 
Biri Snertingdal kantori 
Prest: Berit Rinde, Hanne Moesgaard Skjesol

14. november – 25. søndag 
i treenighetstiden
Matt 14, 22-34
Biri kirke kl. 10.00 – Familiegudstjeneste
Takkeo� er til Biri menighetsblad
Prest: Berit Rinde

21. november – siste søndag i kirkeåret
Matt 25, 1-13
Biri kirke kl. 10.00 – Gudstjeneste
Takkeo� er til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

28. november – 1. søndag i adventstiden
Luk 4, 16-22a
Biri kirke kl. 10.00 – Lysvåkengudstjeneste
Takkeo� er til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

DESEMBER
5. desember – 2. søndag i adventstiden
Luk 21, 27-36
Biri kirke kl. 10.00 – Gudstjeneste
Takkeo� er til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Berit Rinde 

12. desember – 3. søndag i adventstiden
Luk 3, 7-18
Biri kirke kl. 10.00 – Familiegudstjeneste
Takkeo� er til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke � nnes også på Facebook

Neste nummer
 av Menighetsbudet

kommer ca. 10. desember.
Innleveringsfrist for bidrag

er 10. november til
is325@kirken.no

På forhånd hjertelig takk for 
ditt bidrag i bladet!

Menighetsrådet er takknemlig for gaver 
til drift av bladet. Bidrag kan vippses til 

73415 eller settes inn på konto 
2010 23 01839. 

Merk gaven «Menighetsbudet»

ha
m

ar
m

ed
ia

.n
o


