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Redaksjonens hjørne
I skrivende stund har det nylig vært dugnad rundt kirka og på kirkegården i Biri.
Bildet på forsiden er hentet derfra, og det er tatt av Hanne Moesgaard Skjesol.
Denne gangen har jeg lyst til å hylle alle som tar i et tak i frivillig arbeid i bygda; i lag,
foreninger og menighet. Det bidrar til å opprettholde gode aktiviteter, og det bygger
følelsen av fellesskap. I kirka er vi svært takknemlige for alle som bidrar; på babysang,
i barnekor, kafé Noa, konfirmantarbeid, i råd og utvalg, som gudstjenestemedhjelpere
eller ved dugnader på kirkegård og ved kirka.

BIRI MENIGHET
Biri menighetsråd: Cathrine Thorstensen, leder
Øyvind Schiager, nestleder
Jostein Skundberg, repr. i fellesrådet

Nå i disse dager jobber menighetsrådet med å finne nye løsninger for distribusjon av
Menighetsbudet. Vi er svært takknemlige for at Redalen Sanitetsforening har meldt seg
til tjeneste for å distribuere bladet i Redalen. Her er det mange som ikke har fått bladet
de siste årene. Nå blir det gode lokalkjente folk som tar over utkjøring.
Så er spørsmålet om vi kunne fått til dette på flere ruter i bygda. Kanskje flere lag og
foreninger har lyst til å være med? Ta gjerne kontakt!

Ansatte: Hanne Moesgaard Skjesol, sokneprest
Inger Schiager, kantor
Per Arne Kristiansen, kirketjenervikar
Sandra Marie Lund, saksbehandler 50%

I arbeidet med å få på plass et nytt orgel i Biri kirke er vi også svært takknemlig for alle
som deltar i dugnaden ved å være med å gi et bidrag. Det kommer stadig inn gaver, og det
er mer informasjon om orgelaksjonen inne i bladet.

Biri Menighetskontor:
Birivegen 101, 2836 Biri
Åpent torsdager kl. 10.00 – 14.00
Kontortelefon: 458 76 201
Kirketjener: 95 22 81 08
E-postadresser:
Sandra Marie Lund: SL679@kirken.no
Inger Schiager: is325@kirken.no
Hanne Skjesol: hs677@kirken.no

Hannes tanker
Alle kjenner Paulus sine ord om TRO, HÅP og KJÆRLIGHET: «Så
blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem
er kjærligheten.» (1 Kor.13.13) Det er kjerneord i dag slik som Den
lille Bibelen var det før. «For så høyt har Gud elsket verden at han gav
sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.» (Joh.3,16)
Kjærligheten seirer. Kjærlighet for alle. Det er slagord fra PRIDE.
Jeg håper av hele mitt hjerte at alle får lov å elske og bli elsket.
Men hva med troen og håpet? Jeg har ikke hatt så lett for å skille
mellom de to før koronaen kom. Nå synes jeg det er mye enklere, for
jeg håper at når dere leser dette, kan jeg snart få besøk av familien min
fra Danmark. Jeg håper også at jeg kan få lov å feire mine foreldres
diamantbryllup i juli, men ingen vet hvordan det blir. Alt er med
forbehold. Åh, men jeg håper, og jeg tør nesten ikke å begynne å glede
meg. Det er for tidlig å si om det jeg håper på vil gå i oppfyllelse.

Troen er jeg mer sikker på, selv om jeg ikke har bevis for den. Troen er
på en måte øynene som ser verden. Jeg tror at Gud hjelper oss med å
oppnå det vi håper på. Så lenge det er tro, er det håp. Det er et ordtak
som er helt sant. Gud er livets Gud. Gud, er en gud som frelser. Han
ser muligheter hvor vi gir opp. Kommer det til å gå bra, så er det Gud
jeg takker. Det tar ikke æren fra alle dem som har stått på. Jeg tror at alt
det gode vi mennesker gjør for hverandre, gjør vi fordi Gud inspirerer
oss til det. Kjærligheten og håpet kommer fra Gud.
Jeg skulle ønsker at flere kunne få håp. Kan ikke det også bli et nytt
slagord i Pride?
Håp til alle! La håpet seire! Det tror jeg vi trenger.
Hanne Moesgaard Skjesol

På musikkfronten ellers er vi glade for at vi kan tilby sommerkonserter i kirka på onsdag
formiddag dette året også. Bla om og les mer om hvem som skal spille og synge.
Vi trenger musikk, vi trenger gudstjenester, vi trenger fellesskap.
La oss håpe på en god sommer med mange muligheter for å møtes!

Redaksjonen ønsker alle en riktig god sommer!

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
Dag Landmark, leder
Line Langseth Bakkum, Kirkeverge
Besøksadresse:
Strandgata 13 A, Gjøvik
Telefon 458 76 201/ Faks 61 14 6 4 81
E-post: post.gjovik@kirken.no
Kontortid: Mandag – fredag 08.00 – 15.30
DIAKONENE I GJØVIK:
Hilde Kristin G. Jarlvang,
hj793@kirken.no, 916 96 338
Chistian Sporild,
Cs928@kirken.no, 45878587 / 97662824
Kari Karsrud Korslien
kk896@kirken.no, 922 97 269

Sankthansaften
Først og fremst tenker vi på å gjøre noe
trivelig denne dagen fordi den nesten
faller sammen med årets lengste dag. Vi
kaller den midtsommeraften, eller jonsok.
Jonsok kommer av norrønt «jonsvaka». Jon
er døperen Johannes, og vaka betyr nattevåk
med bønner før en høytidsdag. I mange
kristne land er dette en viktig fest til minne
om fødselsdagen til døperen Johannes.

TROSOPPLÆRERNE I GJØVIK:
Karsten Torp, kt693@kirken.no, 950 65 812
Eiliv Revling Holm,
eh779@kirken.no, 949 73 714
Hilde Engevold, he839@kirken.no, 415 71 492
Marte Hjeldsbakken, mh978@kirken.no,
478 58 135

Mari Brekne
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Siste nytt om orgelaksjonen
Vi forsetter føljetongen om innsamlingen til nytt orgel i Biri kirke. Det
er inspirerende og morsomt å se hvordan innsamlingssøylen i form av
en orgelpipe, stadig farges rødere. Det er fantastisk å kunne konstatere
at det stadig kommer inn nye gaver og bidrag.
I mai fikk vi en gave på 40.000,- fra Speidergruppa i Biri. Den er
egentlig nedlagt, men de tok jobben i fjor sommer med rengjøring og
opplåsing av toalettanlegg på badeplassen ved Travbanen. Pengene de
fikk for denne jobben valgte de å gi til orgelaksjonen.
Vi har også sendt ut henvendelser til næringslivet i Biri om å støtte
aksjonen ved å investere i en orgelplakett. Vi har fått flere positive svar,
og vi håper på enda flere.
Pr. i dag har vi samlet inn 975.000,-. Vi runder straks en million!
I mai hadde orgelkomiteen første møte med orgelkonsulenten, Halgeir
Schiager, som skal være en rådgiver videre i prosessen mot valg av nytt
orgel. Det er en lang prosess, men vi har nå kommet så langt at vi kan
begynne mer konkret på denne jobben. Som et første steg har orgelkomiteen og konsulenten hatt en befaring i to korskirker i distriktet
hvor det er valgt to forskjellige løsninger for plassering av orgelet.
Vi valgte å dra til Kolbu kirke og Nordsinni kirke. Begge har relativt
nye instrumenter. I Kolbu er orgelet bygd på galleriet bak i kirka, slik
som i Biri. Utfordringen med denne plasseringen er takhøyden. Det er
egentlig for lavt for de lengste orgelpipene.

Sommerkonserter 2021
Vi er glade for å kunne invitere til en flott sommerkonsertserie i Biri kirke i juli.
Da blir det fire konserter på onsdag formiddag kl. 12.00 – 12.30.
Konserten er gratis, men det er mulig å gi kollekt ved utgangen.

I Nordsinni valgte de derfor å bygge det nye orgelet nede i kirka, i det
ene sideskipet. Begge disse orglene har omtrent like mange stemmer.
Hva som er mulig og ønskelig i Biri vet vi ikke. Dette vil uansett være
en grundig prosess i nært samarbeid med riksantikvaren, men det er
viktig at vi gir oss selv muligheten til å drøfte alle mulige og umulige
alternativer.

7. JULI: AMUND HAUGEN TUSVIK,
FIOLIN, LINE LØVLAND ØFTSAAS,
FLYGEL
Amund er nå ferdig med første avdeling
i sitt studie ved Norges musikkhøgskole,
og han har akkurat hatt sin fiolineksamen
i den anledning. Han vi spille noe av dette
programmet i Biri.
Line Løvland Øfstaas har også sin
utdannelse fra musikkhøgskolen i Oslo
og har lang fartstid som pianist og
akkompagnatør. Hun jobber til daglig
på musikklinja ved Gjøvik videregående
skole.

Uansett plassering er orgelkomiteen klar på at vi ønsker et så godt
instrument som mulig, der hver eneste pipe skal være av ypperste
kvalitet, og der vi får et orgel for kommende generasjoner i Biri.
Til høsten satser vi på et mer normalt liv, og vi håper at vi kan gjennomføre menighetsbasaren 25.sep. En stor del av disse inntektene vil gå til
nytt orgel.
Vi satser også på ny auksjon på Biri Herredshus lørdag 18. september.
Det var en stor suksess sist.
Om noen har interessante gjenstander for en auksjon er vi takknemlige
for tips. Ta ev. kontakt med Torvild Sveen, tlf. 945 10 200.

Gaver til nytt orgel kan vippses til 73415 eller
settes inn på konto 2010 23 01839.
Merk gaven «Nytt orgel»
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OG FLYGEL
Paul Wilmot er utdannet ved University College
900000
i Oxford der han studerte med konsertorganisten
800000
David Sanger. I perioden 2007-2011 var han på
700000
Mauritius der han var musikklektor i piano og
orgel ved nasjonalkonservatoriet og etter hvert
600000
repetitør og redaktør for Opera Mauritius.
500000
I 2011 flyttet han til Norge og var noen år
400000
organist på Vega i Nordland. De siste årene har
300000
han vært organist på Lillehammer før han i vår
ble ansatt som ny kantor i Gjøvik kirke. Han
200000
har hatt solokonserter i Oslo og Kristiansand
100000
domkirker og samarbeidet med BBC Singers
0
og Trondheimsolistene.
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28. JULI: HANNE
MOESGAARD SKJESOL,
SANG, MORTEN
WENTZEL, FLYGEL
Morten Wentzel er fra
Raufoss og har jobbet
som studiomusiker i flere
sammenhenger med ulike
artister. Han har også vært
pianist i husbandet til spisestedet Hematt i Gjøvik.
Hanne Moesgaard Skjesol
er sokneprest i Biri og har
sunget i kor og vært solist
i mange år.
Samarbeidet med Morten
er oppfyllelsen av en drøm
om å kombinere fellessang,
salmer og jazz. De har
samarbeidet siden 2019.
Det blir både solosang og
fellessang denne gangen
også. Hanne leder konserten
og sier litt om salmene
underveis.

21. JULI: MJØSCELLISTENE, IDA MALENE CHRISTENSEN OG
KAREN FLESVIG SCHRØDER
Ida Malene Christensen er fra Tønsberg, men har sin musikkutdannelse fra
Trondheim og Barrat Due. Ida har hatt mange ulike oppdrag, både som frilanser
og med Trondheimsolistene i inn- og utland. Hun er for tiden ansatt ved Gjøvik
kunst- og kulturskole.
Karen Flesvig Schrøder er fra Toten, og hun har bachelor i utøvende musikk med
cello som hovedinstrument fra Norges musikkhøgskole og Universitetet i Stavanger.
Hun har jobbet som cellolærer i kulturskolen i Kristiansund og som utøvende
musiker i Operaen i samme by. Hun flyttet tilbake til Toten i 2016, hvor hun jobber
som lærer og som frilans cellist.
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NY SOKNEPREST
I SNERTINGDAL OG BIRI

FØDSELSDAGSSANG

Her skal det skrives en fødselsdagssang, men de som skriver er litt usikre på ordene.
Hvilket ord skal de velge? Sett en ring rundt det ordet du mener er det riktige.
Sangen

A

B

C

1

Hurra for deg som.....................ditt år!

feirer

fyller

hyller

2

Ja, deg vil vi......................

salutere

jubilere

gratulere

3

Alle i ring omkring deg vi.........

går

står

trår

4

og se, nå....................vi marsjere

skal

kan

vil

5

bukke, nikke,...............

hoppe

neie

danse

6

snu oss........................

omkring

i ring

i sving

7

......................for deg

juble

synge

danse

8

med hopp og........................og spring

dans

sprett

sprell

9

ønske deg av hjertet.............gode ting

mange

kule

alle

10

og si.....................så

oss

meg

dem

11

hva.......................du mere?

vil

skal

får

HER ER NOEN NASJONALITETSTEGN FOR BILER.
Kan du finne det rette landet fra listen? Skriv navnet på landet
ved siden av kjennetegnet. Et av landene er skrevet allerede.
Du får ikke bruk for alle landene.
Sverige

Belgia

Nr

Navn

DK

Portugal

Italia

1

Knurr

S

Sveits

Danmark

2

Svalestjert

I

Hellas

Spania

3

Sypike

4

Svartbak

B

Polen

Island

5

Isgalt

IS

Norge

6

Børstespinner

F

Tyskland

7

Hegre

E

Frankrike

8

Admiral

9

Fossekall

10

Håbrann

11

Kaie

P

Hellas

Finland
England

BERIT RINDE

Jeg heter Berit Rinde og er den
nye soknepresten i Snertingdal
og Biri. Noen av dere kjenner
meg litt fra tidligere da jeg var
i prestepraksis i Biri menighet
rundt påsketider i 2008.
Jeg har akkurat fylt 60 år, er
enslig og bor på Gjøvik.

ER DET FUGL, FISK ELLER
SOMMERFUGL?
Hvis du ikke er sikker, må du ta sjansen og
tippe. Sett kryss for det du mener er rett.

N

GR

Bli bedre kjent med

Fisk

Fugl

Sommerfugl

Løsningene finner du på side 10

6

Menighetsbudet nr. 2 | 2021

LITT BIOGRAFI
Jeg er opprinnelig fra Drammen, er nest yngst i søskenflokken på fire,
og nå er begge foreldrene mine døde. Etter gymnaset har jeg gått både
folkehøgskole, førskolelærerskole og bibelskole. Min første jobb var
som barne- og ungdomssekretær for Det norske misjonsselskap (NMS)
i Namdalen. Deretter jobba jeg to år som avdelelingsleder i barnehage
i Hurdal. I 1988 flytta jeg til Gjøvik der jeg først jobba tre år som
barne- og ungdomssekretær for NMS i Oppland. Deretter var jeg
styrer/avdelingsleder i menighetsbarnehagen på Gjøvik i 13 år.

MINE TANKER OM JOBBEN JEG GÅR INN I
Jeg trives godt som prest på bygda. Folk i Snertingdal og Biri er nok
ikke veldig forskjellige fra dem som bor i Torpa, Kolbu og Eina. Som
prest møter jeg stadig mennesker som søker til kirka primært ved livets
store begivenheter som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.
Gjennom disse møtene ønsker jeg å styrke tilhørigheten til kirka og
bygge gode relasjoner. Alle er like viktige; enten de bruker kirka mye
eller lite. Så er det ekstra fint de gangene vi opplever fullsatt kirke og
salmesangen og Fadervår nærmest løfter taket.

Våren 2003 begynte jeg på deltidsstudium i kristendom grunnfag på
Menighetsfakultetet; samtidig som jeg jobba i barnehagen. Gjennom
studiet modnet tanken som jeg hadde hatt helt fra ungdomstida; at
jeg skulle bli prest. Våren 2004 slutta jeg i barnehagen og gikk over
til å studere teologi på heltid. 21. juni 2009 ble jeg ordinert til prest i
Gjøvik kirke. Da hadde jeg fått jobb som sokneprest i Torpa og Lunde
i Nordre Land. Der ble jeg i sju år. Fra september 2016 og fram til nå,
har jeg vært sokneprest i Kolbu og Eina.

Jeg ønsker å være en livsnær prest, en aktiv lytter og et godt medmenneske for folk i både i sorg og glede. Kirkerommene i Snertingdal og Biri er gode rom å være i, og jeg gleder meg til å jobbe sammen
med engasjerte og dyktige ansatte, menighetsråd og andre frivillige
medarbeidere i lag og foreninger.

HVORFOR SNERTINGDAL OG BIRI?
Opprinnelig hadde jeg tenkt å bli i Kolbu og Eina resten av yrkeslivet.
Men det å jobbe innen to forskjellige fellesråd (Øste og Vestre Toten),
er mer krevende enn jeg var forberedt på. Det blir dobbelt opp av det
meste og veldig mye forskjellig å forholde meg til. Så da Snertingdal
ble ledig, bestemte jeg meg etter hvert for at jeg ville søke. Nå gleder
jeg meg til å kunne fokusere på Snertingdal menighet og bare ett fellesrådsområde. At Biri-presten og jeg i tillegg skal utføre noen tjenester i
hverandres menigheter, tenker jeg bare gir en sunn variasjon for både
prest og menighet.
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PÅ FRITIDA
Mye av fritida mi går med til å være sammen med venner; enten i form
av besøk eller ut på tur. Jeg er også glad i å svømme, strikke, hekle og
bake. Litt lesing blir det også tid til. Fra høsten av tenker jeg å bli med
i Biri og Snertingdal kantori. Det er en god måte å bli kjent med lokalbefolkningen på; særlig når jeg ikke bor i bygda.
Jeg gleder meg!
Berit Rinde
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«Denne salmen er jeg glad i »
Det er vanskeleg å velja ut ei salme i den store salmeskatten vi har, men
valget mitt fall på Svein Ellingsens salme «Noen må våke i verdens natt».
Fyrst litt om salmediktaren. Svein Ellingsen vart fødd i 1929 og døde
i fjor. I Norsk Salmebok finn vi 58 salmer han har skrivi!
Han gjennomlevde mange kriser i livet med depresjonsperiodar og angst
frå tidleg ungdom – periodar med det djupaste mørke i sinnet. I 1969
hadde han med seg dei to døtrene sine på 6 og 3 år på det som skulle vera
ein kort tur til bensinstasjonen nær ved der dei budde. I glede over å sjå
nokre vener på andre sida av vegen sprang 6-åringen over mot dei, og
vart påkjørt av bil på veg attende mot faren. Denne tragiske opplevinga
farga nok mange av Svein Ellingsens salmer seinare. Men han greidde å
sjå ljoset att slik han uttrykkjer det i dåpssalmen «»Fylt av glede over livets
under». Den skreiv han då sonen, Eystein, vart fødd få år etter tapet av
dottera.
Salmen «Noen må våke i verdens natt» skreiv Svein Ellingsen i 1975. Eg
vil kalla det ei trøstesalme! Om Gud som alltid er der, sjølv om vi ikkje
ser han. Han held oss fast i det mørkaste mørket – i det meiningslause
som gjer det vanskeleg å tru at ein god Gud er til. Samtidig er vers 2 ei
oppmoding til oss alle om å vera milde og kjempe for andres rett, og
gjennom det peike på Gud – vera gode mot kvarandre, hjelpe og trøste!.
Og så i vers 3, trøysta og lovnaden til oss: «Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!», slik det står i Bibelen: «Jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende»!

Hans Nielsen Hauge (1771 – 1825)

I desse tider opplever mange av oss store og mindre kriser i liva våre,
pandemien herjar og i Midt-Østen fell bomber og granater og drep
uskuldige born og vaksne. Då kan det vera vanskeleg å tru på ein god
Gud! Vi stiller mange spørsmål! Men i siste verset av salmen skriv Svein
Elingsen: «Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud».
Det er og Bibelens svar!

I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hage ble født.
Det er vel verdt en feiring.

Tvilen høyrer til liva våre, men Gud held oss alltid fast i vår hjelpeløyse.

I 1813 ble Hans Nielsen Hauge dømt til to års straffearbeid i Akershus
festning. På grunn av tidligere fengselsopphold hadde han dårlig helse, og
mente dessuten at tiltalen var svært vilkårlig. Hauge anket saken, og lille
juleaften 1814 ble han ble han sluppet ut, men dømt til å betale tusen riksdaler til fattigkassen. Han ble først og fremst straffet for brudd på Konventikkelplakaten fra 1741 som forbød lekmenn å holde religiøse møter uten
sokneprestens godkjenning. I tillegg hadde han fornærmet geistligheten.
Men ellers fant ikke retten noe i hans forkynnelse som sto i motsetning til
den kristne lære.

Lavrantz Kyrdalen

Noen må våke i verdens natt,
Noen må tro i mørket,
Noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Noen må bære en annens nød,
Noen må vise mildhet,
Noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Hans Nielsen Hauge fikk i 1796 en sterk religiøs opplevelse, et kall til å
bringe Guds ord ut til alle. Han skrev flere bøker, og reiste i sitt liv landet
rundt og samlet folk til religiøse møter. Han sto fast på at det umulig kunne
være galt å forkynne, og kom ofte i konflikt med myndigheter og presteskap.
Han ble ofte arrestert, og satt ved en anledning i arrest på Svennes gård i Biri.
Det var i året 1800.

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
Er vi hos deg, du vår Gud!

Hauge hadde et våkent øye for fattigdom og nød, og oppfordret ofte vennene
til å samle inn av sin overflod og gi til dem som trengte hjelp til å klare seg.
I tillegg startet han utallige små bedrifter rundt i landet, og han interesserte
seg for det meste: salt, papir, jernverk, teglsten, trykkerier, sagbruk, møller…
Han så mulighetene landet gav, samtidig hadde han et øye for hva som
bodde i folk, og ville gi dem en sjanse. Her er et eksempel fra Dag Kulleruds

NoS 738
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bok om Hauge: «På Helgelandskysten fikk han vite at handelsstedet Løvøy
i Steigen var til salgs. Han dro dit og fant stedet «bekvemt». Handelen ble
ordnet på Hauges karakteristiske vis; Han skrev brev til Christoper Bratteng
i Snertingdalen, og fortalte om stedet; om ikke Bratteng kunne tenke seg
å selge egen gård og flytte hit? Det gjorde Bratteng. Han fikk gode kår på
Løvøy».
Både myndighetene og borgerskapet prøvde å stanse Hauge. Rett nok mente
de det var positivt at bedrifter ble startet, men «de (Hauges venner) slår seg
opp», og man burde sette en stopper for deres egennytte. Dessuten forkynte
han jo i strid med Konventikkelplakaten. Hvis ingenting skjedde, mente
mange, kunne det bli både religionskrig og borgerkrig i landet.
Et brev han skrev fra Hitra i 1802 er vel verdt å merke seg. Han utnevner
lokale ledere. De skulle lede etter kristne prinsipper: alle er likeverdige for
Gud «enten de er unge eller gamle, rike eller fattige i verden, kvinnekjønn
eller mannkjønn». Dag Kullerud sier i sin bok: «Dette brevet er et enestående
historisk dokument, både med tanke på organiseringen med en sentral
ledelse og lokale ledere, og ikke minst gjennom det at han velger seg både
kvinner og menn. De er likeverdige!»
De er likeverdige! Dette skrev Hauge for over 200 år siden!
Mari Brekne
Kilde: Dag Kullerud: «Hans Nielsen Hauge – Mannen som vekket Norge».
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Konfirmasjoner i Biri kirke
LØRDAG 4. SEPTEMBER
Sol Krognes Brynjulfsen
Rebecca Sveen Dahl
Jonas Eikeland Hagen
Amund Ødegården Hetland
Ørjan Høiby
Henrik Onsrud Jensen
Tonje Olsen Leirhol
Mina Emilie Løkken
Ingrid Mehlum
Tara Marie Skaug
Erlend Flåten Skundberg
Viktoria Steile
Sondre Steinstad
Remi Aleksander Brendhagen
Torpengen

SØNDAG 5. SEPTEMBER
Herman Leander Ødegården Aanstad
Maria Madison Trettsveen Grønvold
Ina Marie Hagesveen Hatlelid
Emilie Holm Hansen
David Jacobsen
Ambjørn Edvardsen Karlstad
Sondre Kjendseth
Jamina Øvstetun Tømte Ottosen
Live Sandsengen
Anna Sveen
Preben Bilit Sveum
Helle Hage Wirkola

TANNLEGEKONTORET
PÅ BIRI

MR MJØSEN
REGNSKAP

Tannlegene

Autorisert regnskapsførerselskap

HEIDI SÆTERBAKKEN
ANNE SOLÅS

Telefon 61 18 53 62

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

Rikke Viberg

Utfører alle tjenester ved dødsfall,
begravelse og kremasjon
i hele distriktet.

♥ Hjertelig takk

Slekters gang

♥ Hjertelig takk
Døpte

Eiliv Ramstad Bakken
Emilia Nedgård
Wilhelm Tobias Waldeland
Matheo Halvorsen
Eiliv Austlid Bergum
Lukas Andre Bakkum

Døde

Helge Ramsrud
Anne Margrethe Nervik
Arnulf Mæhlum Goplen
Helge Veisten
Inga Astrid Skolmen
Ernst Ottar Solbakken

for minnegaven ved Helge Veistens begravelse.
Hjemmetjenesten Biri

♥ Hjertelig takk

for minnegaven ved Arnulf Mæhlums
begravelse.
Biri sanitetsforening

Løsninger på oppgaver side 6
Løsning på «Fødseldagssang»
1B
2C
3B
4C
5B
6A
7C
8B
9C
10 B
11 A
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for minnegaven ved ved Anne Ma Nerviks
begravelse.
Hjemmetjenesten Biri

Løsning på «Nasjonalitetstegn for biler»
N = Norge
DK = Danmark
S = Sverige
I = Italia
B = Belgia
IS = Island
F = Frankrike
E = Spania
GR = Hellas
P = Portugal

Løsning på «Fugl, fisk eller sommerfugl»
1 = fisk
2 = sommerfugl
3 = fisk
4 = fugl
5 = fisk
6 = sommerfugl
7 = fugl
8 = sommerfugl
9 = fugl
10 = fisk
11 = fugl
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Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

potetbrød
Vanlig og glutenfritt

T • 61 18 69 40

Biri Flatbrødbakeri AS
2837 Biristrand

• Hele døgnet
www.nettum.no

Tlf.: 61 18 46 61

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03
Bekkelund
Birivegen 52, 2836 Biri

Verthuset V-E6
2836 Biri
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!

Gudstjenesteoversikten
finner du i

Menighetsbudet nr. 2 | 2021

11

Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

Hva skjer i Biri kirke?
JUNI

27. juni – 5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21-29
Redalssætra kl.1100 – Friluftsgudstjeneste
Blåsere fra Snertingdal Musikkforening
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge
Prest: Berit Rinde

29.juli – Olsokgudstjeneste
Luk 9,23.26
Friluftsgudstjeneste på Kirkerud i Snertingdal
kl.18.00
Blåsere fra Snertingdal musikkforening
Takkoffer til Kirkerudfondet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

JULI

AUGUST

4. juli – 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16,13-20
Seegård kirke kl. 10.00
Takkoffer til kirkemusikkarbeidet i Snertingdal
Prest: Berit Rinde

1. august – 10. søndag i treenighetstiden
Matt 18,21-35
Seegård kirke kl. 10.00
Takkoffer til trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

11. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1-10
Biri kirke kl. 10.00
Takkoffer
Prest: Berit Rinde

8. august – 11. søndag i treenighetstiden
2 Mos 20, 1-17
Biri kirke kl. 10.00
Takkoffer
Prest: Berit Rinde

18. juli – 8. søndag i treenighetstiden
2.Kor 8,9-15
Nykirke kl. 10.00
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

15. august – 12. søndag i treenighetsriden
Luk 8, 1-3
Nykirke kl. 10.00
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

25. juli – 9. søndag i treenighetstiden
Joh 8, 2-11
Biri kirke kl. 10.00
Takkoffer til Misjonsprosjektet: Diakonalt
arbeid i Thailand
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

22. august – 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41-48
Biri kirke kl. 10.00 – Gudstjeneste
Takkoffer til IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Prest: Berit Rinde

29. august – Vingårdssøndagen
Luk 17, 7-10
Biri kirke kl. 10.00 – Samtalegudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

SEPTEMBER

4. september
Luk 10, 38-42
Biri kirke kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
5. september
Luk 10, 38-42
Biri kirke kl. 11.00 – konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
12. september – 16. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 10-12
Biri kirke kl. 10.00
Takkoffer
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
19. september – 17. søndag i treenighetstiden
Luk 7, 11-17
Biri kirke kl. 10-00 – Høsttakkegudstjeneste
Biri kirkes barnekor deltar
Takkoffer: Bibel og språk i Mali
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

hamarmedia.no

Neste nummer
av Menighetsbudet
kommer ca. 15. september.
Innleveringsfrist for bidrag
er 15. august 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»

Biri kirke finnes også på Facebook

