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Redaksjonens 
hjørne
Redaksjonens hjørne var skrevet og sendt inn. Denne gang skulle fokuset være på 
Frivillighetens år 2022.
Så kom torsdag 24.februar, og verden var ikke lenger den samme.
"Redaksjonens hjørne" måtte skrives om.

Det er storkrig i Europa. Det oppleves skremmende og uvirkelig.
Jeg tror mange kjenner på angst, usikkerhet og motløshet med hensyn til framtida, men 
det må ikke gjøre oss handlingslammet.
Da er det enda viktigere å understreke betydningen av nettopp frivillig innsats. Vi må 
fortsette å gjøre alt vi kan for gode nærmiljøer her vi bor, men vi må også bidra for å 
avhjelpe nøden som følger av krig. Alle har vi mulighet til å være med å gi, og det beste 
er å gi penger til en av de hjelpeorganisasjonene som arbeider i området. 
Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, oppfordrer til å gi bidrag til Kirkens Nød-
hjelp, som på vegne av kirken nå sørger for humanitær hjelp til mennesker i akutt krise.
I den forbindelse minner vi også om årets tradisjonelle fasteaksjon der konfirmantene 
skal samle inn penger nettopp til Kirkens Nødhjelp. Årets aksjonsdag i Biri menighet er 
5.april.

Den underliggende frykten for hva denne krigen kan føre til ligger der som et truende 
mørke. 
Da kan det være godt å kunne møtes i kirkerommet. Mange menigheter holder i disse 
dager kirkene åpne for bønn, trøst og ettertanke. Dette er også konkrete uttrykk for 
solidaritet. 
Vi vil forsøke å finne tidspunkter for åpen kirke her i Biri også. 

Snart er det påske. Påskens hovedperson måtte selv erfare angst og lidelse.
Videre handler påskebudskapet om at mørkets makter og myndigheter ikke skal seire.
Det er et trassig håp i møte med verdens ondskap. 
I denne tida gir det ekstra god mening å synge påskesalmen på nr. 479 i salmeboka, 
salmen som kalles Håpstango. I refrenget synger vi; 

 Så kan vi holde ut i tunge tider,
 så vet vi Gud er nær selv når vi lider
 så kan vårt brutte håp som solen stige
 Gud er hos oss

Etter to år med pandemi, skal vi endelig feire påskens gudstjenester i Biri kirke.
Det skal vi få glede oss over!

God påske!
Forsidebilde: «Frostroser» Maleri av Ida Løkken Anstensrud



KYRIE ELEISON
Det at vi synger Kyrie eleison på gudstjenesten, er helt 
gresk! Ja, det er faktisk bokstavelig talt helt gresk. Kyrie er 
tiltaleformen av Kyrios som betyr Herre, og eleison betyr 
miskunne deg eller ha barmhjertighet med. På godt norsk 
kan vi gjerne si at Kyrie eleison betyr Jesus, hjelp meg! 

Kyrie eleison er den eldste kristne bønnen vi kjenner til. 
Den første som ba denne bønnen, var den blinde Barti-
meus der han satt i veikanten og ropte da han hørte at Je-
sus kom forbi. Jesus stoppa opp hos Bartimeus og spurte: 
«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Bartimeus svarte: «La 
meg får synet igjen!» Jesus hørte bønnen, og Bartimeus 
fikk tilbake synet og slo følge med Jesus.

Gresk og latin var verdensspråkene i antikken. Når bøn-
nen Kyrie eleison fortsatt synges på gresk i kirker over 
hele verden, minner det oss på at vi tilhører den verdens-
vide kirka som har røtter helt tilbake til den tida Jesus 
gikk fysisk omkring her på jorda. 

Berit prest

O R D  I  G U D S T J E N E S T E N
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Biskop Solveigs påskeandakt 
Etter enda en dag i dødens landskap med sjokk, sorg og 
savn hadde Maria Magdalena og de andre som fulgte 
Jesus, søkt den hvile som søvnen gir. Men hun våkner 
grytidlig. Alle som har erfart død og sorg vet noe om dette. 
Være sliten. Legge seg. Gå inn i søvnen, men bråvåkne 
tidlig på morgenen og tenke: Er det sant?

De som sørget over Jesus, opplevde nok natta som enda 
mørkere enn de var vant til. Han som de hadde knyttet sitt 
håp og sin fremtid til var død. Han som snakket om evig 
liv, hadde selv gitt tapt for dødskreftene.

Tidlig på morgenen. 

Bråvåkne og kjenne på alt dette som døden er. Våkne og 
begi seg til graven.

… mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena 
til graven skriver evangelisten Johannes og skildrer Maria 
Magdalena og hennes skjelvende usikkerhet, raske løptur 
og overlevering av beskjed om at graven er tom. 

Jeg tror opplevelsen ligner på noe den amerikanske 
 poeten og sangeren Kate Wolf skrev:

Den fineste stunden jeg vet om
er den som kommer mellom nattens oppbrudd
og dagens gry.
Det er den timen da mørket ruller bort.

Fremdeles lever vi i kontrastenes verden. Fremdeles 
vil det være mange tidlige morgener med brennende 
 eksistensielle spørsmål omkring liv og død, fellesskap   
og atskillelse.

Men Jesu død er ikke lenger et tegn på maktesløshet, men 
et tegn på at Guds håp er plantet på jorden for oss alle. 
Han som i sannhet var død, lever i dag og går med oss 
alle dager.

Lyset fra den evige kjærlighet er der og styrker troen, 
 håpet og kjærligheten og utfordrer oss til å leve til Guds 
ære og til gagn for menneskene.

Velsignet påske!
Solveig Fiske
Hamar biskop



Gaver til nytt orgel  
kan vippses til 73415 

eller settes inn på  
konto 2010 23 01839.  

Merk gaven «Nytt orgel»
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Året 2022 blir et spennende år for 
 orgelaksjonen.
I samsvar med framdriftsplanen som er 
laget skal prosjektet med å bygge nytt 
orgel lyses ut dette året. Gjennomsnitt-
lig byggetid for et orgel er tre år.

Å bygge orgel er håndverk til minste detalj. I et 
orgel finnes det flere tusen piper som lages av en 
metallegering av tinn og bly og noen av forskjelli-
ge treslag. Kvalitetsmateriale er uhyre viktig, og 
det er et av ankepunktene mot det orgelet som 
nå skal byttes ut. Det var laget på 60-tallet av 
billige og til dels dårlige materialer.
Nå skal det bygges et orgel som skal stå i generasjoner 
framover. Orgelkomiteen har vektlagt kvalitet framfor 
kvantitet. Dvs. det viktigste er at hver enkelt stemme 
og pipe er av høy kvalitet i forhold til det å skulle bygge 
størst mulig orgel.

En orgelpipe er i realiteten en fløyte. Når den som spiller 
trykker ned en tangent, åpnes en ventil som slipper luft 
inn i den aktuelle pipen. 
En som spiller orgel har et helt orkester av blåseinstru-
menter til disposisjon, og det er ikke uten grunn at orgelet 
blir kalt instrumentenes dronning.
Orgelet kan fylle rommet med kraftig brus, og det kan 
akkompagnere den vareste solosang.
Noen tenker kanskje at det er et gammeldags instrument, 
men i utgangspunktet kan en spille all slags musikk og 
delta i samspill med alle slags instrumenter. 

Fortsatt er det slik at vi man-
gler en del på det vi skal 
samle inn her lokalt.
Innsamlingsresultatet pr. 
dags dato er 1.109.468,19.
Det ble samlet inn 
199.374,54 til det nye orge-
let i 2021.

Denne våren blir det ny 
menighetsbasar på Bethel 
24. april kl 1600. Det blir 
også loddsalg på butikkene 
i forkant.

Så er vi svært takknemlige 
for at billedkunstner Ida 
Løkken Anstensrud har gitt 
oss et verdifullt bidrag til or-
gelaksjonen. Vi har fått lage 
et trykk av hennes maleri 

«Frostroser» som skal selges til 
inntekt for orgelet.
Ida er født og oppvokst i Biri, 
men bor nå i Våler i Østfold. 
Hun er utdannet ved Kunsthøy-
skolen i Oslo, og hun har deltatt 

på en rekke utstillinger, kollektiv og separat. 
De som vil lese mer om Ida kan gå inn på hennes side 
www.idalokken.com 
Bildet er trykket på kunstpapir av høyeste kvalitet hos 
Bekkevold Lyskopi på Gjøvik. 
Vi har trykket opp 100 eksemplarer som selges for 600,- 
pr stk. Størrelsen er 24 x 30 cm.

De som ønsker å kjøpe dette bildet kan ta kontakt med 
Inger Schiager på tlf. 91182683.

Siste nytt om orgelaksjonen
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Konsert med Frøydis Grorud kvartett i Biri kirke

Det har vært to tunge år for kulturlivet gjennom 
pandemien. Det meste har vært nedstengt.
Hvis noen har savnet konsertene i Biri kirke kan 
vi nå tilby en skikkelig godbit av en konsert.

Onsdag 11.mai kommer Frøydis Grorud kvartett til Biri kirke.
Frøydis Grorud kjenner mange fra Beat for Beat, der hun var front
figur i livebandet i mange år.
Hun er både fløytist og saksofonist og er en av Norges mest aktive 
liveartister.
Hun har medvirket på en rekke album, konserter, turneer og 
TVinnspillinger.

I februar 2020 kom albumet «End of a Beautiful Story» ut. 
Sammen med tre eminente musikere, Torjus Vierli på tangenter, 
Hermud Nygård på trommer og Magne Thormodsæter på 
kontrabass former Frøydis musikken til en solid helhet.

Det var i et lite bedehus på Sørlandet, omgitt av gamle 
instrumenter og møbler fra en svunnen tid, hvor Frøydis 
Grorud kvartett fant roen og inspirasjonen til å spille inn ny 
musikk.
Tittelen «End of a Beautiful Story» ble til da Frøydis mistet en 
av sine nærmeste venner mens hun skrev på albumet.
«Livet er skjørt og uforutsigbart, og vi vet lite om hva 
 morgendagen bringer»

Hun fant trøst og styrke i å komponere musikk i denne perioden. 
«Musikk er for meg medisin, og jeg brenner for å uttrykke meg 
personlig gjennom instrumentene mine.»

Musikken inneholder elementer fra klassisk musikk, jazz, soul, 
gospel og folkemusikk.
Det blir vakker og sterk musikk i Biri kirke denne vårkvelden.

Biri kirke Onsdag 11. mai kl. 1930
Bill. 300,-  Barn gratis
Billettsalg på www.ticket.no 
Det blir også billettsalg i døra

Temakveld på om Hans Nielsen Hauge
Torsdag 5.mai, kl. 18.30 på Bethel
Foredrag av Ragnar Enger.
Innlegg ved Torvild Sveen.
Sang av Biri Snertingdal kantori. 
Bevertning.
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JEG VET eller JEG TIPPER
Er dette ei elv? Se eksempel.

KAN DU FINNE FUGLENE?
Se eksempel.

ORDSØKER
I ordsøkeren er det ulike ord, men du skal bare 
finne PÅSKE. 

Slik må du lete. 

Hvor mange ganger står PÅSKE i ordsøkeren?


Løsningene finner du på side 10

E H S N A U R S

D Å P Å S K E T

Å P Å S K E F Å

P Å S K E L Å R

Å L K P Å S K E

S N E S P R Å K

K P Å S K E L Å

E Å N Å D E Y R

NAVN ELV IKKE ELV

GLOMMA

OPERA

SJOA

OTRA

HONNE X

MESNA

MJØSA

VISMUNDA

MENY

VINGROM

VORMA

BEGNA

KAIE

1 PERLEUGLE  F A MEIS

2 KJØTT B TROST

3 NØTTE C PAP

4 MÅL D HAUK

5 NATTER E FALK

6 KONGE F UGLE

7 FOSSE G KALL

8 DOM H GAL

9 LIN I FUGL

10 TÅRN J ØRN

11 ORR K ERLE

12 HØNSE L SKRIKE
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Noen glimt fra Hannes permisjon

23. april St. Georgs dag – St. Jørgens dag

I høst fikk jeg innvilget permisjon i okt/nov for å 
kunne være i Danmark et par måneder. Jeg fikk et 
vikariat i nærheten av søsteren min, så jeg pendlet 
mellom min søster og mine foreldre i en leiebil. 
Det ble akkurat som jeg kunne ønske meg.

Koronaen hadde gjort meg helt desperat etter å kunne være 
sammen med familien over tid, uten å risikere å bli hentet hjem i 
karantene på grunn av nye innskjerpinger. Nå ble det tid til å kjøre 
småturer med foreldrene mine hvor vi kunne stikke innom onkel og 
tante på en improvisert lunsj. Venner fra musikklinja og språk-klas-
sen på gymnaset lagde samlinger fordi jeg var i landet, og moster 
lagde familiefest. Det ble en veldig sterk opplevelse av hvem jeg 
også er. Minner dukket opp når jeg kjørte rundt. Samtidig var det 
godt å vite at jeg skulle tilbake til Biri etterpå. Men jeg er både 
dansk og norsk. I år har jeg også blitt det offisielt med statsborger-
skap begge steder.

Det var deilig å jobbe litt som prest i den danske kirka igjen. Jeg 
kunne plukke alle de danske favorittsalmene søndag etter søndag, 
og både kirkene og naturen var fantastisk, med Limfjorden mot øst 
og Vesterhavet bare to mil unna. Området heter Thy, oppkalt etter 
krigsguden Tyr. I en av kirkene stod det en sten med Thors fiske-
fangst. Den hadde ligget som trappesten i kirketårnet. Rundt om på 
annenhver åker var det gravhauger fra jernalderen. Det viser så 
tydelig hvordan folk har vært religiøse alltid. Her er noen av de 
eldste kirkene i Danmark. Jeg skulle betjene et fem-sognspastorat. 
Det var fem kirker fra 11-1200-tallet, og befolkningen var samlet 
under 3000. I det minste sognet var det rundt 100 innbyggere. I flere 
av kirkene var det fortsatt «spedalskhetshull». Det er hull i veggen i 
nærheten av alteret hvor syke kunne få nattverd igjennom. Disse 

Denne dagen er til minne om St. Georg. Han kom fra Kappadokia 
(i dag i Tyrkia), og var soldat. Han var kristen og ble av den grunn 
halshugget i år 303, da den romerske keiser Diokletian innledet 
kristenforfølgelser.

Det er mange legender om St. Georg. Den mest kjente er nok den 
som forteller om St. Georg og den grusomme dragen som krevde 
menneskeoffer. Da en kongsdatter ble trukket ut for å ofres, kjempet 
St. Georg mot dragen og beseiret den.

I Roma ble han dyrket allerede fra 600-tallet, og med korstogene 
økte hans popularitet. I England ble han nasjonalhelgen i 1222, og 
han regnes som beskytter for flere europeiske land. Dessuten verner 
han riddere, soldater og jordbrukere, og kan i tillegg holde sykdom-
mer unna, spesielt spedalskhet.

Da Robert Baden-Powell startet speiderbevegelsen i 1907 ble St. 
Georg også speidernes beskytter, og de har tradisjon for å feire St. 
Georgs dag.

I Sverige heter han St. Göran. I Danmark og Norge kalles han ofte 
St. Jørgen. Rundt om i landet vårt har vi hatt St. Jørgens gård, St. 
Jørgens hus og St. Jørgens hospital.

En gammel spådom sier at om St. Georgs dag faller på lang-
fredag vil verden ganske sikkert gå under. Nå er det ikke ofte at 

kirkene har stått der i alle år og har opplevd pest og kriger, 
sandflukt, moderne landbruk og nedlegging av lokalskoler. Det blir 
så synlig når kirkene er av stein. Kirkene i Norge har vært der like 
lenge, men trekirker byttes ut iblant, slik som stavkirken i Biri.

Jeg er glad for å være i en kirke som kan være tilstede i livet til folk, 
gjennom alle de forandringene som skjer i verden og livet, og jeg er 
takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være i Danmark en stund. 

Hanne Moesgaard Skjesol

langfredag kommer så sent, men de få gangene det har skjedd 
opp gjennom tiden har folk vært svært redde og urolige. Verden har 
imidlertid klart seg til denne dag. Ikke en gang i 1943 slo spådom-
men til, skjønt da var det krig i hele Europa.

Til slutt et gammelt værvarsel: Slik været er på St. Georgs dag, vil 
vårens vær også bli.
Kilde: Gamle norske merkedager» av Birger Sivertsen.

St. Georg og Dragen, veggmaleri i Århus Katedral.

Hanne prest i dansk prestekjole.



« Denne salmen er eg glad i »
Eg har vorte utfordra i denne spalta av min gode ven 
Jostein Skundberg. Jostein som og har tette band over til 
Vestlandet (gift med Ingrid) fekk tankane mine over til den 
andre sida av fjella, til «røtene» mine. 

Eg kjem i hug julefeiring hjå besteforeldra mine i Høyanger. 
Bestefar var klokkar i Høyanger kyrkje og han måtte vera 
tidleg ute for å gjera klart til gudstenesta på julaftan. Då 
vart bror min og eg gjerne med han og me fekk vera med og 
hengja opp salmenummer!

Julaftan vart alltid gudstenesta avslutta med at kyrkjelyden 
ståande song «Fager er jordi». Denne stemninga og kjensla 
kjem ofte for meg att når med syng denne songen, enno 
så mange år etter. Her over er det ikkje mange som syng 
«Fager er jordi», men eg må vedgå at eg nok av og til gjer 
det, sjølv om dei andre rundt med syng bokmålsvarianten 
«Deilig er jorden».

Eg personleg opplever den nynorske teksten som meir 
lyrisk, og også endå meir mektig! Overraskinga vart derfor 
stor då den nye salmeboka frå 2013 på nr 48 har «Deilig 
er jorden» på bokmål, nordsamisk, sørsamisk og kvænsk, 
men ikkje nynorskutgåva! For meg er dette ein av dei aller 
flottaste og mektigaste salmetekstane me har, og det er di-
for viktig av me tek vare på den og held den i hevd! Det at 
akkurat denne teksten er utelaten frå den nye salmeboka 
er etter mitt syn eit stort minus! Eg har derfor personleg 
prøvd å bøta på dette ved at denne utgåva av songen vert 
trykt opp og sungen i dei fleste av familie-juleselskapa 
heime hjå oss.

Sjølv om Aud Nordgård Nyhus tidlegare så fint har omtala  
«Deilig er jorden» under denne spalta i Menighetsbudet i 
2004 vil eg likevel ta med noko av historikken til songen.

Songen er skriven av den danske salmediktaren Bernhard 
Severin Ingemann, fyrste gong utgjeven som «Pilgrims-

Med dette let eg stafettpinnen gå vidare til ein annan vest-
lending «i eksil» Rasmus Olav Vigrestad.

Jarle Hillestad

Fager er jordi
Fager er jordi, herleg er Guds himmel,
Glade gjeng sjelene pilgrimsgong.
Gjenom dei fagre rike paa jordi
Gjeng me til paradis med song.

Tider skal koma, tider burt skal kverva,
Ætt skal fylgja ættarrad.
Aldri skal tagna tonen fraa himlen,
Sjeli sitt glade pilgrimskvad.

Englane song det fyrst for hyrdingflokken,
Vent det tona for sjeli mødd:
Fred yver jordi, menneske, gled deg,
Oss er ein evig Frelsar fødd!

Bygdekveld om dåp og småbarnssang
Vardal Bygdekvinnelag, Snertingdal bygdekvinnelag, 
Biri bygdekvinnelag, Mjøsmuseet, Diakonihuset og 
Trosopplæringen samarbeider om 4 Bygdekvelder i vår. 
Bygdekveldene vil bestå av en dåpsutstilling, allsang og 
spennende program under overskriften «dåp, før og nå». 

Utstillingen vil bestå av tekstiler fra Mjøsmuseets arkiv 
og dåpstekstiler fra Gjøviks befolkning. I den anledning 
er vi interessert i å komme i kontakt med folk i distriktet 
som har eldre og yngre dåpstekstiler som kan være en 
del av utstillingen. Det blir en mobil utstilling, og etter 
bygdekveldene vil montrene bli stående i en sommeråpen 
Gjøvik kirke. 

Mjøsmuseet ønsker i forbindelse med arrangementene 
å foreta en registrering av eldre dåpskjoler, dåpsluer og 
andre tekstiler benyttet i dåp.

Kontakt: Hilde Engevold 41571492, he839@kirken.no
Møtet i Biri er på Biri omsorgssenter 28.4. 
Kl.18-19 er det utstilling og registrering av dåpskjoler 

og tilbehør.
Etterpå er det underholdning og servering av kaffe og 

kaker.

sang» i «Dansk kirketidende» den 8 september 1850. 
Den vart omsett av Gunnar Torgeirsson Rysstad frå Valle i 
Setersdal. Denne vart trykt fyrste gong i «Syn og Segn» i 
1900 og den vart seinare teken inn i Nynorsk salmebok.  
I mi utgåve står den på nr 675. Songen er i utgangspunktet 
ein julesong, men har etter kvart vorte mykje nytta i andre 
samanhengar og som til dømes i gravferder.

For nokre vil kanskje enkelte ord av dei gamle nynorsk-
formene i songen vera litt vanskelege å skjøna, som for 
eksempel «Vent det tona for sjeli mødd» som tyder noko 
slikt som at (englesongen) høyrdest vakker (ven) ut for 
slitne/plaga (mødde) sjeler. Så vert det heile avslutta med 
ein stor og mektig finale: «Fred yver jordi, menneske, gled 
deg, Oss er ein evig Frelsar fødd !»
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2022 – Frivillighetens år

Fasteaksjonen 2022

Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjerin-
gen bestemt at året 2022 er frivillighetens år. 
På FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desem-
ber ble frivillighetens år offisielt åpnet med et 
show i Oslo rådhus.

Offentlig, privat og frivillig sektor er gjensidig avhengig av 
hverandre for å holde samfunnet i gang. Frivillighetens år 
skal få med flere frivillige, fjerne barrierer for deltagelse 
og øke kunnskapen om frivillig sektor. Gjennom hele året 
vil frivillighetens år bli markert med ulike arrangement. 
Det blir spennende å se hvordan lag og foreninger i vårt 
nærmiljø vil markere dette året.

Alle organisasjoner oppfordres i løpet av året til å arran-
gere «VÅR DAG». Tanken bak en slik dag er at lokalsam-
funnet skal få informasjon om de ulike organisasjonene 
og anledning til å se hvilke aktiviteter organisasjonen har. 
«VÅR DAG» arrangementer kan også søke om økonomisk 
støtte. Kirken har nylig valgt skaperverkets dag 12. juni 
som sin «VÅR DAG». Hvordan «VÅR DAG» vil bli markert i 
Biri menighet er det for tidlig å si noe om.

Anne Merethe Moe Kjenseth er initiativtaker for dugnads-
gruppen i Biri kirke som startet opp i høst. Mens noen vel-
ger å være frivillig i idrettslag eller andre organisasjoner 
har hun valgt å være frivillig i menigheten. Hun påpeker at 
det er viktig å velge noe en trives med og brenner for. Det 
er sosialt og lettere å åpne seg å snakke om det som også 
er vanskelig når en gjør noe praktisk sammen. Samtidig 

Også i år blir Fasteaksjon digital. Alle menig-
hetene i Gjøvik kommune er med, og Biri hadde 
gode erfaringer med det i fjor. 
Kirkens Nødhjelp hjelper ikke kun med å skaffe rent vann. 
De hjelper også med opplæring. Målet er å få småbønder 
ut av fattigdom og sult, samtidig som de utvikler seg som 
bønder. I Malawi, for eksempel, lever 80 prosent av land-
bruk, og så mange som fire millioner mennesker mangler 
tilgang til vann. Bønder som benytter seg av moderne 
jordbruksteknologi, slipper å hente vann i brønner og 
elver. Sammen med kvalitetsfrø og opplæring hjelper det 
folk ut av fattigdom.

Vi gjør en reel forskjell ved å støtte Kirkens Nødhjelp. Vi 
oppretter en Spleis-bøsse for Biri menighet på Facebook. 
I tillegg er det mulig å sende en SMS til 2426. Skriv VANN 
som tekst. Da støtter du med 250,-

blir nyttig arbeid gjort, og terskelen for å komme i kirka 
blir lavere.

Slik regjeringen påpeker er det viktig at befolkningen i 
Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen vi gjør 
har betydning for enkeltmennesker, men også for sam-
funnet. Anne Merethe sin motivasjon for å delta i frivil-
lig arbeid er å gjøre noe for fellesskapet og hun mener 
at  frivillig arbeid er nødvendig i den tida vi lever. Det 
offentlige kan ikke gjøre alt, og frivillige må bidra for å få 
samfunnet til å gå rundt.

Oppfordringen til oss alle i frivillighetens år blir å finne 
hvilke oppgaver vi ønsker å bidra med. Det er oppgaver 
nok til alle!

Viktigheten av frivillig arbeid kan oppsummeres slik  
«Du og Jeg er ikke rette ord å si. Verdens håp er dette 
vesle ordet Vi». (Hans Børli)

Målfrid Schiager 

Selve aksjonsdagen er tirsdag 5. april. Denne 
dagen lager trosopplæringen og diakonene 
en direktesending fra Hunn kirke på Facebook. 
Under arrangementet ringer eller skriver konfir-
mantene til noen som vil gi penger. Vil du stå på 
telefonlisten, så send en sms til Hanne prest:  
47 95 90 25. 

Det er flere måter å bidra på:
VIPPS til 2426
SMS VANN til 2425 (250,-)
Kontonummer: 1594 22 87493

Lykke til med Fasteaksjonen – alle sammen! 

Hanne Moesgaard Skjesol

Anne Merethe Kjenseth og Lise Brovold pusser lysekrona.



Menighetsbudet  nr. 1 | 202210

Slekters gang
Døpte
Nina Juvastøl 
Camilla Juvastøl 
Oskar Børresen 
Filip Løvaas Moen

Døde
Sigrun Helene Gullord 
Tormod Tokstad 
Anne Marie Etnestad 
Jon Magne Ekern 
Kåre Joløkken 
Gerd Dagrun Kårstad 
Bjørn Joløkken 
Marit Brovold 
Aase Tokstad 
Kristian Magnus Kokslien 
Ingrid Svartbekk 
Ruth Kjenseth
Torbjørn Solbakken

Løsning på «Jeg vet / Jeg tipper» 

Løsning på ordsøker «PÅSKE»

Løsning på «Kan du finne fuglene?»

Løsninger på oppgaver side 6

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven til nytt orgel ved 
Marit Brovolds begravelse.
Biri Menighetsråd

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Marie 
 Etnestads begravelse.
Redalen Sanitetsforening

E H S N A U R S

D Å P Å S K E T

Å P Å S K E F Å

P Å S K E L Å R

Å L K P Å S K E

S N E S P R Å K

K P Å S K E L Å

E Å N Å D E Y R

NAVN ELV IKKE ELV

GLOMMA X

OPERA X

SJOA X

OTRA X

HONNE X

MESNA X

MJØSA X

VISMUNDA X

MENY X

VINGROM X

VORMA X

BEGNA X

KAIE X

1 PERLEUGLE F A MEIS

2 KJØTTMEIS A B TROST

3 NØTTESKRIKE L C PAP

4 MÅLTROST B D HAUK

5 NATTERGAL H E FALK

6 KONGEØRN J F UGLE

7 FOSSEKALL G G KALL

8 DOMPAP C H GAL

9 LINERLE K I FUGL

10 TÅRNFALK E J ØRN

11 ORRFUGL I K ERLE

12 HØNSEHAUK D L SKRIKE



Menighetsbudet  nr. 1 | 2022 11

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 
finner 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



Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

MARS
20. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
Biri kirke kl. 1700 – Familiegudstjeneste  
med Tårnagenter
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Biri kirkes barnekor 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

27. mars – Maria budskapsdag
Luk 1,39-45
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

APRIL
3. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6, 24-36 
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Berit Rinde

Torsdag 7. april kl. 17.00
Kafe Noa i Biri kirke 

10. april – Palmesøndag
Joh 12, 1-13
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste 
Takkoffer til Prosjekt nytt kirkeorgel 2027 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

14. april – Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17
Biri kirke kl. 1900 – Gudstjeneste
Takkoffer til Blå kors Norge 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

15. april – Langfredag
Joh 18,1-19, 42
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Gunn Inga Schiager Tofsrud, fiolin
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

17. april – Påskedag
Joh 20, -10
Biri kirke kl. 1000 – Høytidsgudstjeneste
Takkoffer til kirkens SOS i Norge
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

24. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 4-31
Biri kirke kl. 1000 – Familiegudstjeneste
Takkoffer til Mercy Ships
Biri kirkes barnekor
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

24. april kl. 1600
Menighetsbasar på Bethel

MAI
1. mai – 3. søndag i påsketiden
Mark 6, 30-44
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjeso

Torsdag 5. mai, kl. 18.30
Temakveld på Bethel om Hans Nielsen Hauge
Foredrag av Ragnar Enger.
Innlegg ved Torvild Sveen
Sang av Biri Snertingdal kantori. 
Bevertning

8. mai – 4. søndag i påsketiden
Joh 14, 1-11
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

Onsdag 11. mai kl. 19.30
Konsert med Frøydis Grorud kvartett i Biri 
kirke 

17. mai 
Biri kirke kl. 1000 – Familiegudstjeneste
Takkoffer til Kirkens nødhjelp
Biri kirkes barnekor 
Konfirmantruppe
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

22. mai – 6. søndag i påsketiden
Matt 6, 7-13
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Berit Rinde

26. mai – Kristi Himmelfartsdag
Joh 16, 12-15
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Berit Rinde

29. mai – søndag før pinse
Joh 16, 12-15
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Berit Rinde

JUNI
5. juni – Pinsedag
Joh 14, 23-29
Biri kirke kl. 1000 – Høytidsgudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

12. juni – Treenighetsdag
Luk 24, 45-48
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

19. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 1-13
Biri kirke kl. 1000 – Gudstjeneste
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol 

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke finnes også på Facebook
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Neste nummer av Menighetsbudet 
kommer 16. juni.

Innleveringsfrist for bidrag er 18. mai 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»


