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Berit Rinde, sokneprest, 
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Linn Elise Antonsen, saksbehandler,  
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Birivegen 101, 2836 Biri 

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 
Dag Landmark, leder 

Line Langseth Bakkum, Kirkeverge

Besøksadresse: 
Strandgata 13 A, Gjøvik 

Telefon 458 76 201 
E-post: post.gjovik@kirken.no

Kontortid: Mandag – fredag 08.00 – 15.40 

DIAKONENE I GJØVIK: 
Hilde Kristin G. Jarlvang,  

hj793@kirken.no, 916 96 338 
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Cs928@kirken.no, 458 78 587 / 976 62 824 
Kari Karsrud Korslien 

kk896@kirken.no, 922 97 269  

TROSOPPLÆRERNE I GJØVIK: 
Karsten Torp,  
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Redaksjonens 
hjørne
No livnar det i lundar, no lauvast det i li

I skrivende stunder øves det til 17. mai, og vår- og sommersangene tas fram igjen.
De siste dagene har redaktøren vært med på øvelser både med barnekor og konfir-
manter.
Konfirmantene hadde aldri hørt «No livnar» før, mens barnekoret akkurat hadde lært 
den på fellessamling på Skrinnhagen skole.
Det er gamle sanger med litt gammelmodig nynorsk tekst. Kanskje ikke like fengende 
for barn og ungdom, men det går an å lære de allikevel. Disse sangene er en del av vår 
kulturarv.
Sangen og fellessangen er så viktig, og vi må starte med å synge sammen med barna 
når de er små.
Biri menighet har laget en 5-årsplan der satsing på barn og sang er sentral.
Det starter med babysang, og nå går vi videre med et nytt tilbud, Småbarnstrall for 
førskolebarn med foreldre. 
På årets 17.mai-arrangement på Skrinnhagen skole sang 4.klasse «Norge i rødt, hvitt og 
blått» av full hals og alle vers utenat. Det var flott å høre og lover godt for sanggleden 
videre.

Denne våren har de gamle nasjonalsangene fått en ekstra dimensjon for mange av oss 
som ikke har opplevd krig i vårt land. Fred og frihet er ingen selvfølge.
Flagget er også et sterkt symbol, ikke som tegn på selvgod nasjonalisme, men som et 
symbol på takknemlighet for grunnverdiene vårt samfunn er tuftet på.

På forsidebildet er det en gruppe av årets konfirmanter som er samlet med flagg  
til øvelse før 17.mai gudstjenesten..
De skal konfirmeres første helga i september. 

Men først er det sommer. 

Den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

God sommer!



GLORIA
Etter bønneropet KYRIE følger vi opp med lovsangen 
GLORIA. 
Ordet GLORIA er latin og betyr ÆRE. Dette leddet synger vi 
vanligvis på norsk. 
Teksten er hentet fra engelsangen på Betlehemsmarken 
julenatt. Etter at en engel hadde fortalt gjeterne at Messi-
as var født, ble engelen omgitt av en himmelsk hærskare 
som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, 
og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i! 
På gudstjenesten synger liturgen det første leddet alene: 
Ære være Gud i det høyeste – og så følger menigheten 
opp med å synge resten av engelsangen: og fred på jor-
den blant mennesker som Gud har glede i! Vi lover deg, vi 

priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg! Amen. 
På familiegudstjenester bruker vi ofte den latinske tek-
sten GLORIA med melodi Taize: Gloria, gloria in excelsis 
Deo! Gloria, gloria! Halleluja, halleluja!

Latin var et av verdensspråkene i antikken og har siden 
blitt mye brukt i kirkelig sammenheng over hele verden. 
Dette minner oss om at vi tilhører den verdensvide kirka. 

Berit prest

O R D  I  G U D S T J E N E S T E N
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Hannes tanker 
De fleste av oss har aldri før feiret 17. mai med krig i 
 Europa. Det satte dagen i et viktig og alvorlig perspektiv. 
En av salmene vi sang er «No livnar det i lundar». I det 
siste verset står det om en ny vår hos Gud, som skal være 
uten «brest og sprunge». Hvor mange ganger har vi ikke 
sunget de ordene uten å forstå dem? Brest og sprunge er 
samme opphav som vi finner når noe brister og når båten 
springer lekk. Det er med tanker på verden her, som har 
brister i seg. Vi har sår på sjelen. Vi øser vann for harde 
livet, men båten tar inn vann.

Da lengter vi etter en ny vår hvor vi kan ha ren og pur 
glede. Vi skal gjøre alt vi kan for å få oppleve det. Det er 
tjenesten vår å jobbe for en bedre verden.

Vi er så ufattelig heldige som bor i Norge, med alle de 
godene forfedre og formødre har kjempet frem.
Her har den danske salmedikteren Lars Busk Sørensen 
brukt sommeren som inspirasjon, nennsomt oversatt av 
undertegnede.

Nå er det Åndens lyse tid
og kjærlighetens sommer,
som midt i verdens onde strid
og kulde bare kommer.
Nå ånder Gud
på sinn og hud
og vekker våre viljer
– som solen, gress og liljer.

Vi tror, det var av kjærlighet
Gud gav oss liv og ånde.
Vi tror det nå er tid og sted
å gå vår Gud til hånde
å skape med,
hvor Himmelens fred
beveger og forsoner
blant jordens millioner.

Ja, Livets Gud, vi tror og vet,
at folk vi kaller fiender,
er skapt av samme kjærlighet
som vi og våre venner,
beveg vårt sinn
med sommervind
og vekk de gode viljer
-som solen, gress og liljer

La kjærlighetens lyse Ånd
nå legge verden åpen
og løse blodets gamle bånd
og fjerne blanke våpen,
og ånd så Gud
på sinn og hud,
til verden vil, den kommer,
din grenseløse sommer.



Gaver til nytt orgel  
kan vippses til 73415 

eller settes inn på  
konto 2010 23 01839.  

Merk gaven «Nytt orgel»
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I disse dager ligger utlysningen på pro-
sjekt «Nytt orgel i Biri kirke» ute på det 
som heter Doffin. Nå venter vi spent på 
hvilke orgelbyggere som melder sin 
interesse for å bygge nytt orgel i Biri 
kirke. Fristen for å melde sin interes-
se og sende inn papirer er 13. juni.
Altså vet vi når dette leses hvem 
som har meldt sin interesse.

Orgelkomiteen har vedtatt en totrinnsmodell der vi velger ut 
3-5 firma som blir med videre i en anbudskonkurranse. Disse 
firmaene blir valgt ut fra kriterier som vi har lagt til grunn i 
 utlysningen. 
De valgte firmaer får så en frist på to måneder på å utarbeide et 
detaljert tilbud.
Da har vi kommet utpå høsten. Så blir det en grundig vurdering 
av tilbudene før vi kan ta et valg av hvem som skal bygge det 
nye orgelet. Dette kan ta inntil et halvt år, men vi vet mye ved 
utgangen av dette året. 

Fortsatt trenger vi å samle inn penger her lokalt. Målet er å 
 samle inn 1.5 mill kroner.
Til nå har vi samlet inn ca. 1.146.000,-
Vårens menighetsbasar innbrakte ca. 30.000,-. Tusen takk til 
alle som kjøpte lodd og alle som hjalp til! 

Så vil vi igjen minne om bildet  
«Frostroser» som selges til 
inntekt for det nye orgelet.
Det koster 600,- pr stk og er 
laget av kunstneren Ida Løkken 
Anstensrud som er fra Biri. Hun 
bor og arbeider som kunstner 
i Våler i Østfold. Hun er også 
representert på årets somme-
rutstilling på Fjordheim. Ellers 
kan de som er interessert i å se 
og lese mer om hennes bilder 
gå inn på  www.idalokken.com. 
Bildet er trykket i 100 eksem-
plarer, og vi oppfordrer folk til 
å sikre seg en utgave av dette 
spennende bildet. Størrelsen er 
24x30 og er trykket på kunstpa-
pir av ypperste kvalitet. Bildet 
er uten ramme.

Interesserte kan ta kontakt med Inger Schiager på til 9118268 
eller på mail  in325@kirken.no

Høstens store begivenhet på innsamlingsfronten blir auksjonen 
på Biri herredshus lørdag 17.september. Sett av dagen!
Da vi hadde auksjon forrige gang ble det en artig dag med mye 
folk og stor stemning på Biri herredshus.
Meld fra om noen har noen fine gjenstander de kan tenke seg å 
gi bort til auksjonen! 
Ta kontakt med Kjell Ødegårdstuen. Tlf. 95981948.

Siste nytt om orgelaksjonen
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Sommerkonserter i Biri kirke

Onsdag 6. juli: Cecilie Cathrine Ødegården  
og Kristin Lunde
Det blir en knallstart på sommerkonsertserien. Cecilie Ødegården 
og Kristin Lunde har akkurat spilt inn et album med sanger av 
Agathe Backer Grøndahl, op.50 «Sommer». Det er 8 sommerlige 
sanger som vi får høre på denne konserten.
Cecilie kommer fra Biri og er fast ansatt som operasanger ved  
Den Norske Opera.
Hun er en ettertraktet konsertsanger og har vært solist med en 
rekke orkestre, kor og ensembler.
Pianist Kristin Lunde er utdannet med Østlandets musikkonserva-
torium i tillegg til studier i København og Stockholm.

Onsdag 13. juli: Astrid Ekern Dyb Sandnes 
Astrid er Biri-jente og godt kjent i lokalmiljøet gjennom konserter 
og opptredener.
Hun har sin utdannelse fra musikkonservatoriet i Kristiansand, og 
hun har en master i sangpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. 
Hun jobber nå som sanglærer på musikklinja på Gjøvik videre-
gående skole.

Onsdag 20. juli: Anders Kringen-Torberntsson
Anders har sin utdanning fra Kungliga Musikhögskolan i 
 Stockholm og Norges Musikkhøgskole, hvor han tok eksamen  
i 2012 som solist i Rachmaninovs Pianokonsert nr. 2.
Som utdannet pianist har Anders hatt flere solokonserter, 
og han har deltatt på konserter med kammermusikk og som 
 akkompagnatør.Siden 2018 har han også vært ansatt som 
 pianolærer og akkompagnatør på Gjøvik videregående skole.

27. juli: Mjøscellistene, Ida Malene Christensen 
og Karen Flesvig Schrøder
Ida Malene Christensen er fra Tønsberg, men har sin musikkut-
dannelse 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 musikkhøg-
skole 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.

Vi er glade for å kunne presentere et flott  
program for årets sommerkonserter i Biri kirke.
Hver onsdag formiddag i juli blir det en  
halv times konsert fra kl. 1200.

Det vil være en kirkevert til stede, og det blir enkel kaffeservering  
i forbindelse med konsertene.
Konsertene er gratis, med mulighet for å gi en gave ved utgangen.
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MÅNEDER, PLUSS LITT TIL...
Rydd opp i rotet.  
Finn månedene og sett dem i rett rekkefølge.

Hvilke 2 ord er ikke måneder?

Se eksempel først.

De to ordene er:

         og:

KRYSSORD
Først finner du alle MÅNEDENE, så finner                                                                                                                           
du disse ordene :                                                                                                                                                
DAG, DATO,UKE, MÅNED, ÅR. 

Slik må du lete. 

Småbarnstrall

 

Løsningene finner du på side 10
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M OBER 6

JU BRUAR 7

MJØ RS 8

SEP RIL 9

DESEM SA 10

MA MER 11

OKT BER 12

NOV GUST 13

AU EMBER 14

Biri menighet har i flere år drevet Babysang for 
de aller minste barna og deres foreldre.
Dette har vært et populært tiltak. Nå går vi videre 
og gir et tilbud om Småbarnstrall for førskole-
barn med følge.

Initiativtaker og leder er Astrid Ekern Dyb- 
Sandnes. Hun tenker å ha en samling i måneden 
på Bethel med sangaktiviteter og servering av 
enkel kveldsmat.

Det ble en fin oppstart med to godt besøkte 
samlinger før sommeren, og de starter opp igjen 
etter ferien.
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Menighetsbudet – før og nå
Fra 1917 – 1929 var Peder Bjerkeseth resideren-
de kapellan i Biri prestegjeld. Det var han som 
startet med «Menighetsbudet». 

Han var morfar til Kari Gården på Gjøvik. Fra henne har 
Berit Rinde(Berit prest) fått låne en bok med flere årgan-
ger av «Menighetsbudet». Der er det mye interessant å 
lese om hva som rørte seg i menigheten for 100 år siden. 
Her kommer et utdrag fra nr. 1 januar 1920:

«Menighetsbudet»
Med utgivelsen av «Menighetsbudet» gjenopptas et 
 arbeide, som undertegnede har drevet tidligere i en 
 anden menighet og hat megen glæde av. 

Bladet vil bli sendt til alle, som har egen hushold-
ning i Biri prestegjeld; men ellers kan hvem som helst 
hvor som helst abonnere paa det. Prisen er kr.1  pr. 
aar. Men i Biri og Snertingdal vil det bli sendt ut til alle 
hjem, enten det blir betalt eller ei. Og man ønsker at det 
maa bli mottatt, selv av dem, som ikke vil betale kontin-
genten. Ingen her vil risikere at faa noget rykkerbrev for 
kontingenten. Hvis der er nogen, som slet ikke vil se det 
i sit hus, bør de sende det tilbake. Men ikke ellers. 

Bladet gaar for utgivers regning. Det er mit haap, at 
saapas mange vil betale kontingent eller yde andet bi-
drag, at trykningsutgifterne dækkes. Ved aarets slut vil 
der i bladet komme revidert regnskap for driften. 

Har vi ikke nok av kristelige blade? Jo, men de 
kommer bare til dem som tinger dem. De fleste hjem 
har intet religiøst blad. Og der blir man mer og mer 
fremmed for kristendom. Dette blad vil derfor ta særlig 
sigte paa slike hjem. Det vil komme som et regelmessig 
dryp fra en anden kilde end den, som flyter i de van-
lige aviser. Der kommer som regel faa til kirke. Der er 
mange mennesker, som vi aldri faar i tale der. Folk som 
kunde være mottagelig for overbevisende grunde i rent 
religiøse spørsmaal.

Og saa er der mange ting i bygdens liv, som folk kun-
de trænge at bli mindet om – ting som burde rettes paa. 
At ta det frem paa en forsamling på 30 – 40 mennesker 
monner saa litet. Paa høytiderne passer det ikke godt at 
tale om sligt. Man er da fristet til at gjøre det ved kon-
firmationerne. Men konfirmationsdagen bør ogsaa helst 
faa være bare høitid. Slike ting kan bedst behandles i et 
menighetsblad. 

Saa synes det at være en skik, at barn ikke skal gaa 
i kirken. Det er besynderlig; men det er saa. Vi prester 
vilde svært gjerne faa si noget til barna. En liten fortæl-
ling i menighetsbladet vil bli læst av mange. 

«Menighetsbudet» vil da indeholde først en søndags-
betraktning, saa litt stof av litt mere blandet indhold 
som til dels angaar denne menighet mere specielt, og 
endelig noget for barn. 

Trykningsutgifiterne vil dreie sig om ca. kr 600 pr. 
aar. Hvis jeg skulde bli skuffet i mit haap om menig-
hetens støtte, er jeg belavet paa i værste fald at bære alle 
utgifter selv, og da er der jo for saa vidt ingen risiko ved 

foretagendet. Skulde der komme ind mer end utgifter-
ne, vilde jeg være glad ved at faa bruke overskuddet til 
bedste for menighetens fattige og syke.

Det kunde synes rimeligt, at begge menigheters 
prester var sammen om dette arbeide med menighets-
blad. Men vore arbeidsbyrder er paa forhaand ulikt 
fordelt, idet sognepresten, som har den største menig-
het og dessuten er provst, har meget mere pligtmæssig 
arbeide end den residerende kapellan. Vi er derfor blit 
enig om, at undertegnede skal ha dette frivillige arbeide 
med bladet.

Saa vil jeg be om, at bladet maa bli mottat med 
velvilje. Det er ment som en tjeneste for Gud. Maa hans 
velsignelse følge det!

Ærbødigst
P. Bjerkeseth

Fortsatt har vi som mål at alle i Biri sogn skal få Menig-
hetsbudet gratis levert i postkassa.
For 100 år siden var trykningsutgiftene 600,,- pr. år. 
I dag koster det mye å trykke og distribuere bladet.
Den gang dekket presten et eventuelt underskudd.  
Det slipper heldigvis presten i dag.
Allikevel trenger vi økonomisk støtte til driften av 
 Menighetsbudet.

Vi takker for alle bidrag, og vi takker Redalen Sanitets-
forening som kjører ut blad som en dugnadsjobb i 
Redalen. Med flere frivillige utkjørere kan vi klare denne 
jobben selv.
Er det noen som kan tenke seg å være med på dette?

Bidrag til bladet kan settes inn på konto 2010 23 01839 
eller vippses til 73415.
Merk gaven «Menighetsbudet» 

På menighetskontoret i Biri finnes  
Menighetsbudet fra oppstarten i 1920  

innbundet i bøker.
Peder Bjerkeseth, som var residerende  

kapellan i Biri og Snertingdal, var den som 
startet med å utgi bladet.



« Denne salmen er jeg glad i »
Å få oppgaven med å omtale en salme som betyr mye har 
krevd litt tankearbeid. Uten å overdrive så er det rett å si at 
jeg er ganske så umusikalsk og lite poetisk. Det begrenser 
nok inngangen til valg noe og sikkert også bredden i omta-
le og begrunnelse. Det har samtidig gitt tanker om at det er 
flere faktorer som betyr noe når valget skal tas. At salmen 
er «lett» å synge og at det er minner som knytter seg til 
salmen er nok like viktig som innhold.
 
Mitt valg er salme nr 492 «Salige visshet: Jesus er min». 
Det er en salme som kanskje er mer brukt på bedehus og 
møter enn i kirken.

Det er mye man kan undres over i troen og i budskapet 
om frelse. For meg er «salige visshet: Jesus er min» med 
påfølgende tekst viktig. Jeg trenger ikke alle svar – jeg kan 
hvile i den salige vissheten om at Jesus har sørget for at 
skylden er betalt og gjennom det er veien til «Guds stad» 
åpen. Salmen gir for meg lettfattelig formulert det viktigste 
budskapet og dermed også grunnlaget for troen. I tillegg er 
den «lett» å synge. Det er viktig for meg.

Rasmus Olav Vigrestad

Salige visshet: Jesus er min!
Han er min hyrde, kaller meg sin.
Salige visshet! Allting er vel!
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel!

Han er min glede, han er min sang,
ham vil jeg prise livsdagen lang.
Ham skal jeg evig love hos Gud,
han er min brudgom, jeg er Hans brud.

Allting jeg ga ham, allting jeg vant,
evighetsdagen herlig opprant,
himlen er åpen, engler fra Gud
bringer til jorden kjærlighetsbud.

Omkved

Nå kan jeg hvile, fullkommen glad,
veien er banet inn til Guds stad,
hjertet er renset, skylden betalt,
selv er jeg intet, Jesus mitt alt.

Omkved 

I sin tid var hun en foregangskvinne; hun under-
viste pianoelever, komponerte og dro både på 
innenlands- og utenlandsturnéer. Samtidig var 
hun også husmor med mann og barn. Hennes 
komposisjoner er hovedsakelig komponert for 
klaver og klaver og sang. Hun var en pådriver for 
musikklivet i Kristiania og var verdsatt som en av 
sin tids dyktigste pianister og komponister både 
i Norge og Europa. Hun hadde et nært forhold til 
Edvard Grieg, som var en varm beundrer.

I anledning jubileet har operasanger Cecilie Cath-
rine Ødegården og pianist Kristin Irene Lunde spilt 
inn et album med op. 50 «Sommer». Opuset består 
av 8 sommerlige sanger, og er den første innspillin-
gen av opuset i sin helhet som er blitt utgitt.

Disse sangene står på programmet når Cecilie og 
Kristin har årets første sommerkonsert i Biri kirke, 
onsdag 6. juli kl. 12.00.
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Sommersanger i Biri kirke
I 2022 er det 175 år siden Agathe Backer Grøndahl, 
Norges største kvinnelige komponist  
og pianist, ble født.



Det har vært en vår med mange og gode aktiviteter i Biri 
menighet. Her er noen bilder fra noen av arrangementene.

Temakveld om dåp og dåpstradisjoner på Biri 
 omsorgssenter 28. april. 
Her står Inger Johanne Vasaasen, Ragnhild Hveem, Sissel 
Morken Gullord og Ellen Thorstad med et knippe vakre 
dåpskjoler. 

Temakveld om Hans Nielsen Hauge på Bethel 5. mai.
Temakvelden samlet fullt hus på Bethel. Det var foredrag 
ved Ragnar Enger, panelsamtale, sang av Biri Snertingdal 
kantori og bevertning.

Konsert med Frøydis Grorud kvartett 11. mai.
Konserten med Frøydis Grorud kvartett ble en stor opp-
levelse for både publikum og musikere. De kommer 
gjerne tilbake!

Småbarnstrall på Bethel 12. mai.
Biri menighet med Astrid Ekern Dyb-Sandnes som leder 
og initiativtaker har startet opp med småbarnstrall for 
førskolebarn med følge. På første samling 12.mai var 
storsalen på Bethel fylt av glade barn med foresatte.
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Et lite tilbakeblikk

Gudstjeneste 17. mai
Her deltok Biri kirkes barne- og ungdomskor.
Koret starter opp igjen til høsten, og de har plass til 
 mange flere! 

Fullt hus på Bethel

Ragnar Enger.

Panelsamtale med Lisa Gjøvik Andresen, Ragnar Enger og Torvild Sveen.



N J U L I T P S D

O M A R S F R E P

V F P N D A G P D

E E R J U N I T E

M B I O M A I E S

B R L S Å U R M E

E U P T N G Å B M

R A Z X E U S E B

Å R M Y D S K R E

W Ø V D A T O E R

Y O K T O B E R Æ
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Slekters gang
Døpte
Eva Lunde Bjørnstad
Aksel Valdresstuen-Aas
Aksel Kalrasten De Regt
Jonas Lyshaug Normann
Ola Hov (døpt i Tingvoll kirke)
Mika Norstrøm Bjerkestuen
William Bakken Stormbringer 
(døpt i Lillehammer kirke)
Johanne Bakkerud Snuggerud
Filip Tordhol Gutubakken

Vigde
Tina Lønstad og Kai Arne 
Brenden
Kristine Schiager og Morten 
Hauglien

Døde
Gunvor Reidun Granum
Pål Kirkerud Johannessen
Arthur Tømte
Ingeborg Kjernlie
Jens-Olav Klundby
Aud Ragnhild Larsen
Torbjørn Dahl
Johannes Ekern 
Knut Jonny Huse

3. september 2022 kl. 11:00
Kasper Stensrud Øverby
Arne Khalid Bråten
Isak Løkken
Sebastian Vangen Rønning
Vilde Ekern
Oliver Stensrud
Emma Lisa Hagen
Henrik Strøm
Thea Ottosen
Linnea Moldestad

Kristian Amundsen Tranberg
Sandra-Marie Sletten Moe
Alva Herberg Herberg-Nordlien
Emil Amundrud
Madeleine Amdahl Enger
4. september 2022 kl.11:00
Therese Amdahl
Ane Strandbakke
Frida Ødegaard
Netta Aalseth
Peder Øversveen Engen

Løsning på «Kryssord»

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Ingrid Svartbekks 
begravelse.
Furulunds Venner

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Aud Ragnhild 
Larsens begravelse.
Redalen Sanitetsforening

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

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Arthur Tømtes 
begravelse.
Furulunds Venner

Løsning på «MÅNEDER OG LITT TIL»

Løsninger på oppgaver side 6

De to ordene er: SOMMER og MJØSA

JAN I 1 JANUAR

AP TEMBER 2 FEBRUAR

JUL AI 3 MARS

SOM NI 4 APRIL

FE UAR 5 MAI

M OBER 6 JUNI

JU BRUAR 7 JULI

MJØ RS 8 AUGUST

SEP RIL 9 SEPTEMBER

DESEM SA 10 OKTOBER

MA MER 11 NOVEMBER

OKT BER 12 DESEMBER

NOV GUST 13 SOMMER

AU EMBER 14 MJØSA

KONFIRMANTER i Biri kirke, september 2022
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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

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

Biri kirke finnes også på Facebook



Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

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

26. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 13-16
Redalssætra kl. 1100
Felles friluftsgudstjeneste med Snertingdal
Takkoffer til Kirkens SOS Innlandet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

JULI
3. juli – 4. søndag i treenighetstiden
Matt 9, 35-38
Biri kirke kl. 1000
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

10. juli – 5. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 12-18
Seegård kirke kl. 1000
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap
Prest: Berit Rinde

17. juli – 6. søndag i treenighetstiden
Mark 3, 13-19
Biri kirke kl. 1000 
Takkoffer til Stine Sofies Stiftelse
Prest: Berit Rinde

29. juli – Olsok
Luk 22, 24-27
Kirketuften på Kirkerud kl. 1800
(Nykirke om været tilsier det)
Takkoffer til Kirkerudfondet
Prest: Berit Rinde

31. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12, 28-34
Biri kirke kl. 1000
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Berit Rinde

AUGUST
7. august – 9. søndag i treenighetstiden
Luk 6, 36-42
Seegård kirke kl. 1000
Takkoffer til Institutt for sjelesorg, Modum
Prest: Berit Rinde

14. august – 10. søndag i treenighetstiden
Mark 11, 25-26
Biri kirke kl. 1000
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

21. august – 11. søndag i treenighetstiden
Joh 8, 31-36
Nykirke kirke kl. 1000
Takkoffer til Snertingdal menighetsarbeid
Prest: Berit Rinde

28. august – 12. søndag i treenighetstiden
Joh 4, 27-30, 39-43
Biri kirke kl. 1000 
Konfirmantmesse
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

SEPTEMBER
3. september
Joh 15, 13-17
Biri kirke kl. 1100 – konfirmasjonsguds
tjeneste
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

4. september – 13. søndag i  
treenighetstiden
Joh 15, 13-17
Biri kirke kl. 1100 – konfirmasjons
gudstjeneste
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18. september – 15. søndag i 
 treenighetstiden
Joh 15, 9-12
Biri kirke kl. 1000
Familiegudstjeneste.
Høsttakkefest og utdeling av 6årsbok. 
Takkoffer til Bibel og språk i Mali
Biri kirkes barnekor
kirkekaffe
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke finnes også på Facebook
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Neste nummer av Menighetsbudet 
kommer 15. september.

Innleveringsfrist for bidrag er 15. august 
til is325@kirken.no

På forhånd hjertelig takk for  
ditt bidrag i bladet!

Gaver til Menighetsbudet
Gaver til Menighetsbudet kan vippses til 73415 eller settes inn på 

konto 2010 23 01839. Merk gaven «Menighetsbudet»


