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Redaksjonens hjørne
Redaksjonens hjørne er som regel en kommentar til menighetens aktiviteter i 
tiden som kommer.
Denne gang ville det vært naturlig å skrive om høstens planer i Biri kirke.
Nå er stikkordet USIKKERHET.

Konserter og arrangementer er allerede avlyst og utsatt, og det er uvisst når det 
blir mulig å samles i større forsamlinger. Alt vi planlegger og tenker om høsten 
er preget av usikkerhet.
Når og hvor slår smitten til i vårt område igjen? Hvor trygt er det å møte andre 
i ulike sammenhenger, selv med smittevernregler på plass?

I Biri kirke er gudstjenesten kjerneaktiviteten, og selv om vi ikke heller her 
kan være sikre på at det ikke blir nedstengning igjen, så tror og håper vi at vi 
kan samles til gudstjeneste på søndager også denne høsten. Smittevernreglene 
er klare og tydelige, og folk skal være trygge på at vi er nøye på at de følges. I 
kirkerommet er annenhver benk fysisk avstengt, det føres lister over hvem som 
er til stede (som makuleres etter en tid), håndhygiene blir ivaretatt, og vi holder 
oss innenfor tillatt antall. Akkurat det er ikke den største utfordringen på en 
vanlig gudstjeneste. Vi har plass til flere!
Når dette bladet leses er akkurat konfirmasjonene avviklet, og vi håper kon-
firmantene har hatt et meningsfullt møte med kirke og tro, selv med et noe 
amputert opplegg. Det ble ingen vanlig konfirmantleir, men i august var de 
samlet to dager på Gjøvik.
I bladet er det en liten reportasje fra leiren.

Årets 50-årskonfirmanter må utsette sitt arrangement til neste år.
Vi vet heller ikke når vi kan komme i gang igjen med Kafe Noah, men vi er 
glade for at Babysang og barnekor starter opp igjen, selv om vi er nødt til å 
begrense antallet som kan være med.

Selv om redaksjonens hjørne først og fremst fokuserer på vårt bittelille hjør-
ne av verden, så er det umulig å ikke kommentere den store verden ved noen 
anledninger.
Innen neste blad kommer ut har det vært valg i USA.
Vi opplever for første gang i historien en president som sprer usikkerhet om 
han i det hele tatt kommer til å akseptere et valgresultat som går i hans disfavør. 
Å spre en slik form for usikkerhet rokker ved fundamentet ved demokratiet.
 
Uansett hva man mener om sittende amerikanske president, må det aldri 
være usikkerhet om at kirka må og skal kjempe for rettferd, likeverd og med-
menneskelighet.
Gjør den ikke det, har den ingen framtid. Det er jeg sikker på!

God høst!God høst!
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Haraldurs tanker
Jeg må innrømme at den siste tiden har jeg hatt litt mer tid til 
å tenke over ting, og jeg tenkte å dele med dere et Bibel-vers 
jeg er glad i. Det var først ikke noe opplagt vers som dukket 
opp. Jeg har gjennom tiden som prest oppdaget utrolig mange 
fine tekster og Bibel-vers jeg har blitt veldig glad i.  Men når 
jeg tenker tilbake på barndommen min og da spesielt på min 
bestemor, da husker jeg at hun fortalte meg, en gang da jeg var 
ca. 12 år gammel, at hun syntes salme 121 om å løfte sine øyne 
opp mot fjellene var en av hennes mange favoritter i Bibelen. 

         Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
         Hvor skal min hjelp komme fra?
          
          Min hjelp kommer fra Herren,
          himmelens og jordens skaper.
          
          Han vil ikke la din fot vakle,
          din vokter vil ikke blunde!
          
          Se, han blunder ikke og sover ikke,
          Israels vokter.
          
          Herren er din vokter,
          Herren er din skygge
          ved din høyre hånd.
          
          Solen skal ikke skade deg om dagen,
          heller ikke månen om natten.
          
          Herren skal bevare deg fra alt ondt.
          Han skal bevare ditt liv.
          
          Herren skal bevare din utgang og din inngang
          fra nå og til evig tid.

Jeg var 5 år gammel da jeg for første gang tok et lite fly alene 
til Vestfjordene på Island, til Önundarfjörður, hjem til farfar og 
farmor som drev en liten gård der. Det var et veldig isolert små-

bruk. Midt under de høye fjellene bodde de, med 10 melkekyr 
og ca. 500 sauer. Det var jobb hele døgnet egentlig. Bestefar 
sa ikke så veldig mye. Han var en snill og rolig mann, og han 
holdt på med arbeid hele tiden.

Bestemor var en kristen dame, stolt over sin barnetro, og hun 
sang salmer mens hun strikket eller separerte melk, drev med 
baking eller matlagning. Hun var gammeldags, og jeg lyttet 
sikkert ikke alltid til alt hun sa til meg. Jeg var en energisk 
og kreativ gutt som ikke hele tiden syntes det var stas å sitte 
inne og lytte til salmer eller fortellinger. Men i dag innser jeg 
at mye sitter igjen. Fjellene og fortellingene er sikkert noe av 
mine sterkeste røtter fra Island og dette er kanskje det som jeg 
setter mest pris på fra min barndom, disse åra til jeg ble 14 år 
gammel. Da fikk bestemor diagnosen alzheimer og måtte flytte 
med bestefar til Reykjavik. Disse åra tror jeg la grunnlaget til at 
jeg etterhvert lot kallet til å bli prest overta mine tanker. Mine 
prekener er sikkert på en måte enkle og har sitt preg av den 
oppveksten og hvordan min bestemor snakket om guddom-
men, men jeg tror de aller fleste forstår og skjønner det jeg sier. 
De aller fleste setter pris på å forstå hva presten snakker om 
og at ting ikke hele tiden trenger å være overkomplisert. Etter 
hvert som jeg har blitt eldre har jeg funnet ut at jeg tror denne 
trosvinkelen i bunn og grunn kommer fra disse årene under 
fjellene, og når jeg løfter mine øyne mot fjellene og tenker på 
Vestfjorden og hva min bestemor lærte meg merker jeg hvor 
min hjelp kommer fra.

Sogneprest i Snertingdal, Haraldur Ørn Gunnarson

Fra Vestfjorden  
på Island.
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I forrige nummer skrev vi at målet måtte være å krysse 800.000 
– grensa innen året er omme. Nå har vi allerede passert 800.000! 
Pr. i dag er den nøyaktige summen 811.360,.
Vi er virkelig i siget og spørsmålet er når vi kan klare å nå 1. mill.
Alle bidrag og gode innsamlingsideer mottas med takk!

11. juni i år var det møte i Gjøvik kirkelige fellesråd, og her ble 
det gjort et viktig og historisk vedtak. Der står det bl.a: «Gjøvik 
kirkelige fellesråd avsetter 1,0 mill kroner av investeringsfond 
som en bevilgning til det omsøkte beløp til nytt orgel i Biri kirke. 
Finansieringen er på plass for kontraktsinngåelse høsten 2023»

Det er grunn til å rette en ekstra takk til vår representant i 
fellesrådet, Jostein Skundberg, for en særdeles god og viktig jobb 
i forbindelse med dette vedtaket.
Nå har vi fått et nytt delmål. I løpet av 2023 må orgelprosjek-
tet ut på anbud til norske og internasjonale orgelbyggere for at 
orgelet skal kunne stå ferdig til bruk i 2027.
Innen 2023 må finansieringen være på plass. Nå har vi en 
garanti fra kirkelig fellesråd på 1 mill. Videre må det jobbes mot 
Gjøvik kommune for at de kan dekke inn minimum 2 mill.
Så må vi stå på lokalt for å nå vårt mål om å samle inn 1,5 mill.
I referatet fra siste møte i fellesrådet står det; «Det gjøres en 
formidabel innsats fra orgelkomiteen, og det er allerede samlet 
inn 800.000,- av totalt 1,5 mill av frivillige.»

Dette sender vi videre til alle dere som har gitt gaver og vært 
med å samle inn penger her lokalt. Vi har fått flere gaver fra 
lokale givere siden sist. Tusen takk!!

Siste nytt om orgelaksjonen
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Innsamlingsbarometer  
orgelaksjonen

Organisten benyttet 60-årsdagen til å sette i gang en innsam-
lingsaksjon på Facebook, og denne aksjonen pluss noen gaver 
ellers gav 27.500,- til det nye orgelet. Tusen takk til alle som gav 
bidrag her!

21. juni gav «Pipekonserten» med Halgeir Schiager og Gunn 
Inga Schiager Tofsrud 11.000 kr til innsamlingsaksjonen. En 
stor takk til de to utøverne for en flott konsert og til publikum 
som støttet opp!

11. oktober hadde vi planlagt en stor konsert med lokale utøvere 
til inntekt for nytt orgel.
Astrid og Ingunn Ekern, Hege Øversveen og Cecilie Ødegården 
hadde sagt ja til å delta.
Etter samråd med artistene er vi enige om å utsette denne 
konserten til vi igjen kan fylle kirka og smittesituasjonen er mer 
under kontroll.

Så minner vi igjen om orgelplaketten som selges til inntekt for 
orgelet. Den koster 5000,- og vi har så langt solgt 3 stykker. Den 
består av ei orgelpipe på en bakgrunn av halmtapet fra Semb. 
Å sikre seg en slik plakett er en flott måte å støtte orgelet på for 
både næringsliv og privatpersoner.

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

Orgelplakett kan bestilles hos Torunn Vigrestad tlf. 900 20 874

Gaver til nytt orgel kan vipses til 73415 eller settes inn på konto 
2010 23 01839.
Merk gaven «Nytt orgel»
Orgelplakett kan bestilles hos Torunn Vigrestad, tlf. 900 20 874
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Sang og musikk i Biri kirke
Selv om vi har måttet avlyse en konsert i høst, så betyr 
ikke det at det ikke er sang og musikk i Biri kirke.

Hanne prest med akkompagnatør Morten Wentzel har 
akkurat hatt sangkveld og salmesangen er en viktig del av 
gudstjenestene.
Å synge i kor er noe av det beste en kan gjøre, og det finnes 
mange undersøkelser som viser at det rett og slett er helse-
bringende.
Vi er glade for at korene knyttet til kirka har startet opp 
igjen, selvsagt med utgangspunkt i smittevernveileder. 

Biri kirkes barnekor er et tilbud for barn fra 4. klasse og 
oppover, og består i dag av 12 jenter.
De øver i Biri kirke en ettermiddag i uka. Øvedag i høst blir 
onsdag ettermiddag.
I skrivende stund har vi valgt å starte opp igjen uten å ta opp 
nye sangere, men etter høstferien håper vi å kunne ta inn nye 
sangere. Ut fra smittevernregler må vi se på hvor mange vi 
kan ha på øvelsen.
Ta kontakt med dirigenten hvis dere har barn som ønsker å 
være med å synge. Førstemann til mølla! Vi setter ev. opp ei 
venteliste og tar inn sangere ettersom det er praktisk mulig å 
få det til.
Første opptreden blir på høsttakkefesten i Biri kirke søndag 
20. september.

Biri Snertingdal Kantori, som er et blandet kor, har også 
startet opp igjen med øvelser. De øver i Seegård kirke i 
Snertingdal tirsdager kl. 19.00-21.30. Dette er et kor som 
er knyttet opp mot menighetene både i Biri og Snertingdal, 
og de har vanligvis hatt øvelser både i Biri og Seegård. Nå er 
alle øvelser lagt til Seegård kirka da det er enklere å overholde 
smittevernregler her.
Inger Schiager har permisjon som dirigent dette året. Vikar 
er Mona Bakke Rudi. Hun har bred dirigenterfaring, og hun 
har sunget flere år i kantoriet.
Koret ønsker seg flere sangere og alle er hjertelig velkomne til 
å komme på en øvelse for å kjenne på om dette kan være noe 
for dem. Koret trenger spesielt flere mannlige sangere! 
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Løsningene finner du på side 10

Løsningene finner du på side 10

H G E I L O S L O

A J X R M L E N A

M Ø V Ø J Æ P Å R

A V I N Ø Y E R Ø

R I N G S A K E R

Æ K G R A N Z N O

B I R I E I N A S

Z D O K K A Q P E

Y X M O E L V Z L

Eks.: RANTE TRANEbær

1 DORJ                                             bær

2 SERIK                                             bær

3 BÅL                                             bær

4 LOS                                             bær

5 YTETT                                             bær

6 GERBIN                                             bær

Bær-nøtt
Noen har plukket bær. Men hva slags bær har de plukket? 

Se på eksempelet, og finn ut.

Ordsøker
Disse stedene, unntatt to, finnes i ordsøkeren.  
HAMAR er allerede funnet. Hvilke to steder er ikke i ordsøkeren?

Du må lete slik: 

HAMAR  –  RINGSAKER  –  VINGROM  –  LILLEHAMMER  –  BIRI 

MJØSA  –  DOKKA  –  ØYER  –  RØROS  –  RENA  –  SEL  –  MOELV

GJØVIK  –  TOTEN  –  GRAN  –  EINA  –  GEILO  –  OSLO  –  LENA  –  RØN
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Konfirmantleir på Gjøvik

Dette årets konfirmantkull ble konfirmert første helga i september, og vi benytter 
anledningen til igjen å gratulere, takke for nå og ønske ungdommene velkommen 
tilbake til Biri kirke.

Sarah Simensen-Engen, Tuva Engevold Raabe og Selma Josefine Juleshaug.
Tre fornøyde konfirmanter utenfor Gjøvik kirke. De var enige om at de 
hadde det kjempefint, og de syntes det var veldig koselig å være på leir. De 
framhevet gleden ved å være sammen og alle aktivitetene. 

Magnus Sand og Emil 
Brovold Strandengen 
under en av de mange 
aktivitetene som ble 
arrangert.

Under: Leirdagen 
startet i Gjøvik kirke 
med sang og en kort 
andakt.

Selv om året ble preget av koronasituasjonen så har Biri-kon-
firmantene hatt sine grupper med forberedelse og deltagelse 
på gudstjenester og undervisning med Hanne prest.

Den store forskjellen fra normale år var at konfirmantleiren 
på Bolærne, som vanligvis er over 5 dager, måtte avlyses.

Som en erstatning arrangerte trosopplæringen og de ansvar-
lige for konfirmantene i Gjøvik kommune, en lokal leir på 
Gjøvik. Dette foregikk den andre uka i august i strålende 
sommervær. Opplegget gikk over to dager, uten overnatting.

Konfirmantene startet i Gjøvik kirke der det var sang og en 
kort andakt. Videre gikk de ned til Fredvika der de ble opp-
delt i grupper med undervisning og diverse aktiviteter.
Menighetsbudets utsendte medarbeider tok en tur en av 
dagene for å lodde stemningen og høre litt hvordan Biri- 
konfirmantene hadde det.
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«Denne sangen er jeg glad i »
Mange av salmene jeg er glad i, har vært valgt i Menighets-
budet før. Så da velger jeg en gammel salme med tekst av 
Sarah Adams i 1840. Hun skrev teksten så den skulle passe til 
prestens preken fra 1. Mosebok 28,11-19, historien om Jakobs 
stige el. Jakobs drøm, i «Sarahs kirke» i London.
Melodien er av Lowell Mason. Gustav Jensen skrev norsk tekst 
i 1915.

Denne salmen med nydelig melodi er brukt i ulike 
sammenhenger. Da «Titanic» gikk ned i 1912, spilte skipets 
orkester for å roe passasjerene. Den ene salmen som appellerte 
til alle var «Nærmere deg, min Gud.» 

For meg er Elvis Presley’s tolkning av denne salmen fra hans 
gospel-periode, og Ole Paus sin versjon, med hans spesielle 
stemme og inderlige måte å synge på, rørende og gripende!

Jeg vil utfordre Knut Overhalden til neste nummer av 
Menighetsbudet

Berit Ekeren Rindal

Nærmere deg, min Gud
(Nearer my God to Thee)

Nærmere deg, min Gud, nærmere deg,  
om det et kors enn er som løfter meg!
Synes meg veien trang, er det dog all min sang: 
Nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

Vandrer jeg viden om, solen går ned, mørkt blir det,  
kun en sten å hvile ved.
I nattens dyp til meg finner du, Gud, din vei.
Nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

Stigen jeg skuer reist mot himlen opp. Englene ferdes der  
til høyest topp.
Nåde er all din vei, oppad den fører meg,
nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

Derfor med våkent sinn, fullt av din pris, bygger et Betel  
jeg på Jakobs vis. 
Alter blir stenen meg, pilgrimen takker deg:
Nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

Evige Gud til deg lengter min sjel. Herre,  
du alltid er min lodd og del.
Tung eller lett min gang, alltid det blir min sang:
Nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

 

””TThhee  wwooooddss  wwoouulldd  bbee  vveerryy  ssiilleenntt  iiff  nnoo  bbiirrddss  ssaanngg  eexxcceepptt  tthhoossee  tthhaatt  ssaanngg  bbeesstt””  
Henry David Thoreau 

 

 
 

 
 

Babysang Biri 
OOnnssddaaggeerr  kkll..1111..0000  ii  BBiirrii  kkiirrkkee  

99..99  ––  2288..1100  
((  iikkkkee  ii  hhøøssttffeerriieenn,,  77..1100  ))   

VELKOMMEN TIL BABYSANG 
Pris kr 30,- pr. gang eller 250 kr for et semester 

FFaacceebbooookkggrruuppppee::  BBaabbyyssaanngg  GGjjøøvviikk      NNeettttssiiddee::  wwwwww..kkiirrkkeennmmiinn..nnoo      KKoonnttaakktt::  HHiillddee  EEnnggeevvoolldd,,  441155  7711  449922  
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I årene forut for krigen hadde Biri 
menighet en stabil sogneprest i Sigvald 
Krohn. Han ble kalt til Biri i 1929, og 
ble sittende helt til 1946.

Etter at han kom til Biri, fikk menig-
heten besøk av biskopen to ganger; før-
ste gang i 1932 og andre gang i 1938. 
I 1932 var Mikkel Bjønness-Jacobsen 
biskop i Hamar, og han kom på visitas i 
Biri og Snertingdal fra 27. til 29. juni.

Sogneprest Krohn var også med da 
biskop Henrik Hille kom på visitas 
i Biri 6. til 9. oktober 1938. Da var 
det barnegudstjeneste i Biri kirke, og 
 biskopen besøkte etterpå Biri gamle-
hjem i Øverbygda. Det var også møter 
med lærerne og menighetsrådene. 
Søndag var det visitasgudstjeneste og 
deretter visitasmøte. I forbindelse med 
visitasen hadde sognepresten utarbeidet 
en innberetning om hvordan menig-
hetsforholdene i Biri sogn var.

«Menighetsforholdene i Biri sogn må 
sies å være jevnt gode. Arbeidsvilkårene 
ligger godt til rette og arbeidsmulig-
hetene er mange og store. De vekkelser 
som fra tid til annen har gått over byg-
den eller deler av den har avsatt frukter 
i et jevnt arbeidende og virksomt 
kristenliv. De foreninger som gjennom 
lange tider har virket går for det meste 
sin regelmessige og jevne gang. Det ut-
føres i det hele meget forkynnerarbeid i 
bygden. Den alminnelige tilslutning til 
møter og sammenkomster kan varie-
re en del til de forskjellige tider, men 
må stort sett sies å være god», skrev 
sognepresten, og han skrev videre om at 
nettopp foreningsarbeidet kunne være 
en utfordring for den kirkelige stilling.

«Kirkesøkningen har ofte vært liten, 
søkningen til nattverdbordet likeså.  
Den særdeles gode tilslutning til 
 bibellesningen søndag formiddag rundt 
om i bygden synes imidlertid å peke 

hen på at de store avstander til kirken 
har sin del av skylden for den mindre 
gode kirkesøkning. De kirkebilruter  
som nå er satt i gang og har vært 
drevet cirka ett år, peker også i samme 
retning. Kirkesøkningen har nemlig 
det siste året vært i påtakelig framgang, 
og må nå sies å være god. Søkningen 
til nattverden synes også å være i vekst. 
Det er nå blitt alminnelig at prestene 
holder spesielle nattverdsmøter rundt 
om på bedehusene, og tilslutningen til 
disse er jevn og god,» skrev Krohn i sin 
beretning til biskop Hille.

Krohn ville imidlertid ikke kritisere 
foreningene. «Forholdet mellom kirken 
og disse foreningene er det aller beste, 
og disse organisasjoner vil gjerne ha 
prestene med i arbeidet. Prestene er vel-
sett over alt, ja – jeg tror jeg tør uttale 
at det ikke har vært et eneste hjem hvor 
vi er kommet med det glade budskap 
hvor vi fikk føle at vi ikke var velkom-
ne. Mange av de syke og gamle venter 
ganske enkelt at man skal komme på 
besøk til dem. Ved begravelser ønsker 
alle å ha presten i hjemmet,» skrev 
Krohn, som også tok med litt om at 
kirken i Biri på dette tidspunktet var i 
ferd med å restaureres.

«Den offervilje fra menighetens side 
som i denne forbindelse er kommet for 
dagen peker også på den kjensgjerning 
at menigheten er glad i sin kirke og 
gjerne ofrer noe for å få den så tiltalen-
de som mulig. Jeg vil i denne forbin-
delse også peke på at de kommunale 
myndigheter alltid med villighet har 
imøtekommet et hvert krav til bevilg-
ning til kirken», skrev Krohn.

På denne tiden var kirken i god forfat-
ning, men en hadde begynt å merke en 
del slitasje, og Krohn skriver at kirken 
er under restaurering.

I innberetningen hadde Krohn også 
laget en oversikt over det foreningsliv 
som de ulike misjonsorganisasjone-
ne representerte. Det var et yrende 
organisasjonsliv. Bl.a hadde Indremisjo-
nen fire foreninger i Biri. Det Norske 
Misjonsselskap hadde hele seks kvinne-
foreninger og to barneforeninger mens 
Santalmisjonen hadde en kvinnefore-
ning og to barneforeninger. Sjømanns-
misjonen hadde to foreninger, og det 
var egne foreninger både for Kina og 
Finnmark (Samemisjonen). I tillegg var 
det flere sanitetsforeninger og kvinne-
foreningen Bikuben er også omtalt.

For barn og ungdom var det tre ung-
domsforeninger, fire søndagsskoler og i 
tillegg til de andre barneforeningene en 
egen barneforening for vanføresaken.

Selv arrangerte sokneprest Krohn 
bibelstudier i prestegården som hadde 
mange deltakere, særskilt yngre folk var 
aktivt med.

Han kom også inn på at Menighets-
budet gikk i sitt 21. år og at det var stor 
interesse for dette bladet blant bygdas 
folk.

Bøkene « Biri og Snertingdal 
1920 – 1950» kan bestilles via Vipps på 
nummer 122580.

Menighetslivet i Biri sogn før krigsårene
Torvild Sveen vil i løpet av året gi ut bøkene «Biri og Snertingdal  
1920 – 1950»
Her er et lite utdrag fra det han har skrevet om kirkelivet i Biri før krigen.
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Slekters gang
Døpte
Gustav Melby-Feiring
Karl Lukas Draumås
Jessika Libakken Myrland
Odin Andreas Holt
Miriam Jensstuen
Celina Bakken
Kristian Bjørkvold
Hermann Ellingsberg  
Stensrud
Emil Aas Rognstad
Matilde Hauger Hvalbye

Vigde
Elin Marie Mangerud Melby 
og Nils Henning Melby
Lene Jevnesveen og  
Eirik Røraas
Venke Tverberg og  
Alf Arne Olsen

Døde
Bjørg Hagen
Otto Larsen
Berit Dahlseng
Asbjørn Sveen
Jan Olaf Aarum
Toril Antonsen
Kjell Aksel Lindberg

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegave ved Berit Dahlsengs 
begravelse.
Biri Sanitetsforening

Løsning på «Bær-nøtt» – Side 6:
Eks.: RANTE TRANEbær

1 DORJ jordbær

2 SERIK kirsebær

3 BÅL blåbær

4 LOS solbær

5 YTETT tyttebær

6 GERBIN bringebær

Løsning på «Ordsøker» – Side 6:
H G E I L O S L O

A J X R M L E N A

M Ø V Ø J Æ P Å R

A V I N Ø Y E R Ø

R I N G S A K E R

Æ K G R A N Z N O

B I R I E I N A S

Z D O K K A Q P E

Y X M O E L V Z L

Lillehammer og Toten er ikke med.

KONTAKT: 
Inger Schiager, kantor 

E-post: is325@ kirken.no
Mob.: 911 82 683 

Biri kirkes barnekor er for barn 
fra 4.klasse og oppover. 

Øvelser i Biri kirke. 
Onsdager kl. 17.15-18.15 

Leder er Inger Schiager

Velkommen! 

Vil du bli med i kor? 
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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

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

Neste nummer
 av Menighetsbudet 

kommer ca. 10. desember.
Innleveringsfrist for bidrag

er 13. november til 
is325@kirken.no

På forhånd hjertelig takk for ditt 
bidrag i bladet!

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
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Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

SEPTEMBER
13. september – 15. søndag i treenighetstiden 
– Matt 5, 38-48
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Menighetsbladet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Menighetsmøte etter gudstjenesten. 
Saker til behandling: 
• Orientering om det kirkelige arbeidet i soknet
• Revidering av lokal grunnordning for hoved-
gudstjenesten

20. september – 16. søndag i treenighetstiden 
– Mark 7, 31-37
Biri kirke kl.1000 – Høsttakkegudstjeneste
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Bibel og Språk i Mali
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Biri kirkes barnekor 

OKTOBER
4. oktober – 18. søndag i treenighetstiden 
– Matt 8, 14-17
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

11. oktober – 19. søndag i treenighetstiden 
– Matt 5, 20-26
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18. oktober – 20. søndag i treenighetstiden 
– Joh 11, 1-5
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til TV-aksjonen
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

NOVEMBER
1. november – Alle Helgens dag 
– Joh 6, 37-40
Biri kirke kl.1000 – Allehelgensmesse
Nattverd. 
Takkoffer til Prosjekt Nytt Kirkeorgel
Prester: Hanne Moesgaard Skjesol og Haraldur 
Ørn Gunnarsson
Biri Snertingdal kantori

8. november – 23. søndag i treenighetstiden 
– Mark 10, 28-31
Biri kirke kl.1000 – Familiegudstjeneste
Nattverd. Evnt. dåp
Utdeling Min Kirkebok 4
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

15. november – 24. søndag i treenighetstiden 
– Joh 6, 63-69
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

22. november – Siste søndag i kirkeåret 
– Matt 25, 31-46
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til menighetsbladet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

29. november – 1. søndag i adventstiden 
– Luk 4, 16-22a
Biri kirke kl.1000 – LysVåkengudstjeneste
Nattverd. 
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

DESEMBER
6. desember – 2. søndag i adventstiden 
– Luk 21, 27-36
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt i 
Thailand
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

13. desember – 3. søndag i adventstiden 
– Luk 3, 7-18
Biri kirke kl.1000 – Familiegudstjeneste
Evnt. dåp
Utdeling av Min Kirkebok 2
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

20. desember – 4. søndag i adventstiden 
– Luk 1, 39-45
Øverbygda Bedehus kl.1100 – Adventsgudstjeneste
Takkoffer til Øverbygda Bedehus
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke er raus og åpen. Her er det godt å komme for alle.

Biri kirke finnes også på Facebook


