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Redaksjonens hjørne
Utenfor kontorvinduet til redaktøren er det en typisk novemberdag. Tåke og 
regnvær, grått og trist. Vi våkner og sovner til nyheter om korona, og det er 
 heller ikke med på å skape noen spesielt lystelig stemning. Det er lett å bli 
motløs og nedstemt.
Derfor er det spesielt viktig at vi løfter hodet og prøver å se alt vi faktisk kan 
gjøre uten restriksjoner i denne tida.

Adventstida er egentlig ei tid for lys og håp. I år er det viktigere enn noen gang.
Til helga, 13. desember, er det Lucia-dagen der vi tradisjonelt tenner ekstra 
mange lys. Inne i bladet kan du lese litt om bakgrunnen for Lucia. 
Vi kan tenne lys hjemme og gjøre hyggelige ting sammen innenfor det antall 
som er anbefalt.
Vi kan sende julehilsener både med brev og på nett, og vi kan finne fram gamle 
og nye oppskrifter på julepynt. Det er heller ingen restriksjoner på hvor mange 
telefoner vi kan ta. Kanskje kan vi ha en «ringekalender» der vi hver dag i 
 adventstida ringer et menneske som vi tenker kan trenge en prat eller som vi 
rett og slett har lyst til å snakke med.

Julemusikken og julesangene er viktig, og selv om det blir færre julekonserter 
så kan vi fylle huset med julemusikk fra cd, nett og radio, og vi kan synge selv! 
Kanskje dette er året for å friske opp eller lære seg de tradisjonelle julesangene.
Her i Biri håper vi at vi kan få avholde vår tradisjonelle julekonsert   
22. desember, selv om det blir begrensninger på antall billetter.

Det aller viktigste, julebudskapet om ham som ble født i en stall, er ikke 
underlagt koronarestriksjoner av noe slag. Jeg vokste opp med en far som leste 
juleevangeliet da vi hadde satt oss til bords på julekvelden. Det gav en egen 
stemning av høytid. Dette kjennes ikke like naturlig for alle, men kanskje noen 
flere vil prøve dette året.

For mange er det å gå i kirka i jula og høre juleevangeliet lest der, viktig i 
julehøytiden. Vi håper vi kan samles i kirka dette året også, og i utgangspunktet 
planlegges det for to gudstjenester på julaften i tillegg til høytidsgudstjenesten 
på 1. juledag. Det er mer informasjon om dette i bladet.

Det blir en spesiell julehøytid og inngang til det nye året, men det er så viktig 
at vi hjelper hverandre til å holde motet og håpet om bedre tider oppe. 
Barna har i denne tiden tegnet regnbuer med overskriften, «Alt blir bra»
Denne gang får Biri kirkes barnekor med sine lys stå som symbol på lyset og 
håpet som vi feirer i jula.

Redaksjonen ønsker sine lesere ei håpefull og velsignet julehøytid!

God Jul!God Jul!
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Biskop Solveigs juleandakt

Hannes tanker

Har du sett lyset fra et nyfødt lite menneskebarn? Sett øynenes 
lys og hjertets jevne slag? Kjent hvordan ditt eget hjerte banker 
av kjærlighet og du blir berørt av det vesle barnet som gir, bare 
ved å være til. Du har kanskje også opplevd hvordan møtet 
med den vesle gir retning, for en håpets veg inn mot framtida. 

Det siste året har vært, og er preget, av Covid-19. Mange har 
kjent på uro, ja også frykt og angst for dagen i dag, og morgen-
dagen. Alle lurer vi på hvordan framtida vil bli. 

Det har vært vanskelig å holde avstand. Særlig krevende har 
det vært for dem som har vært på sykehus og ulike helseinstitu-
sjoner, og deres nærmeste. Å ikke kunne ha besøk gir både en 
følelse av ensomhet og sorg. 

Hverdagen med covid-19 viser 
oss hvor sammensatt livet er.  
Vi har fått en djup erfaring 
og erkjennelse av at vårt felles 
ståsted er livets sårbarhet. 

Jeg tenkte på dette da det var 
kirkejubileum i Tingelstad 
gamle kirke, St Petri nå i 
sommer. Der er det en kopi av 
det gamle alterfrontalet, med 
Himmeldronninga. Maria 
med krone og barnet i hendene. Barnet stryker sin mor ømt på 
kinnet og sier slik at Gud, kom med nåde og kjærlighet. 

Fra Maria på alterfrontalet i St Petri, dirrer sangen om tro, 
mot og tydelighet på Guds vilje om rett og rettferdighet. Når 
alle har samme Skaper og opphav så har vi også medansvar for 

Når vi blir mange sammen er vi sårbare. Før tenkte vi at vi er 
mindre sårbare hvis vi planlegger stort og har mange aktører. 
Nå er tiden inne til å tenke lokalt og smått. Så lenge vi «holder 
meter’n» kan vi få til å møtes. Om Gud vil og bukseselene 
bærer, som naboen min sa det i Danmark.

I fjor startet vi opp Kafé Noah, og vi var så glade for å få liv og 
latter i kirkerommet sammen med mat og den gode forteller-
stunden. Over jul håper vi å starte opp igjen. Vi kan ikke sitte 
rundt bordet og spise, men vi kan gjøre alt det andre vi kan 
få til. Barna får lov til å leke, og de voksne kan finne en plass 
i benken. Folk i alle aldre er velkommen første torsdag hver 
måned! Også uten barn. Vi har fått med oss Kristin Ekern på 
piano, og vi skal synge både nye og gamle barnesanger og få en 
god fortelling fra Bibelen.

Det er mindre sårbart med små grupper enn de store arrange-
mentene. Derfor skal konfirmantene neste vår på besøk hos 
noen fra menighetsrådet i tillegg til den vanlige undervisnin-
gen. Vi håper også å få begynt med en dugnadsgjeng som kan 
møtes og skravle over kaffen og samtidig få jobbet litt i til-
knytning til kirka. Kirka har stått som et stolt og vakkert bygg 
siden 1777, og vi vil ta vare på den. Det aller viktigste er livet 
som utfolder seg rundt den og i den. Gjennom alle årene – helt 
tilbake til middelalderen - har gudstjenestene vært pulsslag for 
livet i bygda. Det vil vi ta vare på, og så håper vi at vi ikke må 
stenge ned igjen. Gud vil. Måtte bukseselene også bære for oss 
alle. Gud signe jula! 

hverandre, i det nære men også ute 
i verden. 

Å følge etter det lille barnet som vi 
feirer i jula, er å våge å gå inn i nye 
ukjente landskap, ut fra evangeliets 
grensesprengende kraft til å åpne 
livets kilder og framtidshåp for alle 
mennesker.
Gud kommer til jorda vår som et lite barn, og kanskje er det 
nettopp fordi Gud vet hva det er å være liten, at Gud også vet 
hva oppgjør med ødeleggelse er.

Sammen med mennesker over 
hele jorda, hører vi, og lever 
vi, i juletonen som har klang-
bunn av eksistensiell ensom-
het. Lindringa kommer som 
glimt av å høre til i noe som 
er stort, større enn oss sjøl.

Vi aner, gjenkjenner og tror 
på Jesusbarnets livgivende og 
trøstefulle nærvær midt iblant 
oss. Kristi kjærlige lys holder 
oss fast, i sannhet og håp 
for livet her og i evigheters 

evighet. Sammen med folk over hele verden synger vi derfor 
om fred på jorden, om barnet som er født og håpets lys som er 
oss gitt. 
Velsignet julehøytid ønskes dere alle!

Biskop Solveig Fiske
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Innsamlingsaksjonen for nytt orgel er nå oppe i 824.914,-. 
Målet er å samle inn 1.5 mill.

Vi er godt fornøyde med innsamlet beløp dette året selv om 
koronapandemien gjorde at vi måtte avlyse menighetsbasar og 
innsamlingskonsert i høst.

Nå må vi se fram mot neste år. Vi har som mål å arrangere en ny 
auksjon høsten 2021.

Så vil koronasituasjonen avgjøre hva slags arrangementer vi 
kan få til utover vinteren og våren. Enn så lenge håper vi på ny 
menighetsbasar.

Ellers har Biri menighetsråd gått inn for å leie inn Halgeir 
Schiager som orgelkonsulent. Konsulenten er viktig i jobben 
med å utarbeide et anbud og vurdere de forskjellige tilbudene 
som kommer inn når vi kommer så langt. Det blir en spennende 
prosess å velge hva slags orgel som skal stå i Biri kirke i framtida.

Halgeir Schiager er født og oppvokst i Biri. Han er en av landets 
ledende organister og er offentlig godkjent orgelkonsulent. Han 
har bl.a vært konsulent for orglene i Veldre og Brumunddal, og 
han er konsulent for det nye orgelet i Ringsaker kirke.

Siste nytt om orgelaksjonen
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Det er fortsatt mulig å skaffe seg en flott orgelplakett.
Hvis noen ønsker å gi en orgelplakett som julegave så har vi nå 
en fin liten samling liggende klar.

De er laget av små orgelpiper på en bakgrunn av halmtapet fra 
Semb gård. Vi er svært takknemlige for at Ingeborg Semb har 
sponset oss med tapet til dette formålet.
Takk også til Kjell Ødegårdstuen og Torunn og Rasmus  
Vigrestad som har laget plakettene.

Plaketten er laget med svart ramme og med oppheng på bak-
siden slik at den kan henges på veggen. Dekorativ og fin!

Prisen på denne er satt til 5000,-. Vi skjønner at dette er mer 
enn de fleste gir som julegaver, men i dette tilfellet må det sees 
som en støtte til orgelaksjonen. Vi håper etterhvert å kunne få 
laget et gavebrev for forskjellige gavesummer.

Vi understreker igjen at vi er svært takknemlige for alle gaver, 
store og små!

Plakett bestilles hos Inger Schiager, tlf. 91182683
E-mail: in-schia@online.no

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

Julas gudstjenester i Biri

Dette året er på ingen måte som andre år, og veldig 
mange julekonserter er avlyst rundt omkring.

Her er planen å gjennomføre julekonsert 22. desember med 
det antall publikummere som er tillatt på det tidspunkt.  
I skrivende stund er det kun tillatt med 50, men vi håper at 
dette kan løses litt opp når det nærmer seg jul. Hvis grensa  
fortsatt er 50 vurderer vi å ha to konserter, kl. 18.00 og 
20.00.
Billettsalget skal forgår på nett. Det kommer mer informa-
sjon når vi vet mer.

Årets musikanter er Cecilie Ødegården, Edgar Berg Nilsen, 
Torild Berg og Inger Schiager.

Cecilie har vært med helt fra vi startet med disse konsertene  
og trenger knapt noen presentasjon. Hun er ansatt som 
 sanger ved Den Norske Opera. Dette året har hun jobbet 
som frilanser med diverse konserter og operaprosjekt.

Torild Berg var også med på de første julekonsertene i Biri 
kirke for en del år siden. Hun kommer opprinnelig fra Biri 
og jobber som trombonist i Det Norske Blåseensemble.

I sommer hadde hennes sønn, Edgar Berg Nilsen, sin debut 
som solist på en av sommerkonsertene i Biri kirke. Han er 
bare 14 år, men et stort talent på saksofon.

Det blir også en liten opptreden av Biri kirkes barnekor. 
Koret består av 10 jenter i alderen 9 til 11 år.

Er det noe som er sikkert så er det at ingenting er sik-
kert når det gjelder planlegging av gudstjenester denne 
jula, men vi skal feire jul i Biri menighet innenfor de 
rammer som til enhver tid gjelder. 

Pr. i dag er det 50 deltagere. Siden dette bladet skrives i 
 november betyr det at dere må følge med i aviser og på nett 
for å få oppdatert informasjon.

Menighetsrådet har bestemt at det skal være to gudstjenester 
på julaften, kl. 14.00 og kl. 16.00. Det vil bli mulig å melde 
seg på julekveldens gudstjenester via hjemmesiden til kirkene 
i Gjøvik: kirken.no/gjovik . Når det åpnes for påmelding 
vil vi også dele link til denne siden på Facebook. Her kan 
dere selv fylle ut kontaktopplysninger som trengs til smitte-
sporing. Opplysningene slettes automatisk etter 14 dager. 

Det blir også høytidsgudstjeneste på 1. juledag kl. 11.00, og 
her pleier det å være god plass.
Her blir det ingen påmelding på forhånd, men vanlig  
registrering med navn og telefonnummer ved inngangen. 
Skriv gjerne dette på en lapp på forhånd og ta med.
For de som ønsker å gå på gudstjeneste i forbindelse med jula 
så er også 4.søndag i advent en mulighet. Gudstjenesten på 
Øverbygds bedehus er flyttet til Biri kirke. Vi er lei oss for 
å endre på en svært populær tradisjon, men det er enklere å 
overholde smittevernregler i kirkerommet.
Merk tiden! Gudstjenesten i Biri kirke 20.desember blir  
kl. 11.00.

Vi håper på bedre tider og full fest på Øverbygda bedehus  
4. søndag i advent neste år.

Velkommen til julas gudstjenester i Biri kirke.

Sammen med organist Inger Schiager vil de framføre et vak-
kert og variert program av julemusikk og klassisk musikk.

Biri kirke 
22. desember kl. 20.00 og ev. kl.18.00
Billettpris blir 200,- pluss gebyr
Barn gratis
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Eks.: Risgrøt I A … kommer fra havet

1 Surkål B … kommer fra kuer

2 Molter C … vokser på trær

3 Ribbe D … kommer fra høner

4 Melk E … vokser i jorda

5 Epler F … vokser på busker

6 Poteter G … er laget av kålhoder

7 Egg H … vokser på myrer

8 Torsk I … er laget av ris og melk

9 Rips J … kommer fra grisen

Hvor kommer maten fra?
Her er det en som ville forklare, men gjett om det ble rot.

Kan du finne bokstaven for rett forklaring?

Se eksempel :

Jul
Hvert tall står for en bokstav. 8 er alltid A. Du får noen bokstaver.  
Kan du finne de andre, og ordene de blir til?
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Solveig vil bli prest og hun vil bli det nå!
I fjor høst var biskopen på visitas i Raufoss. En av 
dem som la til rette for alt det biskopen skulle besøke 
og oppleve var Solveig Haugen Tusvik. Hun er 62 år, 
diakon i Raufoss og jobber også  i ACTA, barn og 
unge i Normisjon. Mange vil kjenne henne her fra 
Biri hvor hun har bodd i mange år.

Da biskop Solveig og kateket Solveig møttes i fjor, spurte 
biskopen: «- Kunne du tenke deg å bli prest? Kirken trenger  
deg. Kirken trenger deg med din erfaring og med din 
 forkynnelse.»

Solveig kunne godt tenke seg å bli prest. Faktisk har det vært 
en drøm som hun har båret på lenge. For 20 år siden hadde 
hun en venninne som tok det tøffe valget å utdanne seg til 
prest som voksen, og Solveig beundret henne for det. Solveigs 
tanke var: Det kunne jeg aldri ha gjort! Det kunne hun heller 
ikke ha gjort den gang, for hun ble mor som 40-åring. Det 
var så verdifullt at hun hadde med sønnen Amund overalt, 
også i arbeid. Den gang jobbet Solveig i søndagsskoleforbun-
det i en liten stilling, og da sønnen begynte på skolen fikk 
Solveig 50% jobb i ACTA (Barne- og Ungdomsarbeidet i 
Normisjon). 

Solveig er født og oppvokst i Vestfold, på Eik utenfor  
Tønsberg. Hun flyttet til Hadeland da hun var 16 år.
Opprinnelig utdannet hun seg til lærer, men etter 7 lærer-år 
i Nord-Norge var hun sliten og klar for noe annet. Da hun 
overveide om hun skulle utdanne seg til kateket (kirkelig 
lærer), rådførte hun seg med en mann hun hadde stor respekt 
for. Som hennes sjelesørger rådet han henne til ikke å bli 
kateket. Hvis hun var lei av å være lærer så skulle hun ikke 
finne på å bli kateket!

I dag tenker hun at hun hadde altfor stor respekt for ham. 
Hun skulle aldri ha fulgt rådet hans. Hun har hatt et svært 
meningsfullt arbeid, men det har alltid vært en lengsel etter 
noe annet. Solveig har jobbet i NMS (Det Norske Misjons-
selskap) både på Vinstra og på Gjøvik. Hun ble den første 
kvinnelige kretssektretæren for NMS i 94. I forbindelse med 
dette arbeidet traff hun Harald Tusvik på en generalforsam-
ling på Hamar. De giftet seg i 97, og det er grunnen til at 
Solveig i dag bor på Biri med egen familie.

Omtrent samtidig med at hun ble mor, ble Solveig likevel 
vigslet som kateket. Hun tok diverse eksamener som høygra-
vid og ble vigslet to måneder før fødselen. Solveig har fått rik 
erfaring både fra organisasjonsarbeid og fra kirken. De siste 7 
årene har hun jobbet i kirka på Raufoss. Først som kateket og 
siden som diakon. Diakonen er kirkens omsorgs- og sosial-
arbeider, så Solveig har vært på mange hjemmebesøk, spesielt 
hos eldre.

Det er en utrolig vei til prestetjenesten. Solveig tror at hun 
kan bruke alt sammen som prest. «Jeg har en annen bak-
grunn og en annen erfaring enn dem som utdanner seg som 
unge. Ikke minst de siste årene som diakon har gitt meg 
innsikt i hvordan alminnelige mennesker har det. Vi skal ikke 
undervurdere folk for hva de har med seg av livsbagasje.»

For tiden har Solveig fått fullmakt til å forrette begravelser 
og ha gudstjenester i Raufoss mens hun fortsatt jobber som 
diakon, utdanner seg til prest og jobber i Acta! Hun har blitt 
overrasket over hvor godt hun trives med begravelser. Dette 
var annerledes enn hun trodde. «Det er et privilegium å ha 
samtale med folk. Jeg hadde ikke sett for meg at folk er så 
åpne når presten kommer på besøk. Alminnelige sørgende er 
åpne og positive til det kirken har å komme med.» Solveig 
har også blitt overrasket over hvor fine bønner og tekster det 
finnes i liturgien for begravelser. Der er det mye håp og trøst.
Det å være prest føles stort, alvorlig og veldig fint. Ennå 
har hun ikke hatt dåp, men det gleder hun seg til. Når blir 
du ferdig?, spør jeg. – Jeg vet det ikke. Jeg er i kontakt med 
Kirkelig Utdanning i Nord. Jeg må ta praktikum for å bli 
ordinert, og jeg vet ikke når det blir gjort. Jeg ønsker å få det 
hele gjort på et år. Jeg er 62 år, og jeg kan ikke vente!

Hanne Moesgaard Skjesol

Diakon Solveig Haugen Tusvik vil bli prest, nå!
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«Denne sangen er jeg glad i »
Jeg synes det er fint å bidra med noe i Menighetsbudet. Sang 
og musikk er og alltid har vært en stor del av livet mitt.
På slutten av 60-tallet gikk jeg 2 år på folkehøyskole, og der var 
sang og musikk en stor del av satsinga. Det passa jo veldig bra 
for meg.

Det siste året tok jeg musikk som valgfag. Der traff jeg en 
kar som var like interessert i musikk som meg, noe vi begge 
fikk stor glede av. Han var dyktig både på piano og orgel. 
Orgelet kom nok til å bety mest for ham. Det passa også best 
i kombinasjon med mitt gitarspill. Etterhvert spelte vi mye på 
div. arrangementer på skolen, men også i en del kirker i Solør.
Vi fikk bevist at orgel og gitar fungerte bra sammen.
Vi fant mange fine salmer og sanger. Favorittmelodien vår 
ble den som i ettertid også har blitt min favorittsang. Den 
heter « Ånders Herre». Både tekst og melodi ligger mitt hjerte 
nært. Dette er en gammel sang som er skrevet av Johann  
Sebastian Welhaven. Teksten er djup og fin, og den gir rom for 
ettertanke.  Hilsen tel alle fra Knut Overhalden

Ånders Herre
Johan  Seb. Welhaven

Ånders Herre! Du skal råde, For de skatter du oss gav.
O men vis meg og din nåde, Når min sang er stilnet av!
Ti alt mer mitt hjerte banker, I usigelige tanker.
Ved den store livets gåte.

La min sangerkrans da slynges, Hen i støv på glemsels kyst.
Når kun hist hvor alt forynges, Sjelens dyp har lutret røst.
Når kun der jeg griper tonen, I det store kvad for tronen.
Som til himlens harper synges.

Hem̀ att tel jul 
Snart er det jul, og vi ælle sitt' å smiler
I møkkete grå biler, mæ flesk og julebrus 
 
De fleste har vel hørt sangen til Vazelina Bilopphøggers 
Hem`att tel jul. Denne, og mange andre kjente sanger som 
nå spilles på radio`n, handler om å komme trygt hjem til sine 
kjære for å feire jul. For 50 år siden, i 1970, var det i over 
500 familier en stol som sto tom ved bordet på julekvelden. 
Dette året omkom 560 mennesker på norske veger, og av dis-
se var det over 100 barn under 15 år. I dag er tallet redusert 
til omkring 100. Til sammenligning er det nå 306 mennesker 
i Norge som er døde av koronaviruset. Så vidt jeg vet er ingen 
av disse barn under 15 år. 

For nå i dag vil vi ælle sommen hem'att
For vi skar nå telbaskjatt tel julepynte' hus

Og julepynte`hus har vi. Det glitrer og skinner både ute og 
inne; i trær og i vindu. Men sørg da også for å la deg selv 
glitre og skinne i mørket med synlig refleks så du ikke bare 
kjører trygt hjem til jul men også går trygt hjem til jul. 

Det er mange ting vi ikke rår over, men la oss gjøre noe med 
det vi kan gjøre noe med! I likhet med alle forebyggende 
tiltak i forhold til koronasmitte vil jeg derfor, som menighets-
rådsleder og ansatt på Norsk vegmuseum, be dere ta ansvar 
slik at du og dine kjære og nær(e)-kontakter kommer trygt 
hem`att tel jul. Kjør pent og vær synlig. Og selv om vi ikke 
fysisk får vært sammen med våre kjære så er det desto vik-
tigere å vite at vi er trygge. Biri menighetsråd sender varme 
tanker til dere alle i adventstiden og ønsker dere en gledelig 
jul. 

Tine Thorstensen
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Fra gammelt av var dagene før jul en skummel tid. Da skulle 
man sannelig passe seg. Alle slags overnaturlige vesener og 
trollpakk fartet rundt, og særlig skremmende var tanken på 
den forferdelige Åsgårdsreien. Flere steder i Europa var også 
Lussi en mørk og farlig skikkelse som straffet slemme barn og 
alle som ikke var i god rute med juleforberedelsene.

Legenden om den lyse og hellige Lucia er både trist og vakker. 
Hun var fra Syrakus på Sicilia, og døde ung tidlig på 300-tal-
let. Det sies at hun allerede som barn var svært god og from, 
og at hun reddet sin syke mor ved bønn. Det fortelles også 
at hun brøt sin forlovelse med en ikke-kristen mann, og av 
den grunn ble angitt som kristen. Keiser Diokletian forfulgte 
kristne menigheter på den tiden, og legenden forteller at Lu-
cia mirakuløst ble reddet fra døden flere ganger. Hun skal ha 
spådd kristendommens seier og keiserens undergang, og døde 
antakelig som offer for kristenforfølgelsene.

Selve sangen er fra Italia og har i utgangspunktet ingenting 
med Sankta Lucia å gjøre. Det er  en folkevise som hyller et 
vakkert havneområde i Napoli: Borgo Santa Lucia. Sangen 
var populær og ble ofte sunget i Sør-Italia. Trolig ble sven-
sker kjent med den på slutten av 1800-tallet, og tok den 
med hjem. Året 1927 markerer begynnelsen på vår moderne 
luciafeiring. Stockholm Dagblad  arrangerte da et luciatog i 
den svenske hovedstaden. Senere spredte ideen seg, og snart 
ble det en tradisjon.
 
Vi feirer den Lucia som bringer varme og håp i den mørkeste 
tiden av året. Hun og hennes følge kommer hvitkledde med 
lys, og gjerne med lussekatter i kurven.

I Norge lyder første vers av luciasangen slik:
Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen har gått sin vei,
skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Kilder: «Levende historie» 6-2010, «Jul i vårt hus» Aschehoug

Mari Brekne

Lucia
Vintersolverv var til år 1700 på den 13. desember, og ikke på den 21. eller  
22. desember som i våre dager. Før 1700 fulgte nemlig Norge den julianske 
kalender fra Romerrikets tid. Datoen for vintersolverv forandret seg da den 
gregorianske kalenderen ble innført i Danmark/Norge, men markeringen av 
den mørkeste natten i året fortsatte på 13. desember.
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Slekters gang
Døpte
Sonja Moen Magnussen
Torjus Nyheim
Daniel Fernández Ekmann
Christian Byenstuen-Mykle-
vik, døpt i Ringsaker kirke
Elise Ekern Dyb-Sandnes
Erik Håheim Bakken
Emmeli Kristin Haugom, 
døpt i Nicolaikirken
Tuva Lier Kristiansen
Sigrid Bjeglerud

Døde
Thore Jarl Solhaug
Klara Nervik
Stener Stenersen
Norbjørg Katrina Sveum
Eli Moen
Solveig Larsen
Grete Schõn
Martha Dalseng

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegave ved Solveig Larsens  
begravelse.
Redalen Sanitetsforening

Løsning på «Hvor kommer maten fra» – Side 6:

Løsning på «Jul» – Side 6:
SNØ  –  KIRKEKLOKKER  –  JULEGAVER  –  KRYBBE  –  JESUSBARNET  –  STJERNE  
–  JULESANGER  –  GUDSTJENESTE  –  PEPPERKAKER

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. 
Tirsdager kl. 17.15-18.15 

Leder er Inger Schiager

Velkommen! 

Vil du bli med i kor? 

1=F 2=S 3=R 4=K 5=E 6=N 7=H 8=A 9=I 10=L 11=O 12=M

13=J 14=U 15=G 16=V 17=Y 18=B 19=Æ 20=T 21=D 22=P 23=Ø 24=Å

Eks.: Risgrøt I A … kommer fra havet

1 Surkål G B … kommer fra kuer

2 Molter H C … vokser på trær

3 Ribbe J D … kommer fra høner

4 Melk B E … vokser i jorda

5 Epler C F … vokser på busker

6 Poteter E G … er laget av kålhoder

7 Egg D H … vokser på myrer

8 Torsk A I … er laget av ris og melk

9 Rips F J … kommer fra grisen
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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. 15. mars.
Innleveringsfrist for bidrag

er 20. februar 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

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

20. desember – 4. søndag i adventstiden 
Luk 1,39-45
Biri kirke kl.11.00 – Adventsgudstjeneste
Takkoffer til Øverbygda Bedehus
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

22. desember – Bittelillejulaften
Biri kirke kl.2000 – Julekonserten
Cecilie Cathrine Ødegården, Torild Berg, Ed-
vard Berg Nilsen, Inger Schiager

24. desember – Julaften 
– Luk 2,1-20
Biri kirke kl.1400 – Julaftensgudstjeneste
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp 
Biri Kirkes Barnekor
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

24. desember – Julaften 
– Luk 2,1-20
Biri kirke kl.1600 – Julaftensgudstjeneste
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

25. desember – Juledag 
– Joh 1,1-14
Biri kirke kl.1100 – Høytidsgudstjeneste
Takkoffer til menighetens trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

31. desember – Nyttårsaften 
– Joh 14,27
Biri kirke kl.1600 – Nyttårsgudstjeneste
Takkoffer til menighetens kirkemusikkarbeid 
Prest: Stein Ovesen

JANUAR
3. januar – Kristi åpenbaringsdag 
– Luk 2,40-52
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
«Vi synger jula ut»
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden 
– Mark 1, 3-11
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden 
– Joh 4, 4-26
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Presentasjon av årets konfirmanter
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

31. januar – Såmannssøndagen 
– Mark 4, 26-34
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til «Bibel og Språk» i Mali
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

FEBRUAR
7. februar – Kristi forklarelsesdag 
– Mark 9,2-13
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

14. februar – Fastelavnssøndag 
– Joh 12, 20 -33
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

21. februar – 1.søndag i fastetiden 
– Matt 16,21-23
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

MARS
7. mars – 3.søndag i fastetiden 
– Mark 9,17-29
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

14. mars – 4.søndag i fastetiden 
– Joh 3,11-16
Biri kirke kl.1700 – Tårnagentgudstjeneste
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

21. mars – Maria Budskapsdag 
– Luk 1,46-55
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

28. mars – Palmesøndag 
– Matt 26, 6-13
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

APRIL
1. april – Skjærtorsdag 
– Luk 2,14-23
Biri kirke kl.1900 – Skjærtorsdagsgudstjeneste
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

2. april – Langfredag 
– Luk 22.39 – 23,46
Biri kirke kl.1000 – Langfredagsgudstjeneste
Lidelsesberetningen –Musikk
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

4. april – Påskedag 
– Matt 28,1-10
Biri kirke kl.1000 – Høytidsgudstjeneste
Takkoffer 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke finnes også på Facebook


