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Redaksjonens hjørne
Kornet har sin vila, djupt i frusen jord,
är ei dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kærlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv

Vi lengter etter vår! Vi lengter etter varme! Vi lengter etter «normale» tider der 
vi kan møtes og være sammen!
Vi lengter etter å invitere til gudstjenester uten begrensninger på antall.  
Vi lengter etter å kunne arrangere konserter, kafe Noah, babysang og alle gode 
treff som vi nå har måttet leve uten.
Nok en gang lager vi et menighetsblad der vi kunngjør gudstjenester og aktivi-
teter uten helt å vite om det blir noe av, men vi håper.

Denne våren blir det en del endringer i kirkas personale i Biri og Snertingdal.
Gunhild Ekerhaugen takker av etter mange år som klokker og menighets-
sekretær og Svein Feiring slutter som kirketjener. Begge har gått over i pensjo-
nistenes rekker. Gunhild deler i dette bladet noen tilbakeblikk på årene som 
menighetskretær.

Haraldur Örn Gunnarsson har sluttet som sokneprest i Snertingdal og ny prest 
blir Berit Rinde. Vi kommer tilbake til en nærmere presentasjon av henne i 
neste blad. 

Så er dette bladet, uavhengig av personendringer og korona, et vår-  
og påskenummer.
Våren kommer og vi skal feire lyset som seirer over mørket!

Han blev hängt på korset, i en grav lagd ner.
Ingen enda väntar möta honom mer.
Kärleken når långt bortom död och grav.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och dröj hos oss kvar.

Han var vetekornet, låg i jordens djup.
Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu.
Aldrig en sol har lyst så stark och klar.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och dröj hos oss kvar.

Väntande på värme vilar rot och frö,
vet att våren kommer. Varje träd och ört
brister i blom på sin bestämda tid.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv.

Anders Frostenson, Nr. 205 i salmeboka

God Påske!God Påske!
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Hamar biskops påskeandakt

KARANTENE? 

Den kjende svensk/nederlandske trubaduren Cornelis Vreeswijk  
(1937– 87), syng i «Turistens Klagan» om å kjenne seg avstengd, 
men korleis songen frå barna på Karl Johan kan gi nytt håp.

Det sjunger några ungar på Karl Johan,
dom låter starka och fina som bara ungar kan.

Ein ettermiddag på etterjulsvinteren kjende eg  på kor lite 
dagslys det var. Tilværet var prega av restriksjonane knytt til 
Covid-19. Då hende det noko  som var som å finna kvitveis og 
blåveis midt i vinterens snø, is og kulde. Kva hende? Jau, ivrige 
barnestemmer uttrykte glede over å leika i snøen og lyden frå 
borna  bar bod om liv og håp midt i det avstengde.

Dette minner meg om to ord som er knytt til jul og påske: «Ver 
ikkje redde». Dette fikk gjetarane på Betlehemsmarkane høyre. 
Det same fekk kvinnene høyre då dei tidleg på morgonen kom 
til grava til sin ven. Det er så stille, så stille. Men så brytast stilla 
av at det hender noko grensesprengande som ber bod om noko 
nytt!

Dette å sjå til ei grav, handlar om eit felles grunnleggande 
behov; å sjå til og minnes  den som er død. Ikkje sjeldan gjer 
mange dette både rett etter gravferda og seinare. Ser til, kjenner 
på det som var, ber med seg felles levd liv. Mange av kyrkje-

«Fjorten dagers karantene,» sier de ofte i radio og TV nå for ti-
den. Det har med smittevern å gjøre, og betyr som regel at man 
må være hjemme hos seg selv i et par ukers tid, uten få besøk. 
Mange synes det er ganske lenge. Men kanskje burde vi slett 
ikke være misfornøyde men heller tenke på at ordet karantene 
kommer av «quarante» som betyr førti, og det er mange dager.

I kristen sammenheng er det snakk om fastetiden før påske: 
førti dager med avholdenhet/måtehold når det gjelder mat og 
drikke. Langfasten begynner med askeonsdag og varer til påske-
aften, men de protestantiske kirkene ser ikke fasten som en plikt.

Karantene som virkemiddel i samfunnet ble innført mot 
slutten av 1300-tallet for å hindre pesten, eller svartedauden, i 
å spre seg. Det sies at Dubrovnik (tidligere Ragusa) i 1377 var 
først ute med å forlange at skip med last, mannskap og reisende 
skulle ligge minst 30 dager ute på reden før de fikk legge til ved 
kai inne i havnen.

Godt for oss, i Koronaens tid, at karantene ikke alltid betyr 
førti dager.

Mari Brekne

tenerane og gravarene rundt om 
veit at det er slik og er opptekne av 
vørdnad på kyrkjegarden. Dei legg 
omsorg og omtanke i mellom anna 
korleis dei etter gravferdsseremo-
nien legg kransar og bårebukettar 
på gravene. Alle som har mista ein 
nærståande veit kor mykje denne 
vørdnaden og respekten har å seie i 
møte med dei store spørsmåla knytt til liv og død.

Jesu liv, hans død på krossen og hans oppstode kastar ljos  over 
våre liv og vår verd. Krossen rører ved vår eksistens. I den aug-
neblinken Jesus drog sitt siste andedrag på krossen skalv jorda 
og klippene slo sprekker. Etter at Jesu døde lekam kvila i grava, 
skjer dette uforklarlege og overveldande endå ein gong. Men no 
er det ikkje dødens, men livets krefter som bryt fram. 

For Maria Magdalena og den andre Maria ble morgonens sorg-
fulle stille broten. Eg ser for meg angsten og forvirringa deira . 
Eg syns eg høyrer spørsmåla deira: Kva er det som hender? Er 
det ikkje nok no? Og så får dei høyre fra engelen: «Frykt ikkje! 
Eg veit at de leiter etter Jesus, den krossfeste. Han er ikkje her, 
han har stått opp, slik som han sa. Kom og sjå staden der han 
låg!»

Kyrkja blir framleis boren oppe av denne gjennomgripande 
hendinga. Sidan den gongen har bodskapen om Jesus Kristus 
har fått lyda til forankring, tru og håp. 

Når menneskelivet blir fylt av mørke og tunge tider, skal kyrkja  
halde fram med å reise håpets ljos for kvart einskilt menneske.

For sjølv om redsla ikkje er borte, spirer livets krefter fram. 
Oppstoda ber løfter om liv og framtid. Kristus har stått opp !
Velsigna påskehøgtid!

Biskop Solveig Fiske



Menighetsbudet  Nr. 4 | 20174

Selv i disse covid-tider går innsamlingsaksjonen til nytt orgel vi-
dere jevnt og trutt. Før jul fikk vi en privatgave på hele 50.000,-. 
Vi er svært takknemlig for alle gaver som kommer inn!
Pr. i dag er vi oppe i 910.093,-. Målet må nå være å runde en 
million i løpet av året.

Vi har flere flotte orgelplaketter igjen, så det er bare å bestille for 
de som ønsker å støtte orgelaksjonen på denne måten. Original-
utgaven er designet og laget av Helge Bratberg og henger i 
våpenhuset i kirka. Tusen takk til Helge! 

Plakett bestilles hos Inger Schiager, tlf. 91182683

Denne gangen deler vi noen tanker rundt anskaffelse av nytt 
orgel som orgelkonsulent Halgeir Schiager har skrevet. 

Tanker rundt anskaffelse av nytt orgel til Biri kirke
Orgelet har røtter i antikken, men var opprinnelig ikke et 
instrument for kirken. Først i 757 fikk Pippin den lille (faren 
til Karl den store) et orgel i gave fra den østromerske keiseren, 
og fra da av gjør orgelet sitt inntog i den europeiske kirken. I 
Norge finnes de første spor av orgelbygging i Nidarosdomen 
i et dokument fra 1328. På 16- og 1700-tallet får de viktigste 
bykirkene sine orgler, men først på 1800-tallet blir det vanlig å 
utstyre bygdekirkene med et slikt instrument. I nye Biri kirke 
er det dokumentert en organist fra 1780, noe som tyder på at 

det har vært et orgel der. Dette var trolig et svært beskjedent 
orgel – kanskje uten pedal – som kan ha vært bygget av en lokal 
orgelbygger på Østlandet. I 1882 fikk kirken nytt orgel på seks 
stemmer og pedal bygget av August Nielsen. Hans firma var 
anerkjent og bygget sitt største orgel til Oslo domkirke (davær-
ende Vår Frelsers kirke i Christiania) i 1883 med 53 stemmer 
fordelt på tre manualer (klaviaturer) og pedal.

Etter krigen endret smaken seg, og man ønsket seg bort fra 
de romantiske idealer til den type klang man finner i barokke 
orgler. Den gamle byggemåten med mekanisk overføring – slik 
det gamle hadde – var forlatt til fordel for bruk av elektrisitet i 
mange komponenter. Trolig var behovet for et større orgel med 
flere muligheter et argument for utskiftning. Oppdraget ble 
gitt til Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal som 
fullførte orgelet i 1965. Orgelet fikk 22 stemmer fordelt på to 
manualer og pedal med elektrisk spille- og registertraktur. 

Når man igjen snakker om å skifte ut orgelet, er det viktig å ha 
klare meninger om hvorfor. Orgelet fra 1965 er preget av en tid 
der det skulle bygges fort og billig. Dette har gjort seg utslag i 
mye bruk av andreklasses materialer som f. eks. sponplater og 
kunststoff. Det er denne artikkelforfatterens mening at man 
i et nytt orgel bør holde seg til gode materialer som metall og 
tre, mens elektriske styrte komponenter begrenses til det som 
er nødvendig. Ved å velge orgelbyggere som har god håndverks-
messig kvalitet vil man også få et orgel med vesentlig lengre 
levetid enn det nåværende.

Jeg vil tro at Biri kirke trenger et orgel på ca. 20 stemmer, dvs. 
med en kostnad på 4-5 mill. kr. Anskaffelse av nytt orgel er 
regulert i lovverket for offentlige anskaffelser. Ved anskaffelser 
over 1,6 mill. kr. må prosjektet lyses ut, og i prinsippet har 
alle orgelbyggere i EU/EØS-området rett til å melde seg i en 
anbudskonkurranse. Det er altså i dette tilfellet ikke tillatt å be 
om tilbud fra noen utvalgte orgelbyggere uansett hvor dyktige 
disse måtte være. Derfor er det viktig at kriteriene for instru-
mentet og kravene til orgelbygger beskrives så nøye som mulig 
i utlysningen. Gjennomsnittlig byggetid for et orgel vil være ca. 
tre år, og prosjekteringen fram til kontrakt kan ta inntil et år. 
Før dette arbeidet settes i gang, må de nødvendige økonomiske 
garantier foreligge. Menigheten har allerede kommet langt med 
innsamlinger, og er i dialog med Fellesråd/Gjøvik kommune, så 
framdriften virker lovende. 

En orgelkonsulents rolle vil være å bistå byggherre med faglige 
råd i prosessen fram til nytt orgel. Konsulenten hjelper til med 
utlysning av orgelprosjektet, gir råd om valg av orgelbygger, bi-
står ved kontraktsforhandlinger, følger orgelet under byggeperi-
oden og godkjenner instrumentet når det er ferdig. Kort fortalt, 
orgelkonsulenten hjelper til slik at menigheten får det orgel de 
vil ha innenfor rammene som gjelder for prosjektet.

Jeg ønsker Biri menighet lykke til i det videre arbeidet mot et 
nytt orgel.

Halgeir Schiager

Siste nytt om orgelaksjonen
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Astrid og Ingunn med ny Kvilerom-konsert
Søndag 18. april kl. 17.00 inviterer Astrid Ekern 
Dyb-Sandnes og Ingunn Ekern til «Kvilerom»-konsert 
i kirka. Søstrene har et ønske om at folk skal få slappe 
av og senke skuldrene til behagelige melodier og 
tekster, og åpner til og med for ønskelåter.

– Da vi først gjorde denne konserten for to år siden, bestemte 
vi oss for å kalle den «Kvilerom» – dette var et ord vi smakte 
litt på og raskt kjente oss hjemme i. Vi ønsker å gi publikum 
en pust i bakken, forteller de to sangerne. 

– Også i år blir det en del salmer, men vi har også rom for 
viser og andre sanger som gir hvilepuls. I år satser vi også på 
å ha med noen nye, egne låter. Vi har fått mye ny inspirasjon 
etter at begge fikk barn i 2020!

Ettermiddagskonsert
Konserten er lagt til ettermiddagen denne gangen, kl. 17.00. 

– Etter at vi begge har blitt foreldre i 2020, har vi skjønt at vi 
ikke kan legge konserter midt i leggetida. Verken for oss eller 
andre. Det var en aha-opplevelse å finne ut av, ler Ingunn. 

Turné med Den kulturelle spaserstokken
Astrid og Ingunn tar med den samme konserten videre denne 
våren, og samarbeider med Den kulturelle spaserstokken. 
 
– Vi skal blant annet spille i Gausdal og Østre Toten. Vi har 
også plass til flere oppdrag, sier Ingunn, som nylig har flyttet 
til Biri. 

– Astrid og jeg har blitt naboer, noe som har gjort det ganske 
mye enklere å få til musikalske samarbeid. Det er skikkelig stas! 

Åpner for ønskelåter
Astrid og Ingunn har spilt sammen i mange år, og er begge 
musikkutdannet – fra henholdsvis Universitetet i Agder og 
Universitetet i Oslo. Noe de imidlertid aldri før har gjort, er 
å åpne opp for ønskelåter. Det gjør de denne gangen. 

– Vi tenker det kan være litt gøy, dersom noen ønsker å høre 
en spesiell sang. Dette kan da gjerne være salmer eller viser. 
Dersom noen har ønskelåter, kan de sende en SMS til Ingunn 
på 47 66 01 90, så skal vi se hva vi får til! Vi må ha ønskene 
før påske, og har plass til et par låter, i hvert fall, sier Ingunn. 

Velkommen!
Inngang: 100 kr (Vipps/kontant i døra. Barn u. 12 år gratis)

Påskens gudstjenester i Biri kirke 
Selv om alt er usikkert håper vi at vi dette året kan få feire 
påskens gudstjenester i Biri kirke.

Her kan vi følge påskefortellingen fra Palmesøndag via Skjær-
torsdag og Langfredag til 1. påskedag.

Dagene fra Palmesøndag til Skjærtorsdag kalles den stille uke. 
På Skjærtorsdag minnes vi Jesus som samlet sine venner til 
et siste måltid. Denne nattverdgudstjenesten er kl. 19.00 og 
avsluttes med at alteret avdekkes og kles i svart.

Langfredag er det gudstjeneste kl. 10.00. I denne gudstjenesten 
spiller musikken en ekstra rolle, og lidelseshistorien leses i kom-
binasjon med pasjonsmusikk og salmer. Gunn Inga Schiager 
Tofsrud er med på fiolin.

1. påskedag er det høytidsgudstjeneste hvor gleden over opp-
standelsen er utgangspunktet. Påskemorgen slukker sorgen!

Jarle Hillestad blir med og spiller Skjærtorsdag og  
1. påskedag.

Velkommen 
til Biri kirke 
i påsken!
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Løsningene finner du på side 10

Løsningene finner du på side 10

A P P E L S I N Y M Y

Ø Å Æ Z F L A G G O V

X S R T R A S K E R A

U K E Q I G K Y W F K

N E T T S K O L E A S

D T R S K O L E F R I

E U E B O R E T Å R N

R R Y O P O D Z R W E

Z A W B U N A D E Ø Z

X P E L S A G Y R K Y

E P L E S Z Ø W P S W

APPELSIN
BOBLE
BORETÅRN
BUNAD
EPLE

FLAGG
FRISK
HOSTESAFT
KARANTENE
KORONA

MORFAR
NETTSKOLE
PELS
PÆRETRE
PÅSKETUR
RAPP

SAG
SKOLEDAG
SKOLEFRI
SKOPUSS
SLAG
TRAKTOR

TRASKE
UKE
UNDER
VAKSINE
ØKS
ÅRER

Du må lete slik pilene viser : 

To ord er allerede funnet.

Disse tre ordene er ikke i ordsøkeren:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Kode Sted

Eks.: Diger  +  bokstav nr.4 Stor + d = Stord

1 10  +  3

2 Bjeffe  +  bukt

3 11  +  værelse

4 7  +  vannet

5 Lite  +  slagverktøy

6 Sirkel  + s  +  jorde

7 Snøfarge  +  berg

Stedsnavn?
Løs koden, og finn stedet.

Ordsøker
Her er mange ord, men TRE av dem står IKKE i ordsøkeren. Hvilke tre?
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Tilbakeblikk fra Gunhild
I år er det 30 år siden Gunhild Ekerhaugen begynte 
som menighetssekretær og klokker i Biri menighet. 
Hun har skrevet utallige dåpsattester, holdt styr på 
konfirmanter, brudefolk og dem som har blitt stedt til 
hvile. Hun har deltatt på mange hundre menighets-
rådsmøter etter hvert som jobben ble utvidet til hele 
Gjøvik kirkelige fellesråd. 
 
Hun har også vært en viktig del av planlegging og gjennom-
føring av gudstjenester i Biri kirke.
Nå går hun over i pensjonistenes rekker.

Redaksjonen utfordret henne til å skrive litt om tida som 
menighetssekretær.

«Det startet med at jeg fikk tilbud om å vikariere som menig-
hetssekretær fra 1.1.1991.

I første omgang var det et 3 måneders vikariat. Det gikk ikke 
så helt ille, for vikariatet ble utvidet med først 3 måneder og 
så 6 måneder. Det var lite forutsigbart, men jeg hadde fryk-
telig lyst på jobben og hadde en overbevisning om at dette 
skulle jeg gjøre.

Jeg var inne i min tredje periode som medlem i menighets-
rådet, og jeg hadde fått noe innblikk i menighetsarbeidet i 
funksjonen som møtesekretær. Jeg fikk fast ansettelse etter 
vikariatene. Jobben var 50 %. Det var for lite å leve av, så det 
måtte kombineres med andre jobber. (Red. anmerk.  
Mange husker sikkert Gunhild fra jobben på Samvirkelaget 
og Spareland)

I 1998 ble stillinga økt til 70 %. Da hadde jeg jobbet så lenge 
i dette gamet at jeg skjønte at kunnskapsnivået måtte bedres.

Så i tillegg til å jobbe, tok jeg fatt på en periode som deltids-
student. Først på Menighetsfakultetet der det ble grunnfag og 
mellomfagstillegg i Kristendomskunnskap med religions- og 
livssynsorientering våren 2001. En nyttig investering for meg 
både personlig og i forhold til klokkertjenesten. Jeg har vært 
så heldig at jeg har fått være med både å planlegge og gjen-
nomføre gudstjenester. Et arbeid jeg har satt umåtelig pris på, 
selv om det ikke var mye helgefri. Det første året var det en 
frisøndag i kvartalet. Senere ble det en frisøndag i måneden.

Jeg fortsatte deltidsstudier fra høsten 2002, da ved Høgskolen 
i Stavanger. Nå var det «Kirkelig administrasjon og ledelse» 
som stod på agendaen.

Studiene ble avsluttet med nettbasert studie ved «Høgskolen i 
Volda hvor «Kyrkje- og kyrkjegardsforvaltning» var emnet. Alt 
dette er tematikk og kunnskap som har vært ballasten til stil-
lingsbetegnelsen Saksbehandler, som ble betegnelsen fra 2006.

I 2004 ble menighetssekretærene samlokalisert på kirkekon-
toret på Gjøvik. Vi i utkantene fikk beholde en arbeidsdag i 
uka lokalt. Da ble det oppgavefordeling mellom sekretærene 
på tvers av menighetene. I starten var jeg saksbehandler for 
menighetene i Biri, Bråstad, Snertingdal og Vardal.  
I tillegg var det sekretæroppgaver i Biri menighet. Senere har 
Saks behandlerstillinga blitt økt til 100%, og det har vært 
endringer i hvilke menigheter jeg har jobbet i. Jeg har hatt 
nok å gjøre!

Jeg tviholdt på å være klokker i Biri til jeg fylte 62 år. Da ble 
det naturlig for meg å si fra meg den funksjonen, og etter 
hvert som helsa har skrantet litt, valgte jeg å redusere til 60 % 
fra 1. mai 2017.

Det har vært mange endringer underveis i stillingsstørrelser 
og arbeidsområder. Som saksbehandler har det vært viktig å 
vite om alle regler og forskrifter. Som den paragrafrytteren 
jeg er, så synes jeg det har vært greit – kanskje til og med 
morsomt.

Gunhild har funnet seg til rette i pensjonist-stolen.
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Fasteaksjonen 2021 
Årets Fasteaksjon blir digital. Alle menighetene i 
 Gjøvik kommune er med, og Biri har tidligere år 
samlet inn mye til Kirkens Nødhjelps viktige arbeid. 
Nå kan menigheter og konfirmanter igjen ta i et tak 
for en bedre verden.

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 785 
millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til en mer 
rettferdig verden sammen. De innsamlede midlene går til 
prosjekter der KN ser at behovet er størst, og dersom du vil 
lese mer, gå inn på Fasteaksjonen.no.

Vi oppretter en Spleis-bøsse for Biri menighet. Da kan vi 
følge med og se hvor mye som kommer inn undervegs. Så 
bruker vi sosiale medier, som Facebook og Instagram til å 
dele info om Spleis'en. 

Selve aksjonsdagen er tirsdag 23. mars 2021. Denne dagen 
lager trosopplæringen og diakonene en direktesending med 
info, intervjuer mm, som alle kan følge. Det blir enten på 
Youtube eller Facebook. Vi oppfordrer dessuten alle til å like 
og dele Spleis-info på sosiale medier. Slik får vi informasjo-
nen ut til flest mulig. 

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! 

Hilde K Jarlvang, diakon

Utstyrsmessig har det skjedd store forandringer. Jeg startet 
med ei skrivemaskin, uten kulehode og rettetast. I tillegg var 
det en PC, men programvaren var kun til tekstbehandling. 
Her har det skjedd en enorm utvikling av kirkelige fagpro-
gram og også saksbehandlerprogram og fullelektronisk arkiv. 
Jeg fikk den tilliten at jeg var med i ei arbeidsgruppe som 
jobbet fram kravspesifikasjon til denne programvaren.  
Det var morsomt og lærerikt.

Det har vært mye møtevirksomhet. Jeg har ikke eksakt tall på 
hvor mange menighetsrådsmøter jeg har vært med på, men 
det er nok godt over 500.

En arbeidsoppgave jeg har hatt, har vært å spore opp 50-års-
konfirmantene. Det var i mange år en møysommelig oppgave. 
God lokalkunnskap var godt å ha. Mange hadde flyttet fra 
bygda, og jentene hadde ofte skiftet navn. Da var det å bruke 
noen kveldstimer til å ringe rundt for å spore de opp. I den 
nye dataverden, med tilgang til å søke i Folkeregisteret, er 
denne jobben blitt svært så enkel.

Det har vært hyggelig å møte jubilantene til feiring. Toppen 
var vel året man selv var jubilant. Konfirmantkullet fra 1968 
var et festlig og lystelig kull! Det er trist å tenke på at det i 
2020 ikke kunne bli feiring av gullkonfirmantene pga covid 
19. Jeg håper det blir mulig å ha jubileumsfeiring dette året.

Når jeg nå ser tilbake på denne 30-års perioden som kirke-
ansatt, så føler jeg på en stor takknemlighet for alt jeg har fått 
være med på og alt jeg har fått lære. Nå er pensjonistalderen 
oppnådd, og jeg takket av 31.januar. Dermed har jeg startet 
på en ny epoke på livsvegen.

Takk til alle frivillige medarbeidere i menigheten, alle som 
har vært medlemmer i menighetsrådene i denne tida og 
 øvrige ansatte for samarbeidet!

Lykke til med å føre kirkas oppdrag videre!»

Gunhild Ekerhaugen

Menighetsrådet retter en stor takk til Gunhild for den 
 enorme arbeidsinnsatsen hun har lagt ned gjennom alle 
disse årene, og ønsker henne lykke til i livet som pensjonist.Siste arbeidsdag på kontoret.
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«Denne påskesalmen er jeg glad i »
Da jeg skulle velge en påskesalme 
tenkte jeg umiddelbart på Håpstango 
fra Argentina! Den står ikke som en 
påskesalme, men det kunne den ha 
gjort.

Jeg ble umiddelbart glad i salmen helt 
fra første gang jeg ble introdusert for 
den av Sindre Eide på stiftsdager i 
Nidaros i begynnelsen av 2000-tallet. 
Han gikk opp og ned midtgangen 
og spilte trompet og fortalte om 
tangoen og følelsene, og han fikk 
alle vi ansatte i kirken til å synge 
med av full hals. Det er mange ord i 
den, men hvilke ord! Det er omtrent 
som en sunget trosbekjennelse: En 
håpsbekjennelse!

Biri Snertingdal Kantori sang den 
da jeg ble innsatt som prest i Biri. 
I den senere tid har jeg begynt å ha 
salmekonserter sammen med Morten 
Wentzel, og denne salmen har det 
blitt en av favorittene. Tango er 
dramatisk og følelsesladet, akkurat 
som livet kan være. På konsert slipper 
jeg løs og roper ut: «Gud er nær»,  

så tårene spretter og stemmen blir  
sprø.

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

NoS 479

T Federico José Pagura 1979
O Holger Lissner 2000/Estrid 
Hessellund 2000
M Homero R. Perera 1999

Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,

Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjertet til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,

Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk trøste,

Omkved:
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp mot solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp mot solen stige.
Gud er hos oss.

Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)

Vipps valgfritt beløp til 2426 

SMS VANN til 2426 (250,-)

eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

FOR 785  
MILLIONER MENNESKER  

ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?



Menighetsbudet  Nr. 1 | 202110

Slekters gang
Døpte
Nicoline Suren
Olean Bjerkenås
Mille Lunn-Jacobsen

Døde
Solveig Lovise Melby
Tove Irene Smedmoen
Lilli Ingrid Klundby
Sigrid Alma Hugaas

Løsning på «Stedsnavn» – Side 6:

Løsning på «Ordsøker» – Side 6:
Disse tre er ikke i ordsøkeren: 
KARANTENE  –  HOSTESAFT  –  TRAKTOR

Kode Sted

Eks.: Diger  +  bokstav nr.4 Stor + d = Stord

1 10  +  3 Tretten

2 Bjeffe  +  bukt Gjøvik

3 11  +  værelse Elverum

4 7  +  vannet Sjusjøen

5 Lite  +  slagverktøy Lillehammer

6 Sirkel  + s  +  jorde Ringsaker

7 Snøfarge  +  berg Kvitfjell

A P P E L S I N Y M Y

Ø Å Æ Z F L A G G O V

X S R T R A S K E R A

U K E Q I G K Y W F K

N E T T S K O L E A S

D T R S K O L E F R I

E U E B O R E T Å R N

R R Y O P O D Z R W E

Z A W B U N A D E Ø Z

X P E L S A G Y R K Y

E P L E S Z Ø W P S W

Kirketjener Svein blir pensjonist
Svein Feiring begynte som kirke-
tjener i Biri 2. mai, 2003.  
Han fyller 72 år i år, og han blir 
pensjonist i løpet av våren.

Svein er født og oppvokst på Biristrand, 
men flyttet til Biri Øverbygd i 1975. 
Han har utdannelse fra økonomisk 
gymnas og jobbet noen år i internrevi-
sjonen på Raufoss Ammunisjonsfabrikk. 
Etter dette jobbet han som melkeprodu-
sent på bruket i Biri Øverbygd og etter 
hvert som avløser i området her.
Svein har hatt full jobb som kirketjener 
fram til fylte 67 år. De siste årene har 
han jobbet 50 %, og har delt jobben 
med vikar Silje Aasli.

Han oppsummerer disse årene med at det 
stort sett har vært en variert og fin jobb. 
Som kirketjener er en både vaktmester, 
graver og kirkegårdsarbeider. Han har 
også jobbet i helger og høytider i forbin-
delse med gudstjenester. I arbeidet på 
 kirkegården møter kirketjeneren folk i 
sorg og alle slags livssituasjoner, og det 
synes Svein har vært lærerikt. Ellers er det 
slik at arbeidsbyrden føles ujamn med 
 relativt stille vintere, og litt for mye å 
gjøre de travle sommermånedene.

Svein Feiring går av med pensjon denne  
våren  etter å ha jobbet som kirketjener i  

Biri siden 2003. Biri menighetsråd takker  
ham for innsatsen disse årene og ønsker ham  

lykke til med pensjonisttilværelsen.
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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

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

Oppussing
rens og vask av stein.

Gratis besiktigelse og pristilbud.

Over 50 nye steiner i utstilling
Nye steiner fra kr 6900,-

Gjenbruk/omslip, meget gode priser.

Lykter og plantekasser

Døgnvakt 61 15 05 80
www.trostrudbegravelse.no
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Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

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

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

APRIL
1. april – skjærtorsdag
Luk 22, 14-23
Biri kirke kl.1900 – Høymesse
Takkoffer til Blå Kors Norge 
Jarle Hillestad, flygelhorn
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

2. april – langfredag
Luk 22, 39-23,46
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkeoffer til Biri menighetsarbeid
Gunn Inga Schiager Tofsrud, fiolin
Prest: Berit Rinde

4. april – Påskedag
Matt 28, 1-10
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri menighetsblad
Jarle Hilestad, flygelhorn
Prest: Berit Rinde

11. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 15-19
Biri kirke kl.1000 – Familiegudstjeneste
Biri kirkes barnekor 
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18. april – 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 1-10
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

Biri kirke, kl.17.00
Kvilerom – konsert med Astrid Ekern Dyb- 
Sandnes og Ingunn Ekern

25. april – 4. søndag i påsketiden
Joh 13, 30-35
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

MAI
2. mai – 5. søndag i påsketiden
Luk 13, 18-21
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

9. mai – 6. søndag i påsketiden
Matt 7, 7-12
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri Menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

13. mai – Kristi himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

17. mai – 17. mai
Matt 22, 17-22
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

23. mai – Pinsedag
Joh 14, 15-21
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid 
Prest: Berit Rinde

30. mai – Treenighetssøndag
Luk 10, 21-24
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til misjonsprosjektet: Diakonalt 
arbeid i Thailand
Prest: Berit Rinde

JUNI
6. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 26-30
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

13. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Joh 1, 5-51
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

20. juni – 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24-27
Biri kirke kl.1000 – Høymesse
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

27. juni – 5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21-29
Redalssætra kl.1000 – Friluftsgudstjeneste
Takkeoffer til Kirkens SOS i Norge
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke finnes også på Facebook

Neste nummer
 av Menighetsbudet 

kommer ca. 14. juni.
Innleveringsfrist for bidrag

er 15. mai til 
is325@kirken.no

På forhånd hjertelig takk for ditt 
bidrag i bladet!


