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Solveig Fiske ble takket av som biskop i Hamar 23.oktober. Hun har holdt stø kurs i 16 år og vært en 
ivrig talskvinne for utsatte grupper i vår kirke. Solveig har forkynt evangeliet på en troverdig og fin måte. 
To uker etter avskjedsgudstjenesten for Solveig ble hennes forgjenger, Rosemarie Köhn, stedt til hvile. 
Etter tusen år med kristendom og kirke i vårt land, ble Rose den første kvinnelige biskop. Hun gikk 
foran og brøt ned mange fordommer. Med Rose ble det mer likestilling i kirken, ikke minst for skeive. 
En uke etter Roses begravelse ble Ole Kristian Bonden utnevnt til ny biskop i Hamar. Jeg tror han blir 
en samlende biskop som viderefører de gode tradisjonene folkekirken har hos oss. 

Fred på jorden     
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Vaktskifte på Hamar bispestol

I serien «Kirker utenfor vårt distrikt» 
har turen kommet til Nykirke øverst i 
Snertingdal. Kirken feiret sitt 150 års-ju-
bileum 2.oktober i høst med biskop Sol-
veig Fiske til stede, likeså ordfører Torvild 
Sveen og barne- og familieminister Kjersti 
Toppe. Sokneprest Berit Rinde forteller 
om en flott festdag. 

Kirken er tegnet av arkitekt Jacob Wil-
helm Nordan som også har tegnet Gjøvik 
kirke. I Nykirke er det 360 sitteplasser. 
Rundt kirka er det en kirkegård og det har 
på 2000-tallet vært restaurering av tak og 
helt nylig ble det bygd kjøkken og univer-
selt utformet toalett. 

Tekst og foto: Jens Dale

Sokneprest i Vardal og Bråstad
Roger Brevik  
rb932@kirken.no, tlf. 905 55 471 

Sokneprest i Hunn
Jens Dale
jd374@kirken.no, tlf. 938 63 116 

Sokneprest i Gjøvik 
Ole Jacob Nyhus
on888@kirken.no, tlf. 928 10 807 

Sokneprest i Engehaugen 
Jens Reidar Antonsen 
Ja243@kirken.no, tlf. 472 37 755

Prost i Toten
Stein Ovesen
so632@kirken.no, tlf. 941 89 209

Kirkeverge i Gjøvik
Line Langseth Bakkum
lb772@kirken.no , tlf. 907 97 188

Organist i Gjøvik
Paul Wilmot
 pw886@kirken.no , tlf. 41491719

Organist i Hunn
Bram Janssens
aj638@kirken.no, tlf. 41316850

Organist i Vardal og Bråstad
Anders Byfuglien
ab396@kirken.no, tlf. 41475881

Organist i Engehaugen
Kolbjørn Sandnes
ks326@kirken.no, tlf. 92819231

Diakonmedarbeider/organist i Engehaugen 
Christian Sporild
Cs928@kirken.no, tlf. 97662824

Diakon
Hilde Kristin Jarlvang 
hj793@kirken.no, tlf. 916 96 338

Diakon 
Kari Karsrud Korslien 
kk896@kirken.no, tlf 92297269

Leder for trosopplæringen 
Karsten Torp 
kt693@kirken.no, tlf.950 65 812  

Trosopplærer
Eiliv Revling Holm
eh779@kirken.no, tlf. 949 73 714

Trosopplærer/kateket
Hilde Engevold
he839@kirken.no, tlf. 415 71 492

Andakt av avtroppende biskop Solveig Fiske

Vi lengter etter nettopp det som den 
himmelske hærskare sang den første jule-
natt: 

Ære være Gud i det høyeste,                                                                                              
og fred på jorden                                                                                                        
blant mennesker Gud har glede i!

Vi har ei tid som er preget av uro over 
den spente krigssituasjonen i Europa og 
usikkerhet inn mot hva fortsettelsen blir. 
Jeg kjenner at engelens ord om «Frykt 
ikke» og englekorets sang og bønn om 
fred på jord, berører et ønske, en drøm og 
et håp som inspirerer til å tro på og arbei-
de for rettferdighet og fred. 

Sangen på Betlehemsmarkene viser vei 
til å se Gud i krybben. Evigheten strøm-
met inn i det øyeblikket barnet ble født. 
Og Jesu fødsel setter i gang en bevegelse 
som aldri har opphørt. 

Barnet som ble født er et håp og en kjær-

lighet. Alle som har holdt et lite ny-
født menneske i hendene vil kunne 
gjenkjenne dette. Det er nært og 
stort, vakkert og meningsmettet. 
Våre erfaringer blir satt i et svim-
lende perspektiv i møte med fødse-
len i Betlehem og englesangen om 
fred på jord. Det løfter alle nyfødte 
barn opp mot himmelen og invite-
rer til å realisere håpet, drømmen 
og bønnen om fred på jord. 

Jesusbarnet er en liten knopp 
som er sprengfull av håp, også i 
dag. 

Med juleevangeliets grenses-
prengende kraft åpnes livets kilder 
og framtidshåp for alle mennesker 
og Kristi kjærlige lys holder oss fast i 
fremtid og håp for livet her og i evigheters 
evighet. 

Nykirke i Snertingdal 150 år

Velsignet julehøytid!
Solveig Fiske

I skrivende stund er jeg akkurat begynt på de siste ukene som biskop.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle møtepunkt rundt om i Hamar bispedømme. Jeg ser 
for meg mange ansikt og bærer med meg mange varme håndtrykk fra ulike situasjoner. Hjertelig 
takk og alt godt videre!
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Ukrainsk julefeiring 

Av Ingvild Langseth og 
Jens Reidar Antonsen

Vi har i kveld hatt besøk av to flotte da-
mer fra Ukraina. 

Gitt den aktuelle situasjonen ønsker 
gjestene å være anonyme, men de forteller 
at det nå er kommet 130 fra ulike steder i 
Ukraina  til Gjøvik. 

–Hvordan feirer dere julen, der dere 
kommer fra?

–Det som er viktig i julen er mat, istem-
mer de begge. 

–Tradisjoner og fellesskap. Som orto-
dokse feirer vi jul i januar. Når den første 
stjernen skinner på kvelden den 6. januar, 
da samles vi til felles måltid i familien. 
Først serveres det alltid en grøt kalt for 
Kutia. 

En av dem har laget en porsjon, som 
hun har med til oss, så vi får smake. Den 
består av hvetebønner, honning, rosiner 
og aprikos. Grøten smaker søtt, og er gan-
ske mektig. Vi synes den var kjempegod. 
Familiene forbereder minst 12 tradisjons-
rike retter som skal serveres. Rettene be-
står av kål – ris – dumplings – kålruller 
– salat. 

Det er også vanlig å lage en epledrikk 
som blir varmet opp. Den drikker vi i 
forbindelse med jul og nyttår. Måltidet er 
preget av glede og fellesskap. Det er stor-
familien som er samlet. 

En hel natt i kirken
Etter at måltidet er ferdig, går vi til kir-

ken, til messe, forteller de. Vi blir i kirken 
hele natten fram til den 7. januar. Alle står 
i kirken, det er ikke sitteplasser, men for 
de eldste sørger man for at de får sette seg 
ned. 

Vi pynter i huset med et nek (julenek) 
som blir dekorert, det heter didukh. (se 
bilde) Nekene skal sørge for lykke og be-
skyttelse mot skader og ulykke.

Steve Dobrogosz jazzmesse 
ble fremført i Gjøvik kirke søn-
dag 13.november. 80 sangere fra 
Fredheim blandede kor, koret 
Oslo Ø og Bærum kammerkor 
samt strykere og klaver leverte 
en fantastisk konsert. De ble be-
lønnet med stående applaus av 
en fullsatt kirke.

Strålende jazzmesse

Peder Arnt Kløvrud dirigerte 
et enormt kor med 80 sange-
re pluss strykere og klaver. 
Foto: Jens Dale

Barna går fra hus til hus og synger jule-
sanger. De bærer med seg en stjerne på en 
stang, og dekorerte julenek. Når de kom-
mer til et hus, roper de: «Kristus er født!» 
Så blir ropet besvart med: «Pris ham». 
Barna mottar godterier dit de kommer. På 
2. dag jul (8. jan) går familiene på besøk 
til slektninger. 

–Så det er ingen gaver i julen hos dere i 
Ukraina, spør vi.

–Å, jo da. Det er flere anledninger for 
gaver. Den 19. desember får alle snille 
barn gaver. Vi feirer nyttår den 31. desem-
ber med god mat og godt drikke. Og når 
det er nytt år på den 1. januar, som er fri-
dag, da er familien samlet og alle får gaver, 
både barn og voksne. 

Stengte kirker
Fram til 1991, da Ukraina var kommu-

nistisk og styrt av Sovjetunionen var de 
store kirkene stengt for gudstjenester. Det 
var bare konserter der. Min mor fulgte 
meg til en mindre kirke for å feire julen 
der. Det skulle ikke far vite noe om, for 
han var kommunist, men mor var kristen. 

–Hvordan opplevde du det? 
«Det var fint å få feire jul i kirken», sier 

hun.
–Har dere juletre hjemme i huset? –Ja, 

vi pleier å ha et juletre. Noen har begynt å 

ha kunstige trær. Vi setter det opp den 31. 
desember. Vi pynter med gamle figurer og 
leker som barna har laget. En anekdote 
forteller følgende om når treet skulle ut 
igjen. Hvis mannen i huset ikke ville ta ut 
treet, ble det stående til den 8. mars – for 
da er det kvinnedagen og kvinnen får det 
gjort. Det vanlige er å la treet stå til slutten 
av januar. På torget i Kiev er det til van-
lig pyntet med juledekorasjoner og det er 
pyntede trær i utallige farger, men ikke i 
år, når det er krig i landet. 

Krigen nå
–Krigen går utover oss vanlig folk, sier 

de begge. I disse dager er det mange som 
ikke har elektrisk lys. De har ikke mulig-
het til å varme opp husene/leilighetene 
sine. Vi følger med på nyheter hver dag. 
Det er tungt og kjempevanskelig for oss. 
Krigen er hard for Ukraina nå. Vi tenker 
på hva som er blitt ødelagt og vi har få 
tanker om framtiden for landet vårt. Det 
viktigste med julen er glede, men i år blir 
alt annerledes.

Takk for praten begge to. Takk for at 
dere fortalte om jule- og nyttårsfeiring i 
deres hjemland. 

OI!: Jul med Ole Edvard Antonsen  
i Gjøvik kirke 9. desember kl 18.00

På programmet star bl.a. Händels Water 
Music, Vivaldis Vinteren fra De fire årsti-
dene. Andre klassiske perler mikses med 
Atle Sponberg spesial: Tango. Oblivion, 
Ave Maria, Navidad blir også å høre. Flere 
numre er i samspill med unge musikan-
ter fra Innlandet. Velkommen til konsert 
med seriøs barokk, cross over og et topp 
orkester i kombinasjon med en topp inter-
nasjonal solist.

Orkester Innlandet 
og trompetisten 
Ole Edvard Anton-
sen (bildet) gjester 
Gjøvik kirke fredag 
9.desember.

Den norske opera  
i Gjøvik kirke 10.desember

Lørdag 10.12 kl 18.00 blir det storfint besøk fra 
Den Norske Opera i Gjøvik kirke i anledning Cesar 
Francks 200 års-dag. 

Vi får høre noe av hans mest spennende orgelmusikk, 
den vakre fiolin sonaten og utdrag fra operaen Hulda 
fremført av solister fra Den Norske Opera. Franck var 
en belgisk pianist, organist og komponist som under sin 
levetid var kjent for sine orgelimprovisasjoner. I dag er 
han kanskje mest kjent for sin fiolinsonate i A-dur og 
sin eneste symfoni, men han komponerte også noen 
operaer. En av dem var Hulda - et av få verker i ope-
ralitteraturen som har en handling tillagd Norge. Den 
franske librettoen baserer seg på Bjørnstjerne Bjørn-
sons teaterstykke Halte-Hulda. Handlingen utspiller 
seg på Romsdalskysten i det 11. århundre, og fortel-
ler om Hulda som søker hevn over Aslak, som myrdet 
familien hennes. Så godt som ingen kjenner operaen i 
dag. I forbindelse med jubileet vil sangere fra operako-
ret sammen med pianist Tuomas Juutilainen fremføre 
utdrag fra operaen. Operaen fremviser Francks karak-
teristiske kromatiske tonespråk, og innflytelse av Wag-
ner, Berlioz og Meyerbeer. 

Billetter: kr 250 i døra, gratis for barn og unge under 16 år

Medvirkende på Cesar Franks 
jubileumskonsert er Tuomas 
Juutilainen, Ingunn Kilen, Kari 
Kleiven, Cleo Lee-McGowan, 
Per Kristian Ruud-Enggrav, 
Pietro Simone, Andreas Løken 
Taklo og Mons Michael Thom-
messen.  Olemic Thommessen 
erkonferansier og Paul Wilmot 
organist. 

Gunda Marie Bruce 
i Gjøvik kirke 
13.desember 

Bruce bor 
på Eina og 
har utdan-
nelse bl.a. 
fra Opera-
högskolan i 
Stockholm. 

Hun har 
stått på store 
scener over 
hele verden. 
I høst har 
hun hatt stor 
suksess i Ringsakeroperaen. Gunda har 
sunget i Gjøvik kirke mange ganger 
og julekonserten 13.12 kl 19.00 har et 
allsidig program fra det klassisk til det 
mer populære.

Luciakonsert 
for 25.gang

Når jentene i Gjøvik kunst- og kultur-
skoleungdomskor inviterer til Luciakon-
sert i Gjøvik kirke 17. og 18.desember 
blir det vakkert og stemningsfullt. 

I år er det konsert lørdag kl 08.00 og 
søndag kl 18.00. Med levende lys og hvite 
Lucia-kapper kommer jentene syngende 
inn i en mørklagt kirke. Tove Lundborg di-
rigerer for 25 gang! Det er gratis inngang, 
men mulighet til å gi en gave. 

I år er det 25. gang Gjøvik ungdomskor inviterer til Luciakonsert. 
Bildet ble tatt av Hans Olav Granheim i 2017. 

Orkester Innlandet og trompetgigan-
ten Ole Edvard Antonsen inviterer til 
julestemning i Gjøvik kirke. 
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JULEKONSERT I BRÅSTAD KIRKE 11. DES
Kastad musikkforening inviterer til julekonsert i Bråstad 

kirke søndag 11.desember kl 18.00. 

Dette er en konsert med lange og gode tradisjoner. Her blir det 
nye og gamle juletoner i en stemningsfull blanding. Det er bare 
å komme og dumpe ned på kirkebenken og senke skuldrene i en 
travel førjulstid. 

Det blir julekonsert i Bråstad 
kirke søndag 11.desember. 

I år er julekonserten i Engehaugen kirke tirsdag 6.desember kl 18.00, og det kan hende at du leser dette først etter denne datoen i 
og med at Be og hør utgis 5.desember og distribueres i dagene etter dette. Men vi tar for gitt at Jon Lotterud, Ingvild og Trond Nagell-
Dahl, Helge Harstad og Kjell-Håkon Aalvik leverer sakene i år også, som vanlig på bestilling av kulturutvalget i Engehaugen kirke. 

Helt siden 1974 har Grande Mannskor arrangert julekon-
sert i Vardal kirke - slik blir det også i år på svært tradisjonelt 
vis, tirsdag 20.12 kl 19.00. 

Gjester er som vanlig Skansen og Grande Musikkorps og Var-
dal Gospelkor - sammen med kirkens prest Roger Brevik og 
organist Anders Byfuglien.

- Det blir liksom ikke jul uten denne konserten, og det har 
smertet oss stort å avlyse under pandemien, sier Roger Hansen 
i Grande mannskor. 

- Nå håper vi på smekkfullt hus når kor og korps byr på kjente 
og kjære juletoner - ispedd noe nytt, sier Hansen.  Konserten 
har fri entré, med mulighet til å gi en gave. 

Skansen og Grande Musikkorps, Vardal gospelkor og 
Grande mannskor byr på vakre juletoner i Vardal kirke. 

JULESPILL FRA MIDDEL-
ALDEREN I HUNN KIRKE 

Tirsdag 20.desember kl 18.00 fram-
føre lærerne på Steinerskolen et vakkert 
julespill i Hunn kirke.

Det bygger på julespillene som ble 
fremført i hele Europa i middelalderen. 
Den gang var det en stor ære å få være 
med på fremføringen. Skuespillerne 
måtte føre et svært sedelig liv under 
innøvingen. Guttene måtte ikke yppe 
til krangel i vertshusene, ikke skulle de 
banne og ikke fly etter jentene på lør-
dagskveldene. De kvinnelige deltakerne 
måtte også føre en svært dydsiret tilvæ-
relse. Så det er altså mye å leve opp til 
for kollegiet ved Steinerskolen Gjøvik-
Toten. Det var forøvrig Rudolf Steiner 
selv som skapte tradisjonen med frem-
føringen av "Kristi fødsel-spillet" og 
"Gjeterspillet". Framføringen i Hunn er 
åpen for alle og det er fri entré.

Midnattkonsert lille julaften i Gjøvik kirke
Det er 30 år siden tradi-

sjonen med denne konserten 
startet. 

Etter to år ufrivillig pause 
på grunn av pandemien øn-
sker Fredheim Bl. Kor og 
Gjøvik bybrass publikum vel-
kommen tilbake til en konsert 
som i alle år har samlet fullt 
hus. Peder Arnt Kløvrud diri-
gerer koret og Morten Fager-
jord Bybrassen. Kantor Paul 
Wilmot deltar og Jens Dale vil 
også i år ha en kort julebetrakt-
ning. Solister fra egne rekker er Peder 
Arnt Kløvrud vokal og Torgeir Øyen på 

eufonium.
Konserten starter 23.desember kl.23.00. 

Dørene åpnes kl.22.00.

JULEKONSERT I ENGEHAUGEN KIRKE 6. DESEMBER

JULEKONSERT I VARDAL KIRKE 20. DES

Romjulskonsert i Gjøvik kirke 28. des
En fin tradisjon med konsert på fjerde juledag er etablert i Gjøvik kirke.

Marit Bodsberg Weyde, Paul Wilmot og Liv Astrid Dahl står for det musikalske og 
publikum får høre orgelmusikk av bl. A. J.S. Bach, noen duetter, O helga natt og Sound 
the trumpet. Konserten starter kl 18.00 og det er gratis adgang. Alle er hjertelig velkom-
men! 

Fra midnattskonserten i 2016. Foto: Andreas Røen Pettersen.

BISKOP SOLVEIG FISKE TAKKER AV 

«En kirke for alle», har 
vært mitt motto
Solveig Fiske kom fra prestestilling i 
Løten. Da hun ble vigslet til biskop i 
Hamar domkirke 17.desember 2006 
hadde hun dette motto i bagasjen: 
«En kirke for alle».

-Jeg hadde et ønske om å formidle evan-
geliet slik at mennesker kjenner at det 
berører og gir styrke og håp. Kirken skal 
være til stede i lokalsamfunnet, en folke-
kirke. Jeg har ofte brukt lignelsen om sen-
nepsfrøet som Jesus fortalte til å fargeleg-
ge dette. Lignelsen forteller om frøet som 
blir til ei stor plante, et tre med greiner der 
det er god plass for fuglene.

Dette kommuniserer godt med Hamar 
bispedømme sin visjon: Hellige rom for 
alminnelige liv. Visjonen tar utgangs-
punkt i alminnelige folks lengsler og be-
hov og inviterer til å forstå livet i lys av 
evangeliet om Jesus Kristus. Å ta utgangs-
punkt i menneskers alminnelige liv er en 
programerklæring: midt i folks liv skal 
kirka være, for å vise at Gud er der også.  

Likekjønnet vigsel
En av de første utfordringene Solveig 

møtte var spørsmålet om heterofilt og ho-
mofilt samliv skulle likestilles med en ri-
tuell handling i kirken. Her hadde hennes 
forgjenger Rosemarie Köhn tatt en viktig 
avgjørelse ved å gjeninnsette Siri Sunde 
som prest i Nordre Land. Hun var blitt 
permittert etter å ha inngått partnerskap. 

Solveig ga sin støtte til kjønnsnøytral 
ekteskapslov som kom i 2008.  Fra 1. fe-
bruar i 2017 ble likekjønnede også ønsket 
velkommen til ekteskapsinngåelse foran 

alteret. Ett mi-
nutt over mid-
natt ble det første 
homofile paret 
viet her i landet, i 
Eidskog kirke. Det kjennes naturlig at det 
første ekteskapet med to av samme kjønn 
ble inngått her i Hamar bispedømme. 

Solveig har engasjert seg i arbeidet for 
skeive ved å søke allianser med politikere, 
samfunnsinstitusjoner, organisasjoner, 
hos andre kirker og trossamfunn og på 
tvers av landegrenser.

Fri folkekirke
-En av de største endringene i min 

periode er overgangen fra statskirke til 
grunnlovsforankret folkekirke. Den nye 
loven om trossamfunn innebærer mange 
muligheter for samarbeid og samhandling 
i et livssynsåpent samfunn. For vi lever i et 
samfunn i endring. Befolkningen endrer 
seg både i by og bygd og vi får flere med 
ulik etnisk bakgrunn. Det fordrer åpen-
het, gode kulturmøter og dialog om iden-
titet, kultur og religion. Spennende!

Kirken står sterkt i Hamar bispedøm-
me. Sju av ti innbyggere er medlem i Den 
norske kirke og tallene er veldig stabile. 
Undersøkelsene viser også at kirkebyg-
gene er viktige for folk. 

 Urett angår oss alle
Solveig Fiske har stått opp for papirløse 

flyktninger, asylbarna og kvinner som ut-
settes for vold. Hun har vært Den norske 
kirkes representant i styringsgruppen for 
kampanjen «Rød knapp - Stopp vold mot 
kvinner». Hun har også vært styreleder i 
Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle 
overgrep. 

– Vil vi være en kirke som bringer håp, 
og forkynner budskapet om den store gle-
den for alt folket, må vi våge å nærme oss 
menneskers livserfaringer, sier Solveig. 

Godt mottatt
Solveig har møtt mange som er enga-

sjerte og glade i kirka si, ikke minst gjen-
nom bispevisitasene. Hun har sett mye 
godt arbeid for barn og unge, innen kirke-
musikk og diakoni. 

- Det er sterkt å oppleve dugnadsinn-
sats, iherdig og planmessig vedlikehold og 
jeg vil også si: sorgen når en kirke brenner. 

Solveig framsnakker også det gode sam-
arbeidet på bispedømmekontoret og sine 
bispekollegaer.  

Amund Sigstad og Jens Dale

Berøringsangst og utenforskap
Vi nærmer oss julen. Den bringer glede og 
utfordringer. 
Jeg vil nevne to ord, berøringsangst og uten-
forskap. To ord som vil prege julefeiringen for 
altfor mange.
Utenforskap handler om mennesker som blir 
holdt utenfor det gode selskap. Det er mange 
årsaker til utenforskap. Noen er havnet i dette 
skapet fordi livets utfordringer er blitt for store. 
Andre fordi de ikke har innfridd kravene til vel-
lykkethet og suksess. 
I tidligere tider var spedalskhet ett av disse 
klassiske eksemplene på en tilstand som førte 
til frykt og påfølgende utstøtelse av det gode 
samfunn. 

Jesus møtte en spedalsk som ba om hjelp. 
Jesus viste medynk med den syke. Han brød 
seg og så gjør han noe uhørt. Han gikk bort til 
den spedalske og tok på ham. 
Her er ingen berøringsangst.
Gud viser i Julens budskap at han ikke har 
berøringsangst.
Han gjestet vår jord og ble en av oss.
Jesus kom oss nær og har beholdt nærheten 
til oss. En nærhet han vil dele med alle som 
trenger det og som vil ta del i den.
Nå går vi inn i en juletid hvor Gud blir mere 
synlig for mange. Vi feirer at barnet ble født 
på vår jord, for å bringe Guds kjærlighet til oss 
mennesker. I denne søte juletid blir også uten-
forskap veldig tydelig. 

Så skal vi feire Jul. Vi har med oss våre liv og 
våre følelser. La oss dele og la oss berøre. 
Møte hverandre med åpenhet og respekt. Vi 
møtes av en som kom med lys fra det høye.  
Vi oppfordres til å spre lyset der vi er.

Stein Ovesen, prost i Toten prosti 
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Ole Kristian Bonden, 
ny biskop i Hamar bispedømme

Født: 8. februar 1970 i Brumunddal
Familie: Gift med Irmelin, tre voksne barn som 

akkurat har flyttet hjemmefra

Applausen runger i Hamar domkirke. 
En rørt Ole Kristian Bonden tar imot hyl-
lesten fra de mange som har møtt frem 
for å bli litt bedre kjent med den nytilsatte 
biskopen. Neste år blir han innsatt som 
biskop og flytter til Hamar etter 25 år i 
Elverum, de siste årene som prost i Sør-
Østerdal prosti. 

–Det er overveldende, jeg er både glad 
og takknemlig for å bli biskop i Hamar bi-
spedømme, sier han fra lesepulten og tak-
ker for tilliten, for oppdraget og for gode 
ord fra den øverste ledelsen i Den norske 
kirke og i Hamar bispedømme.

Kirkerådet har i sitt møte kvelden før 
valgt Bonden som en av tre gjenstående 
kandidater etter en lang prosess. – Hamar 
har fått en biskop som er likandes, glad i 
folk og glad i Jesus, sier Kirkerådets leder 
Kristin Gunleiksrud Raaum og sier Bon-
den går inn i en stolt tradisjon av tydelige 
biskoper i Hamar.

Hellig og alminnelig
Ole Kristian Bonden har vært tett knyt-

tet til begge sine to forgjengere. Han ble 
ordinert til prest av Rosemarie Köhn og 
har hatt Solveig Fiske som biskop i hele 

hennes periode.
–De to har lært meg at «Ingen tro er 

for liten», og at «Gud ikke gjør forskjell 
på folk», sier han. Dette vil han videre-
føre når han nå skal forme sin bispe-
gjerning. 

En setning fra trosbekjennelsen har 
fulgt ham i tida han har vært prest. Den 
har vært styrende for arbeidet hans så 
langt, og han vil fortsatt legge den til 
grunn for tjenesten som biskop. 

«Jeg tror på en hellig, allmenn kirke.» 
- Hellig og alminnelig, det er kirke for 
meg, sier den nyutnevnte biskopen. 

Med det mener han at kirka skal være 
raus og tydelig, til stede i samfunnet og i 
menneskers liv, ei kirke som bryr seg om 
folk.

Åpenhet, frihet og tilhørighet
– Vi må være åpne, sier han, åpne for 

Gud, for andre og for verden. Evangeliet 
gir oss frihet til å elske, skape, arbeide, 
kjempe for og tro på. sier han. Og så snak-
ker han om tilhørighet.

Den nye biskopen vil at folk skal kjenne 
at de hører til i ei kirke som er for alle. 
Bonden vil at kirka skal være der både på 

de store dagene i livet, og på de vanskelige. 
Han vil bidra til ei kirke som er en naturlig 
del av lokalsamfunnet der folk kan høre til 
og kjenne igjen både livet og Gud.

–Jeg vil arbeide for at folk i Hamar bi-
spedømme kan gjenkjenne livet sitt i 
folkekirka, og samtidig gjenkjenne Jesu 
Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den hel-
lige ånds samfunn.

Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i 
Hamar søndag 29. januar kl. 11.00 i Ha-
mar domkirke med H.M. kong Harald til 
stede. 

Barnedåp og fireårsbok i Bråstad kirke

Det var fest og stor 
stas i Bråstad kirke 
søndag 13.november. 
Det ble feiret barne-
dåp og Min kirkebok 
ble delt ut. 

Fra høyre: Theoline Kolls-
haugen, Einar H.C. Rose, 
Axel Kollshaugen Rose 
(dåpsbarnet), Einar Trond 
Rose, Maja Aurora Van 
Ramsdonk Rose, soken-
prest Roger Brevik, og 
Mikkel Rønningen Tangen 
og Isak Sørensen Hagan-
æs med 4årsboka. Foto: 
Marianne Mølmen

Babysang på tirsdager 
i Engehaugen kirke

Babysang er for foreldre og barn i dets 
første leveår, 0-1 år. Sjekk FB Babysang 
Gjøvik.

Hver samling består av en kort mu-
sikkstund etterfulgt av lunsj. Alle kan 
være med på babysang, uavhengig om 
barnet er døpt eller ikke. Babysang er et 
unikt samspill mellom foreldre og barn, 
og er vårt første trosopplæringstiltak. Vi 
håper at foreldre og barn gjennom baby-
sang blir fortrolige med å være i kirken, 
og med å bruke den.Babysang skal være 
et møtested, et fellesskap med andre i 
samme livssituasjon. Her har en mulighet 
til å bygge/ utvide sitt nettverk.Musikk-
stunden består av våre mest kjente barne-
sanger og kristne barnesanger med beve-
gelser til, rim og regler og andre måter å 
samspille med barn på.

Din stemme er den vakreste for ditt barn!

Tanker fra Kirketram-
men før jul

Det er ikke 
til å unngå, 
og ikke vil jeg 
det heller, - 
jeg blir både 
påvirket, in-
spirert og im-
ponert av de 
menneskene 
jeg til nå har fått lov til å portrettere 
her i bladet vårt. Spennende er det 
også. Så mange forskjellige og unike 
mennesker med helt ulike historier. 
Og de har, etter noe overtalelse, vært 
villige til å dele den med oss. Alle har 
nemlig startet med at de ikke kan 
skjønne hvorfor deres historie kan 
være særlig interessant for andre.

Men det er den. Vi kommer nær-
mere hverandre når vi deler våre 
opplevelser, tanker og følelser. Vi 
ikke er alene om å ha det slik vi har 
det,  det er flere som tenker som meg,  
flere som har sitt å stri med. Vi blir 
bedre kjent med hverandre, og ster-
kere knyttet til hverandre.

Et slik menneske er du også, slike 
vi alle er det, originale og unike og 
med hver vår helt spesielle historie, 
en historie det ikke finnes maken til. 
OK, noen kan sikkert ligne litt, men 
ingen helt like. 

Det er et spennende faktum. Og 
slik bygger vi fellesskap. Til sammen 
får vi til veldig mye. Vi har alle vår 
plass, vi er en del av noe større, det er 
bruk for oss. Deg også

Og akkurat nå tenker jeg litt på 
noe Marit som intervjues i dette bla-
det sier: «Hver gang toget passerte 
og tutet, ba jeg Gud velsigne Gjøvik» 
Alternativet kunne jo være irritasjon 
over støyen og bråket. Og det sender 
meg til en liten konklusjonen denne 
gangen. Vi har ulike valg når noe 
skjer, når vi leser noe, ser noe, hører 
noe. Vi kan velge den negative reak-
sjonen og fortsette å holde misnøyen 
vedlike, eller velge å finne en god veg 
videre. Ønsker alle en god advent og 
god jul når den tiden kommer.

Tom Torkehagen

Innsamling til nytt flygel 
i Engehaugen

Det var god stemning 
på musikkvelden i Enge-
haugen kirke 16.novem-
ber. Over 15.000 kroner 
ble samlet inn til nytt 
flygel. 

En kvartett bestående 
av Kai Bjørn Lindstad, 
Amund Haugen Tusvik, 
Randi Mo og Arngeir 
Mo spilte. Gregers Lundh 
hadde en avdeling, likeså 
Hilde Leonardsen som 
sang akkompagnert av Jon 
Lotterud på flygel. Chris-
tian Sporild var lydtek-
niker og spilte til allsang. 
Tone Langseth Luth leste 
prolog og kvelden ble ledet av Jens Reidar 
Antonsen. Kaffe og sveler ble servert.

Flygelet er av merket Wendel og Lung, 

modell 179, produsert i 2010. Det man-
gler nå 25.000 kroner før instrumentet er 
betalt. Hvis du ønsker å støtte prosjektet 
er VIPPS-nummeret 628372. 

Jon Lotterud sitter ved Engehaugens nye flygel, omkranset av 
Jens Reidar Antonsen, Christian Sporild og Kai Bjørn Lindstad i 
flygelkomiteen. Foto: Jens Dale

Vil du bli søndagsskolelærer?
Engehaugen søndagsskole 

trenger flere søndagsskoleledere 
og andre frivillige medarbeidere. 
Kanskje du kan tenke deg å være 
med?  

Ta kontakt med: Mette Holm-
stad: 95127851, eller Anders 
Uthaug: 95140019.

Konfirmantledere på tur
Felleskap er kanskje 

det aller viktigste i gjen-
gen som jobber som fri-
villige ungdomsledere 
i Gjøvik. Derfor tok ca 
20 av trosopplærere og 
ungdomsledere turen til 
Merket i Valdres 28-30 
oktober.

Røde kors sitt leirsted 
Merket ble brukt til Gjø-
viks konfirmantleirer 
fram til 2018. Der er det 
rikelig med plass og svært 
god mat. Det ble en flott 
helg med fellesskap, undervisning og for-
beredelser til kommende arrangementer i 
KirkenMin.

Bjørnar Nome har undervisning for 
deltagerne på høstens ledertur!
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Møt Marit- både med og på Puls

Marit Helene Ulvahaug Olsen er 
hennes fulle navn, (fornavnene er etter 
bestemødrene, betyr for øvrig «skin-
nende perle», kom til verden i mars i 
1976 i Sandefjord. Etter 4 år flyttet fa-
milien til Nøtterøy i samme hus som 
besteforeldrene og der ble hun i hele 
sin barne-  og ungdomstid. Fikk etter-
hvert to brødre, en to år og en fem år 
yngre. Hun var storesøster med gode 
lederegenskaper og stort omsorgsgen. 
Beskriver den tiden som: tryggere 
kunne det ikke bli.

Mor, omsorgsfull sykepleier, kirke-
gjenger, aktiv i menighetsarbeidet og 
sørget for gode bøker og aftenbønn. 
Det ble mange gudstjenester på Ma-
rit med avtale om rosiner på boks og 
bøker som stod i egen hylle bakerst i 
kirken.

Faren ikke så glad i kirke og menig-
het, men blant de varmeste og trygges-
te mennesker hun har hatt rundt seg. 
Mesteparten av sitt voksne liv eide han 
og kjørte han drosje. Mor hadde taus-
hetsplikt, far var en base av lokal histo-
rie og kunnskap. Han døde i 2015.

Var et naturtalent i håndball og be-
gynte som 6 åring, med kona til Fred 
Anton Maier som trener. Cuper og 
turneringer og A-lagsspiller som 16 
åring. Marit spiller fortsatt håndball, 
nå på Varde.  Ikke samme talentet på 
fele, men øvde seg til plass i Ungdoms-
symfoniorkester. Hadde mest lyst på 
saxofon. De øvde i klasserommet ved 
siden av og låt mye tøffere. Har fortsatt 
tenkt å prøve å få lært det.

KFUK- speider, gikk langrenn, var 
med i ungdomsklubb. Var det vi kaller 
en aktiv ungdom. Det bevisste valget 
om selv å kalle seg kristen tok hun da 
spørsmålet om konfirmasjonen skulle 
besvares. Hun ville stå for noe selv, og 
valgte å søke troen.

Etter gymnaset lå verden ganske 
åpen, både interesser og karakterer ga 
muligheter. Valget falt på utdanning 
innen Mensendieck fysioterapi, og 
kroppsøving. Har flere etterutdannin-
ger, både i faget og som leder. 

Følte at hun tapte loddtrekningen 
da turnussteder skulle velges og hun 
måtte til Toten i 1999, men siden har 
hun vært her og stortrives. 

Hun turte å si opp en 
100 prosents lederstil-
ling og satse på idèen 
om «Puls ditt værested»

Foto: Jens Dale

Tekst og foto: Tom Torkehagen

Det var her Marit til slutt fant sin plass 
etter å ha besøkt 17 ulike kirker, menig-
heter og kristne forsamlinger i vårt nær-
miljø, på leit etter et sted å høre til. Hun 
var 23 år, ny og søkte felleskap med andre 
kristne, og klar til tjeneste rett og slett. 
Men det var ikke bare enkelt å komme 
seg inn. Det kommer ingen kritikk fra 
henne, men hun lurer likevel på hvordan 
ting kan bli litt annerledes. Hun har vært 
et kirkemenneske det meste av livet og 
tenkte mest den vegen, men gudstjenesten 

på søndag formiddag er kanskje ikke det 
enkleste stedet og det beste tidspunktet å 
møte menigheten på. I hvert fall ikke når 
du er ung og enslig og søker fellesskap.

Til slutt ble det Frelsesarmeen i 2004 et-
ter å ha googlet seg fram til hvem de er og 
hva de står for. Hun er ikke låst fast, hun 
er veldig åpen for samarbeid og glad for 
alle som har funnet sitt sted og sin plass, 
nesten uansett hvor det skulle være. Sekter 
og strikte menigheter er ikke noe for hen-
ne, og hun er glad for at hun ikke vokste 

«Soup, Soap, and Salvation», eller «Suppe, såpe og frelse» på 
norsk, er fortsatt selve overskriften og stikkordene for Frelsesar-
meens arbeid, ikke bare på Gjøvik, men over hele verden. 

opp i en litt for trang menighet. 
Nå svinger hun seg mellom kafèbor-

dene på «Puls» på Kirkeby, enten sammen 
med en ny medarbeider som debuterer, 
eller hun skanner forsamlingen med øvet 
kelnerblikk og sjekker om alle har det bra, 
før hun forsvinner enten ut på kjøkkenet 
for å lage mat, bake kaker eller vaske opp, 
eller inn på et samtalerom for å undervise 
flere nytilsatte, eller ha en samtale med en 
som trenger å prate.

 Med litt alvorlig humor sier hun at i 

kirkemenigheten ble det litt mye Gud, Je-
sus og Den Hellige Kirke, så hun ble med 
«Ungdom i oppdrag» til Grimerud Gård 
som 16- åring, og lærte blant annet litt 
mer om den siste delen av treenigheten, 
Den hellige Ånd, og lærte også litt mer om 
å lytte til Gud og om bønnens kraft. Det 
var nok grunnen til at hun turte å si opp 
en 100 prosents lederstilling og satse på 
idèen om «Puls ditt værested».

Og her er hun i sitt ess, nå er hun der 
hun tror Gud vil hun skal være. Her får 
hun gjøre mye av det hun brenner for, 
være sammen med folk, skape noe, være 
til tjeneste. Hun er ikke offiser i Frelses-
armeen, hun er frivillig soldat så hun har 
«bare» blå skulderklaffer på uniformen. 
Hun er sivilt ansatt 3 dager i uka, med 
aktivitet her på Kirkeby, mens de andre 
dagene er hun ambulerende fysioterapeut 
som besøker og behandler folk hjemme 
der de bor. Noe sier oss at arbeidsdagene 
hennes nok er noe lengre enn det som er 
vanlig. Hun er rett og slett alltid koplet på 
og tilstede når behovene melder seg og 
noen trenger henne.

Innimellom trenger hun også hvile og 
stillhet. Da er hytta i Snertingdalen veldig 
god å ha. Der råder stillheten, der råder 
naturen, der trives hun utrolig godt. Jevn-
lig legger hun også inn noen dager på 
Sandom Retreatsenter i Garmo. Det gir 
nye krefter og åndelig påfyll og gjør henne 
skikket til å stå på videre.

Nokså motvillig
Marit kom nokså motvillig flyttende hit 

i 1999, som en del av turnustjenesten som 

nyutdannet fysioterapeut.  Motvillig kan-
skje først og fremst fordi hun visste svært 
lite om dette området. Men to argumenter 
var avgjørende, det ene var at det var kort 
veg til Oslo og alle vennene og miljøene 
hun hadde der fra studietiden, det andre 
var at det var godt utbygd lysløpenett for 
skigåing. Og i tillegg var det ganske kort 
veg til fjellet. Er veldig glad i fjellet på tross 
av mye sjø og saltvann i blodet.

I starten var hun tilbake i Oslo minst tre 
kvelder i uka i tillegg til helgene. Lenget 
tilbake til det aktive og pulserende stu-
dentlivet i Oslo. Men etter hvert ble hun 
mer og mer husvarm, både på Steffensrud, 
som ble arbeidsplassen, og her på Gjøvik 
som ble bostedet. 

Hun har nå vært her i 23 år og stortrives. 
Først og fremst fordi det er så mange flotte 
folk her. Hun møter positivitet, hjelpsom-
het, gavmildhet og samarbeidsvilje hver 
dag, og setter stor pris på det. Og det gjel-
der alle, ikke bare i kristne miljøer, men 
i handelsstanden, både i byen og på CC, 
blant gårdeiere, politikere og folk i andre 
frivillige organisasjoner.

På spørsmål om det også kan ha noe 
med henne å gjøre, svarer hun beskjedent 
at hun i hvert fall prøver å være på tilbuds-
sida. Og det tror vi på.

Hver gang toget passerte huset hennes 
og tutet ba hun Gud velsigne Gjøvik. Nå 
har det sluttet å tute, men hun ber likevel 
for byen hver dag.

-Du er et fromt menneske, Marit?  
Først protester hun forsiktig på å bli kalt 
from, noe hun forbinder litt for mye med 
prektighet, men etter at vi har sjekket 
betydningen litt nærmere, takker hun for 
at noen vil bruke det ordet om henne. 
Hun nevner likevel at hun også av og til 

kan ha litt kort lunte og bli veldig tydelig 
i kommunikasjonen, men som oftest er 
det mest grunn til å smile og la det gode 
humøret få prege dagene.

Hun starter hver morgen med en lang 
og god stille stund, sammen med en slitt 
Bibel, ei notatbok og en eske fargestifter. 
Det både skrives og tegnes. 

Bak seg på veggen har hun et maleri 
som heter «Følelsesmessig Kaos» og ble 
malt ved hjelp av et Mastercard, etter en 
digital mastereksamen som hun opplevde 
veldig vanskelig. Hun var skikkelig frus-
trert etter å ha besvart via skjermen, men 
det gikk bra.

Plass til alle
Det er helt grunnleggende for Marit at 

det skal være plass til alle og at alle men-
nesker har samme verdi. Barndommens 
sang om at Jesus elsker alle barna, gjelder 
også alle voksne. Selv har hun hele livet 
kjent på den gode omsorgen, både fra 
foreldre, familie, venner og av Gud. Kjær-
lighet er selve nøkkelordet. Og den må vi 
bringe videre, ut til alle. Men ikke først og 
fremst med ord.

Hun blir litt stille og ettertenksom, og 
begynner å snakke om alle de som sliter 
og har tungt å bære, også her i byen. Alle 
ensomme, alle som sliter med økonomi og 
helse, som trenger felleskap og tilhørighet. 
Det er så mye å ta tak i, så mange behov, 
men skjønner at ikke alt kan gjøres på en 
gang, og ikke bare av noen få. Det må en 
bevegelse til. Vi må ut fra møterommene 
og ut for å møte folk der de er.

Hun savner egen familie, skulle gjerne 
hatt det, men slik er det ikke nå. Hun har 
inngått en tydelig avtale med Vårherre 
om at den dagen det kommer en prins, 
ridende på en hvit hest og stopper uten-
for huset, da er hun klar til å svare ja. Det 
har nok stoppet noen, men foreløpig ikke 
prinsen, ler hun.

Om et år eller så vil Frelsesarmeen flytte 
all sin aktivitet til Bakkegata, ikke så langt 
fra der de opprinnelig drev. Der blir det 
store og tidsriktige lokaler, større kjøkken 
og mange P-plasser. Hun kommer helt 
sikkert til å savne lokalene de er i nå, men 
nye tider krever nye løsninger. Og det blir 
helt sikkert bra, avslutter en positiv og 
entusiastisk Marit, som i det samme re-
gistrerer at hun vil komme litt for seint til 
håndballtreningen i Tranberghallen. Snur 
seg på veg ut og roper at jeg må skrive at 
de trenger noen flere vakter til Julegryta i 
førjulstida, bare ta kontakt sier hun på veg 
ut døra. Marit holder turboen i gang.

Marit i aksjon på kjøkkenet på Puls.

Mye skal administreres.
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GJØVIK ENGEHAUGEN

GUDSTJENESTER
TIL 26. MARS 2022 HUNN VARDAL BRÅSTAD
Søndag 11.12.2022, 
3. søndag i adventstiden

Søndag 18.12.2022, 
4. søndag i adventstiden

Lørdag 24.12.2022, 
Julaften

Søndag 25.12.2022, 
Juledag

Mandag 26.12.2022, 
2. juledag

Lørdag 31.12.2022, 
Nyttårsaften

Søndag 01.01.2023, 
Nyttårsdag

Søndag 08.01.2023, 
Kristi åpenbaringsdag

Søndag 15.01.2023, 
2. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 22.01.2023, 
3. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 29.01.2023, 
4. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 05.02.2023, 
Såmannssøndagen

Søndag 12.02.2023, 
Kristi forklarelsesdag

Søndag 19.02.2023, 
Fastelavnssøndag

Onsdag 22.02.2023, 
Askeonsdag

Søndag 26.02.2023, 
1. søndag i fastetiden

Søndag 05.03.2023, 
2. søndag i fastetiden

Søndag 12.03.2023, 
3. søndag i fastetiden

Søndag 19.03.2023, 
4. søndag i fastetiden

Søndag 26.03.2023, 
Maria budskapsdag

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Julaftengudstjeneste 14:30 og 16:00 
v/Ole Jacob Nyhus

Høytidsgudstjeneste 11:00 
v/Nyhus, Antonsen. Vestoppland kammerkor

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 23:15 v/Jens Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus og 
Hilde Engevold. Konfirmantpresentasjon.

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Svein Ovesen

Familiegudstjeneste 11:00 
v/Ole Jacob Nyhus. Hjertevenngudstjeneste

Askeonsdagsgudstjeneste 19:00 
v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Stein Ovesen

Familiegudstjeneste 11:00 
v/Ole Jacob Nyhus. Tårnagenter

Gudstjeneste 11:00 v/Ole Jacob Nyhus

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Julaftengudstjeneste 14:30 og 16:00 
v/Jens Reidar Antonsen

 

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

 

 

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen.
Misjonssøndag.

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Y’s men internasjonal

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Konfirmantpresentasjon.

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen. 
Konfirmantpresentasjon

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Alle-sammen-gudstjeneste 11:00 v/Jens Rei-
dar Antonsen. Karnevalsgudstjeneste

 

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Reidar Antonsen

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Julaftengudstjeneste 14:30 v/Dale og 16:00 
v/Dale og Ingvill og Trond Nagell-Dahl

Høytidsgudstjeneste 13:00 
v/Jens Arne Dale. Hunndalen mannskor.

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale. 
Misjonens dag

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale. 
Korpus deltar

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Arne Dale

Gudstjeneste 19:00 v/Jens Arne Dale. 
Kveldsmat etter gudstjenesten

Gudstjeneste 11:00 v/Dale. Skaperverkets 
dag. Tårnagenter. Fredheim bl.kor.

Julaftengudstjeneste 14:00 
v/Roger Brevik

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
Konfirmantpresentasjon. «Vi synger jula ut»

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
10-årsjubileum for dåp

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
Hjertevenn, 2-åringer

Gudstjeneste 18:00 v/Roger Brevik. 
Solidaritetsgudstjenste, Fasteaksjon

Julaftengudstjeneste 16:00 v/Roger Brevik

Høytidsgudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik

SKANSEN: 
Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik

Gudstjeneste 16:00 v/Roger Brevik

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. Konfir-
mantpresentasjon. «Vi synger jula ut»

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
10-årsjubileum for dåp

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik

BLIVGODT: 
Friluftsgudstjeneste 14:00 v/Roger Brevik

Gudstjeneste 17:00 v/Roger Brevik. 
Tårnagenter

Gudstjeneste 11:00 v/Roger Brevik. 
Solidaritetsgudstjenste, Fasteaksjon

Forbehold om rettelser, lista finner 
du også på våre nettsider og i Opp-
land Arbeiderblad på torsdager.

Se www.kirken.no/gjovik



17. januar kl 19.30: Med hånda på rat-
tet: Ann Kristin Thomte ved Thomte 
trafikkskole viser oss veien

Thomte har 
vært trafikklæ-
rer på Gjøvik i 
30 år. Hun har 
eid og driftet 
Thomtes tra-
fikkskole i 20 år. 
Hun har også 
annet vært sty-
releder i hoved-
organisasjonen 
for trafikkskoler 
og styremedlem 
i Trygg trafikk, 
med mer. På 
fritiden har hun utdannet seg til Yoga-
instruktør og Mindfulness-instruktør, og 
er opptatt av at både hode og kropp må 
trenes.

Kristine T. G. Hardeberg 
er forfatter av boken 
Kunsthistorie for alle, 
som ble utgitt i november 
2022. Hun har tidligere 
gitt ut romanen De uskyl-
dige. Hun holder foredrag 
og kurs om kunsthistorie. 

Gjeterne som fant Jesusbarnet
Giorgione, en av de største kunstnerne 

i den italienske renessansen, er også en 
av de mest mytiske. Han døde bare 30 
år gammel, og det er svært få malerier vi 
med sikkerhet kan si er hans. 

Noen mener at dette julekvelds-
bildet må være malt av Tizian, men 
jeg holder med dem som sier det 
er Giorgiones maleri. Det ble malt 
rundt 1510, og det befinner seg i 
National Gallery of Art i Washing-
ton DC. 

Maleriet er uvanlig, fordi her er 
det gjeterne som er i sentrum. Det er så 
fint, for på denne måten trekkes vi inn, 
vanlige mennesker som du og jeg, og 
sammen med gjeterne blir vi vitner til at 
Jesus er født.

Stallen er slik den trolig var i Betlehem, 
en slags grotte i fjellet. Vi kan bare så vidt 
skimte dyra der inne, men rett ved inn-

gangen til den primitive stallen sitter den 
hellige familien: Maria, Josef, og barnet, 
som ligger på bakken, med en bunt strå 
under hodet. 

Både Maria og Josef folder hendene i 
bønn, - i tilbedelse av Gud. 
De har kanskje ikke fullt ut 
forstått hva som egentlig har 
skjedd, men de stoler på en-
gelens ord, at dette barnet er 
Guds sønn, er Gud selv.

I bakgrunnen ser vi en vei 
slynge seg blant trær og byg-

ninger, forsvinne bak åser og fjell. Vi vet 
ikke hvor veien går, vi vet ikke hva som 
skal komme, og mørke skyer har samlet 
seg på himmelen, som et urovekkende 
tegn. 

Dette har maleren lagt inn, for å minne 
oss på at fremtiden langt fra skulle bli lett, 
hverken for Jesus eller de andre. Han ble 

født inn et okkupert land. Det var farer 
overalt.

Men ser du englene? De er der fortsatt. 
De minner oss på at det er en himmel over 
jorden, at til tross for krig og uro, til tross 
for usikkerhet og angst, er det håp. Jesus 
er født. Det lille barnet bringer lys og håp 
inn i vår urolige verden. Og vi kan hvile i 
det håpet. 

«Ser du 
englene? 
De er der 
fortsatt.»

Navnet minnelund er et godt alternativ
For fem år siden ble det 

etablert (såkalt) navnet min-
nelund ved Hunn kapell. 
Denne kan være utformet 
på mange måter. Hos oss er 
der en gravstein med arkan-
tusornamentikk i metall der 
hvert blad har plass til ett 
eller to inngraverte navn og 
årstall. I løpet av fem år har 
dette felles gravminne blitt 
brukt 130 ganger. Nå er to 
nye steiner satt opp og med 
det er det plass til 260 nye 
navn. Når en urne er satt ned 
ved dette gravminnet, er det 
er de ansatte ved Hunn kapell som sørger 
for beplantning og holder det i orden på 
stedet. Pårørende som ønsker å tenne lys, 

Navnet minnelund på Hunn utvides. Foto: Jens Dale

Nye vedtekter for gravplassene i Gjøvik kommune
Det har i år vært en revisjon av vedtek-

tene for gravplassene. Disse ligger ut på 
kirkens hjemmesider.

Det står bl.a. Det er anledning til å 
tenne stearinlys og oljelampe på graven så 
lenge dette er innenfor gjeldende regler om 
brannvern. Stearinlys, oljelamper og an-
dre løse dekorgjenstander skal fjernes etter 
bruk. 

Årsaken til at gravlys av plast med me-

tallokk kan ikke benyttes  er at når lyset 
har brent ut, blir disse lampene så lette at 
fuglene tar dem med og slipper dem på 
andre steder. Det kan for eksempel være 
i enger eller jorder der gresset blir slått. 
Lyktene med metallokk kan da bli med i 
foret til husdyr og være skadelig. Spørs-
mål omkring vedtektene kan rettes til kir-
kevergen i Gjøvik. 

kan gjøre det. Det er et eget stativ med 
fastmonterte plasser både til lys og vaser 
om en ønsker å komme med avskårne 
blomster.  

21. februar: Heidi Froknestad: - Ung 
kvinnelig arkitektpioner satte preg på 
Gjøvik

Heidi Froknestad fra Mjøsmuseet besø-
ker K-forum på KFUK-KFUM Ynglingen 
tirsdag 21. februar kl. 19.30. Hun vil for-
telle om en av Norges første kvinnelige ar-
kitekter, som satte spor i Gjøvik by. Hjør-
dis Grøntoft var bare 19 år gammel da hun 
tegnet Sandsgården (på hjønet mellom 
Strandgata 
og Niels 
Ødegaards 
gate). Mye 
tyder også 
på at hun 
også var 
arkitekten 
bak Tårn-
v i l l a e n .
bak Tårn-
villaen.

Heidi Froknestad (til venstre) 
vil fortelle om Hjørdis Grøntoft. 
Foto: Mjøsmuseet

Ann Kristin Thomte. 
Foto: privat

K-forum på Ynglingen er et fellesskap i regi av 
KFUK-KFUM. Alle kvinner over 20 år er velkomne!

Fredsfyrsten 
kommer

Utenfor FN bygningen i 
New York er disse ordene 
fra profeten Jesaia hugget i 
stein:

De skal smi sver-
dene om til plogskjær 
og spydene til vin-
gårdskniver. Folk skal 
ikke løfte sverd mot 
folk, ikke lenger lære 
å føre krig. Jes 2.4

Disse håpefulle ordene er 
knyttet til tanken om Mes-
sias, Fredsfyrsten, som en 
dag skulle komme. Ordene 
ble oppfylt julenatt i barnet 
i krybben. Fredsfyrsten er 
han som led på korset og 
påskemorgen seiret over 
døden. 

Mitt rike er ikke av denne 
verden, var hans ord. Like 
fullt har det med vår verden 
å gjøre. Ber vi ikke i Fader-
vår: 

La viljen din skje på 
jorden slik som i him-
melen.

Bønnen hos profeten Je-
saia om at våpen skal smis 
om til jordbruksredskaper 
bærer i seg håpet om rett-
ferdighet og fred når Putins 
meningsløse krig i Ukraina 
er endt. 

Ordene om Fredsfyrsten 
må være et tankekors for 
Patriark Kirill i Moskva. At 
Den russisk ortodokse kirke 
går god for Putins løgner og 
ondskap og legitimerer kri-
gen står i skarp kontrast til 
julens sanne budskap.

Tekst: Jens Dale
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Fullt trøkk i Hunn kirke
Lørdag 29.oktober var barnekorfestival i Hunn kirke 
i regi av KFUK-KFUM. 

Over 60 barn og enda flere voksne fikk 
oppleve en festdag i kirka med sang og 
dans, utelek og kreative formingsaktivi-
teter. Arrangementet het Kid Sing Show. 
De som deltok var LuBaGo-Lunner bar-

negospel, Smashing mini-tensing fra Nor-
dre Ål i Lillehammer, Biri kirkes barne- og 
ungdomskor, Sønder Land barnegospel 
og Brumunddal/Veldre Kid Sing. Tomat-
suppe og is sto på menyen og det store 

showet lørdag ettermiddag var preget av 
glede, sang og dans. Hans Martin Vilberg 
i KFUK-KFUM Innlandet ledet det hele.

Kid Sing Show i Hunn kirke ble en farge-
rik opplevelse med barn, sang og dans. 
Foto: Jens Dale

Fullt hus på Boddingfest
Gjøvikmannen Paul Olaf Bodding var misjonær, språk-

forsker og etnograf i Santalistan i India. Han er hedret med 
statue utenfor Gjøvik kirke og fra 1947 har det vært holdt 
en årlig fest på Gjøvik bedehus/byscena til minne om han. 
30.oktober i år var det Randi Dyrerud som holdt foredrag på 
Normisjonens Boddingfest. Hun fortalte om denne giganten 
i norsk misjonshistorie med utgangspunkt i kvinnene som 
skulle spille en avgjørende rolle i hans liv. 

Koret Gromt fra Toten på Boddingfesten 
på bedehuset/byscena. Foto Jens Dale

Mye folk på Ynglingens 
basar

I starten av november var det basar på Ynglingen slik 
tradisjonen tilsier. Handelsstanden i Gjøvik viste igjen sin 
raushet med å donere gevinster og folk kom for å kjøpe 
lodd og oppleve «gammeldags basarstemning». Det var 
godt ettersom mye av Ynglingens aktivitet har vært redu-
sert under pandemien. 

Simen spriter henda, Guro Seim Bramer Solhaug sørger 
for kaker og Anne Marit Endal i basarkomiteen gleder seg 
over folkelivet på Ynglingebasaren. Foto: Jens Dale.

Gullkonfirmanter i Hunn kirke 
16.oktober 2022: Fra venstre, første 
rekke: Mette Møller, Brynhild Gravdal 
Plaum, Vigdis Martinsen Kverne og 
Anne Kari Strande. Andre rekke: Øy-
stein Wang, Runhild Danielsen Grina, 
Anne Grethe Bakke, Sølvi Waagø, 
Berit Benonisen, Solfrid Paulsrud, 
Irene Slåtsveen, Sissel Røise og 
prest Jens Dale. Bakre rekke: Thor 
Arne Stensrud, Tormod Alm, Arne 
Borgar Leikvoll, Kai Robert Jakob-
sen, Gaute Udahl Hansen, Geir Djup-
dal og Roger Olstad. Foto: Privat.

Gullkonfirmanter i Vardal: Første rekke fra venstre: Anne Elisabeth Hanse-
bråten Veseth, Bjørg (Røbergshagen) Eriksen, Liv Ingrid (Hjeldsbakken) Tol-
lefsrud, Solfrid Moen Sollien, Kai Lønstad, Tove Strandvik, May Liss Vesterås 
Evensen, May Britt Sveen, Asmund Grønsås, Roger Breivik. Andre rekke fra 
venstre: Kjell Erik Weseth, Kjell Magne Steinbakken, Geir Roland, Wenche 
Lønstad, Trond Jøstne, Thore Myrvang, Roy Sveen, Sverre Ole Steinbakken 
og  John Arild Sønsteby. Foto: Terje Fremstad.

Gullkonfirmantene i Gjøvik var 
samlet til gudstjeneste og festlig lag 
på Viken folkehøgskole søndag 16. 
oktober. Foto: Ole Chr. Schrøder

Alternativ jul
Alternativ jul på Gjøvik in-

viterer også i år til gratis, åpen 
julefeiring i Fjellhaven. På 
julaften er det åpent fra 15.00 
til 21.00. Julemiddag serveres 
kl 17.30, og utover kvelden 
er det julegaver til alle, kaffe 
og kaker. Alle er velkommen, 
også barn og familier. Påmel-
ding skjer på hjemmesiden, 
www.alternativjulgjovik.no 
eller på telefon 486 68  946. 
Det er tilbud også første og 
andre juledag, se hjemmesi-
den. 
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BRÅSTAD:
Fra venstre: Nikolai Amundsen Kolbergsrud, 
sokneprest Roger Brevik og Lasse Helli. 

ENGEHAUGEN:
1. rekke f.v.: Maja Nygård, Oda Solbakken Bøe, Linnea Holmsveen Moen, Marthe Svastuen, 
Thea Marie Johansen, Henriette Kollshaugen, Ingeborg Løkken Myhre, Aminda Hemmingsen 
Flatmo, Alexandra Haavi, Karen Helene Balke Lihme.
2. rekke f.v.: Sokneprest Jens Reidar Antonsen, Heidi Kristine Furuseth, Amalie Johansen Kir-
keby, Mari Johanne Brendjord, Frida Hoel Saur, Anniken Bergum Svartbæk, Aurora Solberg, Sara 
Birgitte Johansen, Mia Arntzen, Trosopplærer Bjørnar Nome.
3. rekke f.v.: Nathalie Hichour, Espen Klokkehaug, Erik Thune, Malin Ajaxon Nybråten, Tuva 
Bakke Fuglerud, Synne Fjellhaug, Hedda Njå, Selma Marie Baakind Amlie, Luca Urke-Husteli, 
Johannes Bakke, Peder Korshavn Kummen.
4. rekke f.v.: William Bredesen, Emilie Strangstadstuen, Frida Halvorsen, Helena Marit Enowntai, 
Ida-Helmine Hagen, Amalie Fernlaug Thorstensen Granum, Maja Reppesgård, Anine Sofie Uls-
rud El Guendouz, Hannah Lilleøren Lundon.
5. rekke f.v.: Andreas Heimlund Bergli, Aksel Amlie Sangvik, Vetle Enger Simensen, Sebastien 
Rønningen, Preben Laupland Åsengen, Sander Rønningen, Emre Sørlie-Sannes, Philip Rein-
holdt Nereng, Emil-Leander Jøraasen Alm.
6. rekke f.v.: Marius Hoel Scheide, Kristoffer Nyseter Moe, Filip Grini Hjelleset, Kristian Stordal, 
Edvard Vatne, Elias Sønsteby Bjørkvold, Anders Evensen Lund, Jørgen Tungvåg, Marius Bor-
laug.

GJØVIK:
1. rekke f.v.: Lea Selmer Løken, Thea Hekne-
by Forberg, Marit Hekneby Forberg, Ane Eline 
Stjern Wiklund, Marion Bredesen.
2. rekke f.v.: Sokneprest Ole Jacob Nyhus, 
Maria Løvstad, Milla Erlimo Aasgaard, Marie 
Isabel Oferhals, Amalie Thorstensen Eng, Kari 
Johanne Tovås, Ingrid Sivesind Molstad, Kate-
ket Hilde Engevold.
3. rekke f.v.: Sophia Hansen, Vilde Molstadkro-
ken, Tora Alvestad Rafteseth, Aurora Skarke-
rud Andersen, Eirin Tomte Thompson.
4. rekke f.v.: Magnus Strøyer Andersen, Liam 
Aleksander Gustavsen, Henrik Topp, Magnus 
Bjørke Rønning, Mattis Ytterdal Nordhagen, 
Markus Børsting Raknerud.
5. rekke f.v.: Håkon Sollie-Hansen, William En-
gelien Furuseth, Simen Hovland, Kyrre Emile 
Brun Brenden, Elias Svendsen Strand.
6. rekke f.v.: Tage Ingvaldsen, Tord Ingvald-
sen, Magnus Kjelsrud Fjeldstad, Hauk Uggen, 
Jonatan Hardeberg.

HUNN: 1. rekke f.v.: Aileen Drømmerud Skogstad, Mia Enger Juliussen, Anna Bjeglerud Furuseth, Karoline Sundbakken-Grini, Christina Ho-
len De Jose, Karen Haanes Strandlie, Ingeborg Marie Frøsaker, Guro Fuglem Paulsen, Tuva Mellemberg, Helene Breirem Sveen.
2. rekke f.v.: Kateket Karsten Torp, Sebastian Røyr, Marte Storre Oppegård, Marita Olstad, Hedda Elvine Hubak, Kristian Ødegård, Elias Christof-
fersen,   Sokneprest Jens Dale.
3. rekke f.v.: Sebastian Alexei Rodriguez Centeno, Josef Leo Johannes Öhman, Håkon Landmark Løkken, Peter Sletten Tafjord, Vincent Bucht, Filip 
Bergum Pettersson, Eivind Pettersen, Uno Forberg.
4. rekke f.v.: Einar Aleksander Grindal, Lukas Elverhøy Eliassen, Thomas Larsen, Arn Magnus Myhre Teigen, Henrik Olsen, Sander Berlin Older-
trøen,   Mio Lukas Peter Sørensen Maudal, Carlos Alexander Sæthermoen.
5. rekke f.v.: Oliver Bjørnhart Slåtten, Henrik Nordviken Holje, Eirik Stenersen Lunde, Sindre Storsletten, Bjørn Ole Sogn Bratberg, Karl Nikolai 
Stadtler.

VARDAL:
1. rekke f.v.: Trosopplærer Eiliv Revling Holm, 
Selma Dahl Myhrby, Vilde Bøe Bekkelund, Au-
rora Johansen, Mina Eli Margreth Munkelien 
Strömberg, Vera Elaine Skoglund, Sokneprest 
Roger Brevik.
2. rekke f.v.: Tuva Slåtsveen, Frida Gulbrand-
sen, Marte Marie Kirkerød, Maya Skaugerud-
Lium, Henriette Hippe, Ingeborg Mathisen, 
Tilia Johansen.
3. rekke f.v.: Amund Andersstuen, Andreas 
Nyborg, Simon Henrik Bramer Solhaug, Syver 
Alfred Linnerud.
4. rekke f.v.: Christian Westlie, Tobias Rogne 
Kjeldsberg, Halvard Engum Engum, Magnus 
Lundbye, Lucas Engum Nilsen, Imre Garlie-
Holthe, Marius Granvold.

FOTO: 
Fotograf Heidi Lysgård
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E-post:   bjorn.andersen@kfuk-kfum.no
Telefon: 61 17 11 03 / 41 00 20 22

Kurs Konferanse Foredrag Bursdag SelskapFest

Hos oss kan du leie lokaler til hverdag og fest!
KFUK-KFUM Gjøvik Ynglingen

Kontaktinformasjon:Ringvegen 10. Tlf. 24 03 37 70
gjovik.volkswagen.no

Din lokale 
Volkswagen forhandler

Gjøvik stadion

GJØVIK, RAUFOSS
LENA, JAREN,
LILLEHAMMER,
MOELV, VINSTRA,
OTTA, VÅGÅ,
ROA, STANGE

NY START I ØST
TING OG TØY

Urmaker

Storgt. 11. 2815 GJØVIK
Tlf 61 17 12 71

Fotpleie

Solås: 90810904
Vardal men.hus:
90810904

STRAI KJØKKEN GJØVIK AS. 

Sivesindvegen 1, 2827 Hunndalen. 
Tlf: 61 13 27 00. gjovik@strai.no. 

strai.no

– Wiggos mat på Rimi Hunndalen

Advokat 

61178585

Amsrudvegen 1, 2827 Hunndalen 
Tlf. 61176050 - Mob. 90 57 60 50

KREATIV 
KOMMUNIKASJON

GRAFISK DESIGN 
& PRODUKSJON
 
 

WWW.GRAFISK-BYRAA.NO
958 01 233

Gjøvik elektriske,
 Hunnsveien

GJØVIK - LILLEHAMMER - HAMAR - ELVERUM   www.skoringen.no

Gjør som de ansatte på kirkekontoret:

 Legg handelen til
Strandgata

Anders Bakkum Småoppdrag
Oppussing og oppretting av gravminner

Mobil 478 83 647

Cato Bakkemo
Fysioterapeut/trener
970 27 629

Avd. Gjestvang & Partners
runi@gjestvangpartners.no

ESSO Strandgata

 www.trostrudbegravelse.no

D Ø G N V A K T 

611 50 580 

RAUFOSS:  Storgata 28, 2830 Raufoss (åpent etter avtale)

LENA:  Lenagata 54, 2850 Lena (åpent etter avtale)

GJØVIK :  Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik

 www.trostrudbegravelse.no

OPPUSSING, RENS  
OG VASK AV STEIN  
Over 50 nye steiner i utstilling

PRISER FRA KR 7.900

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik, telefon: 611 50 580

På formiddagstreffet i Hunn kirke 17.januar 
kommer Per Holthe og forteller spennende his-
torier fra sine år på de sju hav. Foto: Jens Dale

Diakonihuset informerer

ÅPENT HUS HVER ONSDAG
Åpen dag på Diakonihuset hver onsdag fra kl. 11-13.00 med kaffe, 
te, lunsj og uformell prat. 
Du kan komme og gå når du vil, og bevertningen er gratis. 
Onsdag 14. desember siste gang før jul. Oppstart onsdag 11.01. 

HOBBYGRUPPA DIAKONIHUSET – 
KJELLER`N
2. og 4. mandag hver måned kl. 18-20.00
12.12. 
9.01, 23.01, 13.02, (27.02 vinterferie), 13.03, 27.03. 

UNGE VOKSNE-GRUPPE
På Diakonihuset. 
Er du interessert? Kontakt Christian Sporild

TEMAKVELD 
BESØKSTJENESTE – Hvordan forebygge ensomhet?
Torsdag 23. februar kl. 18-20.00.
Engehaugen kirke/ Diakonihuset

BESØKSTJENESTE
Ønsker du besøk, eller har lyst til å være besøksvenn? Jevnlige kurs 
for besøksvennene.
Kontakt Christian: CS928@kirken.no 97662824

GENERASJONSSANG
Vi trenger fortsatt frivillige som vil være med å synge sammen med 
beboere på institusjon og barnehagebarn. 
Kontakt: Hilde Engevold: he839@kirken.no 

FORMIDDAGSTREFF KL 11.00
Bråstad kirke: 6/2, 6/3, 27/3, 
Hunn kirke: 17/1, 21/2, 21/3, 
Engehaugen kirke: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5
Det er også hyggetreff i Seegaard. Se informasjon 
på Facebook. 

Christine Wikerøy og Christian Sporild er engasjert i 
besøkstjenesten. Foto: Hilde Kristin Jarlvang
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Vardal:
DØPTE: Frøya Strand Malmedal, Emilie 

Magnussen, Peder Ulven, Ellinor Rustad 
Aaslund, Sunniva Jøranli Viflat, Noah Lud-
vigsen Hageengen (døpt i Ringsaker kirke)

DØDE: Oddleif Lereng, Sverre Haugom, Tom 
Bekkemellem, Anna Magdalena Tulach, Od-
dny Lønstad, Aslaug Lovise Skyberg, Gerd 
Astrid Nybakke 

Gjøvik:
DØPTE: Nikoline Løkken Tørud, Rikke Kristi-

ansen, Henrik Jensen Nereng, Oscar Sveen, 
Nikoline Amundsen Krogh, Nils Jakob Pat-
terson, Benjamin Øvstås, Sophia Wilhelma 
Schuurman, Freja Skonnord Rød, Filip Kha-
nevski Nilson, Thomas Hammerseng Røegh, 
Olander Fadum Haavi, Lucas Remmem 
Rogstad (døpt i Kråkstad kirke)

DØDE: Margit Helene Jubal, Randi Marie 
Mathisen, Henny Håkonsen, Jan Ragnar 
Østvold, Janne Olivia Kaspersen, Kjell Wil-
liam Smedsrud, Anna Kristine Vorpenes, Od-
dny Helene Willassen Hoel, Johan Bernhard 
Edland, Aage Runningen, Kari Margrethe 
Martinsen, Frida Knutsen, Henrik Nøstdal, 
Mette Helen Stubberud, Bjørg Marit Nøkling 
Olafsen

Engehaugen:
DØPTE: Ulrik Eriksson, Mina Skraastad-

Johansen, Jens Nordengen Snilsberg, Ola 
Bjørnå Lappegard (døpt i Leveld Kirke, Ål)

DØDE: Dag Normann Martinsen, Rune 
Brattås, Astrid Jorun Dæhlen, Ernst Reiner 
Eichler, Karl Rudolf Hänsch, Thurid Hellerud 
Woldheim, Jenny Nygård, Margot Sønsteby, 
Jahn Ruhne Norsted

Hunn:
DØPTE: Trygve Hovdelien, Eivind Obrestad, 

Jesper Odberg, Ulrik Hveem Bergum, Noelle 
Rostad

DØDE: Kjell Ove Smestad, Berit Clausen 
Evang, Olga Haugen, Magnhild Astrid Land-
heim, Eva Pedersen, Kato Jarnang, Sigrid 
Lønstad, Lilly Skogly, Knut Ebbe Kristoffer-
sen, Kari Smeby, Roald Stensrud, Cathrine 
Haugen-Flermoe, Arne Henry Hagebakken, 
Hanne Juliane Røise, Arne Madsstuen, Bernt 
Hagen

Bråstad:
VIGDE: Marthe Bjerke og Magnus Solberg 

Lyftingsmo
DØPTE: Axel Kollshaugen Rose, Aurora Lien 

(døpt i Ringebu stavkyrkje), Erik Bekkelund-
Madsstuen (Døpt i Nordlien kirke)

DØDE: Anne Marie Svartbekk

Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dine  
muligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!

www.totenbanken.no

mmune
Kultur og fritid

Kontakt kulturkontoret 
i Gjøvik kommune, 
Solvor Sandmark, 
tlf. 61 18 96 39 eller
 46 91 15 98. E-mail: 
solvor.sandmark@
gjovik.kommune.no 
 

Kunne du tenke deg å jobbe som 
støttekontakt for en eller fl ere 
personer i Gjøvik kommune?

Vil DU bety noe helt spesielt for en ungdom 
eller voksen?
Du må være fylt 18 år, og det er en fordel at 
du har førerkort og bil til disposisjon.

Lønn og utgiftsdekning er ikke så dårlig som 
du tror, du vil bli overrasket. 

Jobben gir deg mye, og kan ikke bare måles 
i kroner og øre − du får mye mer igjen:  

Ønsker du deg  jobb?
Du hjelper din venn 
til positiv fritid

Du kan få nyttige 
erfaringer og fi ne 
sosiale utfordringer

Men fremfor alt 
− du treff er mange 
hyggelige mennesker 

Høres dette
interessant ut? 
Ta kontakt for en
uforpliktende prat!

Hunnsveien 2  2821 Gjøvik  tlf +47 6117 3335

Rambekk gård
selskapslokale på Gjøvik

61171492/99520766

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

www.autocentret.no

Fine bruktbiler
i alle prisklasser!

Kom innom
for gode tilbud.

Gullhagen,
 Storgata

GJØVIK TLF: 61189150

TRYGG RIMELIG TREFELLING 
Stubbefresing  Hekkeklipping 

Erfaren pensjonist feller alle slag trær : 
Ved hus, strømledninger, store og små trær. 
Vanskelige trær klatres og tas ned bit for bit. 
Rydder opp, fjerner stubber. Vindfall ryddes. 

Beskjærer trær og busker. Klipper hekker 
Ansvarsforsikret Gratis befaring Avtalt pris 

Ring Eivind : 900 33 645

CC Gjøvik 

ccgjovik

cc.no

Telefon: 4000 2460 

Stort utvalg av nye gravsteiner 
Ny inskripsjon på gravstein fra kr 5800,-  
Vi utfører også alt av gravsteinsarbeider

Ring oss på telefon 4000 2448  
eller besøk våre nettsider: gravstein24.no

Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig 
hele døgnet. Hos oss er du i trygge hender.

sagabegravelse.no

Visste du at man kan spare penger på å  
kjøpe gravstein utenom et begravelsesbyrå? 

Se vårt utvalg på:
www. gravstein24.no

- vi vet hvor mye det betyr for deg

GJØVIK TLF: 61189150

Catering oss på
61131508 

Bestill deilig mat fra storkjøkkenet på Viken:

400 34 754

Min salme 
TENN LYS

Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes, et lys er tent for det.

Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for den som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper, for frihet og for rett!

Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå!

Da jeg fikk utfordringen 
av Nina Homb-Vesterås 
om å skrive om en salme 
som betyr noe ekstra for 
meg, tenkte jeg at det ville 
være enkelt å plukke ut en. 
Men slik ble det ikke! Det 
er så mange salmer som 
har fulgt meg – salmer jeg 
har lært av mor, farmor, 
på skolen, i speideren, på 
Ynglingen og i kirka. Hvil-
ken skulle jeg velge?

Det ble en fra barne-tvs 
«Portveien 2»!

«Tenn lys» fra 1988, 
med tekst av Eivind Skeie 
og melodi av Sigvald Tveit, 
fikk plass i Norsk Salme-
bok fra 2013. Det er fire 
vers, et for hver søndag i 
adventstiden, med enkel 
og lettfattelig tekst. Den er 
lett å lære og enkel å synge. 
Men for et innhold!

Teksten har alltid berørt 
meg, den er sterk, kraftfull 
og viktig! Den minner oss 
på at vi ikke skal være oss 
selv nok, at vi skal hjelpe 

og vise solidaritet med de 
som strever på ulikt vis og 
at det er håp! Salmen er 
alltid dagsaktuell. Det er 
bestandig noen som slåss, 
noen som strever, noen 
som er på flukt, noen som 
trenger at vi stiller opp. Så 
kulminerer det hele i kjær-
ligheten, nåden og håpet – 
«nå møtes jord og himmel 
i barnet lagt på strå»!

Jeg oppfordrer alle til å 
lese teksten på denne ad-
ventssalmen en gang til!

Med ønske om en god 
adventstid og en fredfull 
jul! Jeg sender utfordrin-
gen videre til Heidrun 
Nagell-Dahl.

Hilsen Hilde T Skumsrud

Slekters gang:

Dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, selskap 
og fester: Gjøvik Catering. Vi leverer! 
Ring Baard 915 49 355 eller Pa 900 71 870
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BE OG HØR



Takk for rause bidrag til utgivelsen  
av Be og hør på konto  

2050.02.93692


