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BIRI MENIGHET 
Biri menighetsråd: Cathrine Thorstensen, leder 

Øyvind Schiager, nestleder 
Jostein Skundberg, repr. i fellesrådet
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hs677@kirken.no, 479 59 025  

Berit Rinde, sokneprest, 
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pk268@kirken.no, 995 95 294 

Linn Elise Antonsen, saksbehandler,  
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GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 
Dag Landmark, leder 

Line Langseth Bakkum, Kirkeverge

Besøksadresse: 
Strandgata 13 A, Gjøvik 

Telefon 61 14 64 80 
E-post: post.gjovik@kirken.no

Kontortid: Mandag – fredag 08.00 – 15.40 

DIAKONENE I GJØVIK: 
Hilde Kristin G. Jarlvang,  

hj793@kirken.no, 916 96 338 
Christian Sporild,  

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

kk896@kirken.no, 922 97 269  

TROSOPPLÆRERNE I GJØVIK: 
Karsten Torp,  
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Hilde Engevold,  
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Redaksjonens 
hjørne
Jeg er ikke så glad i høstmørket, i hvert fall ikke i november.
Da er det er viktig å fokusere på gode ting en kan gjøre.
For meg er det bl.a å gå på konserter.
I november var jeg på Allehelgenskonsert med Det Norske Solistkor  
i Hamar Domkirke.
Der sang de en sang med tekst av Erik Blomberg,  
«Var inte rädd för mörkret»

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor,
där intet mörker är.

I ljusa irisringen,
du bär en mörk pupill.
Ty mörkt är allt som ljuset,
med bävan längtar til.

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Var inte rädd for mörkret,
som ljusets hjärta bär.

Jeg ble berørt av denne vakre teksten. Det er i mørket vi ser lyset  
og stjernene.
Nå er det mørk desember, men vi skal tenne alle lys «så ingen krok er 
mørk».
Slik står det i julesangen «Jeg er så glad hver julekveld».
Verden har blitt mørkere det siste året, og i Ukraina lever mange bokstave
lig uten lys og varme. Det er krig og uro, og vi går en usikker vinter i møte. 
Det er lett å frykte mørket, men vi skal tenne lys for håpet om en frede
ligere og bedre verden. 

Var inte rädd för mörkret! 

Redaksjonen ønsker alle en lys og fredfull julehøytid!



SYNDSBEKJENNELSE
«Det var synd!» sier vi ofte når noe ikke ble som vi hadde 
håpet på. 

Ordet synd kommer opprinnelig fra et gresk militært 
uttrykk som betyr å bomme på målet. Når unge greske 
gutter i antikken trente med pil og bue, hente det at de 
bomma på målet. Da ropte sersjanten: «Nå synda du! – 
Du bomma på målet.»

Målet for livet vårt er å leve i fellesskap med Gud og 
hverandre og hele skaperverket. Det målet bommer vi på 
mange ganger. Den største bommerten – eller synden 
– vi mennesker til alle tider har gjort, er at vi har snudd 
ryggen til Gud; vi vil klare oss på egenhånd. Vi har liksom 
ikke bruk for Gud når vi har det bra. Vi har latt oss friste 
av spørsmålet fra slangen i Edens hage: «Har Gud virkelig 
sagt … Er det noen vits i å bry seg om Gud?» I stedet for 

å elske Gud og vår neste som oss selv, gir vi ofte etter for 
egoisme, grådighet og likegyldighet. Vi erfarer stadig det 
samme som Paulus: Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, 
men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. (Rom 7,19). 
Da er det godt at vi kan få legge fra oss hos Jesus det som 
ikke ble som vi hadde tenkt; for så å få begynne på nytt 
igjen – og igjen – og igjen. Det er det som er nåde. Vi kan 
gå oppreist videre, for Guds ord sier: Dersom vi bekjenner 
våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss 
syndene og renser oss for all urett. (1.Joh 1,9)

Berit prest

O R D  I  G U D S T J E N E S T E N
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Biskopens juleandakt 
Fred på jorden
I skrivende stund er jeg akkurat begynt på de siste ukene 
som biskop. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle møte
punkt 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!

Fred på jorden! 
Vi lengter etter nettopp det som den himmelske hærskare 
sang den første julenatt:

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 krigs
situasjonen i Europa og usikkerhet inn mot hva fortset
telsen 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 
arbeide for rettferdighet og fred. 

Sangen på Betlehemsmarkene viser vei til å se Gud i 
krybben. Evigheten strømmet 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 kjærlighet. Alle 
som har holdt et lite nyfødt menneske i hendene vil 
kunne gjenkjenne dette. Det er nært og stort, vakkert og 
meningsmettet. Våre erfaringer blir satt i et svimlende 

perspektiv i møte med fødselen i Betlehem og engle
sangen om fred på jord. Det løfter alle nyfødte barn opp 
mot himmelen og inviterer 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 grensesprengende 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. 

Velsignet julehøytid!
Solveig Fiske
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Selv om det tilsynelatende er ganske 
stille på orgelaksjonsfronten så nærmer 
vi oss faktisk en avgjørelse om hvem som 
skal bygge det nye orgelet i Biri kirke. 
Fredag 16.september var det befaring i Biri kirke fra de 
tre orgelverkstedene som gikk videre i konkurransen 
om å bygge nytt orgel. Det er et tysk orgelverksted og  
to danske som nå konkurrerer om å få bygge orge
let. Det var dessverre ingen norske orgelbyggere 
som meldte seg innen fristen gikk ut, men vi er 
sikre på at vi har tre høyt kvalifiserte orgelbygge
re med videre. Alle har bygget orgler for norske 
kirker og norske forhold tidligere.

Innen midten av desember skal de levere et detaljert 
tilbud med tegninger, beskrivelse av konstruksjon og 
materialbruk, disposisjon, pris og framdriftsplan. Så 
skal orgelkomiteen, orgelkonsulent og kirkelig fellesråd 
gå grundig gjennom tilbudene før det tas en avgjørelse 
på nyåret. Da skal det skrives kontrakt med den valgte 
orgelbygger som da starter arbeidet med å bygge orgelets 
deler. Normal byggetid på et orgel er ca 3 år.

På befaringen 16.september gjorde orgelbyggerne sine 
undersøkelser og tok de nødvendige mål. Et av spørs

målene som kom opp er om 
det er mulig/ønskelig å bruke 
noen av pipene fra det gamle 
orgelet fra 1884 som stod der 

før  Snertingdalsorgelet kom på plass i 1965. Dette var 
et veldig lite orgel, men bygget av en av datidens mest 
anerkjente  orgelbyggere, August Nielsen. Det er i så fall 
kun snakk om noen få piper hvis disse kan integreres på 
en god måte i det nye orgelet. 

I den forbindelse er alle gamle orgelpiper gravd fram fra 
loftet og nøye katalogisert og sortert. (Bilde)

Lørdag 17. september var det auksjon på Biri herredshus 
til inntekt for det nye orgelet.

Det ble en flott dag selv om det ikke var så mye folk 
som ved forrige auksjon. Det var mange fine ting som gikk 
under hammeren til auksjonarius Torvild Sveen. Selv om 
noen av disse tingene godt kunne fått en mye høyere pris, 
så er vi veldig glade og takknemlige for at vi fikk inn totalt 
47.676,.

Vi retter en stor takk til alle som gav auksjonsgjenstan
der, alle som var med å ordne til på forhånd, alle som 
hjalp til på auksjonsdagen, og alle som kom og kjøpte. 
Tusen takk!! 

Totalt er vi nå oppe i 
1.228.110, i innsamlede 
midler. 

Nå er det snart jul. Hva med å gi kunstrykket «Frostroser» som en julegave til noen?
Trykket er laget av Ida Løkken Anstensrud og kan bestilles hos Inger Schiager på tlf 
91182682 eller på mail is325@kirken.no. Kunsttrykket er 24x30 og koster 600,.

Siste nytt om orgelaksjonen
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Innsamlingsbarometer  
orgelaksjonen

«Frostroser» i julegave?

Gaver til nytt orgel  
kan vippses til 73415 

eller settes inn på  
konto 2010 23 01839.  

Merk gaven «Nytt orgel»

Mari Brekne og Torunn Vigrestad holdt orden på pengene
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Julekonsert i Biri kirke 
For første gang siden pandemien kan vi 
invitere til julekonsert uten restriksjoner 
på antall tilhørere. Det gleder vi oss til!
Nå håper vi å fylle kirka «Bittelille
julaften», 22. desember.

Det blir som før en blanding av tradisjon og nytt,  
både i forhold til repertoar og utøvere.

Vi blir et godt knippe musikere og utøvere med  
tilknytning til distriktet.

Sanger Cecilie Cathrine Ødegården og  
organist Inger Schiager har vært med fra starten  
i 2006.

Cecilie er ansatt og jobber til daglig i  
Den Norske Opera, men hun er stadig engasjert  
i egne prosjekter. I fjor spilte hun inn en plate med  
sanger av den norske komponisten Agathe Backer  
Grøndal, og nylig gav hun ut en innspilling av 
sanger av den finske komponisten J. Sibelius 
sammen med pianist Kristin Fossheim.

Så er vi glade for å ha med oss en ny gjestemusi
ker,  cellist Karen Flesvig Schrøder.

Hun har hatt sommerkonserter her i Biri kirke 
sammen med Ida Malene Christensen i duoen 
«Mjøscellistene»

Karen Flesvig Schrøder er fra Toten, og hun 
har bachelor i utøvende musikk med cello som 
hovedinstrument fra Norges musikkhøgskole og 
Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som 
cellolærer i kulturskolen i Kristiansund og som 
utøvende musiker i Operaen i samme by.

Hun flyttet tilbake til Toten i 2016, hvor hun 
jobber som lærer og som frilans cellist.

Amund Haugen Tusvik blir med på fiolin også dette 
året. Han er student ved musikkhøgskolen, men 
har dette året permisjon og jobber med musikk 
innen trosopplæring i Gjøvik kommune.

Astrid Ekern DybSandnes er Biribosatt sangpedagog og 
godt kjent i distriktet som sanger.
Hun underviser til daglig ved musikklinja på Tranberg 
videregående skole, og hun har også en liten stilling som 
sang – og musikkarbeider i Biri menighet. Der driver hun 
småbarnstrall og er med og leder Biri kirkes barne  og 
ungdomskor. En gruppe av de eldste fra koret deltar også 
på konserten.

Biri Snertingdal kantori er felles kirkekor for Biri og 
 Snertingdal og de vil også bidra på årets julekonsert.

Biri kirke 22. desember kl 2000
Bill. 200, Barn gratis
Billettsalg i døra; kontant eller VIPPS (73415)



Menighetsbudet  nr. 4 | 20226

HVILKET ORD PASSER IKKE?
Sett strek over det ordet som ikke passer så godt sammen med de andre. Se eksempel.

Barnekortreff i Hunn kirke

Løsningene finner du på side 10

EKS. PEPPERKAKER KRINGLE SANDKAKER SILD KRANSEKAKE

1 Julegave Solkrem Juletre Julekaker Julelys

2 Herodes Jesus Maria Josef Sverre

3 Vingrom Biri Mallorca Biristrand Redalen

4 Klokkeklang Seilbåt Evangelium Orgelspill Gudstjeneste

5 Kirke Bedehus Moske Tempel Kornsilo

6 Matteus Åge Markus Lukas Johannes

7 Salme Julesang Kappgang Korsang Visesang

8 Juletorsk Ribbe Pinnekjøtt Motorsag Skinkestek

9 Julekrybbe Julestjerne Juletrefest St. Hans Julekveld

10 Gjemmested Kakkelovn Peis Ildsted Bål

11 Lakksko Snowboard Turnsko Dansesko Joggesko

12 Soverom Stue Romfart Lekerom Kjøkken

13 Bestemor Tante Fetter Lillebror Togfører

14 Fotball Flyreise Svømming Langrenn Riding

15 Jul Påske Skøyteløp Pinse Nyttår

Biri kirkes barnekor var med på barnekortreff i Hunn kirke 29. oktober.
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Stolraden fra venstre: Brit 
Feiring, Anita Holland, Kari 
Ingeborg Børresen, Turid 
Sletten Slaatsveen, Astrid 
Schnell, Vigdis Sørum
1. rad bak stolene fra 
venstre: Lene Nyhus, Else 
Berget, Morten Feiring  
(Biristrand), Bjørn Sveen, 
Egil Ramsrud, Magne 
Bjørnar  Nyseth, Unni Karin 
Etnestad Bergum, Tone 
Brønstad.
Bakerste rad: Terje Skarstad,  
Even Taraldsrud,  
Terje Feiring

50årskonfirmanter 2022
En av årets 50årskonfirmanter holdt tale på rim da de var samlet etter guds
tjenesten. Med tillatelse fra Vigdis Sørum, tar vi med et lite utdrag.

Jeg er Vigdis Sørum i dag som jeg også var for 50 år si'a
Men ganske mye har forandret seg på den tida
Jeg ble født på rim, og jeg håper dere unnskylder det
Men når jeg får lyst til å si noe, så er det slik det må skje

Jeg vil først få takke for invitasjon til et hyggelig fellesskap
Som pensjonist vil jeg si at å ikke tilhøre et fellesskap er nok 
mitt største tap.
Da må vi selv finne nye arenaer å virke på
Og ved å møte opp ved slike arrangement er det akkurat det vi 
gjør nå
Forresten, unnskyld at jeg knoter litt, men 44 år borte fra Biri
strand setter sine spor
Men så klart, jeg slår jo fort om når jeg kommer hjem til a mor
Alle som sitter her har noe felles  som vi skal feire i dag
Tenk at det er 50 år siden vi ble konfirmert, vi var ca 14 år, den 
beste ungdommen av sitt slag
Vi var i fnisealderen, og vi hadde lett for å få latterkrampe, i 
hvertfall vi jenter
Og vi starta alt på busstoppet til konfirmantundervisninga, der 
biribussen oss henter
Hans Ihlen Nistad var presten vår, streng og snill, og vi gjorde 
leksa vår
En gang fikk vi til og med fri, for Nistad sa slik blir det når cirkus 
Arnardo i bygda går.
Vi hadde veldig respekt, hvis vi syklet forbi presten, reiste vi 
oss og neide
Og i konfirmasjonsforberedelsene opplevde vi aldri noen feide.
Det første vi lærte hos presten, confirmare, hva betyr det ordet
Jo å stadfeste eller fornye skrev jeg i den brune boka mi som lå 
der på bordet

Vi skulle fornye løftet som ved dåpen ble gitt
Vi sang og vi pugget, ble nok også litt lei, det var ikke fritt
Overhøringa var spennende, og jeg grudde meg veldig
På spørsmålet jeg fikk, som jeg ikke husker hva var, svarte jeg 
Oljeberget, og jeg var heldig
Og jeg hadde rundklipt skjørt som hu mor hadde sydd, med 
hvit rysjbluse til
Og ballerinasko med støvlettlegger, skal si det var stil!
Og da selve konfirmasjonsdagen kom, var det bunad og kappe 
som var tingen
Vi var redd for å tråkke for langt foran på kappa som vi nesten 
skulle kveles ved alterringen
Men det gikk bra, vi ble konfirmert, vi ble liksom voksne den 
dagen
Så var det selskap, 20 sølvsmykker, lommebok, og ikke minst, 
deilig mat i magen.

Fra 14 til nå har vi levd et helt liv
Noen med ektemenn, med unger eller hyggelig en viv
Vi har jobbet og sliti, uerstattelige så klart
Om arbeidslivet tar slutt, så går da ikke alt i svart
For en ny vår kommer, det fins nye ting å gjøre
Den nye hverdagen er det vi som skal føre
Livet er ikke slutt, ta vare på resten
Og det vil jeg si til dere alle på festen
Gjør noe artig for deg selv, nyt livet og dagen
Har du ingen planer, vær kreativ og lag en
tilværelse du trives med, se fremover, bli glad!
Takk for at du hørte etter alt det jeg sa!
Itno kjem rekanes på ei fjøl
Skal vi ha det bra heretter, får vi ordne det sjøl.



Desember

Julius Caesar tok utgangspunkt i den egyptiske solkalen
deren da han reviderte den romerske kalenderen i år 48 
f.Kr. Han var leder av statens presteskap, og det var hans 
plikt å holde orden på kalenderen. Opp gjennom tidene 
ble det stadig diskutert, regnet og spekulert på hvordan 
man kunne dele inn året på den beste måten. De kristne 
kom til å se Jesu fødsel som historiens midtpunkt, og 
begynte å snakke om det som var før, og det som var etter 
Kristi fødsel, men først på 1700tallet ble regnemåten «før» 
og «etter» Kristus enerådende i Vesten. Andre steder i 
verden har stater og religioner også i dag sin egen tidsreg
ning. Men kalenderen var problematisk. Dager ble stadig 
trukket fra eller lagt til for å justere årets lengde, og det 
skapte forskyvninger og forvirring inntil pave Gregor 13. 
fikk gjennomført sin kalenderreform i 1582. Fort gikk det 
imidlertid ikke. Reformen ble først godtatt i den katolske 
verden. Protestantene var ikke uten videre innstilt på å 
gjennomføre en katolsk reform, men i år 1700 innførte 
likevel Danmark/Norge den gregorianske kalenderen. 
Desember ble årets siste måned, den tolvte, men beholdt 
navnet sitt. 

Første desember begynner adventstiden. Advent har sitt 
navn fra det latinske adventus som betyr ankomst.  
Vi venter på at Jesus skal komme. Vi har adventskranser, 
tenner adventslys, henger opp adventsstjerne, baker jule
kaker, forbereder julemat, har adventskalender og synger 
adventssanger.

På nr. 25 i salmeboka finner vi en adventssalme som ofte 
synges i dag. Eivind Skeie har skrevet teksten til mange 
salmer i salmeboka, og denne er en av dem. Sigvald Tveit 

har satt toner til. Han har også laget melodi til flere av de 
andre salmene vi synger. Salmen «Tenn lys!» legger vekt 
på det kristne budskapet om nestekjærlighet, omsorg, 
håp og frihet. Med andre ord: en adventssalme for oss 
som i vår tid opplever at mennesker lider fordi rettferdig
het og frihet ikke aktes like høyt alle steder. 

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 dem 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!

God adventstid, og velsignet jul!

Mari Brekne
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Måneden desember har fått navnet sitt fra det latinske 
ordet for 10, decem. Desember var den tiende måneden i 
den gamle romerske kalenderen. 
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Ole Kristian Bonden 

Ny biskop i Hamar bispedømme

Navnet minnelund ved Biri kirkegård

Fredag 11. november ble Ole Kristian Bonden presentert 
som den nye biskop i Hamar. Ole Kristian fortalte at han 
har vært tett knyttet 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», sa han. 

Han fortalte også at han var opptatt av at kirken skal 
være hellig og allmenn, som det står i trosbekjennelsen. 
For ham betyr det at kirka skal være raus og tydelig, til 
stede i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke som bryr 
seg om folk.

Ole Kristian Bonden holdt en sterk tale til de fremmøtte 
i Hamar domkirke. Han snakket om Åpenhet, Frihet og 
Tilhørighet.

Åpen for Gud – for andre og for verden. Frihet i Kristus – 
fra dødens makt og alt som holder nede. Frihet til å elske 
og bli elsket. Tilhørighet: Folkekirkens fremste kjenne
tegn. At den er plantet lokalt og er til stede i folks liv og 
skaper omsorg og fellesskap.

Han ble takket med trampeklapp av oss som var tilstede! 

Hanne Moesgaard Skjesol

Navnet minnelund på Biri kirkegård ble anlagt som den 
første i kirkekommunen i 2017. Parallelt ble det jobbet 
med navnet minnelund på Hunn gravlund. Planen den 
gangen var at de ulike minnelundene skulle være sted
egne og speile stedet. Biri har den eldste nåværende 
kirka i kommunen, og det ble derfor planlagt at det skulle 
prege minnelunden ved å bruke gamle gravminner som 
minnesteiner.

Imidlertid har det vært misnøye blant folk i Biri med 
hvordan minnelunden er utformet. Synspunktene har vært 
kanalisert til Kirkelig fellesråd, som har ansvar for drift av 
kirkens bygninger og anlegg, herunder kirkegårder. Saken 
var oppe igjen til behandling i Kirkelig fellesråd i juni 
2022. I dette møtet vedtok de følgende:

«Gjøvik kirkelige fellesråd ber kirkevergen jobbe videre 
med planen om å lage ensartede navnede minnelunder i 
Gjøvik kommune og at utformingen av navnet minnelund 
på Hunn blir utgangspunktet for videre jobb. Å oppgradere 
navnet minnelund på Biri prioriteres før man går videre til 
andre gravplasser.»

Det har i sommer ikke vært jobbet fysisk på plassen 
med saken, men det har bla. vært sjekket om muligheten 
til å få tak i Birikonglomerat.

Kirkelig fellesråd kommer i gang igjen på nyåret med en 
lokal prosess på utformingen mm. Det vil ikke bli foretatt 
endringer etc. før de som har sine gravlagt i minnelunden 
har fått orientering.

ved Biri menighets representant i Kirkelig fellesråd, Jostein Skundberg

S I S T E  N Y T T

Bildet er fra Hunn kirkegård og viser hvordan minnesteinen der er utformet.

En varm takk for gaver til 
demensforskningen  

til minne om

Arne Valdemar Norvang

Tlf: 23 12 00 00  Konto: 8200 06 16903
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Slekters gang
Døpte
Nikoline Løkken Tørud
Wilmer Stuldalen
Jenny Sveen Thorstad
Olav Okstad
Filip FeiringGrønstad
Inger Djurhuus Strandbakke
Mina Grindahl
Milla Stenberg
Eira Ramstad Bakken
Isak Stubberud

Døde
Randi Stuve
Else Brovold
Ole Hauger
Anne Marie Borgan
Bergliot Nybakke
Arne Valdemar Norvang
Georg Strøm
Bjørn Olav Brovoll
Ruth Ottosen
Anny Borghild Aaslund
Hans Eide

Løsning på «Ordsøker»

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Else Brovolds 
 begravelse
Biri Sanitetsforening

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Ingrid  
Lindokkens begravelse.
Biri Sanitetsforening 

Løsninger på oppgaver side 6

EKS. PEPPERKAKER KRINGLE SANDKAKER SILD KRANSEKAKE

1 Julegave Solkrem Juletre Julekaker Julelys

2 Herodes Jesus Maria Josef Sverre

3 Vingrom Biri Mallorca Biristrand Redalen

4 Klokkeklang Seilbåt Evangelium Orgelspill Gudstjeneste

5 Kirke Bedehus Moske Tempel Kornsilo

6 Matteus Åge Markus Lukas Johannes

7 Salme Julesang Kappgang Korsang Visesang

8 Juletorsk Ribbe Pinnekjøtt Motorsag Skinkestek

9 Julekrybbe Julestjerne Juletrefest St. Hans Julekveld

10 Gjemmested Kakkelovn Peis Ildsted Bål

11 Lakksko Snowboard Turnsko Dansesko Joggesko

12 Soverom Stue Romfart Lekerom Kjøkken

13 Bestemor Tante Fetter Lillebror Togfører

14 Fotball Flyreise Svømming Langrenn Riding

15 Jul Påske Skøyteløp Pinse Nyttår
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TANNLEGEKONTORET
PÅ BIRI

Tannlegene
HEIDI SÆTERBAKKEN

ANNE SOLÅS
 FRIDA DOTTERUD

Telefon 61 18 53 62

potetbrød 
Vanlig og glutenfritt

Biri Flatbrødbakeri AS
2837 Biristrand

Tlf.: 61 18 46 61

Gudstjenesteoversikten 
finner du i

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Autorisert regnskapsførerselskap

Ditt lokale 
regnskapskontor!
Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176 
post@mjosenregnskap.no
www.mjosenregnskap.no

MJØSENMRREGNSKAP

Biri kirke finnes også på Facebook

tlf 913 09 595
Dekkhotell
Dekk
Utleie

 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



Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

DESEMBER
11. desember – 3. søndag i adventstiden
Matt 11, 2-11
Biri kirke kl 1000
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18. desember – 4. søndag i adventstiden
Luk 1, 46-55
Øverbygda bedehus kl 1100
Takkoffer til Øverbygda bedehus
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Kirkekaffe

24. desember – Julaften
Luk 2, 1-20
Biri kirke kl 1600 – Familiegudstjeneste 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Biri kirkes barne- og ungdomskor
Jarle Hillestad, flygelhorn
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

25. desember – Juledag
Joh 1, 1-14
Biri kirke kl1100 – Høytidsgudstjeneste 
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Jarle Hillestad, flygelhorn
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

31. desember – Nyttårsaften
Luk 13, 6-9
Biri kirke kl 1600 – Gudstjeneste 
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Jarle Hillestad, flygelhorn
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

JANUAR
8. januar – Kristi åpenbaringsdag
Matt 2, 1-12
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste 
Vi synger jula ut.
Takkoffer til NMS – Misjonsavtale i Thailand.
Knut Hallen, misjonær i Thailand deltar på 
gudstjenesten.
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3, 13-17
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

29. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18, 35-43
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste 
Konfirmantpresentasjon
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

FEBRUAR
05. februar – Såmannssøndagen
Luk 8, 4-15
Biri kirke kl 1000 - Hjertevenngudstjeneste
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

12. februar – Kristi forklarelsesdag
Matt 17, 1-9
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste 
Prest: Berit Rinde

19. februar – Fastelavnssøndag
Joh. 17, 20-26
Biri kirke kl 1900 - Folketonemesse
Biri Snertingdal Kantori 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

26. februar – 1. søndag i fastetiden
Matt 4, 1-11
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

MARS
5.mars – 2.søndag i fastetiden
Skihytta i Snertingdal kl 12.00  
– Gudstjeneste 

12. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 11, 14-28
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

19. mars – 4. søndag i fastetiden
Joh 11, 45-53
Biri kirke kl 1700 - Tårnagentgudstjeneste
Biri kirkes barne- og ungdomskor 
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

26. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 26-38
Biri kirke kl 1000 – Gudstjeneste 
Prest: Berit Rinde

Vi har åpent for dåp på de fleste  
gudstjenester. Meld ønske om dåp her: 
www.kirken.no/gjovik

Hva skjer i Biri kirke?

Biri kirke finnes også på Facebook
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Neste nummer av Menighetsbudet 
kommer 16. mars.

Innleveringsfrist for bidrag er  
16. februar til is325@kirken.no

På forhånd hjertelig takk for  
ditt bidrag i bladet!

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

konto 2010 23 01839. Merk gaven «Menighetsbudet»


