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Anbefalt frivillig abonnementspris kr 200,– pr. år. 
Abonnementspris for utenbygdsboende/ 
adresserte utsendinger er kr 250,– pr. år.

Adressse: 
Biri Menighetsråd Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik

Kontonr.: 2010 23 01839
VIPPS 73415

Alle innbetalinger må merkes med hva de gjelder.

BIRI MENIGHET 
Biri menighetsråd: Cathrine Thorstensen, leder 

Øyvind Schiager, nestleder 
Jostein Skundberg, repr. i fellesrådet

Ansatte: Hanne Moesgaard Skjesol, sokneprest, 
hs677@kirken.no, 479 59 025  

Berit Rinde, sokneprest, 
br457@kirken.no, 416 09 418 

Inger Schiager, organist,  
is325@kirken.no, 911 82 683   

Per Arne Kristiansen, kirketjener,  
pk268@kirken.no, 995 95 294 

Linn Elise Antonsen, saksbehandler,  
la775@kirken.no

Biri Menighetskontor: 
Birivegen 101, 2836 Biri 

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 
Dag Landmark, leder 

Line Langseth Bakkum, Kirkeverge

Besøksadresse: 
Strandgata 13 A, Gjøvik 

Telefon 458 76 201 
Epost: 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,  

kt693@kirken.no, 950 65 812 
Eiliv Revling Holm,  

eh779@kirken.no, 949 73 714 
Hilde Engevold,  

he839@kirken.no, 415 71 492 
Bjørnar Nome,  

bn459@kirken.no, 926 55 291

Redaksjonens 
hjørne
September og høst.

September er måneden da vi enda kjenner varmen fra sommerminner og lyse døgn.
Sommeren gikk så fort, dette året også. Jeg synes alltid det er vemodig å forlate som
meren og gå inn i høsten.
Nå er det på igjen med alle aktiviteter med alt det innebærer av planlegging og arbeid. 
Vi er allerede godt i gang. 
Årets konfirmanter ble konfirmert helga 3. – 4. september. Vi kan bare ønske dem lykke 
til på ferden videre i livet. Vi håper at de tar med seg noe fra denne konfirmanttida som 
kan bety noe for resten av livet. Akkurat nå er kanskje ikke Biri kirke og gudstjenester 
det som står øverst på aktivitetslista, men de er alltid velkomne tilbake. 
Vi jobber for å få til et mer helhetlig tilbud til barn og barnefamilier. Her vil sang være 
hovedaktiviteten. I dette arbeidet er Astrid Ekern Dyb Sandnes sentral, og hun er nå 
ansatt i en liten stilling i menigheten.
I dette bladet har vi også en presentasjon av den nye kirketjeneren og den nye menig
hetssekretæren.
Aktiviteter krever folk, både ansatte og frivillige. Vi trenger fortsatt gode frivillige hjelpe
re til diverse oppgaver i menigheten.
Aktiviteter krever også rom, og rom krever krever strøm og oppvarming. Dette blir en 
utfordring i forhold til våre store rom. Det blir spennende å se om dette vil innvirke på 
våre aktiviteter. Strøm og strømpriser er et hett tema om dagen.

Verden har endrer seg mye siden sist høst, og dessverre ikke til det gode.
Desto viktigere er det å holde fast på alle gode aktiviteter.

I diktet «Høstvise» skriver Einar Skjæråsen;

«Vi er hos hverandre, mens dagene vendes
mot fjernere himmel og lavere ild.»

Vi må være hos hverandre og møtes, også til gudstjenester og gode aktiviteter når 
høstmørket senker seg.

God Høst!

Foto: Hanne Moesgaard Skjesol



FORSAKELSEN
På en gudstjeneste hører det med at menigheten reiser 
seg og sier fram trosbekjennelsen. Det er en oppsum
mering av den kristne tro og blir brukt i kirker over hele 
verden: «Jeg tror på Gud Fader – Jeg tror på Jesus Kristus 
– Jeg tror på Den hellige ånd» 

Når det er dåp, er det et ekstra ledd før trosbekjennelsen. 
Presten sier: «La oss sammen bekjenne forsakelsen og 
troen som vi døpes til.» Det leddet som kalles forsa
kelsen, lyder slik: «Jeg forsaker djevelen og alle hans 
gjerninger og alt hans vesen.» Det er en ganske tung 
setning! Hva menes egentlig med det vi sier her?

Ordet djevel kommer fra det greske ordet diabolos som 
betyr «baktaler». Det igjen er en oversettelse av det 
hebraiske ordet satan som betyr «motstander» og «an
klager». Det dreier seg om Guds motstander som stadig 

anklager og baktaler oss for å skape splittelse og strid. 
Hvordan og hvorfor djevelen og ondskapen har kommet 
inn i den verden som Gud har skapt, har vi ikke klart å 
finne ut av. Det kalles for «Det ondes problem» og er tema 
for mange avhandlinger. At ondskapen finnes, er det 
derimot ingen tvil om. 

Å forsake betyr å si nei til eller avstå fra noe eller noen. Å 
si nei til djevelen betyr å snu ryggen til djevelen og alt det 
som djevelen står for. Vi vil ikke at djevelen eller ondska
pen skal styre livet vårt. I stedet vender vi oss til Gud som 
er vår skaper, frigjører og livgiver. 

Berit prest

O R D  I  G U D S T J E N E S T E N
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Hannes tanker 
Jeg håper alle har hatt en bra sommer. Ble det som 
du håpet? Nå når bærene plukkes i skogen og kornet 
høstes på åkeren, så samler vi også bær og frukter 
fra minnene vi har fått i sommer. Barna begynner 
på skolen, jobben setter i gang og verden spinner 
videre. Men vi kan stoppe opp og tenke over de 
gode stundene litt til. De gir oss lys langt inn i høst
kveldene som er på vei.

Sommeren min ble holdt hos familien i Danmark. 
Vi skulle ha fulgt min far til strålebehandling i seks 
uker og begynt i sommerferien, men det ble beslut
tet at han ikke skulle ha behandling likevel. Han er 
en eldre herre, og det er flere ting å tenke på.  
Behandlingen kunne bli verre enn sykdommen, sa 
de. Far ble lettet. Han er fylt av takknemlighet for 
livet, som tross alt er godt. Det berører oss alle.  
Det er også en slags frukt å ta med seg. Takknemlig
heten over det vi har, tross alt. Gleden over å være 
sammen med venner og familie. Gleden over et mål
tid og de voksne barna som prater og ler. Sangene vi 
synger. 

Høsten kommer med stort og smått. Jeg ønsker oss 
mange nye gode stunder og tid til å glede oss over 
det vi har. Resten får vi ta når det kommer.
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I disse dager avgjør orgelkomiteen 
 hvilke orgelbyggere som går videre til 
konkurransen om å få bygge nytt orgel 
til Biri kirke. 

Disse firmaene vil så utarbeide et konkret og detaljert 
 anbud som vi da skal vurdere. Det blir uhyre spennende. 
Vår oppgave nå er å sørge for at vi klarer å samle inn de 
pengene vi har satt oss som mål i Biri menighet. Vi ligger 
litt på etterskudd dette året. Pr. 1. aug var den totale 
summen ca. 1.170.000. Målet er 1,5 mill.

Auksjon lørdag 17. sept. 1200 på Biri Herredshus
Høstens «happening» på innsamlingsfronten er auksjonen på Biri 
herredshus 17. sept.

Vi hadde auksjon også for 3 år siden, og den var veldig vellykket.
Igjen satser vi på å ha en flott lørdag formiddag med god stem

ning, kafé, auksjon og salg av Ida Løkken Anstensrud sitt kunsttrykk 
«Frostroser». Alt til inntekt for nytt orgel.

Auksjonarius er Torvild Sveen. Da kan det fort bli god verbal 
 underholdning. 

Vi har ikke like mange gjenstander som ved forrige auksjon,  
men vi har flere «godbiter».

Vi har bl.a et lite Biriglass fra det gamle glassverket som i sin tid 
var i Biri. På lista står også diverse bilder, kaffeserviser, gammel 
dansk porselen, sølvskjeer og noen fine kommoder. Vi har også et 
sett med Biritallerkener med motiv fra forskjellige steder i Biri.  
Einar Sigstad har tegnet motivene.

Orgelkomiteen håper mange har  
lyst til å ta turen til Biri Herredshus  
nå på lørdag.

Velkommen! 

I slutten av oktober håper vi å kunne arrangere en konsert til inntekt for nytt orgel.
Den blir med kantor i Ringsaker, Roger Andreassen med musikervenner.
Følg med på Fb og annonsering ellers.

Siste nytt om orgelaksjonen
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Merk gaven «Nytt orgel»
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Satsing på musikkaktiviteter for barn 

Barnekor fra 2. klasse
Like før sommeren ble Astrid Ekern DybSandnes ansatt 
som sang og musikkarbeider i Biri kirke, nettopp for å 
være med å videreutvikle kirkens musikktilbud for barn og 
unge. Hun skal, sammen med Inger Schiager, fortsette å 
drive BIRI KIRKES BARNEKOR, men nytt av året er at koret 
nå åpner for barn fra 2. klasse. Koret er fortsatt åpent 
for de opp til 13, og da forsøker vi å tilpasse øvelsene. 
I så fall blir navnet Biri kirkes barne og ungdomskor. 
Øvelsene blir på Bethel på torsdager kl. 1500 – 1600, og 
det er da mulig å komme rett fra skolen og få litt frukt før 
øvelsen begynner. Koret er fast innslag på høsttakkefest 
i kirka, som i år er søndag 18. september, og vi håper å 
kunne presentere et stort kor på denne familieguds
tjenesten! Første korøvelse var torsdag 1. september, men 
det er bare å bli med! 

Babysang og småbarnstrall
For de aller minste inviterer trosopplærer Hilde Enge
vold til BABYSANG på Biri omsorgssenter. Oppstart for 
høsten var onsdag 24. august, og det blir babysang på 
omsorgssenteret annenhver onsdag kl. 1100. Samlingene 
består av sanger og regler med bevegelser, og innslag av 
både rytmeinstrumenter og såpebobler. Det ønskes også 
velkommen til felles lunsj. Pris for lunsj er 30 kr, og det 
er bare å ta kontakt med Hilde på mail he839@kirken.no 
eller tlf 41571492 for påmelding. 

Etter to vellykkede prøverunder før sommeren, starter 
Astrid denne høsten opp med SMÅBARNSTRALL, et tilbud 
for småbarnsfamilier med barn i barnehagealder.  
Det blir småbarnstrall på Bethel to torsdager i måneden 
fra kl. 1730 – 1830. Vi samles først for en halvtime med 
sang, dans og lek, og avslutter med felles kveldsmat.  
Pris for kveldsmat er 30 kr per barn. 

Biri kirke satser denne høsten ekstra på musikk-
aktiviteter for barn, og tilbyr nå forskjellige 
 aktiviteter for barn i alderen 0-13 år. 

Datoer småbarnstrall  
høst/vinter 2022: 
8. september
22. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november
8. desember

Småbarnstrall  
på Bethel,  

to torsdager  
i måneden  

kl 1730 – 1830

Babysang på Biri 
omsorgssenter, 

annenhver  
onsdag kl 1100

Biri kirkes barne- 
og ungdomskor, 

øvelser på Bethel 
torsdager  
kl 15 – 16

0-1 år:

1-5 år:

Ak
tiv

ite
tsoversikt:

2. klasse
2. klasse

og oppover

og oppover
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ORDSØKER
Se på ordsøkeren og finn stedene som står skrevet 
nedenfor. To steder er ikke ført opp. Hvilke?

BIRI – FLÅM – GAUSDAL – GJØVIK – GOL –  
GRIMSTAD – HAMAR – KONGSBERG –KRAGERØ –  
LAND – LARVIK – LESJA – LOM – MOSS – OSLO –  
OTTA – RØROS – SEL – ØYER

BIRI er allerede funnet.

De to stedene som ikke er oppført:

VELG ORD
Her må du velge ord nr.1 eller ord nr.2.  
Det skal være en bokstav i hver rute.  
Når du har valgt alle ordene ser du i kolonne D 
nedover. Hvilket ord finner du?

Konfirmantleir 2022

Løsningene finner du på side 10

A B C D E F G H I

M
1. MUSEVISA
2. MASEKRÅKA
1. RISKREM
2. ISKREM
1. SEILBÅT
2. RIPS
1. RABARBRA
2. BLÅBÆR
1. SALG
2. SAG
1. TRANER
2. STRANDEN
1. DALEN
2. AND
1. DUE
2. HUND
1. SKREKK
2. SEKK
1. MERKELIG
2. FERDIG

G O L E S J A Ø

K R A G E R Ø Y

O Y R Æ L O L E

N P V Z O T O R

G R I M S T A D

S W K Y L A N D

B I R I O T E W

E F L Å M O S S

R Ø R O S P Ø Æ

G J Ø V I K P Ø

Årets konfirmantleir var igjen til Landbruksskolen Tomb. 
De har internat og plass til 200 konfirmanter og ung
domsledere. De har et kjøkken som er vant til sultne 
ungdommer og serverer god norsk mat: pizza, burger, 
taco og kylling! Det var god stemning og lite søvn på 
leiren. Det vil si: på veien hjem i bussen var det ikke et 
knyst. Det er mulig det var noe som skulle tas igjen.
Vi hadde et meget variert program på leiren.  
Hver morgen var det morgensamling i hallen, hvor 
bandet spilte til sanger. Etterpå var det undervisning i 
bolker med alt fra hinderløype til powerpoint om tros
bekjennelsen. Hver kveld var det show og konkurranser 
og pilegrimsvandring, hver kveld. Natten var fylt med 
bordtennisturnering og utveksling av blikk og replikker 
til de andre på leir. 
Bildet viser  nattverden som var avslutingen på pile
grimsvandringen. 
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Presentasjon av nye medarbeidere
I løpet av det siste året har Biri menighet fått 
tre nye ansatte medarbeidere.
Per Arne Kristiansen er ny kirketjener, Linn 
Elise Antonsen er ansatt som ny menighetsse-
kretær og Astrid Ekern Dyb Sandnes er ansatt i 
en liten stilling som sang- og musikkarbeider.

Her er en liten presentasjon av disse tre.

Linn Elise Antonsen
Linn Elise er 36 år, gift og har tre barn.

Hun vokste opp på Lillehammer og er nå bosatt på Ring 
ved Moelv.

Hun er i utgangspunktet utdannet førskolelærer og har 
hatt ulike roller i barnehage siden hun var 19 

år. De to siste årene har hun 
studert bedriftsøkonomi 

ved siden av jobben 
som pedagogisk leder i 
FUSbarnehagen i Biri.

I januar begynte hun 
som saksbehandler/me
nighetssekretær for Gjøvik 
menighetsråd, og i mai ble 
hun i tillegg saksbehandler 
for Biri menighet.

Kirkekontoret på Gjøvik er 
fast arbeidssted, men hun 
ønsker å ha en arbeidsdag 
på kontoret på Biri. Det betyr 
mye for samarbeidet her 
lokalt, og hun understreker at 
hun ser at det legges ned et 
stort stykke arbeid av både an
satte og frivillige i menigheten.

Linn Elise er glad for å kunne 
være en del av dette arbeidet 
som har fellesskap i fokus.

Astrid Ekern Dyb Sandnes
Astrid er født og oppvokst på Biristrand og bor nå med 
mann og datter Elise i Biri.

De fleste kjenner Astrid fra diverse sangopptredener 
opp gjennom, både i ungdomstida og som etablert musi
ker. Da Astrid i 2017 gav ut sitt debutalbum "Let´s Call It A 
Day" valgte hun å legge en av konsertene på releasetur
neen til Biri kirke, da hun synes det er det fineste stedet 
å spille i vårt nærområde. 

Astrid har sin utdannelse fra musikkonservatoriet i 
Kristiansand, hvor hun studerte rytmisk vokal. Etter 
endt bachelor i Kristiansand våren 2014, begynte hun 
i et vikariat ved musikklinja på Gjøvik videregåen
de skole, hvor hun nå er fast ansatt i 90% stilling. 
Astrid har også, ved siden av jobb, tatt mastergrad i 

musikkpedagogikk 
ved Norges musikk
høgskole i Oslo, 
som hun leverte 
våren 2019. Høsten 
2019 ble hun spurt 
om hun kunne tenke 
seg å være med å drive 
Biri kirkes barnekor, 
noe hun gjerne ville. 
Det er viktig for Astrid at 
det er et musikktilbud for 
barn og unge på Biri, og 
hun er veldig glad for å nå 
kunne få jobbe med dette 
gjennom sin stilling som sang 
og musikkarbeider i menigheten. At det nå finnes musikk
tilbud for barn i alle aldre på Biri er flott, og Astrid gleder 
seg til å være med på videreutviklingen av tilbudet.

Per Arne Kristiansen
Per Arne er 40 år og født og oppvokst på Kraby på Toten.
Der drev familien et gårdsbruk, og gården var i mange år 
hans arbeidsplass. Det var variert arbeid med grønnsaks
dyrking, skogsarbeid og lastebilkjøring.

Første befatning med kirketjenerjobben fikk han 
gjennom et engasjement gjennom NAV på kirkegårdene 
i Østre Toten i 2019. Han har også jobbet som gartner i 
Gran kommune.

I 2020 fikk han et vikariat som kirketjener i Gjøvik kirke, 
og 1.mai 2021 ble han fast ansatt som kirketjener i Biri. 
Her får han god bruk for alt han har drevet med, fra gart
nererfaring til maskinkjøring og plenklipping. 

Per Arne synes det er viktig at det er fint rundt kirka og 
på kirkegården. Det kan være vel mye arbeid i perioder på 
vår og sommer, mens det er stillere perioder på vinteren. 

Alt i alt trives Per Arne veldig godt i jobben som kirke
tjener i Biri.



Tanker rundt ordet «Kondolere»

Jeg har aldri likt ordet kondolere, og tror ikke at jeg har 
brukt det.
De fleste vet jo hva som menes, men for meg er det et 
intetsigende ord.

Da Knut plutselig døde i slutten av mai, ble det veldig 
aktuelt.
Hanne kom på døra, rakte fram hånda og sa «kondolere»
og la til: «Dette er ikke noe godt ord». Det var jeg helt enig i.
Vi fortsatte samtalen om Knut og seremonien.
Jeg ga uttrykk for at jeg ikke ønsket noen kondolanser.
Hanne frarådet det, og sa hun kunne si noe om det inne i 
kirken.
Da ble jeg lettet og har ikke angret på at jeg tok imot 
 medfølelser.

Kondolere kommer av latin: Uttrykke sin medfølelse i en 
annens sorg.
For meg skaper ordet avstand og virker kaldt, selv om det 
er godt ment.
Vi har så mange norske ord som er varmere:

– Min/vår(dypeste)medfølelse.
– Jeg/vi føler med deg/dere(i sorgen).
– Varme tanker går til deg/dere(i sorgen).
– Ord blir fattige; men jeg/vi føler med deg/dere (i sorgen).
– Så trist (så vondt å høre).Jeg/vi tenker på deg/dere.
– Hei – eller bare et håndtrykk.

Tenk over det. Det er min oppfordring.

Gerd Inger Huse

Ønsker å dele med dere et dikt som er skrevet av  
Herman Wildenvey.

Da gleden var altfor høy,
var sorgen så tung å tro.
Ryktene om den løy
og gleden den bare lo.

Og gleden har mange ord
og sorgen er sparsom sånn.
Men henover alt på vår jord
vandrer de hånd i hånd.

Da gleden for sorgen svant
fikk pipen en annen låt.
Ryktene talte sant
og sorgen – den bare gråt.

Og jorden den finner det kjært
å huse sorg som skjemt.
Gleden har intet lært
og sorgen har intet glemt.
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Det er ikke alltid lett å vite hva man skal si når en møter  
mennesker i sorg.
Gerd Inger Huse har sendt oss noen tanker  
om bruken av ordet kondolere.



1970-kullet
Foran fra v: Gunhild Wangensteen, 
Marte Feiring, Toril Nordby, Randi 
Tomter, Else Skogli Rudsengen og 
Elisabeth von Enzberg Viker.

Bak fra v: Audun Ekern, Gunnar 
Lunde, Halgeir Schiager, Thorgrim 
Sørum, Atle Gaukstad, Tore 
Feiring, Bjørn Etnestad, Unni 
Larsen, Stein Brønstad og Harald 
Skjønsbyhagen
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50årskonfirmanter 2021
Flere har etterlyst bilder fra fjorårets 50-årskonfirmanter.
Redaksjonen kan bare beklage at vi ikke fikk med de i fjor, men her er de.
På grunn av pandemien var det ikke feiring av gullkonfirmanter i 2020,  
så i fjor var to kull samlet. Det var de som ble konfirmert i 1970 og 1971.

1971-kullet 
Foran fra v: Torild Tømte Bechmann 
Pedersen, Anne Marie Erland,  
Liv klundbystuen, Mary Stensby 
Pedersen, Elin Bergum,  
Tove Strandbakke, Gerd Aannerud.

Bak fra v: Harald Bratberg, Roger 
Stensby, Finn Ola Heggelund, 
Sigurd Feiring, Terje Lønstad, Jon 
Arnfinn Sletten, Solbjørg Torpen, 
Are Klundby, Henning Hvalbye, 
Terje Engen, Kjetil Bekkelund, Torild 
Busch, Tone Bjørke Brovold, Svein 
Sørum, Britt Unni Boym Halle, Trond 
Eggen, Marte Schiager, Roger Dahl, 
Bjørn Feiring og Terje Moen.



De to stedene er: Gausdal og Hamar
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Slekters gang
Døpte
Elea Gutubakken Haug
Birk Magnus Kronborg  
   Skjegstad
Lukas Stenberg
Lilly Otilie Nilsen
Sandra Halvorsen Bergum

Vigde
Marius Ødegårdstuen og OdaKathrine Mellem
Sigrid Schiager Folkestad og Vegar Rudin
Ida Lagestrand Brovold og  Matias Gonzales Trygsland
Michael Andersson og Line Reenskoug Hov
Martin Jørandli Stangjordet og Stine Strandum

Døde
Willy Johannes Nikolaisen
Knut Svilosen
Rolf Ivar Kolby
Olav Bakke
Ingrid Lindokken
Steinar Sletten
Bjørg Magnhild Gullord
Torbjørn Sveen
Jostein Brenden

Dette er kirkekoret for Biri og Snertingdal. De har startet 
opp igjen med øvelser og alle som har lyst til å synge i 
kor er hjertelig velkomne til å prøve seg på en øvelse!
Koret øver tirsdager kl. 19.0021.30 i Seegård kirke i 
Snertingdal og Biri kirke en gang i måneden. 

Løsning på «Ordsøker»

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Torbjørn Solbakkens 
sin gravferd.
Hjemmetjenesten Biri 

♥ Hjertelig takk 
Hjertelig takk for minnegaven ved Olav Bakke sin 
gravferd.
Hjemmetjenesten Biri 

Løsning på «Velg ord»

Løsninger på oppgaver side 6

Biri Snertingdal kantori 

A B C D E F G H I

 M U S E V I S A
1. MUSEVISA
2. MASEKRÅKA

I S K R E M
1. RISKREM
2. ISKREM

S E I L B Å T
1. SEILBÅT
2. RIPS

B L Å B Æ R
1. RABARBRA
2. BLÅBÆR

S A L G
1. SALG
2. SAG

T R A N E R
1. TRANER
2. STRANDEN

D A L E N
1. DALEN
2. AND

H U N D
1. DUE
2. HUND

S K R E K K
1. SKREKK
2. SEKK

F E R D I G
1. MERKELIG
2. FERDIG
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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

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

Biri kirke finnes også på Facebook



Returadresse:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13A
2815 Gjøvik

SEPTEMBER
18. september – 15. søndag i 
 treenighetstiden
Joh 15, 912
Biri kirke kl 1000
Familiegudstjeneste.
Høsttakkefest og utdeling av 6årsbok. 
Takkoffer til Bibel og språk i Mali
Biri kirkes barnekor
kirkekaffe
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

25. september – 16. søndag i  
treenighetstiden
Matt 11, 1619
Biri kirke kl 1000 
Takkoffer til Rådet for psykisk helse
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

OKTOBER
9. oktober – 18. søndag i treenighetstiden
Mark 1, 4045
Biri kirke kl 1000
Takkoffer til Det Norske Bibelselskap
Prest: Berit Rinde

16. oktober – 19. søndag i treenighetstiden
Luk 9, 5762
Biri kirke kl 1000
Gullkonfirmantjubileum
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

23. oktober – 20. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 111
Biri kirke kl 1000 
Takkoffer til TVaksjonen
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

30. oktober – Bots- og bønnedag
Luk 15, 1132
Biri kirke
Takkoffer til Biri Trosopplæringsarbeid
Prest: Berit Rinde

NOVEMBER
6. november – Allehelgensdag
Luk 6, 2023
Biri kirke kl 1000
Biri Snertingdal kantori
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol og Berit 
Rinde
Kirkekaffe
 
13. november – 23. søndag i  
treenighetstiden
Matt 24, 3544
Biri kirke kl 1000
Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4årsbøker.
Biri kirkes barneog ungdomskor synger
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Kirkekaffe

20. november – Siste søndag i kirkeåret
Joh 9, 3941
Biri kirke kl 1000 
Takkoffer til Misjonsprosjekt: Diakonalt 
arbeid i Thailand
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

27. november – 1. søndag i advent
Matt 21, 111
Biri kirke kl 1000 
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Takkoffer til Biri trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Kirkekaffe

DESEMBER
4. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 14, 14
Biri kirke kl 1000
Takkoffer til Biri menighetsarbeid
Prest: Berit Rinde

11. desember – 3. søndag i adventstiden
Matt 11, 211
Biri kirke kl 1000
Takkoffer til Biri menighetsblad
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18. desember – 4. søndag i adventstiden
Luk 1, 4655
Øverbygda bedehus kl 1100
Takkoffer til Øverbygda bedehus
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Kirkekaffe

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 9. desember.

Innleveringsfrist for bidrag er  
9. november 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»


