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Vi er nå godt på vei inn i 2021 og for 
mange ble vel starten på dette året litt 
annerledes og kanskje tyngre enn det vi 
hadde sett for oss. Med ny nedstenging, 
mutantvirus og usikkerhet rundt når 
vaksinen kommer til oss. Og selv om 
vi er godt stilt i Norge sammenlignet 
med mange andre land, så er det både 
forståelig og helt greit at folk i skrivende 
stund synes at dette både er tungt og 
slitsomt.

Midt i dette, er det noen som spør seg 
hvor Gud og kirken blir av. I tidligere 
pandemier, så har både Gud og kirken 
hatt en enda mer sentral rolle enn nå. 
Noen har forklart pest og pandemi som 
Guds straff og mange har gått til Gud 
i fortvilelse og bønn for å bli reddet 
- og for å få slutt på det hele. I denne 
pandemien er det svært få som skylder 
på Gud, man går heller til forskerne 
og forsøker å finne ut hvordan denne 
pandemien kunne oppstå. Og både 
sykepleier og prest setter sin tiltro til 
forskere og legemiddelselskaper for å få 
løst krisen. Så hvis vi mennesker løser 
dette selv, hvor er Gud og hva blir  
kirkens rolle da?

Jeg mener det er bra at vi stoler på 
vitenskapen og søker å finne løsninger på 
både pandemier og andre utfordringer 
som menneskeheten står ovenfor. Men 
allikevel så trenger ikke dette utelukke at 
det finnes en Gud og det at vi er en del 
av en større sammenheng. Noen ganger 
tror jeg vi glemmer at vi har muligheten 
til både å legge frem og legge fra oss det 
som tynger oss og bekymrer oss til Gud. 
I Salmenes bok er klagesalmene gitt en 
stor plass, faktisk regnes over en tredjedel 
av salmene som klagesalmer. Når livet 
var vondt og urettferdig, så spurte folket 
«hvorfor?», og hvis de opplevde at de ikke 

fikk raskt nok svar, så spurte de «hvor 
lenge?». 

Det er det kirken har gjort og gjør 
gjennom denne tiden. Vi er der for 
enkeltmennesker, gjennom samtaler og 
i små felleskap. Når det har latt seg gjøre 
har vi arrangert små gudstjenester hvor 
vi i en periode har vært bare 10 personer. 
Og vi har hatt egne dåpsgudstjenester, 
gudstjenester for konfirmanter og mindre 
grupper for barn og ungdom. Vi ønsker 
å gi et tilbud om fellesskap som gir trøst, 
oppmuntring og omsorg.  Dette tror vi 
blir viktig fremover, også når samfunnet 
åpnes mer opp igjen. Det er ikke slik at 
alle bivirkningene av nedstengingen blir 
kurert med en vaksine.

Vi håper selvfølgelig på en raskest mulig 
normalisering og mulighet for å ha fulle 
kirker igjen. Invitere flere mennesker 
til gudstjeneste, konfirmasjon og 
konserter – samle oss stort og dele tro, 
oppmuntring og glede. Og så vil tiden 
vise hvor raskt det kan skje. Frem til det 
er mulig så fortsetter vi å møtes bare 
noen få om gangen, med en grunntanke 
om at vi bygger stein for stein, møte 
for møte. Så håper jeg vi alle får noen 
gode treffpunkt i tiden fremover, 
med mulighet for å inkludere Gud i 
klagesangen, dele bekymringer med 
hverandre, ta vare på hverandre  
og oppmuntre og glede hverandre! 

Thor Christian Vårdal Olsen
Kirkeverge
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Vi vokser som grenene på treet

mens bladene spirer fra en felles kilde
Når vinter’n har tatt av seg 

vinterkåpen
så møtes vi kanskje i et felles bilde

 
 

Vi visner bort som løvet i vinden
mens nye frø sprer nytt håp

Når vårtegn høres som nye toner
føles det nær som en ny dåp

 
Vi møtes og skilles til nye veier

mens noen ser ned og andre ser opp
Når lyn og torden rister og skremmer
krever viljen mer enn vann i en kopp

 
Vi skinner som lyset i mørke netter 

mens dagene lærer oss steg for steg 
Når solen om våren fører oss sammen

er friheten mer verdt enn bånd  
med preg

 
Vi vokser ikke av andres nedgang 

mens regnet skyller bort dårlig jord
Når kopp blir til fat vi alle kan dele

er det håp for alle rundt samme bord
 

Venkah Gjermundsen

Rundt  
samme bord

Annette Kanehl, sokneprest i Brandval
Tlf.: 99 72 06 89 – E-post: ak854@kirken.n

Arvid Strømstad, kirketjener Vinger
Tlf.: 95 91 36 88 – E-post: as548@kirken.no

Berit Billingsø, kantor
Tlf.: 91 86 58 71 – E-post: bb394@kirken.no

Elin Markussen, renholder
Tlf.: 92 28 92 91

Elisabeth Eriksen - Prostiprest
Tlf.: 98 66 96 86 – ee293@kirken.no

Gerd Randi Bjørnstadbråten, menighetssekretær
Tlf.: 45 95 06 83 – E-post: gb544@kirken.no

Glenn Roar Melbye, sekretær
Tlf.: 91 86 08 81 – E-post: gm965@kirken.no

Hans Hansen, menighetsforvalter
Tlf.: 90 84 48 96 – E-post: hh382@kirken.no

Heidi Iren Pettersen, diakonimedarbeider
Tlf.: 93 67 92 25 – E-post: hp943@kirken.no

Jóna Lovísa Jónsdóttir, sokneprestvikar  
Austmarka/ungdomsprest Vinger
Tlf.:  45 95 12 62 – jj684@kirken.no

Kristin Holen Daae, fengselsprest
Tlf.: 62 88 84 64

Magnus Jansvik Lindberg, sokneprest Vinger
Tlf.: 97 73 38 31 – E-post: mj477@kirken.no

Morten Ruud, kateket
Tlf.: 91 56 19 21 – E-post: mr253@kirken.no

Morten Vikertorpet, kirketjener Austmarka
Tlf.: 97 95 02 96

Sol Holm-Glad Haagensen, trosopplærer  
og korleder
Tlf.: 99 15 71 88 – E-post: sh768@kirken.no

Svein Tormod Bekkhus, kantor
Tlf.: 90 50 40 91  – E-post: SB624@kirken.no

Tatiana Haraldseid, organist
Tlf.: 98 43 42 18 – E-post: th755@kirken.no 

Terje Moe, kirketjener Brandval
Tlf.: 46 89 00 45 – E-post: tm683@kirken.no 

Thor Christian Vårdal Olsen, kirkeverge
Tlf.: 90 51 05 35 – E-post: tv@254@kirken.no

Tor Gustav Melgård, arbeidsleder Vinger
Tlf.: 41 42 40 31 – E-post: tm339@kirken.no

Trine Færevåg, prost
telefon 91 62 24 49 - tf387@kirken.no 

Trygve Meldalen, diakon
Tlf.: 48 14 31 25 – E-post: tm528@kirken.no

Yngve Nilsen, kirketjener Vinger
Tlf.: 45 07 51 69 – E-post: yn427@kirken.no

Kirkens SOS
Tlf.: 81 53 33 00

KIRKEKONTORET I KONGSVINGER
Tlf.: 62 88 66 80   Åpent Man.- Fre. 10-14
Herdahlsalen, Nygata 6, 2213 Kongsvinger
post@kongsvinger.kirken.no
www.kirken.no/Kongsvinger 
 
Fellesrådets valgte leder: Johnny Sjøenden 
Tlf.: 94 14 12 84

MENIGHETENE
Austmarka menighet
Leder: Jarl Ramtjernåsen
Tlf.: 90 85 81 08
Konto: 1813 19 44930
Vipps: 15489

Brandval menighet
Leder: Håvard Monsen
Tlf.: 97 57 90 01
Konto: 1813 19 44957 
Vipps: 15512

Vinger menighet
Leder: Karen Marie Hansen         
Tlf.: 98 80 28 24
Konto: 1813 19 44965
Vipps: 15490

ANSATTE:
Aina Damstuen, saksbehandler for prosten
Tlf.: 46 54 25 36 – E-post: ad895@kirken.no

Angelica Holm-Glad Sæther, trosopplærer
Tlf.: 47 88 65 37 – E-post: rs252@kirken.no
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Påskeandakt 2021
Den kjende svensk/ nederlandske 
trubaduren Cornelis Vreeswijk (1937 
– 87), syng i «Turistens Klagan» om å 
kjenne seg avstengd, men korleis songen 
frå barna på Karl Johan kan gi nytt håp.
 
 Det sjunger några ungar på Karl Johan,  
 dom låter starka och fina som bara   
 ungar kan.  
                                                                      
Ein ettermiddag på etterjulsvinteren 
kjende eg på kor lite dagslys det var. 
Tilværet var prega av restriksjonane knytt  
til Covid-19. Då hende det noko som var 
som å finna kvitveis og blåveis midt i 
vinterens snø, is og kulde. Kva hende? 
Jau, ivrige barnestemmer uttrykte glede 
over å leika i snøen og lyden frå borna bar 
bod om liv og håp midt i det avstengde. 
 
Dette minner meg om to ord som er 
knytt til jul og påske: «Ver ikkje redde». 
Dette fikk gjetarane på Betlehemsmarkane 
høyre. Det same fekk kvinnene høyre då 
dei tidleg på morgonen kom til grava  til 
sin ven. Det er så stille, så stille. Men så 
brytast stilla av at det hender noko grense- 
sprengande som ber bod om noko  nytt!

Dette å sjå til ei grav, handlar om eit 
felles grunnleggande behov; å sjå  til og 
minnes  den som er død.  Ikkje sjeldan  
gjer mange dette både rett etter gravferda  
og seinare. Ser til, kjenner på det som 
var, ber med seg felles levd liv. Mange 
av kyrkjetenerane og gravarene rundt 
om veit at det er slik og er opptekne  
av vørdnad på kyrkjegarden. Dei legg 
omsorg og omtanke i mellom anna 
korleis  dei etter gravferdsseremonien  
legg kransar og bårebukettar på gravene. 
Alle som har mista ein nærståande  
veit kor mykje  denne vørdnaden og 
respekten har å seie i møte med dei store  
spørsmåla knytt  til liv og død.  

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

EN HILSEN FRA BISKOPEN

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

Kyrkja blir framleis boren oppe  av denne 
gjennomgripande hendinga. Sidan den 
gongen har bodskapen  om Jesus Kristus 
har fått lyda  til forankring, tru  og håp. 
Når menneskelivet blir fylt av  mørke 
og tunge tider, skal kyrkja  halde fram 
med å reise håpets ljos  for kvart  einskilt  
menneske.  

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

Velsigna påskehøgtid!

Solveig Fiske, Hamar biskop
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Fakultetet: 
Ved SALT er det rekruttert 14 studenter som skal begynne på det nye programmet 
master i teologi som vil få internasjonal godkjenning. Dette er en frukt av godt 
samarbeid med universitetene på Madagaskar. 44 av studentene ved SALT klarer 

Rivo Razakandriana, misjonær (deltid) på Madagaskar

Isidore er prestelærer ved presteskolen i Atsimoniavoko (også 
bibelskole) og har sin egen ku som bidrar til å mat på bordet.

HERDAHL-
SALEN

Nygata 6

Ø.M. Fjeld AS, Gaupev. 4, Kvgr.
Tlf:  62 82 14 00, www.om�eld.no

 

Tlf: 62 88 66 80

DIGERUD VARMESERVICE
Kongevegen 5. - 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 46 11, Mobil: 900 21 820

Leverandør av fyringsolje, parafin og autodiesel 

Byens gamle storstue er åpen for 
utleie til konserter, minnesamvær, 

dåpsfest og andre private 
arrangementer.

melbye
regnskap
melbye

regnskap
Sørumlia – 2224 Austmarka

Tlf.   62 82 82 44     Fax  62 82 83 44
firmapost@melbye-regnskap.no

62 88 83 00

Sjukehusapoteket i 
Kongsvinger

Tlf: 62 88 71 20, Faks: 62 88 71 22
Åpent: Mandag-Fredag kl 08.30-16.30

Lørdag kl. 10-13

Gaupeveien 1A, postboks 1217, 2206 Kongsvinger 
Telefon: 62 88 86 00 - Telefaks: 62 88 86 05 

E-mail: tbm@moller.no - Internett: www.taugbolbil.no 

Ny bil - Brukte biler 
Autorisert verksted - Delelager - Dekk og felger 

Periodisk kjøretøykontroll 

Vi lagerfører slitedeler og eksosanlegg til andre bilmerker også! 

www.saab.no www.mitsubishi-motors.no www.tbmskoda.no 
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Fra menighetsbladet 
for 50 år siden

Den 6. desember hadde Det norske Misjonsselskap sitt tradisjonelle 
julesalg i Kongsvinger bedehus. Medlemmer av misjonsforeninger i 
Solør-Vinger-Odal hadde også denne gang med iver og velvilje gått inn 

alle gjenstandene utstilt, og mange var møtt frem for å høre misjonær Else 

På selve salgsdagen var det som vanlig stor tilstrømning, og salget ga 
misjonen kr. 7047 netto (svarer til rundt kr 74 000 nå). 
Første uken av det nye året var som vanlig preget av en del 
julefester. Pastor Løkeberg deltok på Handelstandens barnefest og 
på Kongsvinger folkeskoles fest. Og sokneprest Bjartli var med på 
Vinger sykepleies fest i Vinger hotell. På alle disse festene var det god 
tilslutning slik det pleier å være. 

kunne lamme all møtevirksomhet. Men medlemmene i Austmarka 
kirkeforening gir ikke så lett opp. På møtet hos Helfrid Jansrud og 
frue hadde det møtt frem henimot 30,  og godt var det etter bilturen å 
komme inn i behagelig varme stuer. Utenom det vanlig programmet 

utland, fremvist av frk. Ragnhild Andresen. 
Søndagsgudstjenesten i Holmby skole den 18. januar ved res. kap. 

Løkeberg fortalt om H. A. Brorson, julens salmedikter. 

fylt. Indremisjonsselskapets reisetaler John Olav Larssen hadde med 
seg 12 kameratklubbs-medlemmer fra Våg ved Egersund. Disse spilte 
og sang – og leste dessuten et bibelord hver. Og Larssen talte på sin 
enkle måte ut fra bibelordet i 1. Joh. 3.1 «Se hvor stor kjærlighet 
Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn». Den svenske sanger 
Rolf Liström ga også meget gjennom sine evangeliske sanger. 

Jan Byfuglien

oppfølging i startperioden på yrkeslivet for 
deres elever. Kjempebra å høre om! Vi var 
der fordi Ingeborg skulle holde konsert. 

formidle stemninger, uttrykke både glede 
og klage fra sjel til sjel. Disse elevene var 
meget oppmerksomme tilhørere, omkring 
hundre barn og unge satt på et tynt teppe 
på murgolvet i en time. De hadde gode 
spørsmål, og en tolk oversatte mellom 
engelsk og bangla. En gruppe elever hadde 

også en minikonsert for oss med sang, 
harmonium og tabla. Klart vi tenker på 
hvordan det går med dem! 

Plassen tillater ikke at jeg skriver  
om besøk i khasikirken. Det var også  
et høydepunkt.
Er det rart at jeg lengter tilbake? 

Karen Bjerke Christophersen
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Digerud Varmeservice
Kongevegen 5, 2211 Kongsvinger
Org.nr. 983 445 640 MVA

Tlf: 62 88 81 11 - Mob: 905 28 032

RASTA - KONGSVINGER
Rastav. 1, 2211 Kongsvinger

Tlf: 62 81 46 36 - Fax: 62 81 54 53

TAK og STÅL A/S

• Alt i takplater, takrenner og  
  beslag
• Snøfanger - Takstiger
• Alt i stål - Stålhaller
• Betongkummer

Elgveien 3, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 91 92

www.tante-marie.no

 
 
 

Les om våre aktiviteter på
byen-var.no og

kongsvingerguiden.no

ADVOKATENE
MYRVOLD, OVLIEN & NØKLEBY

KONTORFELLESSKAP MNA

Pb. 207, 2202 Kongsvinger - Fjellgt. 5, 3. etg., 2212 Kongsvinger
Telefon: +47 62 88 89 70 - Telefax: +47 62 81 18 15
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Historisk tilbakeblikk
I to nummer av Menighetsbladet 
har vi fulgt en flokk fra Kongs
vingerområdet som emigrerte til 
Amerika i 1876 og utover. De slo seg 
ned i Donnellyområdet litt nord for 
Minneapolis. Fra første stund var 
de opptatt av å få i gang et kristent 
arbeid, og så fram til den dagen de 
kunne få sin egen kirke. Her fort
setter beretningen. 

Redaktøren
 
Endelig egen kirke
Straks etter at det var ordnet opp 
i stridighetene, kom spørsmålet 
om hvor kirken skulle bygges. 
Noen ville ha kirken bygd på den 
gamle gravplassen, men andre 
mente lenger nord, da det ville ble 
mer i midten av menigheten enn i 
seksjon 30 ved Donnelly, der altså 
menigheten hadde sin gravplass. 
Komiteen fant at seksjon 7 i Town 
of Rensville i det sydvestre hjørne 
var det mest sentrale sted, og dette 
burde tilfredsstille alle parter. Men 
det viste seg at da kirken endelig ble 

bygd der så var det 11 medlemmer 
som gikk ut av menigheten. Det kan 
i denne forbindelse nevnes at den 
gamle og midlertidige gravplass, 
ikke på grunn av forviklinger, men 
av hensyn til tittel kunne overdras 
til menigheten. Komiteen ble pålagt 
å forhandle med eieren av det stykke 
mark som ble valgt til kirketomt og 
gravplass, og om mulig få kjøpt tre 
til fem acres land   (en acre er om 
lag fire mål) til dette formål. Den 16. 
mars 1886 fikk menigheten avtale 
om en acre land. Kirken er altså 
beliggende tre mil (trolig miles, det 
vil si snaut fem kilometer) nord for 
Donnelly Minnesota. 

Pastor Olson sa opp som menighe-
tens prest i 1886. Samme år valgte 
Scandia Menighet en komite på tre 
medlemmer til å forhandle med 
andre menigheter, Kongsvinger 
innbefattet, som hadde fått sin 
prestebetjening av pastor Olson. Det 
ble også valgt en tremannskomite 
som skulle forhandle med komiteen 
fra Scandia. Disse to komiteer ble 
enige om i fellesskap å kalle en 
prest, samt forhandle seg imellom 
om hvor mye hver menighet ville 

betale i prestelønn. Noen annen 
menighet var ikke repsesentert 
ved dette møte. Nevnte komiteer 
anbefaltre at menighetene skulle 
sende kallsbrev til O. Dale. Det synes 
så at Scandia hadde gjort regning 
med at fire menigheter skulle bli 
med å kalle felles prest. Men nok om 
det, pastor Dale tok imot kallet fra 
Kongsvinger og Scandia, og tiltrådte 
i tjenesten da pastor Olson sluttet. 
Det framkommer av protokollen at 
ved et møte holdt den 12. november 
1886 åpnet pastor Dale møte med 
andakt, og fungerte også som 
møteleder, skjønt protokollen gir 
ingen opplysninger med hensyn til 
de øvrige ordninger menighetene 
imellom. 

Kongsvinger og Scandia har siden 
den tid stått i kallsforbindelse med 
hensyn til prestebetjening. Den 3. 
februar 1876 ble inkorpo rasjons-
artiklene for Kongsvinger menighet 
innført i bøkene hos Register of 
Deeds for Stevens County.

Torbjørn Hæhre 

Dine føtter i  mine hender

Aut.fotterapeut Grete P. Hansen
Tlf: 922 68 327 Kongleveien 17, Kongsvinger

FOTPLEIE – NEGLEPROBLEMER – HARD HUD – LIKTORNER – VORTER

FLISSENTERET
KONGSVINGER

Norsenga • 2211 Kongsvinger • Tlf. 62 81 57 01

av fliser og baderomsinteriør
BESØK VÅR UTSTILLING

Hos oss får du alt på ett sted!
- Flislegging
- Muring (peiser, piper, mur- og pussarbeid)
- Rørleggerarbeider og reparasjonsarbeider
- Snekring og tømring

Julens under  
- en salme

Gud bor i et lys dit ingen kan nå.
Gud kan vi ei se og ikke forstå.

Men Gud kommer nær. Han vil være her. 
Så blir han et barn som Maria bær. 

Ære være deg, o Gud som er stor!
Du som kommer hit som vår lille bror.

Ja, du kommer nær, du vil være her.
Så blir du et barn som Maria bær!

Etter Margareta Melin, gjengitt med tillatelse.

BLI PRIVATMEDLEM 
KR 250,-

Tannlege Klaus Ånerud
Postboks 188, Parkveien 7

2202 Kongsvinger

NORDBOHUS KONGSVINGER AS - Tlf. 62 82 13 30 - Tronsmosveg 8 - 2211  Kongsvinger
NORDBOHUS KONGSVINGER AS - Tlf. 62 82 13 30 - Kongevegen 86 - Kongsvinger

NORDBOHUS KONGSVINGER AS - Tlf. 62 82 13 30 - Kongevegen 86 - Kongsvinger
NORDBOHUS KONGSVINGER AS - Tlf. 62 82 13 30 - Tronsmosveg 8 - 2211  Kongsvinger

Kontonr:  
1840.16.29900 eller  
VIPPSkjøp 115872

Ta kontakt med 
Håkon Reum tel.: 489 96 492, eller epost til: 

vambl@kongsvinger.kirken.no

Torild-stua
BEGRAVELSESBYRÅ

Tlf: 62 82 81 95, Mob: 917 08 500

Døgnåpent

Glommengaten 43, Tlf: 62 81 71 90

2224 Austmarka
Telefon: 62 82 82 21

Gågata 13, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 88 83 10, Fax: 62 88 83 11

Email: siw@kongsvinger-regnskap.no

STORHUSHOLDNING ENGROS
Kongevegen 14, 2211 Kongsvinger

Telefon 62 88 84 30, faks 62 88 84 39

 
Din fagforhandler av Honda, Husqvarna,  

Polaris og Jonsred

Eidskogvn. 50 - Kongsvinger - Tlf. 62 81 87 88

Eidskogveien 48 - Kongsvinger - Tlf: 62 81 87 88 

Vil du annonsere 
 i Menighetsbladet?

Ta kontakt med Inge Walla 
Tlf: 62 82 86 68 / 909 96 612, 

in.walla@online.no

Kongevegen 20, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 72 03

Postadresse: Postboks 502, 2203 Kongsvinger
Besøksadresse: Engensgate 1

Tlf: 62 88 27 80 Fax: 62 88 27 88

M.N.T.F.

PER HAFTHUN
Tannlege

Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger
Tlf: 62 81 50 09

Distriktets ledende leverandør 
av ferdigbetong

2206 Kongsvinger
Tlf: 62 88 81 11, Fax: 62 88 81 10

Jernbanegt.5, 2211 Kongsvinger

DØGNVAKT: 62 81 82 62

Grue 
Begravelsesbyrå
DØGNVAKT: 917 48 095

Catering til alle
anledninger

- Minnesamvær
- Bryllup
- Bursdager
- en hyggelig kveld
   med venner

2260 Kirkenær
Tlf: 62 94 66 66 

Fax: 62 94 13 03

www.skaslien.no

Glassmester • Bilglass • Solskjerming
Eidskogveien 46, 2211 Kongsvinger

Tlf: 62 81 82 33, www.rastaglass.no

Gaupeveien 1A, postboks 1217, 2206 Kongsvinger
Telefon: 62 88 86 00 - Telefaks: 62 88 86 05

E-mail: tbm@moller.no - Internett: www.taugbolbil.no
Ny bil - Brukte biler

Autorisert verksted - Delelager - Dekk og felger
Periodisk kjøretøykontroll

Vi lagerfører slitedeler og eksosanlegg til andre bilmerker også!

www.saab.no www.mitsubishi-motors.no www.tbmskoda.no

Gaupeveien 1A, postboks 1217, 2206 Kongsvinger
Telefon: 62 88 86 00 - Telefaks: 62 88 86 05

E-mail: tbm@moller.no - Internett: www.taugbolbil.no
Ny bil - Brukte biler

Autorisert verksted - Delelager - Dekk og felger
Periodisk kjøretøykontroll

Vi lagerfører slitedeler og eksosanlegg til andre bilmerker også!

www.saab.no www.mitsubishi-motors.no www.tbmskoda.no

Gaupeveien 1A, postboks 1217, 2206 Kongsvinger
Telefon: 62 88 86 00 - Telefaks: 62 88 86 05

E-mail: tbm@moller.no - Internett: www.taugbolbil.no
Ny bil - Brukte biler

Autorisert verksted - Delelager - Dekk og felger
Periodisk kjøretøykontroll

Vi lagerfører slitedeler og eksosanlegg til andre bilmerker også!

www.saab.no www.mitsubishi-motors.no www.tbmskoda.no

Torild-stua
BEGRAVELSESBYRÅ

Tlf: 62 82 81 95, Mob: 917 08 500

Døgnåpent

Glommengaten 43, Tlf: 62 81 71 90

2224 Austmarka
Telefon: 62 82 82 21

Gågata 13, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 88 83 10, Fax: 62 88 83 11

Email: siw@kongsvinger-regnskap.no

STORHUSHOLDNING ENGROS
Kongevegen 14, 2211 Kongsvinger

Telefon 62 88 84 30, faks 62 88 84 39

 
Din fagforhandler av Honda, Husqvarna,  

Polaris og Jonsred

Eidskogvn. 50 - Kongsvinger - Tlf. 62 81 87 88

Eidskogveien 48 - Kongsvinger - Tlf: 62 81 87 88 

Vil du annonsere 
 i Menighetsbladet?

Ta kontakt med Inge Walla 
Tlf: 62 82 86 68 / 909 96 612, 

in.walla@online.no

Kongevegen 20, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 72 03

Digerudveien 6, 2208 Kongsvinger
Mob: 917 08 500
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AUSTMARKASIDENE

Hva skjer framover 
utover våren i disse 
Corona-tider i 
menigheten vår?

28. MARS
Palmesøndag, Tussevangen-gudstjeneste kl 12.00

1. APRIL 
Skjærtorsdagsgudstjeneste på Austbo kl 16.00

2. APRIL  
Langfredagsgudstjeneste i kirka kl 20.00

4. APRIL  
1.påskedagsgudstjeneste i kirka kl 11.00

Alle gudstjenester blir omtalt etter hvert på 
Austmarka Menighets sin facebookside på nett  
og i Glåmdalen

Vi følger planen for gudstjenester slik vi har planlagt, 
men antallet gjester vi kan ha på arrangementene 
kommer an på de til enhver tid gjeldene restriksjoner 
som gjelder i vår kommune.

Planen for påsken ser slik ut:

Elisabeth prest og Trosopplærer Angelica på venstre bildet, og 
menigheten som danser #Jerusalemachallenge på bildet til høyre.

Barnekoret Kingkids synger og skaper stemning

Utegudstjeneste ved 
bygdetunet 
 
( tilpasset distriktets Covid- restriksjoner)

Fastelavnssøndag 14. februar trosset menighetene i Austmarka, 
Brandval og Vinger -19 grader, og ca 50 deltakere feiret familie- 
gudstjeneste på Bygdetunet i strålende solskinn. 5-åringer var 
spesielt inviterte for å komme og motta sin egen barnebibel, og 
mange hadde fulgt oppfordringen om å kle seg ut.
 
Elisabeth prest forrettet, og sammen med King Kids sørget 
hun for at alle fikk rørt og beveget på seg for å holde varmen. 
Prekenteksten fortalte oss hvem Jesus er, og at det nå som vi 
nærmer oss påske er på tide å ta ned julelysene.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe ved skøytebanen med 
servering av fastelavnsboller og kakao, og både små og store 
koste seg i det fine søndagsværet. Stor takk til: Sanitetskvinnene 
som sørget for pynt til dagens kirkerom, til Historielaget for 
lån av Bygdetunet og strømtilførsel, og til idrettslaget for lån av 
grillhytte og skøytebane

Valentines Day har de siste årene etablert 
seg som den store kjærlighetsdagen. 
Noen tenker kanskje at dette bare er 
et påfunn fra handelsstanden, slik at 
de får solgt mengder av blomster, kort, 
og sjokolader, men det er nok heller 
slik at handelsstanden har hektet seg 
på en gammel kristen tradisjon som 
strekker seg helt tilbake til St Valentin 
som i år 270 e.Kr. led martyrdøden fordi 
han viet soldater og ikke ville avsverge 
kristendommen. Hva passer vel bedre på 
Alle Hjerters Dag – kjærlighetsdagen – 
Valentindagen enn å gifte seg? Det syntes 
i hvertfall menighetsrådet og prestene i 
Austmarka. Etter et år med Corona hvor 
brudepar har måttet avlyse bryllup, hvor 
vi ikke har kunnet samles til feiringer 
verken i kirken eller ellers, så fant vi ut at 
vi trenger et positivt innslag innimellom 
rapportene om antall smittede og vaksine- 
doser og stengte kirker. Invitasjon til 
drop-in-vielse ble publisert på menighetens 
facebookside og instakonto, og på hjemme- 
siden allerede i november slik at vordende 
brudepar skulle rekke å fri til sin utkårede 
og skaffe seg prøvingsattest fra Folkeregisteret. 
Lokalavisene laget også oppslag om 
arrangementet, og interessen lot ikke 
vente på seg! 

Den store interessen vitner om at folk 
gjerne vil gifte seg, men av en eller annen 
grunn har det ikke latt seg gjøre. For 
noen kom det barnefødsler i veien, noen 
har vært samboere så lenge at de synes 
det er «for seint» å gifte seg. Noen ønsker 
ikke å være i sentrum for alles blikk, og 
noen måtte avlyse fordi vaskemaskina 
gikk i stykker og økonomien ikke tillot 
en stor utgift til bryllup. Det er dessverre 
blitt en trend at folk tror at de må ha 
200 000 kr på bok, kjole fra Vera Wang, 
150 gjester i kirka, stort selskap og 
fancy bryllupsreise for å kunne gifte 
seg. Hollywood-filmer må nok ta mye 
av skylda for det?! Denne trenden gjør 
at poenget med det å gifte seg kommer 
helt i bakgrunnen. Gud har skapt oss i 
sitt bilde til å leve i fellesskap med seg og 
med hverandre. Ekteskapet er Guds gode 
gave. Å leve sammen som ektefeller
er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder 
og sorger og trofast stå ved hverandres 
side livet ut. En vielse handler om 
at to personer som elsker hverandre 
avlegger løfter til hverandre -ikke til 
bryllupsgjester eller presten- om å elske 
og ære og bli trofast hos hverandre inntil 
døden skiller dem, og de får gå inn i 
ekteskapet med Guds velsignelse. Man 
trenger ikke dyre klær, dyre ringer eller 

stort selskap for å inngå ekteskap. Alt 
dere trenger er en gyldig prøvingsattest 
fra Folkeregisteret, ID, og en avtale med 
prest. Dere kan gifte dere på en torsdag 
ettermiddag, mandag formiddag, etter 
gudstjenesten på en søndag, i forbindelse 
med at barnet deres døpes, ja når som 
helst hele året. Ta kontakt med oss i 
kirken, så ordner vi vielse!

14. februar kunne kirketjener Morten, 
klokker Else-Mari, kantor Tatiana, 
og prestene Jóna og Elisabeth åpne 
kirkedørene og ønske velkommen til 9 
par som hadde kommet for å gifte seg 
eller for å gjenta ekteskapsløftene og få 
forbønn. Det ble en uforglemmelig dag 
med mange brede smil og gledestårer, 
livestreaming til inn- og utland, små 
og store, unge og gamle. Det var 
brudebuketter, finkjoler, hverdagsklær, 
bunader, brudekjoler og dress. Under 
vielsen fikk de en brudebibel som gave 
fra menigheten, og de rykende ferske 
ekteparene -og Bente og Martin som fikk 
forbønn over sitt allerede 41 år lange 
ekteskap- kunne forlate kirken med Guds 
velsignelse, og prestenes velsignelse: 
«Måtte Gud være med dere alle dager».

Drop-In-Vielse på Valentindagen
Søndag 14. februar inviterte kirken til drop-in-vielse i Austmarka.

Fra venstre: Beate Marlen Holsæter og Per Odd Grotle. Camilla Lysholm og Morten Dalbakk. 
Monika Aurbakken og Trym Tørrissen. Siv-Helen og Jan-Ståle Engertoppen Bjørnsen. Bente 
Elisabeth Bjørnstad Ryen og Martin Ryen. (Disse parene har gitt tillatelse til at bilde vises i 
meninghetsbladet)
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TROSOPPLÆRING

KINGKIDS GOSPELKOR 
Aldersgruppe 5-12 år. Øver på Kongsvinger. Bedehus hver tirsdag 17.30-19.00. 
Synger ofte på Gudstjenester og er med på mange spennende prosjekter i 
trosopplæringen. Leder: Sol Holm-Glad Haagensen 
 
https://www.facebook.com/vingerkingkids

UNGDOMSKLUBBEN BD 
Hver torsdag på Kongsvinger Bedehus fra kl 18-22. En kafekveld består av en 
innledning med spennende temaer fra hverdagen knyttet til Bibelen, sang, samtaler 
og kos med mat. Quiz, karaoke, billiard, bordtennis og brettspill. Alle tenåringer er 
Velkommen.

Ledere er Sverre Wold, Angelica Sæther, Sol Holm-Glad Haagensen, Morten Ruud,  
Jonathan Løvås og noen av de eldste ungdomslederne.

VI HAR BARNE OG UNGDOMSARBEID 
SOM SAMLER BARN OG UNGE HELE 
ÅRET IGJENNOM

LØRDAGSKLUBBEN UNIK 
Hobbyaktiviteter, leker, samlinger, kafe 
for foreldre og barn 28. mars kl. 13 -15. 
Vi holder til på Kusk, Kongsvingers nye 
ungdomsskole 
 
Følg med på facebook: trosopplæring i 
Kongsvinger. 
 
Det er mange oppgaver som vi trenger 
hjelp til. Vi trenger ledere, håndverkere, 
kafe personell, meld ifra til trosopplærer 
hvis du vil bidra.

UPENDO 
Aldersgruppe 12-18 år. Øver 

på Kongsvinger Bedehus 
hver tirsdag 19.00-20.30. 

 
Leder:  Sol Holm-Glad 

Haagensen

HELGESAMLING FOR KONFIRMANTER  
I AUSTMARKA OG VINGER
Vi er så glad for at vi klarte å gjennomføre en 
konfirmantleir på hjemmebane. Under tre dager var 
alle konfirmantene med på forskjellige aktiviteter. 
Turen gikk mellom Vinger kirke, Herdahlssalen, 
Bedehuset og Storhallen. Pizza, boller og brus stod  
på menyen til glade ungdommer som med godt 
humør deltok.

Det ble hyggekveld på lørdagen i Vinger kirke med 
konkuranser, fortellinger og band fra musikklinja  
på Hedmarktoppen. 

En flott helg med fine ungdommer.

Fint besøk av musikklinja på Hedmarktoppen i Hamar.

ANGELICA HOLM-GLAD SÆTHER,  
trosopplærer

MORTEN RUUD
kateket

SOL HOLM-GLAD HAAGENSEN
trosopplærer/korleder

SVERRE WOLD
Daglig leder kongsvinger Nærmiljøsenter

Påskequiz 
1. Hvorfor feirer vi påske?
2. Hvem er Jesus?
3. Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndagen.  
     Hva slags dyr satt han på?
4. Hva kaller vi dagen Jesus ble korsfestet for?
5. Når sto han opp igjen?
6. Hvorfor gav Jesus sitt liv for oss?

Svar: 1. Jesus døde på korset for oss og sto opp igjen. 2. Guds sønn 3. Et esel 4. Langfredag 5. Tredje dag 6. Johannes 3:16 - For så 
høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn,  den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

JUNIORKLUBBEN PÅ ROVERUD  
For barn i 2.-7.klasse, Roverud kirke rett etter 
skoletid 13:30-16:00 Annenhver onsdag. 
Bibelfortellinger med sang og varm mat. 
Vi leker sammen, Lego og spiller brettspill. 
 
Ledere er: Sol Holm-Glad Haagensen, Heidi 
Pettersen og Trygve Meldalen.

AKKS AKKS foregår i Austmarka kirke rett etter skoletid og starter med et varmt måltid, en felles samlingsstund, Lego, leker og spill. Datoene for våren er: Tirsdag 14. april,  12. mai og 9. juni. Kl.14:15 - 16:30. 
 

Ledere er: Angelica Sæther, Tatiana Haraldseid og noen frivillige ledere.
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DIAKONI
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste

Mer himmel på jord. 
 
Diakoniarbeidet blir ledet av Diakon Trygve Meldalen og 
Diakonimedarbeider Heidi Iren Pettersen. Vi jobber innenfor 
Austmarka, Brandval og Vinger Menighet.

VI ØNSKER AT DET SKAL VÆRE ET FLEKSIBELT TILBUD. 
Det kan for eksempel være ved: Langvarig sykdom, isolasjon, ha 
en telefonvenn, følge til butikk/lege, behov for noen å snakke med. 
Vi kommer gjerne på besøk. Vi ønsker å nå fram til mennesker 
med nærhet og omsorg. Diakoni er omsorg for hele menneske.
 
NESTEKJÆRLIGHET: Mennesker er gjensidig avhengig av 
hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med 
nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis 
handler om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. 
Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren, men ivaretar den 
andres verdighet. Gjenkjennelsen; "det kunne vært meg", er  
viktig, likeså gjensidigheten. 

INKLUDERENDE FELLESSKAP
Diakoni handler også om å skape  
arenaer der mennesker kan komme  
sammen til uforpliktende hyggelig samvær og bare  
få lov til være seg selv og slappe av, Så Vi har faste  
arrangement hver måned. 

Vi kan nå starte opp igjen med noen arrangementer. 
Juniorklubben på Roverud startet opp igjen nå i februar. Datoer er 
levert til skolen. Formiddagskaffen på Roverud starter opp igjen  
4. mars og vil være hver torsdag fra kl 11.00-13.00. Tro og lys har 
sine dager12/3-16/4-7/5 og 4/6 i Roverud kirke. Arrangementer 
på sykehjemmene kommer vi tilbake til senere. 

Ønsker du en samtale med oss så ta gjerne kontakt på telefonen 
så avtaler vi et møtested. Se telefonliste foran i bladet. 

Mvh Heidi og Trygve

Tro og Lys er en internasjonal bevegelse 
som fant sin start i 1971. I Norge ble det 
første Tro og Lys-fellesskapet etablert i 
1990. Siden 2008 har det også eksistert en 
gruppe i Kongsvinger.

I Tro og Lys Kongsvinger møtes vi for 
å dele livserfaringer og troserfaringer. 
Gruppa består av mennesker med 
utviklingshemming, familiemedlemmer 
og andre som finner sin plass og føler 
seg hjemme der. Bordfellesskapet er 
viktig. Hver samling, som finner sted 
en gang i måneden, starter alltid med 
en felles middag. Kvelden avsluttes 
med en kaffekopp og en kakebit. Men 
gudstjenestefellesskapet er likevel det 
viktigste! Her deler vi – det være seg 
opplevelser, tanker, bønner, eller vi bare 
kjenner gleden ved å være en del av 
fellesskapet, her tenner vi lys for hverandre, 
her synger vi, her ber vi for hverandre og 
for dem vi er glade i, her feirer vi nattverd. 

For alle oss som går i Tro og Lys 
Kongsvinger har dette gruppefellesskapet 
blitt et viktig møtepunkt. Ikke bare er 
det oss, men vi er også en del av et stort 
internasjonalt nettverk, med 1400 grupper 
i 86 land! I Norge er det 12 grupper 
som tilhører Tro og Lys-bevegelsen. Tro 
og Lys er en konfesjonsfri bevegelse, 
med mennesker tilhørende alle ulike 
kirkesamfunn. Men vi har én ting til felles: 
Vi er Guds barn, og vi får leve i Guds omsorg.

Og alt dette er resultatet fordi to 
utviklingshemmede gutter i Frankrike 
på 70-tallet ble nektet å delta på en 
pilgrimsreise til Lourdes, Frankrike. Dette 
opprørte Tro og Lys-grunnleggerne, bl.a. 
Jean Vanier, så sterkt at de begynte å feire 
gudstjeneste og planlegge pilgrimstur 
med disse to pluss familiene deres. På 
deres første pilgrimsreise til Lourdes 
deltok det 12000 mennesker! Slik ble 
Tro og Lys til. Så har det vokst. Og vokst. 
Her kan de psykisk utviklingshemmede 

få være med, delta på sine premisser, 
med begrensninger, ja vel, men med en 
bekreftelse på at de er skapt av Gud og de 
er elsket av Gud. På mange måter lærer 
disse «svake» menneskene oss «sterke» 
at vi ikke er så sterke, og at vi såkalt 
funksjonsfriske er like mye avhengig av 
Guds nåde som dem.   

La meg ta med et personlig minne. I alle år 
har jeg måttet være far 24-7 for min sønn 
med Downs syndrom. Det har vært mange 
frustrasjoner opp gjennom årene; vi som 
foreldre har måttet ta støyten på så mange 
måter, og vi har levd med erkjennelsen at 
livet vårt ikke ble som vi hadde tenkt det. 
Så var det på en Tro og Lys-samling at min 
sønn fikk være med og dele ut nattverden. 
Da jeg fikk vinen av sønnen min, med 
følgeordene «Dette er Jesu blod», gjorde 
det noe med meg. Rollene var byttet om! 
Nå var det han som ga, i sin enkelhet, til 
meg, som ikke lenger bare var far, men en 
som trengte å få like mye av både omsorg, 
trøst og nåde som han gjorde. Jeg var like 
sårbar og svak som ham, og likevel visste 
jeg at jeg var trygg, fordi jeg var i Gud 
Fars omsorg like mye som ham, og like 
avhengig av Guds nåde som ham. 

Slike glimt av Guds nåde er vi mange som 
får, ofte. Slike gylne opplevelser i et fåtallig, 
men åpent og varmt fellesskap ønsker vi at 
flere skal få ta del i! Tro og Lys Kongsvinger 
dekker hele Solør, Vinger og Odal prosti. Vi 
har månedlige samlinger i Roverud kirke.

Om du eller noen du kjenner, vil være 
med sammen med oss, er du velkommen! 
Du kan ta kontakt med vår leder Trygve 
Meldalen. Han er å treffe på telefon  
481 43 125, og på e-post tm528@kirken.no. 

Vil du vite mer om Tro og Lys-bevegelsen, 
gå inn på hjemmesiden  
http://www.trooglys.com/

TRO OG LYS

DIAKONI DIAKONI - TRO OG LYSAV HEIDI IREN PETTERSEN (DIAKONIMEDARBEIDER)
OG TRYGVE MEDALEN (DIAKON)

SOS-TELEFONEN
Telefonnummeret til vår krisetelefon er: 

22 40 00 40
Telefonen vår er åpen hver dag, hele døgnet, uansett 
om det er helg, ferie eller helligdag. Det kan noen 
ganger oppstå kø på telefonen - i så fall håper vi de 
som ønsker å prate med oss sender SOS-melding i 
stedet, som vi svarer på innen 24 timer.

HVORDAN KRISETELEFONEN FUNGERER
Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende 
medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den 
smerte som formidles.

Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen 
nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS 
har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.

De som kontakter Kirkens SOS kan være trygge på at 
vi er til å stole på. Alle våre telefonvakter er frivillige 
medarbeidere. Deres oppgave er ikke å forkynne eller 
gi råd, men å lytte til det du har på hjertet.

Marc Eberschweiler (f.1932), også 
kalt Meb, har laget emblemet til Tro 
og Lys. Marc hadde Down syndrom. 
Han ble maler og billedhugger. 
Meb ble spurt om å lage et emblem 
som skulle symbolisere den første 
sammenkomsten i Lourdes. Han 
malte 12 apostler selv om han ikke 
kunne telle! Meb kommenterte 
bildet slik: «Jesus er også i båten. 
Han sover, men hans hjerte våker”. 

En internasjonal bevegelse  
– et lokalt gudstjenestefellesskap

Av Gunnar Gjevre

menighetsbladet 01-2021    11

Viktig å delta med sang og spill!

Vi tenner lys og deler tanker 
med hverandre

Klar for servering og 
måltidsfellesskap

KONSERTER MED  
GAUTE ORMÅSEN
Vinger kirke, onsdag 14. april kl. 17:30
Austmarka kirke, onsdag 14. april kl. 21:00

Diakoniarbeid i Austmarka, 
Brandval og Vinger
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Det er en kald og vakker dag. Solen er på vei ned og noen barn 
fra Kingkids barnekor skal intervjues til menighetsbladet.

Vi møtes i en lysning ved skogene rundt Granli. Glade barn med 
fargerike klær hopper ut av bilene. Vi skal ta et forsidebilde. 
Mens foreldre blåser såpebobler (for kul effekt) løper barna frem 
og tilbake mellom furutrærne. Det er kaldt, men votter og skjerf 
varmer godt. Fotografen sier seg omsider fornøyd og vi reiser 
videre til varmt hus, kakao og intervju.

Her er det mange dyr sier Jessica, kan jeg få holde i en kanin? 
Jeg vil klappe katten, sier Kaja. Alle klapper og koser. Vi bestemmer 
oss for at noen pelskledde venner skal få være med på bilde.

HVORDAN ER DET Å SYNGE I KOR DA, DERE?
Jessica er først ut og utbryter -å, det er det beste jeg vet. Jeg bare 
elsker å synge. Jeg har min egen mikrofon og høytaler hjemme 
også. Jeg synger hver dag. Nå får jeg jo ikke lov til å møte tipp-
oldemor pga korona. Men jeg pleier å ringe og synge for henne 
på telefonen. Da synger jeg en favorittsang som jeg har lært meg 
i koret. Den heter «elsket for den jeg er». -Når jeg synger den for 
henne så begynner hun å gråte. 

-Jeg liker å opptre, kommer det fra Kaja, som sitter med en liten 
pus i fanget, -mitt beste sted å opptre på er i Vinger kirke. Særlig 
når det er karnevalgudstjeneste. Da får vi som regel slå på pináta 
og spise boller. Men det er gøy å ha konsert også.

HVOR ER DET DERE SYNGER NÅR DERE HAR KONSERT? 
Det er mange forskjellige steder, forteller Wendy - Vi har vært 
på Kongsenteret, sentrum syd og på Rådhusteatret sammen 
med frelsesarméen. Om våren er det hagefest på Roverud. Da 
synger vi på låven eller ute i hagen hvis det er sol.

-Der er det ponniriding og hoppeslott, skyter Martine inn. 

Wendy fortsetter, vi synger også på gamlehjem. En gang var vi på 
fire forskjellige avdelinger samme dagen. Det er koselig å synge 
for de gamle. De blir så glade, en gang var det en dame som danset 
når vi sang.

HVA ER DET DERE GJØR NÅR DET ER KORØVELSE?
Vi leker vakt og tyv, sier Heddie med latter i stemmen. Vi 
leker masse og så har vi pause med kake og quiz. Det er lodd-
trekking med premier i pausen. Vi synger og noen ganger lager 
vi dans til sangene. 

-og så har vi samling med bibelfortelling, sier Jessica, da pleier 
vi å be en bønn og være litt i ro. 

-Man blir varm inni seg når man er på Kingkids, Kaja smiler og 
forteller videre om at hun ikke vil slutte selv om hun har fyllt 
14 år. Jeg går jo i ungdomskor også da men jeg trives så godt 
her. Jeg liker menneskene og den gode følelesen jeg får når vi er 
sammen.

-Vi blåser bobler, forteller Martine og så tuller vi litt. -Jeg 
liker når vi lager danser til sangene, sier Wendy. En gang 
lagde en venninne og jeg en dans som vi fikk opptre med på 
ungdomsklubben med film bak på veggen. Det var kult.

DET ER JO PÅSKE SNART, VET DERE HVORFOR VI FEIRER PÅSKE?
-Gud stod opp fra de døde, sier Wendy kjapt. -Ja, Jesus døde 
og så stod han opp igjen. Han snakket med disiplene forteller 
Martine,  -Han døde for oss fordi vi gjør så mange dumme ting. 
-Gud vil ikke at vi skal dø.

-Var det ikke noe med noen soldater også?, spør Heddie nølende. 
Spørsmålet blir hengende litt i luften en liten stund og så ler hele 
gjengen. Alle blir enige om at Jesus tok på seg skylda for alle 
mennesker og at påsken handler om at Jesus døde på korset for oss.

Ute har det blitt mørkt og gradestokken har krøpet enda noen 
grader ned på minussiden. Men felleskapet varmer og vi sier 
farvel. Selv om ingen sier det høyt så er vi skjønt enige om at vi 
gleder oss til neste tirsdag. Da er det nemlig korøvelse igjen!

Navn: Kaja Haugen Alder: 14 år
Et morsomt minne: Da jeg fikk en hund
Beskriv deg selv med et ord: Gæern
Hvilket dyr ville du vært for en dag? Påfugl 
(fordi de kan rope høyt)
Beste med å ha søsken: vi kan gå på skøyter 
og tullesnakke
Nevn noe godt du har gjort for noen: Har 
holdt på en hemmelighet
Hva gjør et menneske vakkert? Når de ber 
om tilgivelse
Tips til de voksne: Lytt til barna
Hvor er Kaja om 10 år? Da har jeg flyttet og 
jobber i barnehage. Jeg har bil.
En kul opplevelse fra koret: Da jeg glemte 
teksten på en solo, men alle bare lo
Hva vil du si til noen som lurer på å starte i 
kor? -Følg hjertet, her kan du være deg selv. 
Bli med!

Navn: Wendy Holm-Glad Sæther Alder: 11 år
Et morsomt minne: Da jeg jeg badet i havet i 
Spania
Beskriv deg selv med et ord: aktiv
Hvilket dyr ville du vært for en dag? 
Flamingo (fordi de holder seg der det er varmt)
Beste med å ha søsken: De er omtenksomme 
og broren min spiller forskjellige instrumenter
Nevn noe godt du har gjort for noen: Jeg  
har lånt ut ting
Hva gjør et menneske vakkert? Når de 
snakker pent og inkluderer.
Tips til de voksne: Le mye
Hvor er Wendy om 10 år? Da går jeg på 
folkehøyskole og jobber på Espressohouse.
En kul opplevelse fra koret: Da vi spiste  
pizza og så på film. Vi fikk popcorn.
Hva vil du si til noen som lurer på å starte 
i kor? -Du er hjertelig velkommen. Vi vil 
inkludere deg, det er gøy og her kan alt skje!

Navn: Martine Kjøde Wold Alder: 7 år
Et morsomt minne: Kristiansand dyrepark
Beskriv deg selv med et ord: Reser (til å løpe)
Hvilket dyr ville du vært for en dag? Kanin
Beste med å ha søsken: Å bli venner igjen etter 
en krangel.
Nevn noe godt du har gjort for noen: Jeg 
trøstet en på skolen som slo seg i munnen. Hun 
måtte til tann-legen.
Hva gjør et menneske vakker? Å være snill.
Tips til de voksne: Gjør så at koronaen blir borte!
Hvor er Martine om 10 år? Da kjører jeg bil og 
jobber på Overskuddsfabrikken.
En kul opplevelse fra koret: Da vi red på hest og 
hoppet i hoppeslottsklia. 
Hva vil du si til noen som lurer på å starte i 
kor? Prøv en dag så vil du sikkert bli med…for  
der kan du leke og synge!

Navn: Heddie Noer-Johansen Alder: 9 år
Et morsomt minne: Søsteren min og jeg 
bygget en snøhule som katten vår flyttet inn i.
Beskriv deg selv med et ord: Hjelpsom
Hvilket dyr ville du vært for en dag? Katt 
eller gepard
Beste med å ha søsken: De er morsomme å leke 
med
Nevn noe godt du har gjort for noen: Jeg 
hjalp en katt som satt fast i et gjerde.
Hva gjør et menneske vakkert? At de er snille
Tips til de voksne: Minn oss på å vanne 
tomatplantene (søsteren min sin plante døde)
Hvor er Heddie om 10 år? Da synger jeg på 
rommet mitt med vennene mine. Så jobber 
jeg i en blomsterbutikk.
En kul opplevelse fra koret: Alle
Hva vil du si til noen som lurer på å starte 
i kor? -Det er kjempemorsomt og du burde 
begynne!

Navn: Jessica Berthelsen Alder: 8 år
Et morsomt minne: Første gang jeg sang 
på en opptreden, jeg hadde solo. Da var 
jeg glad.
Beskriv deg selv med et ord: Lykkelig
Hvilket dyr ville du vært for en dag? 
Sjimpanse (da kan jeg gå)
Beste med å ha søsken: Gøy å ha noen å 
leke med!
Nevn noe godt du har gjort for noen: 
Jeg tok på meg skylda for noe en annen 
hadde gjort. Hun var så lei seg, jeg ville 
hjelpe henne.
Hva gjør et menneske vakkert? Hvordan 
de er mot deg og at de er snille.
Tips til de voksne: Ikke kast søppel i naturen!
Hvor er Jessica om 10 år? Da studerer jeg 
og jobber på gamlehjem. Jeg skal ikke bli 
sykepleier fordi jeg har sprøyteskrekk.
En kul opplevelse fra koret: 
Påskekonserten på bedehuset og opptre 
foran publikum.
Hva vil du si til noen som lurer på å 
starte i kor? -Det er gøy, du kan være deg selv!

Kingkids

PORTRETTET
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1. januar tiltrådte Svein Tormod 
Bekkhus i 80% stilling som kantor 
i Kongsvinger kirkelige fellesråds-
område, med særskilt tjenestested 
Brandval.

Vår nye kantor er født i Oslo, og oppvokst 
i Sørum på Romerike. Han er oppvokst 
i en musikalsk familie, og viste tidlig 
interesse for musikk, først piano, så fiolin, 
sang og fikk sitt første møte med kirkeorgel 
som 10-åring i Ullensaker kirke hvor han 
mottok orgelundervisning av organisten. 
Han tok videre utdannelse ved Norges 
musikkhøgskole i Oslo og ble ferdig 
utdannet kantor i 2002 mens han hadde 
en deltidsstilling som organist i Sørum. 

Svein Tormod har vært ansatt som  
kirkesanger og organist i København 
i Danmark hvor han var utvekslings-
student i 2000-2001. Han har vært 
frilans musiker og ansatt som kantor i 
Nannestad kirkelige fellesråd, og sist i 
Odal kirkelige fellesråd. 

For tiden tar han en erfaringsbasert 
mastergrad i kirkemusikk ved Norges 
musikkhøgskole, hvor han fordyper seg 
i emner bl.a. innenfor musikkforskning 
og improvisasjon. Masteroppgaven 
handler om kirkemusikkens røtter, d.v.s. 
om den originale musikken til Salmenes 
bok på hebraisk fra templets tid i 
Jerusalem for 3000 år siden. 

Svein Tormod er forøvrig godt kjent 
i Solør, fordi hans bestemor Oline 
Grøneng kom fra Hof i nærheten av 
Strandsjøen, og har gode minner fra 
besøk til familie og slektninger der i 
barndommen. Ellers har også farens 
røtter i Telemark vært en inspirasjon  
inn i musikkens verden. 

Han har komponert musikk til egne 
og andre prosjekter i inn-og utland og 
har hatt en del gjesteopptredener rundt 
omkring i Europa og Midt- Østen, og 
også vært initiativtaker til opprettelse av 
et lydstudio i havnebyen Ashdod i Israel 
for å fremme kulturutveksling mellom 

Norge og Israel. I forbindelse med 
studiene hadde han en orgelkonsertturné 
i Ukraina i februar 2019 i byene Rivne 
og Odessa som ble arrangert til ære for 
tidligere komponist og domkantor i Oslo, 
Arild Sandvold. Barnebarnet til Arild 
Sandvold, Even Jahr, bor i Odessa og 
inviterte alle diplomatene i Ukraina til 
fullsatt konsert i Den Tyske Lutherske 
Kirke i Odessa. 

Søndag 7. februar kunne vi endelig åpne 
kirkene igjen til gudstjenester, og Svein 
Tormod spilte sin første gudstjeneste 
hos oss i Lundersæter kirke. Vi ønsker 
ham hjertelig velkommen til fellesskapet 
i staben, kirkene og menighetene, og 
gleder oss til å bli kjent med ham.

KIRKEGÅRDEN VINTEREN 2021 
 
Nå har vi fått på plass nye kasser på kirkegården, de gamle 
var blitt slitt så vi fikk fengslet til å gjøre nye til oss. Disse skal 
det bare legges avfall i som er nedbrytbart blomster,jord,gress 
etc ikke plastpotter og lignende. Da vi prøver å gjøre det til 
kompostjord. Skal også minne på at vi fikk kommunalt vann 
på urnelund og den nederste gravplassen når vi satte opp 
gatebelysningen.

Ellers har vinteren vært fin, lite snø og lite med tele, enda da 
den snøen som kom isolerer.

Her ser dere den nye krakken som skal på Holth gravlund til 
våren. Vi har fått laget 5 stk,disse er også laget på fengslet .
De har armlene som en kan sette fra seg kaffekopp eller noe 
annet, håper de blir tatt godt i mot.

Det er påbegynt minnelund på Holth, det kommer mer om den 
i neste nr.

Ellers har coronan gjort at det er litt spesielt om dagen,med 
restriksjoner med antall personer i kirkene,hvor mange meter 
mellom hver. Spriting vasking munnbind, ikke håndhilse, stå 1 
helst 2 meter fra hverandre,det er litt unaturlig .

Håper dette er borte til sommeren .
 
Hilsen Tor Melgård

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien 
rammet oss alle. Utfordringene forbundet med dette fortsetter 
i 2021, hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, 
kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot det 
dødelige viruset. Vi fortsetter vårt forebyggende vannarbeid ved 
blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og 
drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

Bank, bank er det noen hjemme? Tirsdag 23. mars er det den 
årlige fasteaksjonen til inntekt for Kirkens nødhjelp. Etter planen 
skulle konfirmanter i Vinger og Austmarka, gått fra dør til dør 
med bøsse. Det har de ikke mulighet til nå. Så da, ringer vi på 
din dør på denne måten:

• Vipps: Send ditt bidrag til 2426
• SMS: Send kodeord VANN til 2426 (250 kr)
• Sett inn et beløp på gavekontoen vår: 1594 228 7493.

Merk gaven med «Fasteaksjonen».

ENGASJER DEG PÅ SOSIALE MEDIER
• Følg oss på Facebook og Instagram og del våre poster.
• Oppfordre andre til å gjøre det samme!

Alle konfirmanter blir utfordret til og kontakte venner og 
familie slik at de kan være med å gi.

Konfirmantene fra 1200 norske menigheter pleier å gå fra 
dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. 

Grunnet koronaviruset ble fjorårets bøsseaksjon heldigital, så 
både vi og menighetene hadde en bratt læringskurve, og det gav 
oss en verdifull erfaring og læring. Situasjonen rundt Covid-19 
er fortsatt ustabil, og vi må derfor planlegge for både dør-til-dør 
og digital innsamling. Midlene fra fasteaksjonen brukes blant 
annet til å gi folk rent vann og trygge sanitær- og hygieneforhold. 
De mest sårbare rammes hardest og behovene vokser raskt. 
Dette er nå viktigere enn noensinne, og vi trenger din hjelp.

Min salme
Laila Sagli 

DEG VÆRE ÆRE

1. Deg være ære, Herre over dødens makt!  
 Evig skal døden være Kristus underlagt.
  Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte  
 graven, Jesu grav er tom

Refreng: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig 
skal døden være Kristus underlagt.

2. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter  
 bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger:  
 Frelseren er her! Pris ham, alle tunger; Kristus Herre er!

3. Frykt ikke mere! Evig er Han med. Troens øye ser det:  
 Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei.  
 Evig skal Han regjere, aldri frykter jeg.

Ny kantor i Brandval

Denne salme er for meg en mektig lovsang, 
som handler om påskens budskap. 
Den sier alt om det vi kristne tror på, at 
Jesus døde på korset og sto opp igjen.

ÅRETS FASTEAKSJON
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Tors  6.feb.   kl. 12.00:   Formiddagstreff. Torill S. Haugen. 
Søn   9.feb.   kl. 17.00:   BD Praise. Unge voksne KMF 
Ons 12.feb.   kl. 18.30:   Undervisning og samtale. Tema: Jesus møter ondskap med godhet.  
                                        Thor Haug. KMF 
Fre  21.feb.   kl. 12.00:   Fredagsforum. Helge Thomassen. Tema: Kongsvinger 1814 
                                       -i et historisk perspektiv. Nærmiljøsenteret 
Søn 23.feb.   kl. 17.00:   Søndagssamling. Tema: Jesus lærer oss å be. Jan Tore Anthonisen. KMF 
Ons 26.feb.   kl. 18.30:   Undervisning og samtale. Tema: Ville Jesus helbrede?  
                                        Nett-tale av Per Eriksen. KMF 
Fre  28.feb.   kl. 12.00:   Sangkafé. Dagens gjest: Odd Georg Murud: Lina Sandell. Nærmiljøsenteret 
Ons 5.mars   kl. 18.30:   Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF 
Tors 6.mars  kl. 12.00:   Formiddagstreff. Kari Helene Haugen. 
Søn 9.mars   kl. 17.00:   BD Praise. Unge voksne KMF 
Ons 12.mars kl. 18.30:   Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF 
Ons 19.mars kl. 18.30:   Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF 
Fre 21.mars  kl. 12.00:   Fredagsforum. Sylfest Lomheim: Den gode samtalen-språkutviklingen i   
    Norge. Nærmiljøsenteret 
Søn 23.mars kl. 17.00:   Søndagssamling. Tema: Jesus – Menneskesønnen. Asbjørn Nordgård. KMF 
Ons 26.mars kl. 18.30:   Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF 
Fre  28.mars kl. 12.00:   Sangkafé. Dagens gjester: Glade gutter. Nærmiljøsenteret 
Ons 2.april   kl. 18.30:   Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF 
Tors 3.april  kl. 12.00:   Formiddagstreff. 
Søn  6.april  kl. 17.00:   BD Praise. Nærmiljøsenteret 
Ons  9.april  kl. 18.30:   Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF 
Fre  18.april kl. 18.00:  Avslutning på korsvandring. KKS 
 
 
Onsdagsmøtene starter kl. 18.30 med servering. 
 
Nærmiljøsenterets kafé hver tirsdag kl. 10.00-13.00.  
Ungdomsklubben BD hver torsdag kl. 18.00 - 22.00. Følger skoleruta. 
 
 

  
 

Kongsvinger Misjonsforsamling KMF  
er et samarbeid mellom de tre  
misjonsorganisasjonene på Kongsvinger Bedehus. 
 
 

KONGSVINGER BEDEHUS
Tommelstadsgate 1

Velkommen til Kongsvinger Misjonsforsamling og Nærmiljøsenteret! 
Vi følger råd og veiledning fra myndighetene i koronatiden. 
Forbehold om endringer. Følg med i Glåmdalen Det skjer.

      
Søn 11.april kl. 17.00: Bedehuset Praise. KMF
Ons 14.april kl. 18.30: Undervisning og samtale. Helge Dagsland.  
   KMF
Søn 25.april kl. 17.00: Søndagssamling. Jan Thore Anthonisen.   
   KMF
Ons 28.april kl.18.30: Undervisning og samtalegrupper.  
   Bente Østlid. KMF
Fre  30.april kl.12.00: Sangkafé. Nærmiljøsenteret.

Ungdomsklubben BD hver torsdag kl. 18.00 - 22.00 med kafé annen 
hver torsdag. Følger skoleruta.

KONSERTER

Dessverre måtte de to første av vårens Klang under  
kuppelen-konserter utsettes som følge av strenge smitte-
verntiltak. Desto større er gleden over at vi nå får åpne 
dørene igjen! I skrivende stund er det lov til å invitere 100 
publikummere til konsertene våre. Vi tar smittevern på  
største alvor, og ønsker velkommen til trygge og gode 
musikalske opplevelser i Vinger kirke!
 
 
Tirsdag 23. mars kl. 19
Pergolesi: Stabat Mater
Med Guro Hjemli (sopran), Marianne Bye Granheim (alt), 
Marit Johansen (cello) og Kristin Lydia Nesse (orgel).
Pergolesis Stabat Mater er et av de mest gripende mester-
verkene innen klassisk musikk. Stabat mater-teksten stammer 
fra 1300-tallet, og beskriver Marias smerte når hun står ved 
Jesu kors. Pergolesi komponerte verket i 1736, bare noen 
uker før han selv mistet livet i en alder av 26 år. Verket han 
etterlot seg er så sterkt at det har berørt mennesker dypt  
inn i sjelen i århundrer. Konsertprogrammet vil også bestå 
av arier og musikkstykker som passer inn i pasjonstiden, og 
setter stemningen for påskehøytiden vi har i vente.
 
 
Tirsdag 27. april kl. 19
Håvard Gimse spiller Chopin
Velkommen til en aften viet musikken til en av klaver-
litteraturens mest sentrale komponister, nemlig Frédéric 
Chopin. Håvard Gimse spiller og forteller om livet til 
komponisten. Dette blir garantert en stor opplevelse!
Håvard Gimse, født på Kongsvinger, er klassisk pianist og 
professor ved Norges musikkhøgskole. Gimse regnes som 
en av Norges fremste musikere og har et bredt og allsidig 
repertoar. Han er aktiv både som solist og kammermusiker, 
er en ettertraktet akkompagnatør og en verdsatt lærer. Han 
opptrer jevnlig i inn- og utland.

Billettpris begge konserter:
kr 250 / 150 (under 18 år)
Fri entré for barn under skolealder og elever i
kulturskolen

Billetter kjøpes på tikkio.com, på kirkekontoret
(tlf. 62 88 66 80) eller i døra (kontant / VIPPS)

KONGSVINGER 
PENSJONISTFORENING 
Styret vil sende en hilsen til våre 
medlemmer. Vi håper alle har det så bra 
som det er mulig i denne Coronatiden.
Vi er lei for at vi måtte avlyse «Festlig 
Eldretreff» i Rådhusteateret i desember 
2020, men håper å få til et tilsvarende 
arrangement rundt Påsketider, hvis 
smittesituasjonen gjør det mulig.

Gode nyheter nå, er at Kongsvinger 
skal få sitt eget Seniorsenter i løpet av 
sommeren/høsten, som  skal fylles med 
masse aktiviteter for vår aldersgruppe.

Kongsvinger Kommune finansierer huset 
og faste utgifter, samt koordinator i 50% 
stilling. Driften av senteret skal baseres på 
frivillighet. 

Pensjonistforeningen vil ha sin base 
i Seniorsenteret for månedlige møter 
og andre aktiviteter. Våre medlemmer 
oppfordres til å komme med ønsker om 
aktiviteter, og å bidra som frivillig til 
gjennomføring av disse.

Det blir mye spennende å se fram 
imot  - vi får snart vaksiner - og livet vi 
forhåpentlig bli mer normalt etterhvert ! 

De beste hilsener til alle fra styret.

Klang under kuppelen er Vinger kirkes egen konsertserie. Tittelen 
er inspirert av kirkens særegne løkkuppel, som er en velkjent del 
av bybildet i Kongsvinger. Konsertserien tilbyr musikkopplevelser 
av høy kunstnerisk kvalitet, med både kjente og mindre kjente 
utøvere i landets toppsjikt. Hvert sesongprogram vil inkludere ulike 
sjangre, med hovedvekt på klassisk musikk. Kirkens fremragende 
instrumenter vil bli brukt flittig. Kunstnerisk leder og grunnlegger 
av konsertserien er kantor Berit Billingsø, som sammen med 
kulturutvalget i Vinger menighet står for planlegging og 
gjennomføring.

Følg oss gjerne på Facebook: facebook.com/klangunderkuppelen

Foto Guro Hjemli: Marius Græsby

Foto Håvard Gimse: Ilja Hendel

Foto Marianne Bye Granheim: 
Tarand Krogvold

Kongsvinger
Telefon: 62826677

Glåmdal 
begravelsesbyrå

 J.A. Kordahl

             62 81 84 84            
HELE DØGNET

    

Personlig - Trygt - Verdig

GRUSFORRETNING
2224 Austmarka

Mobiltlf. 909 76 635 - Tlf. 62 82 86 19

Gode tilbud og god service - en selvfølge hos oss! 

Nytt kjøkken?
Vi tilbyr kjøkken fra SIGDAL og Drømmekjøkkenet,

samt hvitevarer fra Husqvarna, Electrolux, AEG og ZANUSSI

Østre Solørvei 34 - 2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 68 05 - www.kjokkensenteret.as  -  Åpent 10-17, torsdag til 19, lørdag 10-14
Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katalog med foto via: www.kundeinfo.no/5006

N
or

-T
ea

m

Telefon 62 81 42 00, Fjellgata 7

Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, 
tapeter og vaskeartikler

Markensveien 4, 2212 Kongsvinger - Tlf: 62 81 30 24
E-post: post@kongsvinger.svommehall.no - www.svommehall.no

Benytt svømmehallen 
til og med 28. februar.
I perioden 1. mars til 
1. november holder 
den stengt på grunn 
av oppussing.

Hans Ording, tlf 92 21 45 95
Sertifisert opplæring

truck, maskiner og kran

Brenna Gård og Egg
Brøderudvegen 763
2211 Kongsvinger
Tlf: 62 82 12 40 / 901 39 122

Brune egg
fra Brenna

Brune egg fra frittgående høner

« Fornøyde høner lager 
  ekstra gode egg.
  Hønene på Brenna 
  er alltid fornøyde!»

Kongsvinger
Telefon: 62826677

Glåmdal 
begravelsesbyrå

 J.A. Kordahl

             62 81 84 84            
HELE DØGNET

    

Personlig - Trygt - Verdig

GRUSFORRETNING
2224 Austmarka

Mobiltlf. 909 76 635 - Tlf. 62 82 86 19

Gode tilbud og god service - en selvfølge hos oss! 

Nytt kjøkken?
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Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katalog med foto via: www.kundeinfo.no/5006
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Telefon 62 81 42 00, Fjellgata 7

Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, 
tapeter og vaskeartikler

Markensveien 4, 2212 Kongsvinger - Tlf: 62 81 30 24
E-post: post@kongsvinger.svommehall.no - www.svommehall.no

Benytt svømmehallen 
til og med 28. februar.
I perioden 1. mars til 
1. november holder 
den stengt på grunn 
av oppussing.

Hans Ording, tlf 92 21 45 95
Sertifisert opplæring

truck, maskiner og kran

KARTERUD GRUS
2244 Austmarka

Mobil: 976 51 258

Sammen bygger vi

Gaupevegen 4, 2206 Kongsvinger  
62 82 14 00 • www.omfjeld.no

Telefon 62 81 42 00, Tronsmos veg 6 
2211 Kongsvinger

Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, 
tapeter og vaskeartikler

Kongsvinger
Telefon: 62826677

Glåmdal 
begravelsesbyrå

 J.A. Kordahl

             62 81 84 84            
HELE DØGNET

    

Personlig - Trygt - Verdig

GRUSFORRETNING
2224 Austmarka

Mobiltlf. 909 76 635 - Tlf. 62 82 86 19

Gode tilbud og god service - en selvfølge hos oss! 

Nytt kjøkken?
Vi tilbyr kjøkken fra SIGDAL og Drømmekjøkkenet,

samt hvitevarer fra Husqvarna, Electrolux, AEG og ZANUSSI

Østre Solørvei 34 - 2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 68 05 - www.kjokkensenteret.as  -  Åpent 10-17, torsdag til 19, lørdag 10-14
Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katalog med foto via: www.kundeinfo.no/5006
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Telefon 62 81 42 00, Fjellgata 7

Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, 
tapeter og vaskeartikler

Markensveien 4, 2212 Kongsvinger - Tlf: 62 81 30 24
E-post: post@kongsvinger.svommehall.no - www.svommehall.no

Benytt svømmehallen 
til og med 28. februar.
I perioden 1. mars til 
1. november holder 
den stengt på grunn 
av oppussing.

Hans Ording, tlf 92 21 45 95
Sertifisert opplæring

truck, maskiner og kran
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LIVETS GANG

VINGER KIRKE

Døpte:
Johanna Sofie Kristoffersen
Live Michaelsen
Ludvig- Kornelius Dybendal
Liam André Lillenes
Herman Brennhagen Wik
Lykke Elise Thue Moholt
Adrian Edgar Moholt Svensberget
Nora Johnsrud
Matheo Berg Lund
Rebecca Jensen
Matheo Peder Grinden

Døde:
Annar Martinsen                     f. 15.02.1936
Ingrid Anne Moripen             f. 22.09.1955
Stein Bjørnsen                          f. 21.06.1928
Wilfred Anathon Nilsen        f. 08.08.1939
Inger Elise Linde                      f. 19.06.1944

Arne Kolbjørn Tangen          f. 08.04.1948
Jorun Myhre                            f. 04.10.1944
Ingrid Olaug Smedstad          f. 02.03.1929
Mildrid Johansen                    f. 11.02.1953
Reidun Solveig Bakke             f. 10.03.1926
Ingfrid Undheim                     f. 18.02,1936
Per Johnsen                            f. 19.08.1932
Ingrid Andreassen                  f. 25.08.1927
Astrid Berit Spigsethagen      f. 29.03.1941 
Inger Johanne Støp                f. 28.12.1938
Edith Lystad                            f. 16.10.1933
Bjørn Kristiansen                    f. 04.07.1953
Simen Andreas Harstad         f. 09.06.1934
Inger Lise Ranbø                     f. 03.10.1930
Odd Normann Andersen      f. 29.05.1948

AUSTMARKA KIRKE

Viet:
Martin Arnesen og Lill Mari Nilsen
Morten Dalbakk og Camilla Marie Lysholm

Stian Krogh og Turid Øveråsen
Tom Erik Norkvist og Mona Arnesen
Anders Hansen og Stine Heimdal
Per Odd Grotle og Beate Marlen Holsæter
Jan Ståle Engertoppen Bjørnsen og Siv-Helen 
Engertoppen Bjørnsen
Trym Tørrissen og Monika Aurbakken

Forbønn for ekteskap: 
Martin Ryen  og Bente Elisabeth Bjørnstad 
Ryen

Døde:
Torill Synnøve Øverby          f. 30.01.1953
Astrid Borgny Wang             f. 08.03.1933
Olav Åsengen                        f. 22.11.1924
Ernst Rolf Gylterud              f. 20.04.1932
Egil Roar Solbergseter          f. 13.07.1955
Åsta Bråten                          f. 23.03.1925

Mårveien 7, 2211 Kongsvinger • Tlf.: 62 81 59 05 

kongsbadet.no
Tlf: 62 81 30 24
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Jernbanegata 4
2211 Kongsvinger 
Tlf: 62 81 49 33

Kongsvinger 
kirkelige fellesråd

Gaver til kirker / kirkegårder:
Austmarka Kirke/ kirkegård,   

 Kontonr. 1503.14.23179

Brandval kirke / kirkegård,      
 Kontonr. 1503.14.23209

Holt kirke / kirkegård,              
 Kontonr. 1503.14.23195

Lundersæter kirke / kirkegård, 
 Kontonr. 1503.14.23160

Vinger kirke / kirkegård 
Kontonr. 1503.14.23187

SIMPLY CLEVER

Kongsvinger Spa AS

GAVEK
ORT

Vinger hotell
Østre Solørvei 6 
2211 Kongsvinger
Mob 948 03 931
info@kongsvingerspa.com
www.kongsvingerspa.com

Brudefoto

Familie Grupper

Konfirmanter

Portrett

Fotograf Odd Due
Nevjenvegen 3
2240 Magnor
Mobil: 900 27 520
Mail: odd.due@online.no
Org.Nr. 975858634

Coverfoto

Interiør

Eksteriør

Reklame
Mva

Jens Dahl AS
TLF 62 81 44 83

Glommengata 23, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 97 90
www.glomdalsjukepleie.no

GRAVMONUMENTER
i topp kvalitet og til gunstige priser fra

6490 Eide

Ta kontakt med vår representant 
for katalog!

Kongsvinger
Svein E. Skarateppen

Tlf: 62 82 53 65

Fraktfritt levert, gratis oppsatt og etter-
sett i følge kirkegårdsvedtektene

Pensjonistbowling hver
tirsdag og fredag kl 11.30

Ferske råvarer og nybakt bunn fra eget 
bakeri

Tlf: 62 81 96 66
Ferske råvarer og nybakt bunn fra eget bakeri.

Byens nr.1

TRENGER DU ELEKTRIKER

2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 28 55, Fax: 62 81 28 70

DIN LOKALE ELEKTRIKER

Fengselsutsalget
Kongsvinger Fengsel
Flotte håndtverksprodukter i 
skinn, tekstil, metall, lys og tre.

Åpningstid: Fredag 12-16
Glommengata 16, Tlf: 62 88 84 50

Tlf. sentralbord: 62 97 00 66
www.odal-sparebank.no

Din lokale 
FK-butikk

Tlf: 62 88 84 40

Tlf: 62 81 50 10 Tlf: 62 81 50 10

Kongsvinger - Gågata 17
Telefon 62 81 4669

Aasum Bil
Gaupevegen 6

2211, Kongsvinger
Tlf: 62 81 44 86 

 

Tlf. 62 81 92 02
Postboks 542

2203 Kongsvinger - e.post: frsport@online.no

Nytt orgel i Vinger kirke  
Kontonr. 1503.13.46689

Angora undertøy, 
helsesko, sokker som 
ikke strammer, 
BH for stor og tung byste

 

Din lokale leverandør av miljøvennlige 
oppvarmingsløsninger!

Vi treffes på tlf. 932 38 900

graving • transport • veivedlikehold
Gaupeveien 2, 2211 Kongsvinger

Jernbanegt. 10, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 83 10 00

www.blockwatne.no

Jernbanegata 20, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 76 00 Mob: 948 03 931

Jernbanegata 4
2211 Kongsvinger 
Tlf: 62 81 49 33

Kongsvinger 
kirkelige fellesråd

Gaver til kirker / kirkegårder:
Austmarka Kirke/ kirkegård,   

 Kontonr. 1503.14.23179

Brandval kirke / kirkegård,      
 Kontonr. 1503.14.23209

Holt kirke / kirkegård,              
 Kontonr. 1503.14.23195

Lundersæter kirke / kirkegård, 
 Kontonr. 1503.14.23160

Vinger kirke / kirkegård 
Kontonr. 1503.14.23187

SIMPLY CLEVER

Kongsvinger Spa AS

GAVEK
ORT

Vinger hotell
Østre Solørvei 6 
2211 Kongsvinger
Mob 948 03 931
info@kongsvingerspa.com
www.kongsvingerspa.com

Brudefoto

Familie Grupper

Konfirmanter

Portrett

Fotograf Odd Due
Nevjenvegen 3
2240 Magnor
Mobil: 900 27 520
Mail: odd.due@online.no
Org.Nr. 975858634

Coverfoto

Interiør

Eksteriør

Reklame
Mva

Jens Dahl AS
TLF 62 81 44 83

Glommengata 23, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 97 90
www.glomdalsjukepleie.no

GRAVMONUMENTER
i topp kvalitet og til gunstige priser fra

6490 Eide

Ta kontakt med vår representant 
for katalog!

Kongsvinger
Svein E. Skarateppen

Tlf: 62 82 53 65

Fraktfritt levert, gratis oppsatt og etter-
sett i følge kirkegårdsvedtektene

Pensjonistbowling hver
tirsdag og fredag kl 11.30

Ferske råvarer og nybakt bunn fra eget 
bakeri

Tlf: 62 81 96 66
Ferske råvarer og nybakt bunn fra eget bakeri.

Byens nr.1

TRENGER DU ELEKTRIKER

2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 28 55, Fax: 62 81 28 70

DIN LOKALE ELEKTRIKER

Fengselsutsalget
Kongsvinger Fengsel
Flotte håndtverksprodukter i 
skinn, tekstil, metall, lys og tre.

Åpningstid: Fredag 12-16
Glommengata 16, Tlf: 62 88 84 50

Tlf. sentralbord: 62 97 00 66
www.odal-sparebank.no

Din lokale 
FK-butikk

Tlf: 62 88 84 40

Tlf: 62 81 50 10 Tlf: 62 81 50 10

Kongsvinger - Gågata 17
Telefon 62 81 4669

Aasum Bil
Gaupevegen 6

2211, Kongsvinger
Tlf: 62 81 44 86 

 

Tlf. 62 81 92 02
Postboks 542

2203 Kongsvinger - e.post: frsport@online.no

Nytt orgel i Vinger kirke  
Kontonr. 1503.13.46689

Angora undertøy, 
helsesko, sokker som 
ikke strammer, 
BH for stor og tung byste

Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL
Brugata 16, 2212 Kongsvinger

Tlf. 62 82 37 37 - Faks 62 82 37 20
E-post: adm@kobbl.no

Besøk Norges største Lego 
butikk i Gaupeveien 2, 2211 Kongsvinger

Glommengt 12, 2211 Kongsvinger
Telefon: 62 81 55 23

Besøk vårt utsalg i markedshallen i Promenaden 
sine lokaler i Kristian Walbys veg 13. 
Åpningstider: man-fredag 09.00–16.30.

Velkommen

ASAS

Gaupevegen 6, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 44 86 

www.aasumbil.no

Bemanning og rekruttering
Jobzone Kongsvinger, Tlf: 62 81 53 00

Gaver til kirker / gravplasser:
Austmarka Kirke
Kontonr. 1822.83.85944
Brandval kirke
Kontonr. 1822.83.85871
Holt kirke
Kontonr. 1822.83.85928
Lundersæter kirke
Kontonr. 1822.83.85952
Vinger kirke
Kontonr. 1822.83.85936

Ta kontakt for katalog!

Svein E. Skarateppen
Tlf: 47 02 62 97

• Rengjøring
• Oppretting av gamle steiner

Ann Kristin Harbosen As Ann Kristin Harbosen As 
BønderneshusBønderneshus

Begravelsesbyrå • Blomsterbinderi
Tlf.: 924 46 373

Over 50 års erfaring 
med skreddersydde 
varmeløsninger, 
installasjoner og 
mekanisk produksjon

Vår kunnskap, din suksess

Jostein Svendheims vei 8-10, 
2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 88 28 
marked@norskebacker.no
www.norskebacker.no

Ta kontakt med 
Håkon Reum tel.: 489 96 492, eller epost til: 

vambl@kongsvinger.kirken.no

Torild-stua
BEGRAVELSESBYRÅ

Tlf: 62 82 81 95, Mob: 917 08 500

Døgnåpent

Glommengaten 43, Tlf: 62 81 71 90

2224 Austmarka
Telefon: 62 82 82 21

Gågata 13, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 88 83 10, Fax: 62 88 83 11

Email: siw@kongsvinger-regnskap.no

STORHUSHOLDNING ENGROS
Kongevegen 14, 2211 Kongsvinger

Telefon 62 88 84 30, faks 62 88 84 39

 
Din fagforhandler av Honda, Husqvarna,  

Polaris og Jonsred

Eidskogvn. 50 - Kongsvinger - Tlf. 62 81 87 88

Eidskogveien 48 - Kongsvinger - Tlf: 62 81 87 88 

Vil du annonsere 
 i Menighetsbladet?

Ta kontakt med Inge Walla 
Tlf: 62 82 86 68 / 909 96 612, 

in.walla@online.no

Kongevegen 20, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 72 03

GRAVMONUMENT

www.gravstein.no
Norskprodusert kvalitet.

Ta kontakt for katalog!
Svein E. Skarateppen 

tlf: 47 02 62 97

• Rengjøring
• Oppretting av gamle steiner

Torild-stua
BEGRAVELSESBYRÅ

Tlf: 62 82 81 95, Mob: 917 08 500

Døgnåpent

Glommengaten 43, Tlf: 62 81 71 90

2224 Austmarka
Telefon: 62 82 82 21

Gågata 13, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 88 83 10, Fax: 62 88 83 11

Email: siw@kongsvinger-regnskap.no

STORHUSHOLDNING ENGROS
Kongevegen 14, 2211 Kongsvinger

Telefon 62 88 84 30, faks 62 88 84 39

 
Din fagforhandler av Honda, Husqvarna,  

Polaris og Jonsred

Eidskogvn. 50 - Kongsvinger - Tlf. 62 81 87 88

Eidskogveien 48 - Kongsvinger - Tlf: 62 81 87 88 

Vil du annonsere 
 i Menighetsbladet?

Ta kontakt med Inge Walla 
Tlf: 62 82 86 68 / 909 96 612, 

in.walla@online.no

Kongevegen 20, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 72 03

Torild-stua
BEGRAVELSESBYRÅ

Tlf: 62 82 81 95, Mob: 917 08 500

Døgnåpent

Glommengaten 43, Tlf: 62 81 71 90

2224 Austmarka
Telefon: 62 82 82 21

Gågata 13, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 88 83 10, Fax: 62 88 83 11

Email: siw@kongsvinger-regnskap.no

STORHUSHOLDNING ENGROS
Kongevegen 14, 2211 Kongsvinger

Telefon 62 88 84 30, faks 62 88 84 39

 
Din fagforhandler av Honda, Husqvarna,  

Polaris og Jonsered

Eidskogvn. 50 - Kongsvinger - Tlf. 62 81 87 88

Eidskogveien 48 - Kongsvinger - Tlf: 62 81 87 88 

Vil du annonsere 
 i Menighetsbladet?

Ta kontakt med Inge Walla 
Tlf: 62 82 86 68 / 909 96 612, 

in.walla@online.no

Kongevegen 20, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 72 03

Kongevegen 90 - Kongsvinger - Tlf 62 81 87 88
tore@tbskogsutstyr.no - www.tbskogsutstyr.no

Digerudveien 1, 2208 Kongsvinger
PB. 553, 2203 Kongsvinger

mette@kongsvinger-regnskap.no

Østre Solørveg 34, 2211 Kongsvinger, tlf. 62 82 72 03Din fagforhandler av Honda, 
Husqvarna og Polaris

Begravelsesbyrå Ann Kristin 
Harbosen avdeling Rita 

Blomsterbinderi.

Storgt. Kobbl bygget
Tlf: 485 14 425

Blomster til alle 
anledninger!

Østre Solørveg 34, 2211 Kongsvinger, tlf. 62 82 72 03

Tlf: 48 88 42 00
E-post: tom@ljungquist.as
Web: www.ljungquist.as

Vi utfører alt innen maling, tapet, 
gulvbelegg, gulvsliping, og sprøytemaling!

Kontakt oss for 
et uforpliktende 

tilbud!

www.ljungqvist.as



GUDSTJENESTER

Kirke Dato Kl Dag i kirkeåret Prekentekst Liturgi Liturg_navn

Vinger kirke 21.03.2021 11:00 Søndag Maria budsk.dag Luk 1,46-55 Høymesse Elisabeth Eriksen

Vinger kirke 28.03.2021 11:00 Søndag Palmesøndag Matt 26,6-13 Høymesse Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 01.04.2021 18:00 Torsdag Skjærtorsdag Luk 22,14-23 Nattverdsgudstjeneste Elisabeth Eriksen

Vinger kirke 02.04.2021 11:00 Fredag Langfredag Luk 22,39-23,46 Pasjonsgudstjeneste Trine Færevåg

Vinger kirke 04.04.2021 11:00 Søndag Påskedag Matt 28,1-10 Høytidsgudstjeneste Trine Færevåg

Vinger kirke 05.04.2021 18:00 Mandag 2. påskedag Luk 24,36-45 Nattverdsgudstjeneste Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 11.04.2021 11:00 Søndag 2.s.i påsketiden Joh 21,15-19 Samtalegudstjeneste/ 
Helårskonfirmanter Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 18.04.2021 11:00 Søndag 3.s.i påsketiden Joh 10,1-10 Familiegudstjeneste Trine Færevåg

Vinger kirke 18.04.2021 18:00 Søndag 3. sønd i påsketiden Joh 10,1-10 Samtalegudstjeneste/ 
Konf.kamp Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 25.04.2021 11:00 Søndag 4.s.i påsketiden Joh 13,30-35 Høymesse Elisabeth Eriksen

Vinger kirke 01.05.2021 11:00 Lørdag 1. mai Luk 14,12-14 Konfirmasjon Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 02.05.2021 11:00 Søndag 5.s.i påsketiden Luk 13,18-21 Konfirmasjon Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 09.05.2021 11:00 Søndag 6.s.i påsketiden Matt 7,7-12 Høymesse Elisabeth Eriksen

Bæreia Veteransenter 13.05.2021 11:00 Torsdag Kr.himmelf.dag Luk 24,46-53 Utegudstjeneste på Bæreia Trine Færevåg

Vinger kirke 15.05.2021 11:00 Lørdag Konfirmasjonsgudstjeneste Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 16.05.2021 11:00 Søndag 7.s.i påsketiden Sak 14,6-9 Konfirmasjonsgudstjeneste Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 17.05.2021 11:00 Mandag 17. mai Matt 22,17-22 Grunnlovsgudstjeneste Trine Færevåg

Vinger kirke 23.05.2021 11:00 Søndag Pinsedag Joh 14,15-21 Høytidsgudstjeneste Elisabeth Eriksen

Vinger kirke 24.05.2021 16:00 Mandag 2. pinsedag Joh 6,44-47 Gudstjeneste på Bedehuset Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 30.05.2021 11:00 Søndag Treenighetssøndag Luk 10,21-24 Høymesse Trine Færevåg

Kirke Dato Kl Dag i kirkeåret Prekentekst Liturgi Liturg_navn

Austmarka kirke 14.03.2021 19:00 4. sønd i fastetiden 2 Kor 5,18-21 kveldsgudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Tussevangen 28.03.2021 12:00 Palmesøndag Matt 26,6-13 Familiegudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austbo 01.04.2021 16:00 Skjærtorsdag Luk 22,14-23 Institusjonsandakt 
med nattverd Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austmarka kirke 02.04.2021 20:00 Langfredag Luk 22,39-23,46 Pasjonsgudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austmarka kirke 04.04.2021 11:00 Påskedag Matt 28,1-10 Høytidsgudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austmarka kirke 18.04.2021 11:00 3. sønd i påsketiden Joh 10,1-10 Familiegudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austmarka kirke 25.04.2021 18:00 4. sønd i påsketiden Joh 13,30-35 Samtalegudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austbo 01.05.2021 11:00 1. mai Luk 14,12-14 Institusjonsandakt 
uten nattverd Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Bekken 13.05.2021 12:00 Kristi himmel-
fartsdag Luk 24,46-53 Friluftsgudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austmarka kirke 17.05.2021 10:00 17. mai Matt 22,17-22 Forenklet gudstje-
neste uten nattverd Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Austmarka kirke 23.05.2021 11:00 Pinsedag Joh 14,15-21 Konfirmasjonsguds- 
tjeneste Jona Lovisa Jonsdottir Tatiana Haraldseid

Bogen 24.05.2021 12:00 2. pinsedag Joh 6,44-47 Høymesse Jona Lovisa Jonsdottir

Vinger kirke

Austmarka kirke


