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- Sto det på fortauet da jeg var ute og syklet i påsken. Og en 
forsiktig regnbue var tegnet med kritt ved 
siden av budskapet.

Da jeg for noen uker siden ble spurt om å skrive til 
Menighetsbladet, tenkte jeg med en gang at da kan jeg skrive 
om livet etter pandemi og innskrenkninger i livet vårt og i kirken.

I skrivende stund er vi fortsatt ganske nedlukket. Ennå vet vi 
ikke når vi igjen kan si «velkommen vær» - til hele dåps- eller 
brudefølger eller til alle dem du og dere ønsket skulle være 
tilstede ved en gravferd.

Eller konfirmasjonen, eller konserten eller, eller…

De ordene om håp som har fulgt meg siden mars i 2020 er 
fortsatt helt aktuelle. Hans Olav Mørk skrev «Vi skal møtes» 
14.mars 2020.

Vi skal møtes
Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire og synge og le.
Vi skal gi til hverandre et løfte,
at vi møtes når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,

er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.
Men alt nå vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre er alt,
bære byrder når en har for mye,
holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt.

Håpet er at vi skal møtes når dette er over. 
Alt blir bra!

Men inntil den dagen kommer: bære byrder når en har for mye. 
Være den for en annen som du sjøl trenger. 

Og når du nå leser menighetsbladet, ser du også at det finnes 
mulighet for kontakt og for å møte et levende menneske.

Trine Færevåg
Prost i Solør, Vinge&Odal

LEDER

Kongsvinger kirkelige fellesråd

Alt blir bra! 

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 (permisjon)
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

Vinger og Austmarka menighetsblad 
kommer ut 5 ganger årlig

Ansvarlig redaktør: Adam Schlømer
 tlf. 941 38 128  •  adam@flisatrykkeri.no
Redaksjonskomiteen: Magnus Lindberg Jansvik, Sol Holm-Glad Haagensen,  
 Heidi Iren Pettersen, Laila Synnøve Sagli, Elisabeth Eriksen.
Annonseansvarlig: Håkon Reum  •  tlf. 489 96 492
Kasserer og regnskapsfører: Mette Selbekk, Konto nr. 1840 30 14075

Forsidefoto: Foto: Sol Holm-Glad Haagensen
Design og trykk: Flisa Trykkeri AS
 tlf. 62 95 50 60  •  flisatrykkeri@flisatrykkeri.no
Stoff til neste nummer: 9. april 2021
 Sendes på e-post til  adam@flisatrykkeri.no
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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

Postadresse: Postboks 502, 2203 Kongsvinger
Besøksadresse: Engensgate 1

Tlf: 62 88 27 80 Fax: 62 88 27 88
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DØGNVAKT: 917 48 095
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- Bryllup
- Bursdager
- en hyggelig kveld
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Telefon 
62 88 29 99

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
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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

Vårhalvåret ble ikke helt som vi hadde håpet, ei heller 
på konsertfronten. I ettertid ser jeg hvor heldige vi tross 
alt var i første «korona-år», da vi fikk gjennomført både 
sommerkonsertserien 2020 og alle planlagte Klang under 
kuppelen-konserter. Siden jul har vi måttet avlyse samtlige av 
de fire konsertene vi hadde satt opp i serien. MEN, det betyr 
ikke at de ikke blir noe av! Vaksineringen går sin gang, og vi 
har en gradvis gjenåpning av samfunnet i sikte. Planen vår er 
å gjennomføre Klang under kuppelen-konsertene i løpet av 
neste høst og vår, og i disse dager jobber vi med å sette nye 
datoer. Så følg med!

Når det gjelder konserter de nærmeste månedene, er det 
vanskelig å si sikkert hva vi får gjennomført. Vi håper vi 
kan få arrangert hele eller deler av sommerkonsertserien 
i juni, isåfall blir tid og sted som vanlig: Vinger kirke hver 
torsdag kl. 19. Jeg oppfordrer dere til å følge med i våre andre 
informasjonskanaler for å få oppdatert info når det nærmer seg.

Personlig får jeg snart en litt annen hverdag. Når dette 
bladet dumper ned i postkassene deres, går jeg nemlig ut i 
mammapermisjon. Dermed vil dere ikke møte meg i kirka på 
en stund - kanskje heller med barnevogn et eller annet sted i 
byen. Det kommer en dyktig vikar i mitt sted, så det blir nok 
veldig bra.

Ønsker dere en riktig god vår og sommer!

Berit Billingsø
kantor i Vinger kirke

Ord fra kantor

Det kunne vært overskriften i mitt eget 
trosliv. Å tro er ikke alltid like lett. Noen 
ganger drukner trosaktivitetene i en hektisk 
hverdag. Noen ganger er bønn en handling 
som koster mye, selv om det skulle være så 
såre enkelt.

Jeg tror i et fellesskap.
Pandemien har vært en prøvelse for alle kristne 
fellesskap her i Norge, og i verden. Mange kirker har 
vært flinke til å legge ut gudstjenester og andakter 
på nett, men selv syns jeg det er vanskelig å sitte 
å synge med på salmesangen med en kaffekopp i 
hånden til gudstjenesten som vises på ipaden min.
Men selv om vi enkelte ganger er forhindret fra å 
feire gudstjeneste sammen, så er tro likefullt noe vi 
gjør sammen. Når du selv syns det er vanskelig å tro, 
kan du være trygg på at du tilhører en kirke som 
tror sammen med deg, og noen ganger for deg.

Jeg tror at det holder.
Min yngste datter har nå nådd den alderen at hun 
skal teste sine klatregenskaper på husets møbler. Og 
når hun har kommet seg til topps, så kaster hun seg 
som oftest i armene på en av oss foreldre, i håp om 
at hun blir tatt imot. Og det blir hun. Hver gang. 
Men tro er også tillit til at det holder. At det finnes 
noe større enn oss som bærer oss, når vi selv ikke 
klarer. 

Jeg tror vi er båret av Gud, hver dag. 
Båret -i- tro.

«Jeg tror, 
hjelp meg i 
min vantro.»

ANDAKT AV SOKNEPREST MAGNUS LINDBERG JANSVIK
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AUSTMARKASIDENE

At noe så lite som et virus kan ta 
styringen over en hel verden var vel 
noe utopisk for ett år siden. Så da Erna 
forkynte for det norske folk at landet 
skulle gå i dvale, kom det som et sjokk. 
Men vi trøstet oss med at dette gikk nok 
snart over. Så feil kan man ta!

Det ble brått slutt på øvelsene. 
Det ble ikke noen arrangementer heller. 
Men i det lengste håpet vi på Magnolia-
helgen i september….Men den gang ei. 
Det gikk heller ikke. Og ettersom tiden 
gikk, må jeg innrømme at tanken kom at 
dette var korets «endeligt». Ville vi klare å 
holde oss på beina etter kanskje måneder 
uten å komme sammen å synge?

Vi holdt kontakten og motet oppe 
med SMS innimellom. Vi oppmuntret 
hverandre med at snart – snart skulle 
vi samles igjen! Korforbundet og andre 
kom med kreative forslag om øving 

på ZOOM og lignende «plattformer». 
Men DET var ikke noe for oss! Litt 
stemmebruk til hjemmebruk-opplegg 
ble også foreslått. Men vi så bare fram 
til å være sammen. Det sosiale er vel så 
viktig som det «sangbare». Og særlig 
da vi ikke har så store ambisjoner om 
å stile så høyt. Vi synger fordi det er så 
innmari gøy – og en avstressende faktor. 
Vi hadde noen treff utendørs i juni og 
august. Så fikk vi øve inne i kirken – med 
avstand og sprit etter pålegg fra FHI og 
Bent Høie. Og vi var kjempehappy! Vi 
fikk delta i Allehelgensgudstjenesten, 
men så ble det for skummelt igjen. Vi lå 
brakk. Ingen førjulsarrangementer eller 
annet å øve fram mot. Vi bikket nyttår, og 
frustrasjonen var stor. Og i løpet av dette 
året skjønte jeg at koret var veldig viktig 
for mange, og at vi skulle klare «å stå 
han av». Og midt oppe i dette mistet vi 
en av våre kjære korvenner. Vi fikk delta 
i begravelsen med sang, og det viste oss 

atter en gang hvor sammensveiset et kor 
kan være.

I skrivende stund er det mars, og vi var 
forsiktig i gang igjen. Vi brukte hele 
kirken-som vises på bildet. Vi holdt oss 
til smitteverntiltak og krysset fingrene 
for at vi kunne fortsette i det små. Men så 
stoppet det – igjen! Korsang er så viktig. 
Dette er stimulerende.  Og rekrutteringen 
har vært så bra det siste året! Helt utrolig! 
Så nå ser vi framover med mer glød 
og entusiasme enn på lenge. Vi satser 
på uteøving når været tillater det – hos 
medlemmer eller på Bygdetunet. Vi 
hadde «bakgårdskonsert» hos leder, og 
det ble veldig godt mottatt! Kanskje vi 
gjør det igjen! Og i 2022 feirer vi 35 år! 
Leve sang-og musikkmiljøet i det ganske 
land!

Wenche Walla – som er så heldig å få 
lede et spesielt kor!

Da tiden stoppet opp –
også i Bygdekoret.

FOTO: GUNAR JOHNSEN

Kjære 
menighet!
Det siste året har vært svært preget av pandemien. 
Austmarka menighet har også blitt rammet. Flere 
gudstjenester har blitt avlyst, konserter har ikke kunnet 
gjennomføres og Austbo har gått glipp av mange 
andakter. Selv om det lages noe digitalt materiell, vil 
det aldri kunne erstatte de fysiske møtene. Vi mennesker 
har nemlig et grunnleggende behov for fysisk nærhet. 

Pandemien har nå herjet i over ett år og vi går mot vår 
andre sommer som ser ut til å bli preget av koronatiltak 
av noe slag. Jeg ber og håper inderlig på en sommer 
hvor vi kan treffes fysisk og feire gudstjenester 
sammen. Heldigvis er menigheten på Austmarka glad i 
friluftsgudstjenester. Jeg sier heldigvis, for at noen gang 
har det kun vært lov å samle mange mennesker utendørs. 
I sommer har vi en del slike gudstjenester, den første 
allerede på Kristi himmelfartsdag, på Bekken hos Morten 
Vikertorpet. Her har jeg ledet gudstjeneste før og kan 
trygt si at det er et fantastisk sted til gudstjenestefeiring. 
Det er ikke vanskelig å oppleve Gud når en er mitt i 
skogen, ser på dyrene beite, hører fuglene kvitre og 
menneskene stemme inn i salmesangen. Det er rett og 

slett oppløftende! Andre friluftsgudstjenester som er 
satt opp i sommer er pilegrimsmesse på Orala i juni og 
gudstjeneste på Bukkholmen i juli.
Pinsedagen i år blir annerledes enn i vanlig tid etter som 
konfirmasjonen flyttes til høsten. Da vil vi i stedet for å 
ha konfirmasjonsgudstjeneste feire gudstjeneste for store 
og små i Austmarka kirke. Den 22. august blåser vi så 
til fest og holder en konfirmasjonsgudstjeneste for årets 
seks konfirmanter.

Jeg gleder meg til sommeren og ikke minst for å kunne 
ha stor del av mitt arbeid på Austmarka. Austmarka har 
en spesiell plass i hjertet mitt, ettersom det var min første 
arbeidsplass i Den norske kirke. Her ble jeg tatt veldig 
gott imot og opplevde både raushet og gjestfrihet.  Når 
jeg så igjen ble satt som vikar sokneprest på Austmarka i 
vår, ble jeg igjen møtt med gjestfrihet og vennlighet hvor 
jeg ble ønsket varmt velkommen tilbake.

Så nå er presten fra Sagaøya tilbake til Finnskogen og 
selv om det har gått nesten sju år siden sist, føler jeg at 
både Austmarka og jeg er den samme. Derfor kan jeg 
ikke være noe annet enn optimist.

Herre, du er min styrke,
jeg har deg kjær.
Herren er mitt berg og min borg
og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.
(Sal 18:2-3)

Jona L Jonsdottir

BØNN av Hans Børli

Du Gud, som går igjennom skogen, 
når våren er nær og ny,
Du Gud, som synger i stormen når 
verda er kvit av snø,

Til deg jeg bærer de bønner som 
leppene aldri rørte,
De bønner som bare blagrer som 
kornmo igjennom sinnet:

La meg få kvile om våren i 
blømmende bakkehell,
Der linneaduften risler mot 
sansene som edel vin.
La meg få se de unge gry i 
rødmende lys over skogen,
Spent som perlemorporter inn mot 
dagenes fosterland.

La meg få søke i dager, netter, de 
orda som skulle forklare
Stemningens vårsus i sinnet, 
sangerens smertefødte gave.

La meg få synge som villmarka 
synger,
Når seinsommerens dvelende 
largorytmer dempes av nattas 
sordiner.

(fra diktsamlingen «Tyrielden» 
1945)
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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.

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

ANGELICA HOLM-GLAD SÆTHER,  

trosopplærer
MORTEN RUUD

kateket
SOL HOLM-GLAD HAAGENSEN

trosopplærer/korleder

SVERRE WOLD

Daglig leder kongsvinger Nærmiljøsenter

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.  
 

Ledere er: Angelica Sæther, Tatiana Haraldseid og noen frivillige ledere.

DANSEN
Hvis verden og livet hadde vært som vanlig
Hvis dørene var åpne til der jeg pleier å gå
Da ville våren vært så mye vakrere 
og smilet ville spredd seg fra topp til tå
Så i stedet danser jeg mens jeg venter, 
lar rytmen føre kroppen høyt, rundt og fort
jeg lukker øynene mens jeg svever
og for en liten stund glemmer jeg det bort

Takk Gud for at du har gitt meg rytme
Takk for min kropp som kan bevege seg
Takk for musikken som fyller mine ører
takk for håpet som fyller meg
Du gir meg glede i dansen og musikken
Du er den som gir meg liv
Du er tilstede i rytmikken
Du er med i håp, tro og tvil

Danser: Wendy
Foto: Lily Belle
Dikt: Sol

GAVEPOSER
Det gjelder å være kreativ under disse 
pandemitider. Vanligvis møter vi i trosopplæringen 
barn og ungdom til sang og felleskap hver tirsdag 
på Kongsvinger bedehus. Etter noen ukers pause 
ville vi om ikke annet sees i noen få minutter. Så 
vi brettet opp ermene og laget flotte gaveposer, 
fylt  med håndskrevne brev, boller og brus. Dette 
ble et kjært og kort gjensyn. varme smil og gode 
avstandsklemmer ble levert. 
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DIAKONI DIAKONI-TRO OG LYSAV HEIDI IREN PETTERSEN (DIAKONIMEDARBEIDER)
OG TRYGVE MELDALEN (DIAKON)

Sommeråpent i 
Vinger Kirke -sommeren 2021.

FARGEBANDET

Åpen kirke ble i fjor til stor glede for mange turister og for de 
som bor i nærmiljøet vårt. Vi prøver igjen i år og håper det blir 
tatt like godt imot.

Kirken gir oss en mulighet til å være et sted man kan finne 
stillhet og ro, og å tenne lys i en ellers så travel hverdag både for 
de som bor lokalt, turister og de besøkende som av forskjellige 
grunner er knyttet til byen og distriktet vårt.
Vi er avhengig av frivillige som kan bidra med å være Kirkevert 
og ta en vakt eller to i løpet av sommeren. Vi vil ha første 
åpnings dag i uke 26 og vil ha åpent ut uke 31. 
Vi kommer til å gjøre et forsøk på å ha åpent 3-4 dager i uken 
fra kl 12-16.

Kunne du tenke deg å være med som kirkevert en dag eller to 
i sommer så ta kontakt med undertegnede. Du trenger ingen 
forkunnskaper. Det handler mest om å være tilstede. Vi har 
historiebrosjyrer om alt som har med kirken å gjøre.  

Vi møtes til et informasjonsmøte i Vinger Kirke mandag 7 juni 
kl 18.00 for å snakke om hvordan det er å være kirkevert og 
sette opp en vaktplan for de som vil være med. Velkommen 
med i dette fellesskapet. 

Mvh Diakonmedarbeider Heidi Iren Pettersen. 
Tlf: 93679225 
Mail: hp943@kirken.no

Tenn lys i mørket.
Hva er vell viktigere enn å kunne tenne et lys i mørke rom. 
Bringe lys,tro og håp inn i mørke kroker og dager som kan være 
tunge og grå.

Lyset bringer med seg et håp om bedre dager. Jeg håper dere 
holder ut i disse tider med mye frem og tilbake med hva vi kan 
gjøre og ikke gjøre.

Vi har levd lenge nå med en nedstengt hverdag og ikke kunne 
se hverandre når vi ønsker. I skrivende stund har vi fått vite at 
nå skal mye åpnes opp igjen.

Jeg håper at vi kan gå inn i våren med et lyst sinn og glede oss 
over at vi igjen kan se hverandre rundt det samme bord.

Se lyset skinne i andres øyne og glede oss over deilige vårdager.
Jeg ønsker dere en god vår og lar lyset brenne for dere! Vi sees!
 
Mvh Diakonmedarbeider Heidi Iren Pettersen.

Det har vært mange ufrivillige pauser det siste året pga den 
pågående pandemien. Det er mange blide ansikter å se denne 
kvelden. I pausen fikk jeg en prat med Jim Roger og Magnus. 
De to har vært med i mange år. Jim Roger er fast vokalist. De 
som er med i Fargebandet gleder seg til øvelser og konserter. 
Krister Skasdammen som er en av lederne er helt enig i at det er 
høy motivasjonsfaktor. Når Krister kommer for å gjøre klar til 
øvelse står de og venter på å få komme i gang. 

Jim Roger har en genser som det står « Musigal» på. Denne 
genseren ble tatt i bruk i fjor høst. Da var det et samarbeid 
mellom Teatergruppa og Fargebandet om en konsert / musikal 
som hadde forestilling 22.oktober i Rådhusteateret. 

Den kvelden når jeg var på besøk øvde de på  bl.a. : « Livet er 
for kjipt» av Lars Kilevold og «Finaste eg veit» av Hellbillis. De 
har et bredt spekter av sanger som de spiller og synger til. Det 

er fint å se den musikkglede når Fargebandet øver. De har hatt 
mange avbrekk det siste året. Så derfor er motivasjonen på topp 
når de igjen kan spille sammen.
Fargebandet har planer om en ny konsert i juni. Da skal det 
være konsert i Vinger kirke, tirsdag 15.juni, kl 18.00.

Tro&Lys Kongsvinger har tatt initiativ til denne konserten. De 
som kommer på Tro&Lys sine samlinger er glad i mye sang og 
musikk så dette vil være en god kombinasjon. Denne konserten 
er åpen for alle interesserte. Her vil det bli mye musikkglede. På 
denne konserten vil vi også ha allsang hvor vi bruker sanger fra 
Tro&Lys sine samlinger.

Opprinnelig var det planlagt konsert i april. Pga den pågående 
pandemien har vi derfor flyttet konserten.  Så nå håper vi at det 
er mulig å ha konsert når vi kommer fram til juni. 

Jeg fikk være med på en øvelse som Fargebandet har i gymsalen på 
Heberheimen. Fargebandet er et band for utviklingshemmede i Kongsvinger. 

Tirsdag 15.juni, kl.18.00 er du velkommen til mye musikkglede i Vinger kirke.

TEKST/FOTO: TRYGVE MELDALEN
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PORTRETTET

Ildsjel med hjerte 
for mennesker i alle aldre
For 23 år siden kom Sverre Wold til Kongsvinger. 
En enkel forespørsel om å lede arbeidet for 
Nærmiljøsenteret og et enkelt «ja» til svar, 
skulle vise seg å bli et livsavgjørende valg.

Mitt i byen vår, rett over Kongsenteret ligger 
dette gamle og ærverdige bygg. Her har det 
stått siden 1877 til disposisjon for felleskap og 
tro. Her møter jeg Sverre over en kopp kaffe 
og en trivelig prat. 

 -Jeg er en 1974-modell fra Indre Østfold, 
nærmere bestemt Skiptvet. Der bodde jeg 
mine første leveår i 2. etg i Vidnes bedehus, 
det var kort vei til søndagsskolen kan man si. 
Resten av oppveksten hadde jeg på gård.

Sverre forteller at han kom til Kongsvinger 
sommeren 1998. Nærmiljøsenteret var 
startet et år tidligere. Jeg hadde vært ansatt 
som barne- og ungdomsarbeider i Norsk 
Luthersk Misjonssamband på Hamar i 2 år, 
og det var Ragnfrid Granerud som hadde fått 
i oppdrag å spørre meg om jeg kunne tenke 
meg å komme til Kongsvinger og bli leder 
for Nærmiljøsenteret. Jeg tenkte at det kunne 
være spennende å prøve. Snart 23 år har gått, 
og her er jeg fortsatt. Så det kan jo tyde på at 
jeg trives ganske godt.

Forskjellige roller
På Nærmiljøsenteret vil vi  legge til rette 
for frivillig arbeid. Slik som «Natta» og 
Overskuddsfabrikken. De frivillige er alt 
fra pansjonister, gruppeledere fra tidligere 
konfirmanter, konfirmanforeldre og mange 
andre dugnadsarbeidere. Et slagord vi bruker 
er «Kort vei fra idé til handling». Mange har 
gode ideer som de ikke helt vet hvordan de 
skal gjennomføre. Da kan vi hjelpe.

Ungdomsklubben har vi hver torsdag kl 

18:00-22:00 på Kongsvinger bedehus. Den har 
vi nå hatt gående i 23 år, så det innebærer vel 
at jeg har tilbragt snart 1000 torsdagskvelder 
på bedehuset. Den har etter hvert fått navnet 
ungdomsklubben BD, rett og slett fordi 
det er det navnet mange av ungdommene 
selv bruker. -«Skal du på BD i kveld eller?» 
Dette er et tilbud til tenåringer, alle som 
vil. Konfirmantene i Vinger menighet har 
det som en del av sitt program å besøke 
ungdomsklubben 2-3 ganger i løpet av 
konfirmanttiden. På mange måter så er det vel 
som fritidsklubber flest, bordtennis, biljard, 
pølser og vafler. Og så er det en plass der vi 
ønsker å tilby gode samtaler og godt miljø. 
Hver gang har vi samlingsstund, med sang og 
lystenning og noen som deler noe godt fra bibelen. 

NATTA har vært et årlig arrangement i 
storhallen som samler konfirmanter fra flere 
steder i glåmdals regionen. Nærmiljøsenteret 
har vært med på dette helt fra oppstarten 
i 2005. Lenge var det hele natta, men etter 
hvert så har NATTA blitt litt kortere. Det skal 
nemlig noe til å motivere kirkens ansatte til 
å holde det gående helt til morgenkvisten. 
Og jeg skal vel innrømme at det er litt mere 
behagelig selv også. 

Loved-lederkurs 
I mange år har vi tilbudt lederkurs til de 
som er konfirmert og som kan tenke seg 
å være med videre som ledere, enten det 
er som gruppeledere på NATTA eller som 
ungdomsledere på Skjærgårds, til London 
eller på Harasetleir. Dette kurset består av 7 
kurskvelder + at de får praktisere det å være 
ledere på leir for barn på Haraset. Det er stor 
variasjon i hvor mange som ønsker å være 
med på et slikt kurs. Alt ifra 21 ungdommer 
på det meste og ned i 3 deltagere i fjor. Det 
har i alle fall gått fra å være vanskelig å få med 
seg nok gruppeledere på NATTA, til at vi har 
fått mange som gjerne vil være med. 

Skjærgårds, London og Haraset
Konfirmantene har kunnet velge mellom 
flere gode opplegg som de kan følge. Og 
jeg har, med noen få unntak, vært med på 
alle konfirmantleirene siden jeg kom til 
Kongsvinger. Det er litt skummelt å tenke 
på at de første konfirmantene jeg var på leir 
sammen med, nå er blitt rundt 37 år gamle. 
Skjærgårds music & mission festival er i 
utgangspunktet en kjempestor musikkfestival, 
som på det meste har hatt 21.000 deltagere. 
Og det er her, midt i denne store festivalen, 
vi har vært en del av en egen camping for 
konfirmanter. Da får de på en og samme leir 
oppleve det å være på en «liten» leir med 3-4 
hundre andre konfirmanter, og samtidig få 
smake litt på det store festivallivet. Sverre er 
engasjert og forteller ivrig videre om London 
og Leirstedet, Haraset. Vi har gode tilbud for 
barn også, sier han med like stor iver. 

HalloVenn ble startet på Hamar i 2007 som 
et positivt alternativ til Halloweenfeiringen 
31. oktober. Her i Kongsvinger var det 
Pinsekirken Filadelfia som var først ute, 
dog i et litt mindre format. Etterhvert ble 
Nærmiljøsenteret med, og vi i tillegg fikk med 
Byen vår, Vinger menighet og Frelsesarmeen. 
Vi flyttet arrangementet til Storhallen, og 
dette har blitt et stort arrangement som 
mange i Kongsvinger setter pris på. Vi 
håper det vil fortsette når Covid-19 takker 
for seg. Det er i alle fall veldig morsomt, og 
litt slitsomt, å være med på et arrangement 
med så mange fornøyde barn og foreldre. 
Vi har også Lørdagskluben UNIK. Der har 
vi morsomme samlinger hvor vi gjerne kler 
oss ut i flotte kostymer og engasjerer barna 
med i rollespill, snekkerverksted, ponnriding, 
bollebaking og hobbyaktiviteter.

Det jeg vil fremheve som veldig bra med det 
barne- og ungdomsarbeidet som jeg er med 
og driver, er det gode samarbeidet vi har med 
menigheten. Fra å drive ungdomsklubben og 
mye annet nærmest alene i mange år, er det 
nå flere ansatte som jobber sammen om dette 
som et godt team. Vi har blitt en 4-kløver 
bestående av kateket Morten Ruud og 
trosopplærerne Angelica Holm-Glad Sæther 
og Sol Holm-Glad Haagensen og 
meg selv. Er det rart at jeg trives godt på jobb?

Overskuddsfabrikken
Overskuddsfabrikken har akkurat hatt 5 års 
jubileum, og Nærmiljøsenteret har vært med 
helt fra starten som en samarbeidspartner. 
Overskuddsfabrikken er en egen stiftelsen 
så Nærmiljøsenteret har ikke noe eierskap 
til butikken. Men styret i Nærmiljøsenteret 
så at Overskuddsfabrikken var en fin 
arena hvor vi kunne være med å bidra til 
mer frivillig engasjement i Kongsvinger. 
Overskuddsfabrikken har utviklet seg til å 
bli en fantastisk bra plass. De frivillige ved 
Overskuddsfabrikken gjør mye mer enn bare 

det å drive en gjenbruksbutikk. I løpet av 
disse fem årene har Overskuddsfabrikken 
delt ut rundt 2 millioner kroner til gode 
formål i byen vår. Dette er selvfølgelig 
en av hovedmålsetningene med å drive 
gjenbruksbutikk. Veldig mange har, 
gjennom samardeis med NAV, fått bruke 
Overskuddsfabrikken som en arena for arbeids- 
og språktrening. Når frivillige kommer 
sammen på denne måten, så er det også en 
arena hvor nye tanker og idéer blir skapt.

Livsglede for Eldre
Bakgrunnen for at jeg er med i styret for 
Livsglede for Eldre Kongsvinger er Reidun 
Hagerud. Hun er en av primus motorene av 
de frivillige ved Overskuddsfabrikken. Hun 
hadde lenge fulgt med på mye av det flotte 
arbeidet som blir gjort rundt omkring i landet 
i regi av Livsglede for eldre, og drømte om å 
få til noe slikt også i Kongsvinger. Hun hadde 
fått med seg at Nærmiljøsenteret arrangerer 
Fredags-forum, og lurte på om vi kunne ha 
Livsglede for eldre som tema der. Et møte ble 
til to, og så ble det dannet en lokalforening av 
«Livsglede for eldre» i Kongsvinger 8. april 2019.

Rollen som leder
Jeg vet at det står daglig leder i 
stillingsinstruksen min, og jeg er ikke så 
sikker på at jeg liker det. Jeg er jo en kar 
som aldri kom lenger på utdannelsen enn 
grunnkurs rørlegger, før jeg ble engasjert i 
barne- og ungdomsarbeid. Jeg hadde jo tenkt 
å fortsette med utdannelsen etter hvert. Jeg 
har bare ikke kommet så langt ennå. På dette 
lederkurset som vi har, har vi tre eksempler 
på lederskap. Lederen som går foran å prøver 
å dra folk med seg, lederen som går bak og 
pusher og lederen midt i flokken som vil ha 
med seg folk i et team. Jeg har egentlig ikke 
peiling på hva som fungerer best. Men det er i 
alle fall der i midten jeg selv ønsker å være.

Med takknemlighet tenker jeg på at det først 
og fremst en berikelse å ha en så variert 
arbeidsuke. Nesten hele tiden har jeg tenkt 
at jeg er utrolig heldig som har en slik jobb. 
At jeg driver med ting som jeg liker og at jeg i 
tillegg får betalt for det.

Ikke morrafugl
For meg er morgenstund en stor utfordring. 
Dagen starter stort sett med en tanke om at 
her, under dyna, kunne jeg tenke meg å bli 
liggende en stund til. Det er i grunn greit å ha 
unger som må på skolen. Ellers så er jeg redd 
for at frokost hadde blitt lunsj.

En typisk uke
Hvis vi da ser bort ifra at vi befinner oss langt 
inne i en pandemi, så ser min arbeidsuke 
omtrent slik ut:
Mandag: Overskuddsfabrikken
Tirsdag: Kontor, styremøter
Onsdag: Overskuddsfabrikken
Torsdag: Ungdomsklubb
Fredag: Sangkafé, Fredagsforum eller 
hyggetreff på Hov bofellesskap sammen med 
diakonen i Vinger menighet. I tillegg er det 
en god del av helgene som går med til diverse 
arrangementer.
Jeg verdsetter at jeg har en variert 
arbeidshverdag.

Uten rollene
Vi avslutter praten og går ut for en morsom 
fotografering. Siden Sverre har så mange jern 
i ilden og forskjellige roller synes jeg at vi 
kan leke oss litt med det kjente bildet til «The 
Beatles» fra «Abbey Road» albumet. Vi får 
t.o.m låne en gammel folkevogn til rekvisitt. 
Vi vekker litt oppmerksomhet en søndag 
ettermiddag utenfor bedehuset. Sverre går, 
uten å nøle, med på å kle seg i forskjellige 
dresser. Han går barbeint og poserer i John, 
Ringo, George og Paul positurer. Jeg undrer 
meg litt over hvem han er uten alle disse 
arbeidsrollene?
-Uten rollene håper jeg at jeg er en brukbar 
ektemann og pappa. Min tro og det kristne 
fellesskapet er viktig for meg. Det er det 
som er hovedkilden til det som gir livet mitt 
mening og innhold. 
Han legger ekstra trykk på det siste.

TEKST/FOTO: SOL HOLM-GLAD HAAGENSEN
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Min salme
Wenche Walla

Einar Skjæråsen er nok 
mer kjent for andre typer 
dikt enn denne salmen. 
Men den gjenspeiler 
en fred knyttet til en 

guddommelig makt. Han bruker ikke ordet Gud i dette 
diktet, men lovpriser likevel «han som er og ånder over 
tid og sted». Sønnen Magne sier om sin far at (sitat)han 
kom fra et hjem hvor kristendom var hverdagsrealitet. 
Han og hans søsken gikk lenge i søndagsskole, han 
var med til langt oppe i gutteårene. Bibelske skikkelser 
og ord, lignelser og lyset fra tømmermann-sønnens 
kjærlighet og uortodokse holdning fikk dypt feste 
i sinnet. Melodien i salmeboka er en folketone fra 
Hodalen. Nå priser vi våren og ser framover. Naturens 
underverk og Guds skaperverk er uavhengig av korona. 

Himlen blåner for vårt øye

Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
Fugler spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord.

Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå.
Vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste strå.
Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet første le og siste grind.

Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin gjernings 
fred. Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
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!

Det er fortsatt usikkert hvor mye vi kan samles.
Vi følger råd og veiledning fra myndighetene i koronatiden. 
Derfor har vi lagt planene på is, men det kan kanskje bli enkelte samlinger
 i mai og juni dersom det åpnes for det. Følg med i Glåmdalen Det skjer.

Gud har ikke lovet at himmelen alltid skal være blå, 
at veien gjennom livet alltid skal være omgitt av blomster.
Gud har ikke lovet sol uten regn, glede uten sorg, fred uten smerte.
Men Gud har lovet styrke for dagen, hvile fra arbeidet, lys på veien, 
nåde under prøvelser, hjelp fra det høye, 
usvikelig velvilje og kjærlighet som ikke dør.
- Annie Johnson Flint

«Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem!
For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og 
ikke forlate deg.»
5.Mos 31, 6

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

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
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HELE DØGNET
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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
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SOMMERKONSERTER I VINGER KIRKE
JUNI 2021

TORSDAG 17. JUNI KL. 19: 
Birgit Brinck med venner

TORSDAG 24. JUNI KL. 19:  
Roar Engelberg (panfløyte) 
og Svein Tormod Bekkhus (orgel)

Inngang kr 200 (under 18 år gratis). 
Billetter kan kjøpes på kirkekontoret eller i døra (kontant/VIPPS). 
Velkommen!

AVLYST
Konserter med Gaute Ormåsen og gjest Vivian Sørmeland
Vinger kirke, 12. mai kl. 17:30
Austmarka kirke, 12. mai kl. 21:00

Gud er kjærlighet
- å male gud

I dag lar jeg Bibelen tale for seg selv    
Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har 
elsket Gud,
men at han har elsket oss.
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
Ingen har noen gang sett Gud.
Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i 
oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
Gud er kjærlighet 

og den som blir i kjærligheten,
blir i Gud og Gud i ham.
Fra 1. Johannesbrev, kapittel 4

AMEN

Annette Kanehl
Sokneprest i Brandval menighet
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KONFIRMANTER I 
VINGER OG AUSTMARKA
Også denne våren har Korona preget 
samlingene for konfirmantene, 
konfirmantene har hatt en helg med 
gruppe aktiviteter og undervisning i 
små grupper. Noe undervisning har 
vært å svare på oppgaver hjemme. Vi 
håper vi kan gjennomføre en konsert og 
fellessamling i regi av Natta i mai.

P.g.a reise restriksjoner og hvor mange 
som kan samles, har 
vi også i år åpnet for konfirmasjoner i 
september.

Konfirmasjoner for Austmarka og Vinger 
konfirmanter som er født i 2006 er:

FOR AUSTMARKA:
Søndag 22. august

For Vinger:
Lørdag 01. mai
Søndag 02. mai
Lørdag 15. mai
Søndag 16. mai
Søndag 15. august

Lørdag 11. september
Søndag 12. september

Neste års konfirmanter:
Vi har 2 hoved tilbud for de som skal 
konfirmeres 
i 2022 for Austmarka og Vinger

Helårs-konfirmant. 
Undervisningen starter i september.  
10 samlinger på 1 ½ time, 
8 Gudstjenester inkludert 
konfirmasjonsgudstjenesten. 
Leir 12.-14. november 2020 med 
undervisning. 
Bli kjent med menigheten gjennom 
sosialt og praktisk program, hjelpe 
til på Gudstjenester, med barn i 
trosopplæring eller andre aktiviteter i 
kirka.

Undervisningsdag er onsdag, 14:30 – 
16:00 eller 16:00 -17:30

KonfCamp.
Vi reiser til Skjærgårds musikkfestival 5. 
10. juli 2022, 
se: www.sginfo.no
Første samling er i november, konsert 
og lysmesse i desember. 

Presentasjonsgudstjeneste og 
undervisningen starter i januar med 
månedlige samlinger før vi drar på 
KonfCamp.
Undervisningsdag er torsdag 16:00 – 
17:30   i Nygata 6 / Vinger

Turer.
Konfirmantene kan også velge turer 
som vi 
tilbyr i løpet av året.
Padleleir mai 27.-29. mai, fjelltur og 
Oslo tur. Datoer kommer, det blir egen 
påmelding til høsten. Kostnader for 
disse turene er reise og mat.

Det blir sendt ut invitasjonsbrev til alle 
medlemmer som er født i 2007 i løpet 
av april.

Konfirmasjonsdatoene for 2022 er:

Austmarka kirke: 5. juni
Vinger Kirke:  30. april, 1. mai, 14. mai, 
15. mai og 14. august

Informasjonsmøte for nytt 
konfirmanter 2021/2022
Vinger kirke 1. juni kl. 18, Austmarka 
kirke 2. juni kl. 18

KONFIRMANT

Konfirmanter i Austmarka menighet
(dato og tid kan endres) 

Austmarka kirke 22. august 20210 Kl. 11
Ingrid Eriksen

Jonas Halteigen Bekkåsen
Kasper Berg Nybråten

Lina Olsberg Lange
Oskar Emil Hebnes

Pontus Aleksander Lindberg

Konfirmanter i Vinger menighet

Vinger kirke 01.05.2021 - 11:00
Gabrielle Haug

Mia Gunnarsrud
Oliver Pekeberg
Selma Bjerknes

Tiril Rinden

Vinger kirke 02.05.2021 - 11:00
Andreas Grønsund Madsen

Helene Falch Mikkelsen
Kristian Venger

Vinger kirke 15.05.2021  11:00
Didrik Baanerud

Franka Sofia Frida Kunze
Henrik Andreas Torp Hansen

Odin Høiland
Philip Myrvold Gundersen
Shelby Andrea Lindberg

Sondre Fladeby Løvberget

Vinger kirke 15.05.2021 - 13:00
Ellinor Bøhm Hermansen

Emma Fladmo
Mali Halldorsson

Mari Helene Stene Tronbøl
Naomi Ama Toju

Noah Gjersjøviken
Tiril Krog-Svartkjønnli

Vinger kirke 16.05.2021 - 11:00
Alvilde Hofossbråten Fossum

Pernille Enersen-Hagen
Sondre Hynne  Karlsen

Vinger kirke 15.08.2021 - 11:00
Alexander Østlie-Ånerud

Alma Risberg
Andreas Talberg Berger

Elias Wold
Julie Andrea Magnusson
Juliette Lykke Skonnord

Maren Børli
Marthea Oplenskedal Hokaasen

Matilde Solli Bolsgård
Mille Marie Skarstad
Pernille  Sørli Løvlie
Sofie Vårdal Olsen

Sondre Hamran Juvkam
Ingrid Kristine Sæther

Vinger kirke 15.08.2021 - 13:00
Petter Bye Sundet

Kristoffer Kjøde Wold

Vinger kirke 11.09.2021 - 11:00
Albert Leer Sandstad

Caroline Hagvin
Emil  Rovik Bekken

Jonas  Tørmoen
Martin Johan Haugen

Oliver Vestli
Sebastian Rovik Johansen
Silje Deinoff Rasmussen

Vinger kirke 11.09.2021 - 13:00
Emmy  Sofie Westli Nilsen

Hannah Nordstrand Harbosen
Ingeborg Rosager

Nadia Solbjør
Sanne Linnea Hagen
Tobias Riverud Nilsen

Wilma Svarverud
Maren Tuhus Fuglum

Vinger kirke 12.09.2021 - 11:00
Erle Marie Ellingsen-Bothner

Ingrid Engelien
Ingvald Moe Gimse
Jessica Bolsgård Lia

Johanne Bjerkestrand  Braathen
Maria Sørlie

Mathilde Karpow Nilsen
Sanna Amalie Linna

Sunniva Solberg

Vinger kirke 12.09.2021 - 13:00
Ingrid Aasland-Ringstad

Malin Alette By
William Svendsen Pearce

Her er ti gode grunner som konfirmanter oppgir når de velger 
kirkelig konfirmasjon. Ved konfirmasjon i kirka får du noe mer, 
noe ekstra. Du lærer om kristen tro og tradisjon.

1. Du får oppleve hva kristen tro er. Kristendommen blir mer 
enn bare en del av et skolefag.
2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har en dag hvor du 
blir bekreftet for den du er. En dag som ikke er bursdag, men 
en helt spesiell dag hvor alt er for deg.
3. Du får oppleve et nytt felleskap med andre på samlinger, 
leir eller weekend, og bli kjent med nye mennesker, og kan-
skje får du en ny venn?
4. Du får engasjere deg for andre mennesker. Dette gjør du 
blant annet ved å delta i Fasteaksjonen, hvor du får være med 
å samle inn penger til rent vann med Kirkens Nødhjelp. Du får 
også lære hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda og klimaet vårt.
5. Konfirmasjon er en fin anledning for de som er glad i deg til 
å feire deg og det du betyr for dem.
6. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent 
med hva du tror på – og hvilke verdier som er viktig for deg.
7. I konfirmasjonstiden snakker vi om sorg og glede, om livets 
store og små spørsmål.

8. Velger du kirkelig konfirmasjon er det en mulighet til å 
tenke selv. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og selvsten-
dig til hva tro og kristendom er.
9. Som en konfirmant sa «Å konfirmere seg kristelig gir liksom 
litt mer mening». Du blir del av et større felleskap.
10. Du møter folk med forskjellige meninger, med ulike bakg-
runner, og sammen med dem lærer du noe felles.

Ti gode grunner til konfirmasjon i kirken
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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
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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

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

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

kongsbadet.no
Tlf: 62 81 30 24

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

LIVETS GANG

VINGER KIRKE

Døpte:
Lucas Lilleseth Pacheco
Tobias Furholt Tronslien
Aksel Felius Sørensen Tronbøl
Ivo Plassen Fengsrud
Liam Alexander Ringqvist Kvisla

Vigde:
Per Lundstein og Elin Engen
Morten Tronbøl og Yvonne Sørensen

Døde:
Nordleif Nilsen  f. 03.06.1944
Svein Erik Lea  f. 11.05.1946
Anna Karla Sellevold  f. 05.07.1933
Hermann Stein  f. 25.04.1925
Kari Johnsen  f. 05.07.1945
Anita Strandseter  f. 20.03.1958

Thora Marit Jacobsen  f. 01.03.1930
Arne Hansen  f. 27.02.1923
Doris Viola Nilsen  f.11.10.1924
Erik Evang  f. 20.02.1931
Leif Jarle Sveen  f. 23.02.1930
Helge Johansen  f. 10.11.1943
Odd Magnar Veiseth  f. 02.01.1942
Roald Wamnes  f. 13.02.1939
Lars Hamre  f. 04.09.1924
Gerd Marit Krognes  f. 01.10.1925
Anne Grethe Holth  f. 13.10.1957
Kjell Arne Olsen  f. 25.01.1954
Reidun Synnøve Steenberg  f. 14.11.1935
Elise Smebakk  f. 08.04.1941
Odd Kåre Gimse  f. 14.12.1934
Astrid Askerud  f. 07.10.1931
Tor Vesterhagen  f. 22.04.1946
Loel Kirsten Brodahl Bakkeli  f. 20.07.1949
John Werner Larsen  f. 21.09.1943
Jorunn Synnøve Svestad Hansen  f. 27.05.1939



GUDSTJENESTER

Kirke Dato Kl Dag i kirkeåret Prekentekst Liturgi Liturg_navn

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 Vikar

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 Lø. f.søn.f.pinse Konfirmasjonsgudstjeneste Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 15.05.2021 13:00 Lørdag Lø. f.søn.f.pinse Konfirmasjonsgudstjeneste Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 16.05.2021 10:00 Søndag Søndag før pinse Sak 14,6-9 Dåpsgudstjeneste 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 Vikar

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

Vinger kirke 06.06.2021 11:00 Søndag 2.s.i tr.tiden Joh 3,26-30 Høymesse Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 13.06.2021 11:00 Søndag 3.s.i tr.tiden Joh 1,35-51 Høymesse Vikar

Vinger kirke 20.06.2021 11:00 Søndag 4.s.i tr.tiden Matt 16,24-27 Høymesse Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 27.06.2021 11:00 Søndag 5.s.i tr.tiden Matt 7,21-29 Høymesse Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 04.07.2021 11:00 Søndag 6.s.i tr.tiden Matt 16,13-20 Høymesse Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 11.07.2021 11:00 Søndag 7.s.i tr.tiden Luk 19,1-10 Høymesse Magnus Lindberg Jansvik

Vinger kirke 25.07.2021 11:00 Søndag 9.s.i tr.tiden Joh 8,2-11 Høymesse Trine Færevåg

Vinger kirke 29.07.2021 18:00 Torsdag Olsok Luk 9,23-26 Olsokgudstjeneste Trine Færevåg

Kirke Dato Kl Dag i kirkeåret Prekentekst Liturgi Liturg_navn

Austbo 01.05.2021 11:00 Lørdag 1. mai Luk 14,12-14 Institusjonsandakt Jona Lovisa Jonsdottir

Bekken 13.05.2021 12:00 Torsdag Kristi 
himmelfartsdag Luk 24,46-53 Friluftsgudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir

Austmarka kirke 17.05.2021 10:00 Mandag 17. mai Matt 22,17-22 Gudstjeneste Jona Lovisa Jonsdottir

Austmarka kirke 23.05.2021 11:00 Søndag Pinsedag Joh 14,15-21 Høymesse Jona Lovisa Jonsdottir

Orala 13.06.2021 12:00 Søndag 3. søndag i 
treenighetstiden Joh 1,35-51 Pilegrimsmesse Jona Lovisa Jonsdottir

Austmarka kirke 27.06.2021 18:00 Søndag 5. søndag i 
treenighetstiden Matt 7,21-29 Kveldsgudstjeneste Vikar

Bukkholmen 11.07.2021 18:00 Søndag 7. søndag i 
treenighetstiden Luk 19,1-10 Friluftsgudstjeneste Vikar

Austmarka kirke 22.08.2021 11:00 Søndag 13. søndag i 
treenighetstiden Luk 12,41-48 Konfirmasjonsgudstjeneste Vikar

Vinger kirke

Austmarka kirke


