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Barnet i krybben
Et brennende lys i mørket
Et varsel om det som var hendt
Over den sovende byen
En strålende stjerne sto tent
Det var som om jorden holdt 
pusten
før himmelens lovsang brøt ut
Og de som fant veien til krybben
Stod ansikt til ansikt med Gud.

En gjeterflokk sprang til stallen
Et under der inne de så
Han som er lyset for verden
Der inne i krybben lå
Og vismenn fra landet langt 
borte
på spørsmål og gåter fikk svar
Med undring og takk i hjertet 
til Jesus de gaven sin bar.

I tindrende barneøyne
Vi stjernen fra Betlehem ser
Mellom to bedende hender
det nyfødte underet er
Et ydmykt og hjelpeløst hjerte 
Er stallen der frelseren bor
Guds himmel er åpen for alle
som kneler ved krybben og tror

Guds himmel er åpen

Teksten er skrevet av Haldis Reigstad 
Finnes på Garness’ juleplate Barnet i kryb-
ben (2009)

Redaksjonen ønsker alle en riktig 
god jul og alt godt for det nye året!

Min salme
Menigheten vår starter nå opp 
igjen med en fast spalte som he-
ter ”Min salme” i bladet. Dette 
er tenkt som en stafett der den 
som har valgt en salme, sender 
stafettpinnen videre. Først ute i 
denne stafetten er menighetsrå-
dets leder, Gerd Marit Myrvang. 
Hvem som skal overta stafettpin-
nen finner du på side 10.

Et lys i mørket
”Jeg har selv mange jule- og 
adventsalmer som gir meg spe-
sielle minner og setter meg i 
julestemning, skriver Johanne i 
Prestens hjørne. Hun skriver at 
adventen er en forberedelses-
tid og ventetid, et lys i mørket 
og en tid for forventning og re-
fleksjon. Hun deler sine tanker 
med oss på side 6.

Lions Røde Fjær
Lionsklubben på Brøttum har 
sponset Menigheten vår med 
trykking av fire ekstra sider.
I bladet fortelles det om Røde 
Fjæraksjonen med motto «Én 
god handling er bedre enn 1000 
gode tanker». Lionsorganisa-
sjonen  feiret 100 år i 2017.
Mer om årets aksjon på side 
12 og 13

Mor Åse

Menigheten Vår har møtt unge og blide Gaydoh fra Myan-
mar og Åse Sletvold til en inntrykksfull samtale. Dette er to 
personer fra to totalt ulike kulturer og ulike generasjoner, 
som har utviklet et nært og varmt forhold. Side 8

Barndommens jul

Hva er vel lysere, varmere og mer uforglemme-
lig enn minner fra barndommens jul. Redaktø-
ren deler et slikt minne med leserne side 5



Menigheten vår2

Viktige telefonnummer:

Brøttum kirkekontor
Postboks 195
2391 Moelv

E-post: post.ringsaker@kirken.no

Sokneprest:
Johanne Gram-Nilsen           
48 89 92 88
e-post: jg292@kirken.no 

Kirkekontoret
       Ringsaker nord
       62 33 07 70

Prostdiakon LIsabeth Kvalevaag-Holm   
97 12 68 77
e-post: lk786@kirken.no

Menighetspedagog Heidi Sveås  
47 70 83 66    
e-post: hs792@kirken.no

Organist: 
Kari Borud   
95 88 36 86

Kirketjener Brøttum:
Rune Glemmestad   94 14 66 16

 
Kirketjener Mesnali:
Rune Glemmestad   94 14 66 16

Menighetsrådets leder:
Gerd Marit Myrvang  91 37 17 87
Mæhlumslykkja 19
2372 Brøttum

Menighetsrådets økonomiansvarlige:
Guri Aamot   90 78 66 17 
Nordre Kongsveg 714
2372 Brøttum

Redaksjonskomité:
Randi Sætherstuen   91 17 59 41
Gurid Torill Solberg   92 62 34 39
Olav Magne Heldal   98 62 93 32
Britt Laila Kvålshagen  90 72 51 98
Torbjørn Hovde   41 66 17 32
 
Kirkevergekontoret: 
Telefon    62 33 07 70

 

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt..

Slik står det i julesangen «Glade jul, hellige jul» som er skre-
vet av den danske forfatteren og poeten Bernhard Severin In-
gemann og tilrettelagt for norsk ved Bernt Støylen som var 
prest, biskop og lyriker.

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.

Englene forteller om det paradisgrønne. Noe som er fra be-
gynnelsen, som er og som varer. Noe som har liv og håp i seg.  
Julens Gud gir kraft og bærer, også når dagene er vonde.

Tonene fra Betlehemsmarken minner oss om hvor alene vi 
kan føle oss når livet rammer oss med all sin tyngde. Lindrin-
gen kommer som glimt av å høre til i noe som er stort, større 
enn oss sjøl.

Vi vet alle noe om at livet er sårbart og utsatt. Noe mer sår-
bart enn en liten baby finnes vel knapt. Avhengig av å bli tatt 
vare på og beskyttet, og som samtidig gir, bare ved å være til.

Det at Gud er kommet til verden gjør at vi kan lene oss til en 
Gud som kjenner menneskenes liv. Jesu fødsel setter i gang 
en bevegelse som aldri har opphørt.                               

Å følge fotsporene etter det lille barnet, er å våge å gå inn i nye 
ukjente landskap ut fra evangeliets grensesprengende kraft til 
å åpne livets kilder og framtidshåp for alle mennesker.

Paradisgrønt. Englene bærer bud om et evigvarende håp. Håp 
for i dag og for morgendagen.
Paradisgrønt. Barnet i Betlehem. Vi aner noe om dette barnet. 
Ja, vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarnets livgivende 
og trøstefulle nærvær midt 
iblant oss. 

Velsignet julehøytid ønskes 
dere alle.

Solveig Fiske
Hamar biskop

Våketjenesten: 
tlf. 46 86 18 9 0
(Døgnbemannet Vakttelefon)

Digital utgave av dette nummeret av Menigheten Vår fin-
ner du på www.brottum.no. 

Bispevisitas i Brøttum sokn.
Den utsatte bispevisitasen gjennomføres onsdag 23.mars 2022 
for Brøttum sokn. Etter et rikt program for biskopen gjennom 
dagen avsluttes den med kveldsgudstjeneste for alle i Brøttum 
kirke.
Følg med for info om klokkeslett for denne i aviser og på Brøt-
tum menighet sin hjemmeside.
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SORGGRUPPE
Ringsaker prosti/kommune ønsker å være til hjelp 
for de som opplever sorg, og vil nå gi tilbud om å 
delta i en sorggruppe. Det er en samtalegruppe der 
en kan få sette ord på tanker, følelser og reaksjoner 
som en har etter å ha mistet en nær person. Den 
enkelte bestemmer selv hvor mye en vil dele, og til-
budet er for alle uavhengig av livssyn. 

Nye sorggrupper starter etter hvert som det er nok 
deltakere.  Gruppene blir satt i sammen ut fra alder 
og sorgsituasjoner som ligner hverandre. Sorggrup-

pen skal være et trygt fellesskap og har en fast ram-
me. Hver samling varer ca 1,5-2 timer og en legger 
opp til 6-8 samlinger. Vi planlegger og gjennomfø-
rer ut fra gjeldende smittevernregler. 

Du kan ta kontakt med  prostiprest Anniken 
Urianstad, 408 26 499, (au676@kirken.no),                                               
prostidiakon Lisabeth Kvalevaag-Holm, 97126877, 
(lk786@kirken.no) eller prester i prostiet.  Det er 
foreløpig diakonen i samarbeid med prostiprest og 
andre prester som leder samlingene.

Du kan også ta kontakt med oss i kirken om du 
trenger å prate med noen. 

Mer kontaktinfo finner du på vår hjemmesiden: 
www.kirken-ringsaker.no                                                         

         

Stoff til Menigheten vår kan sendes på 
e-post til randi.saetherstuen@gmail.
com

Frist for innsendelse av stoff til neste 
nummer er tirsdag 22. mars. Neste 
nummer kommer torsdag 7. april

Beklagelse.
På gudstjenesten på Alle Helgens dag min-
nes de som er stedt til hvile ved kirkene i 
soknet siste året. Navnene blir lest opp, og 
vi tenner lys. På årets gudstjeneste i Brøt-
tum kirke ble dessverre et navn glemt, og 
korset manglet et lys. Marit Helene Kjone-
rud sin urne ble satt ned på Brøttum kirke-
gård, og henne skulle det også vært tent lys 
for. Vi beklager dette og lyser fred over Marit Helene Kjone-
rud sitt minne.

Slekters gang
Døpte    
28.11.2021 Mesnali kirke  Linnea Røberg Vesterli
21.11.2021 Brøttum kirke  Silje Berg Øverbø
21.11.2021 Brøttum kirke  Mari Sletten Lohnsveen
31.10.2021 Lillehammer kirke Mats Andrassen Trannum
24.10.2021 Ringsaker kirke  Elja Noelle Skråmo
10.10.2021 Sandefjord kirke Ida Moland
02.10.2021 Mesnali kirke  Andrea Oline Stave Ottem
26.09.2021 Brøttum kirke  Milja Bernersen
26.09.2021 Brøttum kirke  Sigurd Haaberg  Øverbø
19.09.2021 Sjusjøen fjellkirke Olivia Haugen
    
Døde    
09.12.2021 Mesnali kirke  Arve Edvin Evensen
03.12.2021 Brøttum kirke  Kari Søyland Haugødegård
26.10.2021 Brøttum kirke  Helge Sørum
22.10.2021 Brøttum kirke  Erling Bjerkhagen
14.10.2021 Brøttum kirke  Roar Magne Strømmen
24.09.2021 Brøttum kirke  Per Stensli
17.09.2021 Mesnali kirke  Steinar  Stueløkken
    
Viet    
16.10.2021 Brøttum kirke  Elin Sønsteby og Kjetil Varhaug  
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Søndag 10. oktober var det konfirmantjubileum 
i Brøttum kirke for de som ble konfirmert i 1971 
i Mesnali og Brøttum kirke. Det var 14 jubilan-
ter som møtte. Stemningen var god allerede fra 
de møttes i kirka. Etter gudstjeneste og fotogra-
fering, var det samling på Brøtheim der Jane 
Sorken hadde gjort fint i stand med fint dekket 
bord og god mat. 

Tekst og foto: Gerd Marit Myrvang 

Bakerst fra venstre: Per Arne Barli, Syver Amb, Svein Normann Larsen, Svein Haugen. Midterste rad: Sverre 
Hovde, Bodil Fauskrud, Bjørn Bergseng, Torunn Skar Nordvik, Terje Myrvang, Kåre Halden, Marit Kristin Bruget. 
Foran: Eli Anne Halla, Eli Rudland Næss, Liv Inger Syljuåsen.  Foto Sæther Foto AS, Lene Sæther.

50-års konfirmanter

Denne salmeteksten skrev Edvard Hoem 
til 10-årsjubileet for terrorhandlingen i re-
gjeringskvartalet og på Utøya. Den finnes på 
hans datter, Ine Hoem, sitt nye album «Alt vi 
har kjært» fra august 2021.

SORGSALME
Trø stilt der sorga herjar, la saknet finne fred.
Den største sorg er heilag. I den skal under skje!
Dei veit det, dei som sørger, at dagar kan bli år
før deira liv kan bera det ingen no forstår.
Gi tid, gi tid av nåde! I dag er nådens tid.

Til dei som søker rettferd gav Gud den gode jord,
med tre som veks, og fuglar som flyg frå sør mot nord,
med bølgjer og korallar, med nordlys, storm og snø!
med tårer, gråt og latter, med stjerner over sjø.
Hans tid er gitt av nåde. I dag er nådens tid.

I natt og mørker, Herre, skal no din kjærleik bu!
Løft sjelene som sørger frå dødens bitre gru!
Gi smak og lukt og fargar, vekk deira stumme song,
så dei kan kjenne glede og finne trøyst ein gong.
I dag er Herrens time. I dag er nådens tid.
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Hva er vel lysere, varmere og mer uforglemmelig enn 
minner fra barndommens jul. 
For meg var i hvert fall julen et glimt inn i en eventyr-
verden, langt vekk fra hverdagens nøysomhet. 

Før jeg begynte på skolen, bodde vi i Hemsetra, et bruk 
inne i skogen. På to små rom i andre etasje bodde mor, 
far og jeg. I første etasje bodde bestemor og bestefar og 
katten. 

Fra kjøkkenvinduet vårt hadde vi utsikt til Egel-
tjernsmyra, og langs den gikk Bulldoservegen. På denne 
veien så far og mor Kubrandhaugnissen vandre i tida før, 
under og etter jul. Han bodde selvfølgelig på Kubrand-
haugen og passet litt på at jeg oppførte meg pent. Særlig 
jula da jeg fikk spark, husker jeg de så ham både titt og 
ofte. De påstod at han var på tur for å hente sparken jeg 
hadde fått på forskudd. Han syntes jeg var litt vel sur og 
sint til tider den vinteren. Jeg fikk aldri øye på den der 
nissen, men jeg hadde stor respekt for ham og likte ikke 
å passere Kubrandhaugen. Sparken fikk jeg beholde, og 

hadde vanvittig mye gøy med den.
En ting jeg undret meg mye over, var hvorfor nissen 

aldri kom til meg selve julekvelden. Gavene ble alltid bare 
plassert utenfor døra. Ei jul spurte jeg mor forsiktig hvor-
for han ikke kom til oss, andre unger hadde jo besøk av 
ham på julekvelden. Da så mor varmt på meg og svarte: 
«På julekvelden feirer vi at Jesus ble født, ikke nissen.» Jeg 
forstod ikke svaret, men julekvelden var magisk. Kjøkke-
net nede hos bestemor og bestefar var forvandlet til en 
festsal med hvit stivet duk på bordet, pent dekket på, og 
høye hvite lys midt på, de brant som stjerner. Det luktet 
festmat, vi hadde pyntet oss og alle smilte og var glade. 

Da jeg var fem år, kom det en gave jeg aldri glemmer, 
og som jeg har enda, 65 år etterpå. I skinnet fra levende 
lys på juletreet pakket jeg ut ei dokkeseng med sengetøy, 
og oppi den lå det et under av ei celloloiddokke. Den var 
ca 50cm høy, hadde brune øyne, og et for meg, sjeldent 
godt fjes. På seg hadde den en blå kjole med puffermer 
og hvite kroklisser. Jeg var verdens lykkeligste nybakte 
dokkemamma, og ett stod klart for meg: Den aller beste 
julegaven fikk jeg av mor og far, aldeles ikke av en nisse. 
Og vet dere hva, jeg tror aldri Kubrandhaugnissen lusket 
rundt for å se om han måtte hente den julegaven. 

Tekst og foto: Randi Sætherstuen

Barndommens jul.

Quiz nr.4 2021 
1. Hvor i Bibelen finner vi fortellingen om Jesu    
    fødsel? 
2. Hva er det Matteus vektlegger som Lukas ikke   
   nevner?
3. Hva var det som gjorde at disse vismennene kom  
   til Herodes i Jerusalem?
4. Hvordan fant de etterpå fram til Jesus i Betle-    
    hem?
5. Hvorfor dro ikke vismennene tilbake til Jerusalem  
   for å fortelle Herodes om at de hadde funnet   
   barnet?
6 .Hva ga en engel Josef beskjed om i en drøm?
7. Hvorfor skulle de flykte?
8. Hos Lukas kan vi lese om englene som sang. Hva  
    sang de?
9. Hvordan plasserer begge evangelister Jesu fødsel  
    inn i en historisk sammenheng?
10. Maria og Josef var trolovet. Hvorfor skilte ikke  
    Josef seg fra henne da han skjønte at hun var blitt  
    gravid før de to hadde kommet sammen? (iflg.  
    jødisk lov var trolovelse bindende og kunne bare  
    oppløses ved skilsmisse.)

Svar side 16
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Prestens hjørne

Trenger du noen å snakke med? 

Prostidiakon Lisabeth Kvalevaag-Holm tilbyr «Walk and talk». Det er en samtale mellom en person og dia-
konen mens man går tur. Det er du som bestemmer hva du ønsker å snakke om. Diakonen har taushetsplikt. 
Turene skjer hovedsakelig i nærheten av Brumunddal og Moelv.  
Send en SMS, e-post eller ring til diakonen for å gjøre avtale om tidspunkt og sted. 

Telefon: 97 12 68 77, 
e-post: lk786@kirken.no

MENIGHETEN VÅR takker alle som gir sitt bidrag til utgivelsen av bladet. Etter at bladet nå produseres i farger, koster det ca. 
60.000 kroner årlig i trykke- og distribusjonsutgifter. I tillegg til kirkelig stoff forsøker redaksjonen også å skrive om aktuelle sa-
ker og om personer som vi synes fortjener omtale fra bygdene våre. Vi tar gjerne imot tips fra leserne. I tillegg til annonseinntekter 
er vi avhengige av frivillige gaver og er takknemlige for en skjerv, stor eller liten, til konto nr. 1822.67.86216

Et år er gått og igjen går det 
fort mot advent og jul. Like 
fort og brått som i fjor. Ad-
venten er en forberedelsestid 
og ventetid, et lys i mørket 
og en tid for forventning og 
refleksjon. Det har kanskje 
blitt litt glemt i senere år, 

midt i alle aktiviteter, julehandel og arrangementer og et 
julefokus som stadig kommer tidligere. Adventen skal også 
kunne være en fin tid, en magisk tid der vi alle kan finne 
barnet i oss og se fram mot jula. Vi snakker om jula som 
barnas høytid og vi kan alle prøve å finne barnet i oss, selv 
om det kan være en travel tid for voksne. Om vi får det til, 
kan vi prøve å kutte ut noe av det som stresser oss, senke 
skuldrene litt og legge om tidskjemaet noe. Vi kan gjøre 
aktiviteter som både gir oss glede og som kan glede eller 
hjelpe andre. Både i adventen og ellers, kan vi sette av tid 
til å vise både oss selv og andre omsorg. 

Advent og jul er dessuten en tid for mye sang og sang 
kan brukes for å uttrykke mye, som glede og sorg, klage og 
jubel. Folk har sunget til alle tider, men i jula synger nok 
mange oftere enn ellers i året. Og det er mye musikk og 
sang å velge i. I juleevangeliet synges det også. Maria syn-
ger når hun går gravid og englene i julefortellingen synger 
en lovsang når Jesusbarnet er født og forteller på den må-
ten gjeterne om det som har skjedd, om underet i at Gud 
har kommet til jorda som et lite barn, med håp om fred 
og omsorg. Ja, også julefortellingen og sangene vi synger 
handler om håp og det magiske i verden.

Jeg har selv mange jule- og adventsalmer som gir meg 
spesielle minner og setter meg i julestemning. På ulike vis. 
Både noe vemodig og noe koselig med minner fra jule-
pyntlaging og dekorering hjemme, søndagsfrokoster og 
middager i adventen med musikk til, kakebaking og an-
net. I ungdomstiden ble jula plutselig noe litt annet, mel-
lom barndommens jul og jula som voksen. I den tiden var 
ikke jula alltid like vakker, stemningen var liksom ikke den 
samme, uansett hvor mye jeg prøvde, der jeg sto mellom 
barnas og de voksnes verden. Heldigvis kom magien mer 

tilbake noen år etter. Og nå viderefører jeg selv tradisjoner 
og skaper noen nye for meg selv.

Også i år vil jeg oppfordre alle til å prøve å finne barnet i 
seg og magien ved jula. Kunne nyte og stresse ned. Selv er 
det ikke alle de store aktivitetene eller tingene jeg husker 
fra jula som barn, men de små øyeblikkene. De som var så 
gode, uten at det var lagt mye energi og ressurser i å få dem 
fram. Ofte er det enkle det beste. 

Da jeg selv sang i barnekor, sang vi alltid «Nå er den hel-
lige time» på julegudstjenesten og det skapte stor stemning 
for oss. Sangen, juleevangeliet og det å høre kirkeklokkene 
på slutten av gudstjenesten før vi alle ønsket hverandre god 
jul. Det var forventning og fellesskap. 

Nå er den hellige time
Vi står i stjerneskinn
Og hører klokkene kime
Nå ringes julen inn

Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vår jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover
Nå er Guds himmel nær
Vår lange vandring er over
Stjernen har stanset her

Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eie en gang
For dette barn har himmlen med
Og jorden fylles med sang

 («Nå er den hellige time», vers 1-2 + refreng, Norsk salme-
bok 2013, nr. 68)

Johanne Gram-Nilsen
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Glimt fra julemarked i Mesnali 
torsdag 25. november.

Fra kl 16 på ettermiddagen ble det arrangert julemarked i Mesnali ved «Fra Topp Til Tå». «Sysleriet» hadde for anled-
ningen trukket ned dit. I tillegg var også Camp Sjusjøen med, og der kunne man få servering til langt utpå kvelden.
Det var en rekke aktiviteter både for store og små. Her kommer noen få glimt fra arrangementet:

Hit til Camp Sjusjøen kunne 
man gå for å få seg litt mat.

Ved «Fra Topp Til Tå» foregikk selve julemarkedet, 
ute og inne, med en rekke tilbud.

Med 5/6 kuldegrader var det godt å stikke
 bortom bålpanna for å varme seg opp litt, eller
 stikke inn i lokalet for å se seg rundt der.

Her har Hjørdis Østvang og Lillian Evensen rigget seg til med lot-
teri, og det var flotte gevinster. Inntekten gikk til Forsamlingslokalet 
Fjellnær.

Tekst og foto: Olav Magne Heldal

Vi stanset opp ved denne stand’n som viste fram forskjellige trearbei-
der. Arne Øversveen hadde kledd seg godt i kulda og viste fram sine 
selvlagede arbeider, fra små krus opp til store dreide fat. Her kunne 
man fort vippse til seg noen godbiter.
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Menigheten Vår har møtt unge og blide Gaydoh fra 
Myanmar og Åse Sletvold til en inntrykksfull samtale. 
Dette er to personer fra to totalt ulike kulturer og ulike 
generasjoner, som har utviklet et nært og varmt forhold. 

Barndom
Gaydoh levde sine første barneår i en 
landsby i Myanmar. Hun var eldst i en 
søskenflokk på fem og bodde sammen 
med foreldrene, de hadde et «normalt» liv 
med storfamilie i samme landsby. Likevel 
var ikke hverdagen så trygg som den burde 
vært, landsbyens befolkning var karensk, 
en folkegruppe med eget språk og kultur, 
og som bekjenner seg til kristendommen. 
Karenerne ble forfulgt av landets myndig-
heter, noe Gaydoh fikk smertelig erfare. 
En dag ble landsbyen angrepet av soldater 
som skjøt alle de så rundt seg. Gaydoh sin 
far var ute da angrepet skjedde, og var av 
de mange som ble drept den dagen. For-
tvilet stod resten av familien tilbake uten 
en gang å finne faren og kunne begrave 
ham. Gaydoh forteller at han senere ble 
begravet av folk fra landsbyen, men hun 
vet ikke hvor graven er. 

Resten av familien måtte rømme til en annen landsby og 
finne nytt fotfeste der. Men de fem søsknene skulle ram-
mes av mer sorg. Ikke lenge etterpå døde også moren fra 
barna sine. Gaydoh og den yngste av søsknene fikk bo hos 
en tante som selv var enslig mor. Gaydoh forteller at hun 
fikk mye ansvar for denne lillebroren. Han hadde dårlig 
helse som liten og kunne blant annet ikke gå. Gaydoh ville 
gjerne leke og løpe med de andre barna og tok han på ryg-
gen og for av gårde, selv om de voksne ikke ga henne lov. 

Flukt
Tante som de bodde hos, ville gi søsknene en bedre framtid 
og bestemte seg for å flykte til Thailand med barna. Ikke 
bare tok hun med seg Gaydoh og lillebroren, hun sørget 
også for at de tre andre søsknene kom seg ut av Myanmar. 
De havnet etter flukten i flyktningeleir i Thailand. Søs-
knene ble plassert på barnehjem, en eldre karensk dame 
tok vare på dem. Gaydoh kaller henne bestemor. I denne 
flyktningeleiren ble søsknene boende i 6 år. Gaydoh fortel-
ler at som foreldreløs var du absolutt nederst på rangstigen. 
Det betydde at de måtte finne seg i daglig mobbing og 
nedsnakking uten at noen tok dem i forsvar. Framtidsut-
siktene deres så ikke særlig mye lysere ut enn de hadde 
gjort i Myanmar, bare den fryktelige forfølgelsen slapp de. 
Så ble en av søsknene syk i leiren, hun havnet på sykehus 
fordi hun trengte blodoverføring. Den gikk ikke bra, og 
søsteren døde. Enda et tap for dem.

Til Norge 
Så snudde skjebnen. De fire gjenlevende søsknene ble valgt 

ut som kvoteflyktninger av FN, og fikk komme til Norge. 
Gaydoh kan i dag fortelle smilende om møtet med et is-
kaldt og nedsnødd Norge en januardag i 2010. Heldigvis 
sier hun, fikk bestemor fra barnehjemmet i flyktningeleiren 
følge med dem til Norge. «Vi hadde lært litt om Norge, 
kulda og snøen i Thailand, men ante jo ikke hvordan det 
var i praksis. I Thailand er det sjelden under 20 varmegra-
der. Så da vi i våre vanlige klær steg av flyet på Gardemoen, 
og møtte vinteren, fikk jeg litt av et sjokk!

Møte med Lillehammer
 Vi skulle bo på Lillehammer. Der fikk vi en liten leilighet 
der vi skulle være 7 personer. Jeg gledet meg til varmen 
innendørs. Men der kom et nytt sjokk for meg. I gangen 
luktet det så vondt, det luktet sko, litt rå klær. Så fremmed 
og ekkelt. Jeg orket nesten ikke være inne heller.» Gaydoh 
var en meget forsiktig og litt redd 19-åring som skulle byg-
ge opp en ny tilværelse i et totalt ukjent land med et språk 
hun ikke forstod ett ord av. «Jeg gikk til gudstjeneste i bap-
tistkirken på søndager og skjønte ingenting,» forteller hun 
tankefullt. «Jeg var veldig usikker og redd fordi jeg ikke 
skjønte språket og lot være å gå på kirkekaffe etterpå, der 
jeg kunne blitt kjent med noen og kanskje lært litt norsk. 
Innprentingen om at jeg var lite verdt stakk dypt.» Det var 
litt enklere for de yngre søsknene hennes. De ble med på 
søndagsskole og ten-treff og knyttet kontakter der. 

Møte med «bestemor» Åse Sletvold 
Gaydoh fikk norskundervisning på Lillehammer Lærings-
senter. I tillegg til norskundervisning for fremmedspråklige 
elever var det der mulig å delta på forskjellige andre akti-
viteter som gitarkurs og strikkekurs m.m. Gaydoh var med 

Gaydoh og «bestemor» Åse.
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på kurs i strikking. Flere frivillige hjalp til med opplæringa. 
En dag kom Åse Sletvold inn i klasserommet sammen med 
Reidun Hemma.  Gaydoh forteller at hennes og Åses øyne 
møttes. De fikk umiddelbart god kontakt. «Det gav meg 
slik en god og varm følelse», sier hun.  Etterpå har Åse vært 
hennes «bestemor» og store støtte i livet.  Gaydoh har ringt 
til Åse når hun har hatt behov for hjelp. Det kunne være 
leksehjelp, handletur eller skyss til tannlegen på Gjøvik.

Kommer straks
Åses svar på Gaydohs bønn om hjelp var vanligvis: «Jeg 
kommer straks.» Gaydoh ante ikke hvor langt det var fra 
Lismarka til Lillehammer. Hun trodde Åse bodde like 
i nærheten og begynte å lure på hva i all verden ordet 
«straks» betydde.

Uvurderlig hjelp
Etter hvert har Gaydoh blitt kjent med hele familien Slet-
vold, og Asbjørn er blitt «bestefaren» hennes. Gaydohs søs-
ken er også inkludert i felleskapet og kan søke råd og hjelp 
i Lismarka. I sommer giftet Gaydoh seg på Lillehammer 
med kjæresten som også har flyktet fra Myanmar. Åse og 
Asbjørn var selvskrevne gjester i bryllupet.

Arbeider på Montebello nå
I flere sesonger har Gaydoh jobbet på Rømåssetra. Ar-
beidsgiveren der gir henne sitt beste skussmål. «Gaydoh 
er stillferdig, rask og effektiv og lærer fort», sier Åse. «Hun 
har til og med lært seg å koke rømmegrøt» Senere har hun 
arbeidet i en barnehage på Lillehammer, men nå jobber 
hun med renhold på Montebello. 
Vi ønsker Gaydoh og hennes familie lykke til videre i Nor-
ge! 

Tekst: Gurid Torill Solberg og Randi Sætherstuen
Foto: Gurid Torill Solberg

Nærmiljøanlegget er åpnet. 
I forrige nummer av Menigheten Vår 
hadde vi en reportasje om nærmiljø-
anlegget ved Brøttum barne- og ung-
domsskole. Da var fortsatt deler av 
anlegget en byggeplass. Nå er hele an-
legget ferdig og innbyr til aktiviteter av 
mange slag. Jeg tok en tur en søndag 
formiddag, akkurat da var det stille på 
plassen, men i det jeg gikk, kom det 
noen gutter med en fotball. Flott at 
anlegget er i bruk.

Og som vi kjenner til fra forrige nummer av 
bladet, går nærmiljøanlegget rundt hele sko-
len.

Tekst og foto: Randi Sætherstuen

Den gamle grusbana i helt ny og innbydende drakt. Her 
kan man både være i aktivitet og sitte og se på.

Her er det både treningsap-
parater og ideer til hvordan de 
kan brukes.
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Min salme
Med en far som var predikant 
og som holdt mange husmøter 
gjennom 40 år, og med besøk 
både på bedehuset og besøk i 
kirka i min oppvekst, ble jeg 
nærmest oppfostra med sang, 
musikk og salmesang. Jeg har 
alltid vært glad i sang og mu-
sikk. Det er mange fine salmer, 
det er ikke lett å velge, men en 
jeg liker veldig godt er ”O helga 
natt”. Nå når julehøytiden nær-
mer seg, er det nå naturlig for 
meg å velge en julesalme. 
Jeg har lyst til å utfordre en ny person til å velge 
”Min salme” i neste nummer  av ”Menigheten Vår” 
som kommer ut våren 2022.  

Så Solveig Sørum Sletmoen, her er stafettpinnen din.

O helga natt
O helga natt! O helga stund för världen,
då Gudamänniskan till jorden steg ned!
För att försona världdens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igjennom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
 
Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
 
Ty frälsar’n krossat våra tunga bojord,
vår jord är fri, himlen öppen är.
Ut i din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän skall bli dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han ned steg i sin stilla grav.
 
Folk! Fall nu neder och 
hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du fräls-
ning åt oss gav.
O helga natt, du fräls-
ning åt oss gav.
 
Tekst/mel.: Adolphe 
Adam (Augustin Kock, 
Svensk tekst)

Samtaletilbud

Du kan prate med presten om 
det meste.
Ikke noe er for stort eller for lite, 
og det må ikke handle om tro. 
Som prest har jeg taushetsplikt 
og kan kontaktes av alle. En vik-
tig del av utdanningen og jobben 
som prest er også samarbeid på 
tvers og å være en samtalepart-
ner for alle som ønsker og tren-
ger det, uansett bakgrunn, tro 
eller alder. Så om du ønsker en å 
lufte tanker med, små eller store, 
er det bare å ta kontakt med meg 
på epost eller sms/telefon for 
å avtale tid. Vi kan møtes i kir-
kerommet, på kirkekontoret, på 
telefon eller gå tur sammen (se 
kontaktinfo foran i bladet)
(Dette er et tilbud i tillegg til dia-
konens faste tilbud) 

Vennlig hilsen Johanne 

KRIK 
er et sosialt, sportslig og tverrkirkelig 
felleskap for alle ungdommer i kom-

munen fra 13 – 25 år.
Vi møtes en gang i måneden på Bru-
munddal ungdomsskole til fysisk ak-
tivitet, samtaler, enkel matservering 

og
 ”ord for kvelden”.

Førlg med på facebook og på kirken-
ringsaker.no                                                          

Tidspunkt: 1900-2030. KRIK er gra-
tis 

Kontaktinfo: lk786@kirken.no  Lisa-
beth, diakon i DNK, Ringsaker prosti. 

Gjeldende smittevern ivaretas.                                   

Vaffel Cafe’
Moelv Kirkesenter, andre onsdag 

i hver måned, kl 1130 – 1330.
Arrangør: Røde Kors, Kreftfore-

ningen,
Ringsaker Demensforening og 

Den Norske kirke
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Vår lokale forfatter, Torbjørn Hovde, er 
igjen på farten med ny bok, nesten like 
sikkert som det blir høst. Vi er blitt vant 
til at det er store sprang i temaene Tor-
bjørn tar opp: romaner med temaer fra 
bygdenorge, historisk stoff fra tsartiden 
i Russland til humoristiske skildringer 
fra Ringsaker, for å nevne noe.

Nå tar han for seg en av de fire evan-
gelistene, nummer tre i rekken, nemlig 
Lukas.  De fleste av oss kjenner ikke så 
mye til denne evangelisten. Kan hende 
husker vi at det er hos evangelisten Lu-
kas vi finner juleevangeliet, ett ellet an-
net sted. Noen husker nok at det står i 
kapittel 2, fra vers en til tjue. Så er det 
gjerne stopp.

Det er begrenset hvor mye vi vet om 
Lukas, men vi vet at han har skrevet 
Lukasevangeliet og Apostlenes gjer-
ninger. Han fulgte med Paulus på flere 
misjonsreiser, var lege, og antageligvis 
var han ikke jøde. Til tross for et be-
grenset kildemateriale kaster Torbjørn 
Hovde seg over oppgaven å skrive en 
biografi mye basert på antagelser og 
indisier. Ut fra flere kilder trekker han 
den slutning at Lukas var greker og 
kom fra Antiokia, i dag Antakya i søn-
dre del av Tyrkia, mot grensen til Syria. 
Etter hvert ble han kjent med kristen-
dommen og ble omvendt til den kristne 
tro, sluttet seg til Paulus på hans andre 
reise og fulgte han på den tredje og fjer-

de misjonsreise. Lukas må ha vært en 
velutdannet mann. Stilen i Lukasevan-
geliet og i Apostlenes gjerninger er mer 
litterær og forseggjort enn ellers vanlig 
i Det nye testamentet.

Ut fra Lukasevangeliet og Apostle-
nes gjerninger gir forfatteren oss et 
innblikk i reisene sammen med Pau-
lus fram til de ender opp i Roma der 
Paulus antagelig led martyrdøden etter 
den store bybrannen, i år 64, som kan 
ha ødelagt halve byen og gjort over 200 
000 mennesker husløse, mens et ukjent 
antall omkom. I Roma slutter også si-
kre spor etter Lukas. Mange syns det er 
rart at Apostlenes gjerninger slutter så 
brått og ikke forteller noe om det som 
skjedde med Paulus. De fleste bibelfor-
skere mener nemlig at de siste vers av 
ApGj er skrevet av en annen enn Lu-
kas og antyder at Lukas kan ha dødd 
og ikke ble ferdig med verket sitt.  Mye 
er usikkert !    

En ting er imidlertid sikkert: Jule-
evangeliet finner vi bare hos Lukas. 
Matteus forteller også om Jesu fødsel, 
men ut fra Josefs synsvinkel. Lukas gir 
Maria en mer framtredende rolle. Disse 
beretningene er det også knyttet noe 
usikkerhet til opp mot historiske fakta, 
f.eks. angående nøyaktig tidsangivelse 
for Jesu fødsel

I Lukasevangeliet finner vi en del 
stoff vi kan kalle for særstoff, stoff som 
bare han har tatt med: f.eks. historien 
om den barmhjertige samaritan. I be-
retningen står det at samaritanen gikk 
bort til mannen, « helte vin og olje på 
sårene hans og forbandt dem». Akkurat 
slik behandling som legekunstens far, 
Hippokrates, hadde foreskrevet som 
behandling!

Fortellingen om sølvmynten som ble 
funnet igjen, er Lukas alene om. Det 
samme gjelder fortellingen om den for-
tapte sønn.

Forfatteren hevder også at kvinnene 
har en mer sentral rolle hos Lukas enn 
hos de andre evangelistene. Johannes 
nevner Maria bare to ganger(da som 
«Jesu mor»). Markus bare en gang(da 
som «moren hans») ,Matteus tre 
ganger(da som «moren hans», «hans 
mor»,»det morsliv som bar deg».)

Beretningen om Lukas er også beret-

ningen om aristokraten som ble de fat-
tiges talsmann. Det er ingen tvil om at 
han kom fra en overklassefamilie, fikk 
god utdannelse og kunne kanskje fått 
en høy stilling  i samfunnet. Ut fra det 
vi kjenner til om hans liv, kan det synes 
rart at han endte der han gjorde. Når 
han brøt med sin familie eller hvor-
dan, vet vi ikke. Kanskje skjedde det 
en gradvis distansering, eller kanskje 
skjedde det brått. Kanskje hadde han 
fortsatt forbindelser til den samfunns-
klassen han kom fra.

Lukas er kanonisert som helgen i den 
katolske kirke. Han er skytshelgen for 
leger. Flere sykehus rundt om i verden 
har også Lukas’s navn. Lukas’s minne-
dag i den katolske kirke er 18. oktober.

Også i kunsten har han satt spor etter 
seg. Flere fortellinger fra Lukasevange-
liet har vært utgangspunkt for motiver 
i bildekunst, f.eks. «Den fortapte sønns 
hjemkomst» og «Paulus i fangenskap», 
malt av Rembrandt. Også i musikkver-
den har evangeliet vært til inspirasjon. 
Tenk bare på hva juleevangeliet har be-
tydd for salmedikterne som har skrevet 
«Et barn er født i Betlehem», «Jeg syn-
ger julekvad» og «En frelser er oss født 
i dag».

 Evangelisten Lukas har satt mange 
spor etter seg opp gjennom århun-
drene. At han er havnet på tredjeplass 
i rekken. Han har ikke noen redusert 
betydning av den grunn.

Å gi seg i kast med å skrive en bio-
grafi om evangelisten Lukas er et dris-
tig foretak. Det er mange forskjellige 
kilder å benytte, eksperter er uenige, 
det kan være mange tolkninger. Uan-
sett har forfatteren gitt oss mulighet til 
å bli litt bedre kjent med Lukas, man-
nen bak Apostlenes gjerninger og Lu-
kasevangeliet. Boka henvender seg nok 
helst til personer med spesielle interes-
ser i bibelsk/historisk retning, men den 
vil nok også passe for de som bare med 
et åpent sinn vil finne ut litt mer om 
mannen som har vært til inspirasjon for 
så mange.

Boka koster kr. 100,- , en billig penge  
for ei bok som bidrar til å utvide hori-
sonten.

Tekst: Olav Magne Heldal

«Det skjedde i de dager»
Evangelisten Lukas
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Lions Røde Fjær er et nasjonalt krafttak for en 
god sak. «Én god handling er bedre enn 1000 
gode tanker» – slik tenker medlemmene i Lions, 
den frivillige og humanitære organisasjonen som 
feiret 100 år i 2017.

Det har gått 50 år siden den første Lions Røde 
Fjær- aksjonen la grunnlaget for etableringen av Bei-
tostølen Helsesportsenter. Med tildelingen av en ny 
Lions Røde Fjær- aksjon, har BHSS fått muligheten 
til å kunne gå inn i 50 nye år som det ledende helses-
portsenteret i verden. 

Lions kom til Norge i 1949, og medlemstallet i dag 
ligger på rundt 9.300, fordelt på 380 klubber over hele 
landet. Vi er som folk flest, menn og kvinner i alle 
aldre som bruker noe av fritiden vår til å hjelpe andre. 
Du har kanskje sett oss samle inn penger der du bor? 
Da skal du vite at 1,4 millioner medlemmer over hele 
verden deler den samme drivkraften – vi vil gjøre lo-
kalsamfunn bedre, særlig for barn, unge og funksjons-
hemmede.

 Av og til, rundt hvert femte år, trommes gode krefter 
sammen til en større landsomfattende innsamlingsak-
sjon. I 1966 dro Lions i gang sin aller første Røde 
Fjær-aksjon for å bygge Beitostølen Helsesportsenter. 
Og det norske folk har siden den gang stilt opp – hele 
8 aksjoner har gitt 175 millioner, tilsvarende ca. 400 
millioner i dagens pengeverdi.

Nå bretter vi nok en gang opp ermene. Denne gan-
gen for at alle at barn skal ha likeverdige muligheter 
uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn 
og bosted. Vi håper du vil være med på denne dugna-
den – å bygge et tidsriktig «Lionshus», et familie- og 
kompetansehus for alle på Beitostølen Helsesport-
senter!

Aksjonens mål

Alle barn skal ha likeverdige muligheter uavhenging 
av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. 
Lions Røde Fjær går til byggingen av et familie- og 
kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter.

BHSS er en rehabiliteringsinstitusjon innen spe-
sialisthelsetjenesten med tilbud til barn, ungdom og 
voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser 
og funksjonsnivå. Senteret ble åpnet i 1970, grun-
net den aller første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966, 
med senterets grunnlegger Erling Stordahl i spissen. 
Funksjonshemmede fikk mulighet til å leve et aktivt 
og sosial liv, med arbeid, kultur, idrett og friluftsopp-
levelser i fokus.

Siden den gang har utallige barn, ungdom og voksne 
fått oppleve å se “muligheter fremfor begrensninger”, 
som er senterets viktigste ledesnor.

Som en del av spesialisthelsetjenesten har BHSS 
ansvar for å tilrettelegge sine tilbud slik at tjenestene 
som ytes blir likeverdige for alle, ikke minst for de 
mest sårbare gruppene i samfunnet. For å bedre kunne 
imøtekomme disse behovene, ønsker BHSS å legge 
til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede 
familieleiligheter under oppholdet – i et familiehus. 
Det skal være et sted hvor familier får bo sammen, 
ta del i aktiviteter og prøve hjelpemidler, slik at både 
barn og foreldre får økt livskvalitet og større frihet i 
hverdagen.

Familiehuset skal ha fokus på å utvikle familiens 
kompetanse og forutsetning for å kunne støtte bar-
net/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Siden 
2011 har BHSS tilbudt familieopphold der familiene 
er sammen i aktivitet for å bedre ferdighet, prøve ut 
aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpas-
sing av aktiviteter med tanke på videreføring i eget 
lokalmiljø.

LIONS RØDE FJÆR
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For å lykkes i arbeidet med å gjøre rehabiliterings-
tilbudet relevant for alle, uavhengig av funksjon, et-
nisk bakgrunn og bosted, samt for å videreutvikle 
BHSS som et ledende ressurssenter innenfor sitt fag-
felt, både nasjonalt og internasjonalt, ønsker BHSS å 
bygge nye familieleiligheter og fasiliteter for å drive 
kompetanseoverføring, forskning og formidling. De 
innsamlede midlene fra Lions Røde Fjær aksjonen 
skal derfor gå til bygging av Lions familie- og kom-
petansehus ved BHSS, slik at alle kan få muligheten 
til å nå sine drømmer.

Aksjonen Lions Røde Fjær gåt til byggingen av et 
familie- og kompetansesenter på Beitostølen Helses-
portsenter. 

Slk er det tenkt det skal bli:
 

Bli med på å støtte aksjonen Lions 
Røde Fjær!
Ditt bidrag er viktig for å få bygget et familie- og 
kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Det 
vil gi et nytt og bedre tilbud til enda flere barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. Slik økes deres muligheter 
til å utvikle sitt potensial og leve et aktivt liv.

Det nye kompetansehuset er nødvendig for en fort-
satt utvikling av fagfeltet fysisk aktivitet og funksjons-
hemming. Denne kompetansen er i dag unik i nasjo-
nal og internasjonal sammenheng.Tusen takk for ditt 
bidrag!
Vippsnummeret til LRF LC Ringsaker Nord

 er   590971

     Små helter.      Store drømmer.

Tekst: Olav Magne Heldal
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Helgen 19.-21.november var det sang- og musikkleir på 
Camp Sjusjøen. Rundt 50 sangglade unger fra 2.-7.trinn 
var samlet og sang og lekte seg gjennom helga. De eldste 
var der fra fredag ettermiddag, mens aspirantene sluttet 
seg til leiren lørdag. 
Instruktør på leiren var Ragnhild Hiis Ånestad. Hun le-
det også koret derfra under gudstjenesten i Brøttum kirke 
søndag. Ragnhild hadde virkelig lokket fram sanggleden 

hos koristene. Hun fortalte at de på leiren hadde lært seg 
sangene vi fikk høre helt fra bunnen av. Utover det hadde 
de også arbeidet med hvordan sanger blir til, og sangens 
plass i gudstjenesten. «Noe terping er det blitt, men det 
må til for at det skal bli gøy» sier Ragnhild.
Og gøy syntes deltakerne at det hadde vært på leiren. Jeg 
snakket med tre av dem:

Fylte kirkerommet med ekte sangglede.

Apolonia Julia 
Hvordan var det å være på leir?

«Det var veldig 
gøy. Jeg fikk nye 
venner.»
Hva har dere 
gjort på leiren?
«Vi har sunget 
og lekt.»
Hva var det beste 
ved leiren?
«Alt var gøy. Jeg 

vil bli med neste gang.»
  

Simen
Hvordan var det å være på leir?

«Det var fint.»
Hva har dere 
gjort på leiren?
«Vi fikk kjær-
lighet formet 
som et hjerte på 
senga på rom-
met da vi kom. 
Så sang vi, hadde 
konkurranser og 

leker. Det var lekeplass ved skogen.»
Hva var det beste ved leiren?
«Det var sangrommet.»

Ida Luise
Hvordan var det å være på leir?

«Det var gøy. Vi 
eldste var der i 
stormen fredag. 
Det gikk bra.»
Hva har dere 
gjort på leiren?
«Vi har lært 
sanger. Så har vi 
spilt og lekt. Vi 
laget pinnebrød. 

Så hadde vi talentiade, jeg var med, 
det var litt flaut, men mest gøy.»
Hva var det beste ved leiren?
«Sangtimene, særlig å øve til konser-
ten her. Jeg vil være med på leir en 
annen gang også.»

På gudstjenesten søndag bidro koret fra leiren med 
engasjerende sanger, og koristene strålte av sangglede, 
noe som smittet over på hele menigheten.

Ragnhild Hiis Ånestad lokket virkelig fram sanggleden i 
koret sitt.

Tekst og foto: Randi Sætherstuen

TROSOPPLÆRINGEN I 
BRØTTUM

ADVENTSAMLINGER FOR BAR-
NEHAGER OG SKOLER
Nå i desember kommer aller skolene til 
kirkene og skal ha adventssamlinger. De 
fleste barnehagene kommer også til kir-
kene. Vi som jobber i kirken får komme 
på besøk til Nordheim barnehage. De har 
nemlig ganske lang vei til kirkene. Ute i 
barnehagene får vi være med på samlings-
stund og lære barnehagen sine julesanger. 
Så har vi med oss julekrybben og forteller 
juleevangeliet.

I adventssamlingene i kirkene leser vi 
juleevangeliet, hører på musikk og noen 
tanker om julen, synger julesanger og ny-
ter lysene, varmen, fellesskapet og alt det 
vakre inne i kirkene. 

BABYSANG
Hver uke er det nå Babysang felles for Brøt-
tum og Åsmarka. Babysanggruppen møtes 
nå på onsdager, kl 11.30 i Åsmarka kirke. 

Babysangen er et tilbud til alle som er 
hjemme med små barn. Tilbudet er gratis 
og det eneste du trenger for å være med, er 
et lite teppe barnet ditt kan ligge på og leke 
med.

For mer informasjon om tilbudet kontakt 
Heidi Sveås, mob; 47708363 eller hs792@
kirken.no.. Se også gjerne etter Facebook-
gruppen: «Babysang på Brøttum og i Ås-
marka».

JULETREFEST PÅ CAMP SJUSJØEN
9. januar kl 17.00 er det juletrefest på 
Camp Sjusjøen. Juletrefesten blir arran-
gert av leirstedet og kirken. Har du spørs-
mål om festen kontakt Heidi Sveås, mob; 
47708363 eller hs792@kirken.no.
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Våre annonsører:

Joker Brøttum  -  62 36 01 20
joker.brottum@joker.no

Brøttum:
Joker Brøttum. joker.brottum@joker.no   62 36 01 20 
Brøttum Fysioterapi     62 36 04 36
Tom Gøran Vandevjen: 95 80 84 73 og Kristin Sønstegård: 41 64 55 44
Samuelstuen Camping    62 36 03 90
Helge Sletmoen, snekker    90 13 59 55
Monssveen Gaard     62 36 48 97
Hallan Bygg AS  93 09 40 94  92 64 13 62
Nordre Ringsaker Taxi AS    62 36 03 10
Brøttum Camping     62 36 02 75
Bjarne Andrè Bjørke, Kløvstadhøgdvegen 542, 2372 Brøttum  94 19 99 46  
bja-bjo@online.no
Fløtlien Elektro, Kløvstadhøgdvegen 683,      95 99 87 48  
      90 67 62 93
InteriørSøm AS,  Vibeche Landøy Hatlenes      98 80 48 13

Mesnali:
Messenlien, Bård, snekkerverksted   62 36 32 38
PIHL AS (Pihlske Sameie)    62 36 33 50
Rosendahl frisør     62 36 32 69
Håkon Rogstad, maskinentreprenør 958 75 120 62 36 31 26
Mesnali Fotklinikk     62 36 32 00
Mesnali Bygg & Blikkeslager AS    62 36 31 10
Byggefirma Jan Erik Engen AS    90 01 74 73
Vollgarden KLASSISK MASSASJE v/Anne Mykland   91 83 04 74
Mesnali leirsted , post@mesnali.no   62 35 93 30 

Moelv:
O. Johansen Trevarefabrikk A/S   62 33 06 40
Elektro Øst A/S    62 36 90 66
Elektriker’n Ringsaker   62 34 02 71
Mjøs-Produkter AS    90 02 23 80
Moelv Rørservice AS    62 36 61 20
Martinsen Blomster    63 36 81 96
Ringsaker og Omegn Begravelsesbyrå  62 36 74 33
FixMe, hud- og kroppspleie   45 01 35 64
John Alex Hulleberg, Maskinentreprenør  90 68 09 04

Sjusjøen
Kiwi Sjusjøen    62 35 16 60
Sjusjøen Byggservice AS   96 62 09 00
Hyttefixer’n AS                                          90 84 42 78

Lillehammer:
Interoptik Andresen, Storgata   61 05 76 70
HAGELAND Lillehammer Fåberggaten 154, 
2615 Lillehammer    98 08 60 00 
E-post: andreassen.blomster@hageland.no

Hageplanlegging, opparbeidelse, 
beskjæring og vedlikehold av hager
Mobil 99249671
Hjemmeside www.tunoghage.no
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Nye annonsepriser:
Enkeltlinje - kr 600,-
Rubrikkannonse - kr 1.200,-

VI MØTES I KIRKEN

Brøttum menighet 
har fått QR-kode.

 Vipps
Brøttum menighetsråd har nå fått funksjonen 
Vipps til bruk ved offer, og kan nå brukes i begge 
kirkene våre, hvis ikke folk har med seg kontanter 
til kirken. Det er satt opp informasjon om dette i 
våpenhuset i begge kirkene og på innsida av hoved-
døra i Brøttum kirke. 
Vippsnummeret er 90602.

1. Hos evangelisten Lukas i kapitel 2 og hos evangelisten  
   Matteus i kapitlene 1 og 2.
2. Han forteller detaljert om besøket av vismennene fra   
   Østen. 
3. De hadde sett en spesiell stjerne som de trodde varslet   
   at en konge var født.
   De ønsket å tilbe denne nye kongen og trodde han var   
   født i kongens  slott.
4. Stjernen fortsatte å gå foran dem inntil den sto over   
   stedet der Maria og barnet var.
5. De ble varslet i en drøm om at de ikke måtte vende til   
    bake til Herodes.
6. At han skulle ta Maria og barnet og flykte til Egypt.
7. Herodes ønsket å drepe barnet. Han sørget for å drepe  
   alle guttebarn på to år og yngre i Betlehem og omegn .
8. «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant        
mennesker som Gud har glede i». Dette er et viktig   
 liturgisk ledd i gudstjenesten og kalles «Gloria».
9. Matteus forteller om Herodes som var konge i Judea.   
   Lukas forteller om keiser Augustus og landshøvdingen   
   Kvirinius. Alle disse tre er historiske personer.
10.  En engel varslet Josef om at barnet som var unnfan-     
get i henne, var av den Hellige Ånd. Han fikk beskje 
om å gi barnet navnet Immanuel Det betyr Gud med oss.

Svarene på denne quizen kan sjekkes hos Lukas og Matteus i 
de nevnte kapitler.

Dato Tid Sted Tittel Beskrivelse
19.12.2021 18:00 Brøttum kirke Vi synger jula inn Brøttum korforening, Brøttum skolekorps 

og speiderne deltar
23.12.2021 11:00 Brøttum sykehjem Gudstjeneste i kantina åpent for alle, julesang og kirkekaffe
24.12.2021 14:00 Mesnali kirke Gudstjeneste
24.12.2021 16:00 Brøttum kirke Gudstjeneste Brøttum skolekor m.fl. Deltar
25.12.2021 11:00 Brøttum kirke Gudstjeneste
26.12.2021 11:00 Mesnali kirke Gudstjeneste Mesnali barnkor deltar
09.01.2022 17:00 Camp Sjusjøen Juletrefest Mesnali barnkor deltar
16.01.2022 11:00 Brøttum sykehjem Gudstjeneste
23.01.2022 11:00 Brøttum kirke Gudstjeneste
30.01.2022 11:00 Mesnali kirke Gudstjeneste
13.02.2022 11:00 Brøttum kirke Gudstjeneste
20.02.2022 11:00 Sjusjøen fjellkirke Gudstjeneste
27.02.2022 11:00 Mesnali kirke Familiegudstjeneste
13.03.2022 11:00 Brøttum kirke Gudstjeneste
20.03.2022 11:00 Mesnali kirke Gudstjeneste
27.03.2022 11:00 Brøttum kirke Gudstjeneste
05.04.2022 20:00 Brøttum kirke Kveldsgudstjeneste Jakobsmesse


