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Brøttum sokn har fått ny sokneprest og ny menig-
hetspedagog. De presenterer seg begge på hhv. side 7 
og side 4

Sommerfestuke for 7. gang

Sommerfestuka på Sjusjøen ble i år arrangert for 7. gang. På bildet 
ser vi Thor Even Tomter og Asbjørn Sletvold på historisk vandring. 
Alt om sommerfestuka på side 12

Ingeborg Lie Syversen forteller om oppvekst i Svart-
putten side 8

Refseth og Refseth i Brøttum kirke
Andre lørdagen i oktober kommer Karl Ivar Refseth med sin 
europeiske trio til Brøttum kirke.
Senere i oktober kommer Karl Ivar tilbake sammen med sin søs-
ter, Johanne. De to har satt sammen et spennende program hvor 
ord og musikk spiller på lag. Mer om dette på side 16
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Viktige telefonnummer:

Brøttum kirkekontor
Postboks 195
2391 Moelv

E-post: post.ringsaker@kirken.no

Sokneprest:
Iselin Flaten Juland,
90 59 49 91, 
e-post: if575@kirken.no. 

Kirkekontoret
Ringsaker nord
62 33 07 70

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

Menighetspedagog May Solveig K. 
Slåtsveen
98 09 79 05

Organist: 
Kari Borud   
95 88 36 86

Kirketjener Brøttum:  
Roar Lien   90 88 77 04
Kirketjener Mesnali:  
Roar Lien   90 88 77 04

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
Bjørg Ulveseth Mæhlum  99 63 19 28
Randi Myhre   41 16 37 19
Britt Laila Kvaalshagen  90 72 51 98
Torbjørn Hovde   41 66 17 32
 
Kirkevergekontoret: 
Telefon    62 33 07 70

KASTE BARNET UT?
 
«Å kaste barnet ut med badevannet», er et av mange underlige nor-

ske utsagn. Uttrykket stammer visstnok fra det forrige århundre da 
man ikke hadde innlagt vann. Når det var badedag og stampen var 
fylt, så var det far som fikk bade først og deretter alle barna etter tur. 
Hvis det var mange barn i familien kunne man risikere at vannet var 
så grumsete at siste barnet ikke ble sett når man helte ut vannet, og 
man måtte være forsiktig så barnet ikke fulgte med det etterhvert 
møkkete vannet.  

I overført betydning betyr utsagnet at man ikke må bli så overivrig 
når en kvitter seg med noe uønsket, at en også vraker det gode og det 
som er av verdi. Det som forkastes må ikke føre til at man tømmer 
ut det som også er fint og bevaringsverdig.

 
Jeg brukte dette utsagnet i prekenen min på en gudstjeneste i Brøt-

tum kirke i sommer.
 
Det er mange som har vokst opp med en ukristelig forkynnelse 

hvor menneskebud og usunn moral skygget for det gode ved troen. 
Gud var streng og kontrollerende, og mange vokste opp med strenge 
påbud som ødela livsgleden. Det var nesten som om alt som var gøy 
ble stemplet som synd. Møte med livet og virkeligheten stemte for 
mange ikke med livserfaringene på godt og vondt,- og derfor vet jeg 
om mange som har måttet vende kirke og tro ryggen for i det hele 
tatt å kunne gå oppreist videre i livet.

 
Mange av de pietistiske moral-budene og kravet om å «tro boksta-

velig» sånn det står i Bibelen istedenfor å la vitenskapen lære oss om 
f.eks. verdens tilblivelse,- har vært «grums» som mange av oss har 
måttet kaste ut.

Det er mye av det som ble forkynt som vi gjerne kan vrake uten at 
vi må forkaste det gode og verdifulle ved kristentroen.

Men dessverre er det mange som når de kastet ut det grumsete 
«badevannet»,  kastet ut barnet også. Jeg skulle ønske at mange av de 
som har måttet ta et oppgjør med usunn barnelærdom hadde nøyet 
seg med å kaste ut det som ikke fungerte og som ikke stemte med 
livet og virkeligheten.

For det går an å beholde «barnet» selvom vi vraker alt det usunne. Og 
Gud som merkelig nok valgte å komme nettopp så sårbart som et lite 
barn, har mye å gi og bety for alle.  
For min egen del har jeg heldigvis 
klart å bevare «Barnet» selvom mye 
grums har blitt kastet ut. Og dette 
Barnet som kom til oss i Jesus har 
gitt meg innhold i livet som til-
hørighet, mening, tilgivelse, opp-
reisning, utfordring til grenseløs 
solidaritet og tro på at jeg på tross 
av skjørt selvbilde er like verdifull 
som alle andre.  I ett av favoritt-
bibelversene mine står det: «Så er 
det da ingen fordømmelse for dem 
som er i Jesus Kristus». (Rom 8.1).

Per Anders Nordengen

Våketjenesten: 
tlf. 46 86 18 9 0
(Døgnbemannet Vakttelefon)
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Stoff til Menigheten vår kan sendes på e-post til 
randi.saetherstuen@gmail.com

Frist for innsendelse av stoff til neste nummer er 
tirsdag 29. november. Neste nummer kommer tors-
dag 15. desember

Slekters gang
Døpte
15.05.2022 Brøttum kirke    Ada Tråseth Bakken
15.05.2022 Brøttum kirke    Vilde Flaten Bakken
15.05.2022 Ringsaker kirke    Jenny Lindberg Nordsletten
12.06.2022 Brøttum kirke    Johannes Hemma
19.06.2022 Mesnali kirke    Iver Arnegård Hanssen
31.07.2022 Brøttum kirke    Even Bjella Flaten
07.08.2022 Sjusjøen fjellkirke   Johannes Strand-Wilskog
07.08.2022 Sjusjøen fjellkirke   Mathias Bjone Fauskrud
14.08.2022 Mesnali kirke    Storm Halsten Fjeldstad
14.08.2022 Mesnali kirke    Peder Sætren Petersen
21.08.2022 Nordre Ål kirke    Filip Haugen
28.08.2022 Brøttum kirke    Ida Vindenes

Døde
20.05.2022 Brøttum kirke    Gretha Heggelund
20.05.2022 Brøttum kirke    Birger Jostein Mangerud
01.07.2022 Brøttum kirke     Jan Erik Kjonerud
21.07.2022 Mesnali kirke    Andfinn Leopold Tiller
12.08.2022 Brøttum kirke    Lauritz Syvertsen
25.08.2022 Brøttum kirke    Anne Berit Hage

Urnenedsettelser
10.05.2022 Mesnali kirke    Arnhild Berg
16.05.2022 Brøttum kirke    Karen Lie
24.05.2022 Brøttum kirke    Olav Hage
28.07.2022 Brøttum kirke    Birger Jostein Mangerud

Viede 
11.06.2022 Brøttum kirke    Siw Reinsborg Lillerandkleiv og Odd Anders Ødegaard
18.06.2022 Sjusjøen fjellkirke   Rita Nordsveen og Tore Lasalle De Flon 
02.07.2022 Mesnali kirke    Anne Lise Gjerdingen og Tomas Stefan Heydal
16.07.2022 Brøttum kirke    Anna Nordhagen og Fredrik Holtlien Hagen
23.07.2022 Brøttum kirke    Ingebjørg Hemma og Hans Martin Olsen Torp
30.07.2022 Sjusjøen/ute    Mette Lien og Kjell Kristoffersen
06.08.2022 Mesnali kirke    Marianne Stinterud og Jørgen Roterud
06.08.2022 Brøttum/på gården   Ragnhild Hemma og Preben Finstad
13.08.2022 Brøttum kirke    Linn Therese Sortåsløkken og Ola Sortåsløkken

Til dere som bruker høreapparat. For å 
få best mulig effekt av teleslyngeanleg-
get, så anbefaler vi å sitte i midtskipet.

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
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Jeg heter May Solveig Kisen 
Slåtsveen, og er nyansatt menig-
hetspedagog i Brøttum sokn og 
Åsmarka sokn fra 1.mai. Det sy-
nes jeg er veldig stas, og jeg gleder 
meg stort til å bli bedre kjent med 
menighetene og arbeidsoppgave-
ne. Det er med stor ydmykhet jeg 
trer inn i rollen og jeg skal gjøre 

mitt ytterste for å opprettholde det gode arbeidet som al-
lerede er satt i gang. Jeg tror at jeg har mye godt å bidra 
med inn i arbeidet i Brøttum og Åsmarka, og at jeg også 
kan bidra med nye impulser.

For 32 år siden kom jeg til verden, og jeg vokste opp 
på en liten plass i Eidskog kommune, sånn omtrent midt 
imellom Kongsvinger og svenskegrensa. Jeg vokste opp i 
en kristen familie, og både søndagsskolen og barnekoret 
var tidlig en del av min hverdag. Fra jeg var omtrent 10 
år begynte jeg å reise på leir på Haraset leirsted i Stange 
kommune, noe som har betydd enormt mye for meg og 
min utvikling – personlig og trosmessig. Her hørte jeg om 
MF vitenskapelige høyskole for første gang, og innså at jeg 
faktisk kunne velge en karriere ut av å fortelle andre om 

Jesus. 
Etter endt bachelorgrad på MF begynte jeg å jobbe i 

Acta – barn og unge i Normisjon, og dette har vært min 
arbeidsplass siden 2015. Her har jeg aktivt fått jobbe masse 
med barn og ungdom, leir, ledertrening og jeg har fått gjort 
mange spennende samarbeid med menigheter i Den nor-
ske kirke, også her i Ringsaker. I tillegg står Soul Children 
mitt hjerte nær. Midt i koronatiden startet jeg også på vi-
dere studier, og målet er å være ferdig med en erfaringsba-
sert master i kirkelig undervisning sommeren 2023, slik at 
jeg kan vigsles til kateket. Det ser jeg veldig frem mot. 

Jeg er bosatt i Moelv sammen med mannen min John 
og våre tre barn på 5, 3 og 1 år. Savnet etter en mer lo-
kal tilknytning har vokst frem de siste par årene, og når 
muligheten for en arbeidsplass i nærheten dukket opp, var 
dette noe jeg måtte gripe tak i. På fritiden er jeg veldig glad 
i å strikke, og strikketøyet er som regel alltid med i sek-
ken eller veska. Jeg har alltid vært glad i å lese, men etter 
mye studier har jeg nå funnet roen i lydbokverden, hvor 
det stort sett går i krimbøker eller Harry Potter. I tillegg er 
podcasten Lørdagsrådet noe jeg prøver å få med meg. 

Ny menighetspedagog i Brøttum sokn

På denne oversikten over konfir-
manter i Brøttum sokn i 1972 er 
konfirmantene dessverre ikke for-
delt på Mesnali og Brøttum kirker. 
Menighetsrådet er ikke 100% sikre 
på adressa til alle konfirmantene. 
Kirkekontoret har ikke hatt kapasi-
tet til å hjelpe oss med å finne adres-
sene, og vi må bare beklage hvis noen 
av adressene ble feil, og det nå er 
noen som av den grunn ikke har fått 
invitasjon. Konfirmantjubileumet er 
i Brøttum kirke søndag 9. oktober 
2022.
Gerd Marit Myrvang

Dag Sveum
Øystein Lien
Jan Ivar Skar
Anstein Kvam
Øyvind Rømo
Gjermund Kristiansen
Jon Monssveen
Solveig Østli 

Else Britt Haugen
Toril Fauskerud
Bente Øvergård
Bennte Evensen
Turid Barli 
Eli Ruud
Torun Bjørnsrud
Torunn Hosteland
Anne Menkerud
Kari Storsveen
Anne Lise Skoug
May Torild Harby
Elin Margrethe Aasen
Audhild Engh
Helge Nordahl
Ole Kristian Bjerkhagen
Erik Bergseng
Olav Rønningen
Arne Harby
Torbjørn Torgersen
John Torgersen
Åge Solbakken
Kjell Sletmoen
Jan Arve Larsen

Olav Sørum
Arild Kvikstadhagen
Ove Annar Sagen
Svein Erik Olsen
Jan Wilhelm Nordhagen
Hans Arne Skar
Kjell Arne Bekkelund
Johnny Høglien
Tore Sveen
Ståle Tollefsen
Annar Johan Svendsen
Rolf Bruget
Gunnar Håkenstad
Arne Haugen
Bjørn Gunnar Ramfjord 
Olav Nordhagen  
Geir Haugersveen
Åsmund Mæhlum
Waldemar Westerlund

Sjusjøen fjellkirke
Liv Sigstad Thoresen
Anne Cathrine Dalby
Bjørn Sønsteby

50 års konfirmanter som ble konfirmert i Brøttum og Mesnali 1972
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Brøttum og omegn Røde Kors ble stiftet den 1. januar 2022, et-
ter en sammenslåing av Brøttum Røde Kors (stiftet 19. novem-
ber 1947) og Lismarka og Mesnali Røde Kors (stiftet 16. februar 
2017) basert på Lismarka Røde Kors (stiftet 20. januar 1940) 
og Mesnali Røde Kors (stiftet 13. april 1948, avviklet 1. februar 
1984). Foreningen representerer Norges Røde Kors og Hedmark 
Røde Kors innenfor sitt geografiske område og har ansvaret for 
alle Røde Kors aktiviteter i nærmiljøet. 

Styrets sammensetning:
Hanne Merete Tronstad, leder
Ole Even Lagmandsveen. nestleder 
Oddny Leine, styremedlem 
Håkon Røsberg, styremedlem og kasserer
Marit Storlien Bedjaoui, styremedlem og leder Omsorg
Roar Bye Lien, styremedlem og leder Hjelpekorps  
Åse Berit Bjørklund, varamedlem

For å løse sine oppgaver har lokalforeningen opprettet avdelinger 
for Hjelpekorps og Omsorg. I dette nummeret ønsker vi å in-
formere om Omsorg. Omtale av Hjelpekorpset kommer i neste 
utgave.

Brøttum og omegn Røde Kors Omsorg jobber aktivt og mål-
rettet for å bedre livskvaliteten for ensomme og sårbare grupper 
i bygdene våre. Tilbudene er hovedsakelig rettet mot eldre og 
uføre. 

Vår besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker 
støtte og oppmuntring i hverdagen.

Vi tilbyr følgende tjenester:
Besøksvenn til private hjem og sykehjem.
Besøksvenn med hund til private hjem og sykehjem.

Følgetjeneste til sykehus, 
lege, tannlege, øyelege m.v., 
både for sykehjemspasien-
ter og hjemmeboende.
Våketjeneste på sykehjem 
og i private hjem i Nordre 
Ringsaker.

Vi har nylig fått en ny hun-
deekvipasje som er
godkjent for besøk i pri-
vate hjem. Labradoren Lu-
kas og matmor Gunita ser 
fram til å starte opp. Vi øn-
sker derfor forespørsel fra 
noen som kan tenke seg å 
få besøk av dem.

Dersom du eller noen du 
kjenner har behov for våre 

tjenester, vennligst ta kontakt med Brøttum Røde Kors Omsorg 
på telefon 97653287 (Marit) eller 91351002 (Ingeborg).
Våketjenesten har eget nummer som står på side 2 under viktige 
telefonnummer.

Faste aktiviteter:
Hyggetreff på Brøtheim tredje onsdag i måneden.
Hyggetreff på Fjellnær eller Hagatun tredje torsdag i måneden.

Andre aktiviteter inneværende år:
Hyggetreff/sommerfest på Brøttum Sykehjem medio juni for 
beboere, dagbrukere og beboere i 
omsorgsboligene på Brøttum og i Lismarka.
Seniorferie til Røde Kors sine feriesteder, Eidene på Tjøme og 
Merket i Valdres.
Felles sommeravslutning for hyggetreffene i slutten av juni.
Jordbærservering i juli til beboere på Brøttum Sykehjem, dag-
brukerne og beboerne i omsorgsboligene på Brøttum og i Lis-
marka.
2 tilrettelagte dagsturer med buss.
Servering av kaffe og kaker når det er andakt på Brøttum Syke-
hjem.
Servering av julebakst på Brøttum Sykehjem lille Juleaften.
Blomsterhilsen til jul.

Våre frivillige stiller trofast opp for å ivareta ovennevnte opp-
gaver, men det er behov for flere gode hjelpere. Foreningen tren-
ger nye frivillige av begge kjønn, spesielt besøksvenner både på 
sykehjemmet og i private hjem. Brøttum Sykehjem spør etter 
flere besøksvenner med hund. Våketjenesten har også behov for 
påfyll av frivillige. 

Som frivillig i Røde Kors får du gratis kursing og opplæring 
tilpasset din aktivitet. Vi har et inkluderende og sosialt miljø og 
lover å gjøre vårt beste for at nye frivillige skal trives hos oss.

Håper det finnes noen der ute som har tid til og interesse for å 
gjøre en innsats til beste for noen som trenger et medmenneske. 
Dersom du ønsker å bidra, ta kontakt med Marit Storlien Bedja-
oui tlf. 97653287 - E-post: maritbed@bbnett.no eller Ingeborg 
Mæhlum, tlf. 91351002 - E-post: 
gumehlum@bbnett.no

Styret i  Brøttum og omegn Røde Kors Omsorg er:
Marit Storlien Bedjaoui, leder
Ingeborg Mæhlum, nestleder
Inger Johanne Bergseng, styremedlem
Ellen Toril Fauskerud, varamedlem

Tekst: Brøttum og omegn Røde Kors                                                   
Foto: Gunita Vikmane

Brøttum og omegn Røde Kors

Quiz - klarer du disse? 
1. Hva het gutten som ble tatt til 
fange av brødrene sine og solgt som 
slave til en karavane?
2. I hvilken del av Bibelen kan du 
lese om denne gutten med den fine 
kappa som ble vesir i Egypt, «Faraos 

høyre hånd»?
3. Hvor mange brødre hadde han?
4. Hvem var foreldrene til gutten?
5. Hvordan hjalp han Egypt til å 
unngå den store hungersnøden?
6. Hvorfor flytta israelittene til 
Egypt?

7. Hvem ledet israelittene ut av 
Egypt?
8. Hvor lenge var israelittene i 
ørkenen på vandringen fra Egypt til 
Kanaans land?

Svar side 9
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Vår biskop, Solveig Fiske går av med pensjon i oktober 
i år. Hun takkes av på avskjedsgudstjeneste 23.oktober. 
Prosessen med å velge ny biskop er godt i gang. Når dette 
nummeret av Menigheten Vår kommer i postkassa, står 
valget mellom fem kandidater som alle ble presentert på 
et arrangement i Hamardomen 13.september. Kandida-
tene er nominert av Hamar Bispedømmeråd ut fra i alt 93 
innkomne forslag. 

Kandidatene er f.v.:  Prost Ole Kristian Bonden, sokne-
prest Hege Elisabeth Fagermoen, prost Tor Even Foug-
ner, prost Raag Rolfsen og sokneprest Margunn Sandal.

Du kan lese mer om kandidatene på hjemmesida til 
biskopen i Hamar.

 Den videre prosessen fram mot utnevnelsen er nå: 
Rådgivende avstemming med frist 7.oktober:

Alle som skal ha den nye biskopen som arbeidsgiver 
og tilsynsansvarlig skal kunne si sin mening. 163 menig-
hetsråd, ungdomsrådet, 120 prester i tillegg til vigslede 
kateketer, diakoner og kantorer i bispedømmet skal avgi 
stemmer. Det gjelder også prostene i de øvrige bispedøm-
mene, representanter fra teologiske utdanningsinstitu-
sjoner, representanter fra Ungdommens kirkemøte og 
Samisk kirkeråd.  

10.oktober offentliggjøres de tre kandidatene som har 
fått flest stemmer. Deretter bes biskoper og bispedømme-
råd om uttalelser.

Kirkerådet tilsetter ny biskop i Hamar bispedømme på 
møte 11.november.

Tekst: Randi Sætherstuen

Det velges ny biskop i Hamar bispedømme i høst

I alfabetisk rekkefølge fra venstre; Ole Kristian Bonden, Hege Elisabeth Fagermoen, Tor Even Fougner, Raag Rolfsen og 
Margunn Sandal.

Babysang:
Mandager i perioden 5.september til og med 28.november 
er det Babysang i Brøttum kirke klokka 10.30. Babysang 
er åpent for alle som er hjemme med små barn på dagtid, 
det er ingen påmelding og tilbudet er gratis. Det blir enkel 
servering med frukt og drikke, ta gjerne med matpakke og 
spis den sammen med oss. 

Vi synger både tradisjonelle og nyere sanger, har rim og 
regler og bruker effekter som rytmeinstrumenter, såpe-
bobler og fargerike sjal. Vi bruker mye bevegelser og noe 
dans. Babysang kan være en hyggelig og god møteplass, 
hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer med andre i 
samme situasjon, og skape nye kontakter og vennskap.

Min kirkebok 4 og 6
Alle som fyller 4 og 6 år i år er spesielt invitert til gudstje-
neste i Brøttum kirke 25.september eller i Mesnali kirke 
2.oktober for å motta Min kirkebok 4 og 6. Invitasjon har 
blitt sendt ut i posten. 

Konfirmantpresentasjon
Det er i høst konfirmantpresentasjon i Brøttum kirke 

25.september og i Mesnali kirke 2.oktober. Velkommen! 

Et tilbud for alle
Trosopplæring i Brøttum menighet er for alle. Har dere 
behov for spesiell tilrettelegging kan det oppgis ved påmel-
ding eller direkte kontakt med May Solveig. 

Trosopplæring i Brøttum sokn i høst. 
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Prestens hjørne  -  Møt Iselin Flaten Juland, vår nye sokneprest

Søndag 12. juni var det avskjedsgudstjeneste for soknepresten 
vår gjennom pandemien. Johanne Gram-Nilsen startet sin 
prestegjerning i Brøttum sokn i april 2020 da Norge var neds-
tengt grunnet coronaviruset. Johanne har måttet forholde seg 
til viruset og restriksjonene det førte med seg mesteparten av 
de vel to årene hun ble her. 

I vår søkte hun på og fikk stilling som sykehusprest på Gjø-
vik og Lillehammer. Dette var en stilling hun ønsket seg vel-

dig, og selvfølgelig 
takket ja til. 

På avskjedsguds-
tjenesten 12.juni 
deltok prost Gerd Th 
Christensen. Hun 
takket Johanne og 
overrakte blomster 
og gave. Menighets-
rådets leder, Gerd 
Marit Myrvang, tak-

ket for tiden Johanne hadde 
vært sokneprest her og over-
rakte gave fra menighetsrå-
det. 

Vi takker Johanne for 
solid arbeid i menigheten 
og ønsker henne lykke til i 
hennes nye stilling.

På samme gudstjeneste 
ble Gurid Torill Solberg 
takket for sitt lange arbeid 
i menighetsrådet og menig-
hetsbladet. Gurid Torill har 
lagt ned et stort og viktig 
frivillig arbeid først som le-
der av menighetsrådet i 4 + 
6 år og deretter som redak-
sjonsmedlem i Menigheten 
Vår i 6 år. I det siste frivillige vervet sluttet hun til sommeren 
i år. Som takk overrakte Gerd Marit Myrvang henne et gave-
kort fra menighetsrådet. Gurid Torill fortsetter som tekstleser 
og kirkevert. 

Tekst og foto: Randi Sætherstuen

Johanne og Gurid Torill ble takket av.

Prosten takker 
Johanne for tiden i 
Brøttum sokn

Gurid Torill Solberg ble takket 
for sitt lange arbeid i menig-
hetsrådet og menighetsbladet.

«Hva opptar deg? Skriv 
om deg sjøl.» Vanskelige 
greier. Det er mange ting 
som opptar meg, kanskje 
for mange, så da begyn-
ner jeg i den andre, nav-
lebeskuende, enden og 
skriver noe om meg sjøl. 
En septemberdag for 
noen tiår siden kom ei 
lita jente til verden på sy-
kehuset på Lillehammer, 
som fikk navnet, Iselin, 
altså meg. Mine første 
elleve år ble tilbrakt i ver-

dens vakreste dal (helt objektivt, selvfølgelig), Gausdal, og 
de påfølgende årene på Lillehammer. I 2004 tok min vei 
en vending hverken jeg eller noen andre hadde forutsett. 
Til Oslo og profesjonsstudiet i teologi på Universitetet i 
Oslo. Jeg skulle, jo, egentlig begynne på befalsskolen for 
infanteriet. Som unge ville jeg bli u-båtkaptein eller jager-
flyver. Men ett år i Oslo ble til tre og tre ble til seks. Den 
skuta der vet jeg ikke om jeg styrte selv. I 2011 skjønte 
jeg at interessene mine kunne kombineres, feltprest skulle 
jeg bli, og veien gikk over Filefjell, i en gammel Volvo, til 
Bergen og militærtjeneste på Haakonsvern. Et halvt år et-
ter til Indre Troms og Rusta leir. De siste årene har jeg 
bodd i Lillehammerområdet med mann og to fortryllende 
(også helt objektivt) barn. Jeg har jobbet som feltprest på 

Rena og på Elverum og som sokneprest i Gausdal og på 
Lillehammer. Det siste halvannet året har jeg kalt meg selv 
Onkel Reisende Mac. I den samme gamle Volvoen, som 
henger sammen bare med teip og godvilje, har jeg kjørt 
Sør-Gudbrandsdalen opp og ned for å gjøre vikartjenester. 
I krik og krok av alle de vakre bygdene. Og møtt enormt 
med flotte folk som frimodig har delt av sine livs lyseste 
og mørkeste øyeblikk med meg. For et privilegium jeg er 
gitt. Nå skal jeg altså jobbe i Brøttum sokn. Overraskende 
nok er Ringsaker prosti noe ukjent for meg, selv om reise-
vegen hjemmefra kun er på drøye 15-30 minutter, avhen-
gig av hvilke kirker vi snakker om. Sånn er vi mennesker 
skrudd sammen, det er av og til vanskelig å se mye lenger 
enn nesa rekker. Bokstavelig talt. Men livet har lært meg 
at folk er folk og kirka er kirka. Heldigvis. Jeg er glad i 
«gammal stein,» som mannen min pleier å fleipe. Kirke-
historie, gamle kirkebygg og utsmykkingen av dem. Det 
er fascinerende å komme inn i et rom med gjenklang av 
generasjoners levde liv i veggene. Barnets klynking ved dø-
pefonten, hvitkledte konfirmanter, stemmer som stolte og 
glade avlegger ekteskapsløfter, tårene ved båren når et liv er 
over. Og alle samtalene, bønnene og stillheten der imellom. 
Håpet og nåden. Jeg ser frem til å møte nye folk og dele 
den samme gamle kirka med dem. Det gudshuset, der det 
alltid er høyt under taket og rom for alle oss og alle våre 
historier. 
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Det begynte med spørsmål fra et barnebarn.
«Hvordan var det da du var lita, mormor? Kan ikke du for-
telle?»

Mormor Ingeborg Lie Syvertsen tok oppfordringen på 
alvor, og begynte å skrive om sin barndom og oppvekst på 
Brøttum. Det har blitt en interessant historie med mange 
morsomme detaljer, skrevet til barnebarna, bit for bit, i lø-
pet av nesten 12 år. 

Vi har fått lov til å ta med noen smakebiter fra boka, som 
en liten inspirasjon til andre som også kunne fortelle om 
sin oppvekst, eller om andre erfaringer i livet. 

I juni hadde vi en hyggelig samtale med Ingeborg (92) 
om denne boka og livet hennes. Nå bor hun på Hamar 
etter mange år i Moelv og i Askim. Hun har opplevd mye 
spennende, men vi har snakket mest om de første 25 årene 
av livet hennes, og det er virkelig interessant å høre om dyr 
og mennesker, slekt og venner, krig og fred, og mye som er 
vanskelig å forestille seg for barn og ungdommer i dag. 

«Da jeg ble født var Norge et fattig land, et lite, fattig land 
i utkanten av Europa. Nå er vi på grunn av oljen blitt et av 
verdens rikeste land.

Jeg ble født i 1930 og min søster i 1932. Vi ble født på Ler-
bakken, en liten gard nest innerst i en grend som på folkemunne 
ble kalt Svartputten. Den lå tungvint til, det var 5 km dit fra 
Brøttum sentrum, og det var kjerrevei om sommeren og slede-
vei om vinteren. Nesten ingen hadde bil på den tiden, i alle fall 
ingen i Svartputten, så en bil så vi nesten aldri.»

«På høsten var det mørkt og fælt å gå gjennom den lange 
skogen, helt alene og ikke et lys, unntatt da vi passerte Eriksvea, 
der lyste det, så var det stupmørkt igjen til vi kom til Sletten, 
da var det flere hus nordover og ikke fullt så skummelt. Det var 
ikke bare morsomt for en liten førsteklassing. Da det kom snø 
ble det lysere liksom, og da kunne vi gå på ski, og var det føre til 
det kunne vi bruke spark. Det var alltid mørkt når vi startet 
på skoleveien, og om vinteren var det mørkt når vi kom hjem 
også. Jeg husker at jeg iblant stod opp tidlig når jeg ikke skulle 
på skolen, og satt nede på kjøkkenet og gledet meg over at jeg 
slapp å gå ut i mørket og kulda. Vi hadde skole annenhver dag 
i min barndom».

Hun skriver om slekta til far Einar fra Lerbakken og mor 
Magnhild fra Kvernengen i Mesnali, om levekår på begyn-
nelsen av 1900-tallet, og forteller mye om garden og dyra 
som hun vokste opp med. 

«Vi levde enkelt, men hadde et godt og trygt hjem. Våre for-
eldre hadde et strevsomt liv, men vi ble godt tatt vare på. Vi 
hadde 5 kuer på garden, en hest, sauer, høner og griser. Vi hadde 
katter og kaniner og en hund.. I 1945 fikk vi Babs. Hun var 
en rase som het finsk spisshund, og hadde tilhørt en tysk offiser. 
Hun var meget strengt oppdratt og stod nesten i givakt da hun 
kom til oss. Hun oppdaget etter få dager at hun var kommet til 
snille folk, og da slappet hun veldig av. Det var bra for oss alle, 
for vi stod ikke i givakt noen i vår familie. Hun var veldig 
klok, forsto alt vi sa til henne, følte stort ansvar som vakthund 
på garden. Hun hadde et svare strev med å holde gardsplassen 
tom for katter og andre hunder, kråker og skjærer og alt som 
rørte seg. Særlig skjærene ertet henne veldig. Når hun ble trett 

av å løpe etter dem og la seg ned, så dalte de fra luften og kakket 
henne i baken så hun spratt opp igjen».

«Sommeren 1940 hendte det to ting, først en gledelig, og så 
en sørgelig. Vi hadde jo en lang skolevei, og det samme hadde 
søskenbarna i Kvernengen. 

En ettermiddag kom Karen og jeg hjem, husker ikke hvor 
vi hadde vært. Da vi kom ned fjøsbakken så vi to damesykler 
som stod parkert foran kjøkkenvinduet. De var blanke og fine, 
helt nye, og de hadde så fine nett i flere farger. Trygg stod det 
på dem. Det var merket på syklene. Den gangen hadde da-
mesykler nett på bakhjulet, for jentene brukte mest skjørt, og 
nettet var for at skjørtet ikke skulle vikle seg inn i hjulet. Vi 
ble veldig forbauset over de fine syklene som stod der, og enda 
større ble overraskelsen og gleden da det viste seg at syklene var 
til oss! Far hadde vært på Lillehammer om dagen sammen med 
bestefar i Kvernengen. Bestefar hadde kjøpt nye sykler til oss! 
Og ikke bare til oss, han hadde kjøpt til søskenbarna i Mesnali 
også. De kostet 200 kroner hver, og det var mange penger den 
gangen. Det var pensjonen sin bestefar brukte til sykler til oss, 
for vi hadde alle lang skolevei.

Det var slik at i 1936 ble det innført alderstrygd i Norge. 
Folk over 70 år fikk alderstrygd så de kunne ha noe å leve av. 
Bestefar likte ikke dette. Han gikk til slutt med på å ta imot, 
men brukte dem tydeligvis ikke på seg selv. Han kjøpte sykler til 
oss barnebarna i stedet. Han døde en måned senere».

«Julekvelden var høytidelig hjemme hos oss, og kl 5 på jul-
aften stod vi alle ute på trappa for å høre om vi kunne høre 
julen bli ringt inn i Brøttum kirke. Hvis været stod rette veien, 
kunne vi svakt høre kirkeklokkene, men det var ikke hvert år».

Historien om en oppvekst i Svartputten.
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Ingeborg beskriver og reflekterer over store forskjeller fra 
den gang til nå. Det var mange som ikke fikk muligheter 
til utdanning, og det var enklere for gutter enn jenter å 
fortsette etter folkeskolen. 

«Jeg var ferdig med barneskolen våren 1943, 13 år gammel. 
Lærer Tornes bestemte at vi som hadde blitt oppflyttet hadde et 
valg; enten skulle vi begynne på den nystartede realskolen som 
var etablert på Klokkerhagen skole, eller vi skulle gå 7.klasse 
om igjen. Vi var for unge til å gå og slenge, 13 år gamle. Det 
var klokt gjort av Tornes. Jeg fikk ta realskolen, og det var år-
saken til at jeg fikk skolegang og høyere utdannelse.

Realskolen ble startet av Niels Hauge, sønn av presten Tho-
mas Hauge på Brøttum. Han var stud.theol, men i 1943 aksjo-
nerte tyskerne på universitetet i Oslo, arresterte de studentene 
de fikk tak i, mange ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland, 
men mange rømte og slapp unna.  Universitetet ble stengt. Ni-
els Hauge dro hjem til Brøttum. Der fant han på å starte pri-
vat realskole.

Om høsten i 1943 begynte jeg så på realskolen. Det var en 
stor overgang. Vi fikk flere nye fag. Før hadde vi hatt regning, 
nå fikk vi matematikk. Vi lærte å regne med x. Det var svære 
greier. Så begynte vi med engelsk og tysk samtidig. Det var 
nesten verre, for vi hadde ikke lært noe utenlandsk språk før, 
og vi hadde hverken TV eller radio, så vi hadde aldri hørt disse 
språkene heller. Radioen vår var jo inndratt og TV var ikke å 
få kjøpt heller, det var ikke oppfunnet ennå.

Vi fikk mange bøker å bære på da vi begynte på realskolen. 
Det var mange fag, så det ble tungt den lange veien. Da jeg ble 
konfirmert, hadde jeg altså gått et år på realskolen».

«I 1944 ble jeg konfirmert i Brøttum kirke. Vi gikk hele som-
meren «for presten» som det het, en gang i uken måtte vi møte 
opp. Vi var ganske mange, for det var barn både fra Nord-
heim på Ring, Elverhøy i Lismarka, Sagstuen i Mesnali og 
vi fra Brøttum. Samtidig kom det en hel gjeng fra Søre Ål og 
Lillehammer, for der hadde de nazistprest. Vi var ca 80 kon-
firmanter. Til konfirmasjonen fikk vi bunad. Alle hadde det, 
bortsett fra to jenter fra Brukroa, de hadde kjoler av blå fall-
skjermsilke.

Vi hadde overhøringsdag søndagen før konfirmasjonen. Da 
hadde jeg svart kjole med hvite blomster på. Den var omsydd 
av en gammel kjole. 

På konfirmasjonsdagen kjørte vi med hest og gigg. Konfir-
mantene hadde trykte visittkort som vi gav hverandre. Da vi 

kom hjem etter gudstjenesten, var det selskap med middag for 
gjestene hjemme hos oss».

Etter 2 år på realskolen på Brøttum og 1 år på Lilleham-
mer ønsker Ingeborg å få videre utdanning.

«Jeg hadde søkt meg inn på gymnaset og kommet inn, på en-
gelsklinja. Men, hjemme var det ikke fullt så greit. Det kom til 
å koste mange penger, og jenter kom jo til å gifte seg, så det var 
bortkastet. … Jeg husker en husvenn som var mye hjemme, og 
han sa «Nei, det blir nok dyrt for deg detta, Einar. Hun kom-
mer bare til å gifte seg og da er penga tapt». Hjemme syntes de 
at jeg burde gå husstell-linja på fortsettelsesskolen på Brøttum. 
Det syntes jeg var døden i potta.  Men endelig, dagen før sko-
len begynte, fikk jeg vite at jeg skulle få begynne på gymnasiet 
likevel. Gleden var enorm.

Det var krigen som var det store skillet når det gjaldt utdan-
nelse for ungdom på landsbygda i Norge, og da også Brøttum. I 
byene kunne både jenter og gutter lettere gå på middelskole eller 
gymnas. De kunne bo hjemme. For oss på bygda ble det dyrere 
fordi vi måtte bo borte».

Det er morsomt å lese at hele historien er nedskrevet 
over flere år, påbegynt 1.april 2008 og avsluttet 6. novem-
ber 2019. I løpet av disse årene har Ingeborg skrevet mange 
små kapitler om barndommen sin, og når det nå er samlet 
blir det litt av ei gave til heldige barnebarn. Vi takker for at 
vi har fått lov til dele denne gode ideen med flere. 

Utdrag fra Ingeborgs sjølbiografi er satt sammen av Bjørg Ulveseth 
Mæhlum
Foto: Bjørg Ulveseth Mæhlum og privat

Ingeborg sammen med dattera, Lena som 
er lærer ved Brøttum skole.
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Hva er Home Start og hva er en fami-
lekontakt? Vi sakser fra brosjyre om 
tilbudet:
HSF er et frivillig tilbud til småbarns-
familier med ulike utfordringer i hver-
dagen.
HSF er et supplement til det offentlige 
hjelpeapparatet, og er basert på frivillig 
hjelp og støtte i familiens eget hjem. Til-
budet er gratis.
Målet er å forebygge utvikling av belast-
ninger og stress, støtte familien på det de 
mestrer og avlaste etter familiens behov.

Menigheten Vår har besøkt Janneke 
van der Ros, som er familiekontakt og 
bor på Brøttum, for å høre fra en som 
har erfaring som frivillig. Janneke for-
teller at hun ble kjent med Home Start 
gjennom nettstedet frivillig.no. «Jeg 
hadde lyst til å bidra i frivillig arbeid 
etter at yrkeslivet var forbi, og meldte 
meg på frivillig.no. Det gikk ikke lang 
tid før koordinator for Home Start i 
Ringsaker, Kjersti Marita Gresseth 
tok kontakt. Etter å ha snakket med 
henne, fant jeg ut at dette måtte være 
meningsfylt. Ikke lenge etter denne 
samtalen og et besøk hjemme av ko-
ordinatoren, deltok jeg på et kurs som 
alle familiekontakter må gjennomføre. 
Dette kurset var lærerikt og hyggelig. 
Der opplevde jeg at folk i alle aldre 
deltok, selv om størsteparten av del-
takerne var kvinner og i tidlig pen-
sjonsalder.» Janneke forteller at det er 
behov for flere familiekontakter, og at 
menn er særlig etterspurt.
Videre sakser vi fra brosjyren:
HSF bygger på gjensidig frivillighet og 
kan tilby:
Et menneske å dele gleder og sorger med.
En pustepause i hverdagen.
Støtte og avlastning.
Veiledning i foreldrerollen.
Forsterkning av familiens nettverk.
Besøk i hjemmet 2 -4 t pr uke.
Et gratis tilbud basert på gjensidig fri-
villighet.

Janneke understreker betydningen 
av at tilbudet er basert på frivillighet. 
«De som får hjelp, vet at de ikke be-
laster et offentlig budsjett. Den som 
kommer er mer på likefot, ikke en 
som skal fortelle deg hvordan ting skal 

gjøres,» sier hun og fortset-
ter: «Det kan være behov 
for barnepass mens forel-
drene gjør noe sammen, vi 
kan gå en tur og ha en god 
samtale, jeg kan fortelle om 
og vise fritidstilbud i bygda, 
badesteder og andre aktu-
elle plasser. Innvandrere og 
flyktningfamilier kan ønske 
språktrening i ulike sam-
menhenger.»  Janneke er 
veldig klar på at da hun selv 
var nyinnflyttet til Norge 
og hadde et lite barn, kun-
ne hun ønsket at det hadde 
eksistert et slik tilbud. 
Tilbake til brosjyren:
Hvilke familier kan få hjelp?
Familier med minst ett barn 
under skolealder.
Familier som selv ønsker hjelp 
og støtte grunnet utfordringer i hverda-
gen.
Familier med lite nettverk.
Familier med kronisk syke barn eller 
barn med nedsatt funksjonsevne.

Home Start er et tilbud bare for bar-
nefamilier. «Å være småbarnsforeldre 
byr på mange utfordringer. Er du ny-
innflyttet, ukjent og uten nær familie 
innen rimelig nærhet, kan hverdagen 
bli tung. Da er det godt å få besøk 
av noen å dele gleder og sorger med 
en gang i uka. Og passer det bedre å 
dele det på to ganger, lar det seg gjøre. 
F.eks. kan det være behov for både 
barnepass og samtale. Det kan ordnes 
med noe tid til barnepass en dag, og 
resten av tida til en god samtaletur en 
annen dag,» forteller Janneke.
I brosjyren kan vi også lese dette:
Hvem er familiekontaktene?
Alle som ønsker å bli familiekontakt må 
gjennomføre et forberedelseskurs.
Familiekontaktene har stor spredning i 
bakgrunn og alder.
Familiekontaktene er frivillige, som har 
tid og lyst til å være regelmessig sammen 
med en småbarnsfamilie.
Familiekontakten har taushetsplikt og 
leverer politiattest.

Dette har Janneke allerede fortalt en 
god del om tidligere i samtalen. Hun 

supplerer likevel litt: «For å bli fami-
liekontakt må du selv ha eller ha hatt 
barn. Så må jeg også legge til at det gir 
deg selv mye. Du lærer mye om deg 
selv gjennom møte med nye mennes-
ker. Det er trivelig å besøke familien 
din, å bety noe for andre er givende. 
De gleder seg til du kommer, og sier at 
stunda med deg betyr så mye for dem. 
Tilbudet varer i et halvt år. På første 
møtet er Home Start koordinatoren 
med. Hun kontakter deg også etter 
tre uker for å høre hvordan det går. På 
den måten føler vi som er familiekon-
takter oss godt tatt vare på.»
Fikk du lyst til å melde deg som fami-
liekontakt etter å ha lest dette? Eller 
kunne Home Start være et tilbud som 
letter hverdagen din som småbarnsfo-
relder?
TA KONTAKT med HSF koordinator i 
Ringsaker kommune: 
Kjersti Marita Gresseth, holder til i Fa-
miliens Hus Brumunddal, tlf 40433966
Kjersti.m.gresseth@ringsaker.kommune.
no
Se  www.homestartnorge.no    www.
facebook.com / Home.Start.Familiekon-
takten.Ringsaker

HSF er etablert i 22 land, i Norge er 
det pr i dag 35 avdelinger

Tekst: Randi Myhre og Randi Sætherstuen
Foto: Privat

HSF Home-Start Familiekontakten - et frivillig familiestøtteprogram

Menigheten Vår har besøkt Janneke van der Ros som 
arbeider som frivillig familiekontakt.



Menigheten vår 11

KRIK 
er et sosialt, sportslig og tverrkirkelig felleskap for alle ung-

dommer i kommunen fra 13 – 25 år.
Vi møtes en gang i måneden på Brumunddal ungdomsskole 

til fysisk aktivitet, samtaler, enkel matservering og
 ”ord for kvelden”.

Førlg med på facebook og på kirken-ringsaker.no                                                          
Tidspunkt: 1900-2030. KRIK er gratis 

Kontaktinfo: lk786@kirken.no  Lisabeth, diakon i DNK, 
Ringsaker prosti. Gjeldende smittevern ivaretas.                                   

Vaffel Cafe’
Moelv Kirkesenter, andre onsdag i hver 

måned, kl 1130 – 1330.
Arrangør: Røde Kors, Kreftforeningen,

Ringsaker Demensforening og Den Norske kirke

 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 hoveddøra i Brøttum kirke. 
Vippsnummeret er 90602.

Åpen kirke i sommer.
Også denne sommeren har det vært mulighet for å 
besøke Brøttum kirke utenom gudstjenester og kir-
kelige handlinger. Det har vært kunngjort på plakat-
tavler og på kirken-ringsaker.no.
Kirka har vært åpen i juli på søndager fra 13-16 og 
onsdager fra 16-19. Det har vært frivillige kirkevak-
ter, og varierende besøk. Noen dager har det vært opp 
til 20 besøkende, andre dager nesten ingen. 

Det har vært besøkende som kommer langveis fra, 
fordi de har sett at kirka skal være åpen og vil studere 
arkitekturen, eller fordi de er pilegrimer som benytter 
muligheten til å besøke åpne kirker. Det er også flere 
som besøker kirkegården og benytter muligheten til å 
sitte litt i den fine kirka vår. 

Tekst og foto: Bjørg Ulveseth Mæhlum

Svanhild Afseth deler dette dik-
tet med leserne:

Det finnes så mye å velge i, men 
jeg er veldig svak for mye av det 
Arne
Sørlien skrev.
Dette diktet om flagget vårt, skrev 
han til 17. mai 1944.

På skip og på båter i 
fjerne hav,
ved hus og hytter hos høy og lav,
der vaier et flagg i storm som i sol.
Det vaiet i går og også i dag
som vårt lands symbol!

I flagget er lagt vårt lands natur -
dens skjønnhet og prakt i skog og i 
ur.
Det blå er fjordene mange,
det hvite er vinterens sne,
det røde er blod fra de mange
som døde for frihet og fred!

Jeg utfordrer Ingund Strømmen som neste bidragsyter.

Oppstart av Sorggrupper, høsten 
2022 

Sorggruppen er for personer som har mistet en nær pårø-
rende. Samlingene er i snitt, annenhver torsdag kl 18-20.

Gruppesamværene er ikke terapi eller behandling. Vi er 
opptatt av at hver enkelt deltaker skal føle gruppen som et 
fristed for sin sorg, sine tanker og sine følelser. Vi legger 
derfor stor vekt på å skape en trygg og god atmosfære med 
tid for den enkelte til å snakke om sin sorg i felleskap med 
andre som har opplevd det samme. Det er tillatt å både tie 
og tale. Gruppeledere og deltakere har taushetsplikt. Vi er 
enige om at det som sies i gruppen ikke kommer videre.

Leder for sorggrup-
pen er prostiprest, 
Anniken Urianstad og 
prostidiakon, Lisabeth 
Kvalevaag-Holm. 

De som er interes-
sert kan henvende 
seg til Anniken (408 
26 499) eller Lisabeth 
(97126877) Oppstart 
er torsdag 15.september i Veldre kirke.  Vær velkommen!
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Etter ei innholdsrik uke 31 fikk jeg en 
prat med Magne Mjærum. Sommer-
festuka er blitt en årviss «happening» 
på Sjusjøen over konseptet KONSERT 
GUDSTJENESTE VANDRING, 
10 arrangement for små og store på 5 
dager. Magne gleder seg stort over re-
sponsen.
I 2 år med pandemi ble Sommerfestu-
ka arrangert med «meter`n», håndsprit, 
munnbind og avstander etter gjelden-
de regler. Med kreative løsninger kun-
ne det meste gjennomføres utendørs i 
godt vær. Med nytt lydutstyr i kirken, 
var og er det hyggelig å legge til rette 
på kirkebakken. I år var det fint å være 
inne i Fjellkirka igjen. Den ble fylt fle-
re ganger fra rockekonsert til gudstje-
nester, allsang og fortellerkonsert. -Det 
var spennende i år- sier Magne – etter 
to år da mange har hatt norgesferie på 
hyttene, reiser kanskje folk utenlands 
denne sommeren?   Alle årets pro-
gramposter har hatt stor publikumstil-
slutning og alle er fornøyde!  - Det var 
veldig hyggelig at biskop Solveig satte 
av tid til å åpne Sommerfestuka og til å 
holde kveldsmessa. Hun var gnistrende 
god! Biskopen har travle dager fram 
mot at hun går av for aldersgrensa mot 
slutten av året.
«Allsang i fjelli» ble en flott feiring av 
Fjellkirka 60 år.  I allsangprogram-
met var det også lagt inn flotte solo 
og duettnummer. Kirken var fullsatt, 
og det kom inn nærmere 20 000 kr til 
jubilanten. En stor og hyggelig over-
raskelse var det da Nordre Ringsaker 
Lions v Steinar Afseth overrakte ju-
bileumsgave på 25 000kr! Damene i 

Lions sørget for vaffel og kaffe / saft 
til alle denne kvelden. Joker Mesnali 
og Montebello sponset råvarer. Blant 
høydepunktene framhever Magne den 
årlige turen «Historisk vandring» v 
Brøttum Historielag. Denne gangen i 
«Luddens rike», d.v.s. Kuåsen Rundt. 
Vandringa startet ved Kroksjødam-
men, den rød-merkede runden på ca 
3 km førte tilbake til startstedet. Det 
ble ei god pause og en trivelig rast 
ved Luddhytta: -en tjenestegutt fra 
Kurstedet dukket opp og fortalte om 
kompisen Ludvik Olestadengen som 
valgte det frie livet i fjellet framfor fast 
arbeid. Asbjørn Slettvold var kjempe-
god i denne rolla!-  Ekstra artig at det 
i turfølget var flere som kunne fortelle 
om  sjølopplevde møter med orginalen, 
Ludden.  Historielaget med Tor Even 
Tomter, Svein Erik Bergundhaugen og 
Oddny Leine i spissen sørget for en 
innholdsrik tur med innblikk i utvik-
ling av hytteutbygginga i området. Og 
ikke minst en raus kafferast!
Som vanlig var alle plasser og mere 
til fylt ved festgudstjenesten søndag. 
Hege Fagermoen forrettet og bidro 
på sin spesielle måte med vakker sang. 

Tradisjonen tro var det jordbær på 
kirkebakken etter festgudstjenesten. 
Mange rundet av uka med festmiddag 
på Mesnali Leirsted, Camp Sjusjøen.
Magne understreker – mange av pro-
grampostene er gratis eller har fami-
lievennlige priser. Takket være innsats 

fra mange frivillige og tilskudd fra lo-
kale sponsorer! 
Hver enkelt kan gi til årets to prosjek-
ter: Sjusjøen Fjellkirke VIPPS 12076 
eller NMS Misjonsprosjekt VIPPS 
658642

Tekst: Randi Myhre
Foto: Arne Landmark

SOMMERFESTUKE for 7.gang på Sjusjøen, 2022.

Lions v/Steinar Afseth overrakte jubile-
umsgave på 25 000kr.

Thor Even Tomter og Asbjørn Sletvold 
på historisk vandring.

Hege Fagermoen 

Initiativtager Magne Mjærum 
fylte 75 år i som-
mer. Vi GRATU-
LERER!    
Magne kjenner 
grendene og fjellet 
i Nordre Ringsaker 
bedre enn de fleste. 
Som mangeårig læ-
rer og leder av Mesnali Ungdomssen-
ter og Leirskole og gjennom det mes-
te av sitt yrkesaktive liv i Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) har han brukt 
Sjusjøen Fjellkirke i forskjellige sam-
menhenger i en årrekke. Da han for 
8-9 år siden lanserte ideen om Som-
merfestuke på Sjusjøen for styret i 
Fjellkirka, regionstyret i NMS, næ-
ringsliv/grunneiere og lag/foreninger 
ble de med på laget og resultatet har 
vært overveldende!   
Jeg traff Magne kvelden før åpningen 
av Sommerfestuka, deretter skulle 
han -bare ta en løpetur rundt Sju-
sjøvannet for å holde formen oppe 
-   Sjusjøvannet rundt er 10 km. Ikke 
mange 75-åringer tar slike løpeturer 
som innledning til ei travel uke med 
lange dager!
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I cirka 30år - har Magne Mjærum invitert til leir for voks-
ne på Mesnali Ungdomssenter -og Leirskole/NMS/Camp 
Sjusjøen i uke 30: «Natur, kultur, misjon og fornyelse». Like 
årvisst har det i denne uka vært en «Mesnalikveld» som 
er åpen for alle. Gjennom årene har Mesnalikvelden hatt 
variert program med kulturkrefter i bygda eller fra områ-
det. For noen år siden hadde Anne Persdotter Flugstad 
en forestilling i Mesnali kirke, «Lykkelige dager». I år har 
Anne utviklet forestillingen videre i samarbeid med kir-
kemusiker Kari Borud og fiolinist Vibeke Søe Horsberg. 
Anne skrev på sin fb-side: «--FOR en kveld det ble i det 
vakre amfiet på Mesnali,… takk også til et nydelig entusi-
astisk publikum…».

Programmet vekslet mellom glimt inn i hverdag og helg 
på Bjerkebæk og i distriktet, gjennom sitater fra boka, sett 
med Sigrid Undseths blikk. Forestillingen åpnet sterkt 
med at vi alle sang «Alltid freidig når du går veier Gud tør 
kjenne-» Programmet var krydret med Margrethe Mun-
thes barnesanger som kan ha vært sunget for og med de 
tre barna og musikkinnslag som understreket skiftende 
stemninger gjennom året på Bjerkebæk. Vi fikk en glad og 
lett stemning av bufærsdag da mor Sigrid og ungene var 
med folk og krøterflokk til seters på Gopollen.  Trioen på 
scena hadde et utall små og stole bjeller, Anne lokket og 
let på fløyte,- og så sang vi alle «-Å jeg vet en seter-» som 
egentlig heter «Geitrams». Scena var pyntet med geitrams 
og norske flagg. De tre allsidige musikerne understreket 
skiftende stemninger med sang og spill også av nyere dato. 
Med glede og musikalitet ga de tre oss en fabelaktig, inn-
holdsrik «Mesnalikveld», i år med fortellerkonserten «Lyk-
kelige dager».

Anne Persdotter Flugstad: kreativ forteller, vokal og 
drøssevis med fløyter og div lydeffekter

Kari Borud: vokal, tangent og allslags høvelige lyder 
Vibeke Søe Horsberg: fiolin, hardingfele etter noter og 

improvisasjoner, vokal og ymse lyder av beitedyr o.a.
Som vanlig var forestillingen gratis, kaffe/te og kringle 

likeså. Etter prinsippet å gi etter evne, informerte Magne 
Mjærum om Brøttum Menighets misjonsprosjekt på Ma-
dagaskar, og vi ble inspirert til å vippse eller gi kontanter til 
misjonsprosjektet.

”LYKKELIGE DAGER - En fortellerkonsert på Camp Sjusjøen 28.7.22

På 1930 tallet kjempet Sigrid Undseth med sitt våpen, 
penn og papir mot Hitler og nazismen i Europa. Nobel-
prisvinneren bodde på Bjerkebæk i Lillehammer med sine 
tre barn Hans, Anders og Maren Charlotte, kalt Mosse. 
Ved invasjonen av Norge ble forfatteren oppfordret til å 
forlate landet. Via Sverige, videre med den Transsibirske 
jernbane, etter hvert til sikkerhet i USA hvor hun fikk 
eksil og kunne fortsette kampen på sin måte. Presidentfru 
Eleanor Roosevelt oppfordret ei gruppe forfattere i eksil 
til å skrive om et år med en familie i hjemlandet. For Si-

grid Undseth må det ha vært både godt og vondt å skildre 
et år hjemme i Lillehammerområdet. Maren Charlotte 
var død i 1938, sønnen Anders falt i kampene ved Se-
galstad Bru i 1940. Begge er gravlagt ved Mesnali Kirke. 
Bare sønnen Hans levde, og måtte se okkupantene innta 
Bjerkebæk.
«Lykkelige dager» finnes på bibliotek i papir og som lyd-
bok.  

Anne P. Flugstad, Kari Borud og Vibeke Søe Horsberg. Foto: 
Morten Kråbøl

Svar på quiz
1. Josef
2. Gamle testamentet GT, 1.-og 2. Mosebok
3. 11
4. Jakob og Rakel
5. Ifølge fortellingen tyda Josef Faraos drømmer om 7 
gode og 7 dårlige år, og det ble laget kornlagre i landet
6. Israelittene kom til Egypt for å kjøpe korn
7. Moses
8. 40 år

Nytt teleslyngeanlegg i Brøttum 
kirke på plass
Brøttum menighetsråd har jobbet lenge for å få 
anskaffet nytt teleslyngeanlegg i Brøttum kirke, 
da dette er pålagt i alle kirker. Vi kan nå meddele, 
at vi endelig har fått det til, samt at høyttaleran-
legget har fått en runde med vedlikehold, da det 
har vært noe ustabilt.  Vi vil fortsette med å jobbe 
for at Mesnali kirke også skal få nytt teleslynge-
anlegg. 
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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 fortsatt utvikling av 
fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming. Denne kompetansen 
er i dag unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. Tusen takk for 
ditt bidrag!
Vippsnummeret til LRF LC Ringsaker Nord  er   590971    eller send 
til kontonr. 1822.63.61800 –mrk. LRF

                Små helter.                             Store drømmer.

Trenger du 
noen å snakke 
med? 

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

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

Digital utgave av 
dette nummeret 
av Menigheten Vår 
finner du på www.
brottum.no og på 
https://brottum.
menighet.no/Me-
nighetsblad.

20.november fylles Brøttum kirke igjen 
av glade barnesangstemmer. Denne dagen 
starter gudstjenesten kl 13. Det er fordi 
deltakerne på sang og musikkleiren på 
Camp Sjusjøen skal rekke å komme seg 
fra Mesnali til Brøttum og holde general-
prøve i kirkerommet før gudstjenesten.

Det er NMSU, Ringsaker Korforum og 
Camp Sjusjøen som helga 18.-20.novem-
ber arrangerer leir for sangglade barneko-
rister i Mesnali. 

4.-8.klassinger er på leir fra fredag til 
søndag, 1.-3. fra lørdag til søndag. 1.-2. 
klassinger kan ha med seg en voksen de 
kjenner på leiren. Helgas program er spek-
ket av sangøvelser og krydret med lek og 
sosiale aktiviteter, på lørdag kveld arrange-
res det talentiade.

Hovedinstruktør på leiren er Ragnhild 
His Ånestad, kjent fa Soul Children. Kari 
Borud med flere deltar som ledere. Disse 

lover en kjempemorsom sang- og musikk-
helg.

Brøttum menighet er heldig som får 
oppleve at koret fra leiren setter sitt sang-
glade preg på gudstjenesten søndag. I fjor 
høst snakket Menigheten Vår med Ragn-
hild His Ånestad etter gudstjenesten. Hun 
uttalte da at programmet de presenterte 
søndag var helt ukjent for deltakerne da 
de startet på leiren. På søndag satt det som 
spikret. Imponerende. Vi fikk også snakke 
med noen av de unge deltakerne, gjen-
nomgangstonen hos dem var at sangøvel-
sene hadde vært det aller morsomste på en 
generelt fin leir. 

Lykke til med årets sang- og musikkleir. 
Vi gleder oss til å møte årets kor, og til å 
la oss rive med av sanggleden disse barna 
utstråler. 

Tekst og foto: Randi Sætherstuen

Gå ikke glipp av felleskoret fra høstens sang- og 
musikkleir for 1.-8.klasse.
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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
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

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    62 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

Lars Sørby   SØRBY BYGG AS
Tlf. 41657401
e-post: lars@sorbybygg.no
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VI MØTES I KIRKEN

Johanne Refseth og Karl Ivar Refseth
Brøttum kirke, søndag 30.oktober kl 18.00
Søster og bror Refseth kommer til sin hjemkirke i Brøttum med 
et spennende program hvor ord og musikk spiller på lag. Psyko-
log og friluftselsker Johanne vil sammen med musiker og coach 
Karl Ivar gi oss et innblikk i naturen og hva den gjør med vårt 
indre liv. Igjennom røverhistorier fra friluftslivet og vakker mu-
sikk vil de snakke om hvorfor livets nedturer blir enklere når 
de serveres med svartkjele og fiskestang, hvorfor naturen har en 

helende effekt på oss, og når vi tren-
ger noe annet enn natur for å finne 
tilbake til oss selv.

Psykolog Johanne Refseth dri-
ver instagramkontoen @psykolog.
med.sovepose med over 50 000 
følgere. Hun har nylig utgitt best-
selgeren «Psykolog med sovepose» 
(2022). Hun er i ferd med å fullføre 
spesialistutdannelsen i samfunns- 
og allmennpsykologi, og har spe-
sial-kompetanse i terapimetoden 

ISTDP. 
Refseth er kjent som en motiverende og inspirerende fore-

dragsholder, som formidler psykologi og uteliv på en engasje-
rende måte. 

Karl Ivar Refseth er utdannet slag-
verker og vibrafonist ved Norges Mu-
sikkhøgskole, og er bl a fast medlem 
av Tysklands The Notwist. Han har 
utgitt to solo-album: Praying (2015), 
og Devotion (2022). Refseth beskri-
ves som en vibrafonist i landskapet 
mellom melodisk skjønnhet, ekspre-
sjonisme og inderlighet. «Det finnes 
en skjult norsk musikkskatt gjemt i 
Berlin,» konstaterte den norske mu-
sikkjournalisten Tor Hammerø.

Pris: kr 300 (kr 200 for medlem-
mer av Ringsaker kirkeakademi). 

Forhåndssalg på www.hoopla.no og billettsalg ved inngangen.
Arrangør: Ringsaker kirkeakademi, Ringsaker bibliotek og 

Brøttum menighet.

«Naturen som lykkepille»

25.09.2022 kl 11:00  Brøttum kirke  Gudstjeneste.  Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6- årsbok.
         Presentasjon av nye konfirmanter. Barneko 
         ret synger.
02.10.2022 kl 11:00  Mesnali kirke  Gudstjeneste.  Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6- årsbok.
         Presentasjon av nye konfirmanter. Barneko 
         ret synger.
09.10.2022 kl 11:00  Brøttum kirke  Gudstjeneste     50-års konfirmantjubileum
23.10.2022 kl 11:00  Brøttum kirke  Gudstjeneste
30.10.2022 kl 11:00  Brøttum sykehjem Gudstjeneste
06.11.2022 kl 16:00  Mesnali kirke  Gudstjeneste
06.11.2022 kl 18:30  Brøttum kirke  Gudstjeneste
20.11.2022 kl 13:00  Brøttum kirke  Gudstjeneste Korleiren fra Camp Sjusjøen deltar
27.11.2022 kl 11:00  Mesnali kirke  Gudstjeneste

Lørdag 08.10 kl 18 gjester Karl Ivar Refseth Brøttum Kir-
ke med sin trio som består av: Karl Ivar Refseth, vibrafon, 
komposisjoner, Christian Weidner (DE), saksofon og Matt-
hias Pichler (AT), kontrabass. 

Tidligere i år kom deres andre utgivelse ”Devotion” ut, 
med strålende kritikker i inn og utland: ”Refseth er poet, 
ingen taler, han holder klangbildet samlet, i stedet for å 
fyre av salver av toner,” skriver tyske JazzThing, mens ma-
gasinet Concerto skriver ”sparsommelig, og ikke kjedelig 
kammer-jazz med masse nydelige detaljer”. Våre egne an-
meldere skriver:

”En deilig og ettertenksom plate som mange bør ta seg tid 
til å lytte på.” 

”Et lydbilde så samstemt og finstemt at alle ører har 
grunn til å glede seg. “Devotion” har blitt nok et påfyll fra 
smeltedigelen Berlin som gir sjelefred i ei tid det virkelig 
trengs. (https://www.nettavisen.no/plateanmeldelse/mu-

sikk/jazz/vakkert-fra-berlin/r/5-95-401500)

Karl Ivar Refseth Trio framfører musikk helt uten elek-
troniske effekter, og dermed med en sterkere og mer le-
vende intensitet – med overraskende og mangfoldige lyd-
landskaper. Refseth bruker av og til også sin egen stemme, 
men fremfor alt benytter han seg av avanserte teknikker. 
Med fiolinbue fremkaller han svingninger i vibrafonens me-
tallplater, han bruker trommestikker og andre stikker, får 
tonene til å vibrere ved hjelp av såkalt bending og skaper 
flimrende overtoner og flageoletter. Refseths fint utmeisle-
de stykker fengsler med sin varme stemning og spennende 
variasjoner. 

Han er ikke i tvil: «Vibrafonen kommer mer til sin rett 
når man ikke bare utnytter dens rytmiske, men enda mer 
dens melodiske og harmoniske potensiale». Nettopp dette 
er noe denne intelligente musikeren lykkes så godt med. 
På et vis som imponerer både jazz- og pop-fans og tilhen-
gere av både minimalistisk musikk og musikk med litt mer 
groovy rytmer.

Brøtning med europeisk trio til Brøttum Kirke


