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1. rekke f.v. Else Britt Haugen, Turid Barli Rogne, Prest Iselin Flatun Juland, Kari Storsveen, Elin Margrethe Evensen
2. rekke f.v. Anstein Kvam, Erik Bergseng, Åge Solbakken, Hans Arne Skar, Ove A. Sagen, Jan Ivar Skar, Arild Kvikstadha-
gen, Dag Sveum, Ståle Tollefsen
3 rekke f.v. John Torgersen, Jan Arve Larsen, Olav Rønningen, Øystein Lien, Johnny Høglien, Kjell Arne Bekkelund, Gunnar 
Håkenstad.  Fotograf Siv Anett Jakobsen

50-årskonfirmanter

Mangeårig leder og med-
lem i menighetsrådet, 
kirkevert og journalist i 
menighetsbladet - Gurid 
Torill Solberg har lagt ned 
et stort arbeid gjennom 
mange, mange år for Brøt-
tum menighet.
Side 8 og 9

Redaksjonen 
ønsker alle le-
sere av Menig-
heten Vår god 
jul og alt godt 
for det nye året!
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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

Fred på jorden
I skrivende stund er jeg akkurat begynt på de siste ukene som bi-
skop. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle møtepunkt rundt om 
i Hamar bispedømme. Jeg ser for meg mange ansikt og bærer med 
meg mange varme håndtrykk fra ulike situasjoner. Hjertelig takk og 
alt godt videre!

Fred på jorden! 
Vi lengter etter nettopp det som den himmelske hærskare sang den 

første julenatt: 
Ære være Gud i det høyeste,                                                                                             
og fred på jorden                                                                                                        
blant mennesker Gud har glede i!

Vi har ei tid som er preget av uro over den 
spente krigssituasjonen i Europa og usikker-
het inn mot hva fortsettelsen blir. Jeg kjenner 
at engelens ord om «Frykt ikke» og engleko-
rets sang og bønn om fred på jord, berører et 
ønske, en drøm og et håp som inspirerer til å tro på og arbeide for 
rettferdighet og fred. 

Sangen på Betlehemsmarkene viser vei til å se Gud i krybben. 
Evigheten strømmet inn i det øyeblikket barnet ble født. Og Jesu 
fødsel setter i gang en bevegelse som aldri har opphørt. 

Barnet som ble født er et håp og en kjærlighet. Alle som har holdt 
et lite nyfødt menneske i hendene vil kunne gjenkjenne dette. Det 
er nært og stort, vakkert og meningsmettet. Våre erfaringer blir satt 
i et svimlende perspektiv i møte med fødselen i Betlehem og eng-
lesangen om fred på jord. Det løfter alle nyfødte barn opp mot him-
melen og inviterer til å realisere håpet, drømmen og bønnen om fred 
på jord. 

Jesusbarnet er en liten knopp som er sprengfull av håp, også i dag. 
Med juleevangeliets grensesprengende kraft åpnes livets kilder og 

framtidshåp for alle mennesker og 
Kristi kjærlige lys holder oss fast 
i fremtid og håp for livet her og i 
evigheters evighet. 

Velsignet julehøytid!
Solveig Fiske

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

Frist for innsendelse av stoff til neste nummer er tirsdag 13. 
mars. Neste nummer kommer torsdag 30. mars.

Til dere som bruker høreapparat. For å få best mu-
lig effekt av teleslyngeanlegget, så anbefaler vi å sitte i 
midtskipet.

Våketjenesten: 
tlf. 46 86 18 9 0
(Døgnbemannet Vakttelefon)
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Slekters gang 
Døpte i perioden 29.08.22- 20.11.22
11.09.22 Ringsaker kirke   Jacob Bruget-Morton 
25.09.22 Brøttum kirke    Anton Aamot 
02.10.22 Mesnali kirke    Henrik Haugen Lorvik 
09.10.22 Brøttum kirke    Mathias Jevnesveen 
09.10.22 Brøttum kirke    Herman Haugan 
16.10.22 Furnes kirke    Stine Stolte- Havik 
20.11.22 Brøttum kirke    Vetle Tingstad 

Døde i perioden 26.08.22- 28.10.22
11.10.22 Mesnali kirke    Even Henry Øverengen
21.10.22 Brøttum kirke    Solveig Bergsengstuen
27.10.22 Brøttum kirke    Guttorm Bergseng 
28.10.22 Mesnali kirke     Åse Håkenstad 

Urnenedsettelser i perioden 29.07.22- 25.10.22
12.08.22 Brøttum kirke    Lauritz Syversen 
21.10.22 Brøttum kirke    Solveig Børresen
25.10.22 Brøttum kirke    Anne Berit Hage 

Vielser i perioden 14.08.22- 10.09.22
03.09.22 Mesna Islandshestesenter  Helene Rylandsholm og Mads Velan
10.09.22 Mesna Islandshestesenter  Bitte Therese Brock og Christian Nebb

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 for-
søker redaksjonen også å skrive om aktuelle saker og 
om personer som vi synes fortjener omtale fra bygdene 
våre. Vi tar gjerne imot tips fra leserne. I tillegg til an-
nonseinntekter er vi avhengige av frivillige gaver og er 
takknemlige for en skjerv, stor eller liten, til konto nr. 
1822.67.86216

Koret fra sang- og musikkleiren på Camp Sjusjøen sang feiende flott under gudstjenesten 
20.november.
Sangere fra flere ulike skolekor, blant annet Brøttum skole-
kor og Mesnali barnekor deltok helga 19.-20.november på 
sang og musikkleir på Camp Sjusjøen. De eldste overnattet 
fra fredag, mens aspirantene deltok fra lørdag. I tillegg til mye 
sang og lek både inne og ute, ble det arrangert misjonstivoli 
med aktiviteter til inntekt for integreringsarbeidet Puente i 
Barcelona. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste i Brøttum 
kirke, der koret sang feiende flott for menigheten og dagens 
dåpsfølge. 

Tekst og foto: Birgitte Bjørnsdatter Bruget.

Babysang
Babysang tar en liten pause nå i vinter, men star-
ter for fullt opp igjen på onsdager i Brøttum kirke 
etter påske. Første samling blir 12.april. Babysang 
vil holde på i perioden frem til 21.juni (med unn-
tak av 17.mai). 
Klokkeslettet blir som tidligere, klokka 10.30. 
Det blir enkel servering etter sangstund. Ta 
gjerne med matpakke og spis sammen med oss. 
Ingen påmelding, og det er helt gratis å delta. 
Velkommen!
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Ole Kristian Bonden 
Ny biskop i Hamar bispedømme
Født:  8. februar 1970 i Brumunddal
Familie:  Gift med Irmelin, tre voksne barn som akkurat 
har flyttet hjemmefra

Applausen runger i Hamar domkirke. En rørt Ole Kristian 
Bonden tar imot hyllesten fra de mange som har møtt frem 
for å bli litt bedre kjent med den nytilsatte biskopen. Neste 
år blir han innsatt som biskop og flytter til Hamar etter 
25 år i Elverum, de siste årene som prost i Sør-Østerdal 
prosti. 

-Det er overveldende, jeg er både glad og takknemlig for 
å bli biskop i Hamar bispedømme, sier han fra lesepul-
ten og takker for tilliten, for oppdraget og for gode ord 
fra den øverste ledelsen i Den norske kirke og i Hamar 
bispedømme.

Kirkerådet har i sitt møte kvelden før valgt Bonden som 
en av tre gjenstående kandidater etter en lang prosess. – 
Hamar har fått en biskop som er likandes, glad i folk og 
glad i Jesus, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud 
Raaum og sier Bonden går inn i en stolt tradisjon av tyde-
lige biskoper i Hamar.

Hellig og alminnelig
 Ole Kristian Bonden har vært tett knyttet til begge sine to 
forgjengere. Han ble ordinert til prest av Rosemarie Köhn 
og har hatt Solveig Fiske som biskop i hele hennes pe-
riode.

-De to har lært meg at «Ingen tro er for liten», og at 
«Gud ikke gjør forskjell på folk», sier han. Dette vil han 
videreføre når han nå skal forme sin bispegjerning. 

En setning fra trosbekjennelsen har fulgt ham i tida han 
har vært prest. Den har vært styrende for arbeidet hans så 
langt, og han vil fortsatt legge den til grunn for tjenesten 
som biskop. 

«Jeg tror på en hellig, allmenn kirke.» - Hellig og almin-
nelig, det er kirke for meg, sier den nyutnevnte biskopen. 

Med det mener han at kirka skal være raus og tydelig, 
til stede i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke som bryr 
seg om folk.

Åpenhet, frihet og tilhørighet
– Vi må være åpne, sier han, åpne for Gud, for andre og for 
verden. Evangeliet gir oss frihet til å elske, skape, arbeide, 
kjempe for og tro på, sier han. Og så snakker han om til-
hørighet.

Den nye biskopen vil at folk skal kjenne at de hører til 
i ei kirke som er for alle. Bonden vil at kirka skal være der 
både på de store dagene i livet, og på de vanskelige. Han vil 
bidra til ei kirke som er en naturlig del av lokalsamfunnet 
der folk kan høre til og kjenne igjen både livet og Gud.

-Jeg vil arbeide for at folk i Hamar bispedømme kan 
gjenkjenne livet sitt i folkekirka, og samtidig gjenkjenne 
Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den hellige ånds 
samfunn.

Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar søndag 
29. januar kl. 11.00 i Hamar domkirke med H.M. kong 
Harald til stede. 

Søndag 25.september var det høsttakkeguds-
tjeneste i Brøttum kirke. Kirken var nydelig og 
rikholdig pyntet av bygdekvinnelaget både i vå-
penhuset og inne i kirken. Fargeprakten og grø-
den høsten bringer med seg, ble virkelig vist fram. 
Under gudstjenesten delte Iselin Flaten Juland og 
May Solveig Slåtsveen ut «Min kirkebok» til 4- 
og 6-åringer og presenterte de nye konfirmantene. 
Aspirantene i skolekoret satte en musikalsk spiss 
på det hele. Etter gudstjenesten serverte bygde-
kvinnelaget kaffe og kaker. Det ble en innholdsrik 
og flott formiddag i kirken.

Tekst og foto: Randi Sætherstuen

Høsttakkefest med mye innhold

Pynt ved alteret Utdeling av ”Min kirkebok”
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Vi trenger engasjerte mennesker fra alle bygdene i Brøttum 
menighetsråd! Ta gjerne kontakt med noen i menighetsrådet 
for å høre mer om hvordan ting gjøres lokalt. 

Hvis du ønsker å stille til valg, eller vet om noen vi burde 
spørre, ta kontakt med Gerd Marit Myrvang på tlf: 913 71 
787 eller mail: gmmyrv@gmail.com 

Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke! Det 
er din kirke.

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet
Høsten 2023 skal det velges medlemmer til menighetsråde-

ne i Den norske kirke. Som medlem i menighetsrådet kan du 
ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i 
din kirke. Bli med!
Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1.    Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2.    Du blir del av et kristent fellesskap
3.    Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.    Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn     
xxxxog unge
5.    Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 
       prosessene i kirken
6.    Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7.    Du kan sørge for at din kirke er en åpen og 
       inkluderende kirke
8.    Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9.    Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i 
       andre sammenhenger
10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv 

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. 
Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på 
de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighe-
tens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rett-
ferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdoms-
arbeid, samt jus 
og økonomiforvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
•  Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
•  Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
•  Gudstjenester
•  Kirkemusikk
•  Ofringer

•  Utleie av kirken
•  Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
•  Samarbeid med frivillige
•  Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
 
Menighetsrådet har en representant i kirkelig fellesråd. Kirke-
lig fellesråd tar seg av administrative og økonomiske oppga-
ver på vegne av soknene. Menighetsrådet har 4–10 medlem-
mer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn 
og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
Menighetsrådet møtes 2–5 ganger i halvåret.
Medlemmene velges for fire år.

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et 
stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være 
med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller 
like tilfredsstillende som de hadde forventet, helt i tråd med 
denne uttalelsen fra vårt eget råd.

Nåværende Brøttum menighetsråd har disse positive ting 
å si om det å være med i menighetsrådet: Det er lærerikt, 
interessant og spennende. Samtidig er det en tillitserklæring 
fra de stemmeberettigede. Det er en viktig jobb for kirkene 
våre. Det er en fin måte å bidra til felleskapet på. En blir bedre 
kjent med folk i bygda gjennom møtevirksomhet, gudstjenes-
ter og andre arrangement, samt dugnader som blir arrangert 
i kirkens regi. Det er fint å få bidra i menighetens arbeid. En 
blir bedre kjent med arbeidet i menigheten. Det er også po-
sitivt og hyggelig for menighetsrådet å samarbeide med Fel-
lesrådet, kirkens ansatte og frivillige. Menighetsrådets samar-
beid med lag og foreninger i bygda er av svært stor betydning 
for menigheten vår. Vi har mange ressurser i bygda som det 
er moro å samarbeide med. De fleste har et forhold til kir-
ken på en eller annen måte i løpet av livet, og kirkene våre er 
et samlingspunkt for oss alle. Menighetsrådet prøver å tenke 
nytt og kreativt. Vi tar gjerne imot innspill fra dere lesere til 
hva vi kan finne på. Vi har et koselig miljø og en god tone. I 
menighetsrådet lærer man mye/får nye erfaringer.

Gerd Marit Myrvang og Randi Sætherstuen

Vil du stille til valg? 
10. og 11. september 2023 er det kirkevalg. 

Quiz 
1. Hvor i Bibelen finner vi Juleevangeliet slik vi  
 oftest leser det?
2. Hvilket yrke hadde Josef ?
3. Hvilken keiser regjerte over Romerriket da  
 Jesus ble født?
4. Hvem er nevnt som landshøvding i Syria?
5. Hvor ble Jesus født?
6. Hva hadde de tre vise menn med som gave til  
 Jesusbarnet?
7. Hva het de tre vise menn?
8. Hvilken by blir kalt Davids by?
9. Hvilket land flyktet Josef, Maria og Jesus til,  
 for å komme unna Herodes?
10. I hvilken by vokste Jesus opp?
 Svar side 11

Amazing – Brumunddal/ Veldre Ten Sing, er et ungdomskor der 
vennskap og minner skapes. Her er det god stemning og stor musikkglede. 
Amazing er for ungdom i Ringsaker og omegn, med målgruppe 13-19 år.
Øvelse hver onsdag kl 18.00-20.30, i Brumunddal kirke.
De supre dirigentene våre er Christiane Skaug og Kristine Olsen.
Velkommen!

Vennlig hilsen
Irene Ryen Flermoen
Menighetspedagog i Brumunddal/ Veldre og Nes menigheter
Tlf: 478 72 142
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Under Ung messe i 2010 brakte pre-
sten, Siri Sunde, som alltid, ungdom-
menes mange talenter inn i gudstje-
nesten. Ett av innslagene var dette: 
feiende tangomusikk høres, og bakerst 
i kirka kommer et elegant tangodan-
sende par til syne. Han i svart, hun i 
knallrødt. De svinger seg fram midt-
gangen og ut en av sidegangene. Me-
nigheten satt igjen med et sterkt og 
fint minne.

Den elegante mannlige danseren var 
konfirmant av året, han heter Aleksan-
der Dürr Libæk. Hvor ble det av ham? 
Hva gjør han nå? Menigheten Vår har 
sporet ham opp og fikk en hyggelig 
prat via Zoom med en allsidig, posi-
tiv ung mann. Det falt helt naturlig 
å starte praten med å minne ham på 
opptredenen i kirka og spørre om han 
fortsatt danser. «Jeg danser fortsatt, 
det er jo en lidenskap,» svarer han og 
fortsetter: «Men nå er det bare på si, 
for hygge og glede. Og ja, jeg husker 
godt dansen i kirka, vi hadde kore-
ografert den spesielt til denne scenen. 
Det var fryktelig moro.»

«Hvor er du i livet ditt nå, Aleksan-
der,» vil jeg vite. Han svarer at han 
bor i Kristiansund, en liten by han 
liker godt, den er hyggelig og byr på 
mange aktiviteter. Der har han bodd 
i to år nå og kommer nok fortsatt til 
å bli noen år til. Han har startet med 
klatring på fritida også og liker godt 
å fiske. «Men etter hvert vil jeg nok 
flytte nærmere familien på Brøttum, 
den savner jeg,» føyer han til, og fort-

setter, nå kanskje en anelse tankefull: 
«Men med min utdannelse får jeg nok 
ikke arbeid i innlandet, jeg må til Oslo 
eller eventuelt Trondheim. Begge by-
ene med god togforbindelse i retning 
Brøttum.» 

Da er det jo helt naturlig å spørre 
hvilken utdannelse han har, og hva 
han arbeider med. «Jeg er utdannet 
oseanograf,» svarer Aleksander. «Det 
må du forklare nærmere,» må jeg si da. 
Han smiler og forklarer: «Du kan si at 
jeg gjør det samme 
i forhold til havet 
som en meteoro-
log gjør med lufta. 
Jeg arbeider med 
havets dynamikk, 
analyserer bølger og 
havstrømmer. Det 
er fysikken i havet. 
Utdannelsen har jeg 
tatt ved universitetet 
i Bergen. De tre før-
ste årene omfattet 
meteorologi og ose-
anografi, deretter 
valgte jeg retning 
når vi startet på 
mastergraden. Jeg 
syntes dette med 
bølger og havstrømmer var spennende 
og valgte derfor oseanografi. 

Nå arbeider jeg for oppdrettsnæ-
ringen. Jeg analyserer data fra havet 
og setter opp modeller for ekstreme 
bølge- og strømforhold. Dette er vik-
tig å kjenne til når oppdretterne skal 
plassere mærer i havet. Mærene må 
tåle forholdene i havet i allslags vær, 
slik at fisken ikke rømmer og påvirker 
biologien i havet. Men spør meg ikke 
om oppdrett, for det kan jeg ingenting 
om,» ler han til slutt. Når jeg undrer 
på om han da må være ute på sjøen, 
smiler han og føyer til at dette er en 
ren datajobb. «Jeg sitter utelukkende 
foran en PC,» smiler han, «Og det 
passer meg godt.»

Jeg er kolossalt nysgjerrig på hva 
som gjør at en hedmarking oppvokst 
så å si under en granlegg på Brøttum, 
velger et yrke knyttet til sjø og kyst. 
Aleksander ler litt og sier seg enig i 
at det kan virke rart. «Kanskje det 

har vært litt tilfeldig,» begynner han. 
«Interessen min ble først vakt på vi-
deregående, vi hadde en lærer i geo-
fag som gjorde det veldig interessant. 
Far var dataingeniør, fra ham hadde 
jeg fått interesse for programmering. 
Etter videregående studerte jeg derfor 
programmering på Gjøvik. Jeg kjente 
jeg hadde lyst til å kombinere natur og 
data i utdannelsen min, og tenkte at 
jeg bare måtte hoppe ut i noe helt nytt 
og ukjent. Jeg har ikke angret.»

Når jeg avslutter med å spørre 
Aleksander om hans barndoms- og 
oppvekstminner fra Brøttum, og om 
han savner noe hjemmefra, svarer han 
kjapt: «Jeg savner familien min, de er 
for langt unna.» Deretter blir han litt 
tankefull før han fortsetter: «Opp-
veksten min på Brøttum var god, den 
ga grunnlag for å komme meg fram i 
livet. Jeg hadde gode venner, noen av 
dem har jeg god kontakt med ennå. 
Jeg liker dialekten, selv om min er ut-
vannet, og jeg må alltid hjem til Brøt-
tum til jul.»

Menigheten Vår takker for en hyg-
gelig prat. Vi ønsker Aleksander lykke 
til videre i livet og med arbeidet hans 
«blant» bølger og strømmer.

Tekst: Randi Sætherstuen
Foto: Privat

Fra tango i ung messe til analyse av bølgemodeller.
En prat med Aleksander Dürr Libæk

Aleksander Dürr Libæk

Samme røde kjole på Aleksanders dansepartner som i ung 
messe.
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Klokken er 21:55 fredag kveld. Du sit-
ter i sofaen etter å ha spist taco og skal 
ha en rolig kveld med familien. Plutse-
lig ringer telefonen din og på skjermen 
står det «ALARM RØDE KORS». 
Datastemmen i telefonen leser opp 
en melding; «Politiet ønsker bistand 
til en leteaksjon etter en bærplukker 
som ikke har kommet tilbake». Over 
40 ganger i året må hjelpekorpsenes 
frivillige medlemmer ta et valg om de 
skal reise fra familie og planer, for å 
hjelpe mennesker de kanskje ikke aner 
hvem er. Her får du lese litt om denne 
livreddende fritidsaktiviteten. 

Brøttum Røde Kors Hjelpekorps 
(RKH) er et aktivt hjelpekorps, med 
hovedfokus på fjellredning fra basen i 
Mesnali. Siden oppstarten i 1946 har 
hjelpekorpset drevet med beredskap, 
søk og redning i over 75 år, og med 
Norges største hytteby midt i området 
har det blitt noen oppdrag gjennom 
årene.

Brøttum RKH er organisert som 
underavdeling i lokalforeningen Brøt-
tum og Omegn Røde Kors. Totalt 
har lokalforeningen i overkant av 200 
medlemmer, og av disse er omtrent 30 
medlemmer i hjelpekorpset. Rundt 
halvparten av disse er aktive og bidrar 
flere ganger årlig på både planlagte 
aktiviteter og akutte oppdrag. 

Aktivitet er det nemlig nok av. Fra jul 
til og med påske stiller medlemmene 

opp i helger og ferier 
for å bemanne Røde 
Kors-hytta i Sjusjøen 
sentrum, for å trygge 
skiturister og andre i 
området. Ellers i året 
stiller de opp ved be-
hov, på både planlagte 
og akutte hendelser, 
for å bistå mennes-
ker de ikke kjenner, 
helt frivillig og gratis. 
Frem til midten av 
november har de fri-
villige løst 20 pasient-
oppdrag utenfor vei 
for AMK og bistått i 6 leteaksjoner, 
så langt i år. I tillegg til dette har de 
stilt opp på over 20 sanitetsvakter på 
forskjellige idretts- og kulturarrange-
menter. Totalt anslås det at det legges 
ned over 10 000 frivillige arbeidstimer 
årlig.  

For å løse disse oppdragene er man 
avhengig av kompetente medlemmer 
og godt utstyr. Brøttum RKH har en 
stor og oppdatert utstyrspark beståen-
de av både kjøretøyer og annet utstyr. 
Kjøretøyene teller 3 biler, 2 bered-
skapsambulanser, 3 ATV’er (firehju-
linger), 3 snøscootere, samt hengere 
og sleder til disse. Det andre utstyret 
består selvsagt av førstehjelpsutstyr, 

men også søksteknisk utstyr som var-
mesøkende kikkerter og vann-/elve-

redningsutstyr. 
Men godt utstyr er ikke verdt noe 

uten brukere. Alle medlemmer i hjel-
pekorpset har en grunnutdanning 
innen førstehjelp, samband, søk og 
redning. Etter dette står man fritt 
til å ta videreutdanninger innen før-
stehjelp, lagledelse, vannredning, ak-
sjonsledelse, kjøring av snøscooter og 
ATV, og mye mer. Brøttum RKH 
har flere medlemmer med mye 
kompetanse innenfor de nevnte 
videreutdanningene og har bl.a. egen 
vannredningsgruppe. 

Med stadig økende forventninger til 
redningstjenesten og endringer i både 
klima og hvordan folk bruker natu-
ren er hjelpekorpset avhengig av flere 
medlemmer, for å ha nok slagkraft når 
behovet melder seg. All utdanning i 
hjelpekorpset er gratis, og det eneste 
som forventes av medlemmet er at 
man har et ønske om å bidra. Ønsker 
du å vite mer, så kan du følge med på 
facebooksiden «Brøttum Røde Kors 
Hjelpekorps» eller ringe på vakttele-
fonen 900 76 999.  

Tekst og foto: Grunde S. Hansen

Presentasjon av Brøttum Røde Kors Hjelpekorps

Henteoppdrag på Sjusjøen høsten 2022

Vaktlaget på Sjusjørittet 2022

Oppdrag med ambulansetjenesten som-
meren 2020
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Like før sommerferien sluttet Gurid 
Torill med faste oppgaver i menighe-
ten vår, og fikk en gave som takk. Den 
fine hesten på bildet er laget av kunst-
neren Johan Mæhlum, og kan sees 
som et symbol på alt arbeid hun gjen-
nom årene har lagt ned for Brøttum 
menighet. Vi har snakket med henne 
om noe av det hun har vært med på, 
og om hva som har vært hennes driv-
kraft for å ta på seg disse oppgavene. 

«Søndagen var en dag med helg og 
høytid hjemme i hele min oppvekst.  
Far Jarle Bjørnstad var kirkesanger/
klokker og alltid til stede i gudstjenes-
tene. Jeg var ikke veldig glad i å gå i 
kirka i oppveksten, og tenkte nok at 

kristendom og kirkeliv passet best for 
gamle folk. Samtidig likte jeg godt 
kristendomsfaget, og syntes bibelfor-
tellingene var spennende.

Da jeg var sytten år, gikk jeg på skole 
et år i Illinois, i Midtvesten i USA. Jeg 
bodde hos en aktiv, kristen familie, og 
i deres menighet var det en selvfølge å 
gå i kirka, hver søndag og hver onsdag. 
Der opplevde jeg at kristendom også 
kunne være noe for unge mennesker. 
Det var mindre strenge rammer for 
påkledning og interesser, og jeg fikk 
et nytt forhold til kirke og menighets-
liv».

Gurid Torill har vært en fast kirke-
gjenger siden. Hun sier at hun er spe-

sielt glad i gudstjenesten, og tenker at 
hun går glipp av noe når hun ikke får 
vært med på gudstjenestene.  

«I kirka kan jeg få komme med alt, 
med glede, med tunge byrder og med 
sorg. Mange av høydepunktene i fa-
milien er knytta til kirke og kristen 
tro. Livet ville vært fattig uten sånne 
høydepunkt. Flere ganger i livet har 
kristen tro vært en stor støtte, en him-
mel over livet».

«En gang kom jeg tett på en nød-
dåp, og ordene fra dåpsliturgien «Meg 
er gitt all makt i himmel og på jord» 
gjorde der et ekstra sterkt inntrykk på 
meg. Så dåpen er noe av det fineste jeg 
vet».

Det er mange som kjenner Gurid 
Torill Solberg fra Brøttum barne- og 
ungdomsskole. Der var hun lærer til 
hun hadde fylt 70 år i 2015. Som lærer 
har hun vært en viktig kontaktperson 
mellom kirke og skole, hun har vært 
i kirka med elever på spesielle dager 
i kirkeåret, har vært initiativtaker til 
skuespill og påskevandring for elever 
og menighet, og har også tatt på seg å 
være omviser i kirka for konfirmanter 
og andre grupper. 

De siste årene har Gurid Torill også 
vært en av dem som tar imot konfir-
mantene før de skal ha undervisning i 
kirka. Der står ofte kakao og nybakte 
boller på menyen, og det er populært 
for elevene som kommer til kirka etter 
skoledagen. 

Tidligere har Gurid Torill også hatt 
søndagsskolen på Brøttum. «Jeg me-
ner at undervisning av kristen tro er 
viktig, og kirka får etter hvert et større 
ansvar for den undervisningen enn 
før.»

Fra 1978 til 1981 var Gurid Torill 
medlem av menighetsrådet og ble 
valgt som leder. Bygda hadde akkurat 
fått ny prest og ny kirketjener. Det var 
Erling Olsen som hadde tatt over som 
sogneprest etter Magnus Sagsveen, og 
Sigmund Andresen som ble kirketje-
ner etter Gunnar Solli.

En av de store oppgavene for menig-
hetsrådet i denne perioden var inn-
samling til nytt orgel. Det ble innviet i 
1982. Orgelet ble bygget i Snertingdal 
av Norsk Orgel- og Harmoniumfa-
brikk og kostet 500 000 kr. 

Gurid Torill - med himmel over livet.

Gurid Torill Solberg bor høyt på Brøttum med flott utsikt over bygda. Hun er gift 
med Lars, er mor til fire og bestemor til tretten. 
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Et annet av satsingsområdene var å 
få til en fast kirkeskyss, sånn at alle 
hadde mulighet til å komme seg til 
gudstjenestene. Menighetsrådet fikk 
et samarbeid med Lions, og satte opp 
ruter med privatbiler, som kjørte med 
en stor K i frontruta.

«Vi fikk også hjelp av forskjellige 
lag og foreninger på Brøttum til å ha 
kirkekaffe på Brøtheim flere ganger i 
året. Tanken var å få tilbake den gamle 
kirkebakken der folk kunne møtes og 
ha tid til en prat». 

Som leder i menighetsrådet fra 2009 
hadde Gurid Torill samarbeid med 
Siri Sunde som overtok som prest 
etter Gerd Th. Christensen. Det er 
mange saker som tas opp i menighets-
rådet gjennom året.

«I siste perioden er jeg veldig for-
nøyd med at vi gjort mye av malings-
dugnaden på kirka i løpet av 3 år. Det 
var en stor jobb, og det var veldig flott 
med støtte fra bygdefolk. Så mange 
stilte opp.» 

Fra 2015 til nå i sommer var hun 
med i redaksjonen i menighetsbladet. 
Hun har intervjuet mange interessante 
mennesker. «Hver gang grua jeg meg 
litt på forhånd, og så gikk jeg berika 

og glad hjem etterpå. Men det har jo 
vært litt stress med tidsfrister, så det er 
det en lettelse å være ferdig med.»

Brøttum Menighet deltok i flere år 
i et misjonsprosjekt i Thailand. Gu-
rid Torill fikk være vår utsendte for å 
besøke området der vi hadde kontakt 
med menigheter og barnehjem. Mor 
Cecilie som hadde vært aktiv misjons-
kvinne hele livet, fikk også være med 
og oppleve misjonsmarken på nært 
hold. Det var en stor opplevelse å møte 
folk som takket for evangeliet.

I mer enn 20 år har hun vært en av 
kirkevertene på Brøttum. Hun har øn-
sket velkommen til gudstjeneste, vært 
med på forbønn og vært tekstleser. 
«Det har vært så fint å stå i døra, og 
å få formidle tekster fra lesepulten, så 
det kommer jeg til å savne», sier Gurid 
Torill. 

Hun forteller at en av de største opp-
levelsene som tekstleser var en nytt-
årsaften der hun fikk lese den gamle 
klokkerbønnen. Det var den som far 
Jarle brukte i alle år til den ble for-
nyet.

Inngangsbønnen:
Herre! Jeg er kommet inn i dette ditt 

hellige hus for å høre hvad du Gud Fader, 

min skaper, du Herre Jesus, min frelser, 
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 
vil tale til mig. Herre! Lat nu op mitt 
hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt 
ord må lære å sørge over mine synder, og 
tro i liv og død på Jesus, og forbedre mig 
hver dag i et hellig liv og levnet. Det 
høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus! 
Amen.

Utgangsbønnen:
Herre! Jeg takker dig fordi du har lært 

mig hvad du vil at jeg skal gjøre. Hjelp 
mig nu, min Gud, ved din Hellige Ånd 
for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare ditt 
ord i et rent hjerte, styrkes ved det i troen, 
forbedres i et hellig levnet og ha trøst av 
det i liv og død! Amen i Jesu navn.

Gurid Torill har et hjertesukk før vi 
avslutter samtalen. «Jeg synes det er 
trist at vi fortsatt har lite kirkebesøk 
etter koronaårene. Vi har så flott or-
ganist og fine musikere, flinke prester 
og nydelig liturgi. Jeg skulle ønske at 
enda flere vil komme til kirka og til de 
fine gudstjenestene».

Tekst og foto: Bjørg Ulveseth Mæhlum

Helga 25.- 
26.februar 2023 
inviteres alle som 
er født i 2013, 
2014 og 2015 
til en spennende 
helg i Brøttum 
kirke. Vi skal være 
agenter som gjen-
nom ulike opp-
drag skal utforske 
og løse mysterier i 
kirka. Oppdrage-
ne er både inne og 
ute, høyt og lavt. 

Barna sover hjemme, men tilbringer både lørdag og søndag 
sammen. 

Tårnagent arrangeres i kirker over hele landet, og det kan 
bli så mange som 10.000 tårnagenter til sammen! 

Lørdag 25.februar møtes vi i kirken klokka 15, og oppleg-
get varer frem til klokka 20. Det blir servert mat. På søn-
dag møtes vi i kirken til klokka 9, hvor vi har en hemmelig 
agentsamling før gudstjeneste klokka 11, hvor hele familien 

er velkommen. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, og en 
avslutning for tårnagentene. Vi er ferdige senest klokka 13. 

Det blir sendt ut invitasjoner i posten til alle døpte i rett 
aldersgruppe, og som bor i Brøttum sokn. Påmeldingen åp-
nes i begynnelsen av februar på www.kirken-ringsaker.no. 
Det er gratis å delta. 

Hemmelig agenthilsen fra Agent MS788, 
menighetspedagog May Solveig

Tårnagenthelg for 8, 9 og 10åringer i Brøttum kirke

Foto: Sven-Erling Brusletto
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Kirkens nødhjelp har sendt oss denne be-
retningen fra en flyktning fra Ukraina. I 
våre kirker går også offeret fra julekvelds-
gudstjenestene til denne organisasjonen 
og arbeidet de driver rundt i verden.

Katerina fra Odessa flyktet fra krigens 
grusomheter med babyen i magen. – Det 
eneste jeg ber om er å føde i trygghet, sier 
hun.

Hun husker godt den dagen krigen star-
tet. Det var sent, og hun hadde lagt seg 
for kvelden. Plutselig ble hun revet ut av 
søvnen og våknet av kraftige skudd.

– Jeg visste ikke hva som foregikk og vi 
forstod ikke at krigen hadde startet før 
morgenen etter, forteller Katerina da vi 
møter henne på et flyktningesenter i byen 
Lasi i Romania.

Fryktet for barnet i magen
Noen dager senere tok hun og familien den 
tunge beslutningen om å forlate Ukraina 
og komme seg i sikkerhet. Med barnet i 
magen hun ville beskytte for enhver pris 
hadde hun de siste dagene før flukten 
gjentatte ganger måttet søke dekning i 
bomberom da sirenene begynte å ule.

– Jeg fikk panikk og ville bare få babyen i 
magen i sikkerhet. Jeg klarte ikke å slappe 
av før vi krysset grensen, forteller Kate-
rina.

Flukten tok henne hit til senteret i Lasi. 
Her får hun trygghet, mat og omsorg. Det 
er godt å vite at hun nå får all den hjelp 
hun trenger for å føde barnet sitt i trygge 
omgivelser uten å trenge å frykte bomber 
og granater fra krigens herjinger i hjem-
landet. På senteret her i Lasi bidrar Kir-
kens Nødhjelp med blant annet mat og 
senger og med forebyggende tiltak mot 
menneskehandel.

En trygg fødsel
Katerina flyktet fra krigen sammen med 
moren, tanten og katten sin. Barnefa-
ren til den kommende babyen måtte bli 
igjen i hjemlandet. Nå sørger han for at de 
ukrainske soldatene får matforforsyninger, 
men skulle situasjonen kreve det blir også 
han sendt til fronten.

Men først og fremst er Katerina takk-
nemlig for at hun er i sikkerhet her på 
senteret i Romania og at hun kan føde 
barnet sitt i trygge omgivelser.

– Jeg vil reise hjem igjen, men jeg vet 
ikke når det blir mulig. Byen min er blitt 
ødelagt og må bygges opp igjen. For meg 
er trygge omgivelser for barnet mitt det 
aller viktigste nå, sier Katerina.

Vi skal snart feire jul, i takknemlighet 
og glede over Jesu fødsel. En fødsel som 
mest sannsynlig var en tøff erfaring for 

unge Maria. I en stall, i en fremmed by, 
langt borte fra familien. Hadde hun en 
fødselshjelper?

Jesus overlevde både fødselen og flukten 
den lille familien måtte legge ut på etter-
hvert. Vi antar spedbarnsdødeligheten var 
stor. Jesus overlevde spedbarnstiden på 
tross av den urolige verden han ble født 
inn i.

2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 
dager står for nesten halvparten av døds-
fallene blant barn under fem år (tall fra 
2019). Mange fødes fortsatt i krig, kon-
flikt, med vannmangel, sult og fattigdom. 

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve rett-
ferdighet for disse. Vi kan være med og gi 
nyfødte barn en trygg fremtid. Sammen 
med deg og dem kan vi bygge flere fø-
deavdelinger og sørge for tilgang til mat, 
rent vann, vaksiner og utdanning. Slik at 
flere får fylle fem år.
SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE 
JULEGAVE:
Vipps et valgfritt beløp til 2426.
-Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 
kroner.
Gavekonto: 1594.22.87248
Gi en fremtid i gave!

Høygravid og på flukt.  

Min salme er Nordnorsk julesalme.
Snart er det jul og det falt seg derfor naturlig å velge en jule-
salme når jeg skulle velge en favorittsalme. Trygve Hoff (1938-
1987) skrev denne salmen til barne-tv-serien «Lyset i mørke-
tida» i 1985. Jeg kan ikke huske hverken serien eller salmen 
fra den gang, men heldigvis var det noen som fant den, pakket 
den ut og vakkert inn igjen. I dag er den blitt en kjent og kjær 
julesang for mange, snart 40 år etter. I 2013 var den på plass i 
den nye norske salmeboken. 

«Velsigna du dag over fjordan
Velsigna du lys over land
Velsigna de evige ordan
Om håp og ei utstrakt hand
Verg dette lille du gav oss
Den dagen du fløtta oss hit
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme
I armod og slit

Vi levde med hua i handa
Men hadde så sterk ei tru
Og ett har vi visserlig sanna
Vi e hardhausa vi som du
Nå har vi den hardaste ria
Vi slit med å karre oss frem
Mot lyset og adventstida
D’e langt sør til Betlehem

Gud fred over fjellet og åsen
La det gro der vi bygge og bor
Guds fred over dyran på båsen
Og ei frossen og karrig jord
Du ser oss i mørketids landet
Du signe med evige ord
Husan og fjellet og vannet
Og folket som leve her nord» 

Teksten var nok tenkt som en 
tegning av vår nordligste del av landet, i dag tenker jeg den kan 
beskrive hele landet vårt, vår plassering i verden. Det bittelille 
landet, kaldt og mørkt langt mot Nordpolen, tett på sterke og 
krigende krefter.
I sådan stund tenker jeg salmen bringer trøst og håp. Der ute 
er det noe større enn oss som strekker hånda ut for å hjelpe oss. 
Sammen prøver vi så godt vi kan å få livet og verden til å bli 
forståelig og forhåpentligvis snart fredeligere. 
God førjulstid ønskes, ta vare på hverandre, lag små og gode 
øyeblikk. 
Jeg utfordrer Guri Lagmandsveen til å dele «min salme» neste 
gang.

Anne-Kristine Stubberud.
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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.

Et dikt jeg vil dele
Diktet TENN LYS av Eyvind 
Skeie er godt kjent og mye brukt. 
Det er tonesatt av Sigvald Tveit og 
synges vers for vers i denne ad-
ventstida.

Tenn lys
Et lys skal brenne for denne lille jord
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor
Må alle dele håpet så gode ting kan skje
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det

Tenn lys
To lys skal skinne for kjærlighet og tro
For dem som viser omsorg og alltid bygger bro
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem

Tenn lys
Tre lys skal flamme for alle som må sloss
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss
Må ingen miste motet før alle folk er ett
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett

Tenn lys
Nå stråler alle de fire lys for ham
Som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå

At jeg velger nettopp dette diktet er likevel mest på 
grunn av et femte vers som er ganske ukjent. Dette ver-
set uttrykker i enkle ord det eneste og alt som er viktig 
i tida vi lever i nå.

Tenn lys
For livets rikdom, for jord og luft og vann
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land
Må ingen være redde, og mangle hjem og brød
Tenn lys og håp i verden, mot fattigdom og nød

Jeg har utfordret Randi og Knut Messenlien til å finne 
dikt til neste nummer.

Ingund Strømmen.

Svar på quiz: 
1. Lukasevangeliet 2.kapittel
2. Tømrer
3. Augustus
4. Kvirinius
5. Betlehem
6. Gull, røkelse og myrra
7. Kaspar, Melkior og Baltasar
8. Betlehem
9. Egypt
10. Nasaret

Julegrantenning og basar på Ring
Det var godt frammøte hos Nordheim frilufts-

barnehage på Nordvang da julegrana ble tent 27. 
november. Det var gang rundt juletreet og ser-
vering av gløgg og pepperkaker. Tradisjonen tro 
dukket også julenissen opp med sjokolade til snille 
barn.
Samme søn-

dag arran-
gerte styret 
i Nordvang 
basar med 
fine gevinster, 
og mange av 
de frammøt-
te benyttet 
anledningen 
til å kjøpe 
lodd, kaffe og 
kake.

Tekst:Torbjørn Hovde
Foto: Linn Hovde
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Første søndag i advent i Mesnali kirke.
Søndag 27.november var mange samlet i Mes-
nali kirke. Alteret var pyntet til feiring av dåp 
og nattverd. Vikarerende sogneprest Iselin Fla-
ten Juland og kirkemusiker Kari Borud sørget 
for at små og store hadde en fin og høytidelig 
gudstjeneste med mye glede og forventning til 
adventstida.

Maia tenner det første adventslyset, vi går inn i nytt 
kirkeår.

Barnekoret med sangerne Brage, Tarjei, Ella, Edda, Maja og Lotte 
formidlet muntre sanger om vinteren som kommer, om juleforberedelser 
og om å vente på jula.

Aksel Edvardsen Bergehagen ble døpt, Melvin og 
Vårin hjalp med dåpslua.

Stas å dele ut kirkebok til 2 åringene!

Maya Ragnhild har fått ny kirkebok.

Tekst og foto: Randi Myhre

Min kirkebok 6
Alle som fyller 6 år i 2023 inviteres til Brøttum og Mesnali 
kirker for å motta «Min kirkebok 
6» i mars. Dere blir også invitert 
på en felles samling i forkant av 
gudstjenestene, hvor vi skal bli 
litt kjent med boka, hverandre og 
høre om hvorfor vi feirer påske. 
Invitasjon kommer i posten.
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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. 

Stiftelsen Brøttum eldreboliger 
har ledig leilighet i Lismarka. 
Leiligheta er på ca 55 m2, og inneholder 
integrert kjøkken og stue, 1 soverom og bad, 
to boder og carport.
Interesserte kan kontakte Lars Traaseth, tlf 
414 25 012.
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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 diako-
nen mens man går tur. 
Det er du som bestem-
mer hva du ønsker å 
snakke om. Diakonen 
har taushetsplikt. Tu-
rene skjer hovedsake-
lig i nærheten av Bru-
munddal 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

Digital utgave av 
dette nummeret av 
Menigheten Vår fin-
ner du på www.brot-
tum.no og på https://
brottum.menighet.
no/Menighetsblad.

Stillingen som sokneprest lyses ut på nytt.
Vår hyggelige vikarprest Iselin Flaten Juland blir her dessverre bare ut året. Dette opp-
lyser prost Gerd Th Christensen til Menigheten vår. Det var et ledig vikariat i Øyer 
som varer lengre enn vikariatet i Brøttum, og Iselin har ønsket og fått innvilget å starte 
i Øyer over nyttår.

Soknepreststillingen i Brøttum blir lyst ut igjen før jul med søknadsfrist mot slutten 
av januar. Så da håper vi at noen søker stillingen, og at ny prest kan komme på plass 
før sommeren.

I mellomtiden kan prosten meddele at det er inngått en 
tre måneders avtale med Arne Svilosen fra årsskiftet og ut 
mars.

Han blir da fungerende sokneprest i Brøttum og skal i 
tillegg ha noen vikaroppdrag ellers i prostiet.

Arne Svilosen er pensjonert prest med lang tjenesteerfa-
ring og bosatt i Lillehammer.

Vi er glade for at han har svart ja til dette vikariatet og 
ser fram til at han kommer!

 Når det gjelder konfirmantundervisningen i Brøttum 
sokn, vil menighetspedagog May Solveig Slåtsveen ha 
hovedansvaret fra nyttår.

Hun er allerede noe inne i konfirmantundervisningen og er snart ferdig utdannet 
kateket.

Arne Svilosen

Omlegging av distribusjon av Menigheten vår.
Når dette nummeret av Menigheten Vår kommer i postkassa, får de fleste det utkjørt av Innlan-
det distribusjon. Noen ruter dekkes ikke av dette, de får det levert av frivillige. I veldig mange år 
har dette fungert greit. 
Fra nyttår slutter imidlertid Innlandet distribusjon å levere ut det de kaller uadresserte vedlegg. 
Vårt menighetsblad kommer dessverre under denne kategorien. Noe som setter oss i en utfor-
drende situasjon. Hvordan skal vi nå få bladet vårt ut til alle våre lesere i soknet?
Andre menighetsråd har ulike løsninger for utkjøring av sitt menighetsblad, i Ringsaker blir det 
felles menighetsbladet for Ringsaker, Åsmarka, Nes, Veldre og Brumunddal menigheter distri-
buert med posten. På Furnes er det Lions klubben som kjører det ut. I Eiksmarka og Østerås 
menigheter i Bærum er det frivillige som kjører ut bladet. 
Dette er tre ulike ordninger som er aktuelle også for oss. Det er selvfølgelig et økonomisk spørs-
mål hva vi kan få til. Det jobbes for tiden med å finne ut kostnadene med å få bladet distribuert 
med posten. Organisasjoner i bygda vil også bli kontaktet om de kan ta det på seg som en inn-
tektsbringende dugnad. Eller om vi må ty til en løsning med et korps av frivillige som kjører det 
ut. Vi håper på positivitet hos organisasjoner som kan få henvendelse, eller hos enkeltpersoner 
hvis vi må satse på ombringelse av frivillige.
Menighetsrådet og redaksjonen velger å tro at dette kan løses, og at menighetsbladet fortsatt kan 
komme ut med fire nummer i året, det første torsdag før palmesøndag i 2023.
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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
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
11.12 kl. 17.00 Mesnali kirke 
Lysmesse med Brøttum korforening, gruppe fra Mesnali og Lismarka brass og konfirmanter deltar

18.12 kl. 18.00 Brøttum kirke 
Vi synger jula inn!
Speidere, Brøttum skolekorps og Brøttum korforening deltar.

24.12 kl. 14.00 Mesnali kirke 

24.12 kl. 16.00 Brøttum kirke 

25.12 kl. 11.00 Brøttum kirke 
Anna Nordhagen på kornett deltar

26.12 kl. 11.00 Mesnali kirke 
Mesnali barnekor deltar

08.01 kl. 17.00 Camp Sjusjøen- juletrefest
Sang av Mesnali barnekor, juletregang før kaffeservering og loddsalg. Ta med kakefat til felles bord, servering av kaffe og 
kakao!
 
15.01 kl. 11.00 Brøttum sykehjem 
Vi synger julen ut! Kaffe v/røde kors.

22.01 kl. 11.00 Brøttum kirke 

05.02 kl. 11.00 Mesnali kirke 

19.02 kl. 11.00 Sjusjøen fjellkirke 

26.02 kl. 11.00 Brøttum kirke 

Søndag 9. oktober var det markering for 
50 års konfirmanter i Brøttum kirke.  Pen-
sjonert lærer, Inger Johanne Haugli, møtte 
opp i kirka, for å se igjen sine tidligere 
elever som hun hadde hatt et helt spesi-
elt forhold til. Det var «onga» hennes, som 
hun sa. Det ble et spesielt forhold. Hun 
startet sin lærerkarriere som nyutdannet 
med dem. 

Det ble en fin gudstjeneste med barne-
dåp, presentasjon av 50-års konfirmantene 
og fin sang i kirka med Brøttum sangkor. 
Det var deretter samling for jubilantene i 
veslesalen på Brøtheim med nydelig mat-
servering som Jane Sorken stod for. Det 
ble en vellykket markering. 

Tekst: Gerd Marit Myrvang
Foto: Åge Solbakken 

50-årskonfirmantjubileum

50-årskonfirmanter gjenoppfrisker gamle minner på Brøtheim.


