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Vi gratulerer alle dåpsfamiliene. Det er Agnethe Sveum, Ingrid Sveum, Milnor Tofs-
rud, Breyden Xavier Valladores Ypon og Jørgen Hesla Skaug som ble døpt i Seegård 
kirke søndag 16. februar. Foto lånt av Haraldur Ø. Gunnarson
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Påskeandakt
Evig håp
Har du kjent de gode tårene sprenge på 
når noe godt hender?  Har du kjent det 
som ømme sting i hjertet? Har du stanset 
og kjent undringen over vårens nye liv? 
Livet som våkner etter vinteren? Har du 
kjent på sårheten over at mennesker du 
var glad i, ikke fikk oppleve dette fordi 
døden kom?

Mange av oss er i berøring med slike følelser. Slik tror jeg det også var for 
disiplene som fulgte Jesus. De så at Jesus reiste mennesker opp og at han 
ikke gikk forbi de utstøtte. Kjærligheten preget hans møte med mennesker. 
Denne kjærligheten lot seg ikke knekke av overmakt og undergrunnskrefter.

Men de opplevde at han ble anklaget, korsfestet og døde. Og de sørget dypt. 
Så da påskedagen kom var de fremdeles både i sorg, og jeg tror også redde. 
Noen av kvinnene gikk til graven. Det de opplevde der fylte dem med frykt, 
men også med stor glede. Kanskje litt i slekt med det en føler med et nyfødt 
lite liv i hendene. Undring, spenning, beven for ukjent fremtid og intens klar 
lykke.

Påskedagen den gangen er dagen da livets krefter bryter frem. Dagen da evig 
håp blir lagt i hendene våre. Håp som vi skal leve på og dele raust. Håpet 
som understreker det som Jesus viste i måten han møtte mennesker på. 

Det er mange tanker vi kan ha om påske og påskefortellingene. Jeg vil løfte 
fram det store i at Jesu liv, hans død på korset og hans oppstandelse kaster lys 
over vår tilværelse. Korset har noe med våre liv å gjøre. Det er i kraften fra 
Jesu oppstandelse vi kan tro og leve i visshet om at kjærligheten er sterkere 
enn døden. 

Lyset fra Kristus omslutter oss 
som en soloppgang. Ja, som en 
stille, stille soloppgang med ju-
beltonen i seg slik lyrikeren Ar-
nold Eidslott skriver:

Kristus er oppstanden!                                                                                                                     
Kristus har forlatt graven.                                                                                                
Kristus er oppreist med lyset.                                                                                           
Kristus har innfridd sitt løfte.                                                                                       
Kristus har åpnet de evige dører
Jeg ønsker dere velsignet påske.

Solveig Fiske
Hamar biskop
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SNERTINGDAL MENIGHET 
Kirkekontoret 
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik 
Telefon: 45 87 62 01 
Åpent mandag - fredag 
kl. 08.00 - 15.30 

Leder i Snertingdal menighetsråd: 
Kjell Josef Skundberg
Tlf. 957 78217

ANSATTE I MENIGHETEN: 
Gunnarson, Haraldur Ørn
Sokneprest i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no

Skjesol, Hanne Moesgaard 
Sokneprest i Biri og Snertingdal 
Tlf. 47 95 90 25 
E-mail: Hs677@kirken.no 

Jarlvang, Hilde Kristin
Diakon
Tlf. 916 96338
E-mail: hj793@kirken.no

Korslien, Kari Karsrud  
Diakon 
Tlf. 92 29 72 69
E-mail:KK896@kirken.no

Sporild, Christian
Diakon 
Tlf. 97 66 28 24
E-mail: CS928@kirken.no

Schiager, Inger 
Kantor i Snertingdal og Biri 
Tlf. 91 18 26 83 
E-mail: ls325@kirken.no 

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

Ekerhaugen, Gunhild
Menighetssekretær
Tlf. 458 76215
E-mail: ge767@kirken.no

Trosopplærerne i Gjøvik:
Karsten Torp, 
kt693@kirken.no, 950 65 812

Eiliv Revling Holm, 
eh779@kirken.no, 949 73 714

Hilde Engevold, 
he839@kirken.no, 415 71 492

Marte Hjeldsbakken,
mh978@kirken.no, 478 58 135

Magnar Sjevelås, Elisabeth Kruse, Turid 
Skundberg og Haraldur Ørn Gunnarson

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal.
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp 
mottas med takk). Utensoknsboende kan 
abonnere på bladet for kr 250,-.
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Oppslagstavla

Tirsdag 17. mars arrangerer 
Snertingdal Bygdekvinnelag 
temakveld om skolemat og bygg på 
Snertingdal skole kl. 18.00.

Einar Risvik, som er seniorforsker i Nofima mat- 
forskningsinstitutt kommer og snakker om  dette vik-
tige kornet, og om skolemat. Risvik har doktorgrad i 
smak og ernæring. Han legger fokus på hvordan man 
kan få kresne barn til å smake på mat ved å utfordre 
dem om hva maten smaker, i stedet for bare nekte å 
spise. Dette blir et samarbeidsmøte med Bygdekvin-
nelag i Nordre Land kommune. Det blir bevertning 
og åresalg. 

Alle er hjertelig velkomnen.

Påskesangkveld i Seegård kirke

Påskesangkvelder er det er ytterst få av, mens vi opp-
lever mange julekonserter og muligheter til å delta i 
julesang. Nå har du sjansen! Denne kvelden er det 
salmer og sanger knyttet til selve påskehøgtida og 
tida før påske som står på programmet. Her kan du 
synge med på noen av de mest kjente og kjære påske-
salmene. 

Biri Snertingdal Kantori vil lede allsangen og bidrar 
med korsang og innslag fra grupper og solister fra 
koret, alt under ledelse av dirigent Inger Schiager. Vi-
dere deltar Vidar Fredheim, kantor i Gjøvik kirke, på 
orgel og sokneprest Hanne Moesgaard Skjesol leder 
kvelden og bidrar med solosang. Påskesangkvelden 
avsluttes med servering av kaffe og kringle på kirke-
torget. 

Velkommen, enten du vil være med og synge fra vår 
vakre salmeskatt eller du har lyst til å lytte til vak-
ker sang og musikk! Stedet er Seegård kirke tirsdag 
24.april kl.19.00! 

Nedre Snertingdal Historiegruppe

Tirsdag 14.april 
kl.19.00. Møte. Tema ikke bestemt

Onsdag 20.mai 
Skogtun. Kalkovn, sag og kvern, Tofsrud

Onsdag 27.mai 
Rusletur på Ytteråsen

Onsdag 10.juni 
Rusletur Gml. Øverrovegen fra 
Neråsen til Ligaarden

Dugnad på kirkegårdene

Til våren skal det være dugnad på kirkegårdene og 
datoer blir bekjentgjort på hjemmesida vår og i avi-
sen. Hilsen kirken.no

Giro i bladet

Kontingenten på menighetsbladet 
«På Kirkevangen» er kr 200,- innenbygds 
og kr 250,- for de som sendes utenbygds. 

Større og mindre beløp mottas også med takk. Det er 
dette som sammen med annonseinntektene finansi-
erer  ”På Kirkevangen”. Derfor er det viktig at så man-
ge som mulig betaler for bladet. 

Bankkonto nr. er 2010.27.02175. Du kan også bruke 
vipps nr. 111901 merk På kirkevangen.

Tusen takk til alle som vil støtte oss. 
Hilsen menighetsrådet og oss i redaksjonen.
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nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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SAMAN- er vi mindre åleine

Det er ikkje utan grunn at mottoet for NMS sin Som-
marfest og generalforsamling i år er SAMAN.

Kvart tredje år arrangerer NMS ein Sommarfest og 
generalforsamling. I år inviterer dei alle til vakre Åle-
sund frå 25 -28 juni.

Jugendbyen er kjent for sine vakre bygningar, og i 
sommarmånadane strøymer turistar til kystbyen for 
å oppleve naturen og arkitekturen.  I det rikhaldige 
programmet for NMS Sommarfest & generalforsam-
ling 2020 vil det óg bli rikt høve til å bli betre kjent 
med byen. 

Men tilbake til mottoet SAMAN- kvifor?

Når målet for NMS er at vi skal dele trua på Jesus, 
utrydde fattigdom og kjempe mot urett i verda seier 
det seg sjølv at ein ikkje kan stå åleine. Talarar kjem 
frå inn- og utland for å inspirere unge og eldre til en-
gasjement.

NMS legg óg vekt på miljøengasjement og berekraft, 
og dette kjem til syne i programtilbodet for festdaga-
ne i Ålesund. Her blir seminar om grådighetskultur, 
læring i kompostering og berekraftig kosthald. Som-
mardagane i Ålesund skal inspirere og opne opp for 
samvær med både gamle og nye bekjentskap.

Du kan lese meir om NMS sin Sommarfest & ge-
neralforsamling på nms.no/sommerfest. Her får du 
både meir informasjon om arrangementet og link til 
påmelding, Påmeldingsfristen er 14. juni 2020. 

Nytt fra menighetsrådet
Gudstjenesteutvalg felles med Biri.  
Haraldur Ørn Gunnarson  
Inger Schiager 
Kjell Skundberg 
 
Trosopplæringsutvalg. 
Kari Drogseth 
Birgit Brennhagen 
Ole Wilhelm Skundberg. 
 
Diakoniutvalg/arbeidsgruppe 
Lene Toppen.    men.råd. 
Britt Stensvold. men.råd. 
Magnus Drogseth 
Lars.L.Seegård 
Olav Klette 
Berit Bergli 
Magnar Skjevelås 
Elise Klette. 
 
Arbeidsgruppe babysang 
Anne Grete Skundberg 
Sissel Skårstad. 
 
Musikkutvalg. 
Haraldur Ørn Gunnarson 
Kai Evenstuen 
Kjell Skundberg. 
 
Ellers er flg prosjekt på gang. 
Utskifting av portal og ny oppslagstavle ved Nykirke 
Renovering av toaletter ved Nykirke 
Supplering/fornyelse av dekketøy i Seegård 
Nytt lydanlegg Seegård. 
 
Mvh Kjell

Vårkonsert i Seegård kirke

1.juni (2.pinsdag) arrangeres tradisjonell vårkonsert 
i Seegård kirke. Biri Snertingdal kantori bidrar med 
korsang samt gruppe- og solistinnslag. Programmet 
er ennå ikke klart, men det er gode sjanser for innslag 
ved inviterte gjester.  

Velkommen til Seegård kirke 
mandag 1.juni (2.pinsedag) kl.19.00!

Snertingdalstreff

31.3.Møte på Lindheim kl.19.00. 
Kari Nordal forteller om «Mor Frøysland»

28.4.Møte på Lindheim kl.19.00. 
Finn Audun Grøndal forteller  om «Deisjøbamsen»

30.5.Tur til Vollen(Vaula) seter kl.11.00. 
Besøk hos Torhill Løvstad

1.7.Busstur sammen med Pensjonistforeningen
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Mye folk på juletrefester
Tradisjonen tro var det mange som deltok på juletrefestene 
på Betel 3. juledag og i Seegård kirke 5. januar. Det var 
mye gang rundt treet, andakt og bevertning og i Seegård 
kom også nissen med gottepose til barna.

Tradisjonen tro var det flere julekonserter før jul i kirkene 
våre. Biri Snertingdal kantori samlet mye folk i Seegård 
kirke. De framførte kjente og kjære julesanger sammen 
med egne solister og Gunn Inga Schiager Tofsrud på fi-
olin.

I Nykirke hadde Elisabeth Aasheim egen konsert og hun 
deltok også sammen med musikkforeninga som fylte Ny-
kirke til siste plass. Edwin Framås og Bjørnar Rognstad 
deltok også. 

Foto: Bernt Nygård

Julekonserter 

Mange kom for å høre Elisabeth Aasheim 
og Bjørnar Rongstad synge «O helga natt». 

Biri Snertingdal kantori
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Min salme
Mor fortalte at jeg som barn var spesielt glad 
i denne påskesalmen. Det kan jeg huske selv 
også. Så jeg har valgt ”Påskemorgen slukker 
sorgen” Står i Norsk Salmebok fra 2013 nr.196

Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid; 
den har oss givet lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid. 
Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry! 
Helvede greder, himlen seg gleder, 
himlen seg gleder med lovsang ny. 
Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry!

Sangen toner, vår forsoner, 
vår forsoner til evig pris; 
han ville bløde for oss å møte, 
for oss å møte i Paradis. 
Sangen toner, vår forsoner, 
vår forsoner til evig pris.

Bøtt er brøden, død er døden, 
død er døden som syndens sold! 
Nå ligger graven midt i gudshaven, 
midt i gudghaven i Jesu vold. 
Bøtt er brøden, død er døden, 
død er døden som syndens sold!

Mørket greder, englekleder, 
englekleder de er som lyn. 
Om enn bedrøvet smiler dog støvet, 
smiler dog støvet ved englesyn. 
Mørket greder, englekleder, 
englekleder de er som lyn.

Se, i skarer opp vi farer, 
opp vi farer fra grav i sky. 
Tungene gløder, Herren vi møter, 
Herren vi møter med lovsang på ny. 
Se, iskarer opp vi farer, 
opp vi farer fra grav i sky.

Tekst: N.F.S Grundtvig 
Melodi: Ludvig M. Lindeman

Jeg sender stafettpinnen videre til Eli Aalseth.
Mvh Anne Alund Fladsrud

Sportsgudstjeneste 
på Skihytta

Skihytta en fin vinterdag 

Søndag 1. mars holdt sokneprest Haraldur Ø. Gunnarson og 
kantor Inger Schiager med hjelp av tekstleser Ole Jakob Ru-
stad sportsgudstjeneste for rundt 20 personer som tok seg fram 
til skihytta med bil. Slik været var var det ingen skiløpere å se. 
Gunnarson holdt preken over dagens tekst og Inger Schiager 
akkompagnerte til salmene og til slutt sang vi sangen «Jeg 
snører min sekk». Dagens offer  gikk til Åsen Vel som eier 
og driver skihytta. Helt til slutt drakk vi kaffe og spiste ferske 
vafler, stekt av Synnøve og Ole Jakob Rustad. 

Foto: Bernt Nygård



Da folk ble syke av skittent vann, viste 14 år gamle Bate hva 
han skulle bruke livet sitt til.  

Av Anette Torjusen 
Foto Håvard Bjelland

14-åringen kommer slentrende mot oss omgitt av kompiser. Han ler 
og tøyser, for guttegjengen har nettopp reddet alle dyrene ut av na-
boens grønnsakåker. For over et år siden satt ikke latteren like løst. 

Farlig vann
Vi er på vei til 14 år gamle Bate Gemedo. For å komme til landsby-
en hans må vi kjøre på dårlige veier, som det viltre regnet har herjet 
med. Broa over til landsbyen er ødelagt av den strie elva, og kun 
noen spinkle trepinner får folk trygt over. 

Bate bor i Beseko i Etiopia. Her bor det 8000 mennesker. Men 
det kunne vært færre.

For noen år siden begynte nemlig folk å flykte. De ble rett og 
slett syke av vannet. Den eneste vannkilden de 
hadde, gjorde dem dårlige. De delte den med dyr 
og innsekter, avføring og skitt. Blodig diaré og 
alvorlige sykdommer gjorde at de ikke turte å 
bo der lenger. 

Men så fikk de rent vann av Kirkens Nødhjelp 
i september 2018.

Legedrømmen
1.En av dem som digger at de har rent vann i 
landsbyen, er Bate. Han er nemlig en utrolig tra-
vel gutt. I tillegg til å ha mange plikter hjemme, 
elsker han fotball. Og han elsker å svette. Da er 
det godt med rent vann.

2.Jeg trener mye, det liker jeg. Både for å hol-
de meg i form, men også fordi det er gøy. Spesi-
elt liker jeg å spille fotball når det er mye stress 
hjemme og mye å gjøre. Da trenger jeg å komme 
meg bort litt, og da hjelper det å svette.

Etter at de fikk rent vann, ble helsa til folk bed-
re også, understreker han. 

3.Det er utrolig viktig med rent vann, for det 

holder oss friske, smiler han.
Å få vann til landsbyen har ikke bare vært enkelt. For at Bate og 

landsbyen hans skulle få vann, måtte Kirkens Nødhjelp bore en 120 
meter dyp brønn. 16 kilometer med rør måtte graves ned og strek-
kes til landsbyen.  Nå har de 14 vannstasjoner og 68 hus har fått 
innlagt vann på gården. Befolkningen har i tillegg lært masse om 
hygiene og hvordan de skal oppbevare og bruke det rene vannet. 

4.Det har vært en stor forandring her etter at vi fikk vann, fortel-
ler Bate.

Da alle ble syke rundt han, bestemte han seg for å ta grep. Etter å 
ha droppet ut av skolen i to år for å hjelpe familien sin, har han satt 
seg på skolebenken igjen. Han drømmer om å bli lege, slik at han 
kan hjelpe syke folk.  Akkurat som de fikk hjelp da vannet ødela 
helsa. 

5.Som lege kan jeg være til hjelp for familien min og jeg kan 
hjelpe folk i landsbyen min. Jeg kan kurere folk fra sykdommer 
og jeg kan redde liv. Jeg vil gjerne forandre livet mitt og lære mest 
mulig. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Bate og andre skal få rent vann trengs det hjelp fra mange 
norske frivillige. Hvert år er tusenvis av frivillige med på å samle 
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. 

Det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å levere rent 
og trygt vann i Etiopia. For Bate og tusener av andre mennesker har 
dette vært livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn 
penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder 
liv rundt om i verden. Også du kan bidra når Snertingdal menighet 
skal gjennomføre årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å 
støtte aksjonen. 

Dette er konfirmantenes tjenesteoppdrag. Ta dem godt i mot.
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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TA GODT IMOT 
BØSSEBÆRERNE

30. MARS

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

fasteaksjonen.no

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden 
uten tilgang til rent vann. 

For 200 kroner kan du gi et menneske 
tilgang til rent vann resten av livet.

HUSK KONTANTER

Fasteaksjonen 2020:

Vannet fikk Bate tilbake på skolebenken

31

Bate
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Den 23. februar var det i år fastelavnssøndag. Fastetiden hø-
rer ikke hjemme i den protestantiske kirken. Men i katolsk 
tid var fasten en viktig tid. Fastelavn begynner seks uker 
før palmesøndag, og omfatter fastelavnssøndag, blåmandag 
/ fleskemandag og fetetirsdag/ hvitetirsdag. Det ble spist 
kraftig mat i disse dagene før i tiden. På tirsdagen kunne 
det vanke «hvit» kost, som melkemat, egg eller melmat. Det 
som er igjen i vår tradisjon nå, er vel fastelavnsboller med 
krem og fastelavnsris.

Det har i mange år vært tradisjon at sanitetsforeningene sel-
ger fastelavnsris pyntet med fjær i ulike farger. I katolske 
land er fastelavnsdagene karnevaltid.

Askeonsdag var den siste av festdagene, og nå kunne den 
egentlige 40 dager lange fastetiden begynne. Den varte fram 
til første påskedag. Men i vår protestantiske kirke er det i fle-
re kirker man arrangerer kveldsgudstjenester på askeonsdag.

Påsken er både en gammel vårfest, og den viktigste høytiden 
i både kristendommen og jødedommen. Jødene feirer påske 
til minne om utgangen av Egypt, og kristne feirer påske til 
minne om Jesus’ lidelse, død og oppstandelse. Påskeuken 
går under navnet «Den stille uke». Påsken står fortsatt som 
et skille mellom vinter og vår.

Påske er også for mange påskeferie, og det er en særegen 
norsk tradisjon at mange av oss drar til fjells og soler oss, går 
på ski og nyter det siste av vinteren.

De viktigste symbolene på påske er korset, påskeegg, påske-
lam, påskekyllinger og påskeliljer. Den gule fargen, gåsun-
ger og håpefullt lysegrønt fra nyutsprunget løv og spirer. 

Gult som påskefarge er spesielt for de nordiske landene, i 
andre land er det andre påskefarger. Påskeharen blir stadig 
mer populær, og er på full fart inn i norsk tradisjon. Pås-
keharen legger ut påskeegg, det er enten sjokoladeegg eller 
dekorerte egg. Barna må lete etter eggene, og det er viktig å 
finne flest egg. Påskeharen er et gammelt symbol helt tilbake 
i keltisk tradisjon. Haren var også før i tiden et symbol på 
fruktbarhet.

I gamle dager pleide folk å dra opp på en fjelltopp tidlig 
påskemorgen. Man trodde at sola oppførte seg helt spesi-
elt denne dagen og danset på himmelen, i glede over Jesus’ 
oppstandelse. En tradisjon som fortsatt lever i enkelte lokal-
miljøer.

Vi har alle våre påsketradisjoner. Å plukke inn løv for å dri-
ve frem grønne skudd, og siden pynte med selvmalte på-
skeegg, synes jeg personlig er hyggelig. Dessuten å ta fram 
gamle påskekyllinger og egghøner som også stod på bordet 
ved påsketider i min barndom.

Det er også slik at datoene for påskefeiringen flytter seg fra 
år til år. Dette er fordi datoen for første påskedag påvirkes 
av vårjevndøgn og månen. Påskedag skal nemlig feires før-
ste søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Offisielt 
vårjevndøgn er 21. mars. Første påskedag kan derfor falle 
mellom 22. mars og 25. april. «På kirkevangen» vil ønske 
alle en god påske!

Tekst: Elisabeth Kruse

Kilder: «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck

Fastelavnstids og Påsketid

Ny frisørsalong i Sentrum
Stine Renate Brobakken har åpnet ny 
frisørsalong i lokalene til Norsk Or-
gelverksted. Hun har tidligere jobbet 
som frisør på Gjøvik og litt i dala. Bra 
at hun nå har startet sin egen salong 
som heter «Hår i Sentrum».

Samtidig har Snertingdal Fotklinikk 
v/ Rigmor Skaug flyttet over vegen 
fra det gamle kommunehuset til nytt 
lokale ved siden av frisørsalongen.

Begge har lyse fine lokaler og ønsker 
alle velkommen innom.
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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”Et menneske uten gudsfølelse - 
nei, det tror jeg ikke eksisterer.»

Innlandsdikteren Hans Børli setter ord på det mange av oss 
opplever, og som vi stadfester gjennom dåpen. Åtte av ti 
innbyggere i Innlandet er døpt, og med det medlemmer i 
Den norske kirke. 

Dere har nå valgt hver enkelt av oss i bispedømmerådet, til å 
forvalte og videreutvikle kirken vår. Vi er svært takknemlige 
for den tilliten dere har vist oss i valget, og skal gjøre vårt 
beste for at kirken vår skal ha rom for alle. 

Folkekirken rommer det alminnelige livet. Her er det rom 
for tradisjon og kultur, og et hellig rom for livets milepæler, 
dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det kristne budska-
pet om nestekjærlighet, er verdigrunnlag og bærebjelke. 

Bispedømmerådets oppgave er å «vekke og nære det kriste-
lige liv i menighetene». 

Det skal rådet gjøre, gjennom å fremme samarbeid mellom 
menigheter og bispedømme, fordele statlige tilskudd, opp-
rette og legge ned stillinger, tilsette kirkelige ansatte og leg-
ge planer og strategier. 

Hamar bispedømmeråd vil at kirken vår skal være mer syn-
lig, mer relevant, og mer tilstede i folks hverdagsliv. Fram-
over vil vi satse på dåp, og på rekruttering til stillinger i kir-
ka. 

I dåpen feirer vi livet, tar imot Guds kjærlighet og blir del 
av det kristne globale fellesskapet. Medlemsundersøkelsen 
fra 2019 viser at 8 av 10 ville valgt å døpe barna sine i dag. 
Dette ønsker vi å imøtekomme ved å gjøre dåp mer tilgjen-
gelig. I hvert prosti vil det i løpet av 2020 bli gitt tilbud om 
drop in-dåp.

Prestemangelen er mange steder prekær. Det pågår et arbeid 
nasjonalt for å øke rekrutteringen til stillinger i kirka, og i 
Hamar bispedømme gjør vi i tillegg egne tiltak. Vi har som 
mål at flere nyutdannede prester vil se mot Hamar bispe-
dømme, som et attraktivt sted å jobbe og bo.

Hamar bispedømmeråd vil at folkekirken i Hamar bispe-
dømme skal være for deg og meg; hellige rom for alminne-
lige liv.

Takk for tilliten dere har vist oss.

Hamar bispedømmeråd:
Gunhild Tomter Alstad, leder (Åpen folkekirke)
Inger Kragh Nyhus, nestleder (Nominasjonskomiteens liste)
Finn Ragnvald Huseby (Åpen folkekirke)
Iselin Vistekleiven (Nominasjonskomiteens liste)
Lisbeth Sydbøge (Åpen folkekirke)
Trond Rønning (Bønnelista)
Lars Erik Flatø (Åpen folkekirke)
Thomas Tinglum (representant for prestene)
Gunnstein Endal (representant for de kirkelige ansatte)
Biskop Solveig Fiske

Nytt bispedømmeråd - til tjeneste for folkekirken

Bispedømmerådet med varamenn og noen ansatte hos Hamar Biskop
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I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.
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Årsmelding Snertingdal Sokn 2019
1.Menighetsrådets sammensetning - 
utvalg, komitéer og representasjon
A) Menighetsrådets sammensetning
Medlemmer tom 31.10.19:
Svein Øyvind Austad - leder, Anne Grethe 
Skundberg – nestleder Lars L Seegård, Birgit 
Sigrun Brennhagen, Lars Tore Skundberg, 
Sissel Skårstad, Arve Smedsrud

Varamedlemmer:
Gunn Marit Bjørklund Schrøder – 
1.varamedlem 

Medlemmer fom 01.11.19:
Kjell Josef Skundberg – leder, Sigbjørn Ot-
tar Bergli – nestleder, Sigrid Amlie Koksli-
en, Lene Toppen, Ole Wilhelm Skundberg, 
Marianne Haugen (innvilget fritak tom 
31.10.2020)

Varamedlemmer:
Kai Evenstuen - 1.varamedlem (fast medlem 
i Haugens fritaksperiode), Britt Stensvold – 
2.varamedlem, Gunn Marit Bjørklund Schrø-
der – 3.varamedlem, Siv Engen – 4.varamed-
lem, Gerd Jorun Alund – 5.varamedlem.

A) Underutvalg, komiteer:
Diakoniutvalg:
Magnus Drogseth, Lars L Seegård, Olav 
Klette

Redaksjonskomite for ”På Kirkevangen”:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør, Elisabeth 
Kruse, Turid Skundberg, Magnar Sjevelås, 
Haraldur Ørn Gunnarsson

B) Representasjon
Gjøvik kirkelig fellesråd tom 30.11.19:
Anne Grethe Skundberg – representant
Lars L Seegård – vararepresentant
Gjøvik kirkelig fellesråd fom 01.12.19:
Sigrid Amlie Kokslien – representant
Lene Toppen - vararepresentant

2. Ansatte i menigheten
A. Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og Sner-
tingdal menigheter 
Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen, 60% i 
Biri og Snertingdal menigheter
Kirketjener Ole Wilhelm Skundberg, 100% 
og Gunn Marit Schrøder, 20%. Kirketjenerne 
har også arbeidsoppgaver i andre menigheter 
etter behov.
Fellestjenester utføres av kontorsekretær og 
økonomikonsulent 
Trosopplærerne i kirkekommunen utfører ar-
beid for alle menighetene: Karsten Torp, Ei-

liv R Holm, Hilde Engevold, Marte Hjelds-
bakken fra 01.08.19
Diakon og diakonimedarbeidere som har 
hele kommunen som arbeidsområde: Hil-
de Kristin Gressbakken Jarlvang, Christian 
Sporild, Kari Karsrud Korslien fra 01.04.19

B). Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Haraldur Ørn Gunnarsson – sokneprest i 
Snertingdal og Biri, 100% 
Hanne Moesgaard Skjesol – sokneprest i Biri 
og Snertingdal, 100% 

3. Arbeidet i menighet og menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 11 ordinære menig-
hetsrådsmøter og et konstituerende møte. Det 
er journalført 85 saker dette året.
Av saker som har vært behandlet nevnes: 

Årsstatistikk 2018, Årsmelding 2018, Års-
regnskap 2018 – med disposisjoner, Revi-
sjonsberetning 2018, Regnskapsrapporter/ 

Budsjettkontroll, Årsbudsjett 2020, Anskaf-
felse av projektor, Offersøknader 2020, Mø-
teplan 2020, Valg på leder og nestleder, 
Representasjon i GKF, Fritakssøknad, Me-
nighetsmøte, Menighetsbasar, Kirkegårds-
dugnad, Kirkevalget 2019 ( planlegging og 
gjennomføring, godkjenning av kandidat-
liste,  oppnevning av stemmestyre, valg-
funksjonærer og tellekorps, godkjenning av 
Valgbok), Forslag på kandidater til Hamar 
Bispedømmeråd,  Gudstjenesteplaner, Kon-
firmantjubileum, Informasjon om arbeidet i 
menigheten, Kirkekaffe, Blomster i kirkene, 
Revisjon av plan for Trosopplæring, Tros-
opplæringstiltak: Kirkerotteteater, Tårnagent-
helg, Lysvåken – adventsnatt i kirken, Faste-
aksjonen 2019, Planlegging av julekonsert og 
juletrefest, Evaluering av arrangement. 

B) Menighetsmøter
Det har vært avholdt et menighetsmøte med 
orientering om det kristelige arbeidet i sok-
net. Dette var i Nykirke – etter gudstjenesten 
24.mars.

C) Årsstatistikk
Nøkkeltall 2019 2018 2017 2016
Innmeldt i DNK 1 2 ? 2
Utmeldt av DNK 5 0 ? 1
Antall døpte 14 11 20 12
Døpte bosatt  soknet 13 7 14 10
Konfirmanter 14 22 23 13
Kirkelige vigsler  3 2 3 1
Forbønn for borg.lig 
inngått ekteskap 0 0 0 0
Gravferder  26 21 20 20

 Antall/Antall deltakere
Gudstj. m/nattverd 32/684 29/529 23/495 28/554
Gjennomsnittlig ant. 
Nattverdgjester pr. gudstjeneste 21,4 18,2 21,5 19,8
Gudstjenester på søn- og helligdager 42/2279 39/2087 36/2386 42/2272
Gjennomsnittlig antall 
deltakere pr. gudstjeneste  54,3 53,5 66,3 54
Gudstjenester totalt 50/2716 46/2471 42/2763 53/2849
Gjennomsnittlig antall 
deltakere pr. gudstjeneste  54,3 53,7 65,8 53,8
Familiegudstjenester/gudstj.
tilrettelagt for barn (Julaften ikke med) 6/399 4/169 5/332 6/436
Gjennomsnittlig antall deltakere
 pr. familiegudstjeneste 66,5 42,2 66,4 72,7
Gudstjenester med dåp 10/596 10/565 12/882 9/621
Julaftens-gudstjeneste 2/265 2/235 2/204 2/204
Gudstjenester i påsken 3/82 3/73 3/63 3/79
Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag 0 0 0 0
Gudstjenester i pinsen 1/14 1/13 1/45 1/42
Allehelgensgudstjenester 1/75 1/84 1/73 1/75
Gudstjenester for barnehagebarn  2/100 2/85 2/30 2/100
Gudstjenester for skolebarn 1/170 1/200 1/190 1/160
Konfirmasjonsgudstjenester 2/490 3/570 2/675 1/310
Konserter, musikkandakter egne arr. 3/300 2/214 5/723 4/325
Gjennomsnittlig oppmøte 100 107 144,6 81,3
Konserter, eksterne arr. 4/706 4/814 0 4/225
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Kommentarer:
Gudstjenesteframmøtet må sies å være sta-
bilt totalt sett. Det er gledelig å se en økning 
i oppslutningen ved familiegudstjenestene. 
Dessverre må det da trekkes den konklusjon 
at det ved de ordinære gudstjenestene på søn- 
og helligdager, er noe synkende oppslutning.
En ser også at det er lav oppslutning på guds-
tjenestene i de kirkelige høytidene, bortsett 
fra julaften. Ingen av gudstjenestene på jule-
dag, i påsken og pinse har opplutning på høy-
de med gjennomsnittstallet for gudstjeneste-
oppslutning.

D).Trosopplæring
Trosopplæringstiltak som er gjennomført i 
2019:
Dåpssamtale. I dåpssamtalen blir det også 
delt ut hilsener til fadderne.
Dåpslys med korsformet trelysestake gis til 
alle dåpsbarn
Babysang 2019 - totalt 12 deltakere
Gudstjeneste med 4-åringer i forbindelse 
med utdeling av Min Kirkebok 4, med meget 
god oppslutning
Kirkerotte-teaterforestilling i Seegård kirke i 
mars 2019 hvor ca. 40 barn i alderen 4-6 år 
deltok
Utsending av div. CD, lydbok, filmer til barn 
i alderen 4-6år
Tårnagneter i mars 2019. Der 9 åringene blir 
invitert til å bli bedre kjent med kirken sin. 
Antall deltakere 8.
Utdeling av Bibler til 10-åringer ved Høsttak-
kegudstjeneste 22.september
Lys  Våken – adventsnatt i kirken for 12-årin-
ger.

Konfirmantopplæring
KonfPro 19, et konfirmantopplegg som i stor 
grad er likt for alle menigheter i kommunen, 
men med noen lokale varianter, ble gjennom-
ført. Det var 14 ungdommer i Snertingdal 
menighet som deltok i konfirmantforbere-
delsene og som ble konfirmert. Det var ved 
4 konfirmanter i Nykirke kirke 1.september 
og 10 konfirmanter i Seegård kirke 15.sep-
tember.
Presentasjonsgudstjenesten fant sted i Se-
egård kirke søndag 20.januar. 
Den første fellessamlingen for alle konfir-
manter i kirkekommunen, KICKOFF I, ble 
avholdt i Hunn kirke 25.januar. Så fulgte 
en periode med lokalt opplegg hvor konfir-
mantene ble inndelt i grupper som forberedte 
aktiv deltakelse i en gudstjeneste, det var 2 
Temasamlinger hvor temaene var Bibelen, 
tro og tvil og Påsken.
Det var også konfirmantfestival for alle 
konfirmantene i kirkekommunen i Gjøvik 
12.mai.

Hovedbolken av konfirmasjons-forberedel-
sen var leiren på Bolærene utenfor Tønsberg 
i august.
Som tjenesteoppgave hadde konfirmantene 
husstandsinnsamling til Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Den fant sted tirsdag 9.april. I til-
legg til konfirmanter og foreldre deltok også 
noen frivillige fra menigheten på innsamlin-
gen. Innsamlingsresultatet ble kr.24 641.-. En 
økning på kr.530.- fra foregående år. En stor 
takk til de bøssebærere, sjåfører og adminis-
tratorer som deltok og til giverne.

Lederopplæring
Trosopplæringen i Gjøvik driver et godt ar-
beid med lederopplæring av unge. Fra året 
etter konfirmasjon er det mulig å delta i dette 
opplegget, LupY, som betyr lederopplæring 
på Ynglingen. Disse får lederopplæring og 
binder seg for en viss periode til å være ung-
domsledere ved konfirmantleirene. De gjør 
en stor innsats i konfirmantarbeidet og er også 
delaktig ved Tårnagenthelg” og ”LysVåken”.  
I 2019 var det 5 ungdommer fra Snertingdal 
menighet som var med på LupY.

E) Diakoni
Fasteaksjonen
Er nevnt under konfirmantopplæring. Det er 
konfirmantene som danner grunnstammen 
i bøssebærerkorpset, men det er ønskelig at 
hele menigheten skal ha et ansvar for faste-
aksjonen. Derfor utfordres også voksne til 
bøssebærertjeneste og som sjåfører, spesielt 
blir konfirmantenes foreldre oppfordret til å 
delta som sjåfører. Diakoniutvalget var aktive 
i forberedelse og administrering.

Institusjonsandakter/gudstjenester
Stort sett pleier det være andakt på Snerting-
dal omsorgssenter annenhver torsdag, men 
ikke alltid lar det seg gjennomføre. I 2019 ble 
det holdt 16 institusjonsandakter på senteret i 
tillegg til de 4 årlige gudstjenestene.
Besøkstjeneste og Sjelesorg, Sorggruppe
Besøkstjeneste i menighetens regi er ikke re-
gistrert for 2019. Sjelesorgsamtaler er samta-
ler med enkeltmennesker utenom samtaler i 
forbindelse med kirkelige handlinger. I 2019 
har soknepresten hatt 24 slike samtaler. Det 
finnes et tilbud om sorggrupper som er felles 
i kirkekommunen

Formiddagstreff
Diakoniutvalget arrangerer månedlige treff i 
Seegård kirke, unntatt i feriemånedene. Det 
er meget god oppslutning på formiddagstref-
fene. Programmet har vært sang, opplesning, 
foredrag/kåseri, ord for dagen, utlodning og 
bevertning.

F) Kirkemusikk
Konserter
I 2019 ble det arrangert 3 konserter/musikk-
andakter i Seegård kirke i menighetsrådets 
regi.  I tillegg var det 2 konserter i Nykirke 
og 2 konserter i Seegård kirke med eksterne 
utøvere, der kirken lånes ut og utøverne selv 
har det økonomiske ansvaret.
Oversikt over avholdte konserter i egen regi:
Søndag 26.mai: Vårkonsert i Seegård kirke 
– Biri Snertingdal kantori /Olve Wendelbo, 
cello
Søndag 13.oktober: Salmeprogram på me-
nighetsbasar i Seegård kirke – Biri Snerting-
dal kantori
Søndag 15.desember:   Julekonsert i Seegård 
kirke Biri Snertingdal kantori/ fiolinist Gunn
Inga Schiager Tofsrud

Oversikt over avholdte konserter 
i ekstern regi:
Søndag 31.mars: Konsert i Seegård kirke 
med Scola St.Petri
Torsdag 31.oktober: Salmekonsert i Seegård 
kirke med Hanne Moegaard Skjesol og Mor-
ten Wentzel
Torsdag 12.desember: Julekonsert i Nykirke 
med Elisabeth Aasheim
Søndag 22.desember: Julekonsert i Nykirke 
med Snertingdal Musikkforening

Biri Snertingdal kantori
Biri Snertingdal kantori har vært i drift hele 
året.  Kantoriet er et felles kirkekor for Biri 
og Snertingdal med 28 medlemmer som har 
eget styre og egen økonomi. Kantor i Biri og 
Snertingdal, Inger Schiager, er korets dirigent 
og musikalske leder.
Kantoriet deltar i gudstjenester og menig-
hetsarrangement i begge menigheter.
I 2019 hadde koret følgende opptredener: 

Søndag 24.mars
Menighetsbasar på Bethel i Biri 

Søndag 7.april: 
Påskesangkveld i Biri kirke 

Søndag 21,april 
Ei gruppe deltok ved 
Påskedagsgudstjenesten i Seegård kirke

Søndag 26.mai 
Vårkonsert i Seegård kirke - 
sammen med Olve Wendelbo, cello

Onsdag 12.juni 
Sommerkonsert i Hov kirke – 
sammen med Søndre Land kirkekor
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Søndag 13.oktober 
Salmeprogram på menighetsbasar 
i Seegård kirke

Søndag 27.oktober
Deltakelse på Fellesgudstjeneste 
i Gjøvik kirke

Søndag 3.oktober 
Allehelgensgudstjenester i 
Biri og Seegård kirker

Søndag 15.desember   
Julekonsert i Seegård kirke - 
sammen med fiolinist 
Gunn Inga Schiager Tofsrud

Søndag 22.desember     
Julekonsert i Biri kirke - sammen med fioli-
nist Gunn Inga Schiager Tofsrud og sopran 
Cecilie Cathrine Ødegården

Kor- og solist deltakelse i gudstjenester
Foruten Biri Snertingdal kantoris deltakelse 
i gudstjenester har Gunn Inga Schiager Tofs-
rud deltatt med fiolinspill ved Langfredags-
gudstjenesten. På julaftensgudstjenesten i 
Seegård kirke medvirket Elisabeth Aasheim. 
Tommy Mikalsen deltok på julaftensguds-
tjenesten i Nykirke.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 4 nummer i 
2019. Dette var bladets 31.årgang. Bladet 
trykkes hos Land Trykkeri på Dokka og opp-
laget er på 1250 eksemplarer. Bladet distribu-
eres av frivillige til alle husstander i Snerting-
dal og til personer bosatt utenfor soknet som 
har tegnet abonnement på bladet.

H) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren på høsten er blitt en tradi-
sjon og en god inntektskilde. Menighetsråds-
medlemmer,  varamedlemmer og frivillige 
deltok i forhåndssalget av lodder. Det var 
en godt besøkt basarkveld i Seegård kirke 
13.oktober. Biri Snertingdal kantori deltok 
med Salmeprogram. Loddsalget innbrakte 
kr.50 190.-. Et svært godt resultat dog en ned-
gang på kr. 8 065.- fra forrige år.

I) Kirkevalget
ble gjennomført etter gjeldende regler. For-
håndsstemming var mulig ved Kirkekontoret 
i Gjøvik fra 12.august – 6.september og på 
Gjøvik Rådhus 2. – 6.september. Valgdagene 
8. og 9.september var det Valgting på Sner-
tingdal skole for de fleste snertingdøler, mens 
en valgkrets hadde Valgting på Skrinnhagen 
skole i Biri. Valgoppslutningen var god; 25% 

av de stemmeberettigede stemte ved Menig-
hetsrådsvalget, mens 20% stemte ved valget 
til Bispedømmeråd/Kirkemøte.

4. Økonomi
Årsregnskapet er avsluttet og gjort klar for 
revisjon. Regnskapsavslutningen viser at 
sum driftsinntekter i 2019 er kr.288 128. - 
mens sum droftsutgifter er kr.222 577.- 

Finansinntekter er kr. 2 071.-. 
Netto driftsresultat er kr. 67 622.-. 
Bokførte interne finanstransaksjoner beløper 
seg slik: Sum bruk av avsetninger kr.25 339.- 
og sum avsetninger kr.43 839.-. Dette gir et 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
på kr.49 122.-.

Saldobalansen pr.31.12.18 viser at menig-
hetsrådets beholdning i kasse/ bank er kr.679 
422.- kortsiktige fordringer kr.6 908,- og 
kortsiktig gjeld kr.14 448,-. 

Menighetens avsetninger i fond er ved årets 
slutt kr.622 761.- og fordeler seg slik:

Disposisjonsfond (fritt) kr.333 904.-
Disposisjonsfond øremerket 
trosopplæring kr.  34 854.-
Disposisjonsfond øremerke diakoni
kr.  75 145.-
Disposisjonsfond øremerke kirkemusikk 
kr   13 634.-
Disposisjonsfond øremerke menighetsblad 
kr.165 224.-

Disposisjoner vedrørende årsregnskapet for 
2019 foretas etter revisjon av regnskapet på 
forsommeren 2020.

Fra årsregnskapet tas det med noen nøkkel-
tatt knyttet til offer, innsamlinger og gaver:

 2019 2018
Kirkeoffer totalt 62 450.- 54 738.-
Kirkeoffer til 
eget arbeid 43 488.-  35 585.-
Kirkeoffer til 
eksterne formål 18 962.- 19 153.-
Andre innsamlinger, 
gaver, basar etc totalt 117 621.- 122 749.-
Andre innsamlinger, 
gaver, basar etc til 
eget arbeid 92 980.- 98 638.-
Menighetsbasaren 
(bruttoinntekt) 50 190.- 58 255.-
Fasteaksjonen 24 641.- 24 111.-

5. Bygg og Anlegg
A)   Vedlikehold bygg og anlegg
Ordinært vedlikeholdsarbeid på bygg og an-
legg er utført.

I) Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt ansvar 
å sørge for drift og vedlikehold av kirker og 
kirkegårder, er det behov for lokalt initiativ til 
å utføre oppgaver. Dugnaden på kirkegårde-
ne om våren er et viktig bidrag. Flott arbeid 
ble også i år utført ved dugnaden i mai.

6. Frivillige medarbeidere
Det er mange mennesker involvert i frivillig 
arbeid i menigheten i løpet av et år. Noen er 
allerede nevnt før i årsmeldinga, men ikke 
alle. Her vil vi ta frem alle som utfører tje-
nester. Vi nevner medlemmer i underutvalg, 
kirkeverter, tekstlesere, de som ordner i stand 
og bidrar til kirkekaffe, pynting med blomster 
i kirkene, medlemmer i kor og korps, Bygde-
kvinnelaget og Sanitetsforeningene, misjons-
arbeid - og alle andre, enten det er enkeltper-
soner eller ulike lag og foreninger som på en 
eller annen måte stiller seg til tjeneste. 

7. Takk
Menighetsrådet vil rette en varm takk til alle 
frivillige medarbeidere innenfor menighets-
rådets arbeidsområde og til alle som driver 
frivillig arbeid i Snertingdal menighet. Også 
en hjertelig takk til ansatte i menigheten gjen-
nom nok et arbeidsår.

Snertingdal 19.februar 2020
Kjell Josef Skundberg
Menighetsrådsleder   
   
Gunhild Ekerhaugen  
Saksbehandler

«vi må mestre 
det å ikke 
mestre alt 
hele tiden»
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Præstgar’n 19.januar 2020
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Denne søndagen var tida kommet for å presentere årets pro-
gram i Præstgar’n. Det ble en omfattende presentasjon kry-
dret med kulturelle innslag, der Anita Krohn Traaseth sørget 
for velkomsten. Hun hilste hjertelig fra Hans Olav Brenner 
som måtte jobbe og ikke kunne komme. Innledningsvis «ap-
plauderte» hun oppmøtet og innrømmet at det var litt gal-
skap det de dro i gang for tre år siden – da det hele startet. 
Men, hun poengterte sterkt at prosjektet deres ville ha «livets 
rett» så lenge bygdefolk prioriterer å benytte noe av sin fri-
tid på å visitere arrangementene i Præstgar’n. Poenget med 
dagen arrangement var som nevnt programslipp for 2020, og 
det ble tidlig klart at Snertingdal må være årets KULTUR-
BYGD å dømme etter det som ble presentert denne dagen! 

Det hele starter tirsdag 10.mars med Det ble lys! – om da 
strømmen kom til Præstgar’n for 100 år siden. Arrange-
mentet er et samarbeid med Nedre Snertingdal historielag 
og gjennomgår, basert på fyldig dokumentasjon, strømmens 
komme i dalen. I tillegg bidrar Torill Løvstad fra bygnings-
vernbutikken Molo AS i Oslo med utstilling av gammelt 
elektrisk utstyr.  

Mandag 20.april blir det gjensyn med Thomas Brøndbo som 
holder en stemningsfull og humoristisk konsert kl. 19.00. 
Han er bror av Bjarne Brøndbo i DDE og har bidratt på i det 
minste en av platene til bandet.

Hele mai er i helgene spekket med teateroppsetningen Eg 
er vinden ved Fosse-kompaniet, den første av to Fosse-opp-
setninger kompaniet holder i 2020. Det blir to oppsetninger 
både lørdag og søndag følgende datoer: 2. og 3., 9.og 10., 
23.og 24. mai. Av forståelige grunner er det ingen forestil-
linger 16.og 17.mai – de fleste er vel opptatt på annet hold 
da(?). 
Skuespillere på disse forstillingene er Maud Monceyron 

Jonassen og Peter Kolbjørnsen, og spillet foregår i låven. 
Regien er ved Giulia Hellesdatter Roi. Fosse-kompaniet ble 
for øvrig etablert av skuespillerne Andreas Koschinski Kvis-
gaard (fra Snertingdal) og Maud Monceyron Jonassen. De 
har kontor og hjemmescene i Præstgar’n. Kompaniet er de-

Andreas Koschinski Kvisgaard og Maud Monceyron Jonassen etablerte 
Fosse-kompaniet etter å ha fått tillatelse til å benytte «Fosse» i navnet av 
Jon Fosse selv

Anita Krohn Traaseth presenterte årets program og ledet det hele

Ove Røsbak er en fabelaktig formidler, ikke minst når han med stødig 
og lystig hånd snakker om – og leser fra boka han har skrevet om Alf 
Prøysen 



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE: 
Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
Turid L. Skundberg.

BANKKONTO: 2010 27 02175

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mot-
tas med takk). Utensoknsboende kan
abonnere på bladet for kr 250,-.

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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dikert til Jon Fosses dramatikk, for øvrig Norges mest spilte 
dramatiker etter Ibsen! 

Lørdag 6.juni kommer Asbjørnsenselskapet til dalen med 
Hvor kommer Bukkene Bruse fra? Dette handler om norske 
folkeeventyr og eventyrsamler Peder Christen Asbjørnsen - 
og er tilrettelagt for «barn» i alle aldre. En kan ikke helt se 
bort ifra at de omtalte bukkene har en nærmere tilknytning 
til dalen . . . Asbjørnsenselskapet er for øvrig et møtested for 
Asbjørnsens venner og ble stiftet på hans fødselsdag 15.ja-
nuar 2008, 90 år etter hans fødsel. Selskapet skal fremme 
kunnskap om Asbjørnsens liv, virksomhet og forfatterskap.
 
Tradisjonen Grønske arrangeres i år lørdag 13.juni. Det job-
bes fremdeles med programmet, som loves å bli fyldig. Av 
det som er klart kan nevnes foredrag om Hans Nielsen Hau-
ges besøk i Snertingdal i år 1800. På en av sine vandringer i 
landet passerte han Biri og ble der satt i lensmannsarresten 
på Sve

nnes. Forkynnelse var ulovlig, men han ble satt fri dagen 
etter og tok da veien til Brateng i Snertingdal, hvor det var 
oppbyggelsesmøte. Det ble med dette ene møtet i Snerting-
dal, sannsynligvis fordi han hadde fått beskjed fra lensman-
nen om å komme seg fortest mulig gjennom bygda. Men, 
møtet satte sine spor: Christoffer (Olsen) Brateng fikk kallet 
og ble legpredikant. Videre forteller Arve Nordsveen om da 
telefonen kom til dalen, og - selveste Hanne Krogh holder 
konsert i hagen! 

I juli har alle ferie og Præstgar’n er «programløs».

Høstens program starter torsdag 6. august. Da holder Knut 
Anders Sørum hagekonsert og lover både Prøysen og egne 
verker. Han er en av Norges fremste artister, kjent ikke minst 
fra Stjernekamp på NRK, en duell han vant i 2016! Fredag 
28.august kommer en ny storhet til dalen: Skuespiller Anne 
Marit Jacobsen i samspill med folkemusiker Sinikka Lan-
geland. Det er en splitter ny forestilling med utgangspunkt i 
Jon Fosses vakre dikt. Forestillingen er lagt til Seegård kirke 
og arrangeres i et samarbeid med Snertingdal menighetsråd. 
Det blir «etterpålag» og samtale med Anne Marit Jacobsen i 
Præstgar’n etter forestillinga. 

Onsdag 23.september holdes Boman-seminar for tredje gang. 
Seminaret har navn etter den internasjonalt kjente teologen 
Thorleif Boman som var prest i Snertingdal på 30-tallet. De 
nasjonale Forskningsdagene, arrangeres årlig noen dager 
mot slutten av september. Boman-seminaret 23.september 
er et samarbeid med Forskningsdagene, en årlig landsomfat-
tende «festival» der forsknings- og kunnskapsbaserte virk-
somheter presenterer noe av det de driver med, Høgskolen i 
Innlandet og OsloMet (Storbyuniversitetet i Oslo). 

Litteraturfestivalen Epler og bøker er i ferd med å bli en 
tradisjon og går av stabelen søndag 27.september. Her vil 
kunstneren Julie Narum sette sitt preg på huset gjennom sin 

kunst og installasjoner denne dagen, i tillegg til at Hans Olav 
Brenner har samtaler med ulike forfattere som inviteres til 
arrangementet. 

I november spilles barneforestillingen Spelejenta (av Jon 
Fosse), ved Fosse-kompaniet. Musikken i forestillingen er 
ved Gunn Inga Schiager Tofsrud. Det kommer nærmere in-
formasjon om dato. 

Præstgar’n har ikke all verdens midler til rådighet. Derfor 
må oppussing og restaurering gå over tid og baseres på kre-
ative løsninger. Som et ledd i dette skal det til høsten arran-
geres Kurs i bygningsvern. I løpet av kurset skal blant annet 
gamle dører få tiltrengt oppussing samt en del reparasjoner. 
Det vil komme nærmere info om datoer og opplegg.

De ulike kunstneriske bidrag under programslippet er omtalt 
i forbindelse med bilder fra dagen. 

Giulia Hellesdatter Roi har re-
gien i Fosse-stykket som spilles 
i mai. På programslippet bidrog 
hun med å lese tekst av Prøysen

Skuespiller Peter Kolbjørnsen skal 
i ilden i mai. Han leste også tekst 
av Prøysen

Knut Anders Sørum sang til eget akkompagnement, blant annet den va-
kre Spelledåsen av Alf Prøysen
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen

15

60-års jubileum
Tekst: Dagrun Havro
Foto: Bernt Nygård

Over 70 personer var med og feiret Snertingdal pensjonist-
forenings første 60 år. 

Det foregikk på Skogtun fredag 13. desember. Svein Øver-
sveen ønsket alle velkomne og for å få litt julestemning, sang 
vi «Julekveldsvisa». Bjørn Øversveen hadde gjennomgått 
alle protokoller og leste en jubileumsberetning . Foreningen 
for trygdede og pensjonister ble stiftet 4. oktober 1959 med 
Even Kildal som første formann. Kontingenten var 1 krone 
og 50 øre. Det var flere grendekasserere, som hadde i opp-
gave og reise rundt og kreve inn kontingent og verve med-
lemmer. Det ble arrangert turer med stor deltagelse, opptil 

tre busser. Medbrakt  mat og drikke var vanlig. Møtene ble 
holdt på forskjellige steder, inntil 1988, da ble Lindheim 
fast møtested. Foreningens glanstid var vel på 70/80-tallet 
da mange møtte opp på møtene. Åse Irene Engen leste bl.a. 
en prolog Birger Sveum skrev i 1977. Et av kveldens mange 
høydepunkter var koldtbordet, kjempegod mat og drikke.

Etter maten tok Torvild Sveen ordet og klarte å høyne stem-
ningen enda mer med gode historier og imitasjoner. Re-
presentanter fra pensjonistforeningene i Torpa takket for 
invitasjonen og overrakte gaver. Per Furseth gratulerte fra 
fylkesforbundet og overrakte gave. Han fortalte at det ikke 
blir noen sammenslutning med Hedmark-forbundet før tid-
ligst i 2021. Tommy Mikalsen underholdt oss gjennom hele 
kvelden, og det var mange som danset til langt på kveld.

Leder Svein Øversveen ønsket velkommen og ledet festen

Et av kveldens mange høydepunkter var koldtbordet, kjempegod mat og drikke

Torvild Sveen klarte å høyne stemningen med gode historier og imitasjoner

Tommy Mikalsen 
underholdt oss 
gjennom hele 
kvelden
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Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95
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E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
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Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

16

Jubileumsberetning for 
Snertingdal pensjonistforening 60 år 2019
Av Bjørn Øversveen

Trygdede og pensjonister i Snertingdal var innkalt til møte 
på bedehuset Emaus onsdag den 19. august 1959.

Møte var sammenkalt av Oppland fylkesforeningen av 
trygdede og pensjonister. Møte ble ledet av fylkesformann 
Hans Sørum. Det møtte 9 personer på møtet.

Etter informasjon fra fylkesforeningens formann ble det 
besluttet å gå til dannelse av en trygdede og pensjonisters 
forening i Snertingdal. Det ble ikke valgt noe styre for det 
var for få frammøtte. Det skulle velges på et senere stiftel-
sesmøte. Det ble valgt 5 stykker som skulle rekrutere flere 
til dette møtet.

Den 4. oktober ble det holdt stiftelsesmøte og det ble valgt 
et styre for foreningen. Den første formannen ble Even 
Kildal. Det ble valgt 7 underkasserere som skulle verve 
medlemmer og kreve inn kontingent og samle inn gaver til 
foreningen. Det skulle kreves inn halv kontingent for 1959. 
Det var kr. 1,50.

Formannen ble pålagt å søke lensmannen om tillatelse til å 
samle inn penger og gaver til foreningen.

På første årsmøte møtte det 46 personer og de hadde al-
lerede 160 medlemmer og det ble valgt et komplett og godt 
styre.

Det ble arrangert sommertur allerede det første året. Det 
var to fulle busser og turen gikk til Skumsjøen og Eiktunet. 
Deltagerne hadde med egen niste og termos.

På forbundets årsmøte 1965 ble det vedtatt å skifte navn til 
Norsk pensjonistforbund. Her i Snertingdal ble det Snerting-
dal pensjonistforening.

Det første 10 året ble det mange styremøter og med-
lemsmøter med stor oppslutning. Det ble jobbet godt i 
foreninga og det sosiale hadde stor betydning.

Det ble arranget både sommerturer og høstturer med god 
oppslutning, ofte med 2 og 3 fulle busser.

Medlemsmøtene ble fram til 1988 holdt på forskjellige 
steder i bygda, som på bedehus, skoler, forsamlingshus og 
pensjonater.

I 1972 var det 223 medlemmer som økte til 256 i 1974. I 
denne perioden var det 13 grendekasserer som jobbet godt 
med verving av medlemmer.

I 1970 og 80 åra var det en meget aktiv periode i pensjo-
nistforeninga. Det var stor aktivitet på møtene som ofte ble 
besøkt av over 100 medlemmer. Det var også årsmøter med 
over 100 medlemmer tilstede. Snertingdøler hadde også 
verv i Oppland pensjonistforbund.

På 80 og 90 tallet ble pensjonistene invitert til festlig sam-
vær i andre lag og foreninger. Skolene inviterte også pen-
sjonistene, det var servering og mye god underholdning av 
skolebarna. Dette var populært da mange hadde barnebarn 
på skolen.

De ble også invitert til Spareland og Biri travbane flere 
ganger hvor de fikk god servering, underholdning og serve-
ring.

I 988 ble all aktivitet i pensjonistforeninga flyttet til Lind-
heim. Møtetidene ble tilpasset rutebussen       så medlem-
mene kunne ta bussen til møtene. Det ble også ordnet med 
busskyss hjem.

20.oktober 1989 ble det feiret 30 årsjubileum og det møtte 
150 gjester for å delta i feiringa. Julebordet samme år had-
de 109 gjester. Det var hele 246 medlemmer dette året og 
15 grendekasserere som hadde gjort en god jobb. Vi skulle 
kanskje beholdt disse til å kreve inn medlemskontingenten. 
Vi kan vel tryg si at denne perioden var storhetstida i pen-
sjonistforeninga.

Det begynte etterhvert å bli færre medlemmer og dårligere 
oppslutning på møtene. Det førte til at ordningen med bus-
stransport opphørte.

De siste 10 årene mindre oppslutning på møter og turer 
så vi har hatt samarbeid med Snertingdalstreff for å få nok 
deltagere på sommertur.

Medlemstallet er siste året 125.
På 40 årsjubileumet hadde vi besøk av lederen i fylkesla-

get Dagfinn Ytrearne. I sin tale stilte han spørsmål om pen-
sjonistlagenes framtid når vi går inn i 2000 årene. Han hadde 
sett nedgangen i medlemsmassen. Det var en tendens i hele 
landet, men vi eksisterer fortsatt.

Vi i Snertingdal pensjonistforening får håpe på at de «nye» 
pensjonistene føler seg gamle nok til å bli med pensjonistfo-
reninga. Vi trenger rekrutering.

Med  den lille økningen i år er vi optimister og håper å 
kunne invitere til 70 årsjubileum i 2029.

Bjørn Øversveen
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Lyrikkhjørnet

«Marimess» av Inge Krokann
Signa morgon ved marimess,
når sola gløder i tindom,
skaren lyser på kvite randar
og skuggen blåner på rindom.
Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med rim på grein
og glitr på alle engjer;
slik må ho skine den gullanharpa
som bibrar med tusen strengjer.
Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med fuglesong,
og spel gjennom alle lier;
snart sitt staren på stugutaket
og kvitrar mot berrflekk-tider.
Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med sunnansøg,
då er våren i kjømda;
symra søv under tunne fenner
og stundar mot sol i rømda.
Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med påskesol
og lovsang fra englemunnar;
Krist er symra som renn i våren
med lækjing frå livsens brunnar.
Krist er våren bakk bruna.

«Kyndelsmesse» av Hans Børli
På vinterens mest forlatte dag,
mens sola stryker som ei skaskutt røy
lågt over snøtoppene i sør,
aner du våren som en usigelig
sakte tone i skumringslyset. Livet
sitter barhendt midt i frosten
og spiller på en trefløyte
uten å ane at noen lytter
med ørene halvt igjenstoppet
av stillhet og død.

Da ser du med et: Der er
svarttrosten igjen. Den sitter
inne mellom greinene på en rimgrå busk
og fløyter mjukt for seg sjøl.
Finner tonen, slipper den, prøver på ny,
modulerer uendelig varsomt et tema
til solstrofen den skal synge
i førefallets rå døgn
av oppløsning og tilblivelse.

Selv om snøen laver ned over skøytebanen 
på gårdsplassen i det dette skrives, vet vi at 
det går mot påske og vår!!

God påske!

Tekst: Elisabeth Kruse

Denne gangen vil vi i lyrikkhjørnet ta for oss to dikt som har 
titler som er hentet fra gamle merkedager på primstaven. «Kyn-
delsmesse» av Hans Børli og «Marimesse» av Inge Krokann.

Kyndelsmesse, 2. februar, er en katolsk og ortodoks festdag, 
som blir feiret til minne om Marias renselse og fremstillingen 
av Jesusbarnet i templet (Kyndel kommer av norrøn kyndill 
som betyr fakkel/lys).

Marimesse eller Vårfrumesse eller Maria Budskapsdag, 25. 
mars, er en kirkelig festdag til minne om at engelen Gabriel 
kom til jomfru Maria med bud om at hun skulle føde Guds 
sønn.

Stell av påskeblomster i potte og vase
• Snitt stilkene hos snittblomster på nytt. Porene i enden 
tetter seg ofte, og dette hindrer vannopptaket.
• Snittblomster settes i kaldt vann med en gang. Tulipa-
ner og påskeliljer som har ligget tørt, tåler å ligge litt.
• Fjern blader som vil komme under vann, det gir både 
bedre plass i vasen og mindre grums i vannet.
• Påskliljer og andre Narcisser skiller ut et slim fra stil-
kene. De bør derfor ikke stå sammen med andre typer 
blomster i vasen.

• Potteblomster trenger jevnt med vann om de står i et 
varmt rom. Men kjenn på jorden før du vanner.
• Sjekk nedi jorden på blomsterkurver og grupper før du 
vanner, slik at de ikke blir stående i vann.
• Primula og pottroser kan komme med nye blomster. An-
dre, som Gerbera, Krysantmeum, Ildtopp, og Stuetøffel er 
vanskelige å få i blomst igjen; det er lov å kaste dem.
• Felles for alle blomster: Sett dem noe kjøligere om nat-
ten, så holder de lenger.



Ungdomsklubben i Snertingdal
Vi ønsker alle ungdommene i 
alder 11-18 år velkommen til 
Skogtun på klubbkveldene.

Skogtuns Venner startet opp med 
klubb den 24.Mai i 2013. Vi har to 
klubbkvelder i måneden, fordelt i 
to grupper.

1. gruppe: 5.-trinn til 7.-trinn.
2. gruppe: 8.-trinn og opp til 18 år

Den første ungdomsgruppen er 
det mellom 25-40 ungdommer på 
klubbkveldene. Det er veldig vari-
erende antall på gruppe 2.

Det blir satt opp gratis buss til 
ungdommene for at alle skal ha 
mulighet til å komme seg dit. 3 
buss-sjåfører stiller opp på dugnad 
med kjøring på fredagskveldene. 
Bussen går fra Lindheim/Fladsrud 
og til Skogtun, og returnerer etter at 
klubben er slutt, så alle kan komme 
seg trygt hjem.

På klubben har ungdommene 
mulighet for å spille biljard, El-hoc-
key, fotballspill, bordtennis, Play 
Station 4, og benytte bredbånd. De 
kan lytte på sin egen musikk over 
høyttaler og å danse. Det er også 
mulighet for å se film på stort lerret.

Noen av ungdommene finner seg 
ofte en roligere krok for bare sitte 
å snakker sammen, garderoben blir 
ofte brukt som samtalerom.

Det er kiosk-salg av mat, brus, 
snacks, sjokolade og små-godt, alt 
til en rimelig pris.

Klubben er et sosialt tilbud for 
alle fra 5. trinn-18 år

Det er mange av ungdommene 
som virker veldig fornøyde når de 
kommer på klubben. Noen fortel-
ler oss at de liker seg der, og det er 
morsomt å høre for oss som drifter 
klubbkveldene.

Når ungdommene blir spurt om 
hva som er bra på klubben svarer 
de at det er fint å være der sammen 
med venner, i en annen setting enn 
på skolen. Fint også med musikk 
og dans.

Det kan vel også tenkes at dette 
er en arena for forelskelser m.m.? 

En som var konfirmant for noen 
år siden fortalte sine foreldre at 
det var kun på Skogtun han ville 
ha konfirmasjonsfesten sin, for der 

hadde han likt seg så godt på klub-
ben.  

Skogtun mye brukt
Skogtuns Venner ønsker at for-
eldre, og andre voksne i bygda, kan 
være med å hjelpe til på en klubb-
kveld av og til.

Ellers blir Skogtun flittig brukt 
av mange i bygda, til bursdager, 
møter, fester og selskap. Noen lei-
er lokalet, mens andre ønsker mat 
med servering. Vi lager også snitter 
vi kan kjører ut eller de kan nytes i 
lokalet. Skogtun er også veldig eg-
net til å feire barne-bursdager.

Vi har også kløverturer hver 14 
dag, hvor mange deltar. Alle går i 
eget tempo, men gjerne i følge med 
noen. Vi møtes til slutt over en kaf-
fekopp med litt å bite i på Skogtun. 
Alle er velkommen til å delta.  Klø-
vertur er en basisaktivitet i Sani-
tetsforeningen som vi har et godt 
samarbeid med.

Nedre Snertingdal Sanitetsfo-
rening støtter også opp, og gir til-
skudd når det trengs noe til klub-
ben. Sanitetsforeningen ser på dette 
som et viktig tiltak for barn og unge 
i bygda, et satsingsområde for sani-
tetsforeningen

Og Skogtuns Venner har også 
samarbeid med Nedre Snertingdal 
sanitetsforening, der det holdes ba-
sar,  og hvor vi selger grillmat. I år 
blir det basar med grillmat 1 juni.

Sanitetsforeningen har også flere 
medlemsmøter her, hvor vi benytter 
den minste salen, som nå kan deles 
av med den nye foldeveggen. Det 
har blitt et koselig, passe stort rom, 
som også er lettere å varme opp.

Skogtuns Venner takker alle som 
betaler medlemskontingenten, både 
aktive og støttemedlemmer/ fami-
liemedlemsskap.

Vi takker alle som støtter opp om, 
og bruker lokalet, alle som lager 
mat, vasker og stiller opp.Vi ønsker 
å være en møteplass, møtelokale 
for hele bygda , at alle i bygda kan 
bruke Skogtun ved forskjellige an-
ledninger.

Hilsen Skogtuns Venner, ved Venke 
Fladsrud og Turid Skundberg

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Tre buss-sjåfører stiller opp på dugnad med kjøring på fredags-
kveldene. Lars Gunnar Skundberg er en av dem.

På klubben har ungdommene mulighet for å spille biljard, 
El-hockey, fotballspill, bordtennis, Play Station 4, og benytte 
bredbånd

Det blir satt opp gratis buss til ungdommene for at alle skal ha 
mulighet til å komme seg dit
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Jul i Nøssvegen
For 5. året på rad satte ungdomstrinnet på Snertingdal sko-
le opp en tverrfaglig forestilling som ble vist i gymsalen 
på skolen 16. og 17. desember for to fullsatte hus. Denne 
typen tverrfaglige prosjekter gav skolen en unik mulighet 
til å jobbe med mål i lærerplanene som ikke er så lett å 
flette inn i ett fag i en og en time, og der de kan slippe løs 
kreativiteten for fult i skolehverdagen. 

Som tema for et 5 års jubileum i desember valgte de et 
juletema og valget falt på TV- sendte julekalendere. Elev-
ene ble delt opp i 6 grupper som tok for seg en juleka-
lender hver. Oppgaven for hver gruppe har vært å lage en 

musikkvideo, framføre en replikkscene, synge en sang og 
fremføre en dans kombinert med sang. Alt relatert  til tema-
et i julekalenderen, og forankret i fagene  musikk, norsk, 
kunst- og håndverk, kroppsøving og mat og helse. Elevene 
hadde også bakt julekaker og laget ulike produkter som var 
tilsalgs.

Som før sto alle elevene på scena og framførte hver sin 
forestilling.  I tur og orden: Jul i Blåfjell, Olsenbanden jr., 
Jul i Svingen, The Julekalender, Snøfall og Vaselina Hjul-
kalender. Noe som i alle deler var svært vellykket.

Her er tre av gruppene som framførte 
Jul i svingen, The Julekalender og Vaselina 
Hjulkalender. Foto: Bernt Nygård
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Årets konfirmanter
Årets konfirmanter ble presentert i Seegård kirke den 19. januar.  De skal konfirmeres i Seegård kirke søndag 6. september 
og Nykirke søndag 20. september kl. 11.00.

Knut Markeng Bjørge, Anders Markeng Bjørge, Eskil Brobakken, Vetle Thoresen Fjelldal, Vegard Laastad Mangerøy, Jonas Sveum Røstad, 
Aron Kornelius Bøe, Mathias Engen Boday, Jostein Fladsrud, Aksel Holmen, Martin Jægersborg Nyseth, Even Seegaard,
Thormund Jørgen Øversveen-Vuttudal, Fredrik Toppen, Imke Johanna Aske, Ingvild Aalseth Evenstuen, Edwin Framås, 
Sine Brennhagen Haugen, Solveig Tomter, Thea Marie Saceda Brobakken, Karoline Klette, Ann Kristin Melbye Lisbakken, 
Ylva Slotnæs Lyshaug, Natalie Markeng, Sunniva Ulvesveen, Elida Ulvesveen Roland. Foto: Karin Sveum

En diakonal temareise
Diakonene ved Diakonihuset på Gjøvik er i år ute på 
turne. Hver måned får en av menighetene i kommunen 
besøk, og diakonale temaer står på dagsorden. Første ute 
var Seegård kirke onsdag 22.januar, med tittelen «Kirkens 
omsorgstjeneste; hvem, hva og hvor?»

Innledningsvis fikk vi høre om diakoniens «opphav», 
om hvordan Det nye testamente (NT) omtaler «diakoni» 
kanskje så mye som 100 ganger. Det er riktignok andre 
begreper som benyttes, men det er helt klart tjeneste for 
andre, med nestekjærlighet som perspektiv, som omtales. 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inklude-
rende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rett-
ferdighet.  

Rundt 20 personer var til stede, og det ble utvekslet man-
ge gode tanker om det diakonale arbeidet som gjennom-
føres i menigheten i Snertingdal. I grupper gikk samtalen 

livlig rundt dette arbeidet. Utgangspunktet var et reflek-
sjonsverktøy om «Diakoni i praksis» med beskrevne case, 
utarbeidet av diakonene ved Diakonihuset. Her kom vi 
inn på hva som er bra ved diakonien i Snertingdal, mu-
lige utfordringer vi kunne se, nye ideer og hvordan legge 
til rette for at flere får delta i den lokale diakonien.  De 
enkelte gruppene la så i plenum fram momenter fra grup-
pearbeidet for hverandre.

Det ble et inspirerende treff, og kunsten videre blir: Hvor-
dan bringe dette fra idé til handling? Refleksjonsverktøyet 
vi fikk utdelt inneholder en rekke situasjonsbeskrivelser 
og relevante spørsmål som kan benyttes i denne forbin-
delse. 

Tradisjonen tro hører kaffe med på et slikt temamøte, den-
ne gang fikk vi servert en meget god kringle attåt. 

Tekst: Magnar Sjevelås
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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El-forsyning og
El. Installasjon

tlf 61 11 27 00 DOKKA
http://www.vokks.no

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

Tlf.: 61 18 37 35 - Mobil: 928 02 630 e-post: erik.hasli@c2i.net

Catering, cafe og selskapslokaler
Minnesamvær, bryllup eller bursdag?
Ta en prat med oss
Kontakt Jorun tlf. 61 18 40 80 eller
mob. 917 92265

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjøring alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

Bruk VOKKS!  
Tlf 61 11 27 00
www.vokks.no

Bruk våre annonsører – 
de støtter «På Kirkevangen»

Odd Sveum`s salong 
Tlf. 611 84387  

 45 år med 
saks og kam

Tren når du vil og hvor mye du vil for
Kun kr. 360,- pr. mnd.

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og klippekort

trimsenteret@online.no
954 94 713

Autorisert regnskapsførerselskap
Ditt lokale regnskapskontor!

Vi utfører alle regnskapstjenester
(Bokføring, fakturering, lønn, 

årsoppgjør, konsulenttjenester mm)
for alle selskapsformer innen

Landbruk og annen næringsvirksomhet.

Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176

 
post@mjosenregnskap.no

For mer informasjon: 
www.mjosenregnskap.no

Kontoradresse fra jan 2019: 
Fautvegen 11, 2836 BIRI

* Blomster
* Interiør
* Garn
* Klær

Vi utfører alt av blomster- 
binderi, til både sorg og glede!
Vi samarbeider med  
Nettum begravelsesbyrå.

Biri
Birivegen 79
tlf: 611 85 232

Snertingdal
Snertingdalsvegen 1726
tlf: 611 80 370
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

Avd. Snertingdal:
Roger Engen - 977 68950 og Steffan Stanes - 990 20530

Norske Kvinners Sanitetsforening
Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
utfører omtanke i nærmiljøet

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.
Tlf.  611 84318

Slekters gang
Døpte
05.06 Amalie Kasenborg-Eide
31.07 Tiril Bang Iversen
21.08 Emilie Lundon Øverby
28.08 Amund Emil Hellebust

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

Døde
Melvin Ødegård f. 1929
Johanne Gaaserud f. 1925
Aslaug Olava Fladsrud f. 1924

www.snertingdal-auto.no    jan.tore@snertingdal-auto.no    Tlf. 611 84335

Snertingdal
Åpent 08-21 (20)
Tlf. 611 78655

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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Snertingdal
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Bekkelund

Dåp
Magnus Bjørtomt-Gåserud - 
01.12.19
Magnus Skundberg - 09.02.20
Milnor Tofsrud - 16.02.20
Breyden Xavier Valladores Ypon - 
16.02.20
Jørgen Hesla Skaug - 16.02.20
Agnethe Sveum - 16.02.20
Ingrid Sveum - 16.02.20

Vielse
Maria og Jon Erling Hov - 14.12.19

Gravferd
Bjørg Astrid Olstad – 03.12.19
Margot Brobakken – 12.12.19
Odd Johan Henriksveen – 09.01.20
Per Kokslien – 10.01.20
Eva Sollien – 28.01.20
Bjørg Melby – 31.01.20
Per Kristen Tomter – 04.02.20
Solveig Alund – 18.02.20
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Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
utfører omtanke i nærmiljøet
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Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.
Tlf.  611 84318

Slekters gang
Døpte
05.06 Amalie Kasenborg-Eide
31.07 Tiril Bang Iversen
21.08 Emilie Lundon Øverby
28.08 Amund Emil Hellebust

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

Døde
Melvin Ødegård f. 1929
Johanne Gaaserud f. 1925
Aslaug Olava Fladsrud f. 1924
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Utfører alle tjenester
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hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

STEINSRUDFJØSET
Særegent lokale for alles typer arrangementer

kontakt meg på mob; 47 82 42 96, eller finn.brobakken@hotmail.com
se oss på facebook: steinsrudfjøset

Adresse Øverrovegen 421, Snertingdal

Snertingdal 
Bilsenter A/S
Jafs Snertingdal

Ønsker du annonse 
ring 952 40550

Ole Erik Skonnord - Tlf. 990 00502
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

øyeblikkelig hjelp tlf. 611 84248
Helsestasjon tlf. 611 34 902

Storgaten 53, 2870 Dokka
Telefon  61 11 10 69  Fax 61 11 21 69

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

Kokslien Maskinservice
Sentralbord 611 77605
Mobil 930 40123
h.einar@online.no
2838 Snertingdal
www.mekonomen.no

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

15 10 11 12 13 14 15 16
Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1. påskedag

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.
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Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
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Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.no

Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

Kasenborg Thaimat
Snertingdalsv. 1726

Torsd.-sønd. kl. 14.- 19.
Tlf. 915 80557

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

Spesialsagbruk
Villmarkspanel
Laftetømmer 
Takåser + mye mer......



MARS
15.mars – 3.søndag i fastetiden
Luk 11, 14-28
Seegård kirrke kl.1200 - Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

29.mars – 4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp. Takkoffer til Det 
Norske Misjonsselskaps arbeid i Thai-
land. Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson. 
Menighetsmøte med orientering om det 
kristelige arbeidet i soknet, etter guds-
tjenesten
Kirkekaffe

APRIL
5.april – Palmesøndag
Joh 12,12-24
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Nattverd. Dåp
Takkoffer til menighetens 
trosopplæringsarbeid
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

9.april – Skjærtorsdag
Matt 26,17-30
Nykirke kirke kl.1900 – 
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Dåp. Nattverd. 
Takkoffer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband, region øst
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kveldsmat

10.april – Langfredag
Mark 14,26-15,37
Seegård kirke kl.1200 – 
Gudstjeneste på Langfredag
Takkoffer til menighetsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Musikk: Kantor Inger Schiager og 
Gunn Inga S. Tofsrud, fiolin

12.april – Påskedag
Luk 24,1-9
Seegård kirke kl.1200 – 
Høytidsgudstjeneste
Nattverd. Evnt.dåp
Takkoffer til menighetens 
trosopplæringsarbeid
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

19.april – 2.søndag i påsketiden
Joh 21,1-14
Seegård kirke kl.1200 – Familieguds-
tjeneste/Barnas påskegudstjeneste
Nattverd. Evnt.dåp
Takkoffer til menighetens 
trosopplæringsarbeid
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kirkekaffe

MAI
3.mai – 4.søndag i påsketiden
Joh 16, 16-22
Nykirke kirke kl.1200 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til menighetens 
kirkemusikkarbeid
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

10.mai – 5.søndag i påsketiden
Joh 15,1-8
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

17.mai – Grunnlovsdag
Luk 1,50-53
Seegård kirke kl.1000 – 
Familiegudstjeneste
Takkoffer til Blå Kors Norge
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

31.mai – Pinsedag
Joh 20,19-23
Nykirke kirke kl.1200 – 
Høytidsgudstjeneste
Nattverd. Evnt.dåp
Takkoffer til menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

JUNI
7.juni – Treenighetssøndag
Matt 28,16-20
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

14.juni – 2.søndag i treenighetstiden
Matt 3,11-12
Betel kl.1200 – Gudstjeneste
Takkoffer til Betel Bedehus
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Snertingdal Gospelkor deltar

21.juni – 3.søndag i treenighetstiden
Luk 14, 15-24
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Diakoniens dag
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til menighetens diakoniarbeid
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kirkekaffe v/ Midtre Snertingdal sani-
tetsforening 

28.juni – 4.søndag i treenighetstiden
Redalssetra kl.1100 – 
Friluftsgudstjeneste
«Skaperverkets søndag»
Takkoffer til Kirkens SOS Hedmark/
Oppland
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Ta med nistekurv og kaffe!

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 1. juni

Møter
Snertingdal Misjonsforening
Onsdag 18.mars kl.19.00. 
Møte hos Thingbø v/Odd Tomter

Søndag 26.april kl.18.00. 
Sangmøte på Betel 
v/Snertingdal Gospelkor

Lørdag 6.juni kl.12.00. 
Stevne i Bergegarda 
sammen med Haug mfr.

Onsdag 17.juni kl.19.00. 
Møte på Kampebu

Haug (Vardal) misjonsforening 
Bibeluke i Vardal menighetshus 
v Egil Grandhagen: 24., 25., 27. 
og 28.mars. Møtene starter kl. 19. 
Lørdagsmøtet i bibeluka er kl. 12.

21.mai: Kristi himmelfartsstevne 
Dokka v flere musikklag og Per 
Arne Dahl

6.juni: stevne Bergegarda v Marit 
Andersen og Øyer gladsang
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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