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Parkeringsplassen ved Nykirke er nå ferdig opparbeidet og det er plantet blomster 
der. Tusen takk til kirketjener Ole Wilhelm Skundberg for vel utført arbeid. 
Foto: Berit Rinde
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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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SKAPERVERKET – EN GAVE OG 
EN OPPGAVE - REDALSSETRA
Det var flott å feire Skaperverkets dag 
med utendørsgudstjeneste på Redalssæ-
tra siste søndagen i juni!

Hvem har skapt ale blomstene, 
fuglene, stjernene? 
Hvem har skap både deg og meg? 
Jo, Gud i himmelen.

Det har gått lang tid siden tidenes mor-
gen da Gud blåste livspust inn i mennes-
kenes nese så det ble en levende skap-
ning.  

Skaperverket er en fantastisk gave som 
Gud har gitt til oss! 

Samtidig er skaperverket en oppgave. 

Gud har satt oss til å dyrke og passe på 
jorda vår. Det er vi dessverre ikke alltid 
like flinke til. Egoisme og grådighet fø-
rer til skeivfordeling og ødeleggelse. 

Mahatma Gandhi sa en gang: 
Jorden har nok til alles behov, men 
ikke til alles grådighet. 

Det er absolutt noe å tenke på!

Pave Frans har skrevet en bønn for 
vår jord som vi veldig gjerne kan 
være med å be:

En bønn for vår jord – 
skrevet av pave Frans i 2015

Allmektige Gud, du er nærværende 
i hele universet 
og i de minste av dine skapninger. 
Du omfavner med din mildhet alt 
som eksisterer. 
Utgyt over oss din kjærlighets kraft, 
så vi kan beskytte livet og skjønn-
heten. 
Fyll oss med din fred, så vi kan leve 
som brødre og søstre uten å skade 
noen. 
O, Gud for de fattige, 
hjelp oss å redde de forlatte og 

glemte på denne jord,
så dyrebare i dine øyne. 
Skjenk oss helbredelse i våre liv, 
slik at vi kan beskytte verden og ikke 
tære på den, 
slik at vi kan så skjønnhet, ikke foru-
rensning og ødeleggelse. 
Berør hjertene til dem som bare ser 
etter profitt 
på bekostning av de fattige og jorden. 
Lær oss å oppdage hver tings verdi, 
å bli fylt med ærefrykt og ettertanke, 
å erkjenne at vi er dypt forenet 
med alle skapninger 
mens vi er på vei mot ditt uendelige 
lys.
Vi takker deg for at du er med oss hver 
dag.
Vi ber deg, gi oss mot i vår kamp 
for rettferdighet, kjærlighet og fred. 
Amen. 

Berit prest
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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: 
Rinde,Berit 
Sokneprest i Snertingdal og Biri 
Tlf.41 60 94 18
E-mail: br457@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 

Breang, Hege 
Saksbehandler/menighetssekretær
Tlf. 45 87 62 11
E-mail: hb978@kirken.no

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

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

Bjørnar Nome 
BN459@kirken.no mobil 92655291

Magnar Sjevelås, Elisabeth Kruse, 
Turid Skundberg og Berit Rinde.

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.

Barna deltok i sangen: 
Hvem har skalp alle.......?

Tradisjon tro deltok musikere fra Snertingdal 
Musikkforening i gudstjenesten
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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
Bibelhelg Åreeld Ungdomssenter 
22. – 24. okt. 2021 
Kom for å høre Erik Kjebekk forkynne Guds ord.
Pris for hele helga kr 1000,- Pris 1.døgn kr.550,- 
Tillegg oppredd seng kr 350,-

Påmelding til Tor Magne Normann – mob.40 41 36 93
E-post: tmnormann@gmail.com

Hjemmets Venner 
takker for den store pengegaven vi fikk da Nøss Le-
gat ble oppløst. Det var veldig overraskende og gle-
delig. Vi kan love at pengene skal brukes til glede og 
nytte for de som er på Snertingdal Omsorgssenter.  

Med hilsen fra Hjemmets Venner  
V/ leder Åse Irene Engen.

Betel bedehusforening 
inviterer til fest søndag 21. november kl. 18.00. 
Vi markerer gjenåpning med nytt gulv i storsalen.

MENIGHETSBASAREN 
søndag 31.oktober i Seegård kirke åpner kl.16 og varer til ca. kl. 
19. Det blir loddsalg underveis, og Biri Snertingdal kantori  del-
tar med sang. Medlemmene i menighetsrådet har forhåndssalg av 
lodd, så ta gjerne kontakt med noen av dem for å sikre deg vin-
nersjanse til noen av de mange flotte gevinstene! Takk for støtten 
til Snertingdal menighet!

Snertingdalstreff har møte på Lindheim tirsdag 
26.10 og tirsdag 30.11. kl. 19.00. Alle er velkommen

LURER DU PÅ DÅP?
Hvem som helst kan bli døpt – både små og store!
Hvis du har tilgang til internett, kan du gå fram på 
følgende måte for å melde inn dåp:

1. Søk opp «Kirken i Gjøvik»
2. Klikk på «Dåp»
3. «Innmelding til dåp»
4. «Registrer dåp»
5. Så kommer du til «Min 
kirkeside». For å få tilgang til 

videre må du logge inn ved å oppgi ditt mobilnummer. 
Du vil få tilsendt en engangskode på SMS til det oppgitte 
mobilnummer, som må skrives inn for å fullføre innlog-
gingen
6. Deretter velger du kirke og klikker deg inn på den 
datoen du ønsker dåp
7. Fyll ut med det som trengs og send bestillingen 
8. Du får etter hvert en mail fra kirkekontoret med be-
kreftelse på at dåpen er registrert og i orden
9. Soknepresten vil ta kontakt for dåpssamtale før dåpen

Hvis du heller ønsker å melde inn dåp ved å snakke med 
noen, kan du ringe til kirkekontoret på Gjøvik på telefon 
458 76 201 eller ta kontakt med Berit prest på telefon 416 
09 418.

Babysang Snertingdal
Onsdager kl.11.00 i Seegård kirke 15.september – 8.desember 
(Ulike uker, ikke i skoleferier. 15.9, 29.9, 27.10, 10.11, 24.11 og 
8.12) VELKOMMEN TIL BABYSANG MED BARNET DITT. 
PRIS KR 30,- PR. SAMLING VIPSES TIL NR. 62996. 
Facebookgruppe: Babysang Gjøvik 
Nettside: www.kirkenmin.no 
Kontakt: Hilde Engevold, 415 71 492 

Foto: Berit Rinde

Snertingdal Misjonsforening
Onsdag 27. oktober kl. 19.00. Misjonsmøte
Søndag 12. desember kl. 12.00. Advent/julemøte på Betel/Thingbø?

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET
Utelys ved Seegård kirke har kommet. 
Montering vil bli utprøvd nå i høst.

Åpen kirke i Seegård og Nykirke 
kl.16.00 til 18.00 lørdag 06.11.21 
(dagen før Allehelgensdag 7.november)
Det er vanlig at det arrangeres gudstjenester i norske kirker på Al-
lehelgensdag der man minnes de som er gått bort. I Norge er alle-
helgensdag lagt til den første søndagen i november, og i år er dette 
7.november. Da holdes det gudstjeneste i kirken, med opplesing av 
navn på de som er døde siste året og tenning av lys. 

I 2020 bestemte Menighetsrådet sammen med Diakoniutvalget å 
holde åpen kirke på lørdag før allehelgensdag, både i Seegård og Ny-
kirke, fra kl.16.00 – 18.00. Dette gjentas også i år, og er et lavterskeltil-
bud hvor ALLE som vil minnes sine døde kan komme, tenne lys og 
minnes sine i en stille stund. Lørdagens tilbud er ikke en erstatning 
for søndagens gudstjeneste med minneseremoni. For noen kan det 
være aktuelt å møte begge dager, for andre kun den ene - dette er opp 
til den enkelte. 

Det vil bli orgelmusikk i begge kirker, og sokneprest Berit vil være 
tilgjengelig for en prat dersom noen ønsker det, først i Nykirke fra 
kl.16, deretter i Seegård kirke fra kl.17. Det vil bli et par mindre inn-
slag ut over dette i begge i begge kirker i tidsrommet 16.00 – 18.00. 

Personer fra menighetsråd og diakoniutvalg vil være tilstede og 
blant annet passe på at gjeldende smittevernregler blir ivaretatt. Vel-
kommen skal dere være.
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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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På grunn av regn ble olsokgudstjenesten feiret innendørs i Nykirke. Riktig mange hadde møtt fram og det ble 
fin feiring med barnedåp og forrettende prest var Hanne fra Biri. Tradisjonen tro deltok blåsere fra Snertingdal 
musikkforening og bygdekvinnelaget serverte kirkekaffe

Syng, syng, syng og vær glad …
Biri Snertingdal kantori har startet opp igjen etter en lengre pau-
se på grunn av koronaen. Øvingene er lagt til tirsdager kl.19.00 
– 21.30 i Seegård kirke. Muligens vil noen av øvingene bli lagt til 
Biri kirke når samfunnet etter hvert åpner mer og mer opp etter 
koronaen.

Koret består av både kvinner om menn, og det er plass til flere, 
spesielt menn, som vil bruke stemmen sin til sanglige aktiviteter. 
Det er med stemmen som med muskulaturen: «Use it – og loose 
it!»  - Har du lyst til å prøve kan du møte opp på en av øvingene i 
Seegård kirke på tirsdager. 

TREFFTID I SEEGÅRD KIRKE
De torsdagene jeg ikke er opptatt med gravferd, blir jeg som 
regel å treffe i Seegård kirke mellom kl. 12.30 -15.00. Stikk 
gjerne innom for en prat! Hvis du vil være sikker på å treffe 
meg, er det best å avtale tid noen dager i forkant, når jeg vet 
hvordan det ligger an med gravferder. Det er også mulig å 
avtale tid for samtale på andre tidspunkt hvis du ønsker det. 

Vennlig hilsen Berit prest.

For ett år siden sto det litt informa-
sjon i På Kirkevangen om planlagt 
besøkstjeneste. Koronaen sørget 
for at igangsettingen av tilbudet ble 
utsatt, nærmest på ubestemt tid. Nå 
er smittesituasjonen endelig slik at 
det er mulig å tilby besøk til de som 
måtte ønske det.
Tilbudet går til alle som ønsker en 
besøksvenn, uavhengig av alder, 
helsesituasjon, livssyn eller andre 
grunner. En besøksvenn er først og 
fremst et medmenneske, en frivillig 
medarbeider i kirken, som ønsker 
å dele litt av sin tid sammen med 
deg. Vedkommende har taushets-
plikt. Møtene kan handle om alt fra 
å snakke sammen til å gjøre enkle 

aktiviteter sammen, som å gå tur. 
Det legges vekt på likeverdighet og 
at tiden sammen skal være givende 
for begge parter.
Ønskemålet for kirkens 
besøkstjeneste er å:

1. bidra til samvær, samtale og opp-
levelser
2. skape sosialt fellesskap
3. begrense følelsen og opplevelsen 
av ensomhet

Derom du ønsker å få besøk kan du 
ta kontakt med en av disse to: Chris-
tian Sporild ved Diakonihuset på 
Gjøvik som er koordinator for tje-
nesten i kommunen, tlf.976 62 824/

epost cs928@kirken.no , eller Mag-
nar Sjevelås som er kontaktperson 
i Snertingdal, tlf.936 95 707. Det 
er også mulig å si ifra til en av de 
ansatte i kirken når du er i kontakt 
med noen av disse. Du vil så få til-
bud om besøk av en ansatt i kirken 
for å bli kjent/avklare forventnin-
ger. Etter dette vil du bli tildelt en 
egnet frivillig besøksvenn som har 
taushetsplikt, og det gjøres avtale 
om jevnlig besøk og/eller samtale. 
Det vanlige er 1 time hver uke eller 
2 timer hver 14.dag. 

Alle er velkommen til å ta kontakt.

Tekst: Magnar Sjevelås

Besøkstjeneste

Olsokfeiring ble innendørs
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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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Kløverturer i 
Snertingdal
Fra 1. mars til 24. september har 
kvinner og menn gått stafett for å 
føre Kløverstafett-pinnen gjennom 
hele Norge. Dette for å markere 
at Norske kvinners sanitetsfore-
ning fyller 125 år i år. Starten var 
på Gamle Svinesundbrua, og etter 
vandring på kryss og tvers gjennom 
landet kom den fram til Tromsø til 
landsmøtet som etter planen skulle 
foregå der 24. sept. Dette ble dog 
avlyst grunnet pandemien. 

Men det lokale engasjement for å 
få folk ut på tur er fortsatt på topp. 
Alle de 3 foreningene i bygda har 
fast plan for gåturer i fellesskap. 
NKS sentralt støtter økonomisk til 
foreninger som arrangerer gåturer, 
og med god grunn. Det å ikke være i 
aktivitet kan gå på helsa løs, og føre 
til øket risiko for livsstils-sykdom-
mer, men påvirker også den fysiske 
og psykiske helsen.

Helsedirektoratet viser til at fysis-
ke aktivitet fremmer helse, gir over-
skudd, og kan forebygge og bidra i 
behandling av over 30 ulike tilstan-
der og diagnoser. Forskning viser at 
fysisk aktivitet reduserer risiko for 
kreft (med 10-40 %) for 13 ulike 
krefttyper, blant dem brystkreft og 
tarmkreft.

En Kløvertur i eget tempo og so-
sialt fellesskap kan være det som 
overvinner «dørstokkmila» og kan 
øke motivasjonen for fysisk aktivi-
tet videre. 

Fysisk aktivitet er viktig hele li-
vet, og det er derfor aldri for sent 
å bli fysisk aktiv, og få med seg de 
positive effektene en aktiv livsstil 
gir. 

God tur med Øvre, Midtre og Nedre 
Snertingdal Sanitetsforeninger!

Tekst og foto: Turid Skundberg

Gjengen klar for tur i flott høstvær.

Tørke og sterk vind gjorde at bålpanna vår ble utelatt denne dagen, 
og serveringa ble innendørs på Kvatumhytta på Onsrudvatna.
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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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Tekst og foto Bernt Nygård

Lørdag 18. september skjedde det! Ny stall ble åp-
net på BK stall og utegang. Riktig nok var ikke alt 
snekkerarbeid ferdig, men med tak og vegger, to 
nye hestebokser og varmerom var det tid for åp-
ning. 

Tilsammen 9 hester er på gården nå. Egne hester 
og hester som er satt bort på for.

Eier og driver Henriette Lyshaug forteller at hun 
også har kjøpt en traverhest for å drive med opp-
drett og salg. 

Hun driver rideskole og tilsammen er det ca. 20 
barn innom hver uke. Det er opparbeidet ridebane 
hvor det var runderidning for barn denne dagen.

På åpningsdagen var det loddsalg med mange fine 
gevinster for både store og små. Mange gevinster 
og kaker var sponset av foreldre og bedrifter i da-
len, noe Henriette var svært takknemlig for.  Salg 
av kaker, saft og kaffe gikk til inntekt for ridesko-
len.

Ny stall åpnet på 
Bekkesveeen gård

Fin mjølkerampe
Før tankbilene overtok inntransport av mjølk fra går-
dene på 1970 tallet var det mange mjølkeramper her i 
bygda og alle andre bygder her i landet. Etter hvert er de 
fleste borte og det er bare noen få igjen her i bygda, da 
de ikke har annen funksjon enn å være et landemerke.

Etter mange år uten vedlikehold begynte rampa vår å sjå 
ganske falleferdig ut. Dette syntes en av naboene våres  
Jan Arve Larsen var veldig trist. Sammen med sin sønn 
Lars Arve Larsen  tok han på seg å «redde» rampa. De 
skiftet alle råtne materialer og malte den opp igjen både 
utvendig og innvendig. Det ble riktig fint og vil holde i 
mange år. Vi andre oppi grenda her er svært takknemli-
ge for arbeidet dere har gjort. Foto: Bernt Nygård
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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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Tekst: Magnar Sjevelås

Koronaen har satt sitt preg også på 
konfirmasjonene i landet dette året. 
I Nykirke var konfirmasjonen 5.sep-
tember, og kullet var delt i to kohor-
ter, en klokka 10.00 med fem kon-
firmanter og en kl 12.00 med seks 
konfirmanter. Sokneprest Berit Rinde 
forrettet under begge gudstjenestene. 
Under tekstlesinga fikk vi høre om 
«Den bortkomne sønn». Han ble møtt 
av sin kjærlige far da han kom hjem 
etter å ha levd et syndig liv og ødslet 
bort sin del av farsarven.  I sin preken 
tok hun utgangspunkt i barneleken 
«mitt skip er lastet med». Symbolik-
ken er at kirkerommet ses på som et 
skip på livets hav. Hva er dagens skip 
(Nykirke) lastet med? Jo, av blant 
annet tro – håp og kjærlighet. Tro er 
ikke en prestasjon men en relasjon. 
Hun snakket videre om ulike typer 
håp, blant annet håpet  om å bli møtt, 
sett og hørt. På en dag som denne vil 
dere konfirmanter merke at dere er 
elsket av mange - at mange sier mye 
pent om dere. Og, Berit prest poeng-
terte at Guds kjærlighet til hver og en 
av oss er evig! Han elsker oss for den 
vi er, ikke for hva vi «presterer»! Hun 
oppfordret konfirmantene (og oss an-
dre) til å fylle skipet med nok tro, håp 
og kjærlighet til at det holder til en 
selv og til de andre rundt seg. Konfir-
mantene fikk så i lekse denne dagen 
å ta inn over seg alt det fine som blir 
sagt om dem. Mange av klemmene 
kan det dog være lurt å la vente litt i 
disse koronatider …

Bønn for konfirmantene og for hver 
enkelt av dem er sentralt under kon-
firmasjon i kirken. Det er høytid over 
denne delen av gudstjenesten, da 
den enkelte kommer fram for alteret 
og kneler mens bønnen framsies av 
prest/trosopplærer. Familie/ faddere 
til den enkelte kan reise seg under 
denne delen av seremonien, hvis de 
ønsker det. Hver og en av konfirman-

tene tenner også lys i globen, for å 
minne om at Jesus er verdens lys. 

I sin hilsen til konfirmantene sa tros-
opplærer Eiliv Revling Holm at han 
trodde det var mye bedre ungdom i dag 
enn da han var ung (!) Konfirmantene 
hadde bidratt med kloke innspill og 
«bydd på seg selv». Han la vekt på at 
konfirmasjon kommer av det latinske 
confirmare (eller confirmatio) som be-
tyr bekreftelse, i denne sammenheng 
bekreftelse på at du er bra nok. Unge i 
dag møter så mange krav på alle hold. 

Vi trenger at kirka er en slik stemme 
som sier «du er bra nok»! Husk at du er 
verdifull! – Som et bilde på dette trakk 
han fram foreldrenes anstrengelser for 
å gjøre dagen best mulig for konfir-
manten - de styrer som de gjør, med 
baking, pynting, bilvask og slikt - fordi 
de er glad i deg! – og sa: «Det ligger 
mye kjærlighet i en nyvaska bil!»

Konfirmantene ble gratulert og ønsket 
til lykke med dagen - før de, sokneprest 
og trosopplærer gikk ut av kirken i pro-
sesjon. 

Konfirmasjon i Nykirke søndag 5. september

Simen Christensen, Sondre Markus Øversveen, Sigrid Aalseth, trosopplærer Eiliv 
Revling Holm, Emilie Christensen, Rikke Strandvik-Sveum, Adrian Åslund-Brobak-
ken, sokneprest Berit Rinde. Foto: Magnar Sjevelås

Sivert Elias Aaslund, Herman Thingbø, Mikal Trønnes Nygård, trosopplærer Eiliv 
Revling Holm, Ferdinand Thoresen Fjelldal, Emil Alund Hole, sokneprest Berit 
Rinde. Foto: Bernt Nygård
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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.
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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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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Søndag 19.september var det du-
ket for to nye grupper konfirman-
ter i Snertingdal, med seremonier 
kl. 10.00 (fem konfirmanter) og kl. 
12.00 (fire konfirmanter), dette av 
koronahensyn. Det betyr at det totalt 
ble holdt fire konfirmasjons-guds-
tjenester i Snertingdal denne høsten, 
mens konfirmantene tilhører samme 
årskull. De ulike konfirmantgruppe-
ne får dermed høre noe av det sam-
me i det som sies til dem, i tekster, 
preken og hilsener. Salmene er også 
de samme for de fire gruppene, valgt 
med omhu med tekster godt egnet 
som «et ord på livets vei». Forret-
tende prest i alle fire gudstjenester 
har vært sokneprest Berit Rinde. 
Denne gang var trosopplærer Bjør-
nar Nome tekstleser.

Konfirmantene gikk i prosesjon inn 
i kirkerommet sammen med prest 
og trosopplærer, en høytidelig en-
tre der menigheten reiser seg og 
blir stående under hele innmarsjen. 
Konfirmantene med familie fikk 
høre lignelsen om «Den bortkomne 
sønn», og prekenen tok utgangs-
punkt i at «skipet» Seegård kirke 
var lastet med tro, håp og kjærlig-
het. En sentral del av konfirmasjon i 
den kristne kirke er bønn for konfir-
mantene og for den enkelte av dem.

Trosopplærer Nome kom med sin 
hilsen til konfirmantene. Han var 
glad for den tida han hadde fått være 
sammen med «denne gjengen», som 
han blant annet hadde fått følge på 
konfirmantleir. I sin hilsen til dem 
på denne store dagen ga han korte 
glimt fra konfirmasjonsopplæringen 
og var opptatt av at trosopplærin-
gen kunne vise til kilder de kunne 
tro på. Dette vises ved ordene «Det 
står skrevet» som benyttes før les-

ninger, og viser til en kilde (evan-
geliene f. eks.). Noe av «essensen i 
Bibelen» kan sies med ordene «Du 
er du og du duger!». Nome håpet 
at i det minste dette sitter igjen fra 
konfirmasjonstida, og ba foreldre, 
familie og venner «… ta godt vare 
på denne fine gjengen! La de være 
midtpunkt denne dagen, midtpunkt 
på en fin måte!». - Og så håpet han 
at dette ikke var et farvel til dette 
konfirmantkullet, men at de ville 

«ses snart». Det er blant annet mu-
lig å melde seg på aktiviteter utover 
høsten, som LupY (med ulike typer 
kurs/temaer) og FestiHall (festival i 
Fjellhallen).

Etter behørig gratulasjon til konfir-
manter og deres familier gikk hele 
menigheten ut i prosesjon, med tro-
sopplærer, konfirmanter og prest i 
tet.

Konfirmasjon i Seegård kirke 19. september 2021

Trosopplærer Bjørnar Nome, Sandra Helene Alund, Lina Ulvesveen, Ruth Bratlien, 
Håvard Jægersborg Nyseth, sokneprest Berit Rinde

Trosopplærer Bjørnar Nome, Helene Kokslien, Vilde Henriksveen, Per Emil Hasle 
Sviund, Ole Anders Hasle Sviund,  Halvor Austdal, sokneprest Berit Rinde
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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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Glimt fra menighetslivet i 
gamledager

Ord i gudstjenesten

Nå som vi nettopp har hatt konfirmasjon i Sner-
tingdal, passer det godt med en liten notis fra Me-
nighetsbudet oktober 1920:

Konfirmation
Søndag den 26.september blev der i Biri konfir-
mert 23 gutter og 33 piker, og i Segaard 30 gutter 
og 22 piker. Søndagen efter var konfirmanterne og 
mange voksne til alters. 

Disse 2 søndage blir næsten de største og skjøn-
neste kirkesøndage i hele aaret. Da føler baade de 
unge og de ældre, at himmelaanden allikevel er 
noget virkelig og vældig og det eneste, som kan 
hjælpe os mennesker opad.

Altergangssøndagen om kvelden var der konfir-
mantfest i Dalheim krist. Ungdomsforening, hvor 
res.kap. og L. Drogsetstuen talte. Rummene var 
overfyldt, og mange maatte gaa uten at komme ind.

Hva er egentlig en gudstjeneste? 
Selve ordet er satt sammen av to ord: Gud + tje-
neste. En gudstjeneste dreier seg både om at Gud 
tjener oss og at vi tjener Gud. Gud gir oss sine 
gode gaver gjennom for eksempel dåp og nattverd, 
bibelord og tilgivelse. Og vi tjener Gud blant an-
net gjennom takkebønner og salmesang. Guds-
tjenesten har forskjellige ledd som er satt sammen 
i en fast rekkefølge eller ordning. Ordningen for en 
gudstjeneste kalles for liturgi. Det er latin og betyr 
folkets arbeid. En gudstjeneste er derfor noe vi – 
folket – gjør sammen. Den som leder gudstjenesten 
kalles liturg, og en eller flere andre er medliturg 
med forskjellige oppgaver. Men alle andre som er 
tilstede, har også sine oppgaver: for eksempel å 
synge med på salmene og si fram trosbekjennelsen 
og Fadervår. Flere ledd i gudstjenesten har røtter 
helt tilbake til de første kristnes tid. 

I løpet av en gudstjeneste, møter vi på noen ord 
og begrep som kan trenge litt forklaring eller utdy-
ping. I flere numre av menighetsbladet framover 
vil jeg ta for meg ett eller flere ord i gudstjenesten. 
Håpet er at gudstjenesten skal bli noe stadig mer 
kjent og kjær for både liten og stor. 
  
Berit prest

En epoke er over, og slik er det også 
for min yrkeskarriere. For 50 år si-
den tok jeg imot mine første kunder, 
først på Sørbakken, så på tidligere 
Dal pensjonat. I 1972 ble det ledige 
lokaler på kommunelokalet Solvang 
hvor jeg fikk leie rom i 1.etasje vis-
a-vis kaféen til Osvald Ringvold 
som var vaktmester den gang. Noen 
få år senere sluttet dr. Nylander som 
distriktslege i Snertingdal og det ble 
besluttet at de nye legekontorene 
skulle legges til kommunelokalet. 
Dette førte til at jeg måtte flytte opp 
i 2.etasje, og her fikk jeg lyse og 
romslige lokaler. 

I alle disse årene har jeg også tatt 
meg av hårprakten til beboerne på 

sykehjemmet. Da jeg startet opp der 
hadde det ikke skjedd noen utvidel-
se enda, det var den opprinnelige 
trebygningen med pasientrom i 1. 
og 2. etasje og faktisk ett eller to 
pasientrom i kjelleretasjen. Det var 
alltid trivelige dager på sykehjem-
met. Hvis pasienten ikke har greid å 
sitte i frisørstolen, har hårklippinga 
foregått i senga. Legger man god-
viljen til så går det meste an. 

Jeg har bestandig vært glad i saksa 
og kammen, men det som har be-
tydd mest for meg er det sosiale og 
den gode kontakten med folk over 
veldig mange år. Når man kjenner 
hverandre godt går praten lett, og 
det blir utvekslet både skjemt og al-

vor. Det har kommet mange betro-
elser fra frisørstolen gjennom årene, 
og den tilliten er jeg takknemlig for 
å ha blitt vist. Av og til har jeg øn-
sket at jeg hadde kunnet litt psyko-
logi. Jeg er heldig som har fått 50 
fantastisk fine år med saks og kam i 
Snertingdal, og med bare hyggelige 
kunder.

Men nå er tiden kommet for å takke. 
Takk for godt samarbeid gjennom 
alle år, og ikke minst takk for alle 
gode samtaler! 

Jeg kommer til å savne dere!

Tid for å takke
En hilsen fra Odd Sveum



ENDELIG var det etter langt opp-
hold igjen duket for diakoniutval-
gets formiddagstreff i Seegård kirke. 
Treffet i februar 2020 ble det siste 
før koronaen tok grep om landet og 
stengte ned det meste. Det var nok 
mange som var sultne på å møtes 
igjen, og i overkant av 30 møtte opp. 
Vår nye sokneprest, Berit Rinde, og 
Kari Karsrud Korslien fra Diakoni-
huset besøkte oss denne gang. Mag-
nus i Diakoniutvalget ønsket vel-
kommen, og Kari spilte så til felles 
sang «Det er makt i de foldede hen-
der», en sang som virket både kjent 
og kjær for flere. Hun leste deretter 
et dikt av Helga Margrethe Lunden 
Frydenlund, opprinnelig fra Sner-
tingdal: «Takk for livet». Odd Ny-
seth ledet deretter dagens trim, ak-
kompagnert av musikk. Vanligvis er 
han i tospann med Tordis Snekker-
haugen på trimmen, men i dag var 
hun opptatt på annet hold. «De nære 
ting» ble så sunget som allsang – før 
Berit prest holdt andakt. Hennes ut-
gangspunkt var lignelsen om «Den 
bortkomne sønn». Han fikk sin del 
av farsarven på forskudd, og klarte 
å sløse bort både den og sitt eget liv. 
Men, etter ei tid i elendighet kom 
han til seg selv og vendte hjem. Han 
fikk, på tross sin dårlige livsførsel og 
alt han hadde ødslet bort, en varm 
velkomst av sin far som stelte i stand 
fest for å feire sønnens tilbakekomst, 
det ble ikke spart på noe. For ham 
var sønnen vendt tilbake til livet. 

Kaffe med noe godt hører med på 
disse treffene, hvilket betyr dei-
lig suppe først – så kaffe og kake. 
De dyktige på kjøkkenet også den-
ne gang var Elise (Klette) og Berit 
(Bergli). De svikter aldri! Åresalg er 
et like fast innslag. Mange av delta-
kerne har med seg gevinst, og åresal-
get gikk også denne gang strykende! 
Kari hadde tatt på seg å lede formid-

dagstreffet, og det var lagt inn en 
avdeling hvor Berit prest fortalte om 
seg selv og sitt virke. Kari kom med 
«supplerende» spørsmål underveis. 
Presten har kontordager i Seegård 
kirke på torsdager og inverterte folk 
til å stikke innom for en prat. Annen-
hver torsdag holder hun andakt på 
«Hjemmet». Kari frittet henne ut om 
ulike favoritter, som hvilken sang 
hun liker best, en valgsak hun «bren-
ner for» med mer. Menneskeverdet 
står høgt i kurs hos Berit prest; det 
at ALLE er like mye verdt. En sang 
som har betydd mye for henne er 
«Som når et barn kommer hjem om 
kvelden» (Ragnhild & Arvid Petter-
sen). Denne ble så sunget med Kari 
K Korslien ved pianoet. Kari fortalte 
så et lite eventyr om to krukker som 
ble brukt til å hente vann. Den ene 
var lei seg fordi det var sprekk i den 
så den lakk vatn på hjemveien. Men, 
krukka fikk høre at på den sida der 
den ble båret vokste det opp planter; 
hun som henta vannet hadde sådd frø 
– og den lekke krukke bidro til at frø-
ene fikk vann og ble til planter!

Kari avslutta med diktet August av 
Rolf Jacobsen. Hun takket Elise og 
Berit for innsatsen på kjøkkenet, 

mens Magnus takket for frammøtet 
og ytret ønske om at alle kommer 
også neste gang, mandag 27.septem-
ber.

Tekst og foto: 
Magnar Sjevelås
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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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Berit prest (Rinde) holdt andakt og for-
talte om seg selv og sitt virke

Magnus ønsket velkommen og takket for 
frammøtet

Tre av de vel 30 deltakerne; Johan, John 
og Norodd

Kari Karsrud Kokslien ledet treffet 
og bidrog med musikk, sang og andre 
innslag

Formiddagstreff i Seegård kirke
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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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Midtre Snertingdal Sanitetsforening 
fører tradisjonen med årlig eldrefest 
i Snertingdal videre. Denne gang 
ble den holdt onsdag 11.august, i 
Kjenseth-huset i Snertingdal nær-
miljøpark, et godt egnet sted for 
slike arrangementer. Her vanket det 
underholdning, kaker og kaffe på de 
nær 20 deltakerne, og, ikke å for-
glemme: den livsviktige praten! 
Styret i sanitetsforeningen ønsket 
velkommen med å synge nettopp 
«Velkommen» av Vidar Sandbeck. 
Underholdningen var det søskenpa-
ret Monica og Rune Torp som sto 
for, Rune på harpe og Monica med 
sang. De hadde valgt sommerlige 
tekster og serverte blant annet fle-
re nydelige svenske perler. Monicas 
stemme står i stil til harpens klang, 
og det ble en skjønn opplevelse for 
de tilstedeværende. 

På oppfordring fortalte Rune om 
sitt spesielle instrument, en konser-
tharpe, som i utseende ligner mye 
på den vi av og til ser i KORK når 
de har opptredener. Det er snart 30 
år siden han begynte med harpe, 
mens konsertvarianten måtte vente 
noen år. Ulike typer harpe har vært i 
skuddet i ulike epoker opp gjennom 
historien, fra litt enklere bondehar-
per fram til de mer moderne man ser 
under opptredener i dag. På slutten 
av 1600-tallet begynte man å utsty-
re harper med pedaler. Det ble nå 
mulig å veksle mellom tonehøyder. 
Disse harpene var forløperen for 
konsertharpen, som har en «spenn-
vidde» på hele 6 ½ oktav! For en 
uinnvidd ser fingerspillet kompli-
sert nok ut, men når utøveren i til-
legg må forholde seg til sju pedaler, 
sier det seg selv at dette er rimelig 
avansert. Det er for øvrig et svært 
vakkert instrument. Runes harpe er 
fra 1923.

Åresalg hører med på disse festene 
og bidrar til inntekter for sanitets-
foreningen. Også denne gang gikk 
salget strykende, med mange ge-
vinster – som muligens fordelte seg 
litt skjevt? Men, alt i alt et hyggelig 
treff, med vakker sang og musikk, 
god bevertning – og livlig prat ved 
bordene …

Tekst og foto: 
Magnar Sjevelås

Eldrefest på Kjenseth  

Kaffe, kaker og en hyggelig prat hører med; (fra venstre) Rune, Ruth, Wenche, 
Karin og Marie Lovise

Rune og Monica (Torp) bidro med nydelige sommersanger
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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,
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Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95
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Gunnarsson, Haraldur Ørn
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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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Lyrikkhjørnet
Tekst: Elisabeth Kruse

Åsta Holth (1904-1999) er Finn-
skogens store forfatter og for-
kjemperen for skogfinne-kulturen. 
Hennes forfedre var skogfinner 
som kom til Norge på 1600-tallet.

Hun skrev i alt 19 bøker. Mest 
kjent er de to trilogiene som be-
skriver livet til forfedrene, først på 
farssiden, og de neste tre bøkene 
handler om morsslekta. Gylden-
dal forlag har planer om å utgi 
trilogiene på nytt i 2022. Hun har 
også skrevet skuespill, dikt og 
ukebladsnoveller.

Hun var hele livet opptatt av røt-
tene sine, og arbeidet hardt for å 
gjenskape den skogfinske kultu-
ren. Hun var hagebruksutdannet 
og var opptatt av husflidstradisjo-
ner. Hun skapte Finnskogsbuna-
den på grunnlag av gamle folke-
drakter i norsk og finsk tradisjon.

I sommer var jeg i Svullrya og be-
søkte Åsta Holth-muséet på Leirå-
ker. Et småbruk der hun hadde ku, 
gris og høner og dyrket grønnsa-
ker for salg. Åsta Holths hage er 
i dag et vakkert syn og verdt et 
besøk.

Hennes første diktsamling, 
«Porkkalafela», kom ut i 1946, 
og «Åsta Holths venner» ga ut 
denne diktsamlingen på nytt for 
et par år siden. Her møter vi dikt 
som skildrer finneinnvandringen, 
finnekulturen, arbeidet, slitet og 
hverdagslivet. Dessuten møter vi 
sagn-tradisjonen; Finnskogens 
egen mystikk og overtro, og ikke 
minst beskrives naturen som omga 
henne; skogene, jorda og vannene 

– hjembygda.

De tre diktene av Åsta Holth jeg 
har valgt ut fra «Porkkalafela» 
handler om hjembygda og naturen 
der.

Syng for meg, heimbygds skogar
Syng for meg, heimbygds skogar,
gjennom all verdas larm!
Stilt vil eit ekko svara
inni min eigen barm.

Lys for meg, heimbygds stjerner,
når natta meg blir for svart.
Som over taket der heime
ser eg dykk tindre klart.

Gro over meg, heimbygds blommer,
når ikkje eg puster meir.
Smil, solei, for meg mot sola
når eg ikkje smiler meir.

Skogstjerner
Og nå er sommarhimlen
så fargelaus og matt,
og inga stjerner blenker
i den bleike juninatt.

Men eg veit andre himlar
med tusen stjerner strådd,
så kvite, reine, som dei var
av englehender sådd.

Å kvifor skal eg leite
etter stjerner i det blå!
Og kvifor tøygje etter det
som ingen mann kan nå!

Min grøne stjernehimmel
ligg breidd for kvar manns fot
og minner om at stjerner og
i jorda tidt har rot.

Myra
Det er stilt ved myra.
Villmarksfred.
Sola ligg som strøki på med pensel
på dei runde dvergbjørkblad.
Langt ute sett ei trane
foten tenksamt ned.
Og ingen stad,
nei ingen stad i verda
fins slik fred.

Som ein sal for alvar,
dansesal,
kransa fint med pors og 
blokkelyngen
ser eg stødt mi heimbygds myr.
Tørhalar – gamle –
står som søyler i ei hall.
Og som eit yr
av snø i lufta
myrdun utan tal.

Det er haust ved myra.

Raudt og gull.
Som blod og vin nå gløar 
blokkelyngen.
Og gylt er kvart eit myrgrasstrå.
I staden for den kvite
jonsokksnø av ull,
blømer nå
rosa røsslyngtoppar
botnen full.

Eit lite tjenn derute,
troldomsvart,
nøkkelroser speglar seg i djupet
saman med eit andepar
som risser strimer som av sølv
og dukker snart.
Og sola glar.
Men midt i fargebruset
blinker tjennet klart.

Heimbygds myr.
Villmarksro.



Tekst: Elisabeth Kruse

For en del år siden jobbet jeg et par 
år på Dalheim skole. Det var i 1994 
– Dalheim skole skulle feire sitt 100 
års jubileum 1894-1994 med stor 
festivitas. Det ble både stor fest og 
utstilling. Hundre års skolehistorie 
skulle vises fram…

På loftet til en 100 år gammel sko-
le kan det skjule seg mange skatter. 
Det var mye interessant å finne av 
gammel skolehistorie. Men en ting 
jeg ble helt fascinert av, var noen 

vakre kjoler laget av krepp-papir i 
ulike farger. Hver kjole var et lite 
kunstverk!

Hvem har laget disse, var mitt spørs-
mål. De er fra frøken Hagens tid 
ved Dalheim skole fikk jeg høre… 
Og etter hvert har jeg fått høre his-
torier om frøken Hagen; på turer 
med elevene utkledd som hulder, 
opptog, underholdning og fargerike 
krepp-papir kostymer…

Min fascinasjon for denne kvinneli-
ge pedagogen på Dalheim skole har 

bare økt med årene; elegant, krea-
tiv, kunstnerisk, en pedagog forut 
for sin tid.

Mitt bilde av frøken Hagen var frag-
mentert, derfor var det så spennende 
da Bjørg Karin Bergli tok kontakt 
og presenterte sin historie og opple-
velse av frøken Hagen. Med hennes 
tillatelse kommer teksten om frøken 
Hagen i «På kirkevangen». Det er 
sikkert mange rundt i Snertingdal 
som gjenopplever sin skoletid på 
Dalheim med frøken Hagen…

Vi som vokste opp i Snertingdal og 
tilhørte Dalheim skolekrets, møtte en 
helt spesiell og fargerik lærer, Olaug 
Hagen. Hun arbeidet på Dalheim fra 
1938 til 1966 og underviste i 3. og 4. 
klasse. Hun var også håndarbeidslærer 
for jentene i storskolen. Denne helt 
usedvanlige lærerinnen gjorde et evig 
inntrykk på meg, og jeg vil tro at det er 
mange andre snertingdøler som også 
har minner om henne. Hva hver enkelt 
husker, avhenger selvfølgelig av vari-
erende hendelser, stemninger, detaljer 
og følelser.

I 1958 begynte jeg i 3. klasse og var 
full av forventninger. Det å få frøken 
Hagen som lærer hadde jeg hørt mye 
flott om. Frøken Hagen var ei eksotisk 
dame som skilte seg ut i bygdesam-
funnet. Hun var slank og pen med gult 
farget hår, og hun brukte både pudder 

og leppestift! Med store smykker og 
feiende klær, framsto hun helt even-
tyrlig. Jeg husker det skranglet i ringe-
ne hennes når hun sto bak skjermbret-
tet ved vedovnen og poengterte viktig 
kunnskap. Jeg ble som barn veldig fa-
sinert av denne læreren som undervis-
te så levende og var så kreativ i klasse-
rommet og som i tillegg var så vakker.

Som pedagog var frøken Hagen en-
gasjert i å gi elevene grunnleggende 
kunnskaper. Hun var faglig systema-
tisk og gjennom arbeidsbøkene våre 
bygde vi sammen opp en kunnskaps-
base som ga oss et godt grunnlag for 
livet videre. Jeg husker spesielt hvor-
dan vi visuelt bygde opp gangetabel-
len i rutebøkene våre, og jeg husker 
også hvordan vi pugga den da vi var 9 
år. Heimstadlæren ble utformet i teg-
nebøker med tekst fra tavla, innlimte 

bilder, tegninger og kart.  Faktakunn-
skap om bygd og land skrev vi ned 
etter hennes diktat eller fra hennes no-
tater på tavla.

Utenatlæring var et krav i alle fag. 
Alle husker sikkert geografiundervis-
ningen der vi fikk blindkart over alle 
vassdrag i Sør-Norge og hvor det ble 
forlangt at vi kunne navn på fjorder, 
fjell, elver, vatn, byer og stedsnavn. 
Denne kartkunnskapen har jeg hatt 
mye glede av.

Vi lærte å synge alle de vakre na-
sjonale perlene i Mads Berg. Jeg hus-
ker en episode da vi lærte melodien 
på «Det ligger et land mot den evige 
sne».  Halvtonen som ligger litt ut i 
strofen, strevde vi med å få til å lyde 
riktig. Jeg ser henne stå bak skjerm-
brettet, nærmest litt irritert, i hvert fall 
svært engasjert, og terpet opp og opp 
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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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Frøken Hagen – En dame i Snertingdal 
jeg gjerne skulle ha møtt…

Frøken Hagen, en unik lærerinne i Snertingdal
Olaug Hagen, 14.09.1904 – 05.01.1989

Slik jeg husker henne
Bjørg Karin Bergli
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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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igjen dette tonetrinnet. 
Salmevers ble også sett på som obli-

gatorisk allmennkunnskap. Det var 
sjelden lystbetont å pugge salmevers, 
men den gang var det aldri noen dis-
kusjon om det. Pugginga var en skik-
kelig øvelse i disiplin. En episode fra 
salmevershøring som ble en følelses-
messig opplevelse, var da vi hadde sal-
me nr 50 i lekse. Eleven som ble valgt 
ut til å fremføre dagens tekst, hadde 
ikke gjort leksa si og Frøken Hagen 
ble mørk og dyster. Eleven sa at han 
hadde lest nr 49.  Det var hele Kyrie 
Eleison! Da Frøken Hagen sa: «Ja, da 
tar du den!», ble jeg så lei meg at jeg 
kjenner på følelsen den dag i dag.  

Frøken Hagen ble rimelig engasjert 
dersom vi ikke kunne leksa vår. Hun 
var streng og forlangte at vi jobba. 
Hun hadde stor autoritet og vi respek-
terte henne. Og ikke minst respekterte 
foreldrene våre skolen og det den sto 
for. 

Vi gikk på skolen annenhver dag og 
på fridagen var det mye skolearbeid i 
heimen. Vi hadde hjemmearbeidende 

mødre som villig deltok i undervisnin-
gen av egne unger, og de sørget for at 
vi fulgte opp lekser. 

Frøken Hagen også var en stor kul-
turformidler. Med innlevelse og stor 
formidlingsevne fortalte hun fra den 
norske eventyrskatten og fikk oss vel 
nærmest til å tro på skrømt. Rollen 
som hulder på Ruudssetra spilte hun 
hver eneste vinter. Vi, elevene i 3. og 
4. klassen gikk alene i halvmørket tid-
lig om morgnen fra Dalheim og ut til 
setra. Da vi kom opp på setervollen 
oppdaget vi straks huldra som feide 
med limen sin. Hulderrompa skimta vi 
sveise under den side svarte stakken. 
Da hadde frøken Hagen vært oppe i 
timevis og fyrt opp seterhuset og kokt 
en stor kjele kakao til oss. Etter maten 
var det skirenn på setervollen og alle 
elevene fikk et fargerikt diplom for 
deltagelsen. Denne skituren som de 
fleste godt voksne i Dalheim krets har 
opplevd, viser noe av frøken Hagens 
kreativitet og engasjement.

Hennes utrettelige skaperevne kom 
alltid til uttrykk når det var juletrefes-

ter og på 17. mai. Elevene var alltid 
forberedt til å underholde. Det kun-
ne være skuespill med frøken Ha-
gens egenproduserte kostymer, ofte i 
krepp-papir, diktlesing og sang. Hun 
akkompagnerte gjerne med egen gitar.  

Når jeg minnes frøken Hagen nå i 
dag, tenker jeg på det livet hun levde 
i leiligheten sin på Dalheim skole fra 
1938 til 1966. Om hennes privatliv 
visste vi ingenting og det interesserte 
oss vel heller ikke. Hun var en pro-
fesjonell yrkesutøver, den dedikerte 
lærerinnen som ga hele livet sitt til 
skolen. For meg sto hun fram som en 
personlig utilnærmelig kvinne som 
var veldig annerledes enn de kvinne-
skikkelsene vi opplevde i det virkelige 
hverdagslivet i Snertingdal. Teatralsk, 
fargerik, kreativ og flott framsto hun 
som en pedagogisk gudinne, en diva. 
I alle de årene hun underviste var hun 
en ressurs for unge slekter i Dalheim 
krets.  Hun var en stor inspirasjons-
faktor som har betydd mye for en hel 
generasjon snertingdøler.

3. klasse Dalheim skole 1958 - 1959
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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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Takk til Berit B. for tilliten til å føre salmestafetten videre. 

Jeg har valgt meg ut salmen «Den fattige Gud» av Edvard 
Hoem. Det var den første salmen Edvard Hoem diktet. Dette 
var en bestilling fra hans sønn Henrik, som gikk i 4.kl. Hen-
riks lærer hadde spurt om hans far kunne skrive en julesalme 
til klassen. Utfordringen gjorde et sterkt inntrykk på Hoem, 
og like før jul i 1983 var hans første salme klar. Hans gode 
venn, Henning Sommerro, satte melodien til. 

Det er kommet mange flere fine salmer fra Edvard Hoem, 
men jeg velger meg denne, som har fulgt Biri-Snertingdal 
Kantori nesten helt fra starten. Jostein Skundberg var da vår 
dirigent, og jeg vil derfor sende stafettpinnen videre til han. 

Hilsen Lene Skundberg Bekkelund

Et lite barn voks opp til mann og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre han, og såg helt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte frå all sorg og vondskap i vår verd,
og enda bed han oss forstå at det er inni oss det er.

Han sa «Ein fattig går forbi og det er meg du ser».
Men vi ser millionar vi, i svoltens store her.
Og når vi veit kva vi har gjort mot alle desse dine små,
forstår du at vi snur oss bort i frå den Gud vi skulle sjå.

Men er det sant at dei som bur i svolten kring vår jord,
er Gud som menneske, da trur vi óg at du er stor.
Når svoltens hær frå land til land, bryt opp og krev ei anna verd,
vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er!

Min salmeFredag 17.september kom KIRKEROTTENE 
til Seegård kirke. De hadde aldri før sett et hus 
der det er så høyt under taket! Og så fant de så 
mye god mat i kirka! Her er det sannelig godt å 
være, mente kirkerottene. 

I løpet av forestillingen fikk vi høre bibelfortel-
lingen om den barmhjertige samaritan. Den for-
tellingen handler om at vi skal hjelpe andre. Kir-
kerottene lurte veldig på om de skulle ta sjansen 
på å hjelpe en som de ikke likte. 32 unger og 
minst like mange voksne fulgte spent med under 
hele forestillingen. 

På tur ut av kirka fikk ungene med seg en over-
raskelse på vei hjem. 

med markens grøde, dåp, bibler til 10 åringer og nattverd. 
Endelig kunne vi sitte så tett som vi ville og ha helt vanlig kir-
kekaffe. Tusen takk til bygdekvinnelaget for nydelige kaker.

KIRKEROTTENE

Fin høsttakkefest i Seegård kirke
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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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SIDE

Prikk til prikkPrikk til prikk

Finn fem feil!Finn fem feil!

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Da de kastet ut garnet der 
Jesus sa, fikk de så mye fisk at 

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra 
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?

Finn navn på 10 dyr!Finn navn på 10 dyr!

VitserVitser

Gi 
barnebladet 

Barnas til et barn 
du er glad i!

Disse oppgavene er hentet 
fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d
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bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33
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O L V I P O L V I R A

K Y G R A P E K A T T

L V I P N A S I N Å J

A F L O D H E S T T S

T R Ø N A U L E I T O

R E V N L N U B L Æ M

O K E I U D X R O P O

P A N K I D R A P I R

I B K A N I N T E P O

En musunge tittet 
ut av musehullet om 

kvelden. Da fikk den se 
en flaggermus.
– Mamma! ropte 

musungen. 
– Jeg har sett en 

engel! 

– Jeg håper det 
ikke blir regn i dag, sa 

kengurumamma.
– Det er så travelt når 

ungene leker inne.
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Skard tlf. 408 27011.
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v/John Olav
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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»

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

Rigmor Skaug - 48 44 62 32
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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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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

Dåp:
Oliver Sveen Haugen  20.06.
Hermine Gjævert Hesla  20.06.
Elias Røsåsen  04.07.
Tinde Tvenge Aske  18.07.
Johanne Neraasen  29.07.
Elias Brobakken  01.08.
Amara Håkonsen  15.08.
Nova Aaslund Akre 26.09.
                  
Gravferd:
Olav Kalbakken  08.06.
Ellen Brenner  30.07.
Britt Myrheim  24.08.
Inga Marie Fossum  26.08. 
(Sermoni Tyristrand / Seegård kirke)
Bjørn Olaf Ringsveen  09.09.
Andreas Bergli   28.09

Vielse
Steinar Kristen Jensstuen og 
Maren Marie Amble  21.08.

Vanja Anette Friksen og 
Rune Svehagen  11.09.

PÅ KIRKEVANGEN
18

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

Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
omtanke i nærmiljøet

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

Se vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35
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Bekkelund

Jafs Snertingdal
611 84318 / 
413 43155 Bygningsvern - kulturhistorie - 

Ysteri - Kafe og osteutsalg
Tlf. 90596405

Ledig annonseplass
Gerd Åshild Ueland og Harald Thingbø 
viet i Bryne kirke 26.6.
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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
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Bekkelund

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

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

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

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.

KOKSLIEN 
MASKINSERVICE

Øvre veg 541
2838 Snertingdal

h.einar@online.no
930 40 123

Sner� ngdal
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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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03.10.2021 
Seegård kirke kl. 12:00 
19. søndag i treenighetstiden 
Gudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Snertingdal 
Menighetsarbeid
Gullkonfirmanter 
(Konfirmanter fra 1970 og 1971).

17.10.2021 
Nykirke kirke kl. 12:00 
21. søndag i treenighetstiden 
Gudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Kirkens SOS Innlandet

24.10.2021 
Betel kl. 12:00 
22. søndag i treenighetstiden 
Gudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Betel Bedehus

07.11.2021 
Seegård kirke kl. 16:00 
Allehelgensdag 
Gudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Snertingdal Diakoniarbeid
Biri Snertingdal kantori deltar

14.11.2021 
Seegård kirke kl. 12:00 
25. søndag i treenighetstiden 
Familiegudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Snertingdal 
Trosopplæringarbeid
Min kirkebok 4.

21.11.2021 
Nykirke kirke kl. 12:00 
Siste søndag i kirkeåret 
Gudstjeneste Solveig Haugen Tusvik
Ofring til Snertingdal 
Trosopplæringarbeid

28.11.2021 
Seegård kirke kl. 12:00 
1. søndag i adventstiden 
Lysvåkengudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Institutt for sjelesorg, 
Modum

05.12.2021 
Nykirke kirke kl. 12:00 
2. søndag i adventstiden 
Gudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Det Norske Misjonsselskap

12.12.2021 
Seegård kirke kl. 19:00 
3. søndag i adventstiden 
Vi synger jula inn 
Hanne Moesgaard Skjesol
Ofring til Det Norske Bibelselskap
Biri Snertingdal kantori deltar.

19.12.2021 
Nykirke kirke kl. 19:00 
4. søndag i adventstiden 
Julekonsert Snertingdal 
musikkforening!
Berit Rinde deltar

24.12.2021 
Seegård kirke kl. 14:30 
Julaften 
Familiegudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Kirkens Nødhjelp

24.12.2021 
Nykirke kirke kl. 16:00 
Julaften 
Familiegudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Kirkens Nødhjelp

25.12.2021 
Nykirke kirke kl. 11:00 
Juledag 
Gudstjeneste Berit Rinde
Ofring til Snertingdal 
Menighetsarbeid

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

15. november

Planlegger alle typer interiør 
Interiør butikk/ Egen systue 

TSH Interiør Design 
v/ Torill Sogn Haug Interiør arkitekt MIAF 

Kulturarv på rull!
 Kolleksjonen har tapet fra 1780 til 1945. 

14 design, i tilsammen 
23 ulike fargekombinasjoner. 

Nytt design: «LILLESAND»

www.tsh-interior.no 
e-post torill@tsh-interior.no

mob 905 96 405  tlf/fax 61 11 95 99
Storgt. 58  2870 Dokka

NYTT
DESIGN!


