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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL SOKN er en del av
Biri Prestegjeld.
SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS
BESØKS-ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70
POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre
Torggt. 24B, 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.
Menighetssekretær:
Torsdag kl. 10.00 -14.00
Mandag er fridag for prestene.

ANSATTE I MENIGHETEN:
Hansen, Terje............... 61 13 06 90
Sokneprest
terje.hansen@gjovik.kirken.no
Isene, Tor Arne............. 45 47 52 15
Sokneprest
tor.arne@gjovik.kirken.no
Nygård, Laila
Men.sekretær
laila.nygard@gjovik.kirken.no
Skard, John Olav
Diakon
Sønstegaard, Knut.......61 18 50 31
Sokneprest
knut.sonstegaard@gjovik.kirken.no
Ødegård, Helge............61 18 17 68
Menighetsrådsleder
Aaslund, Odd
Kirketjener, Nykirke
Schiager, Inger
Organist

Leder
Om å flytte grenser …
Med jevne mellomrom kommer det ulike medieoppslag om kirkesaker.
For et par år siden var det høringsuttalelsene om et skille mellom stat og
kirke som hadde fokus. De siste ukene har det handlet om kirkemøtets utta-
lelse om at bispedømmene fristilles i forhold til ansettelse av homofilt sam-
levende prester.

Dette fører tankene tilbake til den første kirkediskusjons-saken jeg kan
huske, i media i min barndom tidlig på 60-tallet. Det var da en norsk prin-
sesse skulle gifte seg med en fraskilt mann. Biskopene stod fram på rekke
og rad og uttalte at en slik handling stred imot deres overbevisning. Den
eneste biskopen som sa ja til å vie paret, var biskopen i Hamar bispe-
dømme.

En ny diskusjon bølget gjennom media da Norges første kvinnelige prest
ble vigslet. At en eldre, spinkel, gråhåret dame kunne avstedkomme et slikt
rabalder, er i ettertid ufattelig. Jammen, var hun sterk, Ingrid Bjerkås. 
En ny diskusjon oppstod da Norges første kvinnelige biskop ble innsatt i
Hamar bispedømme. 

Det var også oppslag om prester som nektet å døpe barn hvis foreldrene
ikke var gift.

Kanskje er dette litt subjektive eksempler. Men i sin tid var dette kirkepoli-
tiske og teologiske stridsemner. Diskusjonene om dette har imidlertid nesten
helt forstummet. I en tid der skils- missestatistikken øker, samboerskap og
nye familiekonstellasjoner med mine, dine og våre øker, er det åpent for
både andregangs kirkelige vigsler og barnedåper selv om foreldrene er ugif-
te samboere. Vi har flyttet grenser, både den enkelte, samfunnet og kirken.

Hvis vi ser på dette i et litt kirkehistorisk perspektiv, ser vi hvordan kirken
stadig har flyttet sine grenser og oppfatninger i forhold til utviklingen i
samfunnet for øvrig. Tenk bare på grunnleggeren for den evangelisk / lut-
herske kirke, Martin Luther. Han talte Roma midt i mot da han slo opp sine
protester på kirkedøra i Wittenberg. Han ønsket å reformere ting i den katol-
ske kirke. Kirken reagerte med å bannlyse han, men det hele ble starten på
et nytt og reformert kirkesamfunn som dagens norske statskirke tilhører.
Men var Luthers reformasjon et produkt som skulle vare for evig tid? 

Ser man på betydningen av ordet reformere, så betyr det å omforme,
omdanne, fornye og forbedre. Er det ikke naturlig at en reformasjon stadig
er på gang i den norske kirke? 

Det er ikke meningen at PKV`s leder skal trekke noen konklusjon. Den
enkelte må finne sitt ståsted, og kanskje være enig eller uenig i at grenser
flyttes....

Elisabeth K
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Oppslagstavla

Les ”På Kirkevangen” også på
www.snertingdal.no

Det som lå ute på nettet tidligere er mistet.
Siden bygges nå opp igjen og vi prøver å legge ut dette

bladet igjen på snertingdal.no.

Hjertelig takk
for gaven på kr 2.450,- vi fikk i
forbindelse med Tøger Stensvold’s
begravelse.

for Snertingdal Jeger og
Fiskeforening

Eva Aske
Bibelhelg på Betel
Fredag 19.- søndag 21 oktober
v/ Asbjørn Kvalbein.  Fredag og
lørdag møte kl 19.00 og
fest søndag kl 17.00.

Alle er hjertelig velkommen

Julesalg på Betel
Fredag 23.og lørdag 24. november. Tradisjonelt program med
loddsalg, andakt, kaffeservering m.m.
Åpent fra kl 18.00 fredag. Alle er velkommen.

Takk  
Telefonen ringer. Jeg ville bare ringe å si deg hjer-
telig takk fordi du sa: ”Hei Ingeborg”  til meg da
jeg stavret meg innpå bussen i dag. Jeg var så ned-
for, derfor betydde det så mye at noen snakket til
meg i en vennlig tone. Det var så godt å komme i
prat med noen akkurat der og da.
Tenk å ringe bare for å si takk. Et salmevers lyder
slik:

”Et vennlig ord har liflig klang
for store som for små.
Det skaper fryd som lerkens sang
og kan det største nå.”

(Nr 874 i Lanstad`s gamle salmebok)

Ord og utrykk:
Fjåmin = Vimsete
Framsleng = Tenåring
Flaka = Tømmerstokker i haug
Einstufs = Brått
Gåvelreip = Grågås som flyr i plogform
Hafelle = Gjerde
Ha bo = Må gjøre
Gammeldågåværn = eldre tider
Fullskuvenes = Rikelig, nok
Halibortete = Nesten
Hugæilt = Morsomt
Rægalaus =Skrøpelig, falleferdig

Velkommen til Superklubben
Superklubben ble startet i Øvre Snertingdal sist
vinter og er for barn i skolepliktig alder og
starter opp igjen nå i høst.
Har du spørsmål ring Thingbø eller Gilberg
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Tekst: Matt 25, 14-30
Lignelsen om talentene er kanskje en av
de mest kjente i bibelen. Uttrykket talent
er gått inn i språket vårt  med betyd-
ningen  spesielle gaver som en fortutset-
ning for å gjøre det bra innen kunst,
sang og musikk, foretningsverden o.s.v.
Men i vår tekst har talent en noe annen
betydning. 
En talent på Jesus tid var en meget stor
pengesum - tilsvarte mange årslønner.
Alle de tre tjenerne fikk altså mye å for-
valte. Vi forstår i lignelsen at det er Gud
som er Herren og som forventer et for-
valteransvar av sine tjenere.
De to første tjenerne i lignelsen gjorde
en god innsats og fikk ros av sin Herre.
Fem talenter hadde blitt til  ti og to
talenter til fire. Mens den tredje hadde
altså gravet ned sin talent, Og tjeneren
begrunnet det med at han så på sin
Herre som en hard Herre som høstet der
han ikke sådde.

”Gjemte den i jorden, grov den ned.”
Hvilken tragedie ligger ikke i disse ord.
Tjeneren, forvalteren hadde ikke bare
latt være å gjøre en talent til to, han
hadde ikke klart å legge frem så mye
som et øre. Han ville gardere seg. Han
hadde ikke våget noen ting. Han gjorde
den feilen å se på Gud som en despotis-
ke hersker,  i stedet for å frykte ham
som en god far - det vi kaller Gudsfrykt.
Tjeneren hadde et feil bilde av Gud.
Evangeliet hadde ikke fått frigjort ham
til et liv i kjærlighet til Gud og nesten.

Gud har alle gitt oss livet med de
muligheter og ressurser vi har. Gud vil
vi skal ta dem i bruk til beste for vår
neste, menigheten og samfunnet. Men
noen tenker så smått om seg selv og sine
muligheter at de forholder seg passive.
De er redde for å mislykkes. Redde for å
tappe ansikt kanskje. Andre som er
bedre utdannet får gjøre jobben, o.s.v. 

I menighetsammenheng kan ikke alle
ha de samme oppgaver. Alle skal ikke
være predikanter,
misjonærer eller diakoner. Mye avheng-
er av hvilken situasjon vi befinner oss i,
både når det gjelder alder, helsesituasjon
o.s.v. Men poenget i lignelsen er at vi
alle har fått noe å forvalte. 

Ved dåpen og i troen har vi del i
Guds rike og håpet om evig liv. I kraft
av evangeliet om Jesus satte Gud oss fri
til å elske ham og vår neste. Gud vil så

gjerne at vi skal bringe evangeliet videre
til andre, det kan vi gjøre ved å be for
dem, invitere dem med på møter og
gudstjenester, - eller ved å  samtale med
dem om den kristne tro, gi dem et vit-
nesbyrd om hva troen på den treenige
Gud betyr for oss. Og  Gud vil så gjerne
at vi skal bruke de muligheter vi har til å
hjelpe noen, vise barmhjertighet. Det
kan være å hilse vennlig på noen, besø-
ke en som er ensom, tale vel om en som
er baktalt. Telefonene ville stått mye
stille hvis bare de dyktigste telefonopp-
muntrerene våget seg frempå  med å
ringe til noen.

Vi kan være med å støtte misjonens
store sak økonomisk. Mulighetene er
der. Griper vi dem? 

Lignelsen  om talentene utfordrer oss
til å tenke oss om. Gjemmer vi vår
talent i jorden eller tar vi den i  bruk?
Men også denne lignelsen gir mulighet
for feiltolkning. Noen kastes inn i
loviskhet, de vil forsøke å rettferdgjøre
seg selv overfor Gud med sine gjerning-
er. De glemmer at nåden i Kristus er
grunnlaget for å tjene Gud med sine
talenter. 

Vi lever i en oppjaget tid på mange
måter. Går det an å gjøre for mye? Ja,
det er nok noen som sliter seg ut ved å
ta på seg oppgaver som de kunne over-
latt til andre. Du skal elske din neste
som deg selv. Å ødelegge seg selv er
ikke å elske seg selv. Vi har et ansvart
for å ta vare på vår egen helse også.

Men ennå er det nådens tid. Det er
nåde å få for den som har sviktet når det
gjelder å forvalte sin talent. Evangeliet
om nåden i Kristus gir oss en ny start.
Vi møter dette evangelium i gudstjenes-
ten,  i bibelen, i nattverden og i skrifte-
målet. Vi får mot til å fortsette i tjenes-
ten for Guds rike. Vi kan få se frem med
glede til den dagen da Jesus kommer til-
bake. Og den dagen er kanskje nærmere
enn de fleste tenker. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Talent?
Ny prest:

Velkommen til
Tor Arne Isene

Teolog Tor Arne Isene er ansatt
som sokneprest i 50% stilling i
Toten Prosti for å styrke prestetje-
nesten her i Snertingdal. Tor Arne
er 39 år gammel og kommer fra
Nordfjord. Han er gift med Annie
som også er fra Nordfjord. De har
4 barn i alderen 7 – 16 år.

Tor Arne er utdannet teolog ved
Misjonshøgskolen i Stavanger og
har vært misjonær for Det Norske
Misjonsselskap i Hong Kong i
6 år. 

Det siste 5 åra har han vært
Regionleder for Normisjonen i
Oppland og bosatt på Gjøvik. Nå
har han permisjon i 50% stilling
og skal arbeide som prest har i
Snertingdal sammen med Terje
Hansen. Tor Arne skal ha kontor-
dag i Seegård kirke hver torsdag.
Vi ønsker ham velkommen og
lykke til i tjenesten.

B.N.
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Intervju med
konfirmanter
på leir
I sommer - i uke 31, var
Snertingdals- konfirmantene på
leir på Merket på Golsfjellet,
sammen med Vardal/ Hunn kon-
firmantene. Terje Hansen var til-
stede en dag og  møtte noen av
konfirmantene til et lite intervju:

Hva har dere vært med på her på
Merket?

”Vi har vært med på
Gudstjenester, kanopadling, stra-
tegokort, taubane, klatrevegg og
volleyball.”

Hvordan har dere likt stedet?

”Fint leirsted og fin natur.”
Hvordan har undervisningen
vært ?
”Det har vært interessant under-
visning.”

Hva synes dere har vært best
med leiren?

”Korssamlingen om kvelden,
samling om stearinlys hvor vi
hadde bønn og sang.”

Fra venstre:
Emilie Eliseiussen Ødegaard, Karina Onsrud og Mona Røstad

En gjeng konfirmanter klare for sykkeltur
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HVEM VIL OVERTA STA-
FETTPINNEN OG VÆRE
SØNDAGSSKOLE-
ARBEIDER(E) 
I SEEGÅRD KIRKE?

Livet og tilværelsen er i endring for
oss alle. Det er med rette vi sier: ”Alt
har sin tid.” Så nå er det på tide å
kaste det gamle og ”utslitte” skrujer-
net, som jeg for øvrig virkelig håper
dere har hatt glede av så langt. Nå er
det nødvendig å finne et nytt/ helst
flere nye. Gode redskaper er viktige.

I Søndagsskolen abonnerer vi på for-
midlingsopplegget ”SPRELL
LEVENDE”.  

Dette inneholder varierte ider og et
ferdig opplegg til alle samlingene.
Det betyr at vi ved hjelp av ”Sprell
levende” kan gi barna en ”totalfor-
midling” av evangeliet. Barna skal få
ta i mot det glade budskap om Jesus
gjennom ord, gjennom å høre, se,
lukte, smake – og gjennom å føle.
”Sprell levende” opplegget er variert
med mange forskjellige eksempler på
hvordan en kan bruke sansene på
kreative måter.
Jesus er sprell levende!
Sprell levende barn!
Søndagsskolen – et sprell levende
sted!

Det er Snertingdal Menighetsråd som
har det administrative og økonomis-
ke ansvaret for Søndagsskolen i
Seegård kirke.

Ta kontakt hvis du/ dere har lyst
til å drive dette viktige arbeidet
videre.  Eller tips oss om du kjen-
ner noen som kanskje kunne tenke
seg å være med på dette.

Henvend deg f.eks. til: 
Snertingdal Menighetskontor;
tlf. 61133570

Menighetsrådsleder Helge Ødegård;
tlf. 61181768/ 95025542 eller andre i
menighetsrådet.

Kari Drogseth; tlf. 61183157

Med vennlig hilsen 
Kari Drogseth

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere
Kirkens SOS er Norges største krisetelefon med over 200 000 henvendelser i
året og 13 sentre over hele landet. De som betjener krisetelefonen er frivillige
medarbeidere.

Et av sentrene ligger i ligger i Hedmark og Oppland. Vi har hovedkontor
på Lillehammer (Nordre Ål). Vi har nå også svarsteder på Gjøvik
(Engehaugen kirke) og Hamar (Storhamar kirke).

Vi søker 20 nye medarbeidere
Pågangen på krisetelefonen øker hele tiden.
Ikke alle som ringer makter vi å svare, men for å hjelpe flere trenger vi i høst
20 nye medarbeidere både til Hamar, Gjøvik og Lillehammer. 

Vi søker helt vanlige mennesker med tid og interesse for andre som har
det vanskelig. Det er viktig med livserfaring og at du kan stå for det verdi-
grunnlaget Kirkens SOS bygger på: Livet, likeverd og kristen nestekjærlighet.
Erfaringene er at medarbeiderne opplever denne tjenesten svært meningsfull.

Du forplikter deg til to vakter pr. mnd. som motsvarer 10 timer på vakt. 
Du må gjennomgå et innføringskurs på 40 timer som vil starte ca. 1. nov.
Kurset går over 10 uker med en kveld i uka. I tillegg blir det to prøvevakter
under kurset.

Interessert?
Ta kontakt med Kirkens SOS i Hedmark og Oppland på telefon
61269511 eller mobil 90106983.
Du kan også bruke mail: hedmark-oppland@kirkens-sos.no.
Les mer om oss på www.kirkens-sos.no

Årets Gullkonfirmanter
Søndag 23. september var 10 av årets Gullkonfirmanter samlet til gudstjeneste i
Nykirke og hyggelig samvær på Strande etterpå.
Foran fra venstre: Martin Aalseth, Anne Beate Kristenstuen, f. Rydland, Inger
Håkegård, f. Berg, Berit Østvold, f. Rignvold, Asbjørn Kvernsveen og Sokneprest
Terje Hansen. Bak fra venstre: Harald Strandbakke, Bjørn Solhaug, Henry
Hoffsbakken, Andres Erlend Hasle og Odd Hermann Rønningsveen.

Foto: Bernt Nygård
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Å delta i kor er ikke bare å synge.
Inspirasjon utenfra og tilføring av
ny kunnskap hører også med.
Seegård kirkes kor har flere gang-
er opp gjennom ”karrieren” hen-
tet inn personer utenfra som kan
tilføre koret noe nytt.

Lørdag 8.september møtte koret og
medlemmer i Biri kantori i Seegård
kirke til korseminar med sang- og
klaverpedagog Gerd Rindal. Sangen
har vært en del av hennes liv helt
siden barnedagene i Vingrom. Hun
er selv dirigent i tre kor – fra de helt
unge til seniorene: Vingrom sangkor,
Lillehammer seniorkor og et gutte-
kor. De fleste kor opplever at rekrut-
tering av mannlige sangere er en
utfordring - så hvorfor ikke forsøke
en ”ny vri” ved å vekke interessen
tidlig i gutteårene? 

Gerd Rindal ble et engasjerende
bekjentskap for begge kor! Med glød
og lyst framførte hun sitt budskap –
som innbefatter at sang er både hel-

sefremmende, sosialt og morsomt.
Det er altså vel verdt å tilbringe en
lørdag formiddag i Seegård kirke!
Og, Rindal får støtte fra stadig
økende dokumentasjon av den positi-
ve effekt sang og musikk kan ha på
mennesker i forskjellige sammen-
henger. Og, at sang gir glede og er
morsomt er det mange som kan
dokumentere! Bare prøv selv med en
liten trall og se hvor vanskelig det er
å samtidig være ”sur”…

Korsang er mye teknikk! Bevisst
bruk av egen kropp og pusteteknikk
får fram den beste klang. Det er ikke
likegyldig hvordan du møter ”den
høye C”; - ei heller om du strammer
ansikts- og halsmuskler eller ikke!
Kroppen skal være mest mulig
”åpen” fra bunn til topp og en skal
stå ledig men støtt. Det er slik
”gromlyden” skapes! Og, det er ikke
bare ved idrettslige prestasjoner det
er nødvendig med oppvarming. Det
kommer like godt med ved korsang,
inkludert oppvarming av stemmen.

Dette er viktige momenter korene
har hørt om også tidligere, om enn
ikke med helt samme ”språkdrakt”
som nå. Gerd Rindal er for øvrig av
den oppfatning at alle kan synge,

Med sang på tapetet lørdag 8.september

Biri kantori og Seegård kirkes kor i skjønn samklang

Seminarleder Gerd Rindal - med
piano og ”dirigerende” armer
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selv de som ”ikke har” sangstemme.
Og, hun er opptatt av noter. Ikke slik
å forstå at kordeltakere trenger å ha
inngående kjennskap til de forskjelli-
ge noter, men: alle kan lære seg å
tyde notene såpass at de vil være til
hjelp under sangen – ikke minst ved
å vise om de forskjellige sangstrofer
skal gå opp eller ned - og hvor
”bratt” det er fra den ene til den
neste tone..

Ett av hovedmålene med et slikt
seminar er å få øvd mer intensivt på
forestående framføringer/ konserter.
Noe av øvingene kan være sanger
korene har stiftet litt kjennskap med
tidligere, mens andre sanger kan
være nye for mange av kormedlem-
mene. Denne lørdagen lærte korene
til og med en kanon uten å ha verken
tekst eller tone på papiret. Dagen
endte opp med en ”minikonsert” kun
for ”felleskorets” medlemmer, diri-
gent Inger Schiager og seminarleder
Rindal. Når sant skal sies – og på
tross av litt slitne medlemmer – var
”felleskorets” prestasjon under fram-
føringa et skritt i riktig retning… 

Alle seminarer med ”respekt for seg
selv” har innbakt velsmakende lunsj
i sitt program. Så også denne lørda-
gen. Korets medlemmer hadde for-
delt ingredienser seg imellom og
kunne invitere til et solid (og sosialt)
medbrakt matbord midtveis i pro-
grammet.

Som en litt spesiell hendelse på før-
ste korøvelse etter seminaret kunne
Seegård kirkes kor stifte kjennskap
med ett nytt mannlig medlem. Siden
dette er en voksen mann, er det
imidlertid lite sannsynlig at Rindal
rekrutteringspolitikk allerede begyn-
ner å gi utslag…Men, det er grunn
til å ønske både han og andre
nykommere hjertelig velkommen:
det er slike gutter/ jenter Seegård
kirkes kor vil ha!

Her nytes lunsjen, ved bordet i forgrunnen Ivar Klundbystuen (fra venstre),
Jorun Laila Ulvesveen, Åse Irene Engen og Lene Bekkelund

Gerd Rindal (fra høyre), Inger Schiager, Anne Grethe Skundberg og Nicetas
Sivertsen forsyner seg av lunsj-buféen.
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Ny skole:

Snertingdal
skole åpnet
Tekst og foto: Bernt Nygård

Fredag 21. september ble den nye
skolen vår offisielt åpnet av avtrop-
pende ordfører Kåre Haugen.
Hyggelig for ham og oss snertingdø-
ler at det var akkurat han som fikk
æren av å åpne den nye skolen.

Første skoleåret har 262 elever og 40
lærere sitt daglige virke ved skolen.

Under den offisielle åpningen var
gymnsalen fylt med elever, lærere og
innbudte gjester. Elev Gunn Inga
Tofsrud spilte flott to klasiske stykker
på fiolin, godt akkompagnert av Inger
Schiager på piano.

Før ordføreren foretok den offisielle
åpningen takket han alle som hadde
bidratt til å få i stand den nye skolen.
Ikke minst takket han lærerne ved de
tre skolene Dalheim, Skogheim og
Ungdomsskolen som hadde bidratt
sterkt til at samlingen til en skole
hadde gått så greit. Han håpet videre
at dette skulle bli den beste skolen i
Gjøvik og kanskje i Oppland og at
skolen skal få stor betydning for sam-
holdet i bygda.

Skolens eldste lærer hadde skrevet en
rapp som ble framført av elevene
Anette, Andreas, Tonje og Linda med
full trøkk: ”vi får det til - vi både vil
og kan var tema.

Ellers var det hilsner fra skolesjefen,
arkitektkontoret Jaf, bygdekvinnelaget
og sanitetsforeningen. Elev Håkon
Hasli Ødegårdstuen sang og spilte en
melodi av Johnny Casch på en profe-
sjonell måte. Svein Erik Hasle hadde
skrevet sang til skolen som alle ele-
vene deltok i med full trøkk.
Til slutt var det bløtkake til alle. Det
var god stemning under hele høytid-
ligheten, som ble trygt ledet av rektor
Anna Oppheim.

Flere bilder neste side

Gunn Inga Tofsrud spilte flott to klassiske stykker på fiolin, godt akkompagnert
av Inger Schiager på piano

Ordfører Kåre Haugen foretok den offisielle åpningen av skolen og overrakte et
tresnitt av Einar Sigstad til rektor Anna Oppheim

Skolens eldste lærer hadde skrevet en rapp som ble framført av elevene Anette,
Andreas, Tonje og Linda med full trøkk: “vi får det til - vi både vil og kan”, var tema
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Elev Håkon Hasli Ødegårdstuen sang og spilte en melo-
di av Johnny Cash på en profesjonell måte

En representant fra arkitektfirmaet JAF på Gjøvik tak-
ket for oppdraget og overrakte et stort nett med for-
skjellige baller til elevrådets leder

Elevene satte stor pris på
bløtkaka. I forgrunnen Hans
Jørgen Alund og Jens Rune

Lie Udahl

Etter den offisielle åpningen serverte Fau bløtkake til alle

Under åpningen var gymsalen
fylt til siste plass med elever,
lærere og innbudte gjester
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Konfirmanter i Nykirke søndag 2. september:
Trond Arvid Alund,
Guro Kopperud
Brenna, Vegard
Dahlen, Linda
Pedersen, Simen
Prestkvern
Ryttersveen, Mona
Røstad, Stine
Svendstad
Røstadstuen, Ane
Skredderstuen,
Joakim Sørensen,
Emilie Eliseussen
Ødegaard, Therese
Øverstad og Silje
Øverstad sammen
med sokneprestene
Terje Hansen og Tor
Arne Isene.
Foto: Bernt Nygård

Konfirmanter i Seegård kirke søndag 16. september:
Emilie Lybekk
Bekkemellem, Bjørn
Berger, Mailinn
Sandmo Bergum,
Tonje Alslie Dybdal,
Tonje Granerud,
Linda Haugen, Alf
Roar Libakken
Johansen, Eskil
Kletthagen, Petter
Andreas Kvalsvik,
Linn Andrea Bekk
Lundberg, Bjarte
Lisbakken Normann,
Karina Onsrud, Stian
Sveen og Ane
Øygard. Sammen med
sokneprestene Terje
Hansen og Tor Arne
Isene.
Foto: Magnar
Sjevelås
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Min Salme
Jeg velger meg salmen “Det er makt i de foldede
hender” skrevet av Trygve Bjerkrheim. Denne sal-
men er også tittelen på et samlealbum av Sigvart
Dagsland, gitt ut i 1995. Plata var nokså nyervervet
i min beskjedne samling, da en trist hendelse ram-
met nær familie. Den kvelden jeg fikk høre om
denne hendelsen, hørte jeg nettopp på denne sal-
men, som forøvrig er en flott tolkning av
teksten. Siden den kvelden spilte jeg salmen om og
om igjen, og fikk et nært forhold til den. Når jeg nå
velger min salme, ønsker jeg å dedikere den til
min gode fetter som døde så altfor tidlig.

DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER

1.
Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender:
Han har lovet at svar skal du få.

Kor: Det er svar underveis, engler kommer 
med bud. Om det drøyer, det fram dog skal 
nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

2.
Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i
forbønn fra år og til år. Om du tolmodets
lekse må lære, himmelens bønnesvar
engang du får.

3.
Det er makt i de foldede hender når i
Frelserens navn du for be. Og en gang,
når du livsløpet ender, hvert et
bønnesvar klart du skal se.

Jeg utfordrer min gamle “frøken” på Dalheim,
Laila Refstad.

Hilsen Kristin Aalseth Evenstuen

LYRIKKHJØRNET
En av høstens høydepunkter i Snertingdal var
åpningen av den nye Snertingdal skole. I anled-
ning åpningsuka hadde elevene ved skolen øvet
inn en sang til Snertingdal skole, med tekst
skrevet av Svein Erik Hasle. Den kan synges på
en kjent Ole Ivars melodi. 

Vi vil gjerne presentere den fine teksten i
lyrikkhjørnet:

Sang til Snertingdal skole
En sang til den nye skolen
som bygda vår nå har fått,
du ligger så kvit og stilig
i ramme av grønt og blått.
Fra Nedre og Øvre og Midtre
nå er du vårt samlings-sted,
for læring og leik og moro
vi synger som bare det !

Nei, så fin du har blitt,
her må det gå an å utrette litt,
vi har våre planer i skolefag
og aktiviteter av mange slag.
Nei, så fin som du er
det kan bli riktig så trivelig her,
nå er vi i gang, og vi begynner med en sang,
om den ikke er så lang !

Du skal få frukt og grønt, så mye du orker,
hold av ei gulrot, - til meg !

HARALDSEN AUTO AS
Dokka

TLF. 61 11 00 22
Med anlegg for bil
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Glimt fra sommerens
friluftsgudstjenester: 
Foto: Rigmor Kalbakken

Minnene om en regnfull sommer dukker opp igjen når
en ser tilbake på olsokmessa på Kirkerud, setermessa
på Redalssetra og Normisjonens sommerstevne på
Lundssetra. Gråvær med mer eller mindre regn/ regn-
byger preget arrangementene på hvert sted. Tross det,
folk møtte opp. Det er blitt en tradisjon å delta på disse
messene. Ikke minst blåsegruppa fra Snertingdal
Musikkforening stilte trofast opp på alle tre stedene og
skapte god stemning med sin musikk. Hjertelig takk til
dem.
På Kirkerud ble Nora Almenning Hagaseth døpt. Det
ble en høytidsstund for hennes familie og alle oss
andre.

Fra Lundsetra

Fra Redalssetra

Dåp på Kirkerud
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  HHEEII 
VVEELLKKOOMMMMEENN TTIILL SSSSØØØØNNNNDDDDAAAAGGGGSSSSSSSSKKKKOOOOLLLLEEEENNNN    

    IIII  SSSSEEEEEEEEGGGGÅÅÅÅRRRRDDDD  KKKKIIIIRRRRKKKKEEEE    HHHHØØØØSSSSTTTTEEEENNNN  2222000000007777  
NNyyee oogg ggaammllee eerr hhjjeerrtteelliigg vveellkkoommnnee.. 

ddeett eerr ffiinntt oomm dduu kkoommmmeerr !! 
HHuusskk aatt ddeett eerr lloovv åå hhaa mmeedd nnooeenn vvookkssnnee ooggssåå.. 

SSøønnddaaggsssskkoolleessaammlliinnggeennee vvaarreerr ccaa.. eenn ttiimmee.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VVii ssttaarrtteerr oopppp ii SSeeeeggåårrdd kkiirrkkee,, ssøønnddaagg 3300.. sseepptteemmbbeerr..  
DDaa eerr ddeett HHØØSSTTTTAAKKKKEEFFEESSTT  KKLL..1111 

HHeerr eerr oovveerrssiikktteenn oovveerr SSøønnddaaggsssskkoolleenn ””HHøøsstthhaallvvåårreett 22000077::
 
SSøønnddaagg  3300.. sseepptteemmbbeerr     FFaammiilliieegguuddssttjjeenneessttee,, HHøøssttttaakkkkeeffeesstt  kkll..1111..  
             UU ttddeelliinngg aavv BBiibblleerr ttiill ffeemmtteekkllaassssiinnggeennee..  KKiirrkkeekkaaffffee..      
SSøønnddaagg     77.. ookkttoobbeerr       SSøønnddaaggsssskkoolleessaammlliinngg kkll..1111.. 
SSøønnddaagg  2211.. ookkttoobbeerr         SSøønnddaaggsssskkoolleessaammlliinngg kkll..1111.. 
SSøønnddaagg  2288.. ookkttoobbeerr         SSøønnddaaggsssskkoolleessaammlliinngg kkll..1111.. 
 
  
SSøønnddaagg   1111.. nnoovveemmbbeerr     FFaammiilliieegguuddssttjjeenneessttee kkll..1111 
SSøønnddaagg  1188.. nnoovveemmbbeerr     SSøønnddaaggsssskkoolleessaammlliinngg kkll..1111.. 
 
 
SSøønnddaagg    22.. ddeesseemmbbeerr     SSøønnddaaggsssskkoolleessaammlliinngg kkll..1111..  
SSøønnddaagg   99.. ddeesseemmbbeerr      FFaammiilliieegguuddssttjjeenneessttee kkll..1111..  

   UU ttddeelliinngg aavv ””MMiinn kkiirrkkeebbookk”” ttiill 44--åårriinnggeennee..  KKiirrkkeekkaaffffee..     
 
HHiillsseenn KKaarrii oogg MMaaggnnuuss DDrrooggsseetthh 

                                                                                                                                                                                             
TTaa kkoonnttaakktt hhvviiss ddeett eerr nnooee ddeerree lluurreerr ppåå::  

VVVViiii  ttttaaaarrrr  hhhhvvvveeeerrrraaaannnnddddrrrreeeessss  hhhheeeennnnddddeeeerrrr  oooogggg  ssssttttiiiilllllllleeeerrrr  oooossssssss  iiii  rrrriiiinnnngggg....    
VVVViiii  eeeerrrr  eeeennnn  mmmmaaaasssssssseeee  ssssøøøøsssskkkkeeeennnn,,,,  oooossssssss  sssskkkkiiiilllllllleeeerrrr  iiiinnnnggggeeeennnnttttiiiinnnngggg....  
FF

KKaarrii DDrrooggsseetthh ttllff.. 6611 1188 3311 5577 eelllleerr mmeedd MMeenniigghheettsskkoonnttoorreett ttllff.. 6611 1133 3355 7700 

FFoooorrrr  GGGGuuuudddd  eeeerrrr  FFFFaaaarrrr  ttttiiiillll  aaaalllllllleeee  ––––    
oooogggg  jjjjoooorrrrddddeeeennnn  eeeerrrr  vvvvåååårrrrtttt  sssstttteeeedddd,,,,  oooogggg  aaaalllllllleeee  vvvveeeerrrrddddeeeennnnssss  
mmmmeeeennnnnnnneeeesssskkkkeeeerrrr,,,,  ddddeeee  eeeerrrr  vvvviiii  vvvveeeennnnnnnneeeerrrr  mmmmeeeedddd....                                
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Leserinnlegg:

Beising av
Seegård kirke
Går og forundrer meg over måten kirka vedli-
keholdes utvendig. Kom så godt i gang, men
nå har det vært stillstand i hele høst selv med
mye finvær. Det ser ut som noen har forsøkt
med litt ekstra utvendig utsmykning. Blir sik-
kert synlig når resten av beisen kommer
på. Hva med å rådføre seg med og kanskje
engasjere fagfolk til et så stort prosjekt.

Det er under enhver kritikk å behandle et kul-
turbygg til så mange millioner kroner på en
så slett måte. 

Her må de som står ansvarlig ta et tak snarest
mulig. Bygdefolk kan ikke godta at vår nye
kirke blir så mangelfullt og dårlig vedlike-
holdt.

Redaksjonen er klar over at beisearbeidet på
kirka er kommet i gang igjen etter at Oppland
Arbeiderblad hadde et oppslag om dette
emnet, men vi velger likevel å ta inn dette
innlegget fra en av våre lesere i menighets-
bladet.

BRUDEPAR

Bente Gaaserud, Snertingdal og Stian Ekern, Biri ble viet i
Seegård kirke den 23. juni

Bente Unni Onsrud, Snertingdal og Thomas Frielseth
Nielsen, Oslo ble viet i Seegård kirke den 7. juli
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Det norske misjonsselskap NMS:

130 år i Øvre Snertingdal
Øvre Snertingdal misjonsforening av NMS feiret nylig 130 års jubileum på Betel
med rundt 30 gjester tilstede. Foreningens mangeårige leder Mary Lunden
Frydenlund ledet festen og gjennomgikk foreningens historie i korte trekk.
Kveldens taler var Arnfinn Bjørgen fra NMS, mens Anne Synnøve Linstad fram-
førte nydelig sang akkompagnert på piano av sin mann Thor Lindstad og i pausa
ble det servert  kaffe, rundstykker og nydelig bløtkake.

Foto: Bernt  Nygård

Anne Synnøve Lindstad framførte
3 avdelinger med nydelig sang

Foreningens mangeårige leder Mary
Lunden Frydenlund ledet festen og
gjennomgikk foreningens historie

En del av gjestene
som deltok i
feiringen av
misjonsforening-
ens 130 års jubi-
leum

Kveldens taler
Arnfinn Bjørgen fra
NMS overrakte
diplom til forening-
ens leder Mary L.
Frydenlund

Av foreningens
medlemmer var
disse tilstede:
Ingrid og Arvid
Haug, Agnethe
Nordby, Marie og
Leif Kvernlien og
Mary og Erling
Frydenlund



PÅ KIRKEVANGEN 17

El-forsyning og
El. Installasjon

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

Strande
Brudesalong & Selskapslokaler

m/Catering

70 brudekjoler, tilbehør, brudepike,
brudesvenn, dåpsantrekk og selskapsklær.

Sept. 2006 har vi 5 forskjellige herreantrekk i alle str.

Selskapslokale med 100 sitteplasser i matsalen.
Vi leverer også mat, med eller uten servitører og kokke.

Bestill brudekjole og selskapslokale for bryllupet
og få 25% på kjole med tilbehør.

Velkommen
Tlf. 61 18 43 81   mob. 99 63 30 42

www.strande.as
Snertingdalsvn. 1670, 2838 Snertingdal

Skurlast – lengder inntil 16 m - bestill NÅ! 
• Spesialdimensjoner • Konstruksjonsvirke • Laftetømmer
• Åsestokker • Emner • Gjedehon/-bord • Vedhon
• Solide utemøbler • Rå sagflis • Leieskur • Ved

BJØRN SAG OG SKOG
2838 Snertingdal - Tlf. dag 911 56 514, kveld 61 18 82 04
E-mail: bjorn.haavel.lonnum@frisurf.no - www.b-s-s.no

        Sager

størst og lengst 

SNERTINGDAL
FOTKLINIKK
SNERTINGDALSVEIEN 1726
2838 SNERTINGDAL

FOTPLEIE. SALG AV
PRODUKTER OG GAVEKORT. 

RING FOR BESTILLING:
40 49 89 98

INNEHAVER:
RIGMOR SKAUG ENGEN

Info:
www.snertingdalhestesenter.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

Skal dere kjøpe NY BIL?
Import og salg - Over 20 års erfaring
Ta kontakt - det kan lønne seg!
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Slekters gang
Døpte:
Margrete Nordstad Bråten, 1.juli.
Nora Almenning Hagaseth, 29.juli.
Julie Hoffsbakken-Johansen,
5.august. Gjøvik kirke.

Vigde:
Sølvi Kristin Haug og Lars Tore
Skundberg, 7.juli.
Bente Unni Onsrud og Thomas
Frilseth Nielsen, 7.juli.

Døde:
Kammila Haugen, f. 1911.
Julie Lønstad, f. 1914.
Karl Meinik Sviund, f. 1917.
Marie Lundon, f. 1917.
Ottar Engeseth f. 1917.
Aage Rognstad f. 1947.

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Jarle Aaslund
SNERTINGDAL, TLF. 61 18 44 53 - 61 18 47 16 - Mobil 982 14 545

MASK INENTREPRENØR

Avd. Snertingdal - tlf. 97 76 89 57

Åpent
9-19 (18)

SNERTINGDAL

Norske Kvinners Sanitetsforening
Omtanke i nærmiljøetSnertingdal sanitetsforening

v/Birgit Brennhagen
Mob. 90591102
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Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 61 17 02 15 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

2870 Dokka
tlf. 61 11 00 70

- få det trykt i Land du også!

Alt på en plass med

2870 Dokka - tlf. 61 11 01 99

Snertingdal Tannlegekontoret
Tannlege Trond Wold
Tannlege Berit Natvik

Tlf. 61 18 42 59
Postboks 3 - 2838 Snertingdal

Tlf. 61 18 40 50   Mob. 920 80 040

LIA DAGLIGVARE
Tlf. 61 18 37 12

ARNE MYRVOLD
SNEKKERVERKSTED

2838 Snertingdal - tlf. 61 18 42 11

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

KOKSLIEN
MASKINSERVICE

Øvreveg 541
2838 Snertingdal

Tlf. 61 17 76 05
Mobil 930 40 123

Snertingdalsvn 1672
Tlf. 61 18 45 45
Man.-tirs.-ons. 10-17
Annenhver ons. 10-20

Torsdag stengt
Fre. 10-17
Lør. 10-14

Velkommen!

NYSETH GULV OG
VEGGSERVICE

- sprøytemaling driftsbygninger
- maling, tapetsering, gulvlegging,

våtromslegging

Tlf. 611 73 986
Mobil 951 32 967

LIFTUTLEIE

Snertingdal Servicesenter
v/Klaus Erik Sveum
Tlf.: 61 18 43 18
2838 Snertingdal

RIKSTOTO-spill hver kveld!

Storgaten 53
Telefon  61 11 10 69  Fax 61 11 21 69

Mobil 41 45 99 41

Arild Engen
ALT I GRUS OG GRAVING

Tlf. 950 85 940
61 18 32 29

TTA Lillekollen  tlf. 611 80616 
MPS Hunndalen tlf. 611 74472

Utfører vedlikehold, snørydding, snekring,
maling, hagearbeid, vedproduksjon, søm
og brukshåndverk

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Få «sveis» på håret hos

Odd Sveum’s Salong
DAME- OG HERREFRISØR

Tlf. 61 18 43 87

v/Per Arne Jostad
2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 14 15
Mob. 92 09 11 73

Gjøvik:  61 15 05 80
Toten:  61 19 84 50

HJEMMEBESØK
BLOMSTERBINDING
GRAVMONUMENTER

OPPUSSING
www.begravelsesbyraaet .net

DØGNVAKT

Trondhjemsvn. 10, 2870 Dokka
Tlf. 61 18 00 80 - fax 61 18 01 00

post@mjoselektro.no



PÅ KIRK
EVANGEN

20

21.okt. 21.s.e. pinse
Nykirke kl. 11, v/Isene
- Mark. 10, 2-9
Takkoffer : Kirkens Bymisjon 

28. oktober , Bots og bededag
Seegård  kl. 11, v/Hansen
- Dan. 9, 15-19
Takkoffer: Det norske Bibelselskap

4.nov.  Allehelgensdag
Nykirke kl. 16 (merk tid) v/ Hansen/Sønstegaard/Skard
- Matt. 5, 1-12
Takkoffer : Menighetens diakonale arbeid

11.nov. , 24.s.e. pinse
Seegård kl. 11, v/Isene. Familiegudstjeneste
Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring

18.nov.  25.s.e. pinse
Nykirke  kl. 11, v/Isene
- Joh. 5, 24-29
Takkoffer: Menighetens arbeid

25. nov. siste s. i kirkeåret
Taize gudstjeneste, Seegård kl. 19 (Merk tid). Hansen/Sønstegaard
Seegård kirkes kor deltar
Takkoffer: Seegård kirkes kor

2.des., 1.s. i advent
Nykirke kl. 11, v/Hansen
- Luk. 4, 16-22a
Takkoffer: Menighetens dåpsoppl.

9.des. 2.s. i advent
Seegård kl. 11, Familiegudstjeneste 
”Min kirkebok” til 4-åringer
Takkoffer: Søndagsskolen

Les gudstjenestelisten i Oppland Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening:
Torsdag 22.11. kl.19.00.
Misjonsmøte v/Steinar Solbakken.
Torsdag 06.12. kl.19.00.
Misjonsmøte v/Kjetil Bergmann.

Nykirke/Tabor IM tilsl.
Normisjon:
Lørdag 10.11. kl.11.30.
Formiddagstreff på Betel v/Mari og
Arnt Grimsbø.
Onsdag 12.12. kl. 19.00.
Misjonsmøte hos Ingeborg og
Oddvar Gilberg
v/Peder Amund Lunde.

Øvre Sn-dal misjonsforening av
NMS:
Onsdag 31.10.
kl.19.00.Misjonsmøte hos Ester og
Einar Hovdelien.
Onsdag 28.11. kl.19.00.
Misjonsmøte hos Marie og Leif
Kvernlien. 

Øvre Snertingdal misjonsforening
av NLM:
Onsdag 21.11. kl.19.00.
Misjonsmøte hos Ester og Einar
Hovdelien v/Steinar Solbakken.
Besøk fra Valatun mf.
Fredag 23.11. og Lørdag 24.11.
Julesalg på Betel. Åpent fra fredag
kl 18.00.
Søndag 09.12. kl.11.00.
Misjonsmøte hos Mette og Arnfinn
Gilberg v/Tor Magne Normann.
Bøssetømming.

Skogheim Normisjon:
Torsdag 22.11. kl.19.00.
Misjonsmøte v/Hanne Mette Roås.

Velkommen til 

gudstje
neste

Frist for stoff til neste
nummer er mandag 19. november.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.


