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Jeg er så glad hver julekveld
for da ble Jesus født.

Velsignet julehøytid!

Karsten Isachsen
i Seegård kirke

side 6 og 7

Barn og
søndagsskole

side 13 og 14

Oldtids-
granskninger

side 8 - 11
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Leder
Nå er det jul igjen!
I  skrivende stund er det enda november på kalenderen, men snøen har
lagt seg som et kvitt tynt teppe over skog og landskap og skapt lysere
kvelder enn det var før den kom. Attpå til er månen på sitt største, og
lyser opp og gjør kvelden trolsk og vakker. Etter hvert tar han en pause,
men kommer igjen for fullt i julehelga.

I postkassa blir det stadig mer reklame med julemotiv og gode tilbud,
som skal hjelpe oss med å kjøpe den rette pressangen til dem vi er glad
i. Butikkene følger opp med flotte utstillinger og julemusikk som skal
hjelpe oss til å komme i den rette stemningen.

Rundt om kring i alle hjem begynner det å komme julemusikk ut av
radioen, og det lufter ferske kaker, og en sterkere eim av grønnsåpe enn
ellers i året.

Hvorfor må det være slik, tenker du. Det må ikke være slik, men jeg er
så gammeldags at jeg synes det er flott å skape litt ekstra stemning for
hverandre. Familie og venner kommer på besøk, vi er flinkere enn ellers
til å invitere noen til oss, og da er det kjekt å ha orden i heimen og litt
ekstra å servere.

Så var det det med måtehold da. Tilbudene er mange og vi må ikke la
oss rive med i pengegaloppen. Likevel, en gave til barna og andre du
setter pris på, det må vi kunne unne oss.
Julegavene vi gir hverandre, er jo til for å minne hverandre om den store
gaven Gud gav til oss, da Jesus ble født i en stall i Betlehem, for to
tusen år siden. Han kom for å frelse oss. Det var som et lite barn Gud
kom til oss og vi tar i mot ham når vi feirer jul for å minnes hans
komme til vår jord.

Ute i verden og her hjemme hører vi om mye uro, streiker, korrupsjon
og enkelte steder krig, men la oss i juledagene konsentrere oss om julens
budskap og hjemmets fred i varme lyse stuer, sammen med familie og
venner.

Bernt N.

Julebønn
Gud, vi ber til deg for vår jord.

Hold dine hender over dem som kjemper,
som lider og dør. Gi oss fred. Hør vår bønn.
La oss skimte stjernen over Betlehem.
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Oppslagstavla

Les
”På Kirkevangen”

også på
www.snertingdal.no

Hjertelig takk
“Hjemmets venner”  takker hjertligst for følgende minnegaver:
- i forbindelse med Kamilla Haugens begravelse.
- i forbindelse med Marie Lundons begravelse.

Kåre Haugen, leder

Gladsangkveld
i Seegård kirke fredag 25. jan. kl.18
Besøk fra Evangeliesenteret Granlien. 
Beverting og utlodning.
Alle er velkommen!

Juletrefest på
Betania
fredag 28. desember kl. 18.30.
Gang rundt juletreet.
Andakt.
Forskjellig program.

Alle er hjertelig velkommen!

Juletrefest på Betel
for hele familien 3. juledag kl 18.30.
Det blir tradisjonelt program med
mye gang rundt juletreet, andakt,
bevertning, åresalg og pakker til
barna.

Alle er hjertelig velkommen!

Annonse:
Helge Raaholdts legat for kultur i Snertingdal
Det skal deles ut midler til fremme av kulturelle formål innenfor:
Musikk – Historie, med vekt på lokalhistorie – Idrett og Kirkelige
formål tilknyttet Nykirke i Snertingdal (herunder alminnelig menig-
hetsarbeide). Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes  av det offentlige.
Søknad sendes styret ved leder Erik Hasli, Hasligrenda 41, 2839
Øvre Snertingdal innen 15. februar 2008.

Juletrefest i Seegård kirke
Bygdekvinnelaget og Menighetsrådet ønsker
velkommen til juletrefest i Seegård kirke lørdag
5. januar kl 18.00. Det blir barnevennlig
program med mye gang rundt juletreet, åresalg,
andakt og bevertning.
Alle er hjertelig velkommen.

Julekonsert i Seegård kirke
Tirsdag 18. desember kl 19.30 med Seegård
kirkes kor og noen inviterte solister.
Biri Kantori blir også med
Alle er hjertelig velkommen.

Julekonsert i
Nykirke
Snertingdal
Musikkforening ønsker alle vel-
kommen til julekonsert i
Nykirke torsdag 20. desember kl
19.00. Foruten musikkforeninga
deltar en Sakskvartett fra Dokka.

Velkommen til julens
gudstjenester
Juleaften:
Nykirke kl. 14.30 v/Tor Arne Isene. Takkeoffer: Kirkens nødhjelp.
Seegård kirke kl. 16.00 v/ Isene. Takkeoffer: Kirkens nødhjelp.

1. Juledag: Nykirke kl. 11 v/Hansen.
Takkoffer: Norsk Luthersk Misjonssamband.  

1. Nyttårsdag: Seegård kl. 11 v/Isene.
Takkoffer: Immanuelkirkens daghjem.



PÅ KIRK
EVANGEN

4

Tekst: Joh. 1, v. 1-5 + v. 9 - 12

I begynnelsen var Ordet . Ordet var
hos Gud og Ordet var Gud. Han var
i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt
til av alt som er til. I ham var liv og
livet var menneskenes lys. Og lyset
skinner i mørket, men mørket tok
ikke imot det.
Det sanne lys som lyser for mennes-
kene, kom nå til verden. Han var i
verden og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke. Han
kom til sitt eget, men hans egne tok
ikke imot ham. Alle dem som tok
imot  ham, dem gav han rett til å bli
Guds barn – de som tror på hans
navn.

Teksten vår er fra
Johannesevangeliet. Johannes sitt
evangelium er på en måte annerledes
enn de tre andre evangelium.

Lukas sitt evangelium  er i stor grad
en fortelling om det som skjedde.
Mens Johannes kommer med sine
tolkninger i tillegg. Johannes-evan-
geliet er i større grad et forkynnende
evangelium.

Teksten vår kalles også for Johannes
sitt juleevangelium. Han kommer
med en tolkning av Jesu fødsel.
For Johannes er det viktig å få frem
at Jesus er Guds sønn fra evighet.
I begynnelsen var Ordet og Ordet
var hos Gud og Ordet var Gud.
Johannes bruker et begrep fra gresk
filosofi, Logos – Ordet . Hos greker-
ne var Logos et overordnet livsprin-
sipp som var før alt og over alt.
Johannes  sjokkerte  nok mange
greske lesere ved å hevde at Ordet er
en person og ikke et prinsipp. Alt er
blitt til ved ham, sier Johannes om
Ordet. Verden ble skapt ved Ordet ,
Guds sønn.

I utgangspunktet var alt det skapte

godt .Mennesket bodde i begyn-
nelsen i Paradis, til de gjorde opprør
mot Guds ord og dermed mot Gud
selv. Siden måtte mennesket nøye
seg med drømmen om paradis. Helt
til Gud på en avgjørende måte grep
inn i historien. Profeten Jesaja sier
det slik : ”Et barn er oss født , en
sønn er oss gitt, Herreveldet er lagt
på hans skuldre. Han skal kalles vel-
dig Gud, Fredsfyrste og Far.”

- Julens mysterium - inkarnasjonen:
Guds sønn fra evighet ble menneske.

- Vi finner flere mysterier i bibelen:
Troens mysterium f. eks.: Lyset
skinner i mørket, men mørket tok
ikke imot det. Noen blir værende i
sin vantro. De elsker mørket fremfor
lyset. De får ikke del i troens myste-
rium. Ikke fordi Gud nekter dem.
Men fordi de er fanget i sitt eget
hovmod, sitt opprør mot Guds ord.

- Bare den ydmyke får nåde. Den
Hellige Ånd virker troen i ham.
Han kom til sine egne men hans
egne tok ikke imot ham. Jødene reg-
net seg selv som Guds folk. Men de
fleste jødene i Jesus samtid forkastet
Jesus og hans ord.

I dåpen ble vi Guds egne, vi ble del
av Guds folk på jorden, - den kristne
kirke. Men det ligger ingen automa-
tikk i dåpen. Det går an å komme
bort fra dåpens nåde. Det hele kom-
mer an på hvordan vi stiller oss til
Guds ord. Slik vi forholder oss til
Ordet -  forholder vi oss til Gud.

Så kommer Jesus også til oss her i
Snertingdal denne julen. Han kom-
mer til sine egne. Vi møter ham i det
kristne fellesskap , - i  kirken, på
bedehuset og i andre sammenkom-
ster i hans navn. Tar  vi imot ham ?
Han vil oss vel. Han vil la oss få del
i sin nåde og godhet. Vi får rett til å
kalle oss Guds barn.

Han som selv er lyset vil hjelpe oss å
leve i lyset. 

Apostelen Johannes sier det slik.
Sier vi  at vi har samfunn med ham,
men vandrer i mørket  da lyver vi og
følger ikke sannheten. Vi forstår hva
mørket er i denne betydning: uopp-
gjort synd og opprør mot Guds ord. 
Vi lever i en tid der ingen sannheter
ligger fast lenger, enhver finner sin
egen vei også når det gjelder den
kristne læren – teologien.

Trenger vi egentlig noen lære, spør
mange i vår tid? Blir ikke enhver
salig i sin tro? Vi har fått et mang-
fold av trosretninger, sekter og livs-
syn i vårt land. I bibelen heter det at
troen kommer av læren - forkyn-
nelsen, derfor er den av største
betydning. Hvis læren er falsk kan
også troen bli falsk.

Drømmen om paradis lever videre
hos menneskene. Lykkelig er den
som blir kjent med ham som kaller
seg selv for Veien – veien til paradis
– nemlig Jesus Kristus. Når vi blir
hos ham vil han føre oss trygt til det
nye paradis som Gud en dag vil
skape. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Julens mysterium

Ord av tidl. Biskop i
Hamar Alex Johnsen:

Julen er en vidunderlig tid.
Det er den eneste tid på året
hvor vi er helt normale:
Levende opptatt av hva andre
ønsker seg, og vi prøver å
sette oss inn i deres sted.
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Barnas Misjonsprosjekt i Mali
Barnas Misjonsprosjekt i NLM  (Norsk Luthersk Misjonssamband) er Mali
for skoleåret 2007/2008. Dette kan du gi penger til – og be for står det i
informasjons brosjyren for prosjektet.

I forbindelse med julesalget på Betel tok Hanna og Inga utfordringen på
strak arm. På forhånd hadde de bakt pepperkaker, laget såpe og pynteting
som de solgte på egen stand på julesalget. Og alt ble solgt og innbrakte kr
2.575,- til prosjektet. Et resultat de kan være stolte av.
Selv om julesalget er over trengs mer penger og ønsker du å gi til prosjektet
kan du ringe kretskontoret på Gjøvik for å få oppgitt riktig kontonummer.

Misjonærene som bor i Mali bor i et av verdens fattigste land. Da er det vik-
tig at de kan hjelpe de som bor der til å få et bedre liv, samtidig som de for-
teller dem om Jesus.

Pengene du gir vil blant annet gå til alfabetskoler, for det er mange barn og
voksne som ikke kan lese å skrive i dette landet.

Julesang:

Midt i
hårdest
vinter
Tekst: Christina Rosetti
Oversatt av Svein Elingsen

1.
Midt i hårdest vinter
skjedde det en gang:
Som i jern lå jorden
under vindens sang.
Sneen la et teppe over
iskald jord. 
Midt i hårdest vinter
ble Maria mor.

2.
Han som skulle fødes,
var Guds egen sønn.
Hvor var husrom? Ingen 
hørte Josefs bønn.
Men en stall ble åpnet
for de to til sist.
Og Maria fødte Jesus Krist.

3.
Engler og kjeruber, kledd
i himmelsk drakt, kunne ha
vært samlet rundt ham og
holdt vakt. Men ved krybben 
ser vi ingen englehær.
Josef og Maria kneler der.

4.
Hva kan jeg vel bringe
med meg inn til ham?
Hvis jeg var en hyrde,
gav jeg ham et lam.
Hvis jeg var en konge,
gav jeg gull. Men nå?
Hva har jeg?
Midt hjerte  skal han få.

Nøss legat
Av fondets avkastning skal det deles ut midler for 2007. Enkeltpersoner
og foreninger i Snertingdal kan søke. Søknad med opplysninger sendes
til Soknepresten i Snertingdal, Øvre Torggt. 24 B, 2815 Gjøvik.
Søknadsfrist: Mandag 19. desember.
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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Også i høst har diakoniutvalgene i Biri
og Snertingdal stått som arrangør for
temakvelder i de to menigheter.
Høstens program innledet med
”Prøysen og Skjæraasen i ord og
toner” på Biri herredshus 26.septem-
ber. Her var det trysilkunstneren Bente
Kvile Buflod som sto for programmet.
Onsdag 24.oktober var det foredrag
om ”Kommunikasjon og følelsesbe-
vissthet” ved Arne Børresen, sykehus-
prest med bl.a. erfaringer fra Modum
bad. Også denne gang var Biri her-
redshus ”åsted”. 

Onsdag 14.november var turen kom-
met til Seegård kirke og Karsten
Isachsen. Denne kvelden hadde over-
skriften ”Jeg tror på gledens Gud”.
Og, ja – det ble en glad kveld!

Seegård kikes kor åpnet kvelden med
fire sanger valgt på bakgrunn av kvel-
dens tema – glede. Dette var
”Halleluja – lova herren”, ”Liten
blomst og stille kveld”, ”Da Pacem
Domine” og ”Hambanati”, sistnevnte i
gospel-sjangeren. Før Isachsen startet
sitt foredrag sang alle med i ”Åpna
hjartans dør”, salme 402.

Isachsen er kjent for å ”ha ordet i sin
makt”, for å få sagt ting som på
samme tid oppfattes som morsomt og
til ettertanke. Denne kvelden åpnet
han med noen rosende ord om Seegård
kirke, hvilket fantastisk bygg snerting-
dølene hadde fått! Han var spesielt
opptatt av altertavlen, at kunstneren
hadde klart å fange det fantastiske
øyeblikk da Jesus, på vei opp til sin
Far i himmelen, velsignet sine disipler.
Det siste de så var Jesu velsignende
hender… Han henviste i denne forbin-
delse til siste del av misjonsbefaling-
en. 

Karsten Isachsen har de seinere år
vært opptatt av å samle på lyspunkter i
sine møter med medmennesker. Disse
har dannet utgangspunkt for en av
hans bøker, ”Lyspunkter”, som utkom
i 2003 – og presenterer hva han ”ler

av, og hva som utløser sorg og sinne”.
Boka har for øvrig solgt så bra at den
kom i sitt 6.opplag nå i sommer! Tro
er ikke mening men nærvær! Glede er
å være sammen med mennesker som
vil deg godt! Enkelte av disse lyspunk-
tene har sitt opphav i ”god skilting”:
”Tenk, takk og vær glad!” over døra i
en landsbykirke i England. Andre
eksempler han trakk fram var ”Adgang
tillatt for uvedkommende” ved en
kirke i Danmark. – Og: ”Åpent på
grunn av sykdom”. Mer treffende kan
det vel knappest sies… Han trakk også
fram Arnulf Øverlands dikt ”Det som
du ga kan ingen ta fra deg”. Det ”store

spørsmål” er: Hvordan kan vi i det
hele tatt eie noe når selve livet er et
lån? Men, det er én ting vi eier: Det vi
får av Jesus!

Isachsen trakk fram enkeltpersoner
som hadde framstått som glade men-
nesker. En av disse var den store sven-
ske underholderen Povel Ramel. 16 år
gammel mistet han begge sine foreldre
i en trafikkulykke. Han bestemte seg
for at den beste måte å hedre sine for-
eldres minne på var å ”spre glede” i alt
han foretok seg. Resultatet vet vi, ikke
minst fra TV-skjermen og alle hans
programmer sammen med Wenche

Kunsten å få sagt det – uten å si det…
- temakveld ”Jeg tror på gledes Gud” med Karsten Isachsen

Karsten Isachsen trollbant sitt publikum, ca 130 i tallet. Han tar ikke betalt for
slike foredrag, men har med egne bøker for salg. Denne kvelden benyttet flere
seg av anledningen til å kjøpe. Overskuddet går til å drifte 3 sentre Isachsen har
bygget opp for å kunne gi et tilbud om ”påfyll” for prester som måtte ha behov
for det
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Myhre. Han trakk videre fram folkets
reaksjoner ved Kong Olav V’s døds-
fall, og alle de lys som ble tent på
Slottsplassen, ikke minst av barn! Kan
noe av grunnen til denne (og lignende
reaksjoner) skyldes at avstanden både
til vår himmelske og jordiske far i dag
er blitt for stor, at de er blitt litt diffuse
for oss? – Og at Kong Olav V på et vis
ble en ”farsfigur” for oss alle?
Isachsen leste i denne forbindelse et
dikt av Stein Mehren som omhandler
foreldrenes evigvarende kjærlighet.
Kjærlighet fra foreldre opphører aldri,
men går videre til neste generasjon,
besteforeldre, deretter oldeforeldre…

Dersom vi ser Jesus i ”slektshistorisk
perspektiv”, ligger Hans liv her på jor-
den kun 80 generasjoner tilbake i tid.
Men, Jesus kommer fra fremtiden, fra
evigheten….

Den norske kirke er laget av modale
hjelpeverb: Den er full av ”skal/ skal
ikke, bør” osv! I Bibelen er slike verb
nesten totalt fraværende! Er det slik at
denne type ”påbud” skremmer de unge
– de under 20 – vekk fra kirken? Jesus
er et verb, levende – han tok brødet,
brøt det, ga dem og sa….Jesus hadde
alt vi har bruk for! 

Et annet område Isachsen var opptatt
av var den arv vi i ”de eldre generasjo-
ner” har gjennom salmeskatten vi pug-
get i vårt møte med folkeskolen som
barn. Han viste til tida før han selv ble
prest, til et besøk hos en døende i
Gausdal. Det var ikke lenger mulig å
oppnå kontakt. Isachsen begynte å
synge en kjent og kjær salme, og han
som lå for døden nynnet etter hvert
med… Hva med de unge i dag som
ikke har salmer å støtte seg til?

Fortapelse er å gå gjennom livet uten å
ha behov for å benytte Guds godhet.
Isachsen fortalte at han nå er i ferd
med å skrive en salme. Det går tregt –
han er kommet til linje 2. Salmen skal
hete ”Herrens glade dager”. Han hen-
viste i denne sammenheng til et dansk
(?) sitat: ”Jeg er meget overflatisk,
men det stikker ikke dypt”. Presten
Dagfinn Hauge hadde ikke ”hobbies”.
I hele sitt liv og i all hans gjerning var
mennesker hans store interesse og
”hobby”. Hauge var bl.a. prest for

dødsdømte unge i alderen 18 – 25 år
under krigen. Slik var det mange tusen
som hadde et personlig forhold til
ham. Han framhevet følgende to gle-
der:
1) gleden over å være til
2) gleden over å høre Jesus til – i ung-
dom som i alderdom.
- Både sviket og gleden var med helt
fram til døden….

Selv bestemte Isachsen seg tidlig for å
leve med Jesus. Vi er underveis til
livets morgen, ikke ”aftensol”. Han
henviste til sanger/ salmer som sier
noe om dette: ”My Lord, what a mor-
ning”, ”I den stille klare morgen”. Vi
er underveis til livets glede; - en ”opp-
fordring” til å leve med smil og glede,
til å sette vår lit til Jesus…

Synd er som å ha gjester som ikke vil
gå. Hvem vil du ha i ditt hjertes inner-
ste rom? ”Jesus og de jeg er glad i ”
var Isachsens eget svar. Gleden er å
være til, å ha Jesus i sitt hjerte. Han
har begynt å be kveldsbønn igjen:
”Om jeg våkner er Du hos meg, om
jeg ikke våkner, er jeg hos Deg!” er en
enkel, men megetsigende bønn. Han
viste i denne sammenheng til Paulus:
”Om jeg lever eller dør hører jeg
Herren til”.

Avslutningsvis kom han inn på Roald
Fangens salme ”Guds menighet er jor-
dens største under”, en salme han
lenge oppfattet som ”verste form for
skryt”. Helt til han fikk vite at salmen
var blitt skrevet mens Fangen satt i
krigsfangenskap. Han fikk etter løsla-
telsen spørsmål om troen holdt, og
svarte: ”Troen brast, Jesus ikke!”. Har
du skjønt nåden, har du skjønt alt!

Underveis hadde Karsten Isachsen lagt
inn salmer alle deltok i. Dette var, i til-
legg til salmen innledningsvis, ”En
underfull frelser jeg eier”, ”Å salige
stund uten like, han lever, han lever
ennu” og ”Å Jesus, du som fyller alt i
alle”.

I ”kjent Isachsen-stil” avsluttet han
med å invitere de rundt 130 frammøtte
på kaffe: ”Det skal helst være stigning
mot slutten i alle program. Nå blir det
kaffe!

På kikevangens redaktør og prest Terje Hansen på vei til kaffen
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Per Kristenstuen og
oldtidsgranskningene
Selv om Per Kristenstuen aldri har vært leder i
Snertingdalstreff må en kunne si at han med sin iver og
store engasjement har vært drivkraften i mye av det som har
foregått. Særlig gjelder det oltidsgranskningene. Riktignok
har han hatt mange gode hjelpere, det må vi ikke glemme,
men Per har på en spesiell måte gått foran. Han er så
levende interessert i dette arbeidet og husker så godt alt han
har sett og hørt. 
Snertingdalstreff er ei lokalhistoriegruppe øverst i
Snertingdal. Gruppa ble stiftet i 1986 og er en undergruppe
av Gjøvik Historielag. Det er 67 medlemmer hvorav ca. 20
er aktive.
Formålsparagrafen, eller mottoet til Snertingdalstreff er; å
dokumentere bygdas historie og publisere den for befolk-
ningen.  

De har gjennomført mange prosjekter og en kan kort nevne: 
- Registrert og kartfestet kjente stedsnavn i bygda (nesten
3000 navn).
- Merket og skiltet: nedlagte husmannsplasser, rester av
gamle dammer, kverner og sager.
- Kvistet, skiltet og merket ca. 80 km med gamle seterveger.
- Og sist men ikke minst har gruppa funnet og registrert 58
jernutvinningsanlegg. De   

fleste er datert til eldre jernalder. 
- Initiert utgravning av sperregjerde i et stort elgfangstsy-
stem i Kråkhuggu. Systemet er dokumentert brukt i eldre
bronsealder og i tiden ved Kr.f.

Oldtidsgranskingen i Snertingdal er kommet i gang pga.
lokalt initiativ, men har hele tiden vært i samarbeide med
Oppland fylkeskommune og Universitetet i Oslo.
Funnene i bygda har vært svært interessante. Av den grunn
hadde UKM (Universitetets kulturhistoriske museum) i år
2000 etterutdanningskurs for arkeologer her. Jernvinne og
fangstsystem for elg var temaet og 10 arkeologer deltok.
Til nå er det utført over 30 radiologiske dateringer (C14-
dateringer) av jernvinne og fangstsystem.
Resultatene har vært oppsiktsvekkende. Fangstsystemet er

Per Kristenstune i Snertingdalstreff har med sin iver og store
engasjement vært drivkraften i mye av det som har foregått.
Særlig gjelder det oldtidsgranskningene.

Leif Kvernlien, Tore Pettersen og Torstein Jostad slapper av foran de nye informasjonstavlene ved Sprengebekkvegen.
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datert til midten av eldre bronsealder. (1600 til 1200 år
f.Kr.) Fem dateringer av jernvinner er datert til førromersk
jernalder, (500 f.Kr. til år 0), og flere fra romertid (år 0-400
e. Kr). Førsteamanuensis ved UKM, Jan Henning Larsen,
leder forskningen i Snertingdal.

Gruppa har også fått utført pollenanalyser av to myrer, en
sentralt i bygda og en ved gamle setrer på åsen.
Statsstipendiat ved UKM, Helge Irgens Høeg har utført pol-
lenanalysene.

Snertingdalstreff har til nå brukt  ca. 94.000 kroner til regis-
trering og datering av tidligere ukjente kulturminner.
En C14-datering koster kr. 2356,- og for pollenanalysene er
det betalt kr. 20 000,- per stk.  pluss dateringer. 
Pengene er samlet inn ved to kronerullinger i bygda, egne
arrangement og ved bidrag fra Gjøvik kommune, som har
vært svært positive til forskningen i Snertingdal.

Beskrivelse av prosjektet

- Snertingdalstreff har foreslått for Oppland fylkeskommune
å publisere noe av denne forskningen ved å tilrettelegge
jernvinneanlegget R 22C for publikum. Tilretteleggingen vil
være å sette opp informasjonsskilt å gjøre anlegget lett til-
gjengelig for publikum.

- De har også foreslått å sette opp informasjonsskilt ved
fangstsystemet i Kråkhuggu.

- Videre ønsker de pollenanalyse av prøveserie fra
Geithusmyra i Kråkhuggu. Prøveserien ble tatt 2001, men
er ikke analysert. 

Resultatet vil fortelle vegetasjonshistorien, og i grove trekk om
menneskelig aktivitet i området fra siste istid og til vår tid. 

Jotunheimstien, i regi av Den Norske Turistforening, går
midt gjennom kjerneområdet for jernvinner og fangstsy-
stem. Stien ble  åpnet 2006. Snertingdalstreff mener pro-
sjektet kan ha en attraksjonsverdi for interesserte. Oppland
fylkeskommune, kulturvern.og Universitetes
Kulturhistoriske Museum er positive til dette, og har bidratt
til å kvalitetssikre prosjektet.

Etter å ha trillet grus på stien ned mot jernvinna vest for Stor-Svarken måtte de kvile litt. Fra venstre: Helge Raaholdt, Torstein
Jostad, Jørgen Skaug, Einar Hovdelien og Tore Pettersen

Fangstgrop. Informasjonstavle om fangstsystemene for storvilt
i Kråkhugguområdet. Tavla er plassert øst for Røstadsetra
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Snertingdalstreff har på dette grunnlaget gjort jernvinne R
22C, tilgjengelig for publikum. Jernvinna er datert til tiden
like før Kr.f. (BC150-AD55). Den ligger vest for Stor-
Svarken og nær Sprengebekkvegen hvor myrmalm er blot-
tet i vegskråningen.

Snertingdalstreff har fått midler til følgende:
Informasjonsskilt ved rasteplass/myrmalm og ved  jern-
vinne, pluss anvisningsskilt.
Bygging av ca 70 m enkel gangsti fra Sprengebekkvegen til
R 22 C. 
Informasjonsskilt ved fangstsystem.
Informasjonsskilt ved setrene, som forteller om vegeta-
sjonshistorien og menneskelig aktivitet i området siden siste
istid, basert på bla. pollenanalysen fra Geithusmyra
Materialer til bord og stoler på rasteplas ved jernvinna R 22C.

Snertingdalstreff hadde ikke egne midler til prosjektet, men
har utført det praktiske arbeide på dugnad. 

I forbindelse med tilrettelegging og skilting av kulturminnet
var det befaring av de berørte parter den 29. august 2006. 
Målet med befaringen var å diskutere og bli enige om hvor-
dan tilrettelegging og skilting skulle gjøres. Det ble disku-
tert hvor omfattende tilretteleggingen og de fysiske inngrep
skulle være. Til slutt ble det alminnelig enighet om at det
måtte legges vekt på det pedagogiske, slik at folket forsto
hva de så. En illustrasjonstegning som viser hvordan vi
mener driften av jernvinna kan ha vært for ca. 2000 år siden
vil være et bidrag til dette.

Tiltak:

Det var enighet om å opparbeide en gruset plass ved
Sprengebekkvegen.
Plassen ble så stor at en buss kan parkere, og plass til ett
tungt bord med krakker. Dette ble som en rasteplass ved bil-
vei. 
Stien til kulturminne starter fra rasteplassen, og ved starten
på stien er det satt opp skilt med generell tekstinformasjon
om jernutvinning. 
Stien mot jernvinna er ryddet og laget som en smal grus-
gang, slik at alle ser hvor stien går. 
Opparbeidtet sti går fram til en fin grasslette 10-15 meter
vest for jernvinna. Her er plassert et skilt med en situasjons-
tegning som viser hva som foregikk på kulturminnet for ca.
2000 år siden. Foto av ferdig utgravd jernvinne R 14 vil
illustrere hva som finnes under torva, men som vi ikke ser. 
Stien til kullgropa på moreneryggen mot syd er ryddet og
merket fra dette skiltet for å styre de skuelystne bort fra
slaggskråningen. 
Bru over dyp grøft mot kullgrop er bygget.
Kulturminnet er ryddet for kvist og oppvoksende trær. 
Det er skrevet en skjøtselsavtale der ansvaret for det årlige
vedlikeholdet er plassert.

På informasjons tavla er følgende informasjon satt opp:

Dugnadsgjengen tar en pust i bakken på den nye sittegruppa ved Sprengebekkvegen. Fra venstre: Torstein Jostad,, Einar
Hovdelien, Arve Kværnlien, Leif Kvernlien, Tore Pettersen og Jørgen Skaug
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Gammelt industriområde

I disse traktene, ved Svarkevatna og Kråkhuggu, begynte jernut-
vinning av myrmalm de siste to-tre århundrene f.Kr. Størst var
virksomheten de første århundrene e.Kr. Arkeologene mener jern-
produksjonen da var så stor at mesteparten ble eksportert ut av
området, trolig til stormakten på kontinentet, nemlig romerne.
Dateringene viser at jernblæstringen har pågått til slutten av
1200-tallet. Altså en epoke på ca. 1500 år. Så langt tidsrom er
svært sjelden.
Hettittene i Lille-Asia var trolig de første som laget jern av malm.
I Norden ble teknikken kjent ca. 500 år f.Kr.
Bronse, som var kjent tidligere, var et kostbart metall og lite
brukt av vanlige folk, det var et metall for overklassen.
Jernet ble derfor et stort framskritt for menneskene. Dårlige red-
skaper av tre og stein, ble erstattet av solide jernredskaper. Våpen
ble selvsagt laget av jern.  
Naturressursene som må til er myrmalm, trekull og luft.
I dette området må forholdene ha vært ideelle.
Lokalhistoriegruppa Snertingdalstreff har siden 1995 registrert
nærmere 60 jernvinner i bygda. 
Ca. 30 C14-dateringerer er utført. Over 80 % er fra jernalder
(vikingtid og eldre), og de fleste fra eldre jernalder.

Snertingdalstreff 2007.

Tekst og foto: Per Kristenstuen.
Tilrettelagt for På Kirkevangen av: Bernt Nygård.

Trekningsliste for Menighetsbasaren 2007

Nr. 1. Kvart kilo kaffe, Jens Klette. 2. Kvart kilo kaffe,
Leif Ringsrud. 3. Kvart kilo kaffe, Magnus Tomter. 4.
Kvart kilo kaffe, Irene Øverstad. 5. Sokker, Elbjør
Ødegård. 6. Honning, Bjørn E. Brateng. 7. Honning,
Synnøve og John Ulvesveen. 8. Honning, Odin
Lillesolberg. 9. Honning, Øyvind Netland. 10.
Glassbolle, Mimmi Jostad. 11. Osteklokke, Sissel Dybdal
m/fam. 12. Rengjøringsprodukter, Edgar Kletthagen. 13.
Dusjgel og rollon, Åsmund Rognstad. 14. Håndklær,
Sissel Dybdal. 15. Håndklær, Sigrid Amlie Kokslien. 16.
Dreide boller, Judith Fruseth. 17. Isskrape/diverse vinter-
utstyr til bilen, Harald Udahl m/fam. 18. Sofapute, Laila
og Bernt Nygård. 19. Gavekort fra Odd Sveum salong,
Ingrid og Andreas Bergli. 20. Gavekort fra Sentrum
Blomster, Judith Fruseth. 21. Gavekort fra Sentrum
Blomster, Åse og Øyving Austad. 22. Gavekort fra
Snertingdal , Astrid og Jarle Ringvold. 23. Forkle, Lars
Jøran Ødegård. 24. Sengesett, Cato Ulvesveen. 25.
Laken, Ottar Markeng. 26. Forundringspakke, Ole
Skonnord. 27. Forundringspakke, Siv Henriksen. 28.
Asalea, Mikal Trønnes Nygård. 29. Trefat, Geir
Bratlistuen. 30. Stettfat, Kine Ulvesveen Skiaker. 31.
Sengesett,  Jonas og Even Bergli. 32. Såpe fra Skonnord
Gård, Olga og Kristian Kokslien. 33. Duk, Håkon
Solberg. 34. Løper, Bård Anton Bratsveen. 35. Lys,
Anders Haugen. 36. Lysestake, Sigrid Aalseth. 37.
Lysestake, May Karin og Geir Lønstad. 38. Lysestake,
Aksel Engen. 39. Pizzasett, Marthe og Jostein Fladsrud.
40. Vaffeljern, Hege Susann Lyshaugen. 41. Gavekort fra
Lien Sag, Åse Marit Seegaard. 42. Bok,(Vakre Gårder),
Ann Carina og Andreas Kvisgaard. 43. Fruktkorg, Trond
Are Normann. 44. Kjøkkenmaskin og gavekort fra Coop
Marked, Snertingdal, Åse Marit og Lars Seegaard.

Alle Gevinster er avhentet.
Hjertelig takk til alle som støtter menighetsarbeidet ved å
kjøpe lodd og gi gevinster.

Trekningsliste for basarbord under
julesalget på Betel

1.Julekaffe, Tina, Joakim og Jonas Sveum. 2.Blomster,
Ingrid Sollien. 3.Håndklær, Magnus, Amund og Lars L.
Nereng. 4.Pledd, Marit og Margit Slettum. 5.Julestjerne,
Mikal Haugerud. 6.Juleduk,Marie Kvernlien.
7.Lysestake, Mary og Erling Frydenlund. 8.Sengesett.
Inga Gilberg. 9.10 kg sukker, Odny Gaaserud.
10.Pyntejuletre, Marie Traasdal. 11.Mattermos, Målfrid
Austdal. 12.Håndmixer, Jostein og Alexander Kjenseth.
13.Vaskebøtte m/innhold, Ingeborg og Oddvar Gilberg.
14.Matkurv, Marie Kvernlien. 15.Spekepølse, Hari son
Røste. 16.Matkurv, Hilde Nygård og Anders Rudnå.
17.Hvetemel, Aslaug og Steinar Nordby. 18.Matkurv,
Marie Traasdal. 19.Wok-panne, Fam. Ruth og Petter
Kvalsvik. 20.Bordlampe, Berit og Melvin Moen.
21.Juleduk m.m., Ane Skredderstuen. 22.Matkurv, Ingrid
Sollien. 23.Hårføner, Arnhild Hasle. 24.Fruktkurv, Arvid
Hagaseth. 25.Adventskrans, Aslaug Haugnes.
26.Matkurv, Alma Sveum. 27.Fruktkurv, Gunnhild
Ekerhaugen. 28.Spekepølse, Gudveig og Ole Randen.
29.Fruktkurv, Daniel Trønnes Johansen. 30.Pæreskinke,
Arve Kværnlien. 31.Matkurv, Astrid Alund.
32.Fruktkurv, Ingrid Granseth. 33.Fruktkurv, Reidun og
Ottar Kvernlien. 34.Lysestake, Morten Austdal m/fam.

Informasjonstavle om jernutvinning vest for Stor-Svarken
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MIN SALME
Jeg vokste opp i ei lita bygd på Vestlandet. Der sto ”bedehus-
kulturen” sterkt, og jeg fikk tidlig kontakt med den kristne
sang- og salmeskatten.

Dette var den gang vi lærte salmevers på skolen. Organiserte
fritidsaktiviteter var bl.a. barneforening og  barnekor. Jeg
gikk hos min gamle lærerinne og lærte å spille gitar, og det
var knyttet sammen med religiøse sanger. Jeg hadde også en
farmor som gjerne spilte gitar og sang for oss barnebarna.

Når jeg blir utfordret på å presentere ”Min salme” er det van-
skelig å velge. Men det går mot jul, og da velger jeg et minne
og en sang som står levende for meg:

Juletrefest på bedehuset der ”alle” var med. Kakao og mat
serviett, og gang rundt juletreet. Ring på ring med barn og
voksne, organisten på tråkkeorgelet og alle de kjente, kjære
julesangene.

Og så til slutt følgende sang, med ”overstemme” på refrenget
av klare kvinnestemmer, vil alltid følge meg som et lyst og
godt minne: Den himmelske lovsang. Jeg finner den i min
mors gamle sangbok: ”Nasjonalforeningens søstersangbok”:

DEN HIMMELSKE LOVSANG

Den himmelske lovsang har rikere toner
Mer liflig og sølvren en klang
Enn all jordisk musikk, skjønt vårt hjerte seg fryder,
Når skogen og dalen gjenlyder av sang.

Kor:
Å herlige lovsang i Guds paradis
Når himlens hærskarer istemmer hans pris!

Hist oppe er sangen lik vannenes brusen,
Og himlen er full av dens lyd.
De salige ånder sin Frelser lovpriser,
De jubler av glede og synger av fryd.

Kun de kan den himmelske lovsang istemme
Hvis sjel har fått nåde hos Gud
Ved troen på Jesus, sin Herre og Frelser,
Kun disse skal se ham og kalles hans brud.

Jeg utfordrer min ”korvenninne” Elise Klette.

Hilsen Laila Refstad

Bedehuset
Emmaus er solgt
Etter en del arbeid med å prøve å skaffe mer
aktivitet på Emmaus, uten at det har lykkes,
vedtok generalforsamlingen i bedehusfor-
eningen å selge bedehuset.

Tomta som Emmaus ble bygget på, fikk de av
gården Snartum i 1937. Det var derfor natur-
lig å spørre dagens eiere av Snartum om de
var interessert i å kjøpe eiendommen, med
husa på, tilbake til gården, noe de har takket
ja til.

Dette betyr ikke at tidligere eiere av bedehu-
set, Skogheim ungdomsforening og
Skogheim Normisjon  er lagt ned.
Skogheim Normisjon har allerede søkt
menighetsrådet om å få ha sine samlinger i
Seegård kirke, noe menighetsrådet har sagt ja
til.

Det betyr at Skogheim Normisjon heretter
skal ha sine samlinger i peisestua i kirken 3.
onsdag hver måned, vekselsvis  misjonsmøter
og formiddagstreff annenhver gang. Første
møte blir onsdag 20. februar kl 19.00 v/ Ole
Jakob Dyrnes som synger og spiller i tillegg
til å tale.

Skogheim Normisjon er glade for at menig-
hetsrådet ser positivt på at de kan bruke kir-
ken til misjonsmøter og formiddagstreff.

Tradisjonen med juletrefest som har vært på
Emmaus 3. juledag hvert år er etter dette
over. Formannen i det tidligere bedehusstyret
anbefaler folk å slutte opp om de andre jule-
trefestene i bygda som holdes 3. juledag, 4.
juledag og lørdag 5. januar. Detaljert program
for disse festene på side 3 i dette bladet.
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Glimt fra menighetsbasaren
Den tradisjonelle menighetsbasaren ble av holdt i Seegård kirke
søndag den 28. oktober. Menighetsrådet hadde gjennomført for-
håndssalg av lodder over hele bygda og på basarkvelden ble det
solgt enda flere lodd, noe som førte til et godt økonomisk resultat.
Bildene viser loddselgere, loddkjøpere og folk som hygget seg
med en prat over kaffekoppen.
Menighetsrådet takker alle som støttet basaren med gevinster
og kjøp av lodd.

Foto: Magnar Sjevelås

Glimt fra julsalget
på Betel
Også dette året ble det et vellykket julesalg på Betel.
Tilbudene var mange av kaker, gaver, bøker, cd’er, barnas
misjonsprosjekt og ikke minst stort basarbord, åresalg og ser-
vering av kaffe og gode kaker.
Også det åndelige med andakt og sang var tatt vare på, og det
hele var et fint sosialt tiltak hvor mange hadde tid til å stå å
slå av en prat med hverandre.

Foto: Andres F. Rudnå
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Flott gave til
Seegård kirke
Anna Bergli var en ivrig medarbeider i det kristne arbeidet i
Snertingdal i hele sitt liv, hun døde i 2005. En av hennes
ønsker var at etter hennes død skulle Seegård kirke tilgodesees
med en gave på kr. 50.000,-.
Ved tildelingen av gaven ble det foreslått, av hennes arvinger,
at pengene kunne brukes til utsmykning av kirken, og de fore-
slo at det kunne lages et maleri av gamle Seegård kirke etter et
foto som datteren Bjørg Karin hadde tatt.
Menighetsrådet ble ved  gudstjenesten i Seegård kirke 9.
desember overrakt et maleri som maleren Anthony Caldecourt
i Hov har malt. Bildet har fått en flott plass på østveggen på
kirketorget. Et vakkert bilde som du ser med en gang du kom-
mer inn gjennom døra.

Foto: Laila Nygård.

Snertingdal Menighetsråd takker hjertelig for den vakre gaven!
Helge Ødegård, menighetsrådsleder

Du er verdifull

Du skal vite at vi andre regner med deg.
Du skal innse at minst fire-fem mennesker,
dine nærmeste, er helt avhengige av deg.
Du skal vite at vi vet det er noe godt og
verdifullt i deg som vi har brukt for.
Du skal vite at du har noen menneskelige 
egenskaper som vi holder av.
Du skal vite at vi andre også
kjenner til å føle seg betydningsløs,
verdiløs, ensom og mislykket.
Du skal vite at du hører sammen med oss.
Du skal vite at vi vil gjøre mye for deg.
Du skal tro at ditt eget liv
og vårt samfunns bestående i stor grad er
avhengig av din innsats.
Vi - du og jeg – kan løse problemene
i fellesskap.

Ukjent

Bok til
4 åringene
Søndag 9. desember deltok de fleste
av bygdas 4 åringer i familieguds-
tjenesten i Seegård kirke og mottok
sin egen kirkebok. Her har de fleste
tatt plass foran alterringen.

Foto: Laila Nygård
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VVEELLKKOOMMMMEENN TTIILL SSSSØØØØNNNNDDDDAAAAGGGGSSSSSSSSKKKKOOOOLLLLEEEENNNN  !!!!  

   GGOODDTT NNYYTTTT ÅÅRR !! 
 
 
 
 

Samlingssted:  Vi  starter  opp  søndag  13. januar   
i  Seegård kirke,  kl.11.       Tid: ca. 1 time 

 HHEEII 

vvåårrEENN  22000088 

HHeerr eerr oovveerrssiikktteenn oovveerr SSøønnddaaggsssskkoolleenn ””VVåårrhhaallvvåårreett 22000088””::
SSøønnddaagg   1133.. jjaannuuaarr::    SSaammlliinngg kkll..1111        
 
SSøønnddaagg     33.. ffeebbrruuaarr::  SSaammlliinngg kkll..1111   
SSøønnddaagg  1100.. ffeebbrruuaarr :: **FFaammiilliieegguuddssttjjeenneessttee kkll..1111    
SSøønnddaagg  2244.. ffeebbrruuaarr::   SSaammlliinngg kkll..1111 
   
SSøønnddaagg  1166.. mmaarrss::   SSaammlliinngg kkll..1111   
 
SSøønnddaagg     66.. aapprriill::   SSaammlliinngg kkll..1111 

SSøønnddaagg   1133.. aapprriill:: **FFaammiilliieegguuddssttjjeenneessttee kkll..1111   
 
SSøønnddaagg   2277.. aapprriill::  SSoommmmeerraavvsslluuttnniinngg kkll..1111..  
VVii kkoosseerr oossss mmeedd bbrruuss oogg nnooggoo aattttåått..     
 
 
KKoomm……....……....oogg hhuusskk aatt ddeett eerr lloovv åå hhaa mmeedd nnooeenn vvookkssnnee ooggssåå!! 
HHiillsseenn KKaarrii oogg MMaaggnnuuss DDrrooggsseetthh 

  

                                                                                                                                                                                               
TTaa kkoonnttaakktt hhvviiss ddeett eerr nnooee ddeerree lluurreerr ppåå::  
KKaarrii EE.. DDrrooggsseetthh ttllff.. 6611 1188 3311 5577 eelllleerr mmeedd MMeenniigghheettsskkoonnttoorreett ttllff.. 6611 1133 3355 7700 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

VVii  ttaarr  hhvveerraannddrreess  hheennddeerr  oogg  ssttiilllleerr  oossss  ii  rriinngg..  
VVii  eerr  eenn  mmaassssee  ssøøsskkeenn,,  oossss  sskkiilllleerr  iinnggeennttiinngg..  
FFoorr  GGuudd  eerr  FFaarr  ttiill  aallllee  ––  oogg  jjoorrddeenn  eerr  vvåårrtt  
sstteedd..  OOgg  aallllee  vveerrddeennss  mmeennnneesskkeerr,,  ddee  eerr  vvii  
vveennnneerr  mmeedd..                                               
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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

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!

HARALDSEN AUTO AS
Dokka

TLF. 61 11 00 22
Med anlegg for bil



Slekters gang
Døpte:
Nikolai Stanes, 7.okt.
Tom Vangen, 28.okt.
Elena Fladland Øversveen, 28.okt.

Døde:
Rolf Malfred Myrheim f. 1923.
Liv Karin Hagen f. 1970.

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

18 PÅ KIRK
EVANGEN



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

19
PÅ KIRKEVANGEN



16.des. 3.s.i advent
Nykirke kl. 11, v/Isene.
Takkoffer: Menighetens dåpsopp-
læring
-Jes. 40, 1-8

24.des. julaften
Nykirke kl. 1430 v/Isene
Seegård  kl. 1600 v/Isene
Takkoffer begge kirker: Kirkens
nødhjelp
- Luk. 2, 1-14

25.des. 1. juledag
Nykirke kl. 11 v/Hansen
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband  
- Joh. 1, 1-14

1.jan. Nyttårsdag
Seegård kl. 11, v/Isene
Takkoffer: Immanuelkirkens
daghjem 
- Matt. 1,20b-21

6.jan. Kr. åpenbar.
Nykirke kl. 11, v/Isene
Takkoffer: Snertingdal
Sanitetsforening
- Joh. 8, 12

13. jan Vingårdssøndag
Seegård kl. 11, v/Erlimo
Takkoffer: Seegård kirkes kor
- Luk. 17, 7-10

20.jan. Såmannssøndag
Nykirke kl.11, v/ Isene/Skard
Konfirmantpresentasjon
Takkoffer. Menighetens konfir-
mantarbeid
- Rom. 10, 13-17

27. jan. Kr. forkl. dag
Seegård kl. 11, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens kirkemusi-
kalske arbeid
- Joh. 17, 1-8

3. febr.  Søndag før faste
Nykirke kl. 11, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens dåpsopp-
læring 
- Joh. 12, 24-33

10. febr.  1. s i faste
Seegård kl. 11, v/Isene
Familiegudstjeneste
Konfirmanter deltar
Takkoffer: Menighetens dåpsopp-
læring

17.febr. 2.s. i faste
Betel kl. 11, v/Hansen
Takkoffer: Bedehusforeningen
- Luk. 7, 36,50

24. febr. 3.s. i faste
Seegård kl. 11, v/Isene
Takkoffer: Menighetens arbeid
- 2.Kor. 12, 7-10

2. mars.  4. s. i faste
Nykirke kl.11, v/ Hansen/Skard
Temagudstjeneste. Konfirmantene
deltar. Takkoffer: Menighetens
dåpsopplæring

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening
Onsdag 23. januar kl. 19.00. Misjonsmøte
v/Åge Thingbø.
Torsdag 21. febr. kl. 19.00. Misjonsmøte
v/Kjetil Bergmann.
Torsdag 27. mars kl. 19.00. Misjonsmøte
v/Svein Nyseth.

Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon:
Onsdag 12.12 kl. 19.00: Misjonsmøte hos
Ingeborg og Oddvar Gilberg
v/ Peder Amund Lunde.
Søndag 20. januar kl.19.00: Årsmøte hos
Kjellaug og Ole Skonnord
Andakt ved Ann Helen Aaslund.
Onsdag 13.02 kl.19.00: Misjonsmøte hos
Agnethe og Norleif Nordby v/Thor Lindstad
Lørdag 1.03.kl.11.30: Formiddagstreff på
Betel v/Helene Johansen og Åse Berit
Rognstad.
Onsdag 12.03.kl.19.00: Misjonsmøte hos
Mary og Erling Frydenlund
v/Mari og Arnt Grimsbø.

Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS:
Onsdag 23.01  kl.19.00: Misjonsmøte hos
Mary og Erling Frydenlund.
Onsdag 27.02 kl. 19.00: Misjonsmøte hos
Ingrid og Arvid Haug.
Onsdag 26.03 kl.19.00: Misjonsmøte hos
Agnethe og Norleif Nordby.

Øvre Snertingdal misjonsforening av NLM
Onsdag 18.01. kl.19.00. Misjonsmøte
v/Kjetil Bergmann.
Onsdag 20.02. kl 19.00. Misjonsmøte hos
Laila og Bernt Nygård v/Kjell Holm.
Onsdag 19.03. kl 19.00. Misjonsmøte
v/Steinar Solbakken.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 20.2. kl.19.00. Misjonsmøte i
Seegård kirke v/Ole Jakob Dyrnes.
Onsdag 19.3. kl.11.30. Formiddagstreff i
Seegård kirke v/Else Stensrud.
Onsdag 23.4. kl.19.00. Misjonsmøte i
Seegård kirke. Besøk fra Dokka
Normisjon.

Velkommen til 

gudstje
neste

Frist for stoff til neste
nummer er mandag 4. februar.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.

20 PÅ KIRK
EVANGEN


