
Nr. 1 Vinteren 2008 20. årgang

- et blad for kirke og bygd i SnertingdalPPPPÅÅÅÅ  KKKKIIIIRR
RRKKKKEEEEVVVVAAAA

NNNNGGGGEEEENNNN

To menigheter -
en organist
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Årsmelding
fra side 12

Barnesider
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En riktig god påske ønskes alle våre lesere

Gratulerer med ny barnehage!

Husk fasteaksjonen
tirsdag ettermiddag
11. mars. Ta vel i mot
konfirmantene og
andre bøssebærere.
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Ikke alle kan skryte av å ha en nydelig lavvo
rundt hjørnet. Det kan Skonnordtjernet barnehage!
Foto: Magnar Sjevelås
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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.
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.nygaard@gjovik.kirken.no
Skard, John Olav
Diakon
Sønstegaard, Knut.......61 18 50 31
Sokneprest
knut.sonstegaard@gjovik.kirken.no
Aaslund, Odd
Kirketjener, Nykirke
Schiager, Inger
Kantor
inger.schiager@gjovik.kirken.no
Ødegård, Helge............61 18 17 68
Menighetsrådsleder

Leder
Inn i et nytt år, 2008...
Å kommentere små og store ting som skjer, er et av trekkene ved en
leder. Hvis vi setter fokus på de lokale saker i begynnelsen av 2008, var
det overskriften: ”Ny optimisme i Snertingdal”, som fanget interes-
sen……..

Etter at ny skole, ny butikk og ny barnehage var vel etablert, har disku-
sjonen om hvor helsesenteret skal være, versert i avisene. Vi har også
visst at to skoler, to lærerboliger og en tidligere barnehage skulle
komme for salg, og samtidig ble også et helt pensjonat lagt ut  for salg.

Det ble to helsider i Oppland Arbeiderblad og stort innslag i distriktsen-
dinga i TV. Eiendomsmegleren hadde ikke opplevd maken. Responsen
var stor, hvert av salgsprosjektene hadde mange interessenter, i løpet av
fire dager ble alt solgt. Hva var så attraktivt med Snertingdal? Typisk
bygdemiljø, mye natur, bare en halvtime til Gjøvik, ble nevnt. 

En snertingdøl som ble intervjuet på lokal-TV, sa det slik: ” Ei rolig og
trivelig bygd ……

Alle kjenner alle…. , og alle er koselige….. Så hit må dom !!”

Kanskje begynner flere å få øynene opp for de kvaliteter et bygdesam-
funn representerer. I en tid der trenden ofte er: Ja takk, begge deler og
enda litt til, kan kanskje ei rolig og trivelig bygd være forlokkende. Et
bygdemiljø som har kvaliteter som bygger på tradisjon, nærhet til natur,
det naturlige og opprinnelige. Tiden går kanskje litt roligere på bygda !

Det er litt spennende å tenke på at i bygda som for noen år siden ble lagt
ut for salg, der råder nå optimismen. Med optimismen følger også stolt-
heten. Vi bør være stolte av å bo i Snertingdal. Vi er ikke en utkant i
Gjøvik kommune, vi er en viktig del av kommunen.

Her ligger mulighetene -  så hit må dom !!

Elisabeth K

Fra ”Kirkesmil”
En gutt var med sin mor på gudstjeneste langfredag. Det var i 1946,
den første fredspåsken, og de bodde i grensetraktene mot Sverige.
Gutten ble veldig engasjert av det han hørte. På veien hjem fra
kirken spurte han gråtkvalt sin mor: ”Var det ingen som kunne
hjelpe Jesus over til Sverige?”
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Oppslagstavla

Les
”På Kirkevangen”

også på www.snertingdal.no

Åge Hunnestad til
Snertingdal
mandag 17. mars kl. 19.00 på møte hos
Mary og Erling Frydenlund.
Enkel bevertning etter møtet.
Alle hjertelig velkommen!

Skogheim sanitetsforening
arrangerer en foredragskveld i
menighetssalen i Seegård kirke,
torsdag 3.april kl. 19.00.
Temaet er: Barn
Foredragsholder er barnelege Knut Iversen

Menighetens
årsmøte
Menighetsrådet ønsker
velkommen til menighetens
årsmøte søndag 30. mars
i Seegård kirke. Møte starter like
etter at gudstjenesten er slutt.

Giro i bladet
Kontingenten på kr 100,- innen-
bygds og kr 150,- for de som
sendes utenbygds er det som
sammen med annonsene
finansierer  ”På Kirkevangen”.
På grunn av økte utgifter til
trykking og porto er det viktig at
så mange som mulig betaler for
bladet. Takk til alle som vil støtte
oss.

Hilsen oss i redaksjonen

Bergshaugen uteskole
er åpen for kaffeservering hver søndag utover vinteren
så lenge skiføret varer. Alle er velkommen innom.

Nytt klokkeslett for
Gudstjenesten
Fra og med søndag 30. mars begynner guds-
tjenesten her i Snertingdal kl 12.00 og på Biri
kl 10.00. Det kommer til å bli enkelte unntak
for eksempel 17. mai, konfirmasjon og jule-
aften. Følg med i gudstjenestelisten

Vil du leie Betel?
Egner seg for kurs, møter, konfirmasjons- og
bursdagsselskaper m.v.
For bestilling: Ring Arnfinn Gilberg.
Tlf 611 83822 / 416 71159.

Superklubben Øvre
Snertingdal
For barn over 5 år. Mandag 10.3.-
7.4.- 21.4. og 19.5. kl 14.30- 16.30.
Hos Gilberg og Thingbø annenhver
gang. Alle som har lyst til å delta er
hjertelig velkommen.

Møteuke Seegård kirke
Tirsdag 15.- Søndag 20. april kl.19.00. Misjonær Wenche Lunde taler.
Div. sangkrefter deltar. Alle er velkommen. Arr. Misjonsforeningene av NLM.

Søknadsskjemaer til
Sanitetsforeningens
alders- og trygdeboliger
på Stuveekeren 
kan hentes på kontoret til Stein
Bratteng (rett overfor Coop),
tlf. 61 18 43 24.
Leder for inntakskomiteen er
Åse Furuseth Rognstad,
tlf. 61 18 42 37.

Sang og musikk-
kveld
i Seegård kirke fredag 4.april
kl.18.00.Vi får besøk av
“Glade gutter” fra Hadeland.
Bevertning og utlodning.

Alle er velkommen!
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Tekst:1.Pet. 1, 3
Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i sin rike mis-
kunn har født oss på ny og gitt oss et
levende håp ved Jesu Kristi oppstan-
delse fra de døde !

Teksten vår lyder hver gang det er
dåp i kirkene våre. Gjenfødt ble vi i
dåpen. Det å få del i Jesu frelsesverk
og det evige liv er en så sterk hen-
delse at vi kan kalle det å bli født på
ny. Guds ord gjorde dåpen til et hel-
lig bad, til et gjenfødelsens bad, vi
ble gjenfødt til et levende håp. Jesu
oppstandelse er grunnlaget for vårt
håp, håpet om en dag å fullt ut få del
i det evige liv i den nye verden som
Gud en dag vil skape.

Hva så ? Er alle døpte Guds barn?

Realitetene lærer oss at det går an å
komme bort fra dåpens nåde.
Hvordan kan vi finne veien tilbake ?
Vi finner tilbake til dåpens nåde ved
å lytte til Guds ord og ta imot det.
Det er en sammenheng mellom
dåpen , troen og Guds ord.
Evangeliet tenner troen i oss når vi
tar imot det og troen setter oss i for-
bindelse med dåpens nåde. Vi får se
oss selv som Guds barn, rettferdig-
gjort ved nåden  i Kristus.

Men så er det slik at troen og håpet
blir angrepet i denne verden.
Prøvelser av forskjellig slag kan
anfekte vår tro og vårt håp. Peter er
realistisk i sin vurdering . Han vet at
de kristne lever i en verden som er
fiendtlig innstilt til Guds rike.
Prøvelser vil komme. Men Peter
fokuserer på den gleden vi kan ha til
tross for lidelse og motgang. Vi har
nemlig en uovervinnelig venn i
Jesus., han som overvant døden og
forgjengeligheten. Livets prøvelser
kan tjene oss til det gode. Vi kan
komme ut av dem styrket i vår tro på
vår usynlige venn. Selv døden tjener
dem til gode som elsker Gud. Den

uforgjengelige arven i den nye ver-
den ligger nemlig ferdig for oss .
Vi er blitt arvinger til det evige liv i
ved dåpen og i troen på Jesus. En
dag vil arven fullt ut være vår.

I den antikke verden hvor Peter ope-
rerte innebar vitnesbyrdet om Jesu
oppstandelse og håpet om evig liv
noe helt nytt for tilhørerne. Filosofien
til grekerne kunne ikke gi mennes-
kene noe håp hverken for tid eller
evighet, i beste fall bare noen vis-
domsord sprunget ut av erfaringen.
Heller ikke de mange religioner som
florerte i den Hellenistiske verden
kunne gi mennesker et tilsvarende
håp som den kristne tro kunne gi.

Vår tid begynner å ligne mer og mer
på Apostlenes samtid. Forkjellige
livssyn, filosofiske retninger og reli-
gioner gjør seg gjeldende i det som
før var regnet for å være kristne
nasjoner.

Det moderne menneske er på søken
etter noe. Spådomstelefonene ringes
ned. Materialismen gav dem ikke
noe svar på de mange spørsmål.
Noen fortaper seg i sekter og nyreli-
giøse retninger. Noen reiser til og
med til India  eller til  Sør Amerikas
jungel for å søke svar på sine eksi-
stensielle spørsmål.

Men behøver vi å reise så langt.
I  vår egen  soknekirke finner vi sva-
ret. Svaret er nemlig en person, Jesus
Kristus, han som kaller seg for
veien, sannheten og livet. Vi møter
ham i kirken og ellers i det kristne
fellesskap. Han er midt i blant oss
når vi er samlet i hans navn.
Døpefonten minner oss på vår dåp
og hva vi fikk i den. I nattverden få
vi oppleve Jesu nærvær på en spesi-
ell måte. Vi møter ham som vår for-
soner. Gjennom Guds ord og forkyn-
nelsen av det blir vårt kjennskap til
Jesus utdypet og fornyet.

Svaret på livets store spørsmål ligger
oss altså så nært, så nært. Likevel er
det så mange som går forbi, søker
andre steder. Det blir som å gå over
bekken i søken etter vann.

Når det er salg eller opphørssalg i en
forretning pleier folk å strømme til.
Billige varer lokker. Det er umaken
verdt og legge i vei tenker de fleste.
Dem kristne kirke har et fantastisk
bra tilbud å komme med, vennskap
med den treenige Gud og et levende
håp om evig liv. Men de fleste går
bare forbi eller kjører forbi kunne vi
kanskje ha sagt.

Men ennå er det nådens tid. Det er det
så lenge evangeliet lyder i denne ver-
den. Lykkelig er den som i tro griper
den arv vi fikk del i dåpen. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Et levende håp ved Jesu oppstandelse

Fra svensk
lyrikk:
”Visst gjør det ondt når
knoppar brister.” 
”Alle dessa dagar som
kom och gick. Inte visste
jag at det var livet.”

Vestoppland
Kammerkor

har konsert i Seegård kirke
torsdag 15. mai.

Klokkeslett er ikke bestemt.
Alle er velkommen.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008:

”Fra drøm til virkelighet”
Tirsdag ettermiddag 11. mars kommer bøssebærerne fra Snertingdal
memighet til å besøke husstandene i bygda vår for å samle inn penger til
mennesker som lever i skyggen av krig og terror.

I områder som er rammet av konflikt legges det store begrensninger på
utvikling og muligheten til å forme sin egen framtid.

I Somalia lever befolkningen med usikkerheten som kommer fra flere tiår
med krig og lovløshet, i et land som har vært uten styre siden 1970 tallet.
Den uregulerte strømmen av våpen i regionen gjør det lettvint for ekstre-
mistiske grupperinger å få tak i kuler og krutt. Som alltid er det den fattige
delen av befolkningen som lider mest. I fastetiden i år retter Kirkens
Nødhjelp søkelyset mot våpenhandel, og spør: Hva kan vi gjøre for å hin-
dre at norske kuler og krutt havner på avveie og lemlester mennesker i sør?

Irakiske ungdommer drømmer om å kunne gå uhindret på skolen og være
sammen med vennene sine. Men sikkerhetssituasjonen er anspent. Skoler
stenges, og en enkel tur til markedet kan utgjøre forskjellen mellom liv og
død.
Kirkens Nødhjelp støtter sentre i Bagdad hvor ungdom med ulik religiøs
bakgrunn kan slappe av i trygge omgivelser, gjøre leksene sine og ta kurs.
For mange er dette det eneste tilholdsstedet hvor de ikke er redde.

Som engasjerte enkeltmennesker i menigheter i Norge kan vi bidra til å ta
drømmene tilbake – enten det er drømmen om skolegang, drømmen om
ikke å være redd, eller drømmen om å kunne leve i trygge omgivelser.
Pengene som blir samlet inn i år, vil gå til Kirkens Nødhjelps arbeid med å
skape muligheter for mennesker som lever i skyggen av krig og terror, slik
at også de skal kunne se framover mot en lysere framtid. Snertingdal har
arrangert fasteaksjon i mange år. Målsettingen er å komme rundt til alle
husstandene og i tillegg slå resultatet i fjor som var på kr 16.500. sier dia-
kon John Olav Skard. Og han understreker. Ta godt imot bøssebærerne.

Lyrikk-
hjørnet
Lyrikkhjørnet vil nå
presentere et lite dikt av
Liv Norderhaug:

Håp
Ta våre tomme timer
fyll dem med håpets bilder
fyll dem med kjærlighet.

Bær dem dit kalde vinter
truer en nysådd jord.
Vern med de varme hender
svake små spirer som gror

Bibelordet
Et godt ord å ta med seg
inn i det nye året,   står i:
Jer. 29, 11.
”Jeg vil gi deg framtid
og håp.”

Dialektord:
Blæstergrop = der det ble laga jern.
Det tes = vises.
Dreftæll = dyktig el. Flink.
Dvergmål = ekko.
Dæmerså = da
Eile = lett nedbør som passerer fort.
Ettersittanes = påpasselig.
Fjåmin = vimsete.
Flust = nok.
Forkåvre = kara åt seg, ha mye.
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2 menigheter –
én organist
Tekst: Magnar Sjevelås

Endelig er den halve organiststillingen i
Snertingdal besatt! Inger Schiager, mange-
årig organist i Biri, er nå ansatt i stillingen
og vil kombinere denne med tilsvarende
stilling i Biri kirke.

Inger vil være kjent for mange – ikke
minst gjennom sitt virke som dirigent i
Seegård kirkes kor, både nå og tidligere.
Hun er utdannet musikkpedagog fra
Musikkhøgskolen i Oslo med piano som
spesialområde. De seinere år har hun
utdannet seg videre innen kirkemusikk,
også det ved Musikkhøgskolen i Oslo. Organist på Biri har hun vært siden
1988, en stilling som i tillegg har inkludert å være dirigent for et barnekor i
13 år. Hun har i tillegg vært dirigent for Biri Kantori, som Seegård kirkes kor
ved flere anledninger har samarbeidet med.

Ansettelsen er et positivt løft for menighetsarbeidet i Snertingdal og legger
bl. a. til rette for større kontinuitet i arbeidet på kirkemusikkens område. Det
vil nå være mulig i langt større grad å arbeide kontinuerlig, helhetlig og på
sikt med musikkens (og sangens) plass i gudstjenesten. Forsangere ved
enkelte av gudstjenestene er noe av det menigheten vil kunne nyte godt av. I
denne sammenheng må tilføyes at Seegård kirkes kor og Biri Kantori nå har
slått seg sammen, hvilket betyr at det er flere sangere å ”ta av”.
Sammenslåingen er i første omgang et prøveprosjekt våren 2008. 

For øvrig har koret fortsatt plass til flere stemmer, ikke minst på mannssiden.
Dersom DU har lyst til å glede andre (og deg selv!) er det lov til å ”melde
sin stemme” – øvingene foregår i Seegård kirke tirsdagskvelder.

Også hva gjelder framtidige konserter er det grunn til å tro at menigheten har
noe å se fram til! Inger er en engasjert og entusiastisk person og har tanker
om spennende samarbeidsprosjekter på sangens og musikkens områder. Vi
vil tro bygda har noe å se fram til!

Det å kombinere to stillinger i to adskilte menigheter innebærer visse konse-
kvenser: Den nye organisten kan ikke spille i samtidig i Biri og Snertingdal!
I tida etter påske og fram til sommeren vil derfor gudstjenestene vekselvis
legges til kl 10.00 og kl.12.00. Etter denne perioden vil ordningen evalueres
og eventuelle andre løsninger/ tider for gudstjenestene vil bli vurdert.

Da gjenstår det bare for På kirkevangen å ønske Inger velkommen som orga-
nist i Snertingdal! Vi vet hun gleder seg til å komme i gang - og ønsker
henne lykke til i arbeidet!

Min salme
1. Det heiv ei rose sprunge 
ut av ei rot so grann.
Som fedrane hev sunge: 
Av Isais rot ho rann,
Og var ein blome blid 
midt i den kalde vinter
Ved mørke midnatts tid.

2. Om denne rosa eine
er sagt Jesajas ord*
Maria møy, den reine,
bar rosa til vår jord.
Og herrens miskunnsmakt
det store under gjorde
som var i spådom sagt.

3. Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det født ein frelsar,
og natti vart til dag.

* Jes.7.14.   Tysk salme fra 1587.
Nos. Nr 38.

Jeg har valgt denne salmen fordi tek-
sten er for meg nydelig med at rosa
ble brukt som et symbol på Jesus.
Denne rosa eine bar Maria til vår
jord.  Det ble som Bibelen hadde for-
talt at Jesus kom ned til vår jord. Han
fødtes og vart vårt lys og beste skatt.
Alt i alt handler denne salmen om
juleevangeliet. Vevd inn i vakre ord
står denne salmen for meg som en
nydelig julesalme. Jeg er også person-
lig begeistret for melodien som passer
så fint til teksten. Som medlem av
Seegård kirkes kor er jeg også blitt
kjent med korarrangementet til denne
salmen, og likte den fra første stund.
Som ivrig kormedlem anbefaler jeg
flere å bli med å synge. Vi har et tri-
velig kormiljø og med Inger vår diri-
gent i spissen, får vi lyst til å finpusse
stemmene våre.

Jeg sender stafettpinnen videre til Åse
Furuseth Rognstad.

Med hilsen Elise Klette
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Nytt fra
menighetsrådet
Organiststillingen
Vedtak i Snertingdal menighetsråd - 29.11.2007:
Snertingdal menighetsråd innser at det vil være van-
skelig å få kompetente personer til en 50% stilling som
organist i Snertingdal og også vanskelig å beholde folk
i stillingen. Menighetsrådet mener det er viktig for den
kirkemusikalske aktivitet i menigheten at en får til en
stabil løsning på organistsituasjonen – og ser derfor
positivt på muligheten for å slå sammen organiststil-
lingene i Biri og Snertingdal.
Menighetsrådsleder har dette som utgangspunkt i
møtet med prosten, men avventer en nærmere uttalelse
til etter dette møtet. 

Gudstjenester i Snertingdal på 17.mai
Behandling i Snertingdal menighetsråd - 07.02.2008:
Sokneprest Hansen hadde hatt kontakt med 17.mai-
komiteens leder vedrørende gudstjeneste/gudstjenester
på denne dagen. Komitéen tenker seg at det skal være
bare en gudstjeneste og hadde 2 alternative forslag:

1) Friluftsgudstjeneste ved kommunehuset kl.1100
2) Gudstjeneste  vekselvis i Seegård kirke og

Nykirke kl.1100

Menighetsrådet drøftet saken og går inn for at
17.mai gudstjenesten legges til kirken. I denne
omgang tar man ikke standpunkt til om den skal
veksle mellom de to kirkene eller legges fast til
for eksempel Seegård. En bør kanskje vurdere
gudstjenestested i forhold til det øvrige 17.mai
program, for eksempel kransnedleggelse på kirke-
gården ved Seegård kirke. Dette bør drøftes med
17.mai komiteen før endelig vedtak fattes.

Gudstjenesteutvalg
Vedtak i Snertingdal menighetsråd - 07.02.2008:
Snertingdal menighetsråd utfordrer følgende til å stille
i et gudstjenesteutvalg som utarbeider forslag til guds-
tjenester og gudstjenesteplan for Snertingdal sokn:
Ole Jakob Rustad, Helge Ødegård, Laila Nygård, Inger
Schiager, Tor Arne Isene og Terje Hansen. Terje
Hansen er leder av utvalget og innkaller til møte.

Snertingdal
Menighetsråd

Vår kjære trofaste medarbeider for Søndagsskolen
ønsker avløsning. Søndagsskolen er en viktig del av
vårt arbeid og vi ser derfor etter en ny driver.

I Søndagsskolen abonnerer vi på formidlingsopplegget
”SPRELL LEVENDE”.  
Dette inneholder varierte idéer og et ferdig opplegg til
alle samlingene. Det betyr at vi ved hjelp av ”Sprell
levende” kan gi barna en ”totalformidling” av evangeli-
et. 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!

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Formidle et ”sprell levende” budskap! 

Drive søndagsskolen ut fra tanken om at barna skal få
ta i mot det glade budskap om Jesus 

Videreutvikle søndagsskolen 

Ta del i menighetens barne- og ungdomsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

Interessert i å jobbe med barn og unge!

Vi kan tilby 
Rik lønn i form av gode opplevelser sammen med
barna. Interessante utfordringer i det å formidle budska-
pet om Jesus. Tilnærmet ubegrenset frihet i jobben!

Synes du dette er spennende?
Ta kontakt med:
Menighetsrådsleder Helge Ødegård; tlf. 61 18 17 68/
950 25 542 eller andre i menighetsrådet,
Kari Drogseth; tlf. 61 18 31 57 eller 
Snertingdal Menighetskontor; tlf. 61 14 64 80.
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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Mandag 3. desember 2007 ble en his-
torisk dag i Snertingdal: Tre barneha-
ger samlet seg til én, Skonnordtjernet
barnehage. Endelig var drømmen
oppfylt, og barna i Snertingdal kunne
møte i tidsriktige og barnevennlige
lokaler idyllisk beliggende i natur-
skjønne omgivelser ved
Skonnordstjernet. De fraflyttede bar-
nehagene hadde nok også sine positive
særpreg, men det er noe eget ved å
kunne flytte til et hus som er bygget
spesielt for barn, hvor barnas behov
er hovedfokus også rent fysisk… 

Oppstarten har gått over all forventning,
det er de skjønt enige om både Bodil
Engen (fra kommunal barnehage) og
Merethe Hoffsbakken, nåværende eier.
De to deler på ledelsen, og berømmer et
personale som er positive og blide.
Totalt er de15 i tallet hvorav én mann.
Av disse er 4 førskolelærere, andre har
utdanning som barne- og ungdomsarbei-
dere, resten er assistenter med erfaring
fra barnehage. Mange av personalet har
jobbet lenge i barnehage. 
Barnehagen har 54 plasser for barn i
alderen 1 år og fram til skolealder - den
yngste blir ett år noen dager etter vårt
besøk. Til høsten skal rundt 20 av dem
begynne på skolen. Med fleksible løs-

ninger har det på det meste vært 60 barn
samtidig i barnehagen! Merethe forteller
at barna ble spurt om hva de syntes var
best med barnehagen. ”At det er så
mange barn her” var svaret fra en av
jentene, fire år.

På kirkevangen besøkte barnehagen fre-
dag 8. februar - på dagen ett år etter at
personalet fra de tre tidligere barneha-

gene hadde sin første samling, en sam-
ling som nok har vært med på å berede
grunnen for godt samarbeid videre. På
mange måter må en kunne si at også
framdriften i prosjektet er historisk: For
ett år siden var det klart at det var her
barnehagen skulle ligge. Hogsten startet
i april 2007, og selve bygget ble reist på
7 mndr. Det er godt gjort å få et så stort
prosjekt godt i havn på under 9 mndr! 

Skonnordtjernet barnehage – verdt en krone…

Med så mye snø er det mye å finne på
utendørs. Sigrid og Fredrik kjører trak-
tor (– på vei til nye brøyteoppdrag?)

Det er mange blide fjes å se – her ved to av dem: Mari og Ida

Enda noen blide fjes! På bildet sees to blad Ida, Veronika, Mia, Lars, Mari og Synne
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Vi møtes av en rekke blide fjes og
mange unger i lek. Det er ”utetid”.
Dalen er velsignet med mye snø i vinter,
noe barna vet å utnytte. Her suser de
forbi på akebrett, på veien kommer en
tråtraktor med snøskuff, andre hopper og
baser i snøen eller klatrer i stativ. Ikke
én sur mine å se! Dette er glade barn i
glade omgivelser - det er tydelig at de
stortrives ute! Så er de da også fornøyd
med sitt nye tilholdssted: Eier Merethe
Hoffsbakken forteller at på åpningen
kom en av ungene med ei krone til
henne – den skulle hun ha som takk for
den fine barnehagen! Ved siden av
”hovedhuset” står en nydelig lavvo, flyt-
tet på dugnad fra en av de fraflyttede
barnehagene.

Åpne og lyse løsninger med flyttbare
hyller på hjul gjør det mulig å dele inn
barnehagen etter forskjellige typer akti-
viteter. Ett sted er det mulig å klippe,
lime, male – et annet sted ”huser” beve-
gelse, trim, dans – og på kjøkkenet er
det bygd platting rundt en kjøkkenbenk
slik at alle kan være små kokker og delta
på baking og matlaging. Et eventyr -
rom finner vi også, og barnehagen har
boktralle. Inndelingen av lokalene gjør
også sitt til at lyden oppleves bedre. Det
er jo lett å glømme iblant at man er inne
og ikke skal bruke utestemme…
Denne uka står forberedelser til den offi-
sielle åpningen torsdag 14. februar på
programmet. Da kommer foreldre, søs-
ken og spesielt inviterte. Det er skrevet
egen sang som skal framføres – og
rekvisita til opptreden skal lages.

”Jommen er den fin!” er barnas kom-
mentar til sangen. Stykket ”Skivotten”
skal også dramatiseres. Mandagen etter
holder barnehagen åpent hus på etter-
middagen, så det er nok å ”henge fing-
rene i…”

Barnehagen har høstet mye lovord, og
både barna, foreldrene og de ansatte er
svært godt fornøyd med bygget. En spe-
siell ”attraksjon” er en bildeskjerm på en
av veggene: der vises bilder av barnas
aktiviteter gjennom dagen: disse blir
fotografert for så å kunne bli vist fram
på denne skjermen! Det må jo være
moro for stolte foreldre å kunne se sine
”håpefulle” i full utfoldelse og slik kunne
få et innblikk i hvordan dagen har vært…

Det er Trygge barnehager som har stått
for prosjektet, mens Merethe
Hoffsbakken står som eier. Driften
besørges i et samarbeid mellom Merethe
og Gjøvik kommune. Dette betyr at noen
av de ansatte har Gjøvik kommune som
sin arbeidsgiver mens andre har Merethe
Hoffsbakken. Det er visstnok første gang
en slik modell er i bruk på barnehage-
fronten. Så langt ser det ut til å fungere
utmerket! Så legges det da også stor
vekt på at alle skal utgjøre et felles team
og behandles likt…

Det er mye som skal ”finne sin plass”
ved oppstart på nytt sted og med ”nye”
folk. De to lederne synes imidlertid de er

kommet langt på vei nå. De forteller
også at de, på linje med de andre barne-
hagene i Gjøvik kommune, er med i et
prosjekt hvor en ny barnehageportal
(nettportal) skal utprøves. Denne skal
være både publikumsvennlig og gjøre
tilgjengeligheten til informasjon om de
ulike barnehagene lettere. Sverige og
Danmark samt Norge er med. I tillegg er
fristen for å søke barnehageplass neste
skoleår like rundt hjørnet. Det er med
andre ord nok av oppgaver å gripe fatt i!
På kirkevangen vil ønske lykke til!

Eier Merethe Hoffsbakken med utsikt til
Skonnordstjernet

Barnehagen er bygget for barn – her et
”rom – i - rommet”

Hele 81 barn har plass i barnehagen! Da er det behov for et visst system for sko,
klær og andre eiendeler…
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Barnesider
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1. Menighetsrådets sammensetning -
utvalg, komitéer og representasjon
A) Menighetsrådets sammensetning:
Helge Ødegård – leder, Gunn Hilde Haugen Jostad – nestleder,
Laila Brateng, Ole Jakob Rustad, Finn Brobakken, Marius
Holmen –fritak fra 22.03.07, Terje Asbjørn Hansen - geistlig
representant.
Harald Austdal – vararepresentant- fast representant fra
23.03.07, Sissel Beathe Moen – vararepresentant, Bjørg
Kokslien – vararepresentant, Aud Ingeborg Lehre Moen –
vararepresentant, Inger Amalie Aalseth – vararepresentant,
Erik Smedsrud – vararepresentant.

B)Underutvalg, komiteer og kontaktpersoner:
Diakoniutvalg:
Gunn Hilde Haugen Jostad , Kari Sjevelås, Berit Drogseth,
Anne Lise Aaslund, Anne-Marit Stanes, sekretær diakon John
Olav Skard.

Redaksjonskomite for ”På Kirkevangen”:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør, Elisabeth Kruse, Arnhild
Hasle, Magnar Sjevelås, Terje Asbjørn Hansen og annonse-
medarbeider Anne-Marit Stanes.

Kontakter:
KN-kontakt: Berit Bergli (kontaktperson med Kirkens
Nødhjelp).
Bibelselskapskontakt: Anne Lise Aaslund.
Seegård kirkes søndagsskole: Kari Espaas Drogseth.

C) Representasjon
Gjøvik kirkelig fellesråd:
Representant: Ole Jakob Rustad .
Vararepresentant: Finn Brobakken tom 25.04.07, Helge
Ødegård fra 26.04.07.

2. Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Soknediakon John Olav Skard, 100% i Biri og Snertingdal
menigheter.
Kantor Monica Korsli Solberg, 50%  sluttet 01.02.07. Kantor
Inger Schiager engasjert som vikar i 30% fra samme dato,
resten av organisttjenesten har vært dekket av flere forskjellige
vikarer.
Kirketjener i Nykirke Odd Aaslund, 50% - sjukepermisjon fra
forsommeren 2007.
Kirketjener i Seegård Kjell Skundberg, 100% permisjon fra
februar 2007.
Kirketjenerfunksjonen har vært i varetatt av forskjellige vikarer.
Menighetssekretær Laila Nygård 62,5%.
Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen (90 %) har utøvd saksbe-
handlerfunksjonen for menighetsrådet.

B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Sokneprest Terje Asbjørn Hansen – 100% fra 01.01. –
31.07.07, 50% fra 01.08.07.
Sokneprest Tor Arne Isene – 50 % fra 01.08.07.

3. Arbeidet i menighet og menighetsråd
A)Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 9 ordinære menighetsrådsmøter. Det er
journalført 69 politiske saker og 54 referatsaker dette året.

Saker som har vært behandlet :
Gudstjenesteplan – antall forordnede gudstjenester, Årsstatis-
tikk 2006, Årsmelding 2006, ,   Menighetens årsmøte, Års-
regnskap 2006 – med disposisjoner, Revisjonsberetning 2006,
Alpha-kurs, Søknad om fritak fra menighetsrådet, Søknad om
støtte til konfirmantenes egenandel, Søknad om driftsstøtte
Kafé Kampen, Søknad om støtte til korseminar, Menighetens
rolle i konfirmantopplegget, Valg på representant i styrings-
gruppa trosopplæringsprosjektet, Kirkegårdsdugnader, Valg på
vararepresentant til Gjøvik kirkelige fellesråd, Frivillige med-
arbeidere i gudstjenesten, Ominnredning i Nykirke,
Konfirmantjubileum,  Regnskapsrapporter/Budsjettkontroll,
Plankalenderen-innspill til budsjett, Flytting av arbeidssted for
menighetssekretær, Kjøp av datamaskin til menighetsbladet,
Menighetsbasar, Evaluering av prøveordning i Seegård kirke,
Søndagsskolearbeider i Seegård kirke, Offersøknader 2008,
Årsbudsjett 2008, Utleie av Seegård kirke, Uttalelse vedrø-
rende organiststillinga,  Møteplan for 2.halvår 2007 og for
2008, Valg på leder og nestleder for 2008. 

B)Menighetsmøte
Det har vært avholdt ett menighetsmøte. Menighetens årsmøte
ble holdt etter gudstjenesten i Nykirke kirke søndag 25.mars
2007. Saker til behandling var:
- Orientering om arbeidet i soknet - årsmelding for 2006.
- Hovedlinjer i årsregnskapet for 2006.
- Endring av antall forordnede gudstjenester i Snertingdal
menighet.

C) Årsstatistikk
Nøkkeltall 2007 2006 2005
Innmeldt i DNK 0 0 0 
Utmeldt av DNK 4 5 4
Døpte innført med nr. 14 27 24
Døpte bosatt i soknet 11 23 21
Ekteskapsinngåelser 4 5 8
Ekteskapsinngåelser
der minst en av brude-
folkene bor i soknet 1 5 4
Forbønn for borgerlig
inngått ekteskap 0 0 0
Gravferder
innført med nr. 23 22 34
Unge som har deltatt
i konfirmasjons-
gudstjenesten 26 25 29

Årsmelding for Snertingdal menighet 2007
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Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant.
delt. delt. delt.

Hovedgudstjenester
på søn- og helligdager 54 2944 46 2842 54 3154
(julaften og 17.mai
medregnet)
Gjennomsnittelig ant.
deltakere pr. gudstj.
på søn- og helligdag 54,5 61,7 58,4
Gudstjenester utenom
søn- og helligdager 5 120 4 199 7 643
Gudstjenester totalt 59 3064 50 3041 61 3797
Gjennomsnittelig ant.
deltakere pr. gudstj. 51,9 60,8 62,2

Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant.
nattv. nattv. nattv.
gjester gjester gjester

Gudstjenester
m/nattverd 36 498 32 472 43 1012 
Gj.sn. antall
nattverdgjester
pr. gudstjeneste 13,8 14,8 23,5

Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant.
delt. delt. delt.

Gudstjenester med
skriftemål 0 0 1 8
Familiegudstjenester 8 423 7 449 9 707
(julaften ikke
medregnet)
Gj.sn. antall delt.
pr. familiegudstjeneste 52,9 64,1 78,6
Julaftensgudstjenester 2 310 2 290 2 355
Gudstjenester
for ungdom 0 0 1 250
Gudstjenester for
barnehage- og
skolebarn 1 35 3 230 2 255
Konserter 3 253 4 344 6 578

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år.
Statistikken viser at det var 8 gudstjenester mer i 2007 enn i
2006. I 2007 ble det totalt avholdt 59 gudstjenester i soknet, da
er gudstjenestene på Snertingdal alders- og sykehjem inklu-
dert. Videre viser statistikken at antall gudstjenestedeltakere er
lavere enn de to forrige år. Nedgangen er  8,9 fra 2006 -  og
10,3 fra 2005. En ser også at gjennomsnittelig antall nattverd-
gjester er stadig synkende, fra 23,5 i 2005 til 13,8 i 2007. I
denne sammenhengen må en ta med at det i 2005 var en guds-
tjeneste med nattverd for alle konfirmantene i kommunen i
Seegård kirke. Denne trekker tallet unaturlig høyt opp i 2005. 

D)Trosopplæring
Trosopplæringsprosjektet
Alle menighetene i Gjøvik kommune ble tildelt prosjektmidler
i forbindelse med trosopplæringsreformen for fasen 0-6 år og

konfirmanttida. Kristian Sandmark er prosjektleder i Gjøvik.
Følgende tiltak/oppgaver har blitt gjennomført i 2007:
- Småbarnsgudstjeneste.
- Gudstjeneste med 4-åringer i forbindelse med utdeling av
Barnas kirkebok, hvor 27 4-åringer møtte opp.
- DVD om dåp som leveres på dåpssamtalen.
- DVD ”Kirkerottene” ble utdelt i 2007 til alle barn i alderen
3-6 år, disse ble invitert til Kirketeater i uke 12 og til
”Kirkerottegudstjeneste” den 22.april. 

Helge Ødegård har vært menighetens kontaktperson for tros-
opplæringsprosjektet.
Utover dette har elever fra 5. trinn vært invitert til gudstjeneste
med utdeling av Bibler, 35 har mottatt Bibel.

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Seegård kirke har vært i funksjon også dette
året med Kari Espaas Drogseth som primus motor. I søndags-
skolen er det 20 barn som er innmeldt.

Konfirmantopplæring
KonfPro 07, et konfirmantopplegg som er likt for alle menig-
heter i kommunen, ble gjennomført. Det var 26 ungdommer
fra Snertingdal menighet som deltok i forberedelsene til kon-
firmasjonen og ble konfirmert i september, 12 i Nykirke 02.09.
og 14 i Seegård kirke 16.09. Den første fellessamlingen for
alle konfirmanter i kirkekommunen, KICKOFF I, ble avholdt i
Hunn kirke den 29.november 2006. Så fulgte en periode med
lokalt opplegg hvor konfirmantene ble inndelt i  grupper som
forberedte aktiv deltakelse i en gudstjeneste. Fellessamlingen,
KICKOFF II, var på Gjøvik i juni i forbindelse med TT.
Hovedbolken av konfirmasjonsforberedelsen var på 5-dagers
leiren sammen med konfirmantene fra Vardal, Hunn og
Bråstad menigheter i august. Samtalegudstjenesten var siste
søndag i august. 
Som tjenesteoppgave hadde konfirmantene husstandsinnsam-
ling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon den 27. mars.
Innsamlingsresultatet i Snertingdal ble kr.16 329.50. En stor
takk rettes herved til konfirmantene og foreldre og andre frivil-
lige som bidro til gjennomføring av aksjonen som hadde som
tema ”Forglemmegei”.

E)Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 3 møter i 2007. 

Temakvelder
I samarbeid med diakoniutvalget i Biri har det blitt arrangert 4
temakvelder i 2007.
14.februar: på Biri Herredshus – ”Arbeidsglede ved å jobbe
sammen” v/ Dag Opjordsmoen.
26.september: på Biri Herredshus - visekveld med Bente Kvile
Buflod.
24.oktober: på Biri Herredshus – ”Kommunikasjon og følel-
sesbevissthet” v/ Arne Børresen e temaet
14.oktober: i Seegård kirke – ”Jeg tror på gledens Gud” v/
Karsten Isachsen.

Besøkstjeneste
Det har vært 1 samling for de 12 besøkerne i 2007.
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Institusjonsandakter og gudstjenester
Normalt er det andakt ved prest eller diakon på Alders- og
sykehjemmet annenhver uke, men noen ganger faller disse
samlingene ut på grunn av andre tjenester. 

Sjelesorg
En betydelig del av arbeidstid for prest og diakon ligger innen-
for feltet sjelesorg. Dette er samtaler med enkeltmennesker
eller flere, sykebesøk og husbesøk.

F) Kirkemusikk
Seegård kirkes kor hadde 22 registrerte medlemmer i 2007.
Kantor Inger Schiager har vært korets dirigent siden hun ble
engasjert som vikar i organiststillingen i februar. Koret har del-
tatt ved gudstjenester og andre arrangement. Dette året har
koret hatt samarbeid med Biri Kantori ved vårkonsert i
Seegård kirke og Biri kirke, korseminar med Gerd Rindal som
inspirator, deltakelse ved gudstjenestene i Biri kirke og
Nykirke på Allehelgens dag og ved julekonsert i Seegård kirke. 
I tillegg til korene deltok fungerende organist med egne num-
mer i konsertene, Gunn Inga Tofsrud på fiolin deltok på begge
konsertene og ved julekonserten var Jorid Bekkelund og
Ragnhild Skundberg engasjert både med solistinnslag og som
kormedlemmer.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 5 nummer i 2007. Dette var
bladets 19. årgang. Bladet ble trykt hos Land Trykkeri på
Dokka og opplaget er på 1250 eksemplarer. Distribusjonen til
alle husstander i Snertingdal utføres av Oppland Distribusjon.
Bladet har også 140 utenbygds abonnenter. 

H) Arrangement
I samarbeid med Snertingdal Bygdekvinnelag arrangerte
menighetsrådet juletrefest i Seegård kirke den 6. januar.
Oppslutningen var god – og vil gjerne at dette skal bli en god
tradisjon.
Menighetsbasaren på høsten er blitt en tradisjon og samler en
del folk. Loddsalget på forhånd går også bra – og basaren er
viktig for menighetens økonomi. Bruttoinntekten ved basaren i
2007 var på vel kr. 21 000.-.

4. Bygg og Anlegg
A)Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt ansvar å sørge for drift og
vedlikehold av kirker og kirkegård, er det behov for lokalt ini-
tiativ til å utføre oppgaver. Dugnaden på kirkegårdene om
våren er et viktig bidrag.
I 2007 ble det også utført dugnadsarbeid ved beising av
Seegård kirke. Den lokale innsatsen var upåklagelig. En stor
takk til de som stilte opp! 
Beklageligvis ble ikke den delen av arbeidet med å beise kirka
som var i fellesrådets regi fullført, men dette arbeidet har høy
prioritet i 2008.

Gaver
Seegård kirke mottok en testamentarisk gave etter Anna Bergli
som døde i 2005. Etter familiens ønske er denne pengegaven
brukt til et maleri av gamle Seegård kirke. Det er maleren
Anthony Caldecourt som har laget det flotte bildet som ble
avduket i forbindelse med gudstjenesten 9. desember. Maleriet
har fått en god plassering på kirketorget.

I forbindelse med salg av Emmaus bedehus mottok også kir-
ken et knyttet teppe hvor motivet er en kopiering av Leonardo
da Vincis ”Nattverden”. Teppet er laget av flere personer i
Skogheim krets og har hengt på Emmaus i 25 – 30 år. Nå har
det fått plass på kirketorget i Seegård kirke.

5. Frivillige medarbeidere
Det er mange mennesker involvert i frivillig arbeid i menighe-
tens regi i løpet av et år. Noen er allerede nevnt før i årsmel-
dinga, men ikke alle. Her vil vi ta frem alle som utfører tjenes-
ter. Vi nevner medlemmer i underutvalg, kirkeverter, de som
ordner i stand og bidrar til kirkekaffe, leder i søndagsskolen,
medlemmer i kor og korps, medarbeidere i besøkstjenesten,  i
foreningsvirksomhet, misjon, humanitært arbeid - og alle
andre, enten det er enkeltpersoner eller ulike lag og foreninger
som på en eller annen måte stiller seg til tjeneste. 

6. Takk
Menighetsrådet vil rette en varm takk til alle frivillige medar-
beidere innenfor menighetsrådets arbeidsområde og til alle
som driver frivillig arbeid i Snertingdal menighet. En spesiell
takk rettes til Kari E Drogseth for hennes innsats i søndagssko-
learbeidet gjennom mange år. En varm takk også til menighe-
tens samarbeidspartnere. Menighetsrådet retter også en takk til
ansatte i menigheten gjennom nok et arbeidsår.
Snertingdal den 07.02.08. Helge Ødegård, menighetsrådsleder,
Gunhild Ekerhaugen, saksbehandler.

Takk for livet!
Far jeg vil takke deg for livet!
Med all min begrensning er jeg skapt i ditt bilde.

Jeg takker deg for den verden du har gitt meg å leve
i: For rommets uendelighet, for jordens skjønnhet,
for havets majestet og fjellenes ro.

Jeg takker deg for alt som gror og vokser, for strøm-
mende vann, for hele det spill av farger og former
som fyller mitt sinn med stadig ny glede.

Jeg takker deg for menneskene jeg får være nær, og
for alt jeg får møte av godhet og fellesskap.

Jeg takker deg først og sist min Gud, for din kjærlig-
het som du har vist oss i Jesus Kristus.

La takknemmelighet for alt du har gitt, bli en frukt-
bar grunn i mitt hjerte.

Karsten Isachsen
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El-forsyning og
El. Installasjon

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

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
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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

”Syng-med-oss” – kveld
i  Seegård kirke

Søndag 2.mars kl.19.00

Snertingdal gospelkor
Seegård kirkes kor

Allsang

Kaffeservering
Fri entré

Kollekt til dekning av utgifter

Velkommen!
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Søndag 17.februar var gudstjenesten i Nykirke viet årets
fasteaksjon. Høstens konfirmanter deltok i programmet
og medvirket til at gudstjenesten ble en ekstra fin opple-
velse. Fasteaksjonen ”Fra drøm til virkelighet” setter et
spesielt fokus på barn og unge som er tvunget til å leve i
skyggen av krig og terror.

Menigheten ble innledningsvis ønsket velkommen av
diakon John Olav Skard før klokkene klang. Deretter
kom konfirmantene sammen med forrettende prest Terje
Hansen i prosesjon oppover kikegulvet. Lys ble tent, og
en samlingsbønn ble lest.

Presten tok utgangspunkt i bibelteksten som forteller om
da Jesus var invitert på middag hos fariseerne, om den
syndefulle kvinne som der satte seg ved hans føtter og

vætte dem med tårer, kysset og salvet dem. Jesus fortel-
ler liknelsen om 2 menn, - den ene ble ettergitt 50 dina-
rer, den andre 500. ”Den som fikk 500 dinarer ettergitt er
å ligne med en som har fått mange synder tilgitt. Den
som får lite tilgitt, elsker lite – den som får mye tilgitt,
elsker mye”. Til kvinnen sa Jesus til slutt: ”Din tro har
frelst deg!”

Hansens videre utlegning var at Jesu ord må forstås på
bakgrunn av at fariseerne holdt seg selv for å være bedre
enn andre. De var svært nøye med å overholde Det
gamle testamentes bud og å rettferdiggjøre seg selv over-
for Gud. De mistet etter hvert kjærligheten til Gud og
mennesker og mente de ikke hadde behov for tilgivelse.
De var og flinke til å oppdage og påtale andres feil. 

”Fra drøm til virkelighet” –
temagudstjeneste knyttet til årets fasteaksjon

Fra inngangsprosesjonen – med konfirmant Andreas i front
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I anledning fasteaksjonen inneholdt gudstjenesten denne
dagen en film vist på storskjerm knyttet til Kirkens nød-
hjelp sitt arbeid i områder med krig og nød. I filmen
møter vi Aya på 10 år fra Irak, Tednos på 17 år fra
Etiopia og Abdullah fra Somalia. Møtet med de tre blir
en sterk fortelling om store ødeleggelser, drepte foreldre,
pengemangel og nød, alt fortellinger som springer ut fra
krigens og terrorens grusomme virkelighet.
Filmen avslutter med en oppfordring om å ”gå med bøs-
ser”. Gjennom å delta som bøssebærere kan vi hjelpe
disse unge til å ”ta drømmene tilbake”, til å oppnå en
mer rettferdig verden.

Årets konfirmanter deltok både i tekstlesing, tekstmedita-
sjon og forbønn med lystenning. Terje Hansen kunne for-
telle at konfirmantene også hadde deltatt i forberedelsene
til dette. Nevnes må i tillegg at flere av medlemmene i
Seegård kirkes kor var med som forsangere, et bidrag
som må sies å være ”ekstra på sin plass” ved en slik spe-
siell temagudstjeneste. De ”lot seg høre…”

Tekst og bilde: Magnar Sjevelås

Under tekstlesingen var konfirmantenes inndelt i tre
grupper. Her er det Andreas som leser

Her er det konfirmant Maiken som leser teksten

Tre av konfirmantene sto for lystenningen

…og her er det ? som gir sitt bidrag



Slekters gang
Døpte:
John Eskil Kolsrud, 2.des
Amina Henriksveen, 13.jan
Thea Johansen, 13.jan
Hedvig Lindaas Nordby, 20.jan
Kristoffer Randen-Egeberg, 27.jan 
Lars Fruseth, 27.jan
Netta Aalseth, 27.jan
Basse Moen, 24. feb.

Døde:
Borghild Ekerhaugen f.1918
Magna Josefa Haganes f.1917
Astrid Gjøsti f. 1911

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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Ditt lokale byrå utfører
alle tjenester ved dødsfall og
begravelser i Snertingdal.

Hjemmebesøk.
Behjelpelig med blomster.
Gravminner.

Vakt hele døgnet
61 18 31 03

Innehaver:
Magne Ødegård Bekkelund

Åpningstider:
Mandag - torsdag: 10-17

Fredag: 10-18
Lørdag: 10-15

Utkjøring av blomster alle dager

Telefon 611 80570

E-post: blomster@snertingdal.no

Frist for stoff til neste
nummer er mandag 7. april.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.



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

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
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2.mars, 4.s.i faste
Betel kl. 11, v/Hansen
Takkoffer: Bedehusforeningen
Kirkekaffe
-Luk. 1, 46-55

9. mars, Maria budsk. dag
ikke gudstj. i Snertingdal

16. mars, Palmesøndag
Nykirke kl. 11, v/Isene
Takkoffer: Menighetens arbeid
-Joh. 12, 12-24

20.mars, Skjærtorsdag
Seegård kl. 19, v/Isene
- Joh. 13, 1-15
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring

21.mars, Langfredag
Seegård kl. 11, v/Hansen
- Joh. 18, 1- 19.30

23.mars, Påskedag
Nykirke kl. 11, v/Hansen
- Joh. 20, 1-10
Takkoffer: Immanuelkirkens
daghjem

30.mars, 1.s.e. påske
Seegård kl. 12, v/Isene
- Joh. 21, 1-14
Takkoffer: Menighetens diako-
nale arbeid

6.april, 2.s.e. etter påske
Nykirke kl. 12, v/Hansen
- Salme 23
Takkoffer: Menighetens arbeid

13.april, 3.s.e. påske
Seegård kl. 12, v/Isene
Familiegudstjeneste
Kirkekaffe/saft
Takkoffer: Søndagsskolen

20.april, 4.s.e.påske
Nykirke kl.12, v/Hansen
-Joh. 15,10-17
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband

27.april, 5. s.e. påske
Seegård kl. 12, v/Isene
-Matt. 6,6-16
Takkoffer: Menighetens arbeid

1.mai, Kr. himmelfart
Seegård kl. 12, v/Hansen
- Hebr. 2,5-9
Takkoffer: Menighetens arbeid 

4.mai, 6 s.e. påske
Nykirke kl. 12, v/Hansen
-Joh. 17, 9-17
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening:
Torsdag 27.3. kl. 19.00. Misjonsmøte
v/Svein Nyseth.
15.4.-20.4. kl.19.00. Møteuke i Seegård kirke
v/Wenche Lunde.
Torsdag 22.5.kl.19.00. Misjonsmøte v/Leif
Kvernlien.

Midtre Snertingdal Misjonsforening av
NLM:
Torsdag 13.3.kl.19.00. Misjonsmøte v/Leif
Kvernlien.
Torsdag 10.4.kl.19.00. Misjonsmøte v/Magnor
Harestad.
15.4.-20.4. kl.19.00. Møteuke i Seegård kirke
v/Wenche Lunde.
Torsdag 8.5.kl.19.00. Misjonsmøte v/Tor M.
Normann.

Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon:
Onsdag 12.03.kl.19.00: Misjonsmøte hos Mary
og Erling Frydenlund v/Mari og Arnt Grimsbø.
Lørdag 5.04.kl.11.30. Formiddagstreff på Betel
v/Solveig Prestengen og Helene Johansen.
Onsdag 30.04.kl.19.00. Misjonsmøte hos
Ingeborg og Oddvar Gilberg v/Hanne Mette
Roås.
Onsdag 14.05.kl.19.00. Misjonsmøte hos Berit
og Arnulf Bergli v/Ivar Agøy.

Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS:
Onsdag 26.03 kl.19.00. Misjonsmøte hos
Agnethe og Norleif Nordby.
Onsdag 23.04 kl.19.00. Misjonsmøte hos Ester
og Einar Hovdelien.
Onsdag 28.05 kl.19.00. Misjonsmøte hos Marie
og Leif Kvernlien.

Øvre Snertingdal misjonsforening av NLM:
Mandag 24.03. (2.påskedag) kl 19.00.
Misjonsmøte på Betel  v/Solbakken.
15.4.-20.4. kl.19.00. Møteuke i Seegård kirke
v/Wenche Lunde.
Onsdag 21.5. kl.19.00. Misjonsmøte på Gilberg
v/Tor M. Normann.

Skogheim Normisjon:
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.
Onsdag 21.5.kl.11.30. Formiddagstreff i
Seegård kirke v/Aslaug Buflaten.

Velkommen til 

gudstje
neste
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