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Kom mai du skjønne milde,
gjør skogen atter grønn

Mens Snertingdal nye skole ble bygget i 2006 / 2007 gikk folketoget den 17. mai fra skolen til
sentrum, og talen for dagen og resten av underholdningen foregikk foran det gamle 

kommunehuset Solvang. Bilde er tatt i 2007. Foto: B.Nygård
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Leder
På kirken.no har vi funnet flg. artikkel: 

Forslag til ny salmebok
- Det blir god bredde i den nye salmeboka. Svært mye av det som har vært
med i våre to nåværende salmebøker, blir med videre, men vi har valgt ut
mellom 350 og 400 salmer som blir nye i salmeboksammenheng, forteller
sekretæren for salmebokutvalget, Åge Haavik.
Salmebokutvalget under Kirkerådets Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) satte

punktum for sitt arbeid i mars 2008. Utvalgets forslag skal bearbeides av NFG i
slutten i april. Dersom Kirkerådet i juni finner at de vil støtte salmebokforsla-
get, går det ut på høring til menighetene i august. Høringsfristen blir ved
utgangen av 2008. 
Salmebokutvalget hadde sitt første møte i september 2004 og har gjennom-

gått over 5000 salmetekster og melodier. - Vi nærmer oss det vi har planlagt,
både når det gjelder totalantall og fordeling av tekster på bokmål og nynorsk i
den nye salmeboka. Vi står igjen med mellom 1000 og 1100 tekster, men en del
av disse er dubletter eller tripletter, forteller Haavik.   

Hitlåter
- Mange av de nye sangene som er blitt mye sunget de siste årene, har fått
plass. Noen av advents- og juleslagerne er med, slike som Tenn lys, et lys skal
brenne, Nå er den hellige time og Solbarn, jordbarn. Fra før er det også kjent at
Vem har tänt den stjärnan er på plass, sangen som Erik Hillestad og Carola står
bak, forteller Haavik. 
Også andre svært kjente sanger ser ut til å ligge godt an til å få salmestatus.

Det gjelder for eksempel Bjørn Eidsvågs Eg ser at du er trøtt, for ikke å snakke
om Eivind Skeie og Sigvald Tveits Morgendagens søsken fra Portveien 2. 

Mange språk
Latin er på full fart tilbake i norsk salmesang. Taizé-sangen Laudate omnes
gentes har allerede stått på gudstjenesterepertoaret mange steder. Nå kommer
den inn i salmeboka i følge med Ubi caritas og Confitemini Domino. 
Også Negro spirituals kommer inn – sammen med andre engelske tekster.

Sometimes I feel like a motherless child har fått plass, samt Where you there
when they crucified my Lord og Go, tell it on the mountain. Det gjelder også We
shall overcome og Just a closer walk with Thee. 
Fordelingen på målformer er så langt knapt to tredeler på bokmål og drøyt

en tredel på nynorsk, og i tillegg er det mellom 110 og 120 tekster på andre
språk. Det skal også være med noen samiske salmer til jul, påske, dåp, vigsel
og gravferd. De er tenkt å dekke et minimumsbehov på steder hvor det er et
visst samisk innslag i befolkningen, uten at det er naturlig å anskaffe samiske
salmebøker der. 

Viser blir salmer
Den mest markante nyheten i forslaget til ny salmebok, er kanskje innslaget av
allmenne sanger og dikt, som nå skal få status som autoriserte gudstjenestesal-
mer. Men kirkens fineste arvegods ser også ut til å være på plass. 

Dikt
Dikt, viser og allmenne sanger er i ferd med å bane seg vei fra den litterære
kanon inn i salmeboka. Forslaget fra salmeutvalget, som skal til behandling i
Kirkerådet i juni, inneholder blant annet Evert Taubes Änglamark, Arnulf
Øverlands Snevit er natten, Nordahl Griegs Til ungdommen, Olav H. Hauges
Det er den draumen me ber på og Alf Prøysens oversettelse av Nils Ferlins
tekst Mitt hjerte er ditt.
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Tekst: Apgj. 2, 36-41

Teksten vår er en del av en lengre
tale som Peter holdt på Pinsedag.
Utgangspunktet for talen var
Pinseunderet, utgytelsen av Ånden.
Mange var nysjerrige etter å ha hørt
om Åndens virkning i apostlene.
Apostlene forkynte spontant Guds
ord på fremmede språk.

Nå var flere tusen samlet for å høre
Peter tale. - Peter som natt til lang-
fredag hadde vært en forskremt per-
son stod nå frem og talte Guds ord
med stor frimodighet. Den Hellig
Ånd hadde gjort sin gjerning i ham.
Peter hadde fått åpenbart betydning-
en av Jesu ord og gjerning.

Peter forkynte for dem at
Messiasprofetiene hos Joel og David
fikk sin oppfyllelse i Jesus. Jesu liv,
død og oppstandelse var forutsett i
skriftene.

Peter peker på at det var jøder som
fikk Jesus korsfestet, de brukte
Pilatus som et verktøy. Det stakk
dem i hjertet å høre dette. Da var det
to muligheter: Forherdelse eller
anger og spørsmål om frelse.

Hva skal vi gjøre? spurte de Peter.
Den Hellige Ånd hadde gjort sin
gjerning i dem som spurte. Svaret de
fikk var: ”Omvend dere og la dere
døpe i Jesu navn, så vil dere få syn-
denes forlatelse og Hellig åndens
gave.”

Også i dag er det mange som kom-
mer i kontakt med apostlenes vitnes-
byrd. De møter vitnesbyrdet i kirken,
gjennom medier, gjennom møte med
mennesker. Reaksjonene er ulike.
Noen trekker likegyldig på skul-
drene. Andre reagerer med motstand.

Kirken er alt for negativ. Den har et
for negativt menneskesyn hevder
noen. De vil ikke høre tale om at vi

er syndere innfor Gud som trenger
tilgivelse. De har ikke bruk for noen
frelser. De kritiserer forkynnere som
holder fast ved apostlenes lære. Slike
forkynnere blir gjerne kalt for mør-
kemenn, ukjærlige, fordømmende
o.s.v. 

Kritikere av apostlenes lære rammes
av det profetiske ord : ”Dere skal
høre og høre men ikke forstå.”
- Underforstått: Dere vil ikke forstå. 
Det er nemlig slik at den som oppo-
nerer mot Guds ord opponerer mot
Gud selv, blir en Guds fiende. I
Hebreerbrevet lyder det slik : ”I dag
om dere hører den Hellige Ånds røst,
da forherd ikke deres hjerter.”

Den Hellige Ånd vil så gjerne opply-
se apostlenes vitnesbyrd om Jesus
for oss. Åpner vi vårt hjerte, da vil vi
lære Jesus kjenne. Og vi lærer å se
sant på oss selv. Ånden får gjøre sin
gjerning i oss. Vi får se oss selv som
tilgitte syndere. Vi får se oss selv
som Guds barn, at vi har fått del i
barnekåret.

Det innbærer også at Ånden vil
utruste oss til tjeneste. Misjonsopp-
draget gjelder fortsatt, det ble  ikke
bare gitt til apostlene. Vi kan støtte
misjonen på forskjellige måter. Vi
kan være med å veilede barn og
unge i den kristne tro. Vi kan være
med å vise barmhjertighet mot den
som har det vanskelig eller er
ensom. Paulus har et nøkkelord i den
forbindelse: ”Tro virksom i kjærlig-
het.”

Det innebærer Kristus - likhet i liv
og karakter. På våre gjerninger og
holdninger skal det kjennes om vi
har Ånden eller ikke. 

Åndens frukt er: kjærlighet, glede,
fred, godhet , tålmodighet, og sann-
ferdighet . Det er altså Ånden som
virker dette i oss ved Guds ord. Hva
så , skal vi selv stille oss passive? 

Vår natur står Ånden i mot , skriver
Paulus. Vår gamle natur vil søke å
frembringe negative frukter som
fiendskap, hat, misunnelse og umoral
hos oss.

Som kristne står vi i en strid. Men 
det er Ånden som gir oss kraft til
den gode strid og Ånden som gir oss
seier.

Pinsedag blir gjerne kalt for kirkens
fødselsdag. Med Åndens komme
begynte kirkens tidsalder.

De troende hører hjemme i et felles-
skap. Individualisering av troen er
ikke i samsvar med Guds ord. I
Kirken – i det kristne fellesskap kan
troen få utfolde seg, bli korrigert, bli
fornyet og opprettholdt. Alt dette er
Åndens verk. 

Trosbekjennelsen er formet i flertall:
”La oss bekjenne vår hellige tro.”
Bønnen som Jesus lærte oss er en
fellesskapsbønn : ”Fadervår, du som
er i himmelen”. 

Det går vel an å ha en hemmelig tro,
en skjult tro. Gud ser til hjertet. Men
det er vel ofte en forkrøplet tro. Gud
vil vi skal komme frem og inn i fel-
lesskapet  med vår tro, slik at Ånden
kan få gjøre sin gjerning i oss, slik at
vi får del i helliggjørelsen, bli mer
Kristus-lik.

På den måten kan Guds rike vinne
frem i oss og i verden. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Pinsedag – Kirkens fødselsdag

Bibelordet
Min hjelp kommer fra
Herren, han som skapte
himmel og jord!
Salme 121,2.
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1.Fagert er landet du oss gav, 

Herre, vår Gud og vår fader!

Fagert det stig av blåe hav,

soli ho sprett og ho glader,

signar vårt land i nord og sud;

såleis di åsyn lyser, Gud,

over vårt Noreg i nåde.

2. Likjest vårt folk i mager jord

skjelvande blomen på bøen, står

utan livd i vind frå nord

tett innmed kanten av snøen.

Herre du ser med miskunn ned,

Folket vårt gjev du livd og fred,

Er oss så kjærleg ein Fader.

3. Her nedi grunnen sveitten rann

trufast åt fedrane våre.

Her dei sin heim og hugnad fann,

dogga med smil og med tåre.

Her har det flødt ein såkornflod

Varm av vårt beste hjarteblod,

Her har me grobotn å veksa.

4.Tidi ho renn som elv mot os,

Fort skifter sumar med vetter.

Fader ver alltid Noregs los

radt til dei seinaste ætter!

Herre vår Gud, vårt Noregs Gud,

Varda vårt land frå fjell til flud,

Lær oss å gå dine vegar!

5.Signa då Gud vårt folk og land,

Signa vårt strev og vår møde,

Signa kvar ærleg arbeidshand,

Signa vår åker med grøde!

Gud utan deg den vesle urt

veiknar og visnar, bleiknar bort,

ver du oss ljoset og livet!

Jeg valgte denne salmen fordi det
vekker minner fra min konfirma-
sjonstid. Vi hadde Hans Ihlen
Nistad som prest, og en gang vi
var i Biri Kirke på ”læsaing”, så
skulle vi stå på ”koret” og synge
denne salmen. Det var en mektig
opplevelse og det ”let så fint, syn-
tes jeg”. Derfor blir det dette min
salme.

Stafettpinnen sender jeg videre til
Eva Karin Brennhagen Haugen.

Med hilsen
Åse Furuseth Rognstad

Min salme
”Fagert er landet du oss gav” Nos. Nr 740

Ordtak:
Den steinen man ikke klarer å
løfte, får man la ligge. 

Vil du behandle en sak ordentlig,
så spør tre oldinger.

Hugg velgjerninger i marmor, skriv
fornærmelser i sand.

En` glede driver hundre sorger på
flukt.

Fra ”Kirkesmil”

”Kunne jeg få synge en
salme i dag?” spurte presten
som var på husbesøk hos en
endre dame i menigheten. 

”Ja, gjør det du, sa damen, -
så går jeg på kjøkkenet og
lager kaffe imens.”

Ord og utrykk
Drytte = riste, for eksempel hegge-
bær
Ålvær = spiser all slags mat
Halvhempe = ei kjerring som er
slurvete
Omsomst = forgjeves, unyttig
Ilkurin = sint, dypt såret
Flifør = ha penger å betale med
Forkovre = kara åt seg
Eilmeinkje =     geitrams, (plante)
Grindsle =   grind, port, le
Framsleng = tenåring
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Oppslags-
tavla

Les
”På Kirkevangen”

også på
www.snertingdal.no

Gladsangkveld
Det blir “Gladsangkveld” i
Seegård kirke fredag 13.juni
kl.1800
Vi får besøk av
Evangeliesenteret fra
Granlien.
Bevertning og utlodning.
Alle er velkommen !

Vil du
leie Betel?
Egner seg for kurs, møter,
konfirmasjons- og burs-
dagsselskaper m.v.
For bestilling:
Ring Bernt Nygård.
Tlf 611 83875 / 952 40550.

Peru-misjonær i
Snertingdal
Midt i april arrangerte de tre misjonsforeningene i dal’n som er til-
sluttet Norsk Luthersk Misjonssamband misjonsuke. De hadde
besøk av Peru-misjonær Wenche Lunde som har vært i Peru i ca
15 år.

Det er 10 år siden hun kom tilbake etter siste perioden i Peru.
Mesteparten av denne tiden har hun brukt til å reise rundt i hele
Norge som predikant. Hun var en sprudlende og interessant person
å lytte til. Hun forkynte Guds Ord på en levende og aktuell måte.
Samtidig fortalte hun mye fra misjonærlivet i Peru.

Det var rikelig med sangkrefter på møtene som ble holdt i Seegård
kirke, bortsett fra første kvelden hvor møtet var på Betel.
Sangkreftene besto av både sanggrupper med lokal tilknytning og
andre som kom litt lenger fra. Mænsing, Sangdamene og
Sangvennene for å nevne noen av de som deltok.

Møtene var godt besøkte og misjonsuken ble avsluttet med storfa-
miliesamling på søndag ettermiddag. Her var det noe program for
liten og stor. 

Folket gav uttrykk for at vi hadde hatt en flott møteserie med
Wenche Lunde.

Tmn.

Peru-misjonær Wenche Lunde talte på møtene

Vårkonsert
Seegård kirkes kor og Biri
Kantori har vårkonsert i
Biri kirke  søndag 25. mai
og i Seegård kirke torsdag
29. mai. Begge steder
kl 19.00.
Alle er hjertelig velkommen.
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”Gladsangkveld” i Seegård
Fredag 4.april var det ”Gladsang kveld” i Seegård kirke.
Vi hadde besøk av  ”Glade gutter” fra Hadeland. Noen av guttene har tidli-
gere spilt i danseband. Det ble mye fin sang og musikk.  Nærmest en ønske-
konsert ble det,  - da tilhørerne kunne komme med sine sangønsker. Vi fikk
også høre fortellinger fra ”Guttenes” liv.

Det ble en god stemning i menighetssalen denne kvelden.
God bevertning ble det også. 

Det blir ny gladsangkveld i Seegård  kirke den 13.juni kl. 18.
Velkommen !

Tekst: Terje Hansen
Foto: Torgeir Onsrud

”Glade gutter” fra evangeliesentret på Hadeland framførte mye fin sang og
musikk.

De mange frammøtte likte det de hørte

Kom mai
du skjønne milde
Kom mai du skjønne milde,
gjør skogen atter grønn, 
og la ved bekk og kilde,
fiolen blomstre skjønn. 
Hvor ville jeg dog gjerne, 
at jeg igjen deg så. 
Akk - kjære mai,
hvor gjerne gadd jeg i marken gå. 

Om vin’tern kan man have så
mangt et tidsfordriv,
man kan i snøen trave,
åja, et lystig liv.
Men når seg lerker svinge, 
mot sky med liflig slag
på engen om å springe, 
det er en annen sak.

Kom derfor mai du milde, 
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde,
fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne, 
at jeg igjen deg så.
Akk - kjære mai, 
hvor gjerne gadd jeg i marken gå.

Tekst: D.Jæger. Melodi:W.A.Mozart.
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Stiftelsesmøtet ble holdt på Dal Pensjonat 1. juli 1948, og
det møtte fram 15 kvinner som var interesserte. På dette histo-
riske møtet fikk de god hjelp fra Oppland Bondekvinnelag og
fru Rostad fra Vardal var tilstede står det i et referat. Formann i
Snertingdal skog og landmannslag Petter Skjerven hjalp til å
lede møtet. De fikk en innføring i bondekvinnelagets lover, og
de la planer og kontingenten ble 3 kr. det første året. De ville
ha møter hver 3. mandag i måneden og møtene skulle ambu-
lere mellom medlemmene. Flere og flere medlemmer kom til
etter hvert. Skjønt ikke alle mannfolk var like begeistret i star-
ten.

Noen av kara mente at kvinnfolka hadde noe anna å gjøra enn
å gå på møter. En annen skal ha sagt at kvinnfolka flyg nok
lell!

Kvinnene satt seg høye mål i starten. Det var jo bare 3 år etter
krigen sluttet, et vaskeri i bygda var nødvendig, for ikke alle
hadde innlagt vann. Det var også behov for et offentlig bad, og
laget ville være pådrivere slik at det ble et samfunnshus her.
For mange var det nødvendig å lære å spinne og veve. Og
mange kurs ble satt i gang. Plantefarging eller flatbrødbaking
var også en aktivitet, for å nevne noe. Og laget søkte kommu-
nen om å innføre en husmorvikarordning og andre gode formål
som et lite lag ikke kunne greie alene, så det lønte seg å samar-
beide med kommunen.  Flere saker ble hørt og godkjent da de
hadde flere støttespillere. Bondekvinnene ville ha ei kvinne
med i skolestyret, og da ble det sagt at det fortrinnsvis skulle
være ei mor.

Fra første stund dreiv ikke bondekvinnelags møtene bare med
lagssaker, men de hadde et koselig sosialt samvær, hvor de
kunne snakke om det de hadde på hjertet. Det kunne hende at
kvinnene ikke var borte på noe annet i måneden så det var
godt å komme sammen med likesinnede. Det var viktig for
dem å komme på møtene, og mange spleiset om drosje. Årene
gikk og oppgavene ble tidkrevende og mange. De engasjerte
seg i skolesaker, helsespørsmål, og ikke minst ble det diskusjo-
ner da det skulle innføres ny odelslov som var til høring flere
ganger. Meningene var mange og spriket nok noe i forhold til
hva mennene mente. 

Når det gjaldt sykelønnsordningen for kvinnene i landbruket
var ikke den helt god.  Når kona jobbet på gården burde hun få
like rettigheter med sykelønn og trygdemuligheter som man-
nen. Men den diskusjonen var lang og vanskelig både offentlig
og privat.

Laget har hatt mange dyktige formenn og medlemmer
gjennom tidene. Vi må nevne våre 2 æresmedlemmer
Marianne Oudenstad som var formann i 14 år og Gerda
Nylander som var formann i 8, studieleder i 6 år og satt i fyl-
kesstyret for Oppland bondekvinnelag en periode.

Da Gerda Nylander var leder hadde hun en egen evne til å få
med folk i bygda. Hun var kreativ og interessert. Hun tok opp
svært viktige spørsmål om kvinnenes rettigheter og hvor lite
bondekonas arbeid var verdsatt sammenlignet med andre.  Der
blant å opparbeide seg poeng i folketrygden, var et viktig
tema.

Miljøspørsmålet var laget tidlig opptatt av. De så for seg hvilke
farer våre drikkevannskilder sto overfor, ikke minst Ringsjøen.
Som Gerda Nylander sa: ” Vi må begynne med oss sjøl”, og ba
alle medlemmene å teste vaskepulver. Laget kontaktet en vas-
kepulverprodusent og ellers tok undersøkelser i nærbutikkene
om de fulgte oppfordringen om ikke å selge vaskepulver som
inneholdt fosfater. Bondekvinnelaget var den første kvinnefor-
eningen i Gjøvik og Toten regionen som satte i gang en slik
aksjon.

Da Mjøsaksjonen startet satt ei kvinnegruppe i Gjøvik i gang
med aksjon mot vannforurensning. Dette ble slått stort opp i
avisene, hvor Gerda Nylander uttalte i etterkant: ”Initiativet til
kvinneaksjonen mot vannforurensning fortjener all vår støtte,
men det er et faktum at Snertingdal bondekvinnelag ”tyv-

Snertingdal Bygdekvinnelag 60 år
Det var en lang ”prosess” før kvinnene torde si ja til å stifte lag i Snertingdal. Ideen måtte liksom ”modnes” ei tid. Den som
gjorde forarbeidet og tok initiativet, var Elisabeth Oudenstad. Hun var innflytter, og bodde på gården Nøss.

Åse Marit Seegaard framfører sin jubileumsberetning på byg-
dekvinnelagets 60 års jubileum
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startet” med vaskepulvertester for snart 2 år siden. Men for all
del må det ikke bli noen sovepute for laget, for naturvern må
gå kontinuerlig.”

Tror at laget vårt var kjent i hele fylket for sin store kursvirk-
somhet, og det var takket være Gerda Nylander. Fra 1982 sier
årsmeldinga at det hadde vært 19 kurs i gang og 8 studieringer.
Hele 192 deltagere på et år er godt gjort. 

Laget har i mange år hatt sine faste gjøremål. Et av det er å
bebo Engumstua på Eiktunet, for en dag. En fin familiedag
som er artig å få være med på. I mange år har vi hatt ei fast
bakstekone, Agnethe Nordby på Eiktunet, og hennes småbrød
blir ikke gamle. Andre driver og gir smaksprøver på pultost og
gammalost og reklamerer for Torpepølsa.

Merkesaken for bondekvinnelaget i mange år har vært det
gamle kirkestedet på Kirkerud.  

Halvard Oudenstad ble kontaktet for han visste en del om
Gavekirken som skal ha stått der til den ble revet i 1871 og
Nykirke ble bygd. Takket være greie gardsfolk på Kirkerud,
ble det satt i gang med dugnader, og den første Olsokmessa ble
til på Kirkerud 29. juli 1980. Bondekvinnelaget arrangerer
sammen med menighetsrådet ei messe, og vi serverer kaffe og
kaker. En egen komité bestående av disse og historielaget,
skjøtter dette stedet på beste måte. Stedet er i dag fredet.

Ved forskjellige arrangement samarbeider vi også med menig-
hetsrådet. Det er juletrefest som har vært fast 2. januar i mange
år. Ellers er laget i kirkene når det er høsttakkefest. Vi kommer
med markens grøde som barn bærer fram til alteret og med-
lemmer pynter kirka i fine høstfarger og alle får kirkekaffe
etter messa.

Bondelaget og laget vårt har samarbeidet en del. Særlig ved
åpen gård eller bygdedag. Ellers har det vært et samarbeid ved
en del kurs, og vi kan vel også røpe at vi møtes når det arran-
geres landmannsfest.  Bygdas bosetting må opprettholdes og
både primærnæringa og andre må fortsatt bidra til at
Snertingdal er ei ” levende bygd”, hvor flere kan arbeide og
bo.

Vi minnes godt at bygda vår ble avertert til salgs. Det var en
spesiell aksjon som vi ikke ønsker gjentar seg. 

For 10 år siden, 14. okt. 1998 feiret bondekvinnelaget 50 års
jubileum på gamle Markeng skole.   Det var et koselig selskap
med medlemmer og noen inviterte. Elisabeth (Oudenstad)
Bjone Sand var den aller første formann i laget og hun var
med på festen og fortalte hvordan det hele startet. Hun så at
det var behov for å bedre bondekvinnenes kår, og drøfte hver-
dagslige ting og utveksle erfaringer med andre kvinner. De
ville ta fatt på det forsømte etter krigen, og en ting til som var
viktig, det rent sosiale betydde en hel del.

Av viktige saker som laget hadde for seg de siste årene, må en
nevne årsmøtet i 1998. Det var hos Åse Felde, og på dette
møtet ble det bestemt navneendring i laget. Det hadde vært en
lang og møysommelig diskusjon for og imot, men vi måtte
bare ta en avgjørelse.

18 medlemmer stemte for at navnet skulle bli Snertingdal byg-
dekvinnelag. 5 ville fortsatt at laget skulle hete bondekvinnelag
og 3 stemmer var blanke. Søknaden ble videresendt Oppland
Bondekvinnelag for godkjenning..  Første gang vi registrerer at
det nye navnet blir brukt i protokollen er 10. juni 1999.

En sitter med det inntrykket ved å lese protokollene at møtene
var innholdsrike og svært varierte. Fra å lage fine dekorasjoner
av tørkede blomster, til å separere og kinne smør.
Medlemmene har kost seg med brødbaking som ble stekt i
vedfyrt bakerovn. Lagets medlemmer fikk den ideen å sy for-
klær i friske farger, som lagets medlemmer kunne bruke ved
Olsok og ved arrangement på Eiktunet eller ved ”åpen gård”  

Førstehjelp var også på programmet og en gynekolog snakket
om ”kvinneplager.” Laget hadde også besøk av en sambygding
Nicitaz Sivertsen som vokste opp på Fillepinene, hvor det er
evig sommer. Hun fortalte om fattigdommen og om å dele med
andre når en hadde noe å gi bort. f.eks. en gris. Da ble det fest
for hele nabolaget. 

Bokkvelder har laget hatt noen ganger, hvor forfatter Elin
Tinnholdt som bor i bygda, har deltatt. Den første gangen for-
talte hun om boka ”Ducas dans” som hun hadde forfattet. En

Styret i jubileumsåret.  Fra v. Styremedlem Randi Ruud,
leder Inger Karin Ø. Lønnum, kasserer Astrid Snoksrud,
nestleder Åse Marit Seegaard og sekretær Sigrid Amlie
Kokslien

Bevertning, Randi Ruud og Kirsten Onsrud får servert kaffe av
Inger Karin Ø. Lønnum
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annen gang var det om Alf Prøysen som også er filmatisert.  

Kosthold og helse har vært tema mange ganger.
Kostholdsendringer må til for å unngå diabetes om en har
anlegg for det, og overvekt hos barn har også vært tema. Stell
av føtter er også viktig og mange tok nok en tur til Else
Bjørnson etter at hun fortalte om soneterapi og hva det er godt
for. .

Det har blitt arrangert turer hvor vi besøkte Grindakervev og
Glassverket på Hadeland.  Flott kunst på begge steder. Flere
ganger har laget arrangert bussturer også for andre som bor i
bygda.  En sommerdag ble det Slottsbesøk i Oslo, hvor de så
de flotte salene, og imponerende lysekroner.  En annen gang
gikk turen til Arneberg til en potetkafe. Utrolig så mye godt en
kan lage av poteter! På samme turen var laget innom Løten
Brænderi hvor en fikk se og ikke minst høre Godtmar Rustad i
en ”Akvisitt”. I 2007 gikk turen til Gålå. Gjennom Gausdal og
stoppet for å se Skei Fjellkirke. Kjørte så til Vendalen for en
liten rast på hytta til Lønnum. Men høydepunktet var å oppleve
Peer Gynt spillet. En flott opplevelse ved Gålåvatnet.

Det er ved flere anledninger forsøkt å arrangere åpne møter
sammen med andre lag og foreninger. År 2000 var et spesielt
år hvor vi sammen med flere lag plantet 1000 års trær på
Seegård kirkegård. Ved kirkeporten ble det plantet 2 lønnetrær
fra Lønnum og ei Eik som skal stå som et symbol på tusenårs-
skiftet.  I tillegg til disse fikk vi midler slik at vi kunne plante
over 40 busker og trær.

Tre ganger har laget fått medlemmene med på ”rusleturer” på
”gjengrodde stier så og si. Turvegen mellom Skogheim og
Seegaard kan fortelle om gamle boplasser, en skoleveg som
kunne være strabasiøs en vinterdag, om planlegging av skole i
Gjøstimarka og om slåsskamp og drap på Prestflåa. Året etter
gikk turen fra Skytterhuset opp den gamle Kongevegen og til
Tømmeråsen hvor de besøkt Rigmor Fougners keramikk verk-
sted. Turen gikk videre ned til Skonnordtjernet hvor det ble
kafferast, før de gikk tilbake om Nøss og gjennom
Austdalfeltet.

I 2007 fikk laget guidet omvisning på Hemsangen hyttefelt,
ved eierne på Aalseth. Her var vi i et område som mange ikke
hadde sett, og over 100 hytter lå godt inne i skogen og bak
bergknauser i et fint terreng. Et godt vegnett var anlagt, og
folk kan her hygge seg i de rolige omgivelsene, og vinterstid
ligger skiløypene like ved.                                                                     

Menighetsrådet og bygdekvinnelaget samarbeider fortsatt om å
arrangere juletrefest rett etter nyttår, men besøkstallet har gått
noe ned i de siste årene.             

Laget var også aktive da biskop Rose Mari Køhn besøkte
bygda og Seegård kirke. Det ble pyntet litt ekstra og medlem-
mene kom med flotte bløtkaker og kringler, noe biskopen la
merke til.

Også i den siste 10-årsperioden har det blitt arrangert mange
kurs for bygdas befolkning med forskjellige temaer.
Studieleder i mange år har vært Inger Karin Ø. Lønnum. For å
ta året 2004 ble det startet til sammen 10 kurs med 62 delta-
kere, så det var et godt år kan en si. Det er ikke alltid så lett å

få med folk på kurs i en travel tid, så kursvirksomheta ligger
litt nede for tida.

Laget har fortsatt gleden av å arrangere Olsokmesse sammen
med menighetsrådet. Og komiteen for skjødsel av kirkestedet
Kirkerud har satt opp et fint redskap - og oppbevaringshus på
stedet. Det er godt gjemt bak trær, og er ikke til sjenanse for
noen. Komiteen har kjøpt inn redskap av forskjellig slag og de
har vært flinke til å rydde og pynte. Ved messa i 2007 som var
på en søndag, var det barnedåp for første gang. Barnet var
Nora Allmenning Hagaseth. En spesiell og fin hendelse for alle
som var tilstede.
I dette jubileumsåret har laget bare 20 medlemmer, men vi
håper på en liten vekst i det kommende år. 

Vi må tro på framtida og håper på at unge og kreative kvinner
tar over, for vi mener at bygdekvinnelaget bidrar med mye
positivt i bygda. Gratulerer med 60 års jubileet!

Snertingdal, 28. april 2008
Åse Marit Seegaard

Foto: Sigrid Amlie Kokslien og Laila Nygård

Medlemmene hygget seg under 60 års markeringen for bygde-
kvinnelaget. Fra venstre: Kirsten Onsrud, Olaug Sveen,
Solveig Dybdal og Eldbjørg Ruud

Hjertelig takk !
Normisjon, Region Oppland, har mottatt kr. 7435,- i
minnegave i forbindelse med Margit Slettums
begravelse. Normisjon takker hjerteligst for gaven, og
lyser fred over Margit Slettums minne.
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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
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

Kveldsbønn
Takk for denne dagen,
For alt det gode denne dagen innebar!
Alt ble kanskje ikke som det kunne, kanskje ikke som det
burde heller.
Jeg gikk fra.
Jeg gikk rundt.
Jeg gikk forbi.

Gi meg å lære av feilene mine, glede meg over det gode og
vokse i visdom og innsikt.
Evige gud! Jeg ber om å få det godt med meg selv, da jeg
lever sammen med deg, du den allmektige.
Skjenk meg  en velsignet hvile!

Borghild Bakke Waale
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Slekters gang
Døpte:
Marielle Charise Cabiles
Bratlistuen, 4. mai      
Sander Gulbrandsen Stenseth, 11. mai
Jonas Pedersen-Pinslund, 11. mai
Tuva Pedersen-Pinslund, 11. mai   

Døde :
Ivar Volden f. 1923
Anlaug Røstad f. 1920
Johan Henry Sæther f. 1920
Odleif Ødegård f. 1916
Kåre Henry Hoffsbakken f. 1936
Ingolf Arvid Lønstad f. 1932
Torbjørn Lisbakken f. 1919
Magne Smith f. 1934
Margit Slettum f. 1922
Oskar Brennhagen f. 1930
Alf Tomter f. 1929

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. 90591402

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 80370

E-post: blomster@snertingdal.no
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Kronprinsessens salmer får plass i ny salmebok
Det viser seg at ti av de elleve salmene på kronprinsesse Mette-Marits salme-CD ligger an til å få
plass i Den norske kirkes nye salmebok. Blant Mette-Marits favorittsalmer er det bare den nye
salmen til Kari Bremnes som foreløpig ikke er tatt inn i salmebokforslaget. 

–   Jeg merker meg med glede at Salmebokutvalget og Kronprinsessen tydeligvis har svært sammenfal-
lende syn på hva som er gode og innholdsrike salmer, både når det gjelder nytt og gammelt stoff, sier
liturgirådgiver Åge Haavik i Kirkerådet. Han er sekretær for utvalget som arbeider med ny salmebok for
Den norske kirke.

– Det har vært en merkbart økt interesse for salmer de siste årene, noe som blant annet har gitt seg
utslag i at Salmebokutvalget har fått inn mer enn 4000 forslag til salmer som folk har ønsket inn i en ny
salmebok, forteller Haavik. Sist gang Den norske kirke fikk ny salmebok var i 1985. Den nye boka skal
etter planen tas i bruk i 2010.
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09.01.07 startet vi opp igjen etter en
velfortjent juleferie. 
Den 23.01.07 tok vi avskjed med vår
organist og dirigent Monica Solberg
Korsli. Vi så på videofilm fra julekon-
serten og hadde en hyggelig øvelse
med kaffe og kake. Som takk fra koret
fikk Monica overrakt et sølvsmykke
og ring.
Så var det korets videre eksistens da? 
Det var unødvendig bekymring. Vår
tidligere dirigent, Inger Schiager, stilte
opp og tok heldigvis dirigentjobben.

Det ble så innkalt til årsmøte 30.01.07.
Magnar S ble valgt til formann for 1
år. Styret ble på et senere møte konsti-
tuert slik:
Nestformann:
Anne Grete Skundberg   for 2 år
Sekretær:
Lene Bekkelund   for 1 år
Kasserer:
Harry Bakken   for 1 år
Styremedlem:
Jorun L Ulvesveen   for 2 år
1. varamann:
Berit Bergli   for 2 år
2. varamann:
Turid Skundberg   for 1 år
Revisorer:
Arnulf Bergli og Norman Bekkelund
Valgkomite:
Åse Engen   3 år
Ivar Klundbystuen   2 år
Magnus Drogseth   1 år

04.03. deltok vi i Taize - gudstjeneste i
Seegård. Vårt neste oppdrag ble i
Bråstad kirke søndag den 18.mars. Fra
tirsdag 20.mars og utover øvde vi til
årets vårkonsert.
Sammen med Biri kantori fullførte vi
2 konserter, i Seegård 29.mai, i Biri
7.juni. I følge avisens referat fikk vi
mange rosende ord etter konserten. I
begge kirkene åpnet konserten med at
koret gikk inn i prosesjon mens Alta
Trinita ble fremført. Konsertene veks-
let mellom korsang, allsang, solosang
og musikalske innslag. Men, ”prikken
over i-en” var nok fiolinisten Gunn
Inga Tofsrud, 12 år gammel! Sammen

med sin tante Inger S fremførte hun
Mozarts fiolinkonsert nr 5 i A-dur, til-
synelatende uten nerver.

Korets program ble fremført i to avde-
linger. Organist Inger S bidro ytterli-
gere med musikalske innslag: I
Seegård trakterte hun orgelet og i Biri
på flygel, to komposisjoner av Edvard
Grieg. Til avslutning ble Kveldssalme
av Hoem/ Sommerro sunget.
Det vanket så blomster til aktørene,
før alle ble invitert til kaffe og kaker.
Et vellykket arrangement med ca 100
tilhørere i Seegård og ca 80 i Biri.

9.-10.juni ble årets kortur arrangert.
Turen gikk til Nesbyen i Hallingdal,
og til ”gamledirigenten” vår. Det ble
øvelse i Nes kirke lørdag og deltakelse
i gudstjenesten søndag. En vellykket
og fin tur!

Høsten 2007, den 21.august, startet vi
opp igjen med første øvelse. Inger S,
dirigent, hadde nå vært i kontakt med
sang- og klaverpedagog Gerd Rindal.
Den 8.september var vi så heldige å få
med oss henne på et korseminar. Det
er alltid inspirerende å få tilført ny
kunnskap. Gerd R er svært engasje-
rende, og med glød og lyst fremførte
hun sitt budskap, som innbefattet at
sang er både helsefremmende, sosialt
og morsomt. En veldig fin og lærerik
dag. Hun ga oss masse inspirasjon til
videre sangglede.
11.september ble det fri fra korøvelse.
For de som ville, ble det oppfordret til
deltakelse på et folkemøte i Biri ang.
Skundberg/Darren – saken. 
Søndag 28/10 deltok vi med sang på
menighetens basar i Seegård kirke,
4.nov. gudstjeneste i Biri og Nykirke.
Her samarbeidet vi med Biri kantori
pluss Ragnhild Skundberg.
14. nov. var det temakveld med
Karsten Isachsen i Seegård. Vi krydret
hans program med noen sanger.
25. nov. ble det igjen deltakelse i Taize
– gudstjeneste i Seegård. Så nærmet
desember seg raskt, og vi begynte så
smått å tenke på årets julekonsert. 

Datoen ble 18.des. kl 19.30 i Seegård
kirke. Som en liten vri ønsket vi i år å
ha en litt annerledes konsert, uten
hornmusikk. ”Vi sang julen inn” i
samarbeid med Biri kantori, Ragnhild
Skundberg og Jorid Bekkelund fra
VOK, Gunn Inga Tofsrud og alle oss
andre. 
Etter middelaldersangen Alta Trinita
Beata ankom vi i samlet tropp inn i
kirken, som nær sagt var fullsatt.

Koret fremførte program i tre avde-
linger, avbrutt av opplesning, allsang
og solosang. Sangsolistene Ragnhild
Skundberg, Jorid Bekkelund og Ole
Jakob Rustad fremførte noen sanger
sammen, akkompagnert av Inger S på
piano og Gunn Inga Tofsrud på fiolin.
Dette satte en ekstra spiss på julekon-
serten! Deilig er jorden ble sunget før
utgangsprosesjonen avsluttet konser-
ten, igjen til tonene fra Alta Trinita.
Det ble også i år servert julekake, pep-
perkaker og gløgg. Forhåpentligvis
hadde snertingdøler, biringer og andre
tilreisende fått en liten smak på jule-
stemning.

8.jan.08 startet vi opp igjen med korø-
velse og vårt første styremøte. Vi la nå
noen planer for vårens aktiviteter.
Samarbeid med Biri vil fortsette, og
kanskje sammenslåing kan bli aktuelt
nå når vi får felles organist i
Snertingdal og Biri. Øvingssted og -tid
ble drøftet.

22.01. besøkte vi Snertingdal
Omsorgssenter og gledet beboerne der
med noen sanger.

Det har det siste året vært 25 medlem-
mer i koret. Styret har hatt 6 styremø-
ter.

Sekretær
Lene Bekkelund

Seegård kirkes kor
Årsberetning 2007
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Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 61 17 02 15 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

2870 Dokka
tlf. 61 11 00 70

- få det trykt i Land du også!

Alt på en plass med

2870 Dokka - tlf. 61 11 01 99

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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11.mai, 1.Pinsedag
Seegård kl. 12, v/Isene
-Joh. 14, 15-21
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring

17.mai, grunnlovsdag
Seegård kl. 10.30(merk tid)
v/Hansen
-Joh. 12, 35-36
Takkoffer: Immanuelkirkens
daghjem

25.mai, 2.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
-Luk. 12, 13-21
Takkoffer: Menighetens arbeid

1.juni, 3.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Isene
-1. Kor. 1, 26-31
Takkoffer: Menighetens arbeid

8.juni, 4.s.e.pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen og
Skard
Diakoniens dag, Kirkekaffe
-Luk. 15, 11-32
Takkoffer: Menighetens diako-
nale arbeid

15. juni, 5.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
-Joh. 8, 2-11
Takkoffer: Kirkens SOS,
Hedmark/Oppland

22. juni, 6.s.e. pinse
Nykirke kl. 12 , v/Sønstegaard
-Matt. 16, 13-20
Takkoffer: Institutt for sjelesorg,
Modum  

29. juni, 7.s.e. pinse
Biri kl. 10, v/Sønstegaard
-1.Tess. 4, 2-9

6. juli, 8. s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Sønstegaard
-Matt. 10, 28-31
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring

13. juli, 9.s.e. pinse
Biri kl. 10, v/ Sønstegaard
-Matt. 7, 21-29

20. juli, 10.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
-Luk. 12, 42-48
Takkoffer: Menighetens diako-
nale arbeid

27. juli, 11.s.e.pinse
Biri kl. 10, v/Hansen
-Joh. 6, 66-69

29. juli, Olsok
Kirkerud kl. 18.30, v/Hansen
-Matt. 20, 25-28
Takkoffer: Kirkerudfondet

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening:
Torsdag 22.5.kl.19.00: Misjonsmøte
v/Leif Kvernlien.

Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon:
Onsdag 14.05 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Berit og Arnulf Bergli v/ Ivar
Agøy.
Søndag 1.06 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby v/
Aslaug Buflaten.
Søndag 29.06 kl.12.30: Stevne på
Lundssetra v/ Tor Arne Iseneog ei blå-
segruppe.

Øvre Sn-dal misjonsforening av
NMS:
Onsdag 28.05 kl.19.00:Misjonsmøte
hos Marie og Leif Kvernlien.
Onsdag 25.06 kl.19.00:Misjonsmøte
hos Mary og Erling Frydenlund.
Onsdag 23.07 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ingrid og Arvid Haug.

Øvre Snertingdal misjonsforening
av NLM:
Onsdag 21.5. kl.19.00. Misjonsmøte
på Betel v/Tor M. Normann.
Søndag 8.6. kl 18.00. Stevne på Betel.
Onsdag 18.6. kl.19.00. Misjonsmøte
på Kampebu.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 21.5.kl.11.30.
Formiddagstreff i Seegård kirke
v/Aslaug Buflaten.
Onsdag 20.8.kl.11.30.
Formiddagstreff i Seegård kirke
v/Johs. Nordengen.

Velkommen til 

gudstje
neste

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


