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Leder
En sommer på hell...
Nå er vi langt ute i august måned. Hvorfor går sommeren så fort?
Vinteren føles alltid så mye lengre… Sommer er forbundet med
ferietid, vi skal liksom ha så mye ut av den. Vi har så store for-
ventninger, ønsker om varme og sol. Drømmesommer og drøm-
mevær, står det på avisenes førstesider. Ser vi tilbake på somme-
ren 2008, har den gitt oss litt av alt værmessig; varme soldager, da
det var godt å krype i skyggen, kraftige regnskyll med tordenvær,
til og med solregn, det at sola skinner og det regner samtidig.

Noen drar på ferietur, for andre er det å slappe av hjemme og kose
seg i nærmiljøet den beste ferieformen. Jobber en i landbruket, er
sommeren den travleste tiden.

I kirkelige sammenheng er begrepet vegkirke noe som er knyttet
til sommeren. Kirken står åpen - du kan gå inn, sette deg ned for
en stund  i stillhet og refleksjon, og i tillegg studere ulike kirke-
bygg med sine vakre dekorasjoner og utsmykninger. Søndagenes
gudstjenester tar ikke ferie, og i tillegg er det flere kulturarrange-
menter som forgår i kirkelig regi på sommertid  flere steder.

I vår tid handler mye om reklame og markedsføring. I Sverige
oppdaget jeg i sommer at Svenska kyrkan-  Strømstad pastorat la
ut 2 fine brosjyrer både på turistbyråen og i varemagasiner på
Svinesund: ”Det händer i kyrkan juni-august 2008”, og
”Sommarmusiken 2008”. Det var et samlet gudstjeneste-pro-
gram for alle kirkene i distriktet gjennom sommeren, og utfyl-
lende kommentarer til ulike arrangementer knyttet til kirkene. Den
andre brosjyren inneholdt presentasjon og omtale av de ulike
musikkarrangementene i kirkene i distriktet, presentert under sitat
av sommersalme 753 i den svenske salmeboken: ”Nu är det här-
ligt att leva! Nu är det tid for musik...”                                                                                          

I perioden 25.juni - 17.august hadde man i kirkelig regi 32 ulike
musikkarrangementer. Et av disse var ”Vi sjunger Eyvind Skeies
psalmer”, der salmedikteren selv deltok. Det var variasjon og
spennvidde i de ulike musikkarrangementene. Her var det en del
idèer å hente. Ikke minst i et samlet informasjonsskriv for hele
pastoratet. I sum er det mange aktiviteter som foregår i kirkelig
regi også i vårt distrikt. En samlet informasjon og markedsføring
er kanskje ikke så dumt?

Elisabeth K.
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”Søndag etter-
middag”, med
Bibel og
klatring!
Normisjon og Skogstad leirsted
arrangerer i høst tre samlinger
med ”Søndag ettermiddag”.
Målet er å skape et varmt og
inkluderende Jesus-fellesskap,
der alle kan finne seg til rette.

Søndag 24.august blir det ”søn-
dag ettermiddag i det fri”. Da
ønsker Heidi og Ståle
Sandbekken velkommen til går-
den sin ved Koreavegen på Eina.
Her blir det fellessamling med
sang og drama. Ungdomskoret
”Liv og Fred” skal delta og det
blir grilling etterfulgt av tilbud
om ulike aktiviteter. Den som
våger kan prøve seg på bruskas-
seklatring og klatring i siloen.
Eller frister volleyball og tram-
poline bedre? (Det trengs også
tilskuere!)  

De to andre samlingene blir på
Skogstad leirsted på Eina.
Søndag 19.oktober kommer
Ingebjørg Stubø fra Gjøvik. Hun
er til daglig lærer ved Hamar
lærerhøgskole og skal ha bibelti-
me for de voksne. Søndag 23.
november skal Anfin Skaaheim
holde bibeltime. Han bor ved
Oslo og har tidligere vært gene-
ralsekretær i Normisjon.  

Alle samlinger begynner kl.
16.00. Samlingene på Skogstad
starter opp med kaffe og kake i
peisestua. Det er tilbud om lek
og aktiviteter for ungene para-
rellt med bibeltimene, før det
hele avsluttes med felles kvelds-
mat. Tema for høsten er bønn.  

Stevne på Lundssetra

Tradisjonen tro arangerte Nykirke/Tabor Indremisjonsforening stevne på Lundssetra
søndag 29. juni. Ei trofast blåsegruppe fra musikkforeninga deltok med musikk og
Tor Arne Isene fra Normisjonen holdt andakt. Det var en god del frammøtte og det
ble servert kaffe med mye god mat attåt til alle.

Vår tidligere prest Anfinn Kolberg var også tilstede. Han syntes det var hyggelig å
være tilbake her i dalen og kom avslutningsvis med en hilsen til oss alle.

Foto: Bernt Nygård
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Konfirmanter i Seegård
kirke, 7. september.

Tina Sandmo Bergum
Jan Remi Gillerhaugen
Siri Gjøsti
Anette Haganes
May Britt Haugen
Lars Kokslien
Ida Kokslien
Andreas Kvisgaard
Halvor Onsrud
Thomas Randen
Kine Skiaker Ulvesveen
Lars Jøran Ødegård

Konfirmanter i Nykirke,
21. september.

Maiken Fossumstuen Grøterud
Julie Jonskås Haganes
Thea Hasli
Linn Therese Håkonsen Haug
Anders Haugen
Michael Ian Mc Fadden
Robin Olsen
Ane Kvernsveen Sakshaug
Martine Skiaker
Håvard Strandvik
Haakon Hasli Ødegårdstuen
Dag Ove Bråthen Øverlia
Jane Baksetersveen Aaslund

Oppslagstavla
Les

”På K
irkevangen”
også på

w
w
w.snertingdal.no

Hjertelig
takk
“Hjemmets venner”  takker
hjertligst for følgende min-
negaver:
- i forbindelse med Leif
Ødegårdens begravelse
- i forbindelse med Arvid
Lønstads begravelse
- i forbindelse med Johan
Brobakkens begravelse
- i forbindelse med Margit
Øverliers begravelse

Kåre Haugen 
leder

Velkommen til
Bibelhelg på Betel
Lørdag 6. september kl 19.00 og
søndag 7. september kl 18.00
v/Steinar Solbakken.
Tema: Menneskets frelse

Har du lyst til å synge i kor?
Seegård kirkes kor og Biri kantori starter opp igjen korøvelser i Seegård
kirke tirsdag 26. august kl. 19.00!  Alle gamle og nye sangere er hjertelig
velkommen til et nytt korår!

Menighetstur
Snertingdal og Biri menighet har busstur til Gudbransdalen
torsdag 28. august. Det blir besøk i Ringebu stavkirke,
Sør Fron Kirke og middag på Kirketeigen leirsted i Kvam. 

Hvis du har lyst til å være med ring til Gjøvik kirkekontor
tlf. 611 46480, snarest for påmelding og informasjon om det
er ledige plasser på bussen. 
Det går to busser fra Auto- garasjen kl 8.15.

Snertingdal
Pensjonistforening
v/ Harald Sørli
takker hjertelig for minnegavene
de fikk fra Ivar Volden og Ivar
Bekkelunds begravelse.
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Mye dugnadsarbeid utført
på Kirkerud
Utvalget for skjøtsel av kirkestedet ved Kirkerud, som består
av Mary Frydenlund, Elise Klette, Ole Ludvig Tomter og
Tore Pettersen, har dette året fått laget 6 nye krakker, nytt
gjerde rundt minnesmerket,  pusset opp oppslagstavla og
ryddet og ordnet til olsokgudstjenesten som vanlig. 
Krakkene og gjerdet er laget av Trond Jostad og en del av

materialene til gjerdet er gitt av han, og gjerdet er beiset av
Torstein Jostad. Disse to sammen med Johannes Kirkerud, Ole
Ludvik Tomter og Tore Pettersen har satt opp gjerdet.
Oppslagstavla har Elise Klette hatt hovedarbeidet med å

pusse opp. Hun har fått hjelp av Lars O. Seegård. Petter og
Olav Klette var med å montere og sette tavla opp igjen.
Olav Klette og Odin Haganes har vært slåttekarer, og Berit
Haganes har hjulpet komiteen med å rydde området og gjøre
istand til olsokgudstjenesten. 
Utgiftene til krakker, gjerde og oppussing av oppslags-

tavla er tilsammen ca. kr 15000,-, men ville ha vært atskillig
mer uten mye dugnadsarbeid. Kirkerudkomiteen takker alle
hjertelig for hjelpa. Takk også til Kari og Magne Kirkerud
for all velvilje og hjelp i forbindelse med arbeidet og guds-
tjenesten.

Mary L. Frydenlund

Olsok på Kirkerud
På Olsokdagen 29. juli var det gudstjeneste på Kirkerud. Det var
fint vær mesteparten av dagen, men i det gudstjenesten startet,
hørte vi buldring av torden nærme seg. Vi fikk likevel gjennom-
ført gudstjenesten.
Takk til blåsegruppen som bidro med fin musikk. Takk også

til bygdekvinnelaget som bidro med kirkekaffe, riktig nok ble
det en hurtig kaffe grunnet været. Takk til Kirkerudkomiteen
som hadde forberedt gudstjenesten bl.a. ved å skaffe nye benker.
Dagens bibeltekster handlet om at Jesus kom for å tjene, gi

sitt liv som løsepenge for mange. Olsok minner oss på at Guds
rike er et annerledes rike, der det er bibelens ord som er rettes-
noren. 
Troen utbrer seg ikke ved sverd , men ved at Ordet om Jesus

blir tatt i mot. ”Salig er den som hører Guds ord og tar vare på
det.” Det hender at disse ord står i kontrast til hva som gjelder
ellers i samfunnet. Vi som har fått del i den kristne tro kalles til
å kjempe for at kristen tro og tanke kan få prege den verden vi
er satt inn i.

Det var prest
Terje
Hansen som
forrettet og
holdt pre-
ken under
olsokguds-
tjenesten.

Tekst: Terje Hansen
Foto: Bernt Nygård

Seegård kirke ferdig beiset
Ca 1. august var arbeidet med å beise Seegård kirke ferdig.
Arbeidet ble påbegynt i 2007 hvor mange fra bygda deltok
med dugnadsarbeid. Kirketjenerne fortsatte, men til vår store
skuffelse ble ikke arbeidet ferdig.
I sommer har heldigvis kirketjenerne og en maler med stor

lift fullført arbeidet. Takk til alle involverte for vel utført arbeid.

Kirkestua skal rives
Riksantikvaren har tidligere gitt tillatelse til å rive kirkestua
og nå har også Gjøvik kommune gitt klarsignal. En forutset-
ning er at materialer med antikvarisk verdi blir tatt vare på
og det er inngått avtale med et firma som ivaretar dette.
Etter at rivingsarbeidet er ferdig skal tomta planeres og i
standsettes som parkeringsplass. Når dette leses er muligens
rivingen påbegynt.

Rundt 60 personer deltok i olsokgudstjenesten. Salmesangen ble
i tillegg til blåsegruppa også akkompanert av skikkelig torden-
vær. Det ble en kortvarig kirkekaffe i og med at regnet kom i til-
legg til tordenværet.
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Tekst: Joh. 11,17-27+37-44

Vi kan lese i bibelen at Jesus har noen gode venner i
landsbyen Betania like ved Jerusalem, nemlig Lasarus,
Maria og Martha. En dag får Jesus melding om at
Lasarus er alvorlig syk. Men Jesus drøyer med å komme
i flere dager. Når så Jesus kommer blir han møtt med en
mild bebreidelse av Martha: ”Herre, hadde du vært her
var min bror ikke dø.” Det var uforståelig for Marta at
Jesus hadde drøyet så lenge. Men hun hadde likevel ikke
mistet troen på Jesus: ”Alt det du ber Gud om vil han gi
deg,” sa hun til Jesus. Jesus viste seg som sterkere enn
døden, han vekket opp Lasarus.

Det at Lasarus stod opp var et tegn. Johannes bruker ofte
dette uttrykket tegn i sitt evangelium.

Dødeoppvekkelsen var et tegn på det som skulle skje
noen få dager senere, nemlig Jesu oppstandelse og den
var et tegn på troverdigheten av  Jesu løfte om oppstan-
delse  til evig liv for alle hans venner når tiden er inne.
Mennesket var i utgangspunktet ikke underlagt forgjeng-
elighet. Det var menneskenes opprør mot Gud som brak-
te døden inn i verden. Syndens lønn er døden.

Men Jesu komme konstituerte et nytt startpunkt for men-
neskeheten. Jesus forsonet oss med Gud på korset ved
selv å ta på seg syndens lønn, nemlig døden.

Han var den eneste som kunne ta på seg denne stedfor-
tredende lidelse og død fordi han selv var uten synd. Jesu
oppstandelse innebar at Gud godtok hans frelsesverk.
Det kan være ulikt hvordan mennesker forholder seg til
døden. En humanetiker tenker kanskje at det døden er det
endelige sluttpunkt, det finnes ingenting etterpå. Han
støtter seg kanskje til noen filosofiske betraktninger om
døden og prøver å slå seg til ro med det.

Den kristne kirke har derimot et håp å komme med, nem-
lig at Jesu venner på den ytterste dag skal få del i en
oppstandelse som er lik hans.

Vi lever i en tid da mennesker har store forventinger til
helsevesenet. Når man selv eller en av de nærmeste ikke
blir helbredet blir skuffelsen stor. Gud kan uten tvil
bruke leger og medisiner i en helbredelsesprosess. Men
så er det likevel mange som ikke blir helbredet.

Noen retter sin vrede mot helsevesenet. Noen retter sin
vrede mot Gud. Hvorfor hjalp du ikke ? Har du ikke all
makt ? Mange har tumlet med lidelsens problem.
Mennesket er fortsatt forgjengelig.

Hvilket svar får vi så av Gud ?  Vi får det samme svaret
som Marta: ”Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror
på meg skal leve om han enn dør.” Oppstandelsen og det
evige liv er knyttet opp mot troen på Jesus, han som for-
sonet oss med Gud. Når vi lever i troens og bønnens
samfunn med Jesus har vi del i det evige liv. Har vi vært
hans venn her i tiden skal vi også være det i evigheten.

Når høsten kommer vet vi at planter avgir frø som blir
liggende i jorden. Det kommer en ny vår etter høst og
vinter. Solen varmer igjen og nye blomster kommer
frem. Håpet om våren står som et bilde på det kristne håp
- håpet om evig liv i en ny verden, en verden uten for-
gjengelighet, sykdom og død. 

Når vi leser videre i Johannesevangeliet får vi vite at
mange kom til tro på Jesus ved å ha sett Lasarus opp-
standelse. Men det var også noen som reagerte negativt.
De skriftlærde og fariseerne reagerte med forferdelse da
de fikk høre om Lasarus` oppstandelse. De følte sin posi-
sjon truet. De ble enda mer fiendtlig innstilt til Jesus. 

Slik er det også i dag . Noen tar imot evangeliet, mens
andre reagerer negativt, de forherder seg. De mener de
ikke har behov for noen frelser. De mener de har et aktet
navn blant menneskene og mener at de har nok med det.
De er seg selv nok. 

Kristendommen og kirken har bare interesse som kultur-
formidler. Når det blir snakk om omvendelse og det å tro
evangeliet - trekker de seg unna. En omvendelse kan ofte
være smertefull. Vi må kanskje bryte med vaner vi har,
vi må kanskje forsone oss med et menneske vi har ligget
i ufred med. Vi må ta på oss den smerten som det kan
være å bekjenne Jesunavnet i denne verden og den smer-
ten som det kan være å formidle Guds ord inn i tiden.
”En tjener er ikke større enn sin Herre,” sier Jesus. ”Har
de hatet meg vil de også hate dere.”

En kristendom  som er populær  i denne verden kan fort
vise seg å være falsk. Hva så om ikke verden vil ære
oss? Hva betyr det i evighetens perspektiv?

La oss gjøre som Martha fra Betania, sette vår lit til
Jesus uansett hvilken situasjon vi er i. Det er en troens
seier å kunne si : ”Også nå vet jeg…- at du har all makt
og at du kan vende alt til det gode.”
Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Jesus seier er vår seier
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Søndag 3. august inviterte Snertingdalstreff til familiedag på
Kråkhuggu. Tross noen truende skyer fra morgenen av kom det
mye folk. Vel framme på setervollen kom også solen og var-
met riktig godt under det meste av arrangementet.

Per Kristenstuen ønsket velkommen og viste fram ei kokegrop
han hadde gravd på vollen. Tidlig på dagen hadde han fyrt opp
et bål med ved og lagt på stein som han hadde gravd opp. Etter
et par timer var steinene gjennomvarme og det var klart for
koking av elgkjøtt. Tre kilos steiker pakket i aluminiumsfolie
ble lagt i gropa med varm stein under og over og fylt over
igjen med jord. Opprinnelig ble det brukt bjørkenever til å
pakke inn kjøttet med.

Etter en time var kjøttet ferdigkokt og ble servert sammen med
velsmakende brenneslestuing på små treasjetter skåret ut av
bjørk. Det hele var både godt og velsmakende.

Denne måten å koke kjøtt på ble brukt allerede i steinalderen,
men de fleste kokegroper på Østlandet blir datert fra Kr.f. og
opp mot vikingtid 7-800 e.Kr. Per er ganske sikker på at det er
kokegroper i området rundt Kråkhuggu, som er fra tiden
fangstsystemet var i bruk. Kokegroper oppdages nesten bare
ved jordarbeid, som traktorpløying og gravemaskinarbeide. 

Mens kjøttet kokte orienterte Per om det omfattende arbeidet
Snertingdalstreff har hatt med å registrere fangstsystemer og
anlegg for jernutvinning i Øvre Snertingdal.

På Kirkevangen hadde en detaljert beskrivelse av dette og
annet som Snertingdalstreff har arbeidet med i nr 5/2007.

Etter at  medbrakt kaffe var fortært orienterte Harald Sørli om
seterene og seterdrifta på  Lundsetra, Nygårdsetra og
Røstadsetra. Han husket godt han hadde vært med sin mor på
setra fra han var 10 år. Det var ca 2 kuer fra hver gard og hver
budeie hadde rundt 20 kuer de skulle stelle så det var nok å ta
seg til.

Han opplyste videre at den største aktiviteten med sætring tok
slutt først på 1900 tallet, mens det ble helt slutt ca 1935 –
1945.

Arve Kværnlien fra Snertingdalstreff og Jørgen Jørstad fra
Gjøvik Historielag takket Per med familie og nabo for de
hadde ordnet i stand en inntresant dag på setra.

Siste post på programmet var befaring av ei jernvinne, men da
kom ei skikkelig regnskur så det ble en våt avslutning av
dagen. Likevel, alt i alt en trivelig tur opp til setergrenda.

Familiedag på Kråkhugu
Tekst og foto: Bernt Nygård

Per Kristenstuen plasserer elgsteika i kokegropa for deretter å
fylle tilbake stein og jord. Etter en time var steika klar til å spises.

Fra venstre: Olave Granseth, Per Kristenstuen, Harald Sørli,
Audhild Kristenstuen og Willy Haugerud er klare til å servere
elgsteik

Harald Sørli orienterer om seterdrift på Kråkhuggu, som han
deltok i fra han var 10 år
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Takk Odd!
Odd Aaslund har sluttet som kirketjener i Nykirke. Et kapitel
i kirkens historie er dermed sluttført.

Odd Aaslund ble ansatt som kirketjener høsten 1972. Da
hadde han allerede hatt flere arbeidsplasser og jobber bak
seg. Men som kirketjener fant han sin plass, og fikk mange
dager, år, oppgaver og erfaringer med seg.

Odd er en meget allsidig kar, og kunne med trygghet gå inn i
mange av de varierte oppgaver en kirketjener skal beherske,
ute og inn, høyt og lavt, i forhold til folk, maskiner og teknis-
ke innretninger. Det er nesten ikke grenser for hva vi forven-
ter at en kirketjener skal kunne rydde opp i. Og Odd tok det
meste. Etter hvert som nye hjelpemidler ble tatt i bruk, tok
også Odd ansvaret for maskingraving av graver i hele kom-
munen ved siden av sin stilling i Nykirke. En periode funger-
te han også som arbeidsformann for alle kirketjenerne i kom-
munen. Senere arbeidet han også en del sammen med kirke-
tjeneren på Biri, som slik fikk litt nødvendig hjelp i perioder.

De siste årene før Odd nå sluttet i sommer på grunn av syk-
dom, har vært tunge for Odd da helsa ikke lenger var i go’la-
ge. Vi som jobbet sammen med ham, hørte imidlertid lite kla-
ging av den grunn. Det stabile humøret var der fortsatt!

Vi takker Odd for stor innsats gjennom mange år. Takk for
utført arbeid, for tips og råd, for samarbeid og deling av
kunnskap. Takk for hva du har gjort for menigheten og for
arbeidsfellesskapet i Gjøvik kirkelige fellesråd.

Snertingdal kan regne med å få ny kirketjener tidlig i høst. Vi
tar peiling på felles kirketjener for Seegård og Nykirke.

Dag Landmark
Kirkeverge i Gjøvik

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

Min salme
Når jeg skulle velge ”MIN SALME” måtte
det bli ”Lær meg å kjenne dine veie”, av
prest og salmedikter Jacob Paulli. Jeg lærte
den  tidlig i barneåra, men den hadde nok
”gått litt i glemmeboka”.

I 2006 fikk jeg en CD med Stein Ove Berg
der han synger nettopp denne salmen, og
med hans lune tolkning har den gitt meg
mange fine stunder. Den står på nr 312 i
salmeboka.

Lær meg å kjenne dine veie

1.Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himmelen mer.

2.Lær meg å kjenne dine tanker
Og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem!
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde* veller ut.

3.Men lær meg frem for alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte,
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mer enn den tok!

*Vånde = engstelse, sorg, kval

Stafettpinnen sender jeg videre til min
venninne fra barneskolen Inger Amalie
Aalseth.

Med hilsen
Eva Karin Brennhagen Haugen
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Den nye skihytta ved Granumsdammen
ligger inntil Kvekasetervegen som bare
er en sti mellom Granumsdammen og
Kvekasetra. Under arrangementet som
Snertingdalstreff og Musikkforeninga
hadde der 15. juni, framførte Kristian
Aaslund dette historiske tibakeblikk:

Før Gjøvik ble by, var gangvegen over
Kvekaseteråsen gjennomgangsveg fra
Valdres, Land, Torpa og Snertingdal til
Lillehammer, som da var nærmeste by
for disse bygder. Kvekasetra  er et kjent
kvilested. Omkring 30 mennesker kunne
da overnatte hos a Randi. Losji  kostet
fra 1 til 2 skilling ettersom hvor god
plass det var. En spilkum (en stor kopp)
kaffe kostet 2 skilling.

En mann med navn Peder Olsen ville
bygge seg en ny heim på Vangsbakken
der i nærheten og fikk bygselrett av sin
bror.  I 1772 hadde Peder fått seg opp
hus, men da fikk han lensmann Lars
Melby på nakken. Han hadde seteren sin
her og ville ikke ha nybygg innpå. Tross
rettsforhør og åstedsbefaringer i flere år
kunne de ikke drive ut Peder Olsen.
Senere ble han innstevnet for uten love-
lig rett å bortforpakte et jordstykke han
hadde i besittelse.

Etter dette tok Peder staven fatt og på
sine to bein gikk han til Kongen i
København for å legge saken fram for
Kongen. Tradisjonen vil vite at da Peder
kom hjemover igjen, med skreppa på
ryggen, trippet han både fort og lett. Da

noen spurte hvordan det hadde gått, slo
han seg på brystet med handa og sa: Nå
sitter jeg trygt på Kvekasetra.

Det står også om Gubrand Kvekaseteren
som drakk av en bekk etter at sola var
gått ned, da flaug det i det eine beinet og
det ble en stor værk. Til slutt kom det ut
en stor mark som mor hans kasta i
ovnen. Da smalt det som et børseskott.
Det var trollskott han hadde fått.
Gudbrand var etter det jeg har hørt den
siste som bodde på Kvekasetra. I min
ungdom kjente jeg Kristian og Gudbrand
som var sønnene til Gudbrand på
Kvekaseteren. Disse to voks opp her i
Snertingdal.

I og med at vegen mellom Snertingdal
og Biri var forbindelse mellom flere
bygder var det mye trafikk her. Mor for-
talte at etter hun kom til Øvre Aalset,
kom det både folk og fant innom og
ville overnatte. Det kunne være dårlig
vær og sent om høsten og da var det
vanskelig å si nei. Ei flatseng på golvet
ble leiet for natta, men ingen klagde.

Kvekasetervegen går over gårdsplassen
på Granum. Herfra ser vi
Brendbakkseterhøgda med Brattåsen og
Akselhovde til venstre. Langt av lei ser
vi mot Vardal og Vestre Toten. Nærmere
ligger Ligardshøgda og Brattlia. Rett
nedover ser vi rett mot Aalsethtjernet,
forbi Kvernsvea, (høgda) til venstre. Til
høyre går det bratt opp til Damsvea hvor
Agnethe og Ragna bodde. Videre rett

fram nede i dalen ser vi uthuset på
Søndre Aalseth. Det er tydelig at det går
nedoverbakke fra Granum og til
Nykirke. I dalbotn går Aalsethelva.

Går vi til høyre fra Granum kommer vi
til Baksetersveen. Der ser vi
Hanningdalsfjella og en åsrygg som kal-
les Kjellinghovde. Der er det fra gam-
melt av et varslingsanlegg, en varde som
ble tent når det ble varslet om krig.
Dette kunne sees i mange kirkesogn.

Dette var litt om Granumsåsen og tilli-
gende nye skihytta på Granumsdammen.

Musikk og historie på Skihytta

Peder Kvekaseteren, alias Ole Åslund,
drar opp en frisk låt på toraderen til
ære for alle på Skihytta.

Kristian Aaslund ønsker Peder Kvekaseteren  velkommen til
Skihytta. 

Musikkforeninga deltok også denne gang med frisk og god
musikk 
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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

Tilbud til unge kvinner mellom
40-49 år i Snertingdal
Snertingdal Sanitetsforening tilbyr støtte til Mammografiscreening. 

Mammografiscreening gis som et offentlig tilbud hvert 2. år til kvinner over
50 år. Undersøkelsen kan bidra til tidlig diagnostisering av brystkreft, med
videre behandling og bedring av prognose når brystkreft påvises. 

For kvinner under 50 år tilbys ikke offentlig støtte til undersøkelsen. Hvis
kvinnen ønsker å ta denne undersøkelsen selv ønsker vi å støtte opp om dette
med å gi et tilskudd. Mot kvittering dekker så Snertingdal Sanitetsforening
kr. 200 pr. undersøkelse, hvert 2. år. 

Undersøkelsen er smertefri og rask, og koster ca kr. 600 pr. gang. Den kan
utføres på eks. Sentrum Røntgeninstitutt i Gjøvik, eller andre tilsvarende
institusjoner.

Ta kontakt med din lokalforening – eller Snertingdal Sanitetsforening
v/ Birgit Brennhagen - tlf : 90591402 E-post: bsvm@start.no
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Slekters gang
Døpte:
Janne Øversveen
Vuttudal,15.juni 
Emil Hellerud Tomter, 22. juni
Lars Skaug-Pedersen, 29.juni.

Vigde:
Matea Kalbakken og Sigbjørn
Haug, 9.august.

Døde:
Johan Brobakken, f.1915
Eilef Skogstad, f.1919
Ivar Bekkelund, f.1927
Margit Øverlier, f.1919
Ingrid Markeng, f.1924
Jenny Paula Volldal, f.1940
Hjørdis Kristenløkken, f.1909

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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Konfirmantleir på Merket
- Golsfjellet
I Uke 31 var Snertingdals- konfirmantene på leir sammen med
Vardalskonfirmantene.
Prest Terje var på besøk en kveld og var til stede på gudstjenesten.
Først var det sang og musikk ved eget leirorkester. Deretter for-
kynte prest Jens ”Ordet om korset”, at vi alle kommer til kort når
det gjelder Guds bud,  men også at Jesus fullkomment oppfylte
budene og sonet syndens lønn i vårt sted. Jesu kjærlighet seiret
over det onde. Hans seier er vår seier når vi tror på ham. 

Prest Terje hadde denne kvelden også et lite intervju med noen av
konfirmantene: Fra venstre: Halvor Onsrud, Ida Kokslien og Lars
Kokslien

Hva har dere vært med på av aktiviteter?
Vi har bl.a. vært med på klatring og kanopadling.

Har dere hatt kristent fellesskap?
Ja, vi hadde bibeltimer hver morgen.
- Og så hadde vi korssamling om kveldene. Vi tente lys og lederne
fortalte om sin tro.

Hva var det beste ved leiren? Å bli kjent med andre ungdommer.
Hvordan har dere likt stedet? Fin natur og fine rom.

Vi ønsker konfirmantene lykke til med konfirmasjonssøndagen !

Terje Hansen

Snertingdals-
sangen
Om Snertingdalsvegen og Snertingdølenes
seige kamp for å få vegen fram, skrev Lærer
Even Lyshaug en sang som ble forelagt amt-
stinget på Gjøvik i 1904, da bevilgning ble
gitt. Den ble sunget av Kristian Aaslund på
Skihytta den 15. juni. Den lyder slik:

Snertingdalen vet du er en dal – san
som er både krokut lang og smal – san
som fra Torpegrensen – helt til Stokkelensen
ligger der så fager, lus og sval – san
med en vei – san, som er lei – san
selv for geitene er den ikke grei – san.

Bakke opp og bakke ned må tru – san
slik som mellom Ålseth også Rud –san.
Hestene må slite – lasset må bli lite,
den som kjører klynker hututu – san.
Lettskyss? Å – san – jeg skal spå – san
du må mer enn halve vegen gå – san.

Rundt om kring på andre bygder jo – san
får man veger både en og to – san,
men vi Snertingdøler – ligger her å søler,
knapt vi får i stand ei gammel bro – san.
Slike folk – san – sku ha svolk – san
som så dårlig er sin egen tolk – san.

Bygdens vise fedre nu og da – san
bør for stillingen et hurra ha – san.
Hvis i konkuransen – tapes  må balansen
bør da disse herrer skylden ha – san.
Per og Pål san – lid og tål – san,
skjenk og drikk for dem en æresskål – san.

Høye ting i amtets hovedstad – san
bruk din myndighet i nogen grad – san
til med lov og rette – vegen vår å lette,
å! Da blir vel Snertingdølen glad – san,
så mye mer -  san, som du ser – san
kravets rett et faktum er san.
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Med bygdekvinnelaget til spelet om Kristin
Lavransdatter 
Lørdag 5. juli satte spente
snertingdøler kursen mot Jørundgaard
Middelaldersenter i Nord Sel for
å oppleve spelet om Kristin
Lavransdatter. Været var bra og små
og store skuespillere gjorde turen til
en minnerik opplevelse.

Kjente ansikter fra “dala” fant seg godt til rette på tribunen

Under: Kristin hadde et “lurvete” forhold
til menn og ber her om tilgivelse

Evy Kasseth Røsten, som Kristin, fant til
slutt den rette, Erlend Nikulaussøn, spilt

av Paul Ottar Haga

Mange barn og voksne skuespillere levende-
gjorde spelet om Kristin Lavransdatter for
oss på en fin måte
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Lyrikk-
hjørnet:
I lyrikkhjørnet denne gangen
tar vi med en av de nye som-
mersalmene i den svenske sal-
meboken, nr. 753
Selv om dette kanskje er en
hyllest til sommeren som aller-
ede har vært, kan vi tenke på at
det alltid kommer en ny som-
mer….

Nu er det härligt at leva! Nu
er det tid for musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi.
Barfota går vi i gräset, lyssnar
til fåglarnas sång.
Løven som spelar i träden
gladde nog Adam en gång.
Nu er det härligt at leva! Nu
er det tid for musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi.                                                                       

Nu er det härligt at leva! Nu
er det tid for musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi.
Bäcken som porlar i skogen,
regnet som slår mot vårt tak;
Det er musik som kan få en
sorgsen människa glad.
Nu er det härligt at leva! Nu
er det tid for musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi.                                                                       

Nu er det härligt at leva! Nu
er det tid for musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi.
Gud gav oss livet som gåva,
skapade växter och djur.
Herren vår Gud vill vi lova för
sommarens dofter och ljud.
Nu er det härligt at leva! Nu
er det tid for musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi.                                                                       

Film og TV kveld 
Lørdag 14. juni inviterte musikkforeninga til film og tv kveld på skolen.
Leder Mona Beathe Stanes ga detaljerte opplysninger om musikkstykkenes
opprinnelse, noe som gav oss bedre utbytte  av å være tilstede på konser-
ten.

Det hele begynte med
at aspirantene spilte
fire stykker. Blandt
annet musikk fra
Karius og
Baktus, Flåklypa
Grand Prix og Lisa
gikk til skolen.

I sin avdeling spilte
musikkforeninga styk-
ker fra bl.a. The Pink
Panther,The
Entertainer, West Side
Story, James Bond
Theme og
Olsenbanden.

Aspirantene levende-
gjorde bl.a. sikkelser
som James Bond og
Olsenbanden &
Dunamittharry.

Under avslutningsnum-
meret stilte to av aspi-
rantene opp som takt-
faste “Duskdamer”
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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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17.aug. 14.s.e.pinse
Seegård kl. 12 v/Isene og Skard
Samtalegudstjeneste, konfir-
mantene deltar
Takkoffer: Konfirmantarbeidet

24.aug. 15.s.se.pinse
Redalssætra kl.12,
v/Sønstegaard
Takkoffer: Immanuelkirkens
daghjem
- Joh. 5,1-15

31.aug. 16.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Matt. 6, 19-24

7.sept. 17.s.e. pinse
Seegård kl.11, v/Isene og Skard
Konfirmasjon
Takkoffer: Konfirmantarbeidet

14.sept.18.s.e. pinse
Seegård kl. 12 v/Hansen
50-års konf.
Takkoffer: Immanuelkirkens
daghjem
- Joh.8,31-36

21.sept. 19.s.e.pinse
Nykirke kl. 11, v/Isene og
Skard
Konfirmasjon 
Takkoffer: Menighetens arbeid

28.sept. 20.s.e. pinse
Nykirke kl.12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring
- Joh.9, 1-7+35-38

5. okt. 21.s.e.pinse 
Seegård kl.12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Mark. 10,13-16

12.okt. 22.s.e. pinse
Nykirke kl.12 v/Hansen
Familiegudstj./Høsttakkefest
Kirkekaffe/saft
v/Bygdekvinnelaget
Takkoffer: Menighetens dåps-
opplæring

19.okt. 23.se. pinse
Seegård kl. 19, v/Hansen og
Sønstegaard
Taize/Forbønnsgudstj.
Takkoffer: Menighetens diako-
nale arbeid

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon:
Onsdag 10.09.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Berit og Arnulf Bergli v/Thor
Lindstad.
Onsdag 8.10.kl.19.00: Misjonsmøte hos
Mary og Erling Frydenlund v/Sverre
Glimsdals trio.
Lørdag 8.11.kl.11.30: Formiddagstreff
på Betel v/ Helene S Johansen og Åse
Berit Rognstad.

Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS:
Onsdag 27.08.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby.
Onsdag 24.09.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ester og Einar Hovdelien.
Onsdag 22.10.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Marie og Leif Kvernlien.
Onsdag 26.11.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Mary og Erling Frydenlund.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 17.09.kl.19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke v/ Mari og Arnt Grimsbø.
Onsdag 15.10.kl.11.30: Formiddagstreff
i Seegård kirke.
Onsdag 19.11.kl.11.30: Formiddagstreff
i Seegård kirke v/Ole J. Dyrnes.

Øvre Snertingdal misjonsforening av
NLM:
Onsdag 20.08.kl.19.00: Misjonsmøte på
Betel v/Kjetil Bergmann.
Lørdag 6.09.kl.19.00 og søndag
7.9.kl.18.00: Bibelhelg på Betel
v/Steinar Solbakken. Tema: Menneskets
frelse.
Onsdag 17.09.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Thingbø v/Harald Harstad.
Onsdag 15.10.kl.19.00: Misjonsmøte på
Betel v/Steinar Solbakken.

Midtre Snertingdal misjonsforening
av NLM:
Torsdag 11.09.kl.19.00: Misjonsmøte.
Torsdag 09.10.kl.19.00: Misjonsmøte.
Torsdag 13.11.kl.19.00: Misjonsmøte.

Velkommen til 

gudstje
neste

Frist for stoff til neste
nummer er 1. oktober.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.


