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Søndag 12. oktober var det høsttakke-
fest i Nykirke. I inngangsprosesjonen
bar barna fram grønnsaker, frukt og
bær til alteret, for å minne oss om at vi
skal være takknemlige til Gud for at
vår jord bærer fram den maten vi
trenger
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Leder
Taizè
Den 19.oktober var det Taizè-gudstjeneste i Seegaard kirke. I
salmeboken finner vi Taizè-sanger. Noen av tekstene er skrevet
på fransk med norsk oversettelse under. Man blir litt nysgjer-
rig… Hva er Taizè? 

Taizè er en liten landsby i Frankrike. Det hele begynte med
Broder Roger, han hadde en drøm om å starte et fellesskap hvor
enkelhet og godhet skulle leves ut. Da 2.verdenskrig begynte,
ble han overbevist om at han straks skulle sette i gang med sitt
arbeid for å hjelpe mennesker i vanskelige omstendigheter. Han
fikk kjøpt et enkelt hus i Taizè, og flyktninger søkte dit. Etter
krigen hjalp man foreldreløse barn.

Gradvis kom også andre unge menn og slo seg til i Taizè. I
påsken 1949 følte de første brødrene seg modne til å binde seg
definitivt til å leve i sølibat, til et materielt og åndelig felles-
skap og et liv i svært enkelhet.  I dag består brødrefellesskapet i
Taizè av over 100 brødre som tilhører den katolske og ulike
protestantiske kirker. De kommer fra mer enn 25 ulike land.
Bare ved å eksistere er kommuniteten et tegn på forsoning
mellom kristne fra ulike kirker og land som i blant står i mot
hverandre.

Etter hvert flyttet noen av brødrene fra Taizè for å bo blant van-
skeligstilte mennesker som led av fattigdom eller splid i ulike
deler av verden. I dag lever det en gruppe brødre i Asia, Afrika
og Sør-Amerika. De deler levekårene med menneskene rundt
seg og forsøker å være nærværende og til hjelp for mennesker
som trenger det.

År etter år har antallet besøkende som kommer tll Taizè, fort-
satt å vokse. Leg og lærd , paver og biskoper fra ulike kirke-
samfunn i Øst- og Vest-Europa har besøkt Taizè. Fra tidlig om
våren til sent på høsten strømmer det til tusenvis av ungdom-
mer fra mange land som på denne måten tar del i en felles reise
gjennom en uke i Taizè. Den innebærer at de ønsker å utdype
sitt indre liv og åpner seg for muligheten til å bidra med å gjøre
verden til et bedre sted å leve. Kanskje har vil alle noe å lære
fra Taizè-bevegelsen i vår fokuserte forbruksverden.

Elisabeth  K.  
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Gullkonfirmanter
Foran fra venstre: Eva Marie Valdresstuen,f. Klæthe, Gunvor Hansen,f. Håkensen, Solveig Knutsen,f. Brobakken,
Berit Haganes,f. Seegaard, Wally Brobakken, Lillian Fossumstuen,f. Etnestad, Randi Søreng,f. Larsen og
Kari Sæther,f. Skiaker.
Andre rekke:Torbjørn Engen, Kjell Henry Lyshaugen, Hans Engen, Magne Lønstad, Arnhild Nygaard,f. Austdal, Kjell
Ødegårdstuen, Kjell Neråsen, Randi Opsahl,f. Bøli, Magne Sveen, Sverre Kristian Sveum, Jon Haugerud, Emil Hasle,
Reidar Nydal, Erik Bergestuen, Ragnhild Skiaker,f. Hellerud, Arvid Onsrud, Jan Moen og sokneprest Terje Hansen.

Segaard kirke er borte
flammene tok den

natten før messen på Palmesøndag
Radioen meldte

nå ligger den nedbrent
i kullsvarte lag

Orglet spiller ikke mer
fyller ikke det store rom

De vel to hundre år gamle lafte veggene
gir ikke lenger akustikk

Jeg kjente liksom orgelpipene
de ble satt opp av far

følelsen i dag er derfor litt rar

Jeg minnes min kirke
litt dyster og mørk i oker og grønt
Men prestens preken gav lyset

og vindusmaleriene
understreket budskapet,

stort er tapet

Jeg kan ikke fatte
at den er blitt borte

den gamle ærverdige sal
Som siden 1781 har ligget der
en trygghetens høyborg
Jeg bøyer mitt hode i sorg

Hvit sto den der
min slekts korskirke

Der ble vi døpt og konfirmert
Utenfor står korsene på gravene alene
og minner om tidligere generasjoner
Fattige ble vi på kirketradisjoner

Skrevet avÅse Grøndalen,f. Kildal 
en av årets gullkonfirmanter.

Min  k i r k e
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Oppslagstavla

Les
”På Kirkevangen”

også på
www.snertingdal.no

Merk
postkassa di
Det er noen som klager på at de
ikke får menighetsbladet På kirke-
vangen. Spesielt der hvor flere
hustander har en postkasse sam-
men og den ikke er merket med
navn engang. Dette har som regel
gått greit når avis eller postbudene
har vært lokalkjente. Men proble-
met oppstår når vikarer eller fast
ansatte kommer utenbygds fra. Vi
kan ikke forlange at de kan vite
hvor mange blad som skal i hver
kasse. Vår oppfordring bli derfor:
Merk postkassa tydelig med navnet
på hver husstand eller aller helst ha
hver deres postkasse. 

Hilsen oss i redaksjonen

Fra
”Kirkesmil”
En teologisk student skrev
en forklaring til bibeltek-
sten om kvinnen som var
gift med syv brødre etter
hverandre. Han skrev blant
annet: ”I himmelen er det
ingen som gifter seg. Der
er det bare herlighet og
glede.”

Ordtak:
”Den som gledes ved lite,
har mye å være glad for.”

”Når vinteren kommer, kan
da våren være langt borte?”

Julesalg på Betel
Fredag 21.november fra kl 18.00 og lørdag 22.november
kl 10.00- 14.00. Foruten salg av julegaver og kaker, stort
basarbord, servering av kaffe og kaker og andakt. Inger Lise
Ekerhaugen deltar. Alle velkommen. Arr. NLM. Ø. Sn-dal.

Lysmesse i
Seegård kirke
Søndag 14. desember
kl 19.00 v/Tor Arne Isene og
konfirmantene.
Kom å få med deg en fin
førjul-stemning.

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

Velkommen til
menighetsbasar
i Seegård kirke søndag 26. oktober
kl 18.00. Mange flotte gevinster.
Trekning ca kl. 20.15.
(Fint om du også kan ta med en gevinst)

Temakveld
Diakoniutvalget ønsker velkommen til temakveld i Seegård

kirkeTorsdag 13. november kl 19.00.
Sokneprest Jens Dale: ”Inntrykk fra rundreise i Israel.”

Enkel bevertning.
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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,

sammen med soknediakon John Olav Skard og Tor Arne Isene

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,
sammen med soknediakon John Olav Skard og sokneprest Tor Arne Isene
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Tekst: 2.Mos. 20, 1-8
Teksten vår er en del av Den gammeltestamentlige åpen-
baring. Gud åpenbarte sin vilje for Moses på Sinaifjellet.
Moses formidlet åpenbaringen videre til Israelfolket.
Åpenbaringen inneholder de grunnleggende ti bud om
hvordan vi skal forholde oss til Gud og til vår neste.
Disse bud stod ofte i kontrast til de religiøse ordninger
hos Israels nabofolk.
Israelfolket er et utvalgt folk. De fikk åpenbart Guds

vilje og de fikk løftene om Messias som skulle komme.
I dag er det til oss åpenbaringen av Guds vilje lyder. De
ti bud er også viktige for den kristne kirke. Det er viktig
for oss å kjenne Guds vilje ellers kunne vi fort bli misle-
det.
Budene åpenbarer Guds hellighet. I møte med budene

avsløres vi. Vi innser at vi har syndet og at vi kjenner
lysten til det onde i vårt hjerte. Vi ser oss om etter en
redning. Løsningen ligger i evangeliet om Jesus, han som
levde i fullkommen kjærlighet og som forsonet oss med
Gud. I troen på Ham får vi være rettferdige for Gud.
Vi blir satt fri til å elske Gud og vår neste. Det var

dette fariseerne ikke forstod. De mente de kunne rettfer-
diggjøre seg selv overfor Gud. De var ikke ærlige i møte
med budene, dermed bedro de seg selv. Midt oppe i sin
religiøse iver mistet de kjærligheten til Gud og til sine
medmennesker. De gjorde den jødiske tro om til en rigid
lovreligion.
Budene er en hjelp til å gå på kjærlighetens vei, ikke

et middel til å rettferdiggjøre seg selv overfor Gud.
Noen vil hevde at når vi er kommet til tro handler vi
automatisk i kjærlighet. ”Vi trenger ikke budene,” sier
de.
Men dette blir en feil slutning. Vi trenger stadig å bli

påminnet om hva som er Guds vilje.
Forfatteren av salme 119 i bibelen skriver mye om sin

kjærlighet til budene. ”Dine forskrifter er min lyst og
min glede” (v.16) For oss er det en fremmed tanke å
skulle feire loven/budene. Det var det ikke for jødene.
Den jødiske kalender har en egen festdag for dette.
Vi skal altså ikke se på budene som noe truende som

henger over oss. Men heller se på dem som en hjelp til å
gå på kjærlighetens vei. Gud har gitt oss budene fordi
han vil oss vel. Forakter vi disse bud eller stiller oss like-
gyldige til dem kan det føre galt av sted, i menigheten, i
lokalsamfunnet og i storsamfunnet. Vi kan se det for
eksempel når det gjelder grådighetskulturen i vår tid,
pengene blir en avgud for mange. Vi har også eksempler
fra historien der regimer som har foraktet de ti bud har
påført mange mennesker store lidelser, f. eks.
Naziregimet.
Forakt for budene med de påfølgende konsekvenser

ser vi også når andres navn blir trukket ned i sølen av
baktalere og sensasjonspresse.
Det å gi akt på Herrens bud og elske dem fører der-

imot til noe positivt.
Det fremmer rettferdighet i samfunnet og det fører til

at de svake blir vernet og hjulpet. Det fører også til triv-
sel og glede både i familien, i menigheten og i samfunnet
ellers.
William Booth, grunnleggeren frelsesarmeen var en

mann som forstod dette.. Armeen har som slagord:
”suppe, såpe, frelse.” Booth visste at det ikke var nok å
forkynne nåden i Kristus og så stille seg likegyldig til
nøden han hadde rundt seg. Nestekjærligheten må vise
seg i praksis, - at vi hjelper der vi kan. Booth engasjerte
seg også i storsamfunnet og fikk gjennomslag for refor-
mer til beste for de fattige og utstøtte. Guds bud om nes-
tekjærlighet ble en inspirasjon for ham.
Ved dåpen og i troen blir vi satt fri til å elske Gud og

vår neste. Nåden i Kristus frigjør oss fra egoismen til det
å gå på kjærlighetens vei. Vi lærer å elske de bud Gud
har gitt oss. Amen 

Terje Hansen

Andakt:

De ti bud - trenger vi dem?

Solefallssang
Når solen faller bak topp og tinde,
når dagen daler og blir et minne,
når det blir gull det som grånet mest:
da kanskje skjønner du landet best!

De står og smiler de gamle gutter
i regnskapsstunden når dagen slutter.
De ser på himmelen og løfter seg:
”Der er ei langt mellom oss og deg”!

Men er du ferdig med hele greien,
og vet at snart er det slutt på veien,
du synes ikke så smått enda
er dette land som du skal gå fra.

Nordahl Rolfsen
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Immanuelkirkens daghjem i Bangkok
Snertingdal Menighet har forpliktet seg til å støtte Immauelkirkens daghjem
økonomisk (vi har en avtale med Det Norske Misjonsselskap). Derfor går
takkofferet noen ganger i løpet av året til dette prosjektet. 
I 1978 ble det startet en institusjon for førskolebarn i bydelen Klong

Toey i Bangkok. Dette er i dag kjent som Immanuelkirkens daghjem.
Arbeidet er knyttet til den Lutherske menigheten der og holder til i samme
huset som kirken. De fleste barna kommer fra slumområdet Klong Toey.
Institusjonen krever betaling av barna som går der, men betalingen blir
regulert i forhold til foreldrenes inntekt. Mange av barna fra slumområdet
har derfor nesten friplass i barnehagen.
Dagen på daghjemmet er delt i tre:
Først er det felles morgensamling med flaggheising og nasjonalsang,

bibelhistorie og kristne sanger. De fleste barnas foreldre er buddhister, men
er likevel glade for at barna får kunnskap om den kristne tro.
Den andre delen av dagen blir barna delt i klasser der det blir undervist i

lesing, skriving og regning.
Like viktig som det foregående er siste delen som består av hvile, lek og

god mat. Barna får et varmt hovedmåltid hver dag. Dette er en svært viktig
del av barna sitt totale kosthold.
La oss omslutte Immanuelkirkens daghjem med forbønn og fortsatt støtte!

Terje Hansen 

Våg å være
Våg å være ærlig
våg å være fri
våg å føle det du gjør
si det du vil si
Kanskje de som holder munn
er reddere enn deg?
Der hvor alt er gått i lås
må noen åpne vei.

Våg å være sårbar
ingen er av stein
Våg å vise hvor du står,
stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om
og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt
er svakest likevel?

Våg å være nøktern
Våg å leve nå.
Syng om det du vil –
gråt litt om du må.
Tiden er for kort til flukt,
bruk den mens du kan,
Noen trenger alt du er
og at du er sann.

Hans Olav Mørk

Dugnad på
kirkegården
Også dette året var det dugnad på
kirkegårdene våre. Mange stilte
opp og gjorde en fin innsats. Her
ser vi dugnadsgjengen som deltok
ved Seegård kirke. Fra venstre
Reidar Onsrud, Kari Onsrud,
Kjell Haugen, Leif Onsrud, Petter
Pedersen, Berit Bergli, Per Arne
Jostad, Gunn Hilde Jostad, Marie
Pedersen, Kirsten Onsrud, Bjørg
Kokslien, Elise Klette og Ole
Jakob Rustad (bilde ble dessverre
ikke med i forrige nr.).
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Min salme
Takk til deg Eva Karin for utfordringen. Vi har en stor salme-
skatt å velge i, så dette var ikke så enkelt. Men når vi nå er
kommet til høstmåneden oktober, ble det naturlig for meg å
stoppe opp ved en salme jeg valgte til min manns begravelse
8. oktober for 10 år siden. Den er skrevet av en ukjent forfatter
i 1890, oversatt av A. Hovden og tonesatt av B. Eidsvåg. 

EIN FIN LITEN BLOME (NOS  493)
1.Ein fin liten blome i skogen eg ser,
i granskogen diger og dryg,
og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.

2.Sei, ottast du ikkje i skogen stå gløymd
der skuggane tyngja deg må?
Å, nei for av herren eg aldri vert gløymd,
til ringaste blom vil han sjå.

3.Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
og føddest til skogblome eg.

4.Ein dag vil den stormande, vinter deg nå,
då vert det vel dødsdagen din.
Då kviler eg lunt og har snøkappa på,
til vårsola kysser mitt kinn.

5.Eit bod frå min Herre du blome meg ber:
om einsleg eg vert på min veg,
så veit eg at Herren vil væra meg nær,
Gud Fader, han vernar og meg.

6.Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,
med honom eg kjenner meg sæl.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
med bøna eg sovnar kvar kveld.

7.Ein kledning eg fekk av min Frelsermann kjær,
i blodet hans reinsa den er.
Den høver for himmelen, der gullgater er,
den høver for vandringa her.

8.Som blomen om vinteren visnar eg av,
men gled meg, for då står eg brud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav,
mi skjel, ho er heime hos Gud!

9.Ja glad skal eg vakna hos Jesus eingong
i morgonen æveleg klår,
og blanda med heilage englar min song
i himmelen, dit døden ei når!

Benytter anledningen til å takke for et fint blad. Jeg gjemmer
på bladene og bevarer dermed mye interessant lokalhistorie.

Sender stafettpinnen videre til Margot Fladsrud
Inger Amalie Aalseth

Lyrikkhjørnet:
I norsk salmebok nr. 281 finner vi en bear-
beidelse av  ”Solsangen” av Frans av
Assisi, skrevet i 1225. Vi vil i lyrikkhjørnet
presentere denne teksten:

Takk gode Gud for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.         

Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken flyr.            

Syng søster Vann, fra kilden dyp,
bred ut ditt store hav i fryd.
Nå kaster regnet sølv på alt,
og jorden jubler der det falt.        

Strål opp, bror Ild, og takk den Gud
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn,
varm oss, bror Ild, ved flammen din.                                 

Takk, gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.

Takk, Gud, for dem som elsker deg,
for dem som går på fredens vei,
for dem som gav oss kjærlighet,
for dem som ser din herlighet.

Takk, gode Gud, for søster Død,
den siste hjelper i vår nød.
Hun kjører vognen stille frem
når det er kveld og vi skal hjem.

Syng, dag og natt! Syng, hav og jord!
Vi priser Gud i samstemt kor:
Du er så rik! Du ser oss nå,
du bøyer deg mot alle små.
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Klosterordener har alltid interessert
meg. Hvorfor vet jeg ikke. Kanskje
har det noe med at jeg er født på
St.Joseph`s katolske sykehus i
Fredrikstad, det første jeg så i denne
verden var nonnen – søster Marsia
som tok i mot meg …..  . Gjennom
feriereiser har man ved besøk i
katolske kirker og klostere, fått
informasjon og lest litt om ulike
klosterordener og helgener.

En som har interessert meg, er Frans
av Assisi, dette helt siden jeg for
mange år siden så et kort med over-
skriften ; Frans av Assisis bønn . De
ordene jeg møtte der, fascinerte meg. 
Hvem var Frans av Assisi? 
Kilde for denne teksten er Julie
Waaler Eckhoffs bok: Helgener
gjennom tidene.

Frans ble født i 1182 i Assisi i Italia.
Han ble født inn i en rik familie, og
ble en lederskikkelse med et godt
forretningstalent. Gjennom en åpen-
baring i 1206, ble han kalt til oppga-
ver i kirken. Han tok oppgaven bok-
stavlig og begynte å reparere en fal-
leferdig kirke i nærheten. Glemt var
det overfladiske livet han hittil hadde
levd. Nå ville han bare gjøre det Gud
viste han. Frans brøt med sin far,
bodde som eneboer i huler og enkle
skur, men vandret også rundt for å
møte mennesker og utbre troen. Han
var opptatt av den absolutte fattig-
dom og ville leve etter evangeliet –
ikke eie noe. Han ville vinne andre,
ikke bare ved ord, men først og
fremst ved sitt eksempel.

Etter hvert fikk han mange følges-
venner. Medlemmene i den ordenen
Frans dannet, kalte seg for mindre-
brødrene, fordi de levde så enkelt.
Retningslinjene var enkle, men
strenge. De dro til paven i Roma og
fikk hans godkjennelse i 1209.
Mange kalte dem for tiggermunker,

men det var noe misvisende, for
Frans ville jo at alle skulle arbeide,
og helst med nevene på linje med
vanlige mennesker. I Norge ble de
ofte kalt gråbrødre, fordi de gikk
med grå kutter, men det korrekte
navnet er franciskanere. Idèene til
Frans og hans fordringsløse levesett,
fikk store ringvirkninger. Folk fikk
en særlig tiltro til disse menneskene
som levde så spartansk og enkelt, og
alltid tenkte mer på andre enn seg
selv.

Frans av Assisi ble opphav til tre
store viktige ordener – alle represen-
tert i Norge i dag. Først og fremst
franciskanerordenen , men også en
egen orden for kvinner, som ble
grunnlagt og ledet av nonnen Klara.
Klara var en stor beundrer av Frans,
hun ville leve slik som han. Han
hjalp henne med å grunnlegge kla-
risserordenen , den franciskanske
klosterordenen for kvinner. Den tre-
dje ordenen var tertiarene , en leg-
orden som består av mennesker som
fortsetter sine vanlige oppgaver, men
samtidig forplikter seg til å leve i
enkelhet og fromhet.

Kjærligheten til skaperverket gjorde
Frans av Assisi til en tidlig miljøfor-
svarer. De legender og fortellingstoff
som er knyttet til han, viser at han
betraktet alt levende med kjærlighet
og respekt – fra små insekter til ville
dyr. Dette synet gjaldt også mennes-
kene selv og deres personlighet. (
Les Solsangen av Frans av Assisi i
lyrikkhjørnet .)

Frans av Assisi levde i korstogstiden.
Men i motsetning til de barske kor-
stogskrigerne som ville bruke makt,
dro han våpenløs av gårde.
Fortellertradisjonen formidler at han
oppsøkte sultanen i Egypt og ville
overbevise han med ord og kjærlig-
het slik at det kunne bli slutt på fien-

deskap mellom muslimer og kristne.
I sine siste leveår ble Frans av Assisi
stigmatisert, det vil si at han fikk
Jesu sårmerker på kroppen. Han
døde i 1226, og helgenkåringen
skjedde i 1228. Han ble skytshelgen
for Italia. Frans av Assisis minnedag
er 4.oktober, og han er begravet i
Basilica de San Francesco i Assisi.
En maler har fremstilt en rekke sce-
ner fra Frans` liv som fresker på
veggene i denne kirken.

Det kortet som jeg har med Frans av
Assisis bønn, er ikke skrevet av
Frans. Bønnen oppstod tidlig på
1900-tallet og er franciskanernes
fredsbønn, og kan sees som en
sammenfatning av deres idèaler og
noe av det tankegods som er arven
fra Frans av Assisi.

Herre,
gjør meg til redskap for din fred.
Hjelp meg å spre kjærlighet  der
hatet gror,
tro hvor det råder tvil,
håp hvor der er angst og nød.
Hjelp meg å bringe forlatelse
der urett er begått,
å skape enighet, der det er strid,
å spre lys, der det er mørke,
å bringe glede, der sorgen bor.

Mester,
hjelp meg å søke
ikke så meget å bli trøstet som
å trøste,
ikke så meget å bli forstått som
å forstå,
ikke så meget som å bli elsket som
å elske.
For det er ved å gi at vi får,
ved å tilgi at vi selv får tilgivelse,
ved å miste vårt liv at vi vinner det.
Det er ved å dø
at vi oppstår til det evige liv.

Artikkel:

Frans av Assisi
Tekst: E.K
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Glava –
langt mer enn
isolasjon
Av: Magnar Sjevelås

Fredag 13. pleier av mange å bli
oppfattet som en litt uheldig dag. Så
ikke i dette tilfellet! Denne dagen i
juni satte en av bussene fra
Snertingdal Auto kursen mot Glava
i Sverige. Om bord satt kormedlem-
mer med følge fra Seegård kirkes
kor, totalt vel 40 deltakere. Det er
blitt årlig tradisjon nå – at koret rei-
ser på tur i første halvdel av juni

I år gikk altså turen til vårt naboland
Sverige, en tur på ca 25 mil - via
Skarnes, Kongsvinger og
Charlottenberg til Glava i Arvika kom-
mune. Underveis var det stopp for
medbrakt niste samt kake og kaffe ved
Sætervatnet. Ved ankomst Glava sjek-
ket vi inn på Glava Gäst-Gård, en
erverdig bygning fra ”forna da’r”,
hvor noen fikk plass i selve hovedbyg-
ningen, mens andre ble tildelt leilighe-
ter – og riktig god plass!

Fredag kveld var vi alle invitert på
gryterett hos Laila og Arne Refstad, i
deres feriehus på Lövåsbacken. Stedet
ligger like ved Glava kyrka, der vi
skulle delta søndagen, på
”Hemkyrkans dag/ Hela kyrkan sjung-
er”. Det er heller ikke langt å gå dit fra
gjestegården. Stedet til Laila og Arne
er en yndet plett med stor hage og
mange rom. Når en i tillegg blir møtt
med ”stort hjerterom” er det hele
duket for en svært så hyggelig kveld.
Vi koser oss med mye god mat og
drikke, hyggelig prat og allsang. Det
blir nærmere ”de små timer” før vi set-
ter kursen mot gjestegården og gode
senger…

Lørdag er det lagt opp til sightseeing
med buss. Vi skal besøke Rottneros
park i Selma Lagerlöfs rike. Stedet lig-
ger i Sunne kommune, nordøst for
Arvika, som vi passerer på turen dit.
Rottneros utgjør i dag det Ekeby som

er omtalt i Gösta Berlings saga, og er
et nydelig hageanlegg med skulpturer,
nydelige trær, busker og titusener av
blomster. Den gamle herregården brant
Lucia-natta 1829, og Svante Påhlson
bygde opp både gård og hageanlegg
etter brannen. Inspirasjon til anlegget
hentet han fra de store hagene i
Europa. Skulpturene er rundt 100 i tal-
let og oppført av både antikke og nåle-
vende kunstnere. Kunstverkene inn-
rammes av rosebed, rododendronbus-
ker og duftende trær – samt rundt
25.000 sommerblomster! 

Parken har fått egen eventyrpark for
barn; Nils Holgerssons äventyrspark.
Der finnes områder med nyttevekster
og krydderplanter, med kaktus og
frukttrær En egen ”Bibelträdgård” er
det også blitt. I denne foretas både
vielser og dåp. 

Det er mye å se på i avslappende og
høyst estetiske omgivelser, og mange
minner blir festet til filmrullen i løpet
av tiden her. (Nåja, de fleste havner
nok på digitale minnekort). Tid til en
smak på lokale delikatesser i stedets
lille kafeteria blir det også før vi setter
kursen mot Arvika og litt shopping
samt tid for ”matauk”.

Lørdag ettermiddag er avsatt til korø-
velse i kirken. Det skal være giftemål
der samme ettermiddag, og ved
ankomst dit er brudefølget i ferd med
å gå ut av kirken. Der vi står på utsida
av kirkegården bestemmer vi oss helt
spontant for å istemme en av korets
sanger. Sangen kommer overraskende
på brudefølget, men vår overraskelse
er nok ikke mindre da vi oppdager at
flere i følget snakker norsk! Vi møter
også presten som skal ha gudstjenesten
dagen etter, Charlotte H Lundh. 

Glava kirke ble oppført i årene 1735 –
1738, som erstatning for den tidligere
soknekirken som var blitt for lita.
Kirken og grunnen rundt, inklusive
gravplassen, er i dag vernet. Kirken er
oppført i mur – opprinnelig i barokk
stil, men seinere tilbygg/ utbedringer
har gitt innslag av andre stilarter. Dette
gjelder bl.a. spiret på vesttårnet.

Interiøret er typisk 1700-talls, hvor
taket har malerier av göteborgs-male-

ren Hans Georg Schüffner. Noe av
inventaret stammer fra en tidligere
middelalderkirke, hvor eldste innslag
er en skulptur av jomfru Maria,
Glavamadonnan, tilskjært i eik på
1200-tallet. Også døpefonten er fra
1200-tallet.

Vi ble for øvrig slått av den flotte
akustikken i kirken, en akustikk som i
høyeste grad kunne måle seg med
Seegård kirke!

Lørdag kveld var vi igjen invitert til
Laila og Arne på Lövåsbacken, denne
gang til spekemat med tilbehør, kaffe,
kaker og godt drikke – og ikke minst
sosialt samvær. Vi fikk nok en gang
erfare at tida flyr fort i hyggelig lag,
og de fleste av oss fikk ikke ”karret
oss i seng” før det var på absolutt høy
tid med tanke på opptredenen dagen
etterpå!

Søndag skulle vi opptre i kirken og var
på plass der i god tid før gudstjenesten
kl.11.00. Siden det var Hemkyrkans
dag/ Hela kyrkan sjunger, fikk vi vir-
kelig erfare den flotte akustikken kir-
ken kunne by på. Korets bidrag i
Glava kirke ble ”For Guds folk”, Jeg
råde vil alle”, ”Blå salme” og
”Afrikansk bön”. I tillegg var vi med
og sang sammen med menigheten på
de salmene som var satt opp til guds-
tjenesten. Flere av disse var for øvrig
kjente salmer, også for den norske del
av menigheten, som for eksempel
”Saliga visshet” og ”Den blomstertid”.
Den svenske organisten ga flere gang-
er underveis i gudstjenesten menighe-
ten anledning til å synge uten orgelak-
kompagnement, ”avbrekk” som til
fulle ga lyd for vakker, klangfull og
kraftig sang innenfor kirkens tykke
murvegger! Nevnes må også Inger
Lagerqvist, som bidro med sang og
citter.

Vi ble etter gudstjenesten invitert til å
delta på kikekaffe i Källarsgården, et
nedlagt ”torp” noen kilometer fra kir-
ken som nå var i bruk som en slags
”forsamlingslokale”. Her ble vi servert
kaffe og eplekake, i trange men hjerte-
varme rom. De ville at koret skulle
synge også her, en sang som virkelig
fikk taket til å løfte seg! Om det var
topp kvalitet på korets prestasjon i så
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små lokaler kan diskuteres, men sang-
en var i det minste varm og kom fra
hjertet…

Også værgudene sto oss bi denne hel-
gen; kveldene i hagen hos Laila og
Arne forløp ”tørrskodde”, det samme
gjorde de turene vi gjorde ut av bussen
lørdag. Søndag både så og hørte vi tor-
denvær rundt oss, uten at vi ble nevne-
verdig våte av den grunn. 

Det var ei tid snakk om å legge hjem-
turen om Finnskogen. Siden dette ville

bety vesentlig lengre reisetid ble hjem-
veien en retur via samme lei som turen
dit, innlagt handlestopp og tid til litt
mat i Charlottenberg,  samt en kaffe-
rast ved Sætervatnet. Med ankomst
Snertingdal ca kl.19.00 om kvelden
var det grunn til å si seg fornøyd med
at hjemturen ble lagt i samme ”hjul-
far” som turen ut. Også spreke kor-
sangere fra Snertingdal har en ”dagen
derpå” som skal skjøttes…

I ettertid gjenstår å frambringe en hjer-
tens takk til Laila og Arne Refstad! De

har hatt feriehus i Glava noen år nå, et
feriehus vi forstår de er blitt glade i og
benytter ofte! Denne helga åpnet de
gladelig og hjertelig sitt ”andre hjem”
for en stor gjeng korsangere fra Norge.
Vi fikk til fulle sanne at ”Der det er
hjerterom er det husrom”! 

En takk går også til Elise Klette og
Lene Bekkelund, som sammen med
Laila i år har utgjort turkomiteen.
Takk, takk!

Tradisjon tro var årets 5. klas-
singer invitert til Nykirke
søndag 12. oktober for å motta
hver sin bibel. Dette er menig-
hetens gave til barna og vi håper
at bibelen blir flittig brukt på
skolen og ellers.

Etter at Odd Aaslund har sluttet
som kirketjener i Nykirke og
Kari E. Drogseth har sluttet som
leder av søndagsskolen i Seegård
kirke ble det søndag 12. oktober
takket for langvarig tjeneste for
Snertingdal menighet. Det var
menighetsrådsleder Helge
Ødegård som framførte takke-
talen og overrakte gave og
blomster.
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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

Ny
kirketjener
Arne Myrlid fra
Gjøvik er ansatt
som ny kirketjener
her i Snertingdal
og begynte i stil-
lingen den
1.september.
Han skal tjeneste-
gjøre ved begge
kirkene og er glad
og takknemlig for
å ha fått et arbeid
som er variert og
menigsfylt, sier
han. Vi ønsker han
velkommen og
lykke til med
arbeidet.
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Slekters gang
Døpte:
Magnus Kind Gilberg, 17.august
Selma Radzeviciute Ringvold, 31.aug
Ingrid Nordseth, 12. oktober
Elvira Åslund Brobakken, 12.oktober

Vigde:
Hege Smedstuen og
Jostein Palmesen, 2.august
Mathea Kalbakken og
Sigbjørn Haug, 9.august
(Mathea var skrevet feil i forige nr.)
Heidi Sveum Sollien og Kenneth
Bratterud Sollien, 13.september

Døde:
Thorbjørn Moen, f.1935
Anne Marit Stanes, f.1954
Magnhild Haugstad, f.1927

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



PÅ KIRK
EVANGEN

14

Operasjon ”
Buskvekst!”
For en del år siden startet Trygg Trafikk en aksjon de kalte:
”Operasjon buskvekst!”. De oppfordret oss til å se med et
nytt blikk på beplantning av trær og hekker vi hadde gjort.
Var det pent? Var det trafikkfarlig å ha hekken helt ut i krys-
set? Var noe av det vi gledet oss over til sjenanse for andre?
Kirkegårdsvedtektene i Gjøvik kommune gir oss som fester
graver noen retningslinjer som også skal gjøre det greit for
alle på kirkegårdene våre. Fra disse er det nødvendig å trek-
ke frem to punkter som vi sammen kan forbedre:
”Foran gravminnet har fester anledning til å opparbeide

et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være
bredere enn gravminnet… Det må ikke plantes vekster som
overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.”
”Innramming av graven eller deler av den, med hekk, stein,
jern eller annet materiale er ikke tillatt.”
Grunnen til disse regler er åpnbare. Det er kanskje slik at

vi selv synes det er koselig med litt beplantning ved siden av
vårt gravminne. Men kanskje ikke naboen setter like mye
pris på det. Og når det gjelder innramming med stein og lig-
nende, så er det bare det å si at dette også medvirker til store
ekstra kostnader for de som skal klippe og holde ting i
orden.
Så neste gang du er på gravlunden eller kirkegården, vær

vennlig å fjern steiner og ulovelig beplantning. Trenger du
hjelp, kan du ta kontakt med de som arbeider der, så hjelper
vi så gjerne.
I et tidligere innlegg om våre gravlunder, skrev vi at det

var lurt å legge blomsterbeger på forsiden av et gravminne
når det ikke var i bruk. Dette har svært mange nå gjort. Det
har gjort at vi nå får langt mindre ødeleggelser av begre og
av klippeutstyret vi bruker. Så takk for hjelpen!

Dag Landmark, kirkeverge

Innsamling til nytt
piano i Seegård kirke!
Av: Magnar Sjevelås

Seegård kirke er et ypperlig konsertlokale med topp
akustikk, og det foregår mye sang og musikk i kirken
allerede i dag. Det er uten tvil plass til ennå mer sang og
musikk, noe som vil være en berikelse både for gudstje-
nesten og menighetens arbeid for øvrig. 

Kirken har i dag et eldre piano. Dette blir i forbindelse
med øvelser og andre arrangementer stadig flyttet rundt i
kirken, en ”vandring” som anses uheldig for instrumen-
ter av denne type.

I løpet av den seinere tid er det registrert et stadig ster-
kere behov for et nytt piano som i større grad vil være i
stand til å yte sang- og musikklivet full rettferdighet!
Erfaringer fra Biri etter at de anskaffet nytt flygel tyder
på at dette vil bidra til et løft for sang- og musikklivet i
kirken. Der har de sett eksempler på at konsertutøvere
gleder seg stort til å spille på det nyanskaffede, gode
instrumentet. Dermed er det blitt lettere å trekke utøvere
til Biri for å arrangere/ bidra til å arrangere konserter.
For øvrig har også tilhørerne lovprist instrumentet der!

Menighetsrådet har derfor bestemt at nytt piano skal kjø-
pes inn i Seegård kirke. Det er satt ned en komité som
skal se på aktuelle pianoer og deretter sørge for anskaf-
felsen av instrumentet. I komiteen sitter Inger Schiager,
Ole Jakob Rustad og Gunn Hilde Jostad. Et slikt instru-
ment koster penger, og prosjektet er gitt en kostnadsram-
me på kr. 150.000,-. 

oen midler til dette formål er allerede gitt i forbindelse
med salget av Tabor.

I tillegg er det satt i gang en aksjon som tar sikte på å
samle inn midler som skal nyttes til å dekke deler av det,
det vil koste å anskaffe et nytt, godt konsertpiano.
Håpet er at dette skal trekke flere konserter til kirken.
Nevnt er også at det kan være aktuelt for Snertingdal
gospelkor å legge sine øvelser til Seegård kirke (de har
tatt ei tids pause nå). 

Herved oppfordres ALLE Snertingdøler til å gi sitt
bidrag til dette gode formål. Beløp kan settes inn på
konto 2010.27.02175 Merk giroen med Piano.
Menighetsrådet takker for alle gode bidrag! Håpet er at
det nye pianoet skal være på plass til julekonserten søn-
dag 21. desember. Bli med!
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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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19.okt. 23.s.e. pinse
Seegård kl. 19 v/Hansen og
Sønstegaard
Taize / Forbønnsgudstj.
Seegård kirkes kor deltar
Takkoffer: Blå Kors

26. okt. bots og bededag
Nykirke kl 12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Luk. 13,23-30

2.nov. Allehelgensdag
Seegård kl. 16, v/ Hansen/Skard
Seegård kirkes kor deltar
Takkoffer: Menighetens
diakonale arbeid
- Åp. 21,1-7

9. nov. 26.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Stiftelsen diakonisse-
klosteret
- Luk. 17, 20-30

16. nov. 27.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Matt. 13,  31-33

23. nov. siste søndag i
kirkeåret
Nykirke kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Seegård kirkes kor
- Matt. 25, 1-13

30.nov. 1.s.i advent
Seegård kl. 12, 
4-års-bok. Takkoffer:
Menighetens dåpsopplæring

7.des.2.s. i advent
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Normisjon , region
Oppland
- Luk. 21,25-33

14. des. 3.s.i advent
Seegård kl. 19, v/Isene
Lysmesse
Takkoffer: Det Norske
Bibelselskap 

21.des. 4.s.i advent
- ikke gudstj. i Snertingdal

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/Tabor IM tilsl.
Normisjon:
Lørdag 8.11.kl.11.30:
Formiddagstreff på Betel
v/ Helene S Johansen og
Åse Berit Rognstad.

Øvre Sn-dal misjonsforening av
NMS:
Onsdag 26.11.kl.19.00:
Misjonsmøte hos Mary og
Erling Frydenlund.

Markeng Misjonsforening:
Torsdag 27.11.kl.19.00:
Misjonsmøte v/Kjetil Bergmann.
Torsdag 18.12.kl.19.00:
Misjonsmøte v/Leif Kvernlien.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 19.11.kl.19.00:
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Ole J. Dyrnes.

Øvre Snertingdal misjons-
forening av NLM:
Fredag 21.11.kl.18.00 og
lørdag 22.11.kl 10.00-14.00:
Julesalg på Betel.
Søndag 14.12.kl.11.00:
Misjonsmøte på Betel
v/Svein Nyseth.

Midtre Snertingdal misjons-
forening av NLM:
Torsdag 13.11.kl.19.00:
Misjonsmøte.
Torsdag 11.12.kl.19.00:
Misjonsmøte

Velkommen

til 
gudstjeneste

Frist for stoff til neste
nummer er 24. november.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.


