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Gi gave til nytt
piano i Seegård

side 6

Andakt
side 9

Barneside
side 8

Velsignet julehøytid

Menighetsrådet har gått til innkjøp av julekrybbe til Nykirke, og nå er den på plass til julefeiringen begyn-
ner. Julekrybba er levert av treskjærebedriften Henning på Kapp. Henning Engelsen startet firmaet
Henning i 1947. Døtrene Angelina og Christl, og Angelinas ektemann Bjarne Espedal, tok over driften i
1988. HENNING produkter er laget i treslagene lind og bjørk. Alt er skåret og malt for hånd i verkstedet på
Kapp. Julekrybba er veldig fin og du må huske se nærmere på når du er i kirken.

Foto: Bernt Nygård
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL SOKN er en del av
Biri Prestegjeld.
SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS
BESØKS-ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70
POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre
Torggt. 24B, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81
KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

ANSATTE I MENIGHETEN:
Hansen, Terje............... 61 13 06 90
Sokneprest
terje.hansen@gjovik.kirken.no
Isene, Tor Arne............. 45 47 52 15
Sokneprest
snertingprest@gmail.com
Nygård, Laila
Men.sekretær
laila.nygaard@gjovik.kirken.no
Skard, John Olav
Diakon
Sønstegaard, Knut.......61 18 50 31
Sokneprest
knut.sonstegaard@gjovik.kirken.no
Schiager, Inger
Kantor
inger.schiager@gjovik.kirken.no
Ødegård, Helge............61 18 17 68
Menighetsrådsleder

Leder
Tid for gjenbruk…?
Dette er høsten det har skjedd mye. USA har fått sin første fargede
president, positivt! Utover det har nyhetsbildet vært preget av krise-
maksimering. 

Store økonomiske nedturer på børsene verden over, renter som stiger,
store gigantindustrier som vakler, underleverandører som må permi-
tere, prisfall og tørke i boligmarkedet, stans i utbygging,  meglerfir-
maer som går konkurs og banker som må reddes økonomisk av sta-
ten.

Alle roper på hjelp og krisepakker. Hvem skal hjelpe hvem? Svært få
tror at julehandelen vil sette nye rekorder i år. Januarsalget har allere-
de startet i desember. Norges finansminister oppfordrer folk til å øke
forbruket for at økonomien i landet ikke skal stoppe opp! All vår
”velstand” er basert på økonomisk forbruk. 

Det er jo nettopp forbruket i Norge som har gått over alle støvleskaft
de siste årene. Kanskje er det på tide å bremse opp innkjøpene og
forbruket? Kanskje må vi nå innse at vi står ovenfor et systemskifte. 

Søppelfyllingene renner over av brukbare varer. Forurensning, klima
og global oppvarming er framtidens store problemområder. Dette
henger igjen sammen med et stadig økt forbruk. Dette er to faktorer
som er på kollisjonskurs! 

Tenk om vi kunne erstatte overskrifter som ”kjøpefest” med ”gjen-
bruksfest”? Da kom vi et lite stykke på vei. Det er snart jul, tid for
refleksjon. Julens opprinnelige budskap formidler ikke forbruk, tvert
i mot. 

La oss ønske hverandre en god jul og et godt nytt gjenbruks-år i
2009!

Elisabeth K.
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Glimt fra
menighetsbasaren

Trekningsliste
Menighetslotteriet 2008.
Basar med trekning ble
avholdt i Seegård kirke søndag
26. oktober.
Gevinst nr. 1. Moccamaster og kaffe,
Anne Lise Aaslund. 2. Hi-Fi NL, Bjørg
og Kåre Haugen. 3. Sekk, Lillian og Per
Magne Stenseth. 4. Kakeform, Tove
Røstad Nybakk. 5. Kakeform, Terje
Hansen. 6. Brødform, Raptus Smestad.
7. Spekepølse, Fam. Per Arne  Jostad.
8. Forundringspakke, Tove Smedsrud.
9. Barnepledd, Arnhild og Øyvind
Engum. 10. Fat, Ingrid Austdal.
11.Adventslys og servietter, Solbjørg
Spjutvik. 12. Evergood kaffe, Tove
Smedsrud. 13. Spekepølse, Anne og
Harald Fladsrud. 14. Adventslys og ser-
vietter, Jonny Moen. 15. Kjøkken-
redskap, Anne og Harald Fladsrud.
16. Forundringspakke, Jørgen Nordby.
17. Stettfat, Asbjørn Sollien.
18. Sengesett, Asbjørn Sollien. 19. Dip-
sett, Stein Tommy Nordengen.
20. DVD, Finn Madsen Guribo. 21. Blå
lys og servietter, Oddvar Markeng.
22. Bluse, Anne Lise Aaslund. 23. Lykt,
Magne Engum. 24. Barnepledd,
Gudveig Aalseth. 25. Ali-kaffe,
Familien Rustad Harjo. 26. Duker,
Turid og Lars G. Skundberg.
27. Kjøkkenhåndkle, Julie Haugen.
28. Håndklær, Harald Austdal.
29. Thermos, Bente Henrikhaugen og
Kjell Knudsen. 30. Fleece-pledd,
Kirsten Henriksveen. 31. Kaffeboks,
Ole Martin Bergli Engum. 32. Blomst,
Bjørg Kokslien. 33. Grønne servietter
og lys, Geir Bratlistuen. 34. For-
undringspakke, Bjørnar Rognstad.
35. Forundringspakke, Wenche og
Steinar Aalseth. 36. Lys, Ole Skonnord.
37. Rød bordløper, Lillian og Per
Magne Stenseth. 38. Forundringspakke,
Kari og Reidar Onsrud. 39. For-
undringspakke, Linda Elisabeth
Brateng. 40. Forundringspakke, Kristian
Netland. 41. Forundringspakke, Stine
Snekkerhaugen. 42. Forundringspakke,
Hanna Thingbø. 43. Forundringspakke,
Gunn Inga Tofsrud. 44. Bestikk, Gunn
Inga Tofsrud. 45. Kaffetrakter Unique,
Even Seegaard.

Hjertelig takk til alle som kjøpte lod-
der. Gevinstene er avlevert.

Foto: Laila Nygård
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Julehilsen fra biskop Solveig Fiske: 
Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far, full av nåde og sannhet (Joh 1,14)

En av de viktigste verdiene som juleevangeliet sier noe om er gjestfrihet. Så
fullt var det i Betlehem, at selv ikke en fødende kvinne fant en seng noe sted.
Men noen åpnet dørene for Josef og hans høygravide forlovede Maria, og
slik kom Gud til menneskene i en stall.

I vår tid er mennesker på flukt og flyttefot mer enn noen gang. Noen søker
arbeid, andre et bedre liv, eller et liv i frihet og trygghet. 

Gjestfriheten trenger ikke så mange ord. Den trenger mest handling. Et besøk
på et nyopprettet asylmottak ble et sterkt symbol på gjestfriheten for meg.
Biskopen med følge ville ønske asylsøkerne velkommen til landet vårt. På
forhånd var vi usikre på hvordan vi skulle hilse på dem. Ville vi forstå
hverandre? Og hvordan ville beboere fra ulike land og religioner se på det å
få besøk fra kirken? 

Vi ble møtt med smil, med åpne ansikter og hender, og traktert med hjemme-
laget mat. De viste med stolthet fram barna sine, og ga oss omvisning på
mottaket. Og rollene ble byttet om. Det var vi som kom til dem, ikke de som
kom til oss. Det var de som gav oss av sin gjestfrihet.

Jeg har mange ganger lurt på hvem det var som lånte Maria og Josef stallen
og hvordan det så ut der. Jeg har mine bilder, og du har kanskje dine. I jule-
salmen Mitt hjerte alltid vanker skildrer Brorson det så godt:

En spurv har dog sitt rede
Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede
Om nattely og ro,
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få,
- Skal da min Gud sig skjule
I andres stall og strå?

Julens glade budskap er at Gud lot seg føde til vår verden. Han kom så liten
og hjelpeløs, men det var han som tok imot oss, og viste oss Guds barmhjer-
tige godhet. Og han sa: ”Det dere gjør mot en av mine minste, det har dere
gjort imot meg”. Derfor kaller han oss til å åpne våre hjerter og ta imot
hverandre.

Gjestfriheten hører julen til. Ingen feirer jul slik som vi i Norge, med mye
god mat og  juletradisjoner.  En overflod av gaver deles ut, juleselskap og
julefester, med familie, slekt og venner. Så hvorfor ikke åpne dørene ennå
mer, og dekke på til noen flere? Om vi er alene eller sammen, Gud selv har
tatt bolig iblant oss og lyser for oss.

Velsignet jul!

FOLKETONE-
MESSE

Kantor Inger Schiager har inn-
gått et samarbeid med Gjøvik
spelemannslag om et folketone-
messeprosjekt sammen med
Seegård kirkes kor og med guds-
tjenester søndag 8.mars i Biri og
15.mars i Seegård. Begge er på
kvelden kl.19.00.

Hva er ei folketonemesse? I en
annen tid ville koblingen mellom
et spelemannslag, med fele og
trekkspill, og gudstjenste ha vært
utenkelig.

Utgangspunktet for dette pro-
sjektet er en opplevelse fra et
kirkemusikk-kurs som kantoren
var på i Nidasrosdomen høsten
2007.

Der ble det feiret ei folktone-
messe, utviklet av kirkestaben
og folkemusikere fra Ål i
Hallingdal. Ei messe basert på
religiøse folketoner som vi har
mange av i vår salmebok.

Salmer og liturgi ble akkompag-
nert av folkemusikkinstrumenter
og orgel i skjønn forening og det
var usedvanlig vakkert.

Med dette som utgangspunkt
samarbeider nå Gjøvik spel-
mannslag med kantor og kor om
å lage et tilsvarende gudstjenes-
teopplegg tilpasset lokale for-
hold her. Det finnes mye lokal
forankret folkemusikk i distriktet
her – og dyktige musikere.

Dette tror vi blir et spennende
prosjekt og vi tror dere vil
komme til å oppleve en vakker
gudstjeneste.
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Oppslagstavla

Les
”På Kirkevangen” også på
www.snertingdal.no

Helge Raaholdts legat
for kultur i Snertingdal
Det skal deles ut midler til fremme
av kulturelle formål innenfor:
Musikk – Historie, med vekt på
lokalhistorie – Idrett og Kirkelige
formål tilknyttet Nykirke i
Snertingdal (herunder alminnelig
menighetsarbeide). Legatets midler
skal brukes til tiltak som normalt
ikke dekkes  av det offentlige.
Søknad sendes styret ved leder
Per Kristenstuen,
Gilbergsrovegen 685,
2839 Øvre Snertingdal
innen 1. mars 2009.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på Betel
3. juledag kl 18.30. Andakt v/Tor Arne Isene.
Bevertning, åresalg og mye gang rundt treet.
Pakker til barna.

Ingen juletrefest
i Seegård kirke
julen 2008
Det har vært en tradisjon at
Bygdekvinnelaget i samarbeid med
Menighetsrådet har arrangert jule-
trefest. I år ser ikke noen av oss,
mulighet for å kunne arrangere jule-
trefesten. Dette er ikke fordi vi ikke
ønsker juletrefest, men på grunn av
at vi ikke har personer som ser seg i
stand til å kunne organisere og få i
stand et slikt arrangement.
Juletrefest har vært en lang tradisjon
og som ønskes videreført. Den er
også like mye et samlingssted for
voksne som barn. Imidlertid har
tilbakemeldingene tydet på at det er
et ønske om en fornying.
Bygdekvinnelaget og
Menighetsrådet vil derfor utfordre
alle Snertingdøler på hvordan skal
vi arrangere fremtidig juletrefest?
Hva skal den inneholde? Er det
andre lag og foreninger som kan
tenke seg å være med på et slikt
arrangement?

For bygdekvinnelaget og
menighetsrådet

Helge Ødegård 

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

”Du juletid med englesong i natta”
Vi synger julen inn… Seegård kirkes kor og Biri kantori ønsker
deg velkommen til en stemningsfull julekonsert i Seegård kirke
søndag 21.desember kl.19.00.
Servering av gløgg og pepperkaker. Inngang: kr 50,-

Julehilsen fra
Snertingdal
sanitetsforening
For å nå alle, vil Sanitetsforeningen
også i år sende ut et gavekort til alle
på 70 år og eldre i Snertingdal.
Gavekortet kan løses inn hos Mari
Nordseth i Sentrum blomster til jul
eller utover på nyåret. 
Gavekortet er en hilsen med ønsker
om God Jul og Godt Nytt År fra
Snertingdal sanitetsforening.
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”Du juletid med englesong i natta”
Vi synger julen inn...

Hver tirsdag kveld i løpet av høsten er det travel sangøvelse for Biri kantori og
Seegård kirkes kor. Programmet til julekonserten i Seegård kirke søndag 21.desem-
ber skal øves inn. Julekomserten er etter hvert blitt en årviss tradisjon.
Publikumsframmøte har vært stort, noe som er gledelig. 
I år har koret lagt konserten næmere jul, og håper at dette også i år kan bli en

varm og stemningsfull førjulsopplevelse. Julesanger er en viktig del av vår juletradi-
sjon, og det er fint å komme sammen like før jul, lytte til og være med å synge disse
tradisjonsrike tekstene; Det lyser i stille grender, Deilig er jorden, Det kimer nå til
julefest, Kjem du med håpet, julenatt? og mange flere.
Det er stor variasjon i årets program, og musikalske forsterkninger er hentet inn;

Ragnhild Skundberg/ sang, Madelen Jostad/ orgel og Gunn Inga Tofsrud/ fiolin.
Tradisjonen tro, vil det bli servert gløgg og pepperkaker etter konserten før man
begir seg ut i en kald og stjerneklar forjulsvinterkveld.
Koret  gleder seg og ønsker deg velkommen til å være med og synge julen inn

søndag 21.desember kl. 19.00.

Tekst: Elisabeth Kruse                                                          Foto: Magnar Sjevelås

Som før kunngjort er det satt i
gang en innsamlingsaksjon for å
få et nytt konsertpiano i Seegård
kirke.

Seegård kirke er i seg selv ei fan-
tastisk kirke, men kirkerommet
er også særdeles velegnet for
konserter. Akustikken er svært
god.
Så tenker kanskje mange at det
får være nok med det pianoet

som står der. Det er et solid og
godt instrument, men vi trenger
et større og bedre piano til kon-
sertbruk.

Det er også behov for å ha et
piano som kan stå permanent i
menighetssalen. Nå må det dras
gjennom hele kirka, ut på kirke-
torget og videre inn i menighets-
salen når det er arrangementer
der…og tilbake etterpå.

Etter jul starter pianokomiteen
arbeidet med å undersøke og
prøve ut aktuelle instrumenter.
Det er ganske enkelt slik at jo
mer penger vi har jo bedre
instrument kan vi kjøpe. Så der-
med gis nok en gang utfordring-
en til å gi et bidrag, og vi takker
de som allerede har gitt penger
til dette formålet.

Kantor Inger Schiager

Nytt konsertpiano
i Seegård kirke

Det lyser i
stille grender
1.Det lyser i stille grender
av tindrane ljos i kveld
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

2.Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i en vesal stall.

3.Der låg han med høy til pute 
og gret på sin arme seng,
mens englane song der ute
på Betlehems aude eng

4.Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny,

5.den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds son, vår sonar,
som døden for evig batt.
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Hyggekveld med ”De glade gutter fra Toten”
Tradisjonen tro hadde Skogheim sani-
tetsforening invitert pensjonister i
Skogheimsgrenda til førjulshyggekveld
i menighetssalen i Seegård kirke den
23.november.

Det var mørk novemberkveld og holke-
føre ute, men likevel hadde over tyve
pensjonister takket ja til invitasjonen fra
sanitetsforeningen. Det ble servert
gløgg og pepperkaker, før man satte seg
rundt langbord som var dekket med hvit
duk og levende lys. Praten gikk rundt
bordet, og kveldens underholdning ”De
glade gutter fra Toten” gjorde seg klar. 

Dette var en gruppe som bar navnet sitt
med rette. De formidlet sang og musikk
med stor spennvidde, alvor og glede.
De gav av seg selv. De hadde lagt ut
sangbøker på bordene, så publikum
kunne både være med å synge og ønske
seg sanginnslag.

Så mye sang og musikk, gav også god
appetitt da kaffen ble servert, smørbrød-
fatene satt på bordet og bløtkaka sendt
rundt. Det  virket som det smakte godt
og at folk hygget seg. Etter maten var
det igjen ny runde for mer sang og
musikk. 

Men alt har sin ende, også en hygge-
kveld. Sanitetsforeningen synes det er
gledelig å gjøre tiltak i nærmiljøet, der-
for var det ekstra hyggelig at så mange
kunne komme. Men det var mat og
plass til flere, så neste år når invitasjo-
nen kommer i postkassa, er det bare å
takke ja! Denne førjulshyggekvelden er
en årviss tradisjon, som Skogheim sani-
tetsforening ønsker å fortsette.

Tekst: Elisabeth Kruse
Foto: Britt Seegård



PÅ KIRK
EVANGEN

8

5 av deltagerne på “Lys
våken” arrangementet i
Seegård kirke i full aktivitet

Tre blide jenter som er godt
fornøyd med lys våken arrage-
mentet.

Foto: Per Kristian Bjørklund

A: Hadde framsyning julekvelden
B: Stjerne-Tak 
C: Bakvendt pronomen- Julesang-Nr 1
D: Skipper-Krigsgud- Kilo
E: Muslimknutepunkt-Preposisjon-Sekund
F: Alfa-50-Sårmerke-Bak i bak
G: Høvdingsete-Altså
H: Stolt-Rar
I: To like-Eventyrfigur-To like
J: Radius-Lytelaus
K: Lik på engelsk-Kommune
L: Nedtil og forbi-Regne
M:To like-Æ-Omdøme
N: Julepresang- Sundt kornavfall
O: Note-Søramerikansk fe- Kains bror
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Juleevangeliet har eit ord til oss alle. Det var til alt folket
den store gleda vart forkynt: I dag er det fødd dykk ein
frelsar.

Og kjenner vi det alle slik at juleevangeliet er skrivi net-
topp til oss. Det som blir fortalt der og bileta som blir
brukte, høver så godt på oss i vår situasjon, synest vi.
Slik er det og for oss som har heimen vår i ei norsk bygd
og har arbeidet vårt på garden eller i fjøs og stall. Er det
ikkje som om han som skreiv juleevangeliet, nettopp
skulle ha tenkt på oss?

Den mørke natta kjenner vi, og aldri er det mørkare og
aldri kjennest det kaldare å gå til fjøset enn ein vinter-
morgon like føre jul. – Og vakthaldet kjenner vi.
Arbeidet må gå sin gang. Dyra må ha sin mat og sitt
stell. Det er ingen skilnad på helg og kvardag. Liksom
gjætrane  utamfor Betlehem held vakt over buskapen sin,
slik held vi vakt over dei dyra som er i vår varetekt.
Men kanskje kjenner vi aller best himmelen med stjerne-
ne. Julehimmelen tenkjer vi oss alle som den blå kvel-
vingen over heimen der vi bur, og der vi og våre lever
vårt liv. Ein slik himmel måtte det vera som kvelvde seg
over Betlehem den natta Jesus  vart fødd og på denne
himmelen vart julestjerna tend.

Slik tenkjer vi. Og så er juleevangeliet vårt. Det er skrivi
som ei helsing til oss. Og atter ein gong skal dei gamle,
kjære ord lyda for oss og gjeva oss del i den store og
uskjønelege gleda og løysa tunga vår til å syngja eit jule-
kvad til guds ære. For det er oss det gjeld!
Så verkelege og livsnære er orda frå juleevangeliet.
Jordlivet blir måla både sant og realistisk der.  Men så er
det ikkje mindre sterke og klåre ord som blir brukte i
evangeliet når det talar om det som høyrer himmelen til.
Guds englar stig  ned i mørke natta og dei søkjer ikkje
inn til byen med dei store salane. For nokre gjætarar på
beitemarkene utanfor Betlehem var det himmelkoret
song den store lovsongen:

Æra vere Gud i det høgste
og fred på jorda
og hugnad med menneske!

I ei krubbe i ein stall vart himmelkongen motteken. Han
som var Guds eigen son, vart lagd i høy og halm. Det var
ikkje plass for ham i noko herberge. Slik vart møtet
mellom himmel og jord den fyrste julenatta. Han som
bur i det høge og heilage, kom til oss i armodsdom for å
dela våre kår.

Gud vart  vår broder i julenatt.

Dette er juleevangeliet i ein sum. Har vi sett dette, kan vi
vera med i julegleda kring barnet i krubba.

Se det som her
nu så forunderlig skjer:
Gud vil et menneske være!

Den rette kristne julesongen er derfor fyrst og fremst  eit
takkekvad til gud som ville stå på vår side i striden og
frelse oss frå synd og naud.

Hav takk som treder
til armods hytter ned!
Hav takk som gleder
oss med sin søte fred!
Kom inn, o Kriste,
tend lys i hvermands gård,
la isen briste,
gi varme snart og vår,
la ingen miste
hva godt din fødsel spår!

Og fordi julegleda er for alle, vil vi og så gjerne vera
med og spreida gleda utover. Ingen må bli gløymd. Alt
og alle skal ha sin del av gleda. Vi lagar til jul. Og då vil
vi heller ikkje gløyma dyra våre. Dei er Guds skapningar
og våre trugne tenarar. Vår herre Jesus hadde sitt augo
vendt også mot dei  då han gjekk her nede. Han bad oss
om å sjå på fuglane under himmelen for å læra at vi har
ein far i himmelen som syrgjer for oss. Og han bad oss ta
lærdom  av sauen som kan villa seg bort og som berre
den gode hyrdingen kan berga heim att. Derfor gjer vi
vår skylnad også mot dyra. Dei skal etter god, gammal
norsk skikk også ha noko ekstra til jul.

Så let vi fjøsdøra att julekvelden, og går over tunet og
inn til oss sjølve og takkar han som kom med glede til alt
folket.

Sæle julekveld:
I vårt låge tjeld
vil no Jesus heimvist taka,
så hans brøder små kan smaka
her på jord den fred
som Guds engler gled.

Andakta er skrevet av sokneprest Ingvald Skaare, Vinstra og sto
på trykk i julenummeret til fagbladet ”Sau og Geit”  i 1958.

Andakt:

Gleda for alt folket
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1. Hold fast hva du har! 
Du fikk da som barn
de til dåpen dig bar,
En rett til guds rike,
en høiættet arv,
Med adgang til alt
som kan tjene din tarv:
Guds nåde og styrke 
og frihet og fred. 
Til solen går ned.

2. Hold fast hvad du har!
Du så mens som liten
i hjemmet du var,
De åpne Guds himler,
hvor engler med fred
Og glede og renhet
steg op og steg ned.
Og Jesus oplukket
sin favn imot dig
Og signet din vei.

3. Hold fast hvad du har!
Guds bud som en lykte
din barnehånd bar,
Og Guds evangeliums
sol kastet skinn 
Så vakkert og varmt 
i ditt barnlige sinn,
Og mørket som lokket
med lystenes lek,
For strålende vek.

4. Hold fast hva du har!
Bevar din samvittighet
ærlig og klar, 
Fold Hendene Daglig
Enfoldig til bønn 
Din barnetro vedstå 
i lys Og I lønn! 
Så mange gav gull
Og berømmelse hen
Fikk den de igjen.

5. Hold fast hva du har!
Vær trofast mot hjemmet
mot mor og mot far!
Og se til din frelser
i stort og i smått,
Så går det deg vel,
og så får du det godt
I ungdom og alder, 
og  Evig hos gud!
Hold fast og hold ut!

Min salme
“Vår salmeskatt er så stor, og så mange gode salmer å velge
blant og, men da jeg fikk utfordringen gikk tankene tilbake
til min konfirmasjonstid. Det var mye pugging av salme-
vers, men dette gjorde sitt til at salmene sitter i minnet for
alltid. En av salmene fra den tid er: “Hold fast hva du har”.
Salmen stod i Landstads reviderte salmebok nr. 680, den er
dessverre ikke med i Norsk Salmebok, men den har festet
seg i mitt sinn:”

Utfordringen fra meg går til Sigrid Amlie Kokslien. En hjer-
telig takk til  redaksjonen av “På Kirkevangen,” for et inn-
holdsrikt og fint blad.

Med hilsen Margot Fladsrud

Nytt fra menighetsrådet
Vi nærmer oss med raske skritt et nyttår. Selv om det ikke
helt har gått opp for meg at året snart er omme, er det alli-
kevel et uunngåelig faktum. Mange lurer nok på hva vi
gjør i menighetsrådet og det er også slik at mye av det vi
gjør, ikke blir så synlig. Derfor er det hyggelig å kunne se
tilbake på synlige resultater av vårt arbeid. Jeg har vært
med i menighetsrådet i 7 år. Like lenge og litt til har kir-
kestua ved Nykirke vært tema. Denne er nå revet og vi
har fått pyntet rundt området og også sikret brønnen på en
betryggende måte. Vi investerer nå i møbler til Nykirke
for å kunne ominnrede kirkerommet med bord og stoler
slik at det blir bedre tilrettelagt for kirkekaffe. I tillegg
anskaffer vi nye møbler til dåpssakrestiet. Tror dette vil
bli mye bedre enn det som har vært.
En annen gledelig nyhet er at en flott julekrybbe er i ferd
med å finne sin plass i Nykirke. Dette er et ønske som
kom til oss etter jul i fjor som vi syntes var en veldig god
ide. Vi har dessverre ikke sett oss i stand til å anskaffe en
tilsvarende en i Seegård. 
Til Seegård har vi derimot satset på å anskaffe et konsert-
piano. Dette pianoet har vi planer om at vi kan få anskaf-
fet i løpet av første halvår av 2009. Finansieringen er nes-
ten plass. Vi vil være veldig glade dersom det er noen
som ønsker å gi en gave til dette formålet. Ta gjerne kon-
takt med meg eller menighetsekretær Laila Nygård der-
som du ønsker å gi en gave.
Som dere forstår har vi satset mye på Nykirke i den siste
perioden. Vi håper våre prioriteringer og satsninger er det
som menigheten også ønsker og som vi alle har glede av.

Av øvrig menighetsarbeid har vi innsett at vi ikke klarer
og gjøre alt selv. Det er derfor veldig hyggelig at mange
bidrar på forskjellige arenaer. Jeg vil her fremheve den
diakonale arbeidet som utføres. Trosopplæring er viktig
fremover og vil involvere flere. En del av dette er konfir-
mantopplæringen som er en suksess og som ungdommen
selv setter pris på. Et annet tiltak som falt i smak var ”Lys
Våken” arrangementet. Fikk selv tilbake to jenter som nok
var litt trøtte, men hadde hatt ett godt og annerledes møte
med kirken sin. Menighetsrådet vil rette en stor takk til
alle som bidrar med frivillig innsats.

En annen hyggelig sak er at vi fikk en ny rekord på vår
menighetsbassar. Overskuddet var på over 28.000,- kr!.
Tusen takk alle sammen. Pengene skal brukes til tiltak
som kommer hele menigheten til gode. Det er et godt
bidrag for å finansiere konsertpiano og vi skal også etter
hvert gå til anskaffelse av en julekrybbe til Seegård. 

Jeg vil til slutt takke frivillige og ansatte i menigheten for
god støtte og innsats i året som har vært. Vi har mange
utfordringer også fremover, men det skal vi la ligge til
over nyttår og imens nyte rolige og fredlige dager i en
flott julehøytid.

Til dere alle ønsker jeg en fredlig jul og et godt nyttår!

Vennlig hilsen 
Helge Ødegård
Menighetsrådsleder
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Glimt fra ”Gamle” dager
Dette bildet av Snertingdal menighetskor fant vi da vi ryddet i sviger-
mors saker. Koret ble startet på Granly den 22. januar 1957. Kåre
Lilleberg var korets dirigent. Han og hans kone Borghild, fikk liv i sang-
og musikklivet her i bygda. De reiste tilbake til Trøndelag i 1966. Da
hadde de fått 3 gutter, og 10 fine år var over for kor og dirigent. 

Berit Bergli

1.rekke fra venstre: Helene Kvikstad, Kari Grøterud, Ingeborg
Lisbakken, Eva Kvernsveen, Sigrun Hasle, Netta Tofsrud, Anna Bergli og
Karen Ekerhaugen. 
2.rekke fra venstre: Borghild Ekerhaugen, Mimmi Jostad, Olaug
Skundberg, Helene Larsen, Hilda Jachwitz, Mary Grøterud, Synnøve
Ødegård og Oddbjørg Fladlien.  
3. rekke. Thorleif Skundberg, Konrad Engen, Jørgen Tofsrud, John
Skundberg, Per Kokslien, Josef Skundberg, Paul Drogseth, Bjarne Engh,
Bjørn Rustad. Langt bak skimter vi to herrer, vi tror det er Leif Grøterud
og Leif Ringsrud. 

Trekningsliste for
julesalgsbasaren på
Betel 22. november
Konfekt- Knut Olav Sveen. Spill-
Åse og Anders Felde. Lampe- Mona
og Sigvald Høyheim. Bamse-
Anders jr. Kvamme Felde. Bok-
Mary og Arvid Hagaseth. 2 senge-
sett- Hjørdis og Edvard Sveum.
Barnegenser- Laila og Bernt
Nygård. Håndklepakke- Hermann
Thingbø. Spill- Hanna Thingbø.
Selbuvotter- Solveig og Alf
Andersen. Matkurv- Harald
Thingbø. Matkurv- Arve Kværnlien.
10 kg farin- Elin Randen Pellegård.
Spill- Arve Kværnlien. Spekepølse-
Håkon Ellingsen. Eggekoker- Marie
og Leif Kvernlien. Fruktkurv-
Astrid Alund. Thermos- Ingeborg
og Knut Ringsrud. Matkurv- Ingvild
Røste. Selbuvotter- Olava Granseth.
Digital kjøkkenvekt- Linda C.
Osmark. Matkurv- Anders Melby
Myhren. Pæreskinke- Lisa Østby
Dahl. Fruktkurv- Arnhild Hasle.
Bordlampe- Marie Nyseth.
Fruktkurv- Evy Helen Udahl.
Adventstake- Alma Sveum.
Grønnsakskurv- Berit og Tom
Kjenseth. Bok- Ingeborg og Oddvar
Gilberg. Matkurv- Mary og Erling
Frydenlund. Toastjern- Grethe og
Erik Nordrum. Krølltang- Hilde
Nygård og Anders Rudnå.
Fruktkurv- Anna K. Haugerud.
Stekepanne- Lars Austdal m/fam.
Fruktkurv- Filip Høyheim.
Barnestol- Arne Austdal m/fam.

Bokanmeldelse:
Tittel: Folket som ikke kan dø
Red.:  Sten Sørensen
Hermon Forlag

La deg inspirere av den fascinerende
historien om Israel og jødene !
Jødene har vært og er et jaget folk, og
det er gripende å lese hvordan dette
folket, tross motstand, har klart å eta-
blere seg i sitt eget land og ikke minst
– overlevd.

I Folket som ikke kan dø møter vi
ulike sider ved Israels historie , presen-
tert av mennesker med spesiell kunn-
skap om landet. Vi blir med i prosessen
rundt opprettelsen av staten Israel, ser
på høydepunkter i landets historie,
drøfter medias dekning av Midtøsten-
konflikten og den
kristne menighets forhold til Israel.
Boken inneholder dessuten mange per-
sonlige uttrykk og en begeistring for
både landet Israel og det jødiske folk.
Et mangfold av dyktige bidragsytere
gir oss en rekke interessante innfalls-
vinkler.

Noen av bidragsyterne:
Jo Benkow, tidligere stortingspresident
Biskop Ole Christian Kvarme
Dr. Emanuel Minos
Dr. Ingulf Diesen
Odd Sverre Hove, redaktør
Torkil Åmland, historiker
Per Haakonsen, magister i statsviten-
skap

Terje Hansen
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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

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
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Slekters gang
Dåp:
Leon Krog Brobakken 16.nov.
Siver Seegaard 16.nov.
Milla Ulvesveen Roland 30.nov.
Brage Onsrud Nielsen 30.nov.
Pernille Tomter 30.nov.

Døde:
Marie Tomter, f. 1921

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

Roger Engen: 977 68950 - Steffan Stanes: 990 20530

Åpent
9-19 (18)

SNERTINGDAL

Norske Kvinners Sanitetsforening
Omtanke i nærmiljøetSnertingdal sanitetsforening

v/Birgit Brennhagen
Mob. 90591402

Åpningstider:
Mandag - torsdag: 10-17

Fredag: 10-18
Lørdag: 10-15

Utkjøring av blomster alle dager

Telefon 611 80370

E-post: blomster@snertingdal.no

Frist for stoff til neste
nummer er 10. februar.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.
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Gave til Seegård kirke
Kirken fikk nylig overrakt et fint åkle laget av Ingolf
Kristian Bratlien på Nes Hedmark. Hans kone Ingrid
Bratlien skriver at han var veldig hent både til fint og grovt
arbeid. 
Nes Bo- og Aktivitetssenter var på tur til Seegård kirke.
Terje Hansen tok i mot oss og fortalte om kirken. Jeg kom i
prat med ham, og fortalte at slekta til Ingolf kom fra
Bratlien i Snertingdal og jeg fikk derfor lyst til å gi kirken
et åkle som han har vevd. Ingolf satte så stor pris på
«Snertingdølene», og pratet stadig om dem. 

Glimt fra jule-
konserten i
Seegård kirke
Onsdag 10. desember var Fredheim bl. kor og Gjøvik
Bybrass på besøk i Seegård kirke med sin julekonsert.
De framførte fellesnummer og hver for seg. Noe av det
de framførte var: Kling no klokka, Joleklokker, Gammel
Mariavise, Gled deg du jord, Nå tennes tusen julelys og
Det kimer nå til julefest. Det var også satt av tid til all-
sang som Kimer i klokker, Det lyser i stille grender og
til avslutning Deilig er jorden, akkompagnert av kantor
Inger Schiager.

Kveldens program og den fine framføringen gjorde at vi
vel 50 frammøtte reiste hjem med en god julestemning i
vårt indre. Foto: Bernt Nygård

Fredheim bl kor

Gjøvik Bybrass

Stemningsfull lysmesse
Sist søndag deltok konfirmantene anno 2009 i stemnings-
full lysmesse i Seegård kirke. De kom inn i prosesjon iført
kvite kapper og med tente lys. Videre deltok de med tekst-
lesing, bønn og tenning av lysglobe. All ære til konfirman-
ter, kantor Inger Schiager og prest Tor Arne Isene for en
minnerik kveld i kirken. Foto: Bernt Nygård

Konfirmanter kommer inn i prosesjon

Konfirmantene deltar med tekstlesning
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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 Kallerud      tlf. 611 89914 
MPS Møllevegen tlf. 611 74472

Utfører vedlikehold, snørydding, snekring,
maling, hagearbeid, vedproduksjon, søm
bla rep. av markiser og puter til møbler 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, 2821 Gjøvik
Tlf. 61 18 00 80 - fax 61 18 01 00

post@mjoselektro.no
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21.des. 4.s. i advent
ikke gudstjeneste i Snertingdal

24. des. julaften
Seegård kl. 14.30, familiegudstj.
v/Isene
Nykirke  kl.16.00, familiegudstj.
v/Hansen
Takkoffer begge kirker : Kirkens
nødhjelp
Luk. 2,1-4

25.des. Juledag
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
Joh. 1,1-14

26. des. ikke gudstjeneste i
Snertingdal

1.jan. Nyttårsdag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Snertingdal sanitetsfor.
-Luk. 2,21

4.jan. Kr. åpenb. dag
- ikke gudstjeneste i Snertingdal

11.jan. s.e. Kr. åpenb. dag
Seegård kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
-Matt. 3,13-17

18. jan. 2.s.e. Kr.åp. dag
Nykirke  12  v/Isene
Takkoffer: Menighetens dåps. oppl. 
-Joh. 2,1-11

25. jan. 3.s.e. Kr. åp. dag
Seegård kl. 12, v/ Hansen
Takkoffer: Søndagsskolen
-Matt. 8, 5-13

1.febr. vingårdssøndag
Nykirke kl. 12, v/Hansen og Arnfinn
Bjørgen fra NMS. Sang v/Mænsing
Takkoffer: Immanuelkrk. daghjem
-Matt. 20, 1-16

8.febr. såmannssøndag
Seegård kl. 12 v/Isene
Småbarnsgudstjeneste/konf. deltar
Takkoffer: Konfirmantarbeidet

15. febr. Kr. forkl. dag
Nykirke kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetens diakonale
arbeid
-Matt. 17, 1-9

22.febr. søndag før faste
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Immanuelkrk. daghjem
-1.Kor. 13, 1-13

1.mars 1.s. i faste
Betel  kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Bedehusforeningen 
-Matt. 4,1-11

8.mars 2.s. i faste
Nykirke kl. 12, v /Isene
Takkoffer: Søndagsskolen  
-Matt. 15, 21-28

15. mars 3.s. i faste
Seegård kl. 19, v/Hansen
Folketonemesse
Takkoffer: Seegård kirkes kor

22.mars. Maria budsk. dag
Seegård kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetsbladet
-Luk. 1, 26-38

29. mars. 5.s.i faste
Nykirke  kl. 12, v/Isene
Temagudstj./Konf. deltar
Takkoffer: Konfirmantarbeidet 

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/Tabor Normisjon:
Søndag 25.01. kl. 19.00: Årsmøte hos
Kjellaug og Ole Skonnord.
Mandag 9.02. kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby v/
Peder Amund Lunde.
Mandag 9.03. kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ragna og Per Erik Sørlie v/
Reinert Ege.
Søndag 29.03.  kl.19.00: Misjonsmøte
hos Berit og  Arnulf Bergli v/ Thor
Lindstad. 

Øvre Sn-dal misjonsforenin av NMS:
Onsdag 28.01. kl.19.00 : Misjonsmøte
hos Ingrid og Arvid Haug.
Onsdag 25.02. kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby.
Onsdag 25.03. kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ester og Einar Hovdelien.
Onsdag 22.04. kl.19.00:
Misjonsmøtehos Marie og Leif
Kvernlien.

Markeng Misjonsforening:
Onsdag 28.01.kl.19.00: Misjonsmøte.
Onsdag 25.02.kl.19.00: Misjonsmøte.
Onsdag 25.03.kl.19.00: Misjonsmøte.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 11.02.kl.11.30:
Formiddagstreff i Seegård kirke v/
Else Steinsrud.
Onsdag 11.03.kl.19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke.
Onsdag 8.04.kl 11.30:
Formiddagstreff i Seegård kirke v/
Aslaug Buflaten.
Onsdag 13.05.kl 19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke v/ Ole Jakob Dyrnes.

Mitre Sn-dal Misjnsforening av NLM:
Torsdag 08.01.kl.19.00: Misjonsmøte.
Torsdag 12.02.kl.19.00: Misjonsmøte.
Torsdag 12.03.kl.19.00: Misjonsmøte.

Øvre Sn-dal misjonsforening av NLM:
Onsdag 21.01.kl.19.00: Misjonsmøte.
Onsdag 18.02.kl.19.00: Misjonsmøte.
Onsdag 18.03.kl.19.00: Misjonsmøte.

Velkommen til 

gudstjeneste


