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Nytt legesenter
side 7 og 8

Kirkevalg
side 12

Årsmelding
side 9-11

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Innimellom alt snøværet har det også denne vinteren vært
mange muligheter for fine skitur. Slik som her på åsen
mellom Biri og Snertingdal.
Skimter også Synnfjellet i det fjerne.

Foto: Berit Bergli

Husk faste-
aksjonen

tirsdag 31. mars

Ta vel imot
konfirmantene og
andre bøssebærere. 

Les mer om
fasteaksjonen på
side 4, 5 og 13
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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
Å være engasjert…!
Har du fått spørsmål om å være med i fotball-laget, orienteringslaget,
skytterlaget, håndballen, trimgruppa, idrettsskolen, skigruppa,
musikklaget, sanitetsforeningen, bygdekvinnelaget, sangkoret, menig-
hetsrådet, landbruksorganisasjoner, politiske partier, frivillighetssen-
tralen, kulturskolen, spellemannslag, bridgeklubb, folkedanslag,
misjonsforeninger, historielaget, 4H, revygruppa, FAU, velforening,
pensjonistforening og mye mer …….. ?

Alle nevnte aktiviteter er tilgjengelige i vårt hjemlige dalføre. De
fleste av aktivitetene har en lang tradisjon og historie i Snertingdal,
medlemstallene har opp gjennom årene vært høye. Engasjementet har
vært stort på ulike felt. Noe å være stolte av ! Virkelig en historie å
trekke fram i kulturminneåret 2009. 

Men ……. i dag sliter mange råd, lag og organisasjoner med rekrut-
tering. Det finnes fortsatt en del ildsjeler, men de store medlemsmas-
ser uteblir.   – Vi har ikke tid, sier vi som lever i en tid, der vi omgir
oss med hjelpemidler av ulike slag; bil(er) i garasjen, så avstander er
ikke lenger noe problem. 

Hva slags prioriteringer er det vi gjør? Vi jobber, ja vel, men det har
folk gjort til alle tider. Så mye er individrettet i dagens samfunn, vi
meler stadig vår egen kake …..  . I all vår individuelle travelhet
glemmer vi kanskje å prioritere de verdier og fellesskap lokale råd,
lag og organisasjoner representerer. De er et stykke kultur som ikke
bør gå tapt. 

Å være engasjert på et eller flere felt i ditt lokalmiljø, er med på å
skape fellesskap og nettverk. Du kan være med å påvirke og bruke
dine idèer og kreativitet til glede både for deg selv og andre.

Så neste gang noen spør deg om å være med i råd, lag eller organisa-
sjoner, så ta sjansen og svar JA ! Det vi har lyst til, klarer vi alltid å
rydde tid til !

Elisabeth K.

Tid
Har vi tid til hverandre, tid til fellesskap og ro?
Året ligger der og venter, bruk av tiden, bygg en bro
over sluk av ensomhet mellom andre og deg selv.
Har vi tid å gi hverandre før det mørkner og blir kveld?

Ukjent
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Oppslagstavla

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

Skogheim sanitetsforening
inviterer til foredrag ”Kosthold relatert til livsstil”
v/Kristina W. Monsbakken
torsdag 16.april kl. 19.00 i
Menighetssalen Seegaard kirke.
Servering av kaffe. Vær velkommen !

“Gladsangkveld”
i Seegård kirke 
Fredag 15.mai kl. 18.00. 
Vi får besøk fra Granlien Evangeliesenter. 
Bevertning og utlodning 

Alle er velkommen !

Toten kirkeakademi inviterer

Torsdag 16. april kl. 19.00
i Hoff Kirke til:
I BEGYNNELSEN
VAR ORDET 
Tekster fra Johannesevangeliet
Birgitte Bjørnstad Sæbø og Ulla
Käll

Birgitte Bjørnstad Sæbø er fortel-
ler, musiker og kursholder innen
fortelling og tekstformidling. Hun
fikk Bibelprisen 2003 og
Emmausprisen i 2006. Hun job-
ber også ved Menighets-fakulte-
tet. Ulla Käll er gitarist, arbeider
med retreats, Taizégudstjenester
og ved Kulturskolen i
Fredrikstad. Flere CD-utgivelser.

Inng. Kr. 150, medl./honnør/stud.
kr. 100.

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 møteuke Seegård kirke
v/ Gunnar Hamnøy

Tirsdag  21. April kl. 19.00 Sang v/ Marte Lilleeng og damene
Onsdag  22. April kl. 19.00 Sang v/ Snertingdal Gospelkor
Torsdag 23. April kl. 19.00 Sang v/ Tonekrøll
Fredag   24. April kl. 19.00 Sang v/ Sangvennene
Lørdag   25. April kl. 12.00
Søndag  26. April kl. 17.00 Sang v/ Vardal Gospelkor.

Bevertning

Formiddagstreff i
Seegård kirke
Velkommen til formiddagstreff
onsdag 8. april kl 11.30.
Andakt v/Peder Amund Lunde.
Bevertning og åresalg.
Arr: Skogheim normisjon.

GGiirroo ii bbllaaddeett (side 19)

Kontingenten på kr 100,- innenbygds og kr 150,- for de som
sendes utenbygds er det som sammen med annonseinntek-
tene finansierer  ”På Kirkevangen”. På grunn av økte utgifter
til trykking og porto er det viktig at så mange som mulig beta-
ler for bladet. For de som bruker brevgiro eller går til banken:
Klipp ut giroen på side 19. Takk til alle som vil støtte oss.

Hilsen oss i redaksjonen
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Fasteaksjon 31. mars

SOS fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene. Klimaaksjonen ”SOS fra sør” tar på alvor
at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og eks-
treme værforhold. Den 31. mars vil konfirmantene og andre bøssebæ-
rere fra Snertingdal menighet gå fra dør til dør, om ettermiddagen, og
samle inn penger til ofrene for klimaendringene.

- Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og
folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og
sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange
som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor.

Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens
ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastro-
fen rammer. 

Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand
til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebæ-
rer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når
flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale kri-
segrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen
skjer.

I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjek-
ter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes plan-
ten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til
strømaggregater og biler.

Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del
av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et
rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til
endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-
ropene fra fattige mennesker.

Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra menigheten når de banker på din dør!
Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (175 kroner)
eller via kontonummer 1594 22 87493.

Hilsen John Olav Skard

Klima-
aksjonen
”SOS fra sør”
Fra nord til sør kjemper mennesker
mot tørke, flom og ekstreme værfor-
hold. De som har minst rammes
mest. Blir du med i kampen mot kli-
maendringene?

Gjennom fasteaksjonen i 2009 og
2010 setter kirkens nødhjelp fokus
på fattige som rammes av klimaen-
dringene. Mens vi i nord diskuterer
årsakene, kjemper mennesker i sør
med de brutale konsekvensene av
klimaendringene. De roper SOS og
vi utfordres til å svare.

Kirkens Nødhjelp bidrar med nød-
hjelp når katastrofene rammer, og
sikrer fattige mennesker tilpasnings-
midler som gjør det mulig å ruste
seg mot ekstreme værforhold.
Engasjerte enkeltmennesker og
menigheter i Norge kan gjennom
fasteaksjonen rope SOS, og stå sam-
men med klimavitnene i sør i kam-
pen mot klimaendringene.

Fastetida er vår aksjonstid. 24.-
31.mars er vår aksjonsuke. Tirsdag
31.mars er vår aksjonsdag.

Altså:
Tirsdag 31.mars
er konfirmantene i Snertingdal bøs-
sebærere for Kirkens Nødhjelp. 

Sammen med 40.000 andre i Norge
gjør de en viktig innsats i arbeidet
for en rettferdig verden.

Ta godt i mot Konfirmantene.  

Med hilsen John Olav Skard
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I 2009 setter Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon fokus på hvordan fattige
mennesker rammes av klimaendrin-
gene. 35.000 bøssebærere over hele
landet viser tirsdag 31. mars sitt
engasjement. Snertingdal menighet
deltar i aksjonen. 

En av dem som rammes hardt av føl-
gene fra klimaendringene er Asha.
Hun bor på øya Manushmarar midt i
den store elva Brahmaputra nord i
Bangladesh. De 20 000 innbyggerne
på øya er vant til flommen som kom-
mer hvert år. Men på grunn av kli-
maendringene har elva blitt både
større og sterkere de siste årene. Og
konsekvensene er dramatiske. Når
elva stiger, borer vannmassene seg
inn i sanden og river med seg store
biter av øya.

- Flommen i fjor var den største jeg
kan huske å ha opplevd. Mange
naboer mistet husene sine og alt de
eide. Det var vondt å se, forteller
Asha (17). Den unge jenta er med i
en av ungdomsgruppene på øya som
trår til i redningsarbeidet når det er
flom. 

Reddet folk fra taket
Asha forteller at vannet nådde henne
helt opp til hodet under fjorårets
flom. Ungdommene måtte bruke
båter for å redde folk som hadde kla-
tret opp på taket og ropte etter hjelp.

- Vi slet med å finne nok båter til å
redde dem, men til slutt fikk vi hel-
digvis fraktet alle til et trygt sted.
Deretter dro jeg hjem og hentet all
maten vi hadde for å gi den til barna.
De var både redde og sultne, sier
Asha. 

I fjor døde hundrevis av mennesker i
vannmassene i Bangladesh, og nes-
ten en million mennesker mistet
hjemmene sine. 

Forbereder seg på ny flom
Vannet i elva kommer fra isbreene
og snømassene i Himalaya. Den glo-
bale oppvarmingen har ført til at mer
og mer is smelter, og derfor renner
stadig større mengder vann gjennom
Bangladesh. Dette rammer mennes-
kene på sandøyene hardest.

- Vi prøver å beskytte oss på for-
hånd. For eksempel bygger vi
husene oppå sandhauger slik at van-
net ikke skal nå dem, og vi planter
trær for at sandhaugene ikke skal
skylles ut i vannet. Håpet er at færre
mennesker blir rammet av neste stor-
flom. Hvis vi alle er godt forberedt,
kan vi begrense skadene, forklarer
Asha. 

Sammen mot klimaendringer 
Kirkens Nødhjelp støtter både tre-
planting og sikring av hus på sand-
øyene i Bangladesh.
Partnerorganisasjonen RDRS
(Rangpur Dinajpur Rural Service)
organiserer dessuten grupper som
forberedes til aksjon når katastrofen
rammer. Noen får ansvar for flom-
varsling, andre driver redningsarbeid
og gir førstehjelp til skadde. Det er
én av disse gruppene Asha er med i. 

- Jeg er forberedt på at det blir flere
redningsoppgaver på meg fremover,
konstaterer Asha. Hun håper at nord-
menn, gjennom Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon i mars, vil være med å
redusere utsiktene til enda flere
flommer. 

- Hvis vi kan stanse klimaendring-
ene, vil livet bli tryggere for oss her
på øya, sier den unge jenta.  

Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon, kan du hjelpe men-
nesker som Asha så de kan stå
sterkere når flom og ekstremvær
kommer stadig hyppigere.  31. mars

håper vi at hele Biri menighet blir
med på å kjempe mot klimaendrin-
gene! 

PS: Aksjonen trenger flere voksne
bøssebærere som kan gå sammen
med konfirmantene. Meld deg til en
meningsfylt kveld ved å kontakte
John Olav Skard.

Ashas ark
Når flommen river bort hus og eiendeler, kaster Asha (17) seg i en båt for å berge folk og fe 

Faktaboks:

Klimaendringer
i Bangladesh
� Man regner med at klima-

endringer fører til mer 
langvarige flommer og 
hyppigere tørkekatastfrofer 
i Bangladesh. 

� De største flommene legger
opp til to tredeler av landet 
under vann. 

� Bangladesh er et av
verdens fattigste og tettest 
befolkede land. Folk har 
begrensede ressurser til
å tilpasse seg klima-
endringene. 

� Frem mot år 2100 kan 
havstigning legge
18 prosent av landet under 
vann og gjøre store
områder ubrukelig for
jordbruk fordi saltvann 
trekker inn i jordsmonnet. 
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Tekst: Elisabeth Kruse

Julefeiringen starter alltid med jule-
aften 24.desember, men påskens og
fastens høytidsdager er bevegelige,
de kommer alltid på ulike tidspunkt
år for år. 
Det ble bestemt på kirkemøtet i
Nikea år 325; at påskedag skulle leg-
ges til første søndag etter første full-
måne etter vårjevndøgn. 

Vårjevndøgn er alltid 21.mars. Dag
og natt er nå blitt like lange. Første
påskedag kan derfor falle mellom
22.mars og 25.april. Fastelavn
begynner alltid 6 uker før palmesøn-
dag, så det er alltid 7 uker mellom
fastelavnssøndag og første påskedag. 

Fasten betydde mye mer i Norge i
katolsk tid. Hos oss har den nok
mistet sin opprinnelige betydning, i
det fastetiden ikke hører med i den
protestantiske kirken. Fastelavn
omfatter: fastelavnssøndag, blåman-
dag og fetetirsdag. Det ble spist mye
kraftig mat disse dagene. Fetetirsdag
ble også kalt hvitetirsdag for det
kunne vanke ”hvit” kost, så som
melkemat eller melmat. Derfor kan
jo våre fastelavnsboller sies å være
en rest av denne tradisjonen. 

Fastelavn har nok vært en fortset-
telse av en eldgammel fest for våren
og den gryende fruktbarhet.
Fastelavnsriset med fargerike fjær
som sanitetsforeningene selger, har
nok sin opprinnelige historie i gam-
mel fruktbarhetskult. Men det er fint
at rester av gamle tradisjoner beva-
res. Kulturskolen på Gjøvik har
årvisse fastelavnsarrangement på
fetetirsdag, og fastelavnsriset ble
kåret til kulturminne i kulturminneå-
ret 2009.

Askeonsdag var den siste av faste-
lavnsdagene. Nå begynte den egent-
lige 40 dagers lange fastetiden som
skulle vare helt til første påskedag. I

enkelte protestantiske kirker arran-
geres det askeonsdagsmesse. 

Påsken er en viktig høytid i kirken.
Historisk sett kan dette opprinnelig
ha vært en vårfest både for noma-
dene og de jorddyrkende folk i
Lilleasia. En sammensmeltning av
disse to kulturers fester skapte den
israelske påskefesten med et måltid
av usyret brød og slakting og fortæ-
ring av et lam. Det hebraiske ordet
for denne festen – passah – er opp-
havet til vår påske. 

Etter hvert forandret den seg fra å
være en naturfest til å bli en religiøs
høytid til minne om jødenes utgang
fra Egypt. Gjennom Jesus` siste
påskemåltid med disiplene, ble
påskefeiringen overtatt av den krist-
ne kirken, som et minne om Jesus`
lidelse, død og oppstandelse. Ved
kristningen av Nord-Europa kom
påskefesten til å fortrenge en gam-
mel germansk vårjevndøgnfest.
Dagens kristne påskefeiring har som
sagt sitt opphav gjennom bibelens
beretninger, men noen gamle tradi-
sjoner har holdt seg, blant annet tra-
disjonen med påskeegg og påske-
hare. 

Påsken 2009 er i første halvdel av
aprilmåned. Våren er i anmarsj!  Sett
bjørke- og seljekvister i en krukke
og heng dekorerte egg på kvistene.
Da har du en fin og tradisjonsrik
påskedekorasjon.

Ha en god påske !

Fra faste til påske Lyrikkhjørnet
Det er marsmåned —  på vei
mot april. Vinteren synes å ha
full kontroll. Det snør og snør,
men snart gløtter sola fram,
snøen smelter, det drypper av
taket og vannet sildrer og ren-
ner i veikanten. Vi får en anelse
om at våren er på vei. Våren er
tiden for kontrastenes vær. Slik
beskriver Bjørnstjerne Bjørnson
det i det lille diktet :

Valg
Jeg velger meg april !
I den det gamle faller,
i den det nye får feste ;
det volder litt rabalder, -
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter, -
i den blir somren til !

Morgenbønn
Takk for at jeg enda en dag
våkner til morgentimenes
fuglesang!

Arbeid og avkobling
måltider og mennesker,
tid og tanker
får jeg overrakt i hendene mine

Gjør meg ydmyk og klok
så jeg inntar mulighetene
dagen innehar
slik at skumringstimene
kan fylles opp av ettertankenes
gode takknemmelighet. 

Takk du
min skaper
for dine gode gaver!

Ragnhild Bakke Vaage



PÅ KIRKEVANGEN 7

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Den offentlige åpningen er beram-
met til mandag 16.mars, men loka-
lene har vært i bruk allerede siden
mandag 20.februar. Hva vi snakker
om? – De nye lokalene til helse-
senteret i Snertingdal selvfølgelig! 

Vegg i vegg med matvarer og
blomster ligger lokalene innby-
dende og moderne til i dalens
midte. På Kirkevangen stikker
innom ved lunsjtider en mandag og
møter en hyggelig gjeng som har
”husert” i lokalene i 14 dager; -
legene Thomas Lustig og Christina
Stein Grandalen sammen med de to
helsesekretærene - søstrene Anne
og Karin Baksetersveen. De kan
fortelle at Snertingdal Helsesenter
er satt opp med 1,5 legestilling og
1,6 helsesekretærstilling. De håper
imidlertid å få økt sekretærstilling-
ene til 1,8.

Den dagen På kirkevangen møter
opp driver en hjelpsom ”reserve-
vaktmester” i Jarle Aaslunds skik-
kelse og installerer skilt på dørene.
Senteret er satt opp med 2 timer
vaktmestertjenester per uke, hvilket
betyr at ikke mye skal ”gå på tver-
ke” før timene blir for få – ikke
minst i slike innflyttingstider! Det
er blitt mange ekstratimer både
helg og kveld på søstrene
Baksetersveen for å få alt på plass i
løpet av disse første dagene.
Innvirkning har det sikkert også
hatt at senteret holdt stengt kun én
dag i forbindelse med flyttinga! 

Det er mangt og mye som skal ord-
nes før et slikt sted framstår både
innbydende og funksjonelt!  Noen
detaljer gjenstår ennå, men - det
”jobbes med saken…” Og, skjønn-

somt utplukket inventar borger for
at senteret kommer til å framstå
med stil!

Ved siden av legekontorer huser
lokalene også en kommunal jord-

mortjeneste. Denne holder åpent en
dag i måneden. Ungdommen i
dalen har dessuten fått sin egen
helsestasjon. Denne er åpen en tirs-
dag i måneden, og har egen inn-
gang! Som i de fraflyttede lokalene

Nytt helsesenter:

Lyst og tilgjengelig…

Senterets ansatte, fra venstre Christina Stein Grandalen, Anne
Baksetersveen, Karin Baksetersveen og Thomas Lustig

I resepsjonen møtes de besøkende av Anne (foran) og Karin Baksetersveen
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er det også her helsestasjon,
møblert ikke minst med tanke på
de små. Helsesenteret er i tillegg
utstyrt med akuttrom med egen
inngang for sykdomstilfeller der
det kan være aktuelt å benytte båre/
ambulanse. Denne ligger på baksi-
den av bygget. 

Det er stor enighet om at de nye
lokalene er en moderne helsetje-
neste verdig, og at det er lokaler
det i tillegg vil være mulig å møte
morgendagens behov i.  Størrelsen
på legekontorene i seg selv gjør til-
gjengeligheten svært mye lettere
enn i de gamle kommunelokalene.
På flere områder er det tenkt ”uni-
versell utforming”, at for eksempel
også rullestolbrukere skal komme
lett til. Det er utformet eget skjer-
met rom for visse typer undersø-
kelser, og de har hatt noen runder
med kommunen for å få på plass et
eget møterom. Med tanke på at
forebyggende/ helsefremmende
arbeid og tverrfaglig virksomhet
sannsynligvis vil utgjøre en stadig
større del av kommunal helsetje-
neste i framtida er et slikt rom
absolutt på sin plass. Her kan tverr-
faglige grupper møtes og diskutere
behandling og oppfølging av
enkelttilfeller, evt. med pasient(er)
tilstede dersom det skulle være
aktuelt.

Mye nytt og moderne utstyr er
anskaffet, både hva gjelder benker,
godt undersøkelseslys og apparater.
Dette vil gjøre arbeidsdagen lettere
for de som skal undersøke og
behandle pasientene. Noe av det
gamle utstyret tenkes plassert i
montere, da flere av disse gjenstan-
dene er av ”museal” interesse.

På den tekniske siden kommer det
digital infotavle på venterommet.
Denne vil gi informasjon om helse-
senteret, om legemidler, om ”vær
og vind” - for å nevne noe. Det vil
etter hvert også bli åpnet for å
bestille legetime via SMS.

Tilgjengeligheten til internett er
betydelig forbedret i de nye loka-
lene, og på litt lengre sikt vil det
sannsynligvis også bli mulig å
bestille legetime via e-post/ nettet.
Med tilgang til Norsk Elektronisk
Legehåndbok kan legene ved
behov skrive ut aktuell oppdatert
informasjon direkte til pasientene
de har inne hos seg. 

På den offisielle åpningen 16.mars
ventes flere ”prominente” gjester.
Senterets ansatte har videre tanker
om å arrangere en ”åpen dag” spe-
sielt for dalens innbyggere noe sei-
nere i vår. Noe av poenget er å få
vist fram senteret for allmennheten,
evt. i et samarbeid med noen av
regionens utdanninger innen helse-
tjenesten/ lokale organisasjoner
som yter frivillig innsats innen
helse og omsorg. 

Det er tydelig at de som har sin
arbeidsdag ved Snertingdal
Helsesenter ønsker at dalens inn-
byggere skal bruke stedet! Som et
ledd i dette har de også tanker om
å tilby åpningstid utover vanlig
arbeidstid en dag i uka for å møte

behovet hos snertingdøler som ikke
får benyttet tilbudet på dagtid.

Vi gratulerer med nye lokaler og
ønsker senterets ansatte lykke til
med virksomheten!

Noe av helsestasjonens barnevennlige inventar

Oppgave 2 6 8 7 Fasit 2 5 1 6 3 8 9 4 7
7 2 6 9 7 5 2 4 1 3 8

3 4 9 7 6 2 3 8 4 9 1 7 6 5 2
3 8 9 1 6 7 3 2 8 9 1 5 6 4

5 1 8 4 2 7 9 3 5 1 8 4 6 2 7 9 3
4 3 7 5 8 9 4 6 3 7 5 2 8 1

4 5 1 6 3 9 4 7 5 1 8 6 3 2 9
3 4 8 2 3 7 5 9 4 1 6

1 2 3 5 1 6 9 2 4 3 8 7 5

Sudoku-løsning
fra barnesida
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Årsmelding for
Snertingdal
Menighet 2008
1. Menighetsrådets sammensetning -
utvalg, komitéer og representasjon
A) Menighetsrådets sammensetning:
Helge Ødegård – leder, Gunn Hilde
Haugen Jostad – nestleder, Laila
Brateng, Ole Jakob Rustad, Finn
Brobakken, Harald Austdal, Terje
Asbjørn Hansen - geistlig representant.
Sissel Beathe Moen – vararepresentant,
Bjørg Kokslien – vararepresentant, Aud
Ingeborg Lehre Moen – vararepresen-
tant, Inger Amalie Aalseth – vararepre-
sentant, Erik Smedsrud – vararepresen-
tant.

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

Gudstjenesteutvalg:
Terje Hansen – leder, Tor Arne Isene,
Inger Schiager, Laila Nygård, Helge
Ødegård, Ole Jakob Rustad

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

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

C) Representasjon
Gjøvik kirkelig fellesråd:
Representant: Ole Jakob Rustad
Vararepresentant: Helge Ødegård 

2. Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Soknediakon John Olav Skard, 100% i
Biri og Snertingdal menigheter
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og
Snertingdal menigheter 
Kirketjenerne Odd Aaslund og Kjell
Skundberg sluttet i sine stillinger i løpet

av året etter lengre permisjonstid
Kirketjener Arne Myrlid fra 01.09.08
Menighetssekretær Laila Nygård 70 %
Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen (100
%) har utøvd saksbehandlerfunksjonen
for menighetsrådet.

B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Sokneprest Terje Asbjørn Hansen – 50%
(totalt 100% i Toten prosti)
Sokneprest Tor Arne Isene – 50 % 

3. Arbeidet i menighet og
menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 10 ordinære
menighetsrådsmøter. Det er journalført
72 politiske saker og 56 referatsaker
dette året.

Saker som har vært behandlet :
Årsstatistikk 2007, Årsmelding 2007,
Menighetens årsmøte, Årsregnskap 2007
– med disposisjoner, Revisj.beretn.2007,
Årsbudsjett 2009, Offersøknader 2009,
Regnskapsrapporter/Budsjettkontroll.,
Møteplan, Valg på leder og nestleder for
2009, Høringsuttalelse: Innstillingen til
styrket demokrati i DNK,
Høringsuttalelse: Godkjenning av grav-
minner, Kirkegårdsdugnader,
Interiørmessig endring i Nykirke,
Innkjøp av julekrybbe Nykirke,
Anskaffelse av piano Seegård kirke,
Utleie av kirkene til ikke-kristne tros- og
livssynssamfunn,
Organiststillinga, Opprettelse av gudstje-
nesteutvalg, Gudstjenesteplaner,
Evaluering av gudstjenestetidspunkt,
Evaluering av trosopplæringsprosjektet,
Trosopplæring i en ny fase, Høring på
forslag til trosopplæringsplan i kirke-
kommunen,  Misjonens år 2008 i Hamar
bispedømme, Alpha-kurs,
Konfirmantjubileum, Samarbeid om
konsert , Menighetsbasar

B) Menighetsmøte
Det har vært avholdt ett menighetsmøte.
Menighetens årsmøte ble holdt etter
gudstjenesten i Seegård kirke søndag
30.mars 2008. Saker til behandling var:
� Orientering om arbeidet i soknet -
årsmelding for 2007
� Hovedlinjer i årsregnskapet for 2007

C) Årsstatistikk (se neste side)

D) Trosopplæring
Trosopplæringsprosjektet
Alle menighetene i Gjøvik kommune ble

tildelt prosjektmidler i forbindelse med
trosopplæringsreformen for fasen 0-6 år
og konfirmanttida. Kristian Sandmark er
prosjektleder i Gjøvik. Følgende
tiltak/oppgaver har blitt gjennomført i
2008:
� Småbarnsgudstjeneste
� Gudstjeneste med 4-åringer i forbin-
delse med utdeling av Barnas kirkebok,
hvor 17 4-åringer møtte opp
� DVD om dåp som leveres på dåps-
samtalen

Utover dette har elever fra 5.trinn vært
invitert til gudstjeneste med utdeling av
Bibler, 15 har mottatt Bibel.

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Seegård kirke var i drift
i første halvår av 2008 med Kari Espaas
Drogseth som primus motor. Hun valgte
å avslutte denne tjenesten etter første
halvår. For stor og verdifull innsats i
søndagsskolearbeidet ble gave og takk
overbrakt ved Høsttakkefesten. Men
igjen vil menighetsrådet få si en hjertelig
takk til Kari for det arbeidet hun har
nedlagt.

E) LysVåken – adventsnatt i kirken
for 11-åringer
LysVåken – adventsnatt i kirken. Dette
var et tilbud til menighetens 11-åringer
natten til 1.søndag i advent. Dette var et
landsomfattende tiltak og var en marke-
ring av at nå er tiden for trosopplærings-
prosjektene over. I Snertingdal ble dette
arrangert i Seegård kirke med meget god
oppslutning av 11-åringene.
Arrangementet varte fra lørdag ettermid-
dag til søndag morgen/formiddag.
LysVåken – adventsnatt i kirken handlet
ikke om at ungene skulle være våkne
hele natta, men at de sammen skulle
være LysVåkne for det som rører seg i
oss og rundt oss. LysVåkne for hveran-
dre, for verden, for Gud. Mange ulike
aktiviteter ble gjennomført i kirke, det
var leker, drama, film, mat, korssamling
m.m.

Konfirmantopplæring
KonfPro 08, et konfirmantopplegg som
er likt for alle menigheter i kommunen,
ble gjennomført. Det var 25 ungdommer
fra Snertingdal menighet som deltok i
forberedelsene til konfirmasjonen og ble
konfirmert i september, 12 i Seegård
kirke  07.09. og 13 i Nykirke 21.09. Den
første fellessamlingen for alle konfir-
manter i kirkekommunen, KICKOFF I,
ble avholdt i Hunn kirke høsten  2007.
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Så fulgte en periode med lokalt opplegg
hvor konfirmantene ble inndelt i  grup-
per som forberedte aktiv deltakelse i en
gudstjeneste. Fellessamlingen, KIC-
KOFF II, Hovedbolken av konfirma-
sjonsforberedelsen var på 5-dagers leiren
på Merket i Valdres sammen med kon-
firmantene fra Vardal, Hunn og Bråstad
menigheter i august. 
Som tjenesteoppgave hadde konfirman-
tene husstandsinnsamling til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon den 11.mars.
Innsamlingsresultatet i Snertingdal ble
kr.15 770,-. En stor takk rettes herved til
konfirmantene og foreldre og andre fri-

villige som bidro til gjennomføring av
aksjonen som hadde slagordet ”Fra drøm
til virkelighet”.

F) Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 4 møter i
2008, hvorav et felles møte med diako-
niutvalget i Biri.

Temakvelder
I samarbeid med diakoniutvalget i
Snertingdal har det blitt arrangert 2
temakvelder i 2008.
Den 25.september var det temakveld på

Biri Herredshus – hvor rådgiver i Hamar
bispedømme, Bjørn Vilberg, tok opp
temaet: ”Miljøet, angår det oss som
menighet og lokalsmfunn”.
Den 13.november var temakvelden lagt
til Seegård kirke. Der deltok sokneprest
Jens Dale som med Inntrykk fra en
rundreise i Israel.

Fasteaksjonen
Er nevnt under konfirmantopplæring.
Det er konfirmantene som danner grunn-
stammen i bøssebærerkorpset, men det
er ønskelig at hele menigheten skal ha et
ansvar for fasteaksjonen. Derfor utfor-

Årsstatistikk 
Nøkkeltall 2008 2007 2006
Innmeldt i DNK 0 0 0
Utmeldt av DNK 2 4 5
Dåp utført i soknet 24 14 27
Døpte med bostedsadresse i soknet 15 11 23
Ekteskapsinngåelser 2 4 5
Ekteskapsinngåelser der minst en av 2 1 5
brudefolkene bor i soknet
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 0 0 0
Gravferder innført med nr. 25 23 22
Unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten 25 26 25

Antall  / Antall Antall  /  Antall
deltakere deltakere

Hovedgudstjenester på søn- og helligdager 52        2814 54        2944 46        2842
(julaften og 17.mai medregnet)
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. 54,1 54,5 61,7
gudstjeneste på søn- og helligdager
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 9          467 5         120 4          199
Gudstjenester totalt 61        3281 59        3064 50        3041
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. gudstjeneste 53,8 51,9 60,8

Antall  / Antall Antall  /   Antall
nattverdgjester nattverdsgjester

Gudstjenester m/nattverd 41         740 36        498 32          472
(Institusjonsgudstjenester medregnet)
Gjennomsnittelig antall nattverdgjester pr. gudstjeneste 18 13,8 14,8

Antall  / Antall Antall  /   Antall
deltakere deltakere

Gudstjenester med skriftemål 0 0 0
Familiegudstjenester (julaften ikke medregnet) 4           401 8          423 7             449
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. fam.gudstjeneste 100 52,9 64,1
Julaftensgudstjenester 2           288 2          310 2             290
Gudstjenester for ungdom 0 0 0
Gudstjenester for barnehage- og skolebarn 3           310 1          35 3              230
Institusjonsgudstjenester 5           100
Konserter 3           398 3          253 4              344

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år. I 2008 ble det avholdt totalt 61 gudstjenester mens det i 2007 totalt var
59 gudstjenester. I dette tallet er det medregnet gudstjenester på alders- og sykehjemmet, kirketuften på Kirkerud og på
Betel. Gudstjenestedeltakelsen er litt høyere i 2008 enn foregående år. Deltakelsen ved ordinære gudstjenester på søn- og
helligdager er uforandret, men deltakelsen ved andre gudstjenester er noe forhøyet. Dette har sammenheng med at det siste år
var barnehage- og skolegudstjeneste før jul. Deltakelsen på disse var gledelig god.
Antall nattverdgjester er litt forhøyet – og det er gledelig.
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dres også voksne til bøssebærertjeneste
og som sjåfører, spesielt blir konfirman-
tenes foreldre oppfordret til å delta som
sjåfører.

Besøkstjeneste
Det har vært 1 samling for de 10 besø-
kerne i 2008.

Menighetstur
ble arrangert torsdag 28 .august i samar-
beid med Biri menighet. Det ble også
dette året to busser som dro av gårde
med vel 60 deltakere. De fleste var nok
biringer, men en del snertingdøler var
også med. Turen gikk til
Gudbrandsdalen. Første stopp var
Ringebu Stavkirke fra ca.1220, hvor kir-
kestaben ledet en tidebønn, Morgensang.
Deretter fikk vi grundig og interessant
informasjon om kirka av lokal guide
som hadde mye kunnskap og god for-
midlingsevne. Vi fortsatte så til Ringebu
Prestegard hvor vi hadde bestilt formid-
dagsmat, kaffe og rundstykker. Også der
hadde vi lokal guide som orienterte om
Prestegarden som var blitt kunstgalleri
og museum. Vi fikk også anledning til å
se på Weidemannsamlingen. Fra
Ringebu gikk turen videre til Sør-Fron
kirke på Hundorp. Her ble vi møtt av
sokneprest Berit Basmo Kvidaland som
tok godt i mot oss og fortalte om kirka.
Vår medbragte organist, Inger, spilte på
kirkeorgelet.
Endemålet for turen nordover
Gudbrandsdalen var Kirketeigen på
Kvam. Her var middagen bestilt. Etter
en god stopp med middagsservering rul-
let vi ut på E-6 igjen og kjørte tilbake til
Biri og Snertingdal.

Institusjonsandakter og gudstjenester
Normalt er det andakt ved prest eller
diakon på  Alders- og sykehjemmet
annenhver uke, men noen ganger faller
disse samlingene ut på grunn av andre
tjenester. 

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

G) Kirkemusikk
Seegård kirkes kor hadde  i  2008 et
”prøveprosjekt” med sammenslåing
med Biri Kantori. Ved årets slutt var det
registrert 31 medlemmer i det sammen-
satte koret. Kantor Inger Schiager har
vært korets dirigent og primus motor

sammen med korets styre. Koret har del-
tatt ved en Folketonemesse i Biri kirke,
ved Taizegudstjeneste i Seegård, ved
gudstjenestene i Biri og Seegård kirker
på Allehelgensdag og ved gudstjenesten
i Seegård på juledag. Smågrupper fra
koret har også deltatt i forsangertjeneste
ved noen gudstjenester.
I samarbeid med Snertingdal Gospelkor
ble det arrangert en sangkveld i Seegård
kirke. Koret har hatt vårkonsert både i
Biri og Seegård sammen med gjestene
4Fun. Dessuten ble det arrangert jule-
konsert i Seegård kirke hvor Ragnhild
Skundberg, Ole Jakob Rustad, Gunn
Inga Tofsrud og Madelen Jostad deltok i
tillegg til koret.

Det er satt i gang med å fremskaffe et
konsertpiano til Seegård kirke.
Anskaffelsen vil ha positiv betydning for
konsertvirksomheten i kirken.
Foruten konsertene i menighetens regi,
har kirken vært utleid til 3 konserter i
2008.

H) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 5 num-
mer i 2008. Dette var bladets 20.årgang.
Bladet ble trykt hos Land Trykkeri på
Dokka og opplaget er på 1250 eksem-
plarer. Distribusjonen til alle husstander
i Snertingdal utføres av Oppland
Distribusjon. Dessuten er det 140 perso-
ner bosatt utenfor soknet som har tegnet
abonnement på bladet.

I) Arrangement
I samarbeid med Snertingdal
Bygdekvinnelag arrangerte menighetsrå-
det Juletrefest i Seegård kirke den
5.januar med god oppslutning.
Menighetsbasaren på høsten er blitt en
tradisjon.Loddsalget på forhånd går
meget bra – og basaren er viktig for
menighetens økonomi. Bruttoinntekten
ved basaren i 2008 var på ca kr. 28 900.-

4.      Bygg og Anlegg
A) Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt
ansvar å sørge for drift og vedlikehold
av kirker og kirkegård, er det behov for
lokalt initiativ til å utføre oppgaver.
Dugnaden på kirkegårdene om våren er
et viktig bidrag. En må bare berømme
den innsatsen som ble gjort på kirke-
gårdsdugnadene den 7.mai.

Annet
Beisingen av Seegård kirke ble fullført
sommeren 2008.

Kirestua ved Nykirke ble revet høsten
2008, og etter oppryddingen der er det
anlagt parkeringsplass. Menighetsrådet
er glad for at disse arbeidene nå er full-
ført. Kirketjeneren har også utført noe
vedlikeholdsarbeid på kirkebyggene.

Anskaffelser
For gaver gitt til Nykirke ble det til jul
kjøpt inn julekrybbe. Denne er i tre og er
designet og laget av firmaet Henning på
Kapp. 
Helt på slutten av året ble det også fore-
tatt interiørmessige endringer i Nykirke.
Det ble tatt ut 4 benker bakerst i kirken
og satt inn bord og stoler som er laget
hos Myrvold. En håper nå at dette skal
bli tjenelig ved for eksempel kirkekaffe.
De gamle kirkebenkene er en pålagt å
oppbevare, og disse er lagret i uthuset i
prestegården.

5. Frivillige medarbeidere
Det er mange mennesker involvert i fri-
villig arbeid i menighetens regi i løpet
av et år. Noen er allerede nevnt før i års-
meldinga, men ikke alle. Her vil vi ta
frem alle som utfører tjenester. Vi nev-
ner medlemmer i underutvalg, kirkever-
ter, tekstlesere, de som ordner i stand og
bidrar til kirkekaffe, medlemmer i kor
og korps, medarbeidere i besøkstjenes-
ten, i foreningsvirksomhet, misjon,
humanitært arbeid - og alle andre, enten
det er enkeltpersoner eller ulike lag og
foreninger som på en eller annen måte
stiller seg til tjeneste. 

6. Takk
Menighetsrådet vil rette en varm takk til
alle frivillige medarbeidere innenfor
menighetsrådets arbeidsområde og til
alle som driver frivillig arbeid i
Snertingdal menighet. En spesiell takk
rettes til Snertingdal bygdekvinnelag for
pynting i kirkene ved gudstjenester.  En
varm takk også til menighetens samar-
beidspartnere. Menighetsrådet retter
også en takk til ansatte i menigheten
gjennom nok et arbeidsår.

Snertingdal den 04.02.09

Helge Ødegård
Menighetsrådsleder

Gunhild Ekerhaugen
Saksbehandler
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Min salme
Min salme må bli ”Jeg er i Herrens hender”. Den er skrevet
av Erling Tobiassen. Han ble født i 1901 og skrev denne sal-
men i 1932. Sigurd Lunde har laget melodien. Denne sal-
men tenker jeg ofte på når det er vanskelig eller det er ting
jeg gruer for. Salmen blir en bønn og en tro på at Gud er
med meg gjennom alt som skjer.

Jeg er i Herrens hender
Når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
Sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen vil meg bringe
Av glede og av savn,
Jeg kan på bønnens vinge
Få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler
hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender
når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt,
for natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.

Jeg utfordrer Gunnar Tofsrud til å skrive Min salme i
neste utgave.

Sigrid Amlie Kokslien

Menighetsrådsvalg 2009
Hva er nytt ved 2009-valget?
Kirkemøtet 2008 fastsatte regler for valg til menighet-
sråd, bispedømmeråd og Kirkemøte i 2009. Valg av
menighetsråd og direkte valg av leke medlemmer til
bispedømmeråd og Kirkemøte skal i 2009 holdes i
alle landets menigheter på en og samme dag, mandag
14. september. Valget finner sted samtidig og på
samme sted som direkte valg av leke medlemmer til
bispedømmeråd og Kirkemøte. Menighetsrådet kan
selv vedta at det på ett eller flere steder i soknet skal
holdes valg også søndagen før den offisielle valgda-
gen

Disse punktene oppsummerer det som er nytt ved
kirkevalget 2009: 
� Samtidig med stortingsvalget 
� Valgperiode på bare to år 
� Tidligere nominasjonsprosess 
� Stemmerett for 15-åringer 
� Innslag av direktevalg til bispedømmerådene og
Kirkemøtet

Andre endringer og mer informasjon om valget, kom-
mer senere.
Menighetsrådet har etablert en nominasjonkomite for
valget. Kommiteen består av
Elisabeth Kruse telf 61 18 32 09
Berit Bergli telf 61 18 43 80
Magnus Drogseth telf 61 18 31 57

mob 416 52 194 
Ole Jakob Rustad telf 61 18 31 00
Terje Hansen telf 61 13 06 90

mob 452 42 381 

Dersom du har lyst og kunne tenke deg å stille til
valg, eller ønsker å foreslå noen, ta kontakt med
nominasjonskommiteen innen 15. april.

Helge Ødegård
Menighetsrådsleder
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Andakt:
Tekst: Joh. 17, 9-17

Timen er kommet
Teksten vår kalles gjerne for Jesu yppersteprestlige bønn. Jesus går i forbønn for
sine venner samtidig som han innvier seg som et offer for dem.

Jesus ba høyt, som ofte var vanlig på den tiden. Johannes må ofte ha hørt
Jesus be og her gjengir  Johannes en bønn som ikke bare hadde betydning for
ham , men for alle troende til alle tider. Jesu bønn er i samsvar med Guds vilje,
derfor er den så virkningsfull.

Like før hadde Jesus uttalt: ”Timen er kommet” med det mente Jesus at hans
lidelse og død var umiddelbart forestående. Han skulle gi sitt liv for oss, forsone
oss med Gud på korset, for på den måten å åpenbare Guds kjærlighet og skape
et rike fullt av lovsang og glede.

Jesus ber for sine venner og for dem som senere skulle komme til tro på
ham. Han ber ikke lenger for den verden som har forkastet ham. Over den er
dommen allerede felt i og med at Jesus ble forkastet.
Jesu forbønn gjelder som nevnt også oss. Også vi trenger å bli bevart i troen.
Det er så mye i denne verden som vil ha oss bort samfunnet med den Treenige
Gud.

Mediene presser på med sine meninger og underholdning som ofte har ugu-
delighetens karakter. Vår egen natur står også Guds rike imot. I vår egen kraft
er vi hjelpeløse.

Troen er ikke vårt eget verk. Den er virket i oss av Ånden ved evangeliet.
Bare den ydmyke får nåde.

Jesus taler om sine venner at de er i verden, men ikke av verden. Å være av
verden betyr å være formet av verden, tenke og vurdere slik verden gjør.  - La
tidens oppfatninger om hva som er rett og galt og hva som er sann kristnedom
dominere våre liv. 

Å ikke være av verden betyr å tilhøre Jesus, en Herre som gir livet en annen
retning og andre verdier enn det denne verden har.
Når verden oppdager disse holdninger hos de troende legger verden dem for
hat.

Det kan få ulike utslag. I en del land ute i verden blir de kristne åpenlyst for-
fulgt, fengslet og til og med henrettet. I vår del av verden er ofte hatet mer
kamuflert. Noen kristne opplever mistenkeliggjøring i mediene, noen blir utsatt
for baktalelser og falske anklager.

Jesus ber om at hans venner blir bevart far det onde. Det onde kan også
oversettes med den onde. Det er nemlig djevelen som står bak det onde, som
inspirerer til det onde. På den greske grunnteksten har djevelen navnet ”diabo-
los” som betyr baktaleren, intrigemakeren. Og dessverre har djevelen mange
håndlangere i denne verden.

På Kristi himmelfartsdag gav Jesu disiplene oppdraget å forkynne evangeliet
for alle folkeslag.

Dette gjelder fortsatt for Jesu venner. Vi kalles til å bringe videre evangeliet
om Jesus, bare det kan sette mennesker i frihet, fri fra synd og dom, til samfunn
med Gud og hans venner.

Kirken i verden er organisert med tjenester, liturgier og læregrunnlag. Men
den egentlige kirke består av dem som lever i troens og bønnens samfunn med
den Treenige Gud. De er ofte ikke vel ansett i denne verden. Men en dag vil de
få del i den herlighet som Jesus har hos sin Far. Amen.

Terje Hansen

Bokanmeldelse:

”Jesus og
Muhammed”
Forfatter: Mark Gabriel
Forlag    : Prokla Media
Kan også bestilles på nett:
www.proklamedia.no

Forfatteren har vokst opp i en mus-
limsk familie i Kairo, Egypt. Han
fikk en grundig opplæring i
Koranen som barn. Som voksen
underviste han i Islamsk historie i
ved et universitet i Kairo.

På den tiden kom han i kontakt med
noen kristne og han ble omvendt til
den Kristne tro.

Han kom straks i vanskeligheter.
Sikkerhetspolitiet arresterte ham og
han ble utvist fra universitetet.
Hans egen far tok avstand fra ham,
ja til og med truet ham på livet. Til
slutt ble situasjonen så vanskelig at
han måtte rømme ut av landet.

Det som gjør boken så interessant er
at Mark Gabriel kjenner Islam fra
innsiden. I boken sammenligner han
Islam med Kristendom.
Muhammed, Islams grunnlegger,
bruker en del sitater fra bibelen i sin
lære. Men han tar dem ut av sin
sammenheng. I tillegg hevder han at
jødene og de kristne har forfalsket
deler av bibelen. Islam kan ikke
godta Jesus som Guds sønn, det
hevdes at han var en profet. Jesu
soningsdød for menneskene og Jesu
oppstandelse blir også forkastet. I
Islamsk lære er Muhammed den
største profet.

Islam har gjort sitt inntog i
Europeisk samfunnsliv og kultur.
Boken er interessant for deg som vil
sette deg inn i Islam og i forholdet
mellom Islam og Kristendom.

Terje Hansen



PÅ KIRK
EVANGEN

14

“Når jeg gir brød til de fattige kaller de meg en helgen.
Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har brød, kaller de
meg kommunist”, sa biskop Don Helder Camera i Brasil.

Det er nødvendig å stille kritiske spørsmål for ikke å bli
sittende fast i forestillinger som fratar mennesker og livet
deres verd og verdighet.

Kirken har en dobbel rolle i verden. Den skal forkynne
evangeliet og drive diakoni, men samtidig våge å stille
de ubehagelige spørsmål som i neste omgang kan hjelpe
oss til endring av vår måte å leve i verden på. At vi i vår
jødekristne kultur kan uttrykke oss kritisk til både våre
politiske og religiøse ledere er en arv fra profetene i Det
gamle testamentet som Jesus videreførte.

Hvilke utfordringer står verden overfor i dag? Hva er kir-
kens oppgave/misjon i møte med disse?  I disse dager
tenker jeg på lidelse som følge av krig/vold, fattigdom og
miljøødeleggelser. Bilder av barn som har mistet sine
foreldre eller foreldre som står med døde barn i sine
armer. Fremtid, drømmer og håp som er revet bort. 

Da jeg besøkte Burundi i fjor fikk jeg selv se dette på
nært hold. Jeg lærte også noe om sammenhengen mellom
krig, fattigdom, miljøødeleggelse og vår livsstil. I
Kongo, nabolandet til Burundi er det krig. Blant årsakene
til konflikten er fattigdom og kamp om verdifulle natur-
ressurser. 

Vi har vent oss til et forbruk som må øke hvert år for at
ikke vår del av verden skal få en økonomisk krise. Dette
samtidig som mennesker i andre land må leve med dårli-
ge arbeidsvilkår, lav lønn, mangel på frihet og utnytting
av naturressurser. Mens noen beskriver dette som kon-
kurransefortrinn erfarer vi dette som billig tilgang på
varer og produkter.

Vår livsstil får følger for menneskers som lever på den
andre siden av kloden. Vi ser dette gjennom den globale
økonomien, og vi ser det gjennom klimaendringene. CO2

fra oljen som skal sikre vår fremtid er med på å skape et
klima i endring som tar livsvilkårene bort fra andre men-
nesker. Flere millioner av mennesker står i fare for å
miste tilgang til vann. Andre mennesker igjen er truet av
flom. Det er først og fremst de mest fattige og sårbare
som er mest truet.

Fasteaksjonen ”Klimaaksjonen SOS fra sør” velger å stil-
le seg ved siden av de som er hardest rammet i klimaen-
dringene og ønsker å se virkeligheten fra deres sted.

Faste er tiden for å stille de ubehagelige, men likevel
livsnødvendige spørsmål. Bare gjennom det kan vi
komme videre. Fasten kan slik hjelpe oss til ikke å bli
sittende fast i det gamle.Det nye vi må skjønne er at fra-
røver vi andre mennesker naturens ressurser så fratar vi
oss selv også livsgrunnlaget. Alt henger sammen. Verden
er en! Vi må se samfunnet under naturens synsvinkel –
det de gamle lærde kalte sub spesie naturae.

Den gylne regel for vår tid heter: ”Det du vil at andre og
naturen skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem”. 
I sin vandring mellom mennesker stilte Jesus seg alltid
ved siden av de som var i utkanten av det gode selskap. I
Bibelen blir samfunnets helse alltid vurdert opp mot
hvordan det tar vare på de svakeste og mest sårbare.
Gjennom sine lignelser og sine mange spørsmål, sine
handlinger og forkynnelse, snudde Jesus opp ned på til-
vante forstillinger. Han skapte på den måten nytt rom for
undring og deretter for ny handling som ga mennesker
og livet verd og verdighet. 

Hva skal jeg ha med
når jeg trer fram for Herren

og bøyer meg for Gud i det høye?
Skal jeg komme til ham med brennoffer,

bære fram årsgamle kalver?
Bryr Herren seg om tusener av værer,

titusener av oljebekker?
Skal jeg ofre min førstefødte for min synd,
min livsfrukt for min overtredelse?

Menneske, Herren har jo sagt deg
hva godhet er, og hva han krever av deg:

at du skal gjøre det som er rett,
vise trofast kjærlighet

og vandre ydmykt med din Gud.

Mika 6,6-8

Hilsen til fasteaksjonen fra Biskop Solveig Fiske:

Faste – for ikke å bli sittende fast
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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

HARALDSEN AUTO AS
Dokka

TLF. 61 11 00 22
Med anlegg for bil

Besøk fra Israelmisjonen
Søndag 26.april  kl. 12 i Nykirke får vi besøk av Alf Salvelsen fra
Israelmisjonen.

Den norske Israels misjons visjon er at det jødiske folk skal bli et messi-
ansk folk ved troen på Jesus:
- Vekke til ansvar for jødene
- Forkynne evangeliet for dem
- Vise dem kristen nestekjærlighet       
Omsorgen for jødene er også nedfelt i Den norske Kirkes liturgi:
”La evangeliet bli til frelse for Israels ætt”

Den norske Israelmisjon har en rekke prosjekter på gang, for eksempel: 
Immanuelkirken i Tel Aviv
Mellom 4000 og 6000 israelere er på omvisning i Immanuelkirken hvert
år gjennom Åpen kirke- tjenesten. Det tilbys gratis Nytestamenter på
Hebraisk.
Og det holdes gudstjenester på engelsk og hebraisk, bibelstudiegrupper,
sabbatsskole m.m.

Casparisenteret i Jerusalem
- Holder ledertreningskurs for aktive og kommende ledere i messianske
menigheter (jødekristne menigheter)
- driver åpent bibliotek med faglitteratur
- mange studenter og andre besøkende fra hele verden får informasjon
og undervisning om den messianske bevegelse, kristendommens jødiske
røtter. 

Vi ser frem til et interessant besøk fra Den norske Israelmisjon.
Velkommen til gudstjeneste 26.april !

Terje Hansen
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Slekters gang
Døpte
Tuva Klette Andreassen, 25.12.08
Isak Bekkelund Berget, 25.12.08
Jørgen Skundberg, 11.01.09
Thea Alund Hole, 18.01.09
Isabella Marie Slettum Aaslund,
18.01.09
Agnes Kristine Onsrud Jensen, 25.01.09
Mali Moursund Tomter, 01.02.09
Halvard Aalseth, 01.02.09
Anne Marte Bergli Engum, 15.02.09
Thea Eline Tungvåg Ekseth, 15.02.09
Even Brennhaugen, 15.02.09
Tor Even Skundberg, 08.03.09

Døde
Marie Moen f. 1921 (feil slektsnavn i
forrige nr.)
Olav Otto Libakken, f. 1933
Agnes Østby, f. 1922
Astrid Johanne Stensvold, f. 1938
Tordis Nersveen, f. 1940
Bjørn Moen, f. 1922
Jenny Røstad, f. 1922
Laura Marie Nydahl, f. 1919

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

Skal dere kjøpe NY BIL?
Import og salg - Over 20 års erfaring
Ta kontakt - det kan lønne seg!

Frist for stoff til neste
nummer er 2. mai.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.

Tlf. 61 18 03 70

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.
Post i butikk
Tlf.  611 84318
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Kirkerottene
kommer
tilbake!
Også i vår vil barna i alde-
ren 3 til 6 år bli invitert til
kirketeater og gjensyn med
Kirkerottene Vesle og
Fredo. Kristian Sandmark,
som lager historiene om
Kirkerottene, lover en
spennende og koselig fore-
stilling for både barn og
voksne. “Vi  satser også på
å lage en CD med hørespill
om Kirkerottene. Den vil
barna få i forbindelse med
kirketeateret”, forteller
Sandmark. 

Dette er det tredje året med kirketeater. Responsen og oppslutningen har vært svært god, og dette
er nok ikke siste gang vi får høre fra de to rottene.

Det blir forestilling i Seegård kirke mandag 20. april kl. 17.30. Alle barn i alderen 3-6 år og fami-
liene deres er hjertelig velkomne. Kirketeateret koster ingenting.
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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

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

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

Ledig annonseplass!

Ledig annonseplass!
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29.mars 5.s. i faste 
Nykirke kl. 12 v/Isene
Temagudstjeneste, konfirmantene
deltar. Takkoffer: Menighetens
trosopplæring

5.april, Palmesøndag
Seegård kl. 12 v/Hansen
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt
- Joh. 12,1-13

9.april, Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19, v/Hansen
Takkoffer :  Menighetens arbeid
- Matt. 26,17-29

10.april, Langfredag
Nykirke kl. 12, v/Isene
- Matt. 26, 30-27,50

12.april, Påskedag
Seegård  kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt
- Matt.28, 1-8

13.april, 2. Påskedag ikke gudstj.

19.april 1.s.e. påske
Seegård kl. 12, Isene
Familiegudstjeneste, konfirman-
tene deltar. Takkoffer:
Menighetens trosopplæring

26.april 2.s.e.påske
Nykirke kl. 12.
Hansen og Salvelsen
Besøk fra Israelmisjon

3.mai, 3.s.e. påske
Nykirke kl. 12, Dale
Takkoffer: Normisjon, region
Oppland
- Joh. 16, 16-22

10.mai, 4.s.e. påske
Seegård  kl.12, v/Isene
Takkoffer: Menighetens diakonale
arbeid
- Joh. 16, 5-15

17.mai, Gunnlovsdag
Nykirke kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens SOS, Hedmark
/Oppland
- Jer. 29,11-14a

21.mai, Kr. Himmelfartsdag
Nykirke kl. 12, Isene
Takkoffer: Kirkens Bymisjon, Oslo
- Luk. 24, 46-53

31.mai, 1. Pinsedag 
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Norsk Gideon, avd.
Gjøvik
-Joh. 14, 23-29

7.juni ,Treenighetssøndag
Seegård kl. 12, v/Hansen og Skard
Diakoniens dag. Takkoffer:
Menighetens diakonale arbeid
-Joh. 3, 1-15

14. juni, 2.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Luk. 16,19-31

21.juni, 3.s.e. pinse
Seegård. Kl. 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetsbladet
- Luk. 14,16-24

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Øvre Sn-dal Misjonsforening av NLM:
21. – 26. April: kl. 19.00. Møteuke Seegård krk
v/ Gunnar Hamnøy
Onsdag 27. mai  kl.19.00. Misjonsmøte
Seegård krk v/Kari Helene Haugen
Onsdag 17. juni kl.19.00. Misjonsmøte på
Kampebu v/Kjell Holm

Midtre Sn-dal Misjonsforening av NLM:
21. – 26. April: kl.19.00. Møteuke Seegård krk
v/ Gunnar Hamnøy
Onsdag 27.mai kl.19.00. Misjonsmøte Seegård
krk v/Kari Helene Haugen
Søndag 28.juni kl.19.00. Misjonsmøte

Markeng misjonsforening av NLM:
Torsdag 26. mars. kl.19.00. Misjonsmøte 
21. – 26. april: kl.19.00. Møteuke Seegård krk
v/ Gunnar Hamnøy
Onsdag 27. mai kl.19.00. Misjonsmøte Seegård
krk v/Kari Helene Haugen
Torsdag 25. juni kl.19.00. Misjonsmøte på
Betania

Nykirke/Tabor Normisjon:.
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. 
Mandag 11. mai kl.19.00: Misjonsmøte hos
Mary og Erling Frydenlund v/Arne Wold.
Søndag 28. juni kl.12.00: Stevne på Lundssetra
v/Anfinn Kolberg og ei blåsegruppe.

Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS:
Onsdag 25.03 kl.19.00 : Misjonsmøte hos Ester
og Einar Hovdelien.
Onsdag 29.04 kl. 19.00 : Misjonsmøtehos
Marie og Leif Kvernlien.
Onsdag 20.05 kl.19.00: Misjonsmøte hos
Agnethe og  Norleif Nordby.
Onsdag 24.06 kl.19.00: Misjonsmøte hos
Ingrid og  Arvid Haug.
Onsdag 22.07 kl.19.00: Misjonsmøte hos Mary
og Frydenlund.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 8.04.kl 11.30: Formiddagstreff i
Seegård kirke v/Peder Amund lunde.
Onsdag 13.05.kl 19.00: Misjonsmøte i Seegård
kirke v/Ole Jakob Dyrnes.

Velkommen til 

gudstjeneste


