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Aktivitetsdag
på skolen

side 6

Årets
konfirmanter

side 8

Gullkonfirmanter
og nytt menighetsråd

side 7

Utsikt vestover fra Seegård kirke
mot Austdal, Nøss og Netåsen
en fin høstdag. I forgrunnen
Kjærkejordet på Seegård, med den
røde utlåven i midten.

Foto: Bernt Nygård

Årets menighetsbasar avholdes i Seegård
kirke søndag 25. oktober

fra kl. 17.30 Loddsalg. Kl. 19-20 Konsert
med Snertingdal gospelkor og Biri
Snertingdal kantori.
Gunn Inga Tofsrud, fiolin og Inger Schiager
piano. Kl. 20.30 - 21 Trekning. Inntekten fra
basaren går til finansiering av det nye pianoet.
Alle er hjertelig velkommen.
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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
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
Etter valget
Nå i slutten av september måned, kan vi se tilbake både på
stortingsvalg, menighetsrådvalg og bispedømmerådvalg.
Stortingsvalget får både før og etter valget stor pressedekning i
media. For menighetsråd- og bispedømmerådvalget er nok
omtalen adskillig mindre. Som menigmann er valget den
muligheten man har til å utrykke sin mening om hvem som skal
sitte i menighetsrådet, bispedømmerådet og på Stortinget.

Din stemme avgjorde hvem som skal sitte i menighetsrådet i
Snertingdal i neste periode, og ha ansvar for det lokale menig-
hetslivet knyttet til blant annet trosopplæring, omsorgsarbeid og
kirkemusikk. Menighetsrådet er også representert i kirkelig fel-
lesråd.

Nytt av året var direkte valg på lekrepresentanter til bispedøm-
merådet. Nå kunne du være med og prioritere/velge fem repre-
sentanter til Hamar bispedømmeråd. Her lå også muligheten til
å påvirke kirkens utvikling, og hva slags kirke man vil ha. De
valgte representanter i bispedømmerådet utgjør også kirkemø-
tet, som er kirkens øverste organ. Disse skal mene noe om kir-
kens satsingsområder; diakoni – kirkens omsorgsarbeid, kirke-
musikk og kultur, barn og unge, gudstjenesteliv og samisk kir-
keliv.

Dette er en vesentlig demokratiseringsprosses i den norske
kirke. Kanskje kunne informasjonen om hva de ulike kandida-
tene sto for ha vært bedre, noe som også ville ha økt engasje-
mentet og deltagelsen ved kirkevalget.

Som sagt er kirkemøtet ved siden av bispemøtet, kirkens øver-
ste læremyndighet, og vedtar dessuten en rekke uttalelser om
aktuelle tema i kirke og samfunn. Den norske kirke blir kalt en
åpen folkekirke, om lag 70% av barn / unge døpes og konfir-
meres i den norske kirke. Da bør vi også bruke vår stemme ved
framtidens kirkevalg.

Elisabeth K.
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Oppslagstavla

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

Konsert i Seegård kirke
torsdag 5. nov kl. 19.00
“På vandring - folketoner, negroes og jazz.” 
Sangruppa 4 Fun 
Gerd Rindal, Kari Borud, Brita Rusten og
Inger Schiager. 
James Dickenson,  orgel og piano. 
Entre` kr. 100,-  Barn gratis.

Evangleliesenteret
Seegård kirke fredag 23. okt. kl. 18.00
Vi får besøk fra Granlien Evangeliesenter 
Sang og vitnesbyrd 
Bevertning /Utlodning 

Menighetsrådet takker hjertelig for 3
minnegaver til Nykirke: 
-ved Laila Brateng`s begravelse kr 7.155,-.

-ved Nelly Brobakken`s begravelse kr 3.850,-.

-ved Henrik Udahl`s  begravelse kr 7.000,-.

Helge Ødegård, menighetsrådsleder.

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

Menighetsbasar
i Seegård kirke søndag
25. okt. Kl 17.30.
(se annonse side 1)

Hjertelig takk
Øvre Snertingdal Misjonsforening takker
hjertelig for minnegaven fra Aslaug
Haugnes`s begravelse på kr 8.350,-.

Arnfinn Gilberg, formann

Julekonsert i Seegård kirke
Søndag 29. november kl. 19.00
Snertingdal gospelkor.

Julekonsert i Seegård kirke
20. des.  kl. 19.00
Inger Schiager og Madelen Jostad
Biri Snertingdal KantoriAlphakurs

Vi starter opp igjen med Alphakurs i Seegård kirke.
Alphakurset er en spennende og lettfattelig
gjennomgang av hva den kristne tro innebærer.
Man behøver ikke være vant med kristelig sjargong
for å ha utbytte av kurset. 
Datoer for i høst: 22. og 29. okt., 19. og 26. nov.
Kurskveldene begynner kl. 19.
Først blir det kaffe/vafler. Så følger undervisning på
DVD. Deretter anledning  til spørsmål og samtale. 
Du kan melde deg på ved å ringe til
Kirkekontoret tlf. 61146480 eller til
sokneprest Hansen tlf.45242381 
Kurset er åpent for alle. 
Vel møtt ! 
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Andakt:

Frikjent eller ikke?
Tekst: Luk. 18, 9-14

Tempelet i Jerusalem var ment å være et bønnens hus.
Både tolleren og fariseeren kom til tempelet for å be.
Tolleren tilhørte en gruppe som ble sett ned på i sin
samtid. Mange av dem var kjent for å urettmessig
berike seg ved få ta for høye avgifter av folk. I tillegg
arbeidet de på vegne av okkupasjonsmakten,
Romerne.

Fariseerne var høyt ansett i det jødiske samfunn. De
var kjent for å følge den jødiske tradisjon til punkt og
prikke. De hadde en meget streng selvdisiplin.
Moralsk sett var de regnet for å være uklanderlige.
Det kommer frem i teksten at det er en stor forskjell
på fariseerens bønn og tollerens bønn. Fariseeren
måler seg selv i forhold til andre mennesker som han
mener ikke holder mål. Mens tolleren måler sitt liv i
forhold til Guds bud. Tolleren ber om nåde og får det.
Fariseeren er opptatt av å fremheve sin egen fromhet
sett i forhold til andre. Han har tydeligvis ikke behov
for noen nåde. Midt oppe i sin religiøse praksis var
han blitt forherdet i forhold til Gud. Han levde på et
selvbedrag. Tolleren går frikjent fra tempelet den
andre ikke.

Kirkene i Snertingdal er også ment å være bønnens
hus. Vi kommer til kirken for å søke Gud i bønn og
for å lytte til hans ord. Gjennom Guds ord lærer vi
Gud å kjenne. Å kjenne ham er nødvendig for å
kunne be til ham.

Gud har åpenbart sin gode vilje ved de ti bud, som er
sammenfattet slik: Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av all din forstand og du skal elske
din neste som deg selv.

I møte med Guds bud kommer vi til kort. Budene
åpenbarer Guds hellighet. Det finnes ikke en rettfer-
dig sier salmisten i GT når han skal kommenterer
menneskeslektens forhold til Gud.

Likevel ligger det menneskenaturen så nært å ville
rettferdiggjøre seg overfor Gud. En vanlig måte å
gjøre det på er å sammenligne seg med andre, det er
lettere å se andres feil enn sine egne.

En annen måte å ville rettferdiggjøre seg selv på er å
modifisere Guds bud, tilpasse dem tidsånden, slik at
det blir mulig å oppfylle dem fullt ut.

Men Guds står de stolte i mot. Det vitner teksten vår
om. Bare den ydmyke får nåde. Det er stor forskjell
på selvtilfredshet og frelsesvisshet. Selvtilfredsheten
er vårt eget produkt. Frelsesvissheten er Guds gave.
Når vi lytter til eller leser Guds ord kan vi få et møte
med Gud og hans nåde og godhet i Kristus.

Kristus er den som fullkomment oppfylte Guds bud
og som forsonet oss med Gud. Ved dåpen og i troen
har vi del i hans rettferdighet. Kristi rettferdighet til-
regnes den som tror.

Guds nåde i Kristus har også den virkning at den fri-
gjør oss til tjeneste for evangeliets sak.

Vi lærer å se på våre medmennesker med Kristi sinne-
lag. Vi ser en bror i den som falt i stedet for å for-
dømme ham. Vi ser et medmenneske i den som er falt
utenfor det gode selskap.

Den som har fått nåde og barmhjertighet hos Gud får
også en trang til å vise barmhjertighet mot andre.

Men vi skal ikke unskylde synden enten det gjelder
oss selv eller andre. Det bibelske evangelium innebæ-
rer et kall til omvendelse og tro. Det har vært andre
evangelier enn det bibelske som har blitt forkynt opp
gjennom tiden. Et evangelium som er blitt populært i
vår samtid er det vi kan kalle for: ”Ja takk – begge
deler – evangeliet.” Med andre ord: Ja takk til nåden i
Kristus og ja takk til synden, - selvsagt etter å ha bort-
forklart den. Mennesker som tror på et slikt evange-
lium blir et offer for sitt eget selvbedrag.

Bare det evangelium som har sin forankring i bibelen
kan sette mennesker i frihet. Amen.

Terje Hansen
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Mange av dere kan sikkert huske Den lille katekisme fra
skole og konfirmasjonsundervisning.
Det var Luther som skrev den. Ordet katekisme stammer
fra et gresk ord som betyr å lære eller undervise.
Katekismen har gjennom kirkens historie vært brukt i
dåpsopplæringen. I tidligere tider var det vanlig å lære
den utenat. Det er ikke så vanlig lenger å lære utenat,
derfor er det desto viktigere å ha lett tilgang til denne
grunnleggende sammenfatningen av kristen tro og kris-
tent liv.

Her følger først :

De ti bud
1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og
stole på ham.

2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke bruker
hans navn til å banne og besverge, lyve og
bedra, men kaller på ham i all vår nød, ber og
lovpriser og takker.

3. Du skal holde hviledagen hellig.
Hva menes det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke forakter
samlingen om Guds ord, men holder Ordet 
hellig, hører og lærer det med glede.

4. Du skal ære din far og din mor.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter
eller sårer våre foreldre og andre som Gud 
har satt over oss, men tjener og lyder dem,
elsker og akter dem.

5. Du skal ikke slå i hjel.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke skader
vår neste på kroppen eller gjør ham noe vondt,
men hjelper og støtter ham i nød og fare.

6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi lever rent og
sømmelig i ord og gjerninger. Ektefolk skal
elske og ære hverandre.

7. Du skal ikke stjele.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke tar noe
fra vår neste eller narrer det fra ham, men
hjelper ham til å verne det han eier og bedre
sine kår.

8. Du skal ikke tale usant om din neste.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke sviker eller
baktaler vår neste eller sprer onde rykter om ham,
men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt
i beste mening.

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke prøver
å lure til oss vår nestes arv eller hus som om 
vi skulle ha rett til det, men hjelper ham til å ha
sitt i fred.

10. Du skal ikke begjære den nestes ektefelle eller
hans husfolk eller andre som hører til hos den
neste.
Hva menes med det ?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller
truer noen hos vår neste til å gå i fra ham,
men oppmunter dem til å være trofaste.

Tekst: Terje Hansen

Katekismesiden
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Aktivitetsdag i strålende høstvær
Tekst/foto: Elisabeth Kruse

I begynnelsen av september arrangerte Snertingdal skole en akti-
vitetsdag for alle elevene i 1.-10. klasse. Etter mange regnværsda-
ger opprant aktivitetsdagen i strålende høstvær med sol og klar
høstluft. Det ble en aktivitetsdag med et variert og spennende pro-
gram.

Elevene ble delt i 9 aldersblandede grupper som besto av elever
fra alle årstrinn med de eldste  fra 9. og 10. trinn som gruppele-
dere. Snertingdal skole har et fint nærområde, og man ville utnyt-
te dette, derfor var 9 ulike aktivitetsstasjoner plassert rundt i sko-
lens nærhet.

Det var matematikk-aktiviteter på grusbanen, ”mat på bål” på bål-
plassen, natursti med innlagte poster på stien over til
Tømmeråsen, ”drama i det fri”, naturforming og naturfag i skogen
bak gressbanen. Det var lek med ball og hoppetaus-aktiviteter.

Arrangementet gikk fint. Det skaper trygghet og nærhet når grup-
pene jobber aldersblandet. De store ledet og tok fint ansvar for de
som var mindre, og de mindre opplevde at de store viste omtanke
og ga trygghet.

Dette ble en dag med uteskole, samhandling, begeistring og mest-
ring – viktige begreper i Snertingdal skole sin visjon.

Nederst til venstre:
Her lekes det! Slå på ring, slå på ring, slå på den du vil…

Nederst til høyre:
Matematikk på grusbanen: Vi bygger én kubikkmeter. Det er
mange sekker med ved som går opp i en kubikkmeter

På naturstien: Hva er riktig svar på denne posten
mon tro?

På bålplassen: Vi steker pinnebrød på bålet.
Det smaker godt!

Matpause: Her er grillen varm. Det er bare å
grille pølsene!
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VALGRESULTAT MENIGHETSRÅDSVALGET
I SNERTINGDAL

50 årskonfirmanter 2009
De som ble konfirmert i 1959 var invitert til jubileumsgudstjeneste i Seegård kirke søndag den 27. september. Etter
Gudstjenesten samlet jubilantene seg til hyggesamvær i menighetsalen til matservering og kaffe og kaker.

Her er årets 50 års-konfirmanter samlet utenfor Seegård kirke.
Fra venstre: Kari Granheim, Odvar Stenseth, Anne Marie Arnesen f. Holte, Ole Ingvald Markeng, Bjørg Martinsen
f. Klæthe, Olav Lars Klette, Anne Marie Jøstne f. Ambjør, Per Arnulf Kristenstuen, Torun Astrid Brobakken
f. Sviund, Kåre Haugen, Liv Marie Bjeglerud f. Myrheim, Liv Margareth Nettum f. Solhaug, John Halvard Jøstne,
Åse Irene Engen f. Ødegårdstuen, Sigbjørn Ottar Bergli, Per Olav Bergshaugen, Per Erik Røstad, Inger Lise Sveum
f. Kristenløkken, Kristen Peder Solhaug og sokneprest Terje Hansen.

Medlemmer
Kåre Haugen
Storsveleia, Øvre Snertingdal 64 år - 404 stemmer
Marte Schiager
Øvre veg, Snertingdal 51 år - 369 stemmer
Sigbjørn Haug
Gamlevegen, Øvre Snertingdal 34 år - 368 stemmer
Turid Johanne Lomsdalen Skundberg
Skundbergvegen, Snertingdal 54 år - 358 stemmer
Solfrid Engen
Barstadvegen, Snertingdal 51 år - 345 stemmer
Arild Brenner
Ambjørvegen, Snertingdal 49 år - 341 stemmer

Varamedlemmer 
Magne Ødegård Bekkelund
Øvre veg, Snertingdal 52 år - 332 stemmer
Tom Eddy Kristian Nordvoll
Seegårdsvegen, Snertingdal 45 år - 328 stemmer
Grete Solvår Nereng
Hasligrenda, Øvre Snertingdal 57 år - 327 stemmer
Tove Smedsrud
Øvre veg, Snertingdal 48 år - 312 stemmer
Bjørn Johannes Rustad
Seegårdsvegen, Snertingdal 76 år - 254 stemmer
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Konfirmanter i Nykirke, den 6. september 2009

Alund, Mari - Andersen, Stian - Engen, André - Engum, Odd Kristoffer Bergli - Gildset, Marita - Grøterud, Jonas -
Helli, Malin Hoffsbakken - Kasenborg, Eva Therese - Loeng, Rune Andre - Øversveen, Andre Michael -
Aaslund, Hanne - sammen med diakon John Olav Skard og sokneprest Tor Arne Isene.                 Foto: Bernt Nygård 

Konfirmanter i Seegård kirke, den 20.9.2009

Alund,Trine Hasle - Bratsveen, Sten Atle - Dybdal, Magnus - Engen, Anette - Fjæran, Espen - Gillerhaugen, Morten -
Hesla, Sara Margrethe - Jostad, Vegard - Solbakken, Hans Arne Lundblad - Solbakken, Gard Jostad -
Sveen, Camilla - Tandseter, Ann Jeanette Bergum - Aalseth, Heidi Skinnerud - Åslund, Morten Bergum -
sammen med diakon John Olav Skard og sokneprest Tor Arne Isene.                                      Foto: Magnar Skjevelås
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Grøtdag i Åsen vel
Søndag
16.
august
var
alle
medlemmer
i
Åsen
vel
innvitert
til
grøtdag
på
skihytta
ved
Granumsdammen.
Til
tross
for 
truende
regnværskyer
og 
kald
trekk,
møtte
ca 
70
personer
opp
og
koste
seg
med
rømmegrøt
og
spekemat,
kaffe 
og
kaker.

Tekst og foto: Sigbjørn Bergli
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Min salme
Det er mange fine salmer som jeg er glad i.
Jeg lærte mange salmer utenat på skoleen og
det er jeg glad for i dag. Rett som det er
kommer kjente melodier fram for meg og da
begynner jeg å nynne på de.

Av de mange fine salmene velger jeg
«Lei, milde ljos, i gjennom skodde eim»
som min salme. Den står på nr 414 i NOS.

1.
Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, 
lei du meg fram!
Eg går i mørke natt langt frå min heim, 
lei du meg fram!
Før du min fot; eg treng ei sjå min veg 
så langt og vidt – eit steg er nok åt meg.

2.
Du veit det vel, eg bad ei alltid så:
Lei du meg fram!
Eg ville velja sjølv min veg, men no
lei du meg fram!
Eg ville leva fritt, var stolt og strid
og stor i mod – å gløym den dårskaps tid!

3.
Di makt hev signa meg, då veit eg visst:
Du leier enn
i myr og fjell og hei, og så til sist
ein morgom renn,
då smiler engleåsyn blid,
som eg hev elska før, men mist ei tid.

Jeg utfordrer Marie Kvernlien til å skrive
«Min salme» i neste nummer av bladet.

Med hilsen Bjørn Rustad

Konserter i Seegård kirke
høsten 2009

Tekst: Inger Schiager

Denne høsten står det flere konserter på programmet i
Seegård kirke. Som mange kanskje har fått med seg har det
kommet et nytt, flott konsertpiano i kirken og dette vil forhå-
pentligvis bidra til mange gode musikkopplevelser i tida som
kommer.

Søndag 25.oktober er det menighetsbasar der inntektene går
til det nye pianoet.
I den forbindelse blir det konsert i kirka som en del av basar-
programmet. Medvirkende her er Snertingdal gospelkor, Biri
Snertingdal kantori, Gunn Inga Toftsrud på fiolin og Inger
Schiager på piano. Dette blir en lokal festkveld med sang og
musikk rundt og med det nye pianoet.
Konserten begynner kl.19.00.

Torsdag 5.november kl.19.00 er det konsert med tittelen
”På vandring – folketoner, negroes og jazz”.
Medvirkende er sanggruppa 4 Fun, som var gjesteartister på
fjorårets vårkonsert med Biri Snertingdal kantori og organis-
ten James Dickenson. 4 Fun består av sangerne Gerd Rindal,
Kari Borud, Brita Rusten og Inger Schiager som er gruppas
pianist. Navnet 4 Fun har sitt utgangspunkt i at disse musi-
kerne bare skulle treffes av og til for å synge og spille litt for
moro skyld. Alle sangerne er i utgangspunktet alter og i fjor
inngikk gruppa et samarbeid med James Dickenson som har
spesialskrevet noen arrangementer for tre alter og piano.
Programmet består av religiøse folketoner, negro spirituals
og litt jazz. James Dickenson har gitt ut flere CD-er med
”jazz fra galleriet” Han spiller både orgel og piano på kon-
serten. Entrè kr 100 / barn gratis.

Søndag 29. november holder Snertingdal gospelkor jule-
konsert i Seegård kirke kl. 19.00. Tradisjonelt er dette en
konsert som mange slutter opp om og koret håper det blir
slik i år også.

Søndag 20.desember kl.19.00 er det tradisjonell julekonsert
med Biri Snertingdal kantori.
Vi startet en tradisjon for et år siden, med å ha denne jule-
konserten på siste søndag i advent, like innunder jul, og det
så ut til å slå an. Håper mange vil sette av tid til å få med seg
vakre juletoner dette året også. Snertingdals unge og svært
lovende organist Madelen Jostad blir med på orgel.
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Kåserikveld i Seegård kirke:

Verden sett fra
en Birings
ståsted
Tekst og foto: Bernt Nygård

Skogheim Sanitetsforening åpnet
sanitetens uke med kåserikveld
med Biringen Torvild Sveen. Etter
å ha arbeidet som jornalist i mange
år har han siste året vært kommuni-
kasjonssjef i Senterpartiet. Dette
preget hans kåseri.

Han startet med å gjenngi resultatet
fra Stortingsvalget for Snertingdal.
Her i dalen fikk de rødgrønne et
soleklart flertall på hele 73, 5 pro-
sent. (vi gjenngir resultatet for alle
partier på annet sted i bladet.)

Da han begynte i den nye jobben
så han fort behovet for planlegging
og at det var kort tid igjen til stor-
tingsvalget. De satte opp to milepe-
ler for arbeidet: 1. Fornybar energi,
flere lærere i skolen og fokus på
eldreomsorg. 2. Krisepakka.

Det ble en todelt valgkamp. 1. Det
foregikk i riksavisene og på Nrk og
Tv2.  2. Det foregikk i lokalpressen
og i lokalradioen.

Medias makt
Det var stor overgang å komme fra
den «snille» lokalpressen og til
Oslo hvor nesten alle jornalister er
ute etter skandaler i politikken og
hos politikkerne. Jeg synes
Oslopressen går i feil retning, sa
han.

Artig å være med å gi politikkerne
råd, men krevende. Eksempelvis
når profilpotten skal for deles.
Profilpott er nye tiltak. Det kom
inn forslag på 150 miliarder som
skal prioriteres ned til 8 miliarder

og det må tas hensyn til faglige og
politiske vurderinger.

Viktig å holde arbeidsløsheten
nede. Folk må ha arbeid for å ungå
fattigdom.

Statsbudsjettet tar mye tid og det er
valg igjen om 2 år. Det må vi
begynne å planlegge nå, sa Torvild
Sveen avslutningsvis Han var ikke
redd for å bli arbeisledig.

Etter en trivelig kaffepause fortalte
Torvild noen muntre historier,
blandt annet fra Kvam.

Torvild Sveen kåserte i kjent stil
om politikk / politikkere og media
rolle i politikken

Elisabeth Kruse fra sanitetsfor-
eningen takket Torvild og overrak-
te fine blomster

En sommerhilsen fra hjemmet!
En lørdagsaften i sommer,
en snill herremann til hjemmet kommer.
Har med seg mat, drikke og egen grill;
Hva mer skal til?
Jo, en god prat og mye tull,
er mer verdt enn gull!
Han samlet beboerne rundt bordet,
og vet du hva mer han gjorde?
Jo, han disket opp med grillmat og vin,
gjett om kvelden ble kjempefin!
Dessverre hadde vi sjøl ikke tid,
men de andre hadde det trivelig!
Odd Sveum heter mannen,
som fikk til alt sammen!
Full mage og godt humør,
du ble kveldens sjarmør!

Sommerklem fra Mai Tove og Kristin
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Torsdag 17.september inviterte
Diakoniutvalget i Snertingdal menig-
het til temakveld i Seegård kirke.
Temaet var, alvorlig nok, livsglede –
og ble glimrende framstilt av Per
Anders Nordengen, sønn av ”gamle-
ordføreren” i Oslo, Albert Nordengen.
Nordengen har hatt sitt virke som prest
i mange år, bl.a. i Oslo og i Afrika.
Eller, som han sa: ”Han har vært fer-
dig pastorisert i 28 år”. Nå reiser han
rundt og holder foredrag, men har satt
av en dag i uka til å ”samtale med
mennesker” - for, som han sier, ”å
unngå å bli overflatisk”. Og, han
hadde virkelig ord til ettertanke for de
av oss som var til stede…

Kvelden ble innledet av en ung dame
fra Biristrand, Astrid Ekern, med piano
og sang. Det lød svært så vakkert, og
når musikanten i tillegg har egenpro-
dusert materiale er det bare å ta av seg
hatten! Det er ikke mange forunt å ha
slike evner!

De to sangene i starten var ”On the
water” og ”Keep smiling”, den ene litt
melankolsk(?) - den andre i en litt mer
livlig sjanger. Astrid er for øvrig ”ettå-
ring” på Ynglingen nå, og de vet nok å
sette pris på hennes talenter. En ung
dame vi sikkert ikke har hørt for siste
gang!

Nordengen liker å leke med ord. I
følge ham selv burde kanskje et bud
for hans vedkommende hete ”Du skal
ikke bedrive ord”? Utgangspunktet er
at ord skaper virkelighet. Med ord kan
vi bygge opp, eller vi kan rive ned. Et
eksempel: Hva høres mest positivt ut:
å si at et vannglass er halvtomt - eller
at det er halvfullt? De to ordene
beskriver det samme, men de fleste vil
vel oppfatte halvfullt som noe mer
positivt enn halvtomt(?).

Et annet eksempel: det er bare en bok-
stav mellom to så vidt forskjellige

hendelser som lykke og U-lykke. Han
fortalte om en venn som hadde fått
MS for 15 år siden, fram til da Norges
beste pianist, Per Tveit. På vei i syke-
besøk til ham hadde han grublet på
hva han skulle ha med – og endt opp
med en ork-idé. Tanken/ symbolikken
var: ”orker du en idé til?” (ork-idé), og
dette ble en blomst til langvarig opp-
muntring for han som hadde MS. Det
er for øvrig ikke sant at ”så lenge det
er liv, er det håp”! Det er sannsynlig-
vis mer sannhet i ”Så lenge det er håp
er det liv”! 

Det spesielle ordet mye kom til å dreie
seg om denne kvelden var ordet
”ring”. Det forekommer i uttallige
sammenhenger: vi har BILring, 50-
ÅRing, SMULTring og GIFTEring for
å nevne noen… I sin ”lek med ord”
hadde han sammen med en gullsmed
en gang funnet at ordet forekommer i
over 900 sammenhenger! Han fortalte
at han i tillegg til sin giftering på
høyre hånd har en ring på sin venstre
hånd. På utsida av den er inngravert
BEGEISTring, på innsida står med
små skrift SUTring. Hvilken ring er
den viktigste i livet mitt? Er vi i ferd
med å bli et samfunn som sutrer, selv
om Norge i flere sammenhenger kåres
til å være verdens ”beste land å leve
og bo i”? ”Jeg sutrer, altså er jeg!”
Den sultne pessimist er faktisk i stand
til å sutre over hullet i midten i en
SMULTring… 

Han reflekterte også litt rundt når man
begynner å bli gammel. Selv har han
ikke grått hår, men har derimot fått grå
stær. Men, han føler seg  full av ener-
gi, selv om han er blitt eldre,  og opp-
fattes også slik av andre. Han siterte
bl.a. Ingrid Bergmann: ”Alder er som
å bestige et fjell. Man blir nok litt and-
pusten, men får en mye bedre utsikt!”
Norges eldste mann, 109 år gamle
Jørgen Rustad på Gjøvik, ble også
sitert. På spørsmål om hva han selv
trodde var grunnen til at han ble så
gammel, svarte han ”Jeg har beveget

meg mye og ledd mye!” – Vi har mye
å lære av barn, som ler 400 ganger om
dagen, mens eldre sies å le opptil fem
ganger… 

Det handler m.a.o. om hva vi bruker
energien til: - Til problemer eller
muligheter? Til SUTring eller
BEGEISTring? Å bli eldre er å leve
godt med flere og flere tap, ikke
bekymre seg for alt som skal/ kan
skje. 

Eksemplene i trafikken på unyttig bruk
av energi er mange! Hva skjer med oss
når vi ser andre ”kjøre som idioter”?
Han fortalte om opphavet til at dette lå
ham på hjertet”. På tur til Kongsvinger
for tre år sia kjørte han inn på en ben-
sinstasjon ved avkjøringa på Kløfta.
Stasjonen solgte svært billig kaffe. Ei
dame foran ham i køen ”irriterte seg
grønn” over at stasjonen var gått tom
for lokk til kaffekrusa: ”Nå blir det
bare søl i (den fine) bilen min!” Han
prøvde muntre henne ved å påpeke at
hun var heldig dersom dette var hen-
nes største problem. Effekten var (ikke
uventet?) motsatt, og hun raste iltert ut

Livsglede i livsalvoret –
på kåseri med presten Per Anders Nordengen

Per Anders Nordengen i engasjert –
og engasjerende ”driv”: Det er vikti-
gere hvordan man tar det enn hvor-
dan man har det
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av lokalet…

Nordengen kaller det for ”kollektive
voksesmerter”, det at vi har vokst så
fort at vi helt har glømt å være tak-
knemlige, vi tar alt som selvfølgelig-
heter! Vi må ikke glømme å øve oss
på takknemlighet, begeistring … 
Per Anders Nordengen ”prediker” mer
av begge deler, både humor og alvor!
Vi får da et rikere liv. Selv ser han
humoren i det meste, også ”galgenhu-
mor”, som da han refererte til en ame-
rikansk dame som hadde fått spørsmål
om hvorfor hun var blitt så gammel.
Jo, hovedgrunnen var at reisen hennes
med Titanic i 1912 var blitt avbestilt!
Alle vet vel hvordan det gikk med
Titanic…

Nordengen kom denne uka fra et semi-
nar om sorg nordpå og forteller at det
var mye humor til stede der. Slik livet
er blitt, trenger vi mer enn noen gang
indre ballast for å takle det! Vi trenger
noe midt i smerten som sier oss ”Jeg
skal skape livsglede!” 

Dialektuttrykk kan si mye om folks
innstilling. Eksempler på det er ”Stå
han av” i Nord-Norge, kontra ”Det
nøttar’nte” i Sarpsborg, - eller ”Det
årnar seg” i Sarpsborg kontra ”Det
ær’nte vits å prøve engang” i Halden.
Utgangspunktet er altså at noen i
utgangspunktet er optimistiske, mens
andre er pessimistiske. 
Og: Hvorfor er det så vanskelig å
erklære seg lykkelig? Er noe av
”saken” at vi setter likhetstegn mellom
å lykkes og å være lykkelig? Det er jo
absolutt ikke det samme!...

Avslutningsvis kom han inn på entusi-
asmens opphav. Ordet skal stamme fra
”enteios” som betyr ”i Gud”. Kristne
skulle derfor stråle i stedet for å
”henge med hodet”! ”Se, en kristen
hest!” kom det fra gutten som så en
hest som ”hang med hodet”. 
Nordengen siterte en sang han selv
oppfatter som den noe av det vakreste
som ”synges kan”, Svantes lykkelige
dag: ”Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar”. Og, i Hårek
finner han et stort forbilde: 
Hårek er hos legen som, etter å ha
undersøkt ham, sier at han må drikke
mindre, ete mindre og legge seg tidli-

gere. Han forteller dette videre på
denne måten: I min alder er det godt
med forandringer. Jeg bytter lege”.
Snakk om å gi det hele en positiv vri!
- Det er for øvrig flere slike eksempler
hos optimisten Hårek…

Det er vanskelig å yte en mann som til
de grader har ordet i sin makt full rett-
ferdighet i en slik artikkel. Men,
Nordengen har hytte på Sjusjøen han
besøker flittig. En gjentakelse av besø-
ket i Snertingdal er derfor ikke utenke-

lig! Det kan i det minste ikke bestrides
at flere enn undertegnede kjente seg
igjen i mange av de situasjoner
Nordengen trakk fram. Rundt 35 opp-
møtte fikk sine ord til ettertanke. Det
hadde vært plass til flere….

Temakvelden ble avsluttet med Astrid
Ekern og ”All the change” hvor hun
selv både spilte og sang, mens mora
Kristin satt ved pianoet på ”.

Astrid Ekern med piano og sang 

Diakoniutvalget besørget gode kaker og kaffe, her fra venstre Anne Lise Åslund,
Berit Drogseth og Kari Sjevelås
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Fredag 18.september avlegger vi Dagsenteret ved
Snertingdal omsorgssenter et besøk. Vi møtes av en
gjeng blide damer som så absolutt ser ut til å sette pris
på tilbudet. Ikke et vondt ord er å høre, bare godord!
På bordet ligger en krans, ikke en hvilken som helst
krans, heller, men en godterikrans! Den består av inn-
pakkede konfekt-biter, av beste Twist – sortiment. 

Det må være et møysommelig arbeid å knytte pynte-
bånd rundt hver konfekt, for så å knytte hver og en til
kransen igjen! Og, det er antakelig noe av poenget: Å
bruke god tid er så mangt - det er å få tida til å gå, det
er å kunne ha det sosialt underveis i arbeidet, det er å
kunne le litt og ”mobbe” hverandre litt gemyttlig…
Slik sett blir dette meningsfylt aktivitet for den enkel-
te. Aktivitør Kirsti Berntzen forteller at det er lett å
stjele sjokoladebitene uten at dette blir avslørt så fort,
siden sjokoladen kan tas ut, og papiret blir hengende
igjen. Men, så langt har det ikke vært svinn, selv om
kransen er blitt hengt på veggen.

Da vi kommer, spilles yatzy, som er en av aktivitetene.
Enkelte av damene er visst ”kløppere” på dette. Ellers
er det mulig å drive med litt av hvert på senteret. Som
eksempel nevnes silketrykk, hvor de nydeligste sjal og
kort lages, det arrangeres bakedager, med bakstfjøl og
takke og med lompe som ferdig produkt. Vafler kan
det også bli innimellom. 

Høgtlesing er populært! Her faller både Prøysen og
eventyr i smak, og mye interessant stoff er å finne i
årbøkene som gis ut i historielagets navn. Godt er det
da at Prøysen både var lokal og produktiv, og at de
lokale historielagene er så aktive som de er! Det blir
mange bøker å gripe fatt i!

Dagsentertilbudet gis til 5 brukere hver torsdag samt
til 5 andre annenhver fredag. Det er altså mulig å ha
hel plass (hver torsdag) eller halv plass (annenhver
fredag). Plassene tildeles på bakgrunn av søknad, og
de som får vedtak om plass, betaler en mindre egenan-
del for å benytte tilbudet. Transport fram og tilbake
besørges av drosje. I tillegg er senteret på onsdager i
bruk av Onsdagsklubben, et eget tilbud innen psykisk
helsearbeid. 

Dagene på Dagsenteret varer fra 09.30 – 14.30, og
både morgen- og formiddagskaffe inngår. I tillegg er
middag i fellesskap med andre ett av tiltakene. Det er
nå en gang slik at maten for de fleste av oss smaker
bedre i selskap med andre. Matlysten øker, og det er
lettere å få i seg ”fullverdig kost”! Når maten skal spi-
ses i ensomhet – og en i tillegg skal lage mat kun til
seg selv, er det lett at det hele matstellet blir ”så som
så”…

Skulle det være slik at de som benytter seg av tilbudet
ender opp med å spise mer, kanskje i meste laget(?), er
det mulig å gjøre noe også med det: Trim til musikk er

Bind deg ein godtekrans – 
På besøk på Dagsenteret ved Snertingdal Omsorgssenter

Fra venstre Grethe Øversveen, Oddny Gaaserud og
assistent Anne Lise Åslund

Fra venstre Randi Fladsrud, Magnhild Skøyenengen og
aktivitør Kirsti Berntzen
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regelmessige innslag disse dagene, og aktivitør Kirsti
Berntzen har kun ett ønske i så måte: større utvalg i
trimkasetter! Det åpner for større variasjon i
øvelsene…

Dagsenteret ved Snertingdal omsorgssenter er helt i
tråd med sentrale føringer for pleie- og omsorgstjenes-
ten i kommunene. Denne type tjenester er med på å
opprettholde funksjonsevnen hos de gamle som bruker
tilbudet, de ”kommer seg opp og ut” - og tilbudet
bidrar til innhold og mening i tilværelsen. Dette kan
igjen medvirke til at behovet for institusjonsplass for
den enkelte utsettes. Det er derfor å håpe at kommu-
nen, i tråd med sentrale føringer, etter hvert ser seg i
stand til å gi tilsvarende tilbud til flere enn i dag!

Ingrid Stensvold (til venstre) og Grethe Øversveen prø-
ver silkeskjerf

Slik er det ikke sikkert mange av oss har sett Ringsjøen –
kombinasjonen bilde og litt maling gjør kunst…

Dukke med utstyr hører med. Dukka og annet som er
laget på Dagsentret vil bli loddet ut

Godterikransen tar lang tid å lage, er
innbydende å se på og, ikke minst, den
smaker godt!
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Resultat fra
Stortingsvalget
i Snertingdal
(Parti, antall stemmer og pro-
sent oppslutning.)

Ap 489 54,3%
Sv 18 2,0 
Sp 155 17,2 
Krf 46 5,1 
V 19 2,1
H 45 5,0
Frp 103 11,5
Ks 3 0,3
Kp 1 0,1
Pp 17 1,9
Andre 4 0,5

CARE
TV- aksjonen 18. oktober på Nrk

Årets Tv- aksjon er tildelt CARE og deres arbeid med å hjelpe verdens fattigste
kvinner. CARE er en av verdens største bistandorganisasjoner og ledes i Norge av
genralsekretær Marte Gerhardsen. 

Tv- aksjonen Care har fått navnet «Hjelp til kvinner hjelper flere». Dette fordi
CARE driver med bistand rettet mot kvinner. Kvinner rammes hardest av fattigdom i
verden og har ikke samme rettigheter som menn. CARE jobber derfor med å hjelpe
kvinner til å klare seg selv gjennom microfinansprosjekter. CARE vet at når en
kvinne øker inntekten, så bruker hun pengene på hele familien. Utdanning til barna,
nok mat og tilgang til helsetjenester og er viktig for kvinnene CARE hjelper.

Kjernen i CARE sitt arbeid er deres egen form for microfinans, kalt spare- og låne-
grupper. Dette gir kvinnene en tryggere økonomisk plattform og mulighet til inn-
tektsbringende virksomhet. Midlene fra årets TV- aksjon skal gå til å starte opp
tusenvis av nye grupper som vil føre til et bedre liv for ca 5 milioner mennesker i
Bangladesh, Burmundi, Burma, Bosnia, Mali, Moenegro, Niger, Rwanda, Serbia, Sri
Lanka, Tansania og Uganda.

Barnehjørne
Fargelegg bilde

Nytt stakitt
ved Nykirke
Etterat Kirkestua ble revet for et år
siden har det i høst kommet opp nytt
fint stakitt mellom kirkevangen og
grendevegen til Undleia. 

En etterlengtet repreasjon av stakitten
mot kirkegården er også utført. En
takk rettes til kirketjenerne som har
utført arbeidet.
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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

“Gi dem en Bibel!”
Av Eivind Flå, informasjonsleder i Åpne Dører

“Bare Guds ord kan skape en gjennomgripende revolusjon, hjertets revolusjon.”
(Broder Andreas)

Søndag for forfulgte kristne er et felleskirkelig initiativ der flere hundre tusen menig-
heter over hele verden deltar. Markeringen finner sted på en av søndagene i novem-
ber. 

Her i Norge utarbeider Åpne Dører og Norsk Misjon i Øst materiell og mobiliserer
menighetene til forbønn og solidaritet. I år setter Norsk Misjon i Øst spesielt fokus
på kristne i Indonesia, mens Åpne Dører fokuserer på behovet for å bringe bibler inn
i de land der troen på Jesus koster mest. 

Helt siden Åpne Dører ble grunnlagt av Broder Andreas i 1955, har bibelspredning
blant forfulgte kristne hatt høy prioritet. Det som begynte med én manns visjon og
en enkel folkevogn som ble brukt til å smugle bibler inn i Øst-Europa, er i dag blitt
til en stor internasjonal organisasjon med kontorer i 21 land og arbeid i nesten 60
land.

Behovet for bibler er økende i mange land. Hver dag leverer Åpne Dører ca 16 000
bibler og annen kristen litteratur til den lidende kirke. I særlig grad foregår bibel-
spredningen blant husmenigheter i Kina og til kristne i den muslimske verden.

Bibelkurerer kan berette mange gripende historier om hvilken glede forfulgte kristne
viser når de får sin egen Bibel. De har virkelig noe å lære oss om kjærlighet til
Bøkenes Bok. Deres vitnesbyrd er både inspirerende og ransakende. Det er utfor-
drende å få spørsmålet fra dem: Hva betyr Bibelen for deg?

Som kristne ufordres vi til å hjelpe den som opplever forfølgelse på grunn av sin tro.
1 Kor 12,26 lærer oss: “Om ett lem lider, da lider alle lemmene med.” Men vi treng-
er også å lytte til de forfulgtes røst og bli inspirert av deres tro. Søndag for forfulgte
kristne setter fokus på begge disse forhold. 

På www.opendoors.no kan man se kortfilmer og lese ressursheftet som Åpne Dører
sender ut i løpet av september. Det er også mulig å bestille materiellet som en pakke
fra kontoret vårt. Ring 38 00 80 90 eller send en e-post: norway@od.org. 

“Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og
husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.” (Hebr 13,3)



Slekters gang
Døpte
Alma Nordseth Ulvesveen, 05.07
Matilde Kokslien Haugom, 02.08
Henrik Skundberg Grøndahl, 02.08
Gøran Sveum Sollien, 13.09

Vigde
Gjertrud Skundberg Grøndahl og
Tommy Grøndahl, 02.08

Døde
Evangelos Kalaitzis, f. 1942
Aslaug Haugnes, f. 1922
Henrik Udahl, f. 1916
John-Andrè Holøyen, f. 1992
Magna Alund, f. 1916
Borghild Skogstad, f. 1930
Arve Ryttersveen, f. 1918
Kjellaug Hagestuen, f. 1931
Kenneth Ringvold, f. 1977

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!

Tlf. 61 18 03 70

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.
Post i butikk
Tlf.  611 84318
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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!

19
PÅ KIRKEVANGEN



11.okt. 19.s.e pinse
Seegård kl. 12 v/Hansen og
Skard
Familiegudstj/Høsttakkefest
Bibler til 5.kl.
Kirkekaffe v/Bygdekvinnelaget
Takkoffer: Menighetens  tros-
opplæring

18. okt. 20.se.pinse
Nykirke kl. 12 v/Sønstegaard
Familiegudstjeneste
Min kirkebok til 4-åringer.
Takkoffer: CARE
TV-aksjonen 2009

25.okt. bots og bededag
Seegård kl. 12, v/Hansen
Søndag for forfulgte
Takkoffer: Norsk misjon i Øst
- Jes. 59, 1-4 og 8-9

1.nov. Alle helgensdag
Nykirke kl. 16 v/ Hansen/
Sønstegaard/Skard
Kirkekaffe.
Takkoffer: Menighetens
diakonale arbeid
-Matt. 5, 1-12

8.nov. 23.s.e. pinse
Seegård kl. 12 v/Hansen og
Håland  NMS.
Misjonsgudstjeneste, kirkekaffe
Gjøvik Firmurersangforening
deltar.
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt i Thailand
Presentasjon av nytt menig-
hetsråd

15.nov. 24. s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Kristen idretts-
kontakt
-1. Tim. 2, 1-6a

22.nov. siste s. i kirkeåret
Seegård kl. 12, v/Hansen og
Solbakken NLM. Sangvennene
deltar. Kirkekaffe
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband 

29. nov. 1.s.i advent
Seegård kl. 10 , v/Hansen og
Skard
”Lys-våken”
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

6.des. 2.s.i advent
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetsbladet
- Luk. 12, 35-40

13. des. 3.s.i advent
Seegård kl. 19
Lysmesse, konfirmantene deltar 
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/Tabor Normisjon:
Mandag 9.11 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ragna og Per Erik Sørli v/ Hanne
Mette Roås.

Øvre Sn-dal misjonsforening av
NMS:
Onsdag 28.10 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnetheog Norleif Nordby.
Onsdag 25.11 kl 19.00: Misjonsmøte
hos Ingrid og Arvid Haug.

Markeng Misjonsforening:
Torsdag 29.10.kl.19.00: Misjonsmøte
på Betania.
Torsdag 26.11.kl.19.00: Misjonsmøte
på Betania.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 14.010.kl.11.30:
Formiddagstreff i Seegård kirke.
Aslaug Leirdal forteller fra tur til
Mali.
Onsdag 11.11.kl.19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke. Sang og andakt v/ Ole
Jakob Dyrnes.

Mitre Sn-dal Misjnsforening av
NLM:
Torsdag 12.11.kl.19.00: Misjonsmøte.

Øvre Sn-dal misjonsforening av
NLM:
Onsdag 21.10.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Inger og Åge Thingbø.
Onsdag 18.11.kl.19.00: Misjonsmøte
hos Einar og Ester Hovedlien. Besøk
fra Torpa. Dag Buhaug taler.
Søndag 13.12.kl.11.00: Misjonsmøte
på Betel.

Velkommen til 

gudstjeneste
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Frist for stoff
til neste nummer er
mandag 16. november.


