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Leder
Sommer, sol, nattefrost og
kortreist ferie
Det er noe eget ved sommeren. Om vinteren drømmer vi om sommer,
sol og varme. Vi drømmer ikke så mye om vinteren når det er som-
mer. Sommeren er årstiden da naturen slår ut i full prakt. Alt er grønt,
blomstene lyser opp i blomsterbed og grøftekant. År etter år dukker
de opp på de samme stedene; blåklokker, prestekrager,  maria gull-
sko, den elleville løvetannen med sine gule hoder og hvite og rosa
bølgende tepper av geiterams og hundekjeks.  

Junimåned har i år sviktet oss litt værmessig. Etter pinsehelgens
varme dager, har det vært ganske kaldt og kjølig. Minusgradene har
ikke vært langt unna natterstid, så et par senkvelder i juni har man
måttet redde blomsterpotter og ampler inn i hus. Man burde kanskje
lære å ikke plante ut sommerblomster så tidlig.

Fra gammelt av sa man i Snertingdal at man ikke burde plante ut før
den 10.juni, og det er nok mye riktig i det. Hadde man ført en metro-
logisk oversikt år for år, ville man fort oppdage at nettene rundt 6. og
7.juni oftest slår til med klarvær og nattefrost. Men når varmen kom-
mer i en tidlig periode, blir fristelsen stor og man får heller finne seg
i å bære blomsterpotter ut og inn. 

Sommeren og også tid for ferie. Mange forbinder ferie med å reise på
tur. Men ferie er vel egentlig å gjøre litt annet enn de faste daglige
gjøremål. Det er ferie å sitte i egen hage, kose seg, nyte sommeren og
bare gjøre det man har lyst til. Eller ta en tur inn på åsen en godværs-
dag med mat og kaffe i ryggsekken. Vandre i terrenget, nyte naturen
og slå seg ned på en stubbe eller ved en granlegg og kose seg med
kaffe og matpakke. Kan man bedre ha det?

Kanskje har du med fiskestang og prøver fiskelykken i nærmeste
vann. Er du heldig, kan du ha med fiskefangst hjem som du legger på
grillen eller i stekepanna, og har et deilig kveldsmåltid ute i den lyse
sommerkvelden. 

Kortreist mat har blitt et viktig begrep i dagens kostholdsterminologi.
Her har du ikke bare kortreist mat, men også skapt et kortreist feri-
ealternativ. Kortreist ferie vil jo virkelig vær et miljøvennlig bidrag
til dagens miljøvern. 

Men uansett hvilke planer du har for sommeren, vil PKV ønske alle
en god sommer!

Elisabeth K.
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Oppslagstavla

Les
”På Kirkevangen” også på

www.snertingdal.no

Menighetstur
Biri og Snertingdal menigheter arrangerer menig-
hetstur til Hadeland torsdag 20 august. Vi besøker
Hadeland Folkemuseum, der vi bl.a. finner kopien
av Dynnasteinen som regnes for å være et av lan-
dest tidligste monumentale uttrykk for kristen tro.
Vi skal innom Tingelstad kirke og St.Petri. Videre
går turen til Aschim gård for å se den unike utstil-
lingen av gammelt dåpstøy og dåpsgaver som går
tilbake til 1700/1800 tallet. Der vil det bli kaffe-
pause. Turen til Hadeland avsluttes med en bedre
middag.

Prisen er desverre enda ikke fastsatt, men den vil
bli litt over kr 400. Ta med niste. Vi stiller med
kaffe. Meld dere på i god tid, da disse turene plei-
er å være populære.

Påmelding og mer informasjon gis på
tlf. 611 46480. 

Velkommen til å bli med til Haddeland.

Med hilsen John Olav Skard

KÅSERIKVELD
Skogheim Sanitetsforening inviterer i sanite-
tens uke til en kåserikveld i Seegård kirke
mandag 21.september kl. 19.00:
”Verden sett fra en Birings ståsted” 
ved journalist og kommunikasjonssjef Torvild
Sveen. 
Det blir servering av kaffe og kaker.
Du er hjertelig velkommen til en interessant
kveld.

Temakveld
Temakveld med
prest/ forfatter Per Anders Nordengen
i Seegård kirke, torsdag 17. september kl 19.00. 

Enkel bevertning. Velkommen. Arr.
Diakoniutvalgene i Snertingdal og Biri. 

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

Biri
Snertingdal
kantori
starter opp med korø-
velse tirsdag 25.august
kl. 19.00 i Seegård kirke.
Gamle og nye kor-
medlemmer ønskes
hjertelig velkommen!

Hjertelig takk
“Hjemmets venner”  takker hjertligst for føl-
gende minnegaver:
- i forbindelse med Holger Sveens begravelse
- i forbindelse med Astri Holmens begravelse
- i forbindelse med Bergine Engens begravelse

Lars Ligaarden
leder
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Andakt:
Tekst: Salme 40, 2-6

Sett din lit til Gud
Salme 40 i bibelen har fått til over-
skrift: Du Herre, er min hjelper og
redningsmann.

Salmen er skrevet av David. Han
vitner om Guds hjelp og trofasthet.
Når vi leser i bibelen får vi vite at
David var mange ganger i vanske-
ligheter. Han hadde mange fiender.
Det var en periode da han ble jaget
som en rapphøne rundt i ødemar-
ken.

David åpner salmen med å takke
Gud for å ha grepet inn og hjulpet
ham. Det utløser lovsang hos
David. Han hadde fått nåde for
sine synder og han hadde fått hjelp
mot sine fiender.

Du dekker bord for meg like for
mine fienders øyne, skriver han et
sted. Salig er den som har fått sine
synder tilgitt, vitner han også om i
sine salmer.

Men David levde jo et ganske dra-
matisk liv, tenker du kanskje. Har
denne salmen noe å si oss i dag?
Guds bud er fullkomment, vi skal
elske Herren vår Gud av hele vårt
hjerte og vår neste som oss selv. I
møte med Guds lov kommer vi til
kort. Det opplevde David og det
hender også med oss.

Men så er det slik at Guds ord
både dømmer og reiser opp. 
Evangeliet vitner om at i troen på
Gud og hans nåde i Kristus blir vi
frikjent, rettferdiggjort. Dermed
kan også vi stemme i en lovsang
til Gud.

Han har satt våre føtter på Klippen
som er Kristus.

En klippe lar seg ikke så lett
rokke. Bob Dylan, sanger og tekst-
forfatter sier i en sang: ”How
many years can a mountain exist
before it is washed to the sea?”
”Hvor lenge kan et fjell eksistere
før det er vasket i havet? ” Ja, det
tar lang tid for regnet å bryte ned
et fjell. Ufattelig lang tid. Men
selv om et fjell kan brytes ned, så
kan ikke Guds trofasthet og løfter i
Kristus svikte. Har vi tatt vår til-
flukt til denne klippe står vi trygt i
alle stormer, også på den store
regnskapets dag.

David vitner om Guds hjelp i van-
skelige situasjoner. Vi har nok
også slike erfaringer at Gud har
grepet inn når vi har bedt ham om
hjelp. Husker vi på å takke Gud?
Men så hender det at svaret drøyer.
Vår tro settes på prøve. Salmenes
bok innbyr til å sette ord på det
som er vanskelig innfor Guds
ansikt. Men klagesangen bør like-
vel ikke bli dominerende.

Da kommunismen rådde grunnen i
Øst Europa hadde mange kristne
menigheter det vanskelig under en
ateistisk stat. Likevel var lovsang-
en et viktig element i deres guds-
tjenester. De sang  lovsanger til
Gud også i en vanskelig situasjon.
Kanskje du som leser denne
andakten kjemper med et problem,
en vanskelig situasjon.

Du venter og håper på Guds inn-
gripen. Men du synes tiden trekker
ut. Det er vanskelig å stemme i en
lovsang, i alle fall alene, tenker du
kanskje.

Da er det godt å vite at lovsangen
er lagt inn i våre Gudstjenester.

Hosianna, velsignet være Han som
kommer i Herrens navn, synger vi
i forbindelse med nattverden.
Jesus er den som kommer til oss.
Han kommer med barmhjertighet
og nåde. Han kommer med håp.
Mange tanker har du til vårt beste
står det også i salme 40.

Den viktigste delen av Gud plan
med oss er at vi blir bevart i troen.
For å fullføre denne plan styrker
Gud oss i troen med sitt Ord og
med nattverden. Han kan også
styrke vår tro gjennom andre tro-
ende som kan be for oss og vise
oss omsorg.

Dermed er det alltid håp, han som
vi har satt vår lit til er nemlig både
allmektig og god. Skal noen over-
vinne oss og vår tro enten det er
mennesker eller onde makter må
de først beseire Gud. Og hvem kan
gjøre det?

Det finns mennesker med makt og
som også misbruker den. Pilatus
var en slik person. Men vi husker
Jesu ord til ham: Du hadde ingen
makt om det ikke var gitt deg
ovenfra. Gud tvang hans maktmis-
bruk inn under sin frelsesplan.
Paulus sier det slik: Alle ting tje-
ner til det gode for den som elsker
Gud.

Dermed kan vi istemme lovsang-
en: Hosianna, Velsignet være Han
som kommer i Herrens navn. 

Amen.

Terje Hansen
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Nytt fra
menighetsrådet
Det er med stor tilfredshet vi kan slå fast
at vi har fått gjennomført det som vi har
satt oss som mål. Vi er stolte over å
kunne slutte arbeidet med anskaffelse av
nytt piano i Seegård kirke. Dette er et
flott instrument, Steinway piano som
alle brukere av kirka vil nyte godt av.
Vårt utvalg som har jobbet med denne
saken, har gjort en grundig vurdering av
forskjellige pianoer og gjør at jeg er helt
sikker på at valget er rett. Pianoet vil
være med å gi enda større muligheter til
musikk i kirka og det vil nok også ryk-
tes at vi har gått til anskaffelse av et
solid musikk-instrument. Når pianoet
står i kirka må vi markere dette på en
eller annen måte, men det får vi komme
tilbake til.

Av andre saker begynner nå trosopplæ-
ringsreformen å finne en ramme som ser
meget interessant ut. Det planlegges
aktiviteter gjennom dette arbeidet som
treffer unger og ungdom mellom 0 og
18 år (muligens også litt eldre ung-
dom!). Menighetsrådet har tidligere vært
tvilende til at alle aktiviteter skal
gjennomføres av egne ressurser og mål-
bært dette i prosessen. Det er derfor med
optimisme vi nå konstaterer at dette vil
være et felles ansvar i kirkekommunen.
Hvilke tiltak som planlegges fremover,
vil vi informere om på et litt senere tids-

punkt da dette ikke er helt klart i skri-
vende stund. Vi skal ta vare på de allere-
de godt innarbeidede aktiviteter mot
barn og ungdom. Det nevnes her som
eksempel utdeling av kirkeboka og kon-
firmantopplæring. Vi er optimistiske og
tror at dette kan gi ny oppmerksomhet
til trosopplæringen og kirken som et
samlingspunkt.

Vi vil også i år arrangere basar. Selve
basardagen er satt til 25. oktober. Denne
gangen forsøker vi å engasjere flere og
har planer om å gjøre mer ut av selve
dagen. Inntektene vil denne gangen gå
til finansiering av piano.

Andre saker som opptar oss er prestesi-
tuasjonen i dalen. Tor Arne Isene har
sagt opp sin stilling i sognet. Vi har
imidlertid fått signaler om at prestetje-
nesten i dalen skal styrkes. Vi skulle
svært gjerne ha hatt Tor Arne med
videre, men vi har stor forståelse for at
han har ønsket en 100% stilling. Dette
har han nå fått og ønsker Tor Arne lykke
til med ny jobb.

Vi i menighetsrådet vil takke alle som
har vært med å bidratt så langt i år og
ønsker alle en riktig god sommer.

Helge Ødegård
Leder

Det nye fine Steinway pianoet var på plass til søndag 21. juni. Kantor Inger
Schiager avsluttet gudstjenesten med å spille et stykke fra Holbergsvitten av
Edvard Grieg.                                                                          Foto: Bernt Nygård

Minneord
Laila Brateng

Det var med dyp sorg vi i
menighetsrådet fikk beskjed om
at Laila var gått bort, bare 58 år
gammel.

Laila ble valgt inn i menighets-
rådet for denne perioden og ville
ha sittet i rådet i 4 år til høsten.
Hun bidrog i arbeidet med sin
gode og varsomme væremåte, på
en måte som vi alle satte pris på.
Når Laila også fremmet sine
synspunkter var de godt fundert i
egen overbevisning og vel
gjennomtenkte. 

Vi fikk lov til å bli kjent med en
meget jordnær og omtenksom
kvinne, gjennom vårt arbeid i
menighetsrådet. Dette har vi satt
pris på og vil huske Laila på
denne måten.

Våre tanker går også til mannen
Bjørn Erling og øvrige familie
som så altfor tidlig og brått mis-
tet sin kone og mor.

For Menighetsrådet
Helge Ødegård

Frist for stoff til neste
nummer er fredag 18. september.
Sendes til: berntny@online.no eller
tips pr. brev eller telefon.
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VELKOMMEN TIL DAGSENTERET PÅ
SNERTINGDAL OMSORGSSENTER

SOSIAL STIMULERING OG VEDLIKEHOLD AV FUNKSJONER
GJENNOM TILRETTELAGT AKTIVITET.

HVER TORSDAG ANNENHVER FREDAG  LIK UKEDAG 
HVER ONSDAG.(ONSDAGSKLUBBEN) HAR EGET PROGRAM.

Program for en dag på Dagsentret:

KL. 09.00 DU BLIR HENTET AV DROSJE
KL. 09.30 MORGENKAFFE PÅ DAGSENTRET
KL. 10.00 FORSKJELLIG AKTIVITET
KL 12.00 FORMIDDAGSKAFFE
KL 12.30 TRIM FOR ELDRE
KL 13.30 MIDDAG
KL.14.30 HJEMREISE MED DROSJE.

Vi satser mest  på det sosiale samværet her på dagsenteret, spise sammen
med noen og ha det hyggelig. Du må IKKE gjøre noen aktiviteter som du
selv ikke ønsker.

Abonnementsprisen er kr 247,- pr måned for hel plass, en dag hver uke
Abonnementsprisen er kr 123,50 pr måned for halv plass, en dag annen-
hver uke.

Søknadsskjema får du hos Hjemmetjenesten eller på Omsorgssentret.

Telefon: 61134936 / 61134920 / 97133249.

DAGSENTRET I SNERTINGDAL

Lyrikkhjørnet
Sommeren er tid for blomsterprakt.
Noen blomster er voksevillige, rent
av elleville.  Andre blomster må
stelles, pleies og er kravstore til
vekstvilkår for å vise oss sin
blomst. 

På en måte har disse ”kravfulle”
blomstene mye større status enn de
blomster som naturen selv gir oss i
rikt monn. De mest blomstervillige
blir nesten regnet som ugress. –
Selv om den er aldri så vakker, vil
vi bare ha dem bort. En slik en er
løvetannen. 

Harald Sverdrups lille dikt gir oss
noen ord til ettertanke:

Løvetannens bønn
Blås på meg, barn!
Fang mine stigende stjerner
og kikk på min gule sol
- som brenner i gressets grønne
himmel -
med alle de undrende øyne.

La de små barn komme til meg
for de vet ikke hva ugress er.

MULIGHET
Å håpe er en fin ting

En tro på at noe kan bli bedre
Håp er en skatt du bør ta vare på

Uten håp klarer du lite

Håp er indre styrke
Du mister ikke lett motet

Håp er anvendelig i alle situasjoner
Du får mot til å gjøre ditt beste

Håpet er livets ankerfeste
Har du håp-har du framtid

Mister du håpet-mister du deg selv
Håpet er din store mulighet

Hilsen Helga Margrete
Frydenlund

Bønnenettverket “Bønn for Den norske kirke” ønsker samle alle som ber,
til bønn for kirkes ledere, for folk og land.

Vi ønsker å holde deg oppdatert
med bønneemner på e-post eller sms.

Vi ønsker også etter hvert å formidle våre bønneemner på papir.

Meld deg inn i nettverket og lese mer om
“Bønn for Den norske kirke” på www.kirken.be

(Du kan også melde deg inn med å sende
navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til
Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker el

på sms til tlf 92408238.)
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Kirkevalget 13. -14. september 2009
Menighetsrådsvalget avholdes samtidig med Stortingsvalget:
Valget vil også foregå i lokaler i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler.

Menighetsrådsvalget er fortsatt flertallsvalg. Stemmeseddelen vil inneholde
kandidater i prioritert rekkefølge. Ved flertallsvalg kan velgeren kumulere,
stryke eller tilføye navn og endre rekkefølgen på navn. Nye navn som tilfø-
res listen kan ikke kumuleres.

Menighetsrådet skal bestå av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Menighetsrådet som blir valgt får en funksjonstid på 2 år.

Kirkevalget i år innebærer også direktevalg på leke kandidater til
Bispedømmerådet/Kirkemøtet.
De leke medlemmene i Bispedømmerådet økes fra 4 til 7. 
Rådet består ellers av biskopen og representanter for de ansatte.
Bispedømmerådet er bispedømmets representanter på Kirkemøtet.
Kirkemøtet holdes en gang for året. Her blir det tatt stilling til viktige spørs-
mål som angår Liturgi, Gudstjenestefornyelse, Trosopplæring, Kirkens miljø-
engasjement m.m.

I skrivende stund er ikke kandidatlisten for Bispedømmeråd/Kirkemøte
avklart. Følg med i dagspressen og ved oppslag.

Preferansevalg ved valg av leke kandidater til bispedømmeråd/
Kirkemøte:
Kandidatene settes opp alfabetisk på stemmeseddelen.
Når man stemmer krysser man av på hvem man har som førstevalg, andre-
valg, tredjevalg o.s.v.
Minst en kandidat må være rangert på stemmeseddelen. Umarkerte stemme-
sedler forkastes.
Bispedømmerådet som blir valgt får en funksjonstid på 2 år.

Forhåndsstemming:
Forhåndsstemmegivning kan foregå i tiden fra 10. august og frem til og med
siste fredag før valgdagen. Dette skjer ved personlig fremmøte på
Kirkekontoret på Gjøvik, Øvre Torggt. 24B.
Kontorets ekspedisjonstid: mandag til fredag kl. 10.00-14.00.

Ny aldersgrense ved Kirkevalg: Personer som fyller 15 år i valgåret og
som ellers er stemmeberettiget kan delta ved Kirkevalget i år. Men for å
være valgbar må man fylle 18 år i valgåret.

Vær med og gi din stemme ved Kirkevalget 2009 !

Terje Hansen
sokneprest

Menighetsrådsvalg i
Snertingdal
13. og 14. sept. 2009

Kandidater i prioritert rekkefølge:

1. Magne Ødegård Bekkelund, 51 år,
Øvre Veg 960,
2838 Snertingdal

2. Grete Solvår Nereng, 57 år,
Hasligrenda 40,
2839 Øvre Snertingdal 

3. Turid Johanne Lomsdalen
Skundberg, 54 år,
Skundbergvegen 61,
2838 Snertingdal

4. Kåre Haugen, 64 år,
Storsveleia 117, 
2839 Øvre Snertingdal

5. Solfrid Engen, 51 år,
Barstadvegen 110,
2838 Snertingdal

6. Sigbjørn Haug, 34 år,
Gamlevegen 94, 
2839 Øvre Snertingdal

7. Marte Schiager, 51 år,
Øvre veg 641,
2838 Snertingdal

8. Arild Brenner, 48 år,
Ambjørvegen 110,
2838 Snertingdal

9. Tom Eddy Kristian Nordvoll, 45 år,
Seegårdsvegen 140,
2838 Snertingdal

10. Tove Smedsrud, 48 år,
Øvre Veg 588,
2838 Snertingdal

11. Bjørn Johannes Rustad, 76 år,
Seegårdsvegen 120,
2838 Snertingdal

Kandidatenes alder på denne liste er
pr.13.mai da nominasjonskomiteen
avsluttet sitt arbeid.

En stor takk til dere som har sagt dere
villig til å stille til valg!

Terje Hansen
sokneprest
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Biri Snertingdal Kantori
Biri Snertingdal Kantori er det nye navnet på korene som tidligere var
Seegård kirkes kor og Biri Kantori. Gjennom et års prøve- samarbeid ble de
to korene i vinter formelt slått sammen til ett kor med nevnte navn. 
Koret ledes av kantor Inger Schiager. Det er et firestemt kor med stemmene:
sopran, alt, tenor og bass. 

Kantori betyr forsangere og knytter koret til kirkene i Snertingdal og Biri.
Koret deltar i noen av menighetenes gudstjenester. I tillegg har koret tradi-
sjon på å arrangere julekonsert i Seegård kirke og en tilsvarende vårkonsert i
Biri og Seegård kirke. Koret har også hatt andre samarbeidspartnere ved
ulike arrangementer. Nå sist Gjøvik spelemannslag både i opplegg rundt en
folketonemesse og årets vårkonsert. 

Koret har også tradisjon på å dra på en årlig sommertur, der vi tar med vår-
konsertens program, opptrer og deltar på gudstjeneste på de lokale steder vi
besøker. Årets tur gikk til Øvre Rendalen, der vi bodde på Jorid og Knut
Sønstergårds Nergar`n.

Foruten mye sosial hygge, god Østerdalskost og besøk på Jakob Breda Bull
musèet, holdt vi på lørdag konsert i Øvre Rendalen kirke, og på søndag del-
tok vi med sang under gudstjenesten i Ytre Rendalen kirke. På vei hjem var
vi innom og prøvesang i kirken på Lia gård Retreatsenter i nærheten av
Koppang. Klangen der var fantastisk! 

Som kor deler vi sanggleden, og har det i tillegg hyggelig i kaffepausa på
korøvelsene.

Hvis dette skulle friste nettopp deg, er du hjertelig velkommen til å gi din
stemme til Biri Snertingdal Kantori. Kor-øvelsene starter opp tirsdag
25.august kl. 19.00 i Seegård kirke.

Tekst: Elisabeth Kruse

Min Salme
I siste nummer ble Gunnar Tofsrud
utfordret til å presentere sin salme. I
ettertid viser det seg at han har vært
med i denne stafetten tidligere. Vi send-
te derfor utfordringen videre til Magnus
Drogseth:

I oppveksten min bodde bestemor i 2.
etasje. Hun hadde grammofon og
mange plater med kristne sanger og sal-
mer. Favorittplata mi ble ”Det er makt i
de foldede hender”, sunget av Lage
Vedin. Jeg spilte plata om att og om att.
Det var noe med teksten, stemmen og
framføringa… Jeg prøvde å synge med
så godt jeg kunne.

Det er makt i de
foldede hender
Det er makt i de foldede hender, 
i seg selv er de svake og små. 
Men mot allmaktens Gud du dem vender: 
Han har lovet at svar skal du få.

Kor:
Det er svar underveis,
engler kommer med bud. 
Om det drøyer, det fram dog skal nå. 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
Kall på meg, og du hjelpen skal få! 

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang, når du livsløpet ender, 
hvert et bønnesvar klart skal du se.

Denne salmen ble skrevet av Trygve
Bjerkrheim  i 1955.

Jeg utfordrer Bjørn Rustad til
å skrive ”Min salme” i neste utgave.

Med hilsen
Magnus Drogseth
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De kirkelige valg til høsten vil bety
mye for Den norske kirkes fremtid,
både med henblikk på hvem som blir
valgt og med tanke på at kirken fra
2012 skal få en mer fri rolle i for-
hold til staten, slik at den bla kan
utnevne sine egne biskoper. 

Derfor er det viktig å be om at Den
norske kirke i fremtiden må være en
kirke som har Den treenige Gud som
sin faktiske Herre. “Bønn for Den
norske kirke” ønsker å se en kirke
som frimodig følger sin Herre, slik
det står på vår hjemmeside www.kir-
ken.be. På denne hjemmesiden kan
du også enkelt melde deg inn i bøn-
nenettverket. Vi sender ut informa-
sjon og bønneemner i forbindelse
med kirkens nominasjoner og valg,
Bispemøtene, Kirkemøtet, og møtene
i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og
Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på
e-post.

Til dem som ikke har e-post vil vi
også sende ut noe på sms. Vi ønsker
også fra denne høsten å sende ut
bønnebrev i posten, selv om dette
koster en del penger. Ønsker du dette
kan du melde deg inn i nettverket
med å sende navn, adresse, postnr,
poststed, menighet og bispedømme
til Bønn for Den norske kirke,
Hortensvn. 60, 3157 Barkåker eller
på sms til tlf 924 08238. 

Det kan virke komplisert å skaffe
seg informasjon om den enkelte kan-
didat til Kirkevalget som nå skal
avholdes 13.-14. september. Ved
dette valget er det lagt opp til direkte
valg av medlemmer til bispedømme-
rådene, som igjen utgjør Kirkemøtet.
Kirkemøtet har mandat til å forandre
kirkens lære ved å endre kirkens
liturgier.  

“Bønn for Den norske kirke” ønsker

å skaffe minst to-tre bønnekontakter
i hver av landets 1280 menigheter i
Den norske kirke. Vi vet at det er
mange som ber og at det alltid er
noen som ser på dette som sin tje-
neste i det stille. Disse ønsker vi å
komme i kontakt med, slik at vi kan
stå sammen i bønn for Den norske
kirke.” 

Ingjerd og Jo Hedberg, som har tatt
initiativet til “Bønn for Den norske
kirke” har de to siste Kirkemøtene
vært på Øyer og hatt bønnevakt for
Kirkemøtet. I 2007 ble det sagt at
stemningen på Kirkemøtet var bedre
enn tidligere Kirkemøter, tross de
vanskelige sakene som var oppe da.
Vi fikk TV2 på døren, der journalis-
tene nevnte dette og oppsøkte oss
siden de trodde det måtte komme av
bønn. Dette sendte de som åpnings-
sak i TV2 nyhetene.

Vi har til nå støttet oss til flere av de
frikirkelige bønnenettverkene i
Norge. Vi mener at det også er viktig
å etablere en egen bønnetjeneste i
Den norske kirke, og rundt kirkens
ledere og valg av disse, som vi lett
kan glemme å be for.    
“Bønn for Den norske kirke” er en
registrert forening i
Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
ledes av et styre som består av:

Randi Anne Skårdal, mangeårig
kateket i Re, tidligere kateket og dia-
kon på Finnsnes.

Lars Godman, rådgiver
Personalhuset, tidligere kallskapellan
i Løten, sokneprest Beiarn og
Varteig.  

Øystein Åsen, daglig leder i Asia
Link, tidligere kateket i Froland.

Harald Kaasa Hammer, forfatter og
tidligere kallskapellan i Drangedal
og sokneprest i Teie, amanuensis ved
Høgskolen i Finnmark og skolelags-
prest. 

Ingjerd Breian Hedberg, diakon/
sivilagronom, medlem i Tønsberg
kirkelige fellesråd og nestleder i Sem
menighetsråd.

Jo Hedberg, cand. theol., tidligere
kateket i Sem menighet.  

Dersom vi lykkes, vil denne bønne-
tjenesten utgjøre et stort frivillig
engasjement i kirken. Dette er noe
alle kan være med på, så sant de har
e-post eller kan lese sms, eller har
noen som kan formidle videre bøn-
neemner og inspirasjon. Vi oppfor-
drer også menighetene til å ta med
bønnemnene på sine bønnemøter. 

Bispemøtets preses, biskop Olav
Skjevesland og kirkerådsdirektør
Jens- Petter Johnsen sier at de støtter
og er glad for initiativet vårt.
Vi håper flest mulig vil være med
oss, ved å melde seg inni vårt bønne-
nettverk for å be for kirken vår, slik
at vi sammen kan glede oss over de
gode gaver som Gud vil gi oss som
svar på våre felles bønner.

Mvh. Bønn for Den norske kirken

”Bønn for Den norske kirke” ønsker å samle alle som ber
“Bønn for Den norske kirke” er et fellesskap av mennesker som vil ta et spesielt bønneansvar for Den norske
kirke. Vi er et bønnenettverk som ønsker å be for de kirkelige valg, og om at valgene blir etter Guds vilje. Vi
ønsker å be for Biskopene og Bispemøtene. Og vi ønsker å be for Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd
og Samisk Kirkeråd. 
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Vårkonsert:

Fra vardalske folketoner til Negro spirituals;
- på konsert med Biri Snertingdal kantori og Gjøvik Spelemannslag

De sammenslåtte kirkekorene i Snertingdal og Biri, som fra
korenes årsmøte i januar 2009 bærer navnet Biri Snertingdal
Kantori, inngikk i mars i år et samarbeid med en gruppe musi-
kanter fra Gjøvik Spelemannslag. Formålet var folketonemes-
ser, i Biri kirke søndag 8.mars, i Seegård kirke søndag 15.
mars, begge steder som kveldsarrangementer.

Disse messene ga mersmak, og kor og spelemannslag fulg-
te opp med vårkonsert i folketonenes tegn både i Biri kirke og
i Seegård kirke i begynnelsen av juni. 

Først ute var Biri kirke tirsdag 2.juni, mens Seegård kirke
hadde besøk torsdag i samme uke. Og, disse konsertene var i
folketonenes tegn, enten de stammet fra lokalt hold, var sven-
ske, irske eller greske. Programmet var for øvrig tilnærmet likt
i de to kirkene.

Koret gikk inn i prosesjon til ”Når jeg min ret”, etter en
folketone fra Vardal, hvor både kor og musikanter deltok, med
2 av musikerne i front. Koret fulgte opp med ”Liten blomst og
stille fjell”, deretter ”Kom regn af det høie” – også denne etter
en folketone fra Vardal, tilrettelagt av korets egen dirigent
Inger Schiager. Her vekslet framføringen mellom kor og musi-
kere hver for seg og sammen.

Spelemannslaget hadde deretter en avdeling alene. I
”Bruremarsj fra Skjåk” deltok fløyte og langeleik – mens fele
og gitar kom inn etter hvert. I ”Gammel vals”, fra Vardal byg-
debok, var det langeleikene som startet – så kom fløyte, gitar
og fele med. 

Dernest fulgte 2 fellessanger hvor alle i kirkerommet del-
tok: ”Alle fugler små de er” ble sunget flerstemt, mens ”Så
grønn en drakt, så rik en duft” ble sunget unisont. Det kan vel
trygt sies at de begge bærer bud om sommer…

Korets andre avdeling var viet sanger med svenske tekster.
Først ut var ”I denne ljuva sommartid” av A. Ôhrwall, deretter
fulgte ”Fånga mig vind” hvor Gunnar Persson har både tekst
og musikk. Den neste, ”Uti vår hage” vil trolig være kjent av
mange; - det er den om ”… liljor och akvileja…rosor och sali-
via…”. Denne avdelingen ble avsluttet med en sang tonesatt av
den kjente grekeren Mikis Theodorakis, med originaltekst på
gresk, men oversatt til svensk; ”Mandelträd och marmor”.
Theodorakis’ karriere startet på mange måter med korsang:
Han grunnla tidlig sitt eget kor og var ikke mer enn 17 år gam-
mel da han ledet sin første konsert! Spelemannslaget bidrog i
deler av denne avdelingen, instrumentene kom ikke minst til
sin rett i ”Mandelträd och marmor”. 

Gjøvik Spelemannslag fulgte så opp med ”Vårsang”, hvor
Stein Villa ”trakterte” harpe og sang, en vakker kombinasjon.
Vakkert må det også sies om Lasse Stang på fløyte i en gam-
mel salme fra Vardal bygdebok: ”Hvor er det godt at lande”.
Langeleikgruppa bidro deretter med nok en gammel salme fra
samme bygdebok – etter hvert kom også fløyte og gitar med.
Med slikt et utvalg er det forståelig at folketoner fenger
mange!

På ny ble forsamlingen invitert til fellessang: ”Den blom-
stertid nå kommer”, også den godt egnet til å ”synge somme-
ren inn”…

Konserten nærmet seg slutten, og repertoaret tok høyde for
at det gikk mot kveld og natt. Først ute var Erik Byes ”Blå
salme”, med musikk av Henning Sommerro, deretter fulgte

”Kveldssalme”, hvor selvsamme Sommerro er komponist
mens Edvard Hoem står for teksten. Begge deler nydelig i en
sådan stund! Sommerros komposisjoner har gledet koret i flere
sammenhenger, - kanskje ikke så rart: Han har en stor produk-
sjon av musikk, fra kirkeoperaer til viser, og ikke minst som
tonsetter til Hoems salmer!

De engelske tekster ble presentert mot slutten av program-
met, først gjennom ”All night, all day”, en negro spiritual, der-
etter lovsangen ”An Irish blessing” – før kor og musikere sam-
men avsluttet på skikkelig folketone – vis, med ”Brura-laatt fra
Valdres”.  Ved begge konsertene marsjerte både kor og musi-
kanter ut til taktfast akkompagnement fra denne ”brurelåtten”,
mens tilhørerne viste å sette pris på det de hadde blitt servert
av sang og musikk, gjennom taktfast og stående applaus!

Konsertene samlet vel 20 tilhørere i Biri, mens antallet i
Snertingdal var rundt 60. I Seegård kirke ble tilhørerne for
øvrig invitert på kaffe etter endt konsert. Dette passet bra siden
denne torsdagskvelden på mange måter markerte at korsesong-
en 2008/ 2009 gikk mot slutten. Koret gjensto etter dette kun
med sang for de gamle på Snertingdal omsorgssenter tirsdag
9.juni - i tilegg til den årvisse korturen helga 13. – 15.juni, før
sommerferien sto for døra.

Tekst: Magnar Sjevelås
Foto: Bernt Nygård

Biri / Snertingdal kantori i aksjon under vårkonserten

Gjøvik spelmanslag spilte på mange strenger. Blant annet spil-
te Marit Hasle Solbakken på langleik
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Konfirmanter i
Nykirke den
06.09.2009 
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 

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

Alphakurs
I oktober i fjor startet vi opp med Alphakurs i Snertingdal. Vi har hatt
noen interessante samlinger i Seegård kirke. Først har vi hatt en hyggelig
prat over en kopp kaffe/kaker. Så har det vært undervisning og til slutt
en samtale om dagens tema.

Alphakurset er en spennende og lettfattelig gjennomgang av hva den
kristne tro innebærer. Og det beste av alt, man trenger ikke være vant
med kristelig sjargong for å ha utbytte av kurset.

Alphakurs ble startet av presten Charles Marham i 1977 i kirken Holy
Trinity Brompton,London. Han hadde et ønske om å formidle evangeliet
i et avslappende og uformelt miljø.

Kursheftet vårt tar utgangspunkt i bøkene til en annen av lederne, Nicky
Gumbel, ved den samme kirke. På verdensbasis har det vært holdt over
tre millioner Alphakurs. 

Vi tar sikte på å starte opp med et nytt kurs til høsten. Følg med i 
På Kirkevangen eller på plakater.

Kurset er gratis og åpent for alle. Menighetsrådet dekker utgiftene. 
For nærmere informasjon, ta kontakt med sokneprest Hansen.

Tekst og foto: Terje Hansen   

Her ser vi deltakerne på Alphakurset samlet til middag ved avslutningen
av kurset

Smil
Soknepresten hadde i lenge tid
hatt brevveksling gående med
departementet for å få utført en
ombygging av prestegården.
Særlig var han opptatt av å få
flyttet hønsehuset som lå slik til
at det var utsatt for oversvøm-
melse når det regnet mye.
Hønene kan drukne, skrev ha i et
brev til departementet. Begynn
med ender, stod det i svarbrevet.
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Musikk og
historie på
Skihytta
For andre året på rad arrangerte Snertingdal
Musikkforening, Snertingdalstreff og Åsen Vel
musikk og historiekveld på Skihytta.

Tross kjølig vær møtte70-80 personer fram og
bidrog til en vellykket kveld på åsen.

Programmet var korpsmusikk av Snertingdal
Musikkforening, torader og trekkspillmusikk
med gitar av Ole Åslund og Magne Overhalden,
og kåseri av Kristian Åslund.

Per Kristenstuen ledet det hele på sin kvikke og
morsomme måte, mens Åsen vel varmet med
kaffe og noe å bite ti.

Foto: Per Kristenstuen

Mona Stanes dirigerer blåsekvartett med dyktige rekrutter

Kristian Åslund kåserer

Ole Åslund og Magne Overhalden i aksjon

Modell av fangstgrop for elg, lagd av
Kristian Åslund
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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

Med bygdekvinnelaget hos
Bronsebukkene på Jevnaker
Årets sommertur gikk den 20. juni til utesenen på Midtre Olimb Gård hvor
musikkteatret Bronsebukkene ble framført av dyktige skuespillere, hvor de
fleste var amatører. 

11 år gamle Ella Kalvsjøhagen vant alles hjerter da hun spilte den 11 år
gamle jenta Ragna som oppdaget Norges største og merkeligste bronsealder-
funn. Hun blir ført 2500 år tilbake i tid, og havner i bronsealderen på boplas-
sen Leikvin. Dette ble en dramatisk opplevelse for henne og for oss som så
på.

De mest kjente skuespillerene som var med var Bjørn Sundquist som spilte
Sjamanen, stammens åndelige veileder og medisinmann og Mikkel Gaup
som spilte Gorm, den djerveste jegeren på boplassen Leikvin som hadde et
ulovlig kjærlighetsforhold til Sol. 

Foto: Bernt Nygård



Slekters gang
DØPTE:
29.04.2009 Johanne Tomter Løkkebø
10.05.2009 Simen Ruud
23.05.2009 Odin Johannessen
24.05.2009 Emilie Refstad
07.06.2009 Katrine Bergli Aasen
21.06.2009 Daniel Kvalsvik Anthun

VIGDE:
23.05.2009 Laila Karlsen Lesteberg og
Glenn Robert Johannessen
06.06.2009 Birgit Olstad og Frode
Bratlistuen
20.06.2009 Hege Renathe Granseth og
Ole Wilhelm Skundberg 

DØDE:
Alf Helge Lyshaug  f.1966 
Gunnar Sveum f.1939 
Alma Henriksveen f.1919 
Leif Henry Engeseth f.1938
Evinda Moen f.1916 
Solveig Marie Gaaserud f.1921 
Tor Ødegård f.1931 
Nelly Brobakken f.1922
Randi Rovik f.1936 
Herborg Markeng f.1926 
Astrid Holmen f.1928 
Marry Seierstad f.1935 
Laila Brateng f.1950 
Bergine Engen f.1914 
Borghild Nyseth f.1913 
Martha Knudsen f.1923
Bergliot Ryttersveen f.1921
Jørgen Tofsrud f. 1921
Johanna Elisa Engeseth f. 1911
Erik Lønnum d.e. f. 1921

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Jarle Aaslund
SNERTINGDAL, TLF. 61 18 44 53 - 61 18 47 16 - Mobil 982 14 545

MASK INENTREPRENØR

Roger Engen: 977 68950 - Steffan Stanes: 990 20530

Åpent
9-19 (18)

SNERTINGDAL

Norske Kvinners Sanitetsforening
Omtanke i nærmiljøetSnertingdal sanitetsforening

v/Birgit Brennhagen
Mob. 90591402

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!
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5.juli 5.s.e. pinse
Nykirke kl 12, v/Isene
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Jak.  4, 11-12

12.juli, 6.s.e. pinse
Aposteldagen
Biri kl. 10, Sønstegaard

19.juli 7.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens
trosopplæring
- Matt. 5, 20-26

26.juli 8 s.e. pinse
Biri kl. 10, v/Sønstegaard

29.juli Olsok
Kirkerud kl. 18.30. v/Hansen
Kirkekaffe v/Bygdekvinnelaget
Musikk v/Blåsegruppen
Takkoffer: Kirkerudfondet
- Luk. 22,24-27

2.aug. 9.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Erlimo
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt 
- Matt. 7, 15-20 

9.aug. 10.s.e. pinse
Biri kl. 10, v/Hansen
- Salme 8, 4-10

16.aug. ikke gudstj. i
Snertingdal

23.aug. 12.s.e. pinse
Redalssetra kl.11, v/Sønstegaard

30. aug. 13.s.e.pinse
Seegård kl. 12, Samtalegudstj.
v/Isene
Takkoffer: Menighetens
trosopplæring

6.sept. 14 s.e. pinse
Nykirke kl. 11, v/Isene
Konfirmasjon
Takkoffer: Menighetens
trosopplæring

13.sept. 15 s.e. pinse
Nykirke kl. 12 v/Hansen
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Salme 116, 12-16

20.sept 16 s.e. pinse
Seegård kl. 11, v/Isene
Konfirmasjon
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt

27.sept. 17 s.e. pinse
Seegård kl.12, v/Hansen
Gullkonfirmanter /5o års
jubileum
Takkoffer: Menighetens diakoni
- Joh. 11, 17-27

4.okt. 18 s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens
diakonale arbeid
- Rom. 14, 1-8

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/Tabor Normisjon:
Mandag 10/08 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby
v/ Thor Lindstad.
Mandag 7/09 kl.19.00: Misjonsmøte hos
Berit og Arnulf Bergli v/ Reinert Ege.
Mandag 5/10 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Mary og Erling Frydenlund v/
Sverre Glimsdal`s trio.
Mandag 9/11 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ragna og Per Erik Sørli v/ Aslaug
Leirdal.

Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS:
Onsdag 22.07 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Mary og Erling Frydenlund.
Onsdag 26.08 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ester og Einar Hovdelien.
Onsdag 23.09 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Marie og Leif Kvernlien.
Onsdag 28/10 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby.
Onsdag 25.11 kl 19.00: Misjonsmøte
hos Ingrid og Arvid Haug.

Markeng Misjonsforening:
Torsdag 27.8. kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania.
Torsdag 24.9. kl 19.00.
Misjonsmøte på Betania.
Torsdag 29.10.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 12.8.kl.11.30.
Formiddagstreff i Seegård kirke.
Marthe og Jorunn deltar.
Onsdag 9.9.kl.19.00. Møte i Seegård
kirke. Mari og Arnt Grimsbø deltar
med sang og andakt.
Onsdag 14.10.kl.11.30.
Formiddagstreff i Seegård kirke.
Aslaug Leirdal forteller fra tur til Mali.
Onsdag 11.11.kl.19.00. Møte i
Seegård kirke. Sang og andakt v/Ole
Jakob Dyrnes.

Midtre Snertingdal Misjonsforening
av NLM:
Torsdag 6.8.kl.19.00. Misjonsmøte.
Torsdag 10.9.kl. 19.00. Misjonsmøte.
Torsdag 8.10.kl.19.00. Misjonsmøte.

Velkommen til 

gudstjeneste

16 PÅ KIRK
EVANGEN


