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PÅ KIRK
EVANGEN

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
Skundberg,
Turid Lomsdalen........... 61 18 31 51
Menighetsrådsleder

Leder
Kirkeklokker som kimer
for vår klode….
I disse dager arrangeres  FNs klimatoppmøte i København.
Verdens ledere er samlet for å prøve å enes om en ny klimaav-
tale. Alle har et ansvar for å ta klimaendringene på alvor;  kir-
ken, enkeltmennesker og samfunn. 

I følge media har Kirkenes verdensråd oppmuntret sine med-
lemskirker i mer enn 110 land til å ringe med klokkene, og
delta i en internasjonal klokkeringingskampanje under klimat-
oppmøtet i København.

Søndag 13.desember kl. 15.00 lokal tid er det meningen at
klokkeslag skal strømme ut fra kirker verden over. Det brede
engasjementet fra kirkene skal samordnes av et økumenisk
sekretariat i samarbeid med Kirkenes verdensråd. 

I Norge ble en egen kirkeklokkestafett satt i gang på Svalbard
22.november. Håpet var at det første søndag i advent skulle
ringes tolv klokkeslag for klimaet under forbønnen i de fleste
kirker i Norge. De tolv slagene skulle være et symbol på at vi
er i tolvte time, og at noe må gjøres med klimaet. 

Klokkestafetten har fått navnet ”Rop fra Arktis”. I Arktis er kli-
maendringene veldig konkrete. Isen i Polhavet minker, isbreene
trekker seg tilbake og havet blir varmere. Noe som får følger
for hele verden -  noe som vil angå oss alle. 

Vi har alle et forvalteransvar for vår klode. Det er snart jul;  la
oss ønske hverandre En God Jul med 1. vers av Anders
Hovdens julesalme:

Juleklokker over jorda,
ring no høgt fra tårn og tind,
ring no ut dei sæle orda:
Fred frå Gud i alle sinn!
Klokker vidt om verda kime
mildt til alle hjarto ned.
I vår Frelsars fødselstime,
arme jord, ha julefred!

Elisabeth K.
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Oppslagstavla

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

Romjulskonsert på Snertingdal skole
Musikkforeningen har romjulskonsert på skolen
onsdag den 30. desember (6. juledag) kl 19.00.
Variert program. Velkommen til skolen.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell
juletrfest på Betel 3. juledag
kl 18.30. Det blir andakt,
bevertning, mye gang rundt
juletreet, pakker til barna og
åresalg.

Velkommen til juletrefest
Seegård kirke
søndag 3. januar kl 17.00. Det blir Andakt,
bevertning, mye gang rundt juletreet, sang og
musikk og pakker til barna.

Arr. Snertingdal menighet og Sanitetsforeningen

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

Julekonsert i Nykirke
Musikkforeningen har julekonsert i
Nykirke fredag den 18. desember
kl 19.00. Velkommen.

Takk for oss!
Etter 4 år sier det gamle menighetsrådet takk for
seg. Vi mener vi har fått uttrettet mye på disse
årene og det er meget gledelig å se hvordan det har
blitt både ved og i Nykirke og  Seegård kirke, ikke
minst at vi har kunnet skaffe et flott konsertpiano i
Seegård.

Vi mener selv at vi overleverer menighetsarbeidet
med god økonomi og gode aktivitetsplaner. Det
gamle rådet vil på denne måten ønske det nye
menighetsråd lykke til.

Helge Ødegård
Avtroppende leder

Julekonsert i
Seegård kirke
Årets julekonsert i Seegård kirke,
blir søndag 20. desember kl.19.00 ved
Biri/ Snertingdal kantori, Madelen
Jostad, Ragnhild Skundberg, Elisabeth
Aasheim, Jorid Bekkelund, Marit
Tøndel Bodsberg og Ragnhild
Wesenberg.
Inngang kr 100,-.
Barn gratis.
Alle er velkommen.

Menighetsrådet har konstituert seg slik:
Turid Lomsdalen Skundberg, leder
Sigbjørn Haug, nestleder
Kåre Haugen, medlem i Gjøvik kirkelige fellesråd
Arild Brenner, medlem i diakonutvalget

Menighetsbasar 2009
Den 25. oktober ble det arrangert menighetsbasar i
Seegård Kirke. Denne gangen fikk vi underholdnings-
hjelp fra Snertingdal Gospelkor, Biri og Snertingdal
Kantori, Gunn Inga Tofsrud og Inger Schiager.
Basaren ble godt besøkt og vi er svært godt fornøyde
med resultatet. 

Det kom inn alt i alt 37. 308,- kr og pengene skal
brukes til det nye pianoet som er innkjøpt.
Menighetsrådet vil takke for all støtte og takk også til
de som gav gevinster til utlodding. TUSEN TAKK!!

Helge Ødegård
Menighetsrådsleder 
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Julekonsert i
Seegård kirke
Årets julekonsert i Seegård kirke, blir
søndag 20. desember kl.19.00.

I år blir det både kor og flere gjesteartister.
Som vanlig har Biri Snertingdal kantori en del av pro-
grammet. De har et reportoar bestående av en blan-
ding av gamle og nye julesanger. Med seg på orgel har
de Madelen Jostad. Hun vil også spille litt alene.
Ragnhild Skundberg deltar som solist med koret. I til-
legg blir det en liten avdeling med en nystartet sang-
trio bestående av Elisabeth Aasheim, Jorid Bekkelund
og Marit Tøndel Bodsberg.

Vi har også vært så heldige å få med oss cellisten
Ragnhild Wesenberg. Ragnhild har jo tidligere bodd i
Snertingdal, mens mor Marit var organist her.
Ragnhild studerer for tiden musikk i England, og vi
gleder oss til å høre henne spille.

Dette tror vi blir en flott, stemningsfull og variert jule-
konsert. Snertingdølene bør gå mann av huse for å få
med seg denne konserten!
Arrangør er Snertingdal menighetsråd og det serverer
gløgg og pepperkaker etter konserten.

Billett 100,-  Barn gratis

Hvor ble englene av?
Forsvant de i barndommens bakgate.
med glansbilder og søndagsskolekort?
Jeg har møtt dem langs veien. De
så helt vanlige ut.
Helt vanlige mennesker dukker opp
når de trengs aller mest.
Går englers ærend.
Men er likevel.
Kan lett bli oversett.
Det hellige er ofte alminnelig.
Men du kjenner dem igjen
på det at de er der
og på det svake streifet
av vingene når
de forlater deg.

Ukjent forfatter

Nytt
menighetsråd
Søndag 8. november ble det nye
menighetsrådet presentert i Seegård
kirke.
Fra venstre: Turid Johanne
Lomsdalen Skundberg, Marthe
Sciager, Solfrid Engen, Arild
Brenner, Magne Ødegård
Bekkelund, varamann, Tom Eddy
Kristian Nordvoll, varamann og
Kåre Haugen. Av rådets faste
medlemmer møtte ikke Sigbjørn
Haug
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Brattengsetra ligger midt mellom nord- og
sør- Kråkehodet, 700 meter over havet. Det
er en fredelig plass oppe i åsen. Min bestefar
Henrik Bakke f.1888 og hans onkel Anton
Haugen f.1875 og hans svoger Bernt
Bjørklund kjøpte denne setra med setervoll
og skogstykke av Elling Brateng i 1924. Det
var da kufjøs til 15 – 20 kuer og et ungdyr-
fjøs med plass til 15 stykker.
Bernt trakk seg ut etter et år, mens bestefar
og onkel Anton fortsatte. I denne perioden
fra 1924 til 1950 var seteren i bruk. Det var
forskjellige budeier der. Bestemor Karine og
bestefar Henrik var der i flere år. Mor Jenny
og far Kristian Bakke var der i 12 sommere.
De første årene bar far meg i ryggsekk. Det
ble ikke arbeidet veg innover åsen før i 1950
åra. Litt ut på 1950 tallet begynte de med
Sprengebekkvegen. Far var en av de ivrigste
initiativtakerne og var formann for vegen.

Den tida fra 1924 til 1950 måtte bestefar og
Anton kjøre med hest det vi trengte til oss
sjølve og til dyra, for eksempel salt og mjøl.
Det var ryddet hesteveg og kloppja i over
myrene. De kjørte da med slaugg, en liten
doning med tremeier. Vi hadde som regel
med 8- 10 høner og 3 griser. En til Anton, en
til bestefar og en til oss sjølve. Vi hadde med
oss våres kuer og kalver, bestefar hadde med
sine og Anton sine.

Som regel pleide vi å reise opp til
Brattengsetra 12. - 15. juni. Da var kuene og
kalvene sluppet samtidig, så de gikk i følge.
De eldste kuene viste hva dette var, så de tok
kuten fatt og var framme lenge før oss andre.
Vi hadde med en del kuer fra flere småbruk,
så fjøsene var helt fulle. De kom noen dager
senere da graset var kommet godt i gang, så
de greide seg bra, enda det den gangen var
forholdsvis mye beitedyr i skogen.
15 – 20 kuer ble mjølket for hånd og mjølka
ble separert hver morgen og kveld. Mjølka
hadde vi i trebunker. En bunke til hver kuei-
er. Den separerte mjølka gikk ned i en stor
trebutt, fra alle kyrne.

Mor laget kvitost og brunost av den søte
mjølka. Hun hadde i løype for at mjølka
skulle dele seg til kvitost og myse. Mysua
koktes inn til brunost. Da tok hun sønningen
og hadde i en ostestokk. Den sto noen dager
og en fin ost på 4 kg sto ferdig. Når hun syr-
net mjølka over noen dager laget hun pultost
og surost. Fløten sto også til den ble sur, før
vi kjærmet den til smør. Det bruktes både
stavkinne og bomkinne. Osten ble delt etter
skjønn av mjølkemengden. Smøret var greit
for det gikk etter fløten pr. bunke pr. kueier.

Det kom ofte store
flokker med ung-
dyr, nede fra bygda,
men også fra Biri
og Torpa.
Hestefølge på 8 –
10 hester var ikke
sjelden der oppe.
En gang om eftan
da kua kom og
skulle inn var det hestefølge på trøen (taje).
Mor skulle binde inn kua og hun tok blekk-
balja og panket i den, så hestene skulle dra
unna. Hun hadde ikke lagt merke til meg
som hadde satt meg på Klukemerra, ei kjæ-
len eldre ei. Hun for av gårde i hestefølge og
hoppet over veita som er ovafør setra, og jeg
datt av, men ingen hest tråkket på meg.

Ei stund før slåttonna kom det som regel hes-
teeiere, de skulle ha igjen hester til slåttonna.
De kom innom og spurte om vi hadde sett
hestene deres. Jeg hadde som regel vært ute
på den store steinen på trøen med salt. Da
kunne vi lese bokstavene og navn enten med
skrift eller det var klypt bokstaver bakpå hes-
ten. Hvis vi hadde en aning om hvor de dro i
retning, fikk jeg 25 – 50 øre for det, som jeg
hadde i ei Tidemanns tobakk ørse som jeg
fikk av far.

Da det var slåttonn på setra i slutten av juli
eller første del av august var det trivelig på
setra. Det var mange karer til å slå med ljå.
Det var Anton, Ottar, Henrik, bestefar og far.
Da måtte riva også brukes og da jeg ble stor,
var jeg med.

Om kvelden når alle skulle ha sengeplass,
var det halmmadrasser, nesten over hele gul-
vet. Det var mye morro med det. De gryntet
som griser og for-
skjellige andre dyr.
Det var mye morro
med gamlekara, når
de fortalte skrøner
og historier fra
gamle dager.

Denne tiden var det
seterdrift på
Engumssetra, hvor
Mari og Jeans
Engum var. På
Tomtseterene der
var det en Peterud
og på
Bekkemellomsetra
der var Sigrid.
Drogsethsetra var i

drift, der var blandt annet Evinda og Sigurd
Sveum. Nygårdssetra var også i drift.

Vi var på setra til 12. - 15. september.
Hjemmover gikk far og jeg med 3 griser,
men det gikk ikke raskt. Vi hadde med oss
mjøl i ei bøtte som vi måtte lokke med, jamt
og trutt. Det gikk 4 – 5 timer før vi endelig
var nede i bygda.

Om sommeren 1947 var det så tørt at jeg
gikk i tøysko over Sprengemyra, ned til
bygda, 1 mil, for jeg gikk for presten.

Det å være på setra, i åsen så lang tid, det
gjør noe med deg. Du får en dragning når
sommeren kommer. I 1945 tok Alfa og Ottar
over delen til Anton. I 1957 tok far over
delen til bestefar. Da setra ikke var i bruk
lenger, og bare sto der, ble den ble ikke res-
taurert. Så solgte de seterstørhuset til Asbjørn
Hasle i 1975. I 1979 fikk jeg delen til far.

Tenk om onga i dag kunne hatt en slik som-
mer på åsen, hvor de kunne ha skikkelig nær-
kontakt med naturen.

Minner fra Brattengsetra
fra 1924 – 50  - 2005
Av Karen Tomter

Seterstørhuset på Brattengsetra anno 2009. Foto: Bernt Nygård.

I 1990 hadde Snertingdalstreff grøtdag på Brattengsetra. Her er Arnhild
Hasle og Karen Tomter utkledd som seterbudeier, klare til å ta i mot
gjester.
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Lys-Våken i
Seegård kirke
I helgen 28.-29.nov var det sam-
ling for 11-åringer i Seegård kirke.
De kom for å være med på Lys-
våken arrangementet. Etter
ankomst lørdag var det først leker
og kl.18 var det en god middag. Ut
over kvelden var det forskjellige
aktiviteter: leker, øve Lys- Våken
sangen, drama og skrive bønner til
Gud.

Det var også en Korssamling i kir-
ken der barna fikk høre om Jesus
og synge noen sanger. 

Om morgenen var det frokost og
deretter var det gudstjeneste. Barna
bidro med Lys-våken sangen og
dans. Mari Alund og Karina
Onsrud deltok også i gudstjenesten
og ellers som ledere.

11-åringene fikk med seg en
minnerik helg i Seegård kirke.

Terje Hansen og Jon Olav Skard
takker alle frivillige som var med
på arrangementet.

T.H.

Serveres middagen snart? Her er noen av deltagerne med Karina Onsrud og
John Olav Skard

Etter middagen smakte det med saft og sjokoladekake

6 PÅ KIRK
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Hamar biskops julehilsen til menighetene:

Lyset som ikke
kan overvinnes
Apostelen Johannes skriver
i sitt første kapittel: 
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det. 

”Julen er min favoritthøytid” sa forfatteren Levi Henriksen i et intervju på
radio nylig. Det er ikke fordi alt er så lyst og lett i julen, at han liker den,
men fordi livet er så tydelig da. Det som er godt blir ekstra godt, og det som
er vondt blir også tydeligere, sa han. For mange er akkurat det grunnen til at
de gruer seg til jul. Men kanskje kan denne tydeligheten hjelpe oss til å se
hverandre bedre, se sannheten bedre. Gi et klarhetens lys over livet.

Når lyset blir sterkt, så ser vi også skyggesidene i livet sterkere. Livet blir
mer ekte. Det hadde vært fint om vi ikke lot oss blende av julen, men i stedet
så det sannhetens lys som den bringer til oss: Hvor godt og underfullt det
gode er. Hvor sårt det såre er, og hvor lindrende det er, når det vonde blir
delt. 

Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel. Et folk som var okkupert av en
fremmed hersker, ei ung mor som ennå ikke var gift, ei lang reise like før
fødselen, og natt over stallen der barnet ble født. Men fødselsfortellingen
skinner likevel for oss som en dyrebar skatt. Et bilde som mennesker fester
sitt håp og sin tro til. Det barneansiktet som lyste mot Maria og Josef, ble et
tegn på at Guds lys er kommet nær oss. Mørket kan ikke overvinne Kristi
lys. Hans kjærlige lys holder oss fast i sannhet og håp.

Hvem skal vi gå til Herre 
vi som famler i mørket, 
gi oss ditt  lys la det skinne klart.
Herre, miskunne deg.

Slik skriver Svein Ellingsen og gir ord til en tro som famler og tviler, men
holder fast i at mørket ikke har overvunnet lyset. 
Fremdeles skinner dette lyset i mørket. Barnet født i Betlehem er dette lyset!  

Vi aner noe om dette barnet. Aner og gjenkjenner noe som gjør at vi retter
ryggen og lar oss berøre av dette barnet som er Gud. Jesusbarnet som selv
måtte flykte, utfordrer til å være medmennesker i det nære og verdensvide
perspektiv. Til å tenne håpets flamme!  Til å tro og formidle det som evange-
listen Johannes skriver:

Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

Velsignet julehøytid! 

Trekningsliste for
menighetsbasaren
2009

Plastbeger sett Sigmund Aaslund,
broderisett og duk Roald Andersen
m/fam, bok om Afrika Åse Irene og
Melvin Engen, fruktskål m/frukt
Sigrid Amlie Kokslien, glassbolle
Hans og Liv Engen, potteplante
Lina og Nils Nyseth, lyssett
Halvard Nydal, overraskelspakke
Lillian og Per Magne Stenseth,
overraskelsespakke Vesla Juve, ull-
votter Kari Ødegård, overraskelses-
pakke Nora Hagaseth, slepetau
Kristian Solberg Hansen, knivsett
Inger Schiager, bok «Småtroll»
Olav Lars Klette, ullvotter
Elisabeth Kruse, isskrape/ børste
for bil Astrid Hellerud, bilde
Gunnhild Ekerhaugen, sort topp
Nora Hagaseth, konfekt Gro Anita
Haugen, overraskelsespakke Hanna
Thingbø, 3-pakk tursokker Marit og
Arvid Markeng, sort trøye Kari
Molstadkroken, gavekort fra frisør-
huset Rikke Tomter, kropspleiepro-
dukter Anne Helene Magne Engen,
vinterhansker Jorun Laila og Tore
Ulvesveen, dobbelt vaffeljern
Halvard Aalseth, rød trøye Bertha
og Leif Aaslund, lys og servietter
Torun og Bernt Brobakken, mor-
genkåpe Knut og Kristian
Jakobsen, skinnveske Svein
Ekerhaugen, bok «Sommer 2005»
Ase Austad, håndklesett Berit og
Arnulf Bergli, bok «Saabyes
Circus» Rune Hansen, hardanger-
bestikk og glass fra Hadeland glass-
verk (hovedgevinst) fam. Åge
Thingbø, fruktkorg Melvin Engen,
overraskelsespakke Bjørg Kokslien,
dusjsåpe fra Skonnord Stig Ekseth,
servietter Emma Tofsrud,  sokker
Lillian og Per Magne Stenseth, tre-
fat Astrid Alund, glassvase Solveig
og Dag Frydenlund, løper Arild
Brenner, spekepølse fam Torgeir
Onsrud, håndklesett Knut og
Kristian Jakobsen, overraskelses-
pakke Henning og Anette Alund,
smykkeskrin Gunhild Ekerhaugen,
overraskelsespakke Jonas Sjevelås,
løper Gudveig Aalseth, sengesett
Tom Lyshaug og koffert Inger M
Bergengen.
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Det har blitt en årevis tradisjon at elevrådene ved
Snertingdal skole arrangerer en julegaveaksjon til
barn i Øst-Europa. Man vil hjelpe barn og unge som
ikke har det så bra. Årets julegaver vil bli sendt til
barn i Ungarn og Romania, og videresendes gjennom
”Hjelpesendingene”, organisert av Anni og Olaf
Nordheim, Smedmoen. 

Den store pakkedagen gikk av stabelen 11.november. Det
er frivillig for elevene å stille opp, men engasjementet er
likevel stort fra 1. til 10.klasse. Pakke etter pakke strøm-
met inn, og foreldre stilte opp på dugnaden og hjalp ele-
vene med å pakke inn i fargerikt julepapir med sløyfer og
band. 

Pakkene merkes for eksempel ”Girl 14 years”, ”Boy 8
years”, og hver julepakke skal inneholde et klesplagg

”Julegaveaksjon” på Snertingdal skole

Dette blir jammen fine pakker! Det er fint å ha litt assistanse

Hvem mon tro i Romania eller Ungarn vil få disse pak-
kene?

8 PÅ KIRK
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som kan være brukt, men må være helt og rent. En leke,
en pynteting, sjampo/såpe eller lignende, tilpasset alder
og litt godteri.

På forhånd hadde elevene laget fine julekort til sin pakke
med tegning og tekst: ”Dear friend, I wish you A Merry
Christmas and A Happy New Year, from …….”
Hvem ville få nettopp dette kortet og pakken?

Et sted i Ungarn eller Romania er det mange barn som
før jul i år vil åpne julepakker, pakket og gitt av elever
ved Snertingdal skole.

Empati heter det å bry seg, dele med og glede andre.
Kanskje noe av den viktigste sosiale kompetansen en
skole ønsker å formidle til sine elever. 

Så stor honnør til elevråd, elever og foreldre som stiller
opp på julegaveaksjonen ved Snertingdal skole.

Tekst og foto: Elisabeth Kruse

Laila Refstad, inspektør og kontaktlærer for elevråd, er
fornøyd med innsatsen både fra elever og foreldre  som
stiller opp på årets julegaveaksjon

Dear friend …..  , julekortet til pakken skrives. Hvem er
gutten som vil  få mitt brev?

Langt borte et sted er det noen som vil glede seg over
innholdet i denne pakken

Det ble mange pakker! Her ligger alle sekkene -  klare
til å bli sendt av gårde. Den 1.desember går trailere fra
Biri med hjelpesendingene

9
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Min salme
Av de mange fine salmene i salmeboka vil jeg
som min salme velge: «Navnet Jesus blekner
aldri». Den har jeg vært med å sunget så lenge
jeg kan huske, og jeg blir aldri lei av å høre den.
Den står i Norsk salmebok på nr 86.

1. Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle 
alle sjeler inn til Gud

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

2. Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må onskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.
Omkved

3. Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn til frelsens trygge havn
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!
Omkved

Jeg vil utfordre Ingrid Haug til å skrive min
salme i neste nummer av bladet.

Hilsen Marie Kvernlien

Høstlotteri i Snertingdal
Musikkforening
Vi takker for god støtte og velvilje alle våre loddselgere ble møtt
med! Pengene som kom inn er en del av vårt årlige  budsjett, og er
med på å holde foreningen i gang. Vi håper vi kan gi noe tilbake
ved forskjellige arrangement i bygda.

Lotteriet ble avsluttet på Snertingdal skole søndag den 15. novem-
ber. Her skriver Eva Haugen og Sofie Brennhagen de siste numme-
rene, mens trekningsansvarlig John Olav Halsrud venter på å få
slippe til.

For styret Arnulf Bergli

Trekningsliste for høstlotteri i Snertingdal musikkforening

Lys Ingrid Grøterud, nøkkelbånd Torstein Jostad, lysestake Mattis
og Tove Gaaserud, skjeer, små Solveig Rustad, ørepropper Oddvar
og Olaug Ringvold, skritteller Vegard, Eivind og Sigurd Skutaberg,
strikkelue Oddvar og Olaug Ringvold, torpe-pølse Lillian og Per
Magne Stenseth, pelsvotter Monica Engen, radio Åshild
Jostad,vinkjøler Kristian Lium, forundringspakke Leif Halvard
Haganes, gavekort Sindre Skiaker, adidas boblevest Randi og Kåre
Ryttersveen, matbokser Berit Haganes, pulsklokke Svein Jemtland,
jumper Gaute Sakshaug, rørosteppe Berit og Arnulf Bergli, flee-
sjakke Berit Haganes, lap-top-case Rigmor og Olav Kalbakken,
Kjeledress Kjersti og Lars Aalseth, flanellskjorte Øyvind Stanes,
kaffe Lars L. Seegaard, skjøteledning brødr. Skutaberg, førstehjelp-
skrin Anders Haugen, cd Dænsebæmdet Oddny Øversveen, pelsfo-
ret kjeledress, Anders Haganes, data-skriver Ragnhild og Ole Wold
og elgkjøtt fam. Harald Udahl.

Snertingdal musikkforening takker alle som har bidratt til lotteriet
med gevinster og kjøpt lodder.
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En gammel julesang som vi ofte husker fra gang
rundt juletreet på juletrefester, eller når vi står foran
det nypyntede juletreet hjemme i stua er: 

Du grønne, glitrende tre, goddag!
Teksten er forfattet av den danske skolemann og dik-
ter Johan Krohn, og så oversatt til norsk. Både
Edvard Grieg og Chr. Weyse har satt melodi til tek-
sten.

Du grønne, glitrende tre, goddag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne,
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!
Ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud, oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne Vårherre tente;
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen gikk engledansen
om Betlehem, om Betlehem.

Om Jesusbarnet fortalte mor
så mangen aften vi satt her hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner, om han oss minner
vårt juletre, vårt juletre.

Julenatt

De skrider alle under stjernene henn
for å møte Jomfru Maria igjen.
Det er julenatt glittersne
og alle som en er et nedsnødd tre
i min hjemlige grend.

Nå kommer de sigende enkeltvis,
gående slepende punktelig presis
i taus maraton
prosesjon,
til Jomfru Marias ære pris.

Det er høytidstyst og månelyst.
Det tusler av sted som et stedlig amen
for å møte den hellige Jomfru igjen,
bortenfor land og len.

Det er glittersne på hvert eneste tre.
En vintergjentagende eventytrend

Det er julenatt i min hjemlige grend.

S.A. Landaasen

Julelyrikk-hjørnet
Det er en rik skatt vi har av julesanger og julesalmer. Gamle tradisjonsrike -  og nyere tekster. Vi
har alle våre ”favoritter” som vi tar fram jul etter jul. Tekstene kan leses eller synges. Melodiene
er vakre og er med på å skape den varme, gode opplevelsen som en julesang du er riktig glad i,
kan gi.
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Julefred i
Seegård kirke
Snertingdals flotte kirke var tidlig arena
for julekonsert i år: Første søndag i advent,
29.november, inviterte Snertingdal gospel-
kor og Snertingdal barnegospel til allsidig
sang- og musikkglede i et stemningsfullt
kirkerom. Både små og store lot seg friste;
- det er svært sjelden å se SÅ mange sam-
let i kirken! 

Gospelkoret har hatt tradisjon for julekon-
serter også tidligere år, men savnet var
kanskje ekstra stort i år siden koret ikke
arrangerte julekonsert i fjor(?). Kanskje
var det også slik at sangerne hadde savnet
opptredener? I det minste var antall kor-
medlemmer økt siden forrige bekjentskap:
Nå teller gospelkoret rundt 40 med musi-
kanter og solide solister, mens rundt 25
synger i barnekoret! Det MÅ jo være
inspirerende for de som er med, OG for de
som står i spissen: ekteparet Elisabeth og
Øystein Alund samt Anita Haug, som diri-
gerer barnekoret!

Innledningsvis ønsket gospelkorets May
Onsrud velkommen, til toner fra Julefred.
Gospelkoret sang deretter En enkel kärlek-
song, og fortsatte med Touch, med Kim
Aske Gammelsæter som solist. Budskapet
om å strekke ut en hånd, berøre, kom tyde-
lig fram. Snertingdal barnegospel innledet
så sin første avdeling Som seg hør og bør
på første søndag i advent ble lys tent og
dikt lest, stemningsfullt ivaretatt av Sindre
og Susann. Deretter sang koret Det begyn-
ner her i toppen.  Sangen handler om å
være glad, noe framføringen til fulle viste!
Også barnegospelkoret har sine solister, og
Agnete Hasli var først ute, med en stemme
som virkelig lover godt! 
På de neste sangene fra Barnekorets side
var først Kristine Søreng Engen og Selma
Alund solister, deretter Egil Tingeland og
Agnete Hasli. Vakker sang fra klare barne-
stemmer!

Så var det de voksnes tur igjen. I sangen
Ledet av en stjerne var to av korets solister
i ilden: Elisabeth Aasheim og Tove
Ødegårdstuen. Tove var også solist på Do
you hear what I hear, en typisk glad
gospelsang. 

Snertingdal gospelkor har egne musikan-
ter, og i den Julepotpurri som nå fulgte,
fikk noen av dem ”vist seg fram” som
solister. Hele salen ble invitert til å være
med på sangen. Slikt blir det ekstra jule-
stemning av!

Julekveldsvisa var først ute, her
med Hans Schrøder på trekkspill,
deretter fulgte 2 vers av Glade jul.
Knut Overhalden var solist på gitar
under Ei rose er utsprungen, og –
under O jul med din glede ble alle
oppfordret til å reise seg og bli
med. Vi både bukket og neiet og
svingte oss i ring… Siste melodi i
potpurriet var en litt ”jasset” instru-
mentalversjon av White Christmas.
Nydelig!

Englene er sentrale i den kristne
jula, og framføringen av Englenes
budskap, med Tove Ødegårdstuen i
front, hører naturlig hjemme i en slik
førjulskonsert. Voksenkoret sang der-
etter Just like he said, med Christer
Andre Møller som solist, delvis sam-
men med Elisabeth Alund. Dette er en
sang som virkelig ga gjenklang i kir-
kerommet!

Så var det igjen tid for en avdeling
med Snertingdal barnegospel.
Første sang her var en gladsang om
at ”Jesus er min beste venn”, den
neste en sang med mye bevegelse
”Klapp dine hender” – hvor det ble
klappet i hender, viftet med armer,
bøyet i knær - og faktisk hoppet ”i
formasjon”, selv om plassen på
podiet syntes litt trang. I denne
avdelingen ble barnekoret akkom-
pagnert av Frode Haug med sang og
gitar. 

Voksenkorets siste avdeling startet
med flere gospelsanger, mens inn-
holdet mot slutten nærmet seg de
kjente, kjære julesanger. 
Først ute var to litt roligere sanger:
Help is on the way, med Kim Aske
Gammelsæter som solist, fulgt av
Mighty wind, der solostemmen
synges av Elisabeth Alund.
Snertingdal gospelkor stiller jo med to
blad Elisabeth i sin stall: Alund, som er
korets dirigent, og Aasheim, som har vært
solist i koret ved en rekke anledninger. De
stilte sammen på Mary did you know –
Elisabeth Aasheim sang versene alene,
mens de ”nynnet” en nydelig duett på
refrenget.

På den kjente En stjerne skinner i natt var
Kim Aske Gammelsæter og Elisabeth
Aasheim solister, mens de to blad
Elisabeth besørget solosangen under Ære
være Gud.
Konserten avsluttet ”som seg hør og bør”
med tre vers av Deilig er jorden, hvor
publikum ble invitert til å delta. En mektig
avslutning!

Snertingdal er en bygd med mye sang og
musikk. Det er en glede at Snertingdal
gospelkor og Snertingdal barnegospel
igjen er ”på banen” og gir et rikt tilskudd
til dette sang og musikklivet! Konserten
satte en fullsatt kirke i julestemning, og vi
som var til stede gikk beriket ut kirkedøra,
med en spirende følelse av julefryd i vårt
sinn. Takk for at vi fikk være med på
denne varme, vakre, glade stund!
- Det så faktisk ut til at også naturen tok
inn over seg at julen er i anmarsj – natta
etter konserten ble i det minste hele dalen
badet i et hvitt teppe av snø…

Snertingdal gospelkor synger med glede og
”trøkk”! Solist her er Elisabeth Aasheim

Snertingdal barnegospel viste sann glede og fri-
modighet i sin framføring av klokkeklare og klang-
fulle sanger

To av barnekorets flotte solister: Egil Tindeland
og Agnete Hasli
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Høstfest på ”Hjemmet”
På selveste farsdagen 8.november inviterte Hjemmets Venner til tradisjonell høstfest
på Snertingdal omsorgssenter. Oppmøtet må en si var bra, vær og føre tatt i betrakt-
ning - det var både tåke og litt glatt! Foreningens leder, Lars Ligaarden, kunne ønske
rundt 50 utenfra samt beboere og ansatte velkommen.

Den musikalske underholdningen var det Kåre Nettum som sto for. Han innledet
med friske låter på sitt trekkspill. Lars Ligaarden leste deretter ”En halv meter for
kort” av Kjell Aukrust.

Mat og drikke med ”nogo sosialt attåt” er et vesentlig innslag på disse arrangemen-
tene. Denne gang vanket det fine snitter og varm sjokolade med påfølgende kremka-
ke og kaffe. Og, praten går livlig, - folk hygger seg virkelig under måltidet! Og, litt
ekstra spenning er også lagt inn, - gjennom åresalg og mange gevinster. Denne søn-
dagen ble det solgt årer for kr.3400,-, med andre ord et betydelig salg antall tilstede-
værende tatt i betraktning!

Etter maten hadde Kåre Nettum en ny avdeling med trekkspillmusikk, og avsluttet
med en varm, kjent og kjær sang: ”La oss leve for hverandre”.
Avslutningsvis takket leder Lars Ligaarden for frammøtet og oppfordret alle til å
repetere julesangene til juletrefesten. Den blir sannsynligvis lagt til 2.søndag i januar.
Helt til slutt takket Marianne Udahl på vegne av ”Hjemmet”. Det er tydelig at disse
arrangementene blir satt pris på av både beboere og ansatte…

Kåre Nettum ser-
verte mange ”svis-
ker” på sitt trekk-
spill

Maten smaker ekstra godt i godt lag          Her lyttes det til kveldens program

Tekst: Odd Sveum/ Magnar Sjevelås
Foto: Odd Sveum

Bokanmeldelse

Tittel:
SKAPERKODEN
Har moderne naturvitenskap
knekket den?

Forfatter:   Oskar Skarsaune
Forlag:       Avenir

Har Darwin  knekket Skaper
koden?
Er evolusjonsteorien i strid med
Skapertanken ?
Har hypotesen om Intelligent
Design motbevist Darwin ?

Boken tar for seg de forskjellige
vitenskapelige teorier om univer-
sets og jordens tilblivelse og om
livets begynnelse på jorden.
Mange av teoriene synes å gjøre
en Skaper overflødig.

Forfatteren peker på begrens-
ningene i teoriene. Det  kommer
mye an på hvilke spørsmål man
stiller.

Forfatteren kommer med andre
og overraskende konklusjoner
enn de som ateistene hevder.
Boken er interessant for deg som
vil ha belyst forholdet mellom
tro og vitenskap.

T.H.  
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Med 2 kor og konsert
på menighetsbasar
Det er tradisjon for menighetsbar i Seegård kirke i
november. Basaren er en avslutning på salg av lodder
i ukene før, og denne gang var inntektene primært
øremerket det nye pianoet i Seegård kirke. I år falt
arrangementet på søndag 25.oktober, og kvelden fikk
en litt ekstra ”valør” siden det var lagt opp til musikk
både på fiolin ved Gunn Inga Tofsrud og piano ved
Inger Schiager samt korarrangementer ved Snertingdal
gospelkor og Biri Snertingdal kantori. De to korene
framførte også to fellessanger: Believer og He brought
me this far, begge med skikkelig ”trøkk”!
”Samsangen” ble plassert vel midtveis i programmet. I
tillegg var det mulig å få kjøpt kaffe og kaker, og
kvelden forløp med en del gjester og hyggelig stem-
ning.

Konserten innledet med Inger Schiager og 3 stykker
av Grieg: Preludium, Air og Rigadou fra
Holbergsuiten, musikk Grieg skrev til 200 – års -mar-
keringen av Ludvig Holbergs fødsel. Deretter spilte
hun, sammen Gunn Inga Schiager, et stykke av Johan
Halvorsen.

Biri Snertingdal kantori framførte så 3 sanger, før
podiet ble overlatt til gospelkoret med 3 sanger, bl a
Help is on the way og I din öppna famn. 

Inger spilte deretter en vals av polske Frederic
Chopin, før hun og Gunn Inga igjen spilte en ”kvikk
melodi” sammen – Schön Rosmari av Keisler. Vakkert
og livlig samspill!

Deretter var det Snertingdal gospelkor sin tur, og de
sang bl a Touch og Mighty Wind, begge deler i feng-
ende gospel – ånd. Også Biri Snertingdal kantori stilte
med litt mer ”svingende rytmer”denne kvelden, med
Afrikansk bôn og Hallelujah to the Saints som de
kvikkeste

Menighetsrådets Helge Ødegård selger lodder ”så blekket
spruter”

Noen av medlemmene i Biri Snertingdal kantori. Elisabeth
Alund, dirigent i Snertingdal gospelkor med ryggen til

Ole Jakob Rustad presenterer
noen av de mange gevinstene
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Gunn Inga Tofsrud og Inger Schiager i vakkert samspill

En del av Snertingdal gospelkor, Kim Aske Gammelsæter var
solist på bla Help is on the way

Kapellmester (?) Øyvind Alund i kjent driv...

Snertingdal Auto
mottok arbeids-
plassprisen
Tekst og foto: Hilde Gillerhaugen

Norges Bygdeungdomslag (NBU) arbeider for å få
ungdom til å flytte tilbake til bygda når de er ferdige
med å studere. For å få til dette krever det at byg-
denorge byr på arbeidsplasser, derfor deler Vardal
Snertingdal Bygdeungdomslag (VSBU) hvert år ut
arbeidsplassprisen for å vise at de setter pris på
arbeidsplassene på bygda. I år var det Snertingdal
Auto som fikk denne. Leder i VSBU, Marianne
Gjøsti, sier at begrunnelsen for at nettopp de fikk
denne prisen er at de skaper mange arbeidsplasser
på bygda, og Snertingdal Auto er en bedrift som har
eksistert i flere år, og dette viser at de også klarer å
ta vare på arbeidsplassene. 

Daglig leder Jan Tore Alund mottar prisen fra
Marianne Gjøsti, og sier at dette er noe de setter
stor pris på.

15
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16 PÅ KIRK
EVANGEN

Hver søndag i kirken reiser vi oss
og bekjenner vår hellige tro.
Den trosbekjennelsen som er mest
brukt kalles gjerne for den aposto-
liske.
Bekjennelsen er sammenfatning av
vår kirkes tro og har sin basis i
apostlenes vitnesbyrd og lære.
Her følger bekjennelsens to første
ledd med Luthers forklaring:

Første artikkel
Om Skaperen og det skapte.

Jeg tror på Gud Fader, den all-
mektige, himmelens og jordens
skaper.

Hva menes med det?
Jeg tror at Gud har skapt meg og
alle andre skapninger. Han har gitt
meg kropp og sjel, fornuft og alle

sanser, og holder dette ved lag. Han
gir meg klær og sko, mat og drikke,
hus og hjem, ektefelle og barn, jord
og buskap og alt jeg trenger fra dag
til dag. Han verner meg mot alle
farer og vokter meg mot alt ondt.
Alt dette gjør han av bare faderlig
godhet og guddommelig barmhjer-
tighet uten at jeg har fortjent det
eller er verdig til det. For alt dette
skylder jeg å takke og love ham,
tjene og lyde ham.

Andre artikkel
Om Frelseren og hans frelsesverk.

Jeg tror på Jesus Kristus
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den
Hellige Ånd, født av jomfru
Maria, pint under Pontius
Pilatus, korsfestet, død og begra-

vet, for ned til dødsriket, stod
opp fra de døde tredje dag, for
opp til himmelen, sitter ved Guds
den allmektige Faders høyre
hånd, skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.

Hva menes med det ?
Jeg tror at Jesus Kristus er min
Herre, sann Gud født av Faderen
fra evighet og sant menneske født
av jomfru Maria. Han har gjenløst
meg, fortapte og fordømte mennes-
ke, frikjøpt og frelst meg fra alle
synder, fra dødens og djevelens
makt, ikke med gull eller sølv, men
med sitt hellige og dyre blod og
med sin uskyldige lidelse og død.
Dette har han gjort for at jeg skal
være hans egen, leve under ham i
hans rike og tjene ham i evig rett-
ferd, uskyld og salighet liksom han
har stått opp fra døden og lever og
regjerer i evighet. 

T.H.

Katekismesiden

Min kirkebok til 4 åringene
Søndag 18. oktober var  alle 4 åringene som er døpt, invitert til familiegudstjeneste i Nykirke. De gikk fram og tok i
mot «Min kirkebok», mens stolte foreldre og besteforeldre fulgte spent med. Her ser vi de etter utdelingen, sammen
med sokneprest Knut Yngvar Sønstegaard. Foto: Sigbjørn Bergli

kirkeblad:på kirkevangen-blad  11.12.2009  12:47  Side 16



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
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Slekters gang
Døpte
Halvor Skiaker Alund 18.10.

Vigde
Jorunn Haarstad og
Petter Håkonsen 7. nov.

Døde
Ragnhild Langlo f. 1934
Aud Ligaarden f. 1920
Per Kvisgaard f. 1930
Bjørn Ekerhaugen f. 1932

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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20.des. ikke gudstj. i Snertingdal

24.des. julaften
Nykirke kl. 14.30, v/Hansen
Seegård kl. 16.00. v/Hansen
-Luk. 2,1-14
Takkoffer begge kirker: Kirkens
nødhjelp

25.des.  1. juledag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
- Joh. 1,1-14
Takkoffer: Menighetens
Kirkemusikalske arbeid

27.des. ikke gudstj. i Snertingdal

1.jan. Nyttårsdag
Seegård kl. 12, v/Hansen
-Matt. 1,20b-21
-Takkoffer : Menighetens arbeid

3.jan. ikke gudstj. i Snertingdal

10.jan.1. s.e. Kr. åpenbaringsdag
Nykirke kl. 12, v/ Hansen
-Joh. 1,29-34
Takkoffer: Det Norske
Bibelselskap

17.jan. 2.s.e. Kr. åp. Dag
Seegård kl. 12, v/Sønstegaard
- Joh. 4,5-26
Takkoffer:  Institutt for Sjelsorg
Modum

24. januar, Vingårdssøndag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
-Luk. 17, 7-10
Takkoffer: Vestoppland
Søndagsskolekrets

31. jan. Såmannssøndag
Seegård kl. 19, v/Hansen og
Sønstegaard
Taize - gudstjeneste
Biri og Seegård kirkes Kantori
Takkoffer: Menighetens diakonale
arbeid

7.febr. Kr. forkl. Dag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
- Joh. 17,1-8
Takkoffer: Normisjon Region
Oppland. Besøk av Arne og Ruth
Ingrid Bøe som vil fortelle fra
misjonsarbeidet i Aserbajdsjan.
Kirkekaffe 

14.febr. søndag før faste
Seegård kl. 12, v/Sønstegaard
Familiegudstj. / Konfirmant-
presentasjon
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

21.febr. 1.søndag i faste
Betel kl. 12, v/Hansen
- Job. 2,1-10
Takkoffer: Betel Bedehus

28.febr. 2.s. i faste
Seegård kl.12, v/Hansen og
Kjell Holm
- Luk. 7, 36-37
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband

7.mars 3.s. i faste
Skihytta kl.12, v/Hansen
Sportsgudstj.
Takkoffer: Menighetens arbeid

14.mars 4.s.i faste
Seegård kl. 12, Hansen
- Joh. 6, 24-36
Takkoffer: Seegård kirkes kor

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/ Tabor Normisjon:
Søndag. 24.01 kl.19.00: Årsmøte på
Skonnord.
Mandag 08.02 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Berit og Arnulf Bergli v / Aslaug
Leirdal.
Mandag  08.03 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ragna og Per Erik Sørlie v/ Peder
Amund Lunde.    

Øvre Sn-dal misjonsfor. av NMS:
Onsdag 27.01 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Mary og Erling Frydenlund.
Besøk av Dag Buhaug.
Onsdag 24.02 kl.19.00: Felles fest i
Seegård kirke for NMS i
Snertingdal.Tale av Øyvind Håland og
sang av Snertingdal gospelkor.
Onsdag 24.03 kl.19.00: Misjonsmøte
hos Ester og Einar Hovdelien.

Markeng Misjonsforening:
Torsdag 28.01.kl.19.00: Misjonsmøte
på Betania.
Torsdag 25.02.kl.19.00: Misjonsmøte
på Betania.
Torsdag 25.03.kl.19.00: Misjonsmøte
på Betania.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 10.02.kl.19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke v/Hans og Eva Gjesdal.
Onsdag 10.03.kl.19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke v/Arne Wold.

Øvre Snertingdal misjonsfor. av NLM:
Onsdag 20.01.kl.19.00: Misjonsmøte
på Betel.
Onsdag 17.02.kl.19.00: Misjonsmøte.

Midt Snertingdal misjonsfor. NLM:
Torsdag 14.01. kl.19.00: Misjonsmøte
Torsdag 11.02. kl.19.00: Misjonsmøte
Torsdag 11.03. kl.19.00: Misjonsmøte

Velkommen til 

gudstjeneste

Frist for stoff
til neste nummer er
mandag 15. februar
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