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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 L ......................... 61 18 31 51
Menighetsrådsleder

Leder
Viktig med deltagelse
Overskriften er hentet fra en leder i Gjøviks Blad 7. januar 2010 og
refererer til reiselivsmessa på Lillestrøm, hvor det er viktig å vise seg
fram for å bli regnet med. Det står at det kan nok koste penger i øye-
blikket, men at det vil betale seg på litt sikt.

For menigheten i Snertingdal vil deltagelse innebære engasjement fra
den enkelte, og ”det kan koste litt i øyeblikket, men vil betale seg på
litt sikt”.

Menighetsrådet kan sees som et arbeidsutvalg for menigheten, og har
ansvar for trosopplæring, kirkemusikk og omsorgsarbeid. Rådet er
valgt til å ta avgjørelser på vegne av menigheten. For å kunne gjøre
en god jobb i rådet trenger vi innspill fra menigheten, først da kan vi
gjøre den jobben vi er valgt til. Bare ved å skape engasjement i
menigheten kan det skapes mulighet for endring og forbedring. 

Spørsmålet blir da om du har funnet din plass i menigheten?
I rådet ser vi at det er viktig med deltagelse fra mange hold til det
arbeidet som skal / kan gjøres i menigheten. Vi håper at flere vil se at
de har mulighet til å delta, og slik bidra til å styrke menigheten.
Det vi ønsker deltagelse til kan for eksempel være:
• Kirkevert 
• Kirkeskyss
• Forsangere ved gudstjenester
• Tekstleser
• Søndagsskolearbeid
• Baking ved kirkekaffe o.a.
• Gode ideer til nytenkning.

Hvis flere kan dele på oppgavene blir det ikke mange oppdrag på den
enkelte i løpet av et år, og flere får en mulighet til deltagelse i menig-
heten. 

Ønsker du å si ja til deltagelse kan du si fra til en person i menighets-
rådet, så tar vi kontakt med deg når det trengs. Om du sier ja forplik-
ter du deg ikke til å stille opp uansett når vi trenger hjelp, dette kan
planlegges over tid slik at det passer for deg. Kanskje kan 1-2 opp-
drag i året passe for noen, evt. oftere hvis noen ønsker det.

Ta kontakt med menighetsrådet ved: 
Solfrid Engen - tlf: 41404296 Magne Ø. Bekkelund - tlf: 92084693
Arild Brenner - tf: 93863225 Tom Nordvoll - tfl: 97714108
Sigbjørn Haug - tf: 91377289 Grete Nereng - tlf: 97636841
Marte Schiager - tlf: 91103641 Bjørn Rustad - tlf: 48058087
Kåre Haugen - tlf: 61183736 Tove Smedsrud - tlf: 61181440
Turid L. Skundberg - tlf: 99587364

Med hilsen Turid L. Skundberg
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Oppslagstavla
Besøk fra Israelmisjonen
Søndag 2. mai får vi besøk av Alf Salvesen. 
Han vil delta på gudstjenesten i Nykirke kl. 12. 
Om kvelden kl. 18 blir det Israel-fest i Seegård
kirke. Andakt ved Salvesen.Bevertning. 

Alle er velkommen ! 

"Hjemmets venner"
takker hjertligst for minnegave 
i forbindelse med Aud Ligaardens
begravelse."

Lars Ligaarden, leder

Countrykveld 
Liker du countrymusikk? 
Det blir countrykveld i 
Seegård kirke fredag
16.april kl. 19. 
Enkel bevertning. 
Alle er velkommen ! Korkveld i Seegård kirke

Biri Snertingdal kantori, som nå er navnet på kirkekoret
som er felles for Biri og Snertingdal, har invitert Søndre
Land kirkekor til konsert i Seegård kirke søndag 21.mars
kl.19.00.
De to korene, som er de eneste kirkekorene i distriktet her,
vil ha hver sin avdeling.
I tillegg vil de framføre noen fellesnummer.
Dirigent for Søndre Land kirkekor er Gerd Wang. De skal
seinere i vår på kortur til Budapest og vil framføre sanger
fra repertuaret de skal ha med dit.
Biri Snertingdal kantori ledes av Inger Schiager.

Kirketeater 
Det blir kirketeater for barn i Seegård kirke
torsdag 25. mars kl. 17.30
4-6 åringer er spesielt invitert, men alle er velkommen. 
Enkel bevertning. 

Snertingdal menighets årsmøte
i Nykirke søndag 18.april 2010
kl.1200 Høgmesse med dåp og
nattverd v/Terje Hansen
kl.1300 Kirkekaffe

Menighetens årsmøte:
På dagsorden – orientering om det kristelige
arbeidet i soknet og hovedlinjene i menighetens
regnskap for 2009

3
PÅ KIRKEVANGEN

Giro i bladet
Kontingenten på menighetsbladet er
fra i år økt til kr 150,- innenbygds
og kr 200,- for de som sendes uten-
bygds. Større og mindre beløp mot-
tas også med takk. Det er dette som
sammen med annonseinntektene
finansierer  ”På Kirkevangen”.
Hovedgrunnen til dette er at menig-
hetsrådet har godkjent at bladet nå
skal trykkes med fargebilder. Derfor
er det viktig at så mange som mulig
betaler for bladet. Takk til alle som
vil støtte oss.

Hilsen oss i redaksjonen

Ny medlem i redaksjonen
Etter ønske fra redaksjonen om bedre
kontakt med menighetsrådet, har
menighetsrådet valgt Turid L.
Skundberg som sin representant i
redaksjonskomiteen for «På
Kirkevangen».

Konfirmasjon 2010
Seegård kirke søndag 5. september
Nykirke, søndag 19. september.

Møteserie med
Kari Helene
Haugen
Betel torsdag 22. april
kl 19.00. Misjonsmøte.

Seegård kirke fredag
23. april kl 19.00.
Misjonsfest.
Sangvennene deltar.

Seegård kirke lørdag
24. april kl 11.30.
Formiddagstreff.

Alle er velkommen.
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Min salme
Når jeg skal velge «Min salme», må det bli: «Ikke en
spurv til jorden uten at Gud er med». 
Leif Ringsrud sang den i min mor`s begravelse. Jeg
følte en trygghet, glede og takknemelighet. Det gav
meg et godt minne midt i sorgen. Sangen står i Norsk
salmebok på nr 454.

1.
Ikke en spurv til jorden
uten at Gud er med.
Ikke en skjel mot døden 
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet, 
ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det, 
han som er over alt.

2.
Tro det når stormen herjer 
bladløse vintertrær!
Tro det når brenning bryter 
over de nakne skjær!
Tro det når ubeskyttet 
midt i en kamp du står.
Tro det når helt alene
du med en smerte går.

3.
Tro det når noe brister
uten å vokse frem.
Tro det når noen mister
det som var alt for dem!
Tro det når håp går under
uten å reise seg:
Ikke en spurv til jorden!
Det er et ord til deg.

Jeg vil utfordre Olaug Ringvold til å skrive
«Min salme» i neste nummer av bladet.

Hilsen Ingrid Haug

Takk for innsatsen
ved kirkevalget
Takk til alle dere som var med på å arrangere fjor-
årets kirkevalg, - for alt arbeid med forberedelser,
gjennomføring og rapportering. Takk til dere som
benyttet stemmeretten! Hamar bispedømme profi-
leres med en folkekirketenkning som understreker
at kirken skal være et sted der alle føler de hører
til, og der dåpen er eneste medlemskriterium. God
valgdeltagelse er derfor nødvendig for å få valgt
inn tillitsvalgte som faktisk representerer medlem-
menes kirkesyn.

Økningen i valgdeltagelsen er gledelig. Bedre pre-
sentasjon av kandidater med utfordring på konkrete
saker/spørsmål og bedre markedsføring/fokus på
valget lokalt, kunne medvirket til større deltagelse.
Generelt melder menighetsrådene om positiv hold-
ning og interesse for valget, samt en vekket opple-
velse av tilhørighet til kirken.

Valget ble på landsbasis gjennomført med tredoblet
deltagelse fra forrige valg. I Hamar bispedømme
deltok 31.039 i bispedømmeråds/Kirkemøtevalget,
en valgdeltagelse på 11,4 %. Landsgjennomsnittet
var 9,9 %. Av de innsendte stemmene til
Kirkerådet ble 2073 stemmer fra vårt bispedømme
forkastet. Deltagelsen i menighetsrådsvalget var
større enn i bispedømmeråd/Kirkemøtevalget, 16,4
% mot 9,5% ved valget i 2005. Dette er naturlig i
forhold til kunnskap om kandidatene, og ”nærhet”
til oppgavene. Størst deltagerprosent hadde
Narbuvoll og Hodalen, begge med 68%. Dette er
små sokn med henholdsvis 134 og 53 medlemmer.
Lavest registrerte sokn ligger på 7 % deltagelse.
Valgdeltagelsen fra aldersgruppen 15-18 år var
jevnt over lav, 0, 67%. Høyest registrerte prosent
av de som deltok hadde Tisleidalen, der 3,9 % av
de som stemte var under 18 år. 

Valgrådet i Hamar bispedømme som har adminis-
trert kirkevalget på vegne av bispedømmerådet, har
nå avsluttet sin rapport og evaluering.
Bispedømmerådet vil i neste omgang gi sine kom-
mentarer og innspill til Kirkerådet.

Takk til alle for innsatsen !

Solveig Fiske 
Hamar biskop

1. påskedag
Hvorfor kommer ikke påsken like tidlig hvert år?
Fordi 1. påskedag er alltid første søndag etter

første fullmåne etter vårjevndøgn
(20. mars kan også være 21. mars).
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Kirkens Nødhjelp har nådd ut med
nødhjelp til titusenvis av mennesker
siden jordskjelvet i Haiti. Nå oppret-
ter vi et eget landkontor i Port-au-
Prince. 

Kirkens Nødhjelp var raskt på plass
med nødhjelp i Haiti, og våre lokale
partnere var i gang med sin innsats
allerede dagen etter jordskjelvet.
Bare i løpet av den aller første, akut-
te nødhjelpsfasen nådde vi ut til ca
30 000 mennesker med vår innsats.
Nå deler vi daglig ut vann til titusen-
vis av mennesker. 

Etablerer eget kontor i Haiti
For øyeblikket har Kirkens Nødhjelp
et team på sju personer fra Norge
som jobber i Haiti. Nå forsterker vi
vår innsats og er i gang med å eta-
blere et eget kontor i Port-au-Prince.
I tillegg til vann, sanitær og hygiene,
vil fokuset være på beskyttelse av
utsatte grupper som kvinner og barn,
samt psykososialt arbeid.

Resultater av vår nødhjelpsinnsats:
• Hver dag transporterer vi over 
200 000 liter vann (når ca 40 000 
mennesker daglig) 

• 13 tappestasjoner for vann er 
bygget 

• 8 gamle tappestasjoner reparert 
• 100 latriner er bygget, 230
latriner under oppføring, 800 nye 
latriner er under planlegging 

• Hygieneopplæring og hygiene-
tiltak 

• Daglige aktiviteter for opptil
400 barn og voksne 
(musikk/dans/kunstmaling) 

• 500 familietelt er distribuert 
• Flere tonn søppel er ryddet bort 
fra gatene i slumområdet Ble Air 

• Lokale frivillig-komiteer har fått 
utstyr til å vaske og reparere
latriner 

• Lokalt personell har fått opp-
læring i å installere og vedlike-
holde vannsystemer i nødhjelps-

situasjoner og bygging av latriner 
• Viva Rios helsestasjon som 
behandler opp til 400 personer 
hver dag er forsynt med rent vann 

• Heving av kompetansen til lokale
samarbeidspartnere innen psyko-
sosialt arbeid

All innsats er koordinert med FN,
lokale myndigheter og andre frivilli-
ge organisasjoner.

Veien videre
Kirkens Nødhjelp planlegger å
videreføre samarbeidet med våre
lokale partnere i Port-au-Prince:
Viva Rio, MISSEH og MOFECS. I
tillegg kommer vi til å samarbeide
med vår lokale partner LWF Haiti
som jobber på landsbygda. Vi vil
fortsette å fokusere på vann, sanitær
og hygiene, samt beskyttelse og
psykososialt arbeid. 

Litt etter litt vil vi gjenoppta vårt
langsiktige bistandsarbeid i Haiti,
der vi blant annet jobber med miljø-
utfordringer og konflikthåndtering. 

Disse temaene vil dessuten integre-
res i nødhjelpsarbeidet. 

Enorme behov
I midten av februar er det rapportert
om opp mot 220 000 omkomne etter
jordskjelvet i Haiti. Mer enn én mil-
lion mennesker er interne flyktninger
i de jordskjelvrammede områdene,
og mer enn en halv million mennes-
ker har flyktet fra Port-au-Prince til
landsbygda. 

Skadene og tapene i Haiti er enorme
og behovene for hjelp vil være store,
også i tiden framover. Journalistene
har kanskje vendt hjem, men
Kirkens Nødhjelp blir i Haiti.

Fasteaksjonen:

Haiti – fem uker etter skjelvet

Bjørg Rødland (t.v.) og Anna Margrethe Oliver i Kirkens Nødhjelps psykoso-
siale team i Haiti sammen med barn som venter spent på å delta i Capoeira-
dans. (Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp) 
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Jeg er på besøk hos Solfrid
Ødegårdstuen en småkald kveld i
månedsskiftet februar/ mars. Ute er
det fullmåne, og det tegner til å bli
en kald natt, i det minste i Elvedalen.
Jeg burde vært her for lenge siden,
forresten! Det begynner å bli noen
uker siden Solfrid hadde sin siste
arbeidsdag på Gamlehjemmet, eller
Snertingdal omsorgssenter som det
nå heter. Og, hovedpoenget med
besøket denne gang er å ta en prat
med Solfrid om noen av de opple-
velser hun har hatt i sitt mangeårige
arbeid, og om eventuelle tanker hun
har gjort seg som relativt ”nyslått”
pensjonist. 

Det var i januar 1976 Solfrid for før-
ste gang satte sine bein på det som
den gang var Snertingdal aldershjem.
Hun hadde egentlig ikke tenkt seg ut
i arbeidslivet på det tidspunktet,
langt mer tenkt seg at det var starten
på det som skulle bli nær 33 år i
kommunens tjeneste i Snertingdal.
Hun ble imidlertid oppringt: Det var
stort behov for vikar! Og vikar den
gang, det betydde et bredt spekter av
oppgaver! Fra starten av deltok hun
over hele avdelingen, som pleiemed-
hjelper, etter hvert ble det vaskeri,
renhold – og kjøkken. Kjøkkenet ble
etter hvert det som skulle bli hennes
faste arbeidsplass. Der har hun skjøt-
tet sitt arbeid slik at mange har lært
seg å sette pris på hennes innsats opp
gjennom årene, både pasienter
(beboere heter det i dag), medarbei-
dere og foreningen Hjemmets ven-
ner! 

Nå i ettertid nevner hun at det har
vært store omveltninger opp
gjennom disse åra. Og, ikke alt har
vært til det bedre, selv om det meste
”går seg til etter hvert” som hun sier!

Noe av det hun syns var virkelig
stusselig var da kjøkkenet i
Snertingdal ble nedlagt og varmmat
skulle kjøres ut fra felleskjøkkenet
på Gjøvik. Det var da også en del
reaksjoner på dette i begynnelsen!
Uttalelser som ”Det er mye bedre det
DERE lager” var ikke uvanlig. Men,
- det har skjedd forbedringer etter
oppstarten, så tilfredsheten er blitt
større.

Det skal imidlertid ikke stikkes
under en stol at de lokale mattradi-
sjoner for en stor del er forsvunnet.
Du finner ikke sild og potet eller
krummemjølk på menyen lenger,
heller ikke raspekrumme, real byg-
dekost som undertegnede selv fikk
stifte bekjentskap med på sitt første
møte med aldershjemmet i 1981. I
ettertid ble kokk og kjøkkenpersona-
le litt betenkt; - hva om de hadde
”skræmt” nykommeren? Men, dette
var ”helligdagskost” for en hobby-
trønder i eksil! Det er da også blitt
flere middager med raspekrumme
opp gjennom åra, ikke minst takket
være Solfrid… 

Fra starten av ble all mat laget fra
bunnen av. Kjøkkenpersonalet kjøpte
inn hele og halve dyr som de selv
parterte på grovkjøkkenet i kjelleren.
Riktignok var kjøkkentrappa så trang
at det ble fleipet med at søkere til
stillinger måtte oppgi sine strategiske
mål før de kunne ansettes. Men,
”rykende ferske råvarer” gjorde det
mulig å ta vare på restene og benytte
de opp igjen. Slik ble et stramt mat-
budsjett drøyet, og det var ofte nød-
vendig!  Solfrid forteller at det ofte
var lite igjen på matbudsjettet når det
nærmet seg slutten på året og juleti-
der. Og, var det noe igjen, ble det
foretatt innkjøp for å komme ”litt på

forskudd” i det nye året. I dag er det
strenge restriksjoner for dette, og
mye rester kastes, alt for mye etter
manges mening… 

I grovkjøkkenet kvernet de kjøttdeig,
de stekte farsekaker og lagde kjøtt-
kaker og innmatkaker fra bunnen av.
Blodpudding var en annen rett, og de
bakte alt brød selv. Solfrid minnes at
det den gang var større forskjell på
helg og søkn, - blant annet var kjøtt-
pålegg noe de kun hadde råd til i
helgene. 

Mye moro er det også blitt! Det var
ikke uvanlig i ”gamle dager” at kjøk-
kenjentene gikk i spissen for ableg-
øyer og moro! Utkledd som både det
ene og andre kunne de overraske
både pasienter og kolleger med mor-
somme innslag. Før jul var det fast
takst å ha bakedager, der flere møttes
og bakte til jul. Solfrid nevner spesi-
elt Kirsten Alund og Kirsten
Rønningssveen som faste innslag på
disse dagene, som hun husker med
glede.

Så mange år på samme arbeidsplass
sier oss at Solfrid må ha trivdes. Og,
hun savner arbeidskollegene selv om
ikke alt ved arbeidet savnes like
mye. Hun har sett kokker komme og
gå, ja, av og til var de ”litt kokker
alle mann…”. Uansett ”besetning”
har miljøet på kjøkkenet alltid vært
godt ifølge henne! Selvsagt er noe
ved arbeidet også blitt bedre med
åra: Ikke minst førte ombygging av
kjøkken og installasjon av kjølerom
der, til at mye trappetråkk og tunge
løft til/ fra kjøle- og fryserom i kjel-
leren ble spart. 

Noe av det gjeveste ved arbeidet i
Solfrids øyne har vært kontakten
med de gamle. Hun har i alle år, så
langt det har vært mulig, ”søkt inn
til” de gamle så snart anledningen
bød seg. I gamle dager var det større
anledning til å ta en prat med pasien-
tene mener hun. Det var travelt også
da, men allikevel ”tok de seg tid”.
Det var heller ikke uvanlig at kjøk-
kenet var stedet de gamle henvendte

”Bakekjærringa
vart borte!”
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seg for å få hjelp. Og, mange er de
gangene Solfrid minnes de hjalp til
inne i avdelingen dersom det var
behov for det! Å ”stå på renhold”
kunne også bety mye tid i avdeling-
en. Den gang var det vanlig å ha
faste dager ”for det meste”, blant
annet ble helgerengjøringa tatt på
torsdager. Mye er endret med innfø-
ring av ”moderne renhold”…

Solfrid ser ikke bort fra at de som
bodde på Hjemmet for noen år siden
var sprekere, og at det kan være noe
av grunnen til at kontakten med
beboerne var større den gang. Men,
dette er ikke den hele årsak… Den
gang var ikke inndelingen mellom
forskjellige arbeidsområder så ”fir-
kantet”, og ansatte gikk mer ”om
hverandre”. Det betød vanligvis også
mer kontakt og samkvem med bebo-
erne.

Andre forhold er også strammet inn,
den gang var det vanlig å ta pauser
rundt ovnen på kjøkkenet. Da ble det
gjerne til at en tok seg en blås, noe
som har vært helt utenkelig i mange
år nå. Og godt er vel det! Det må
være overkommelig å kutte ut røy-
ken så lenge man er på jobb dersom

man for alvor går inn
for det… 

Når hun nå er blitt
pensjonist, i en alder
av ”noenogseksti”,
stortrives hun med det!
Mens ektemannen
Kjell tar sine utflukter
på ski, går Solfrid sine
turer på beina og ”stel-
ler med sitt”. Nå er
hun sin egen ”herre” –
og kan fritt delta på
det hun har lyst til og
når det passer henne.
Hun har TID nå, og
har fortsatt lyst til å
bidra, som frivillig,
ikke minst med baking
og i forbindelse med
arrangementer på sin
gamle arbeidsplass.
Som ansatt ble det
etter hvert mange

arrangementer opp gjennom årene
der Solfrid tok på seg å være ”kjøk-
kenvakt” – og holdt sin stødige hånd
over bespisningen på arrangemen-
tene på Hjemmet, ikke minst i regi
av foreningen Hjemmets venner.
Hun er ennå medlem i foreningen,
og ønsker fortsatt å bidra i forbin-
delse med slike arrangementer der-
som hun har anledning til det. 
Derfor er hun fortsatt – og vil bli - å
se på ”Hjemmet” rett som det er! Nå
til jul deltok hun blant annet i jule-
baksten – og det vanket i tillegg
rømmebrød på de gamle som Solfrid
hadde bakt hjemme og tatt med seg
dit. 

Solfrid har holdt på i så mange år at
hun også husker deltvaktene de gikk
i ”gamle dager”. Deltvakt betyr å
møte opp tidlig om morgenen, ha fri
noen ”små” timer midt på dagen, for
så å ta ei økt om kvelden igjen. For
arbeidsgiver kan det være en måte å
dekke opp ”toppene” i arbeidsdagen
på, mens det for de ansatte virkelig
betyr at en jobber både seint og tid-
lig! Med noen timer fri midt på
dagen var det et ”must” å ikke bo for
langt fra arbeidsstedet.  Gjorde en
det, gikk gjerne hele dagen med! 

I mer ”moderne tid” var det ikke
lenger akseptabelt å benytte deltvak-
ter – og etter hvert ble også kveld-
svaktene for kjøkkenpersonell borte.
(Det siste var nok helst for å spare
noen kroner…) Noen år tilbake i tid
var det disse vaktene som besørget
drikke- og medisinrunde før natten
senket seg.  

En ting som i hovedsak har beholdt
sin plass er måltidene, med frokost,
middag og kveldsmat som hoved-
måltider – samt litt mellommat på
formiddagen og ettermiddagskaffen,
som beboerne gjerne ble vekket til
etter middagsluren. Måltidene er vik-
tige for beboerne i en institusjon, det
er gjerne rundt disse de øvrige akti-
viteter organiseres…

Da gjenstår bare å takke Solfrid for
samtalen og ønske lykke til som pen-
sjonist – og i fortsatt innsats for de
gamle, nå som frivillig…

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Takk til
Arnhild Hasle
På grunn av helsemessige årsa-
ker har Arnhild Hasle trekt seg
ut av redaksjonskomiteen for På
Kirkevangen. Det er en avgjø-
relse vi må respektere. I den
anledning vil vi få takke henne
for alt hun har bidratt med,
gjennom mange år. Både opp-
byggelig stoff og vitser og
andre underholdende innslag.
Vi vil også takke for alle redak-
sjonsmøtene vi har hatt hjemme
hos hene, hvor hun har servert
god kaffe/te, kaker og smøre-
brød.

Red.
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Disiplene er tilbake ved Tiberiassjøen. Det var der
Jesus hadde kalt Peter og flere av disiplene til å følge
ham ca. 3 år tidligere.

Disiplene hadde nylig vært vitne til et drama i
Jerusalem - Jesus død og tre dager senere hadde de fått
møte den oppstandne Jesus. Men de var tydeligvis usi-
kre når det gjaldt betydningen av det hele. Hva nå ?
Fremtiden synes usikker. Hverdagen er tilbake. Hva
skal de ta seg til?

Peter foreslår at de skal dra ut og fiske. De får ikke
noe fisk den natten. Men de får et overraskende møte
med Jesus tidlig om morgenen. Jesus møter dem og
hjelper dem midt i deres hverdag. Fangsten ble likevel
god, ved Jesu hjelp. Skuffelsen ble vendt til glede, ikke
bare over fangsten, men over det at de fikk være sam-
men med Jesus igjen. Han er fortsatt med dem og har
fortsatt noe å si dem. Han holder på å forberede dem
på å gå ut i all verden og forkynne evangeliet.

Jesus møtte disiplene midt i deres hverdag. Han vil
også møte oss. Vi møter ham i Ordet, i bønnen og i det
kristne fellesskap. Vi kan få oppleve hans omsorg, at
han lever og griper inn og svarer på bønn.
Kanskje du som leser dette er skuffet over noe?
Kanskje du har sviktet ?
Jesus møter deg med sin nåde og barmhjertighet når du
oppriktig vender deg til ham.
Kanskje du står tilsynelatende ubeskyttet midt i en
kamp? Jesus er ved din side. Han som er sterkest av
alle.
Kanskje livet tok en annen retning enn du hadde tenkt?
Jesus lever og vil gi deg fremtid og håp.
Kanskje du ser så lite resultater av ditt arbeid i Guds
rike? Jesus lever og ved sin Ånd tenner han troen hos
mennesker i sin time.

Vi kalles til å være trofaste i tjenesten. Guds ord vil
ikke vende tomt tilbake. Jesus kunne bruke noen ulær-
de fiskere. De er et eksempel på det som Paulus skrev
ca. 30 år senere: ”Det som er svakt i verden, det som
ingenting er, det har Gud utvalgt seg for å gjøre det
sterke til skamme for at ikke noe menneske skal kunne
rose seg overfor Gud.”

Vi ser mye av det samme i dag også. Mange vise,
berømte og rike mener de ikke trenger Jesus. Jeg så en
gang et TV -program om noen lærde forfattere. De

prøvde å påvise i sine bøker at Gud ikke eksisterer - at
troen på Gud er å sette sin lit til en fiksjon.

Forfatterne satte sin lit til sin egen visdom. De trengte
ingen frelser mente de. Deres hovmod stengt dem ute
fra Guds rike.

Dersom du som leser disse linjer føler deg svak og
ikke kan sette din lit til din egen visdom er du faktisk
heldig. Da kan Guds ord få gjøre sin gjerning i deg - til
tro og etterfølgelse. Du blir en av dem som Gud har
utvalgt.

Jesus laget til et måltid for disiplene ved Tiberiassjøen.
I gudstjenesten er også vi innbudt til et måltid, nemlig
til nattverden.

Vi møter Jesus på en spesiell måte i nattverden, vi
møter ham som livets brød, som vår forsoner. Vi blir
styrket i troen på syndenes forlatelse. Ikke noe kan
skape en slik trygghet og glede hos et menneske som
det å få sine synder tilgitt. Det gir håp både for tid og
evighet..

De første kristne var tidlig ute med å legge gudstjenes-
ten til den første dag i uken i følge jødisk tradisjon, -
fordi Jesus stod opp på denne dagen. Slik kan vi si at
hver søndag er en påskedag. Vi møter nemlig den opp-
standne Jesus i gudstjenesten. Vi kan få se ham med
troens øye. Han er midt i blant oss når vi er samlet i
hans navn. Paulus minner i sine brev om at Jesu opp-
standelse gjør forskjellen. Uten den ville vi ikke hatt
noen kristen kirke. Kanskje bare minner om et spesielt
menneske. Jesu oppstandelse gir håp som går ut over
tiden. Derfor er den så avgjørende. En dag vil nemlig
alle Jesu venner få del i en oppstandelse som er lik
hans, den dagen Jesus kommer for å opprette det full-
komne Gudsriket for sine venner. Da vil hver dag bli
for oss som påskedag for disiplene. Vi skal nemlig få
se Jesus slik som han er. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Påskedagen, dagen som gjør forskjellen
Tekst: Joh. 21, 1-14
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Snertingdal bygdekvinnelag hadde
invitert til en liten vandring med fakler
før vi skulle få høre et kåseri om pil-
grimsvandring i Frankrike. 17 kvinner
ble med. Vi gikk fra gamle Skogheim
skole til Seegård kirke hvor kvelden
fortsatte. I peisestua i Seegård kirke
brant det godt på peisen og leder Inger
Karin Ø.Lønnum ønsket velkommen til
26 kvinner. Hun innledet kvelden med
noen tanker rundt ordet pilgrim. Hun
leste videre litt fra Sigrid Undsets
”Husfrue”om hvordan Kristin
Lavransdatter forbereder sin pilgrims-
gang inn til Nidaros. Denne kvelden
var det Tove Randi Skjelkvåle som var
invitert til å fortelle fra sine pilgrimstu-
rer. 

Tove Randi hadde med seg tursekken
sin med det utstyret hun pleier å ha
med seg på disse turene. Ca 8 kg å
bære på turene. Det var spennende å
høre hvordan turene ble planlagt og
gjennomført. Vi fikk se mange bilder.
Tove Randi hadde gått ei uke 4 år på

rad og planen er å fortsette i mange år
til helt til de var fremme i Spania. 

Etter en interessant tur kunne vi kose
oss med linsesuppe med brytebrød og
etterpå kaffe med litt kaker som er

typisk for Frankrike. Vi hadde lodd-
trekning med gevinster som også var
litt fransk inspirert.

v/sekretær
Sigrid Amlie Kokslien

Fakkeltog og pilegrimsvandring for bygdekvinnene 
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SØNDAGSSKOLE I
SNERTINGDAL
Menighetsrådet har tatt opp situasjonen med manglende søn-
dagsskoletilbud i Snertingdal. Kari Drogseth har gjort en
betydelig innsats gjennom 10 år som søndagsskoleleder.
Etter at hun avsluttet sin gjerning for snart 2 år siden, har
ingen overtatt. Vi ønsker å utfordre Snertingdøler til å ta opp
igjen dette arbeidet.
For å si noe om hva dette arbeidet innebærer, har vi utfordret
Kari Drogseth til å si noe om hva arbeidet går ut på, hva det
krever - og hva det gir.

Kari forteller: 
Søndagsskolens visjon er JESUS TIL BARNA. Den, eller de
som er ledere i Søndagsskolen, skal få lov til å gi det aller
største til de minste. Gjennom formidling av bibelfortelling-
ene er nettopp formidlingen av tro på Jesus det
Søndagsskolen handler om.

Jeg har gjort det på min måte. Andre og tidligere søndags-
skolearbeidere har gjort det på sin måte – og slik skal det få
lov å være. Du skal få lov å gjøre det på din måte. Du skal få
lov til å bruke din kreativitet.

Så har Norsk Søndagsskoleforbund gjennom undervisnings-
opplegget ”SPRELL LEVENDE”, laget et inspirerende for-
midlingsopplegg som du kan gjøre deg nytte av i forbindelse
med planlegging og gjennomføring av Søndagsskoletimen.
Lek og læring går hånd i hånd slik at søndagsskoletimen blir
variert og spennende.  

Kanskje det er smart å være flere som kan gå sammen om
arbeidet. Det kan være behov for å dele barnegruppa pga
alder, de voksne kan ha ulike oppgaver alt etter både interes-
ser og evner. Kanskje skal søndagsskoletimen skifte både
dag og tidspunkt – og få et nytt navn, men ikke nødvendig-
vis. Her gjelder det å være oppfinnsom!

Personlig var det berikende og givende å være sammen med
barna på Søndagsskolen. Med det mener jeg at barnet er
åpent og ærlig, det stiller med åpent sinn. Barnet er i
utgangspunktet så interessert i å lære – og det er nysgjerrig i
positiv forstand. Det fasinerer meg – og gjorde meg ydmyk
mht oppgavene som søndagsskoleleder. Jeg likte å fortelle
om Jesus.

Takket være barna, hadde hver time sin egenart. Jeg benytter
anledningen her til å takke hvert eneste barn/ og voksne som
har kommet til Søndagsskolen.

Søndagsskolearbeidet er viktig som aldri før, men det må til-
passes til de forhold vi har i dag.

Ny(e) leder(e) – nye muligheter!!!
Håper virkelig noen vil overta stafettpinnen.

Med vennlig hilsen
Kari Drogseth

Merkedager og tradi-
sjoner i ukene før påske
”… og jula varer helt til påske, nei, det er ikke sant, for der i
mellom kommer faste, ” lyder noen strofer i ei gammel julevi-
se.
I år ble fastetiden innledet fra askonsdag den 17.februar og

varer fram til påskeaften 3.april, -- 40 dager er fastetiden.
Påskedagen er alltid lagt til første søndag, etter første fullmåne,
etter vårjevndøgn. Det offisielle vårjevndøgn er 21.mars, men
fordi tiden for fullmåne varierer, faller påsken på forskjellig
tid hvert år. Første påskedag kan derfor falle mellom 22.mars
og 25.april.
Avholdenhet og faste finnes i mange religioner. De protes-

tantiske kirker ser ikke på fasten som en religiøs plikt, og fas-
ten spiller en mindre viktig rolle i Den norske kirke. Men vi
kan av og til se en markering av askonsdag som er innledning
til fasten, også i Norge. Konfirmantene i Den norske kirke del-
tar i kirkens fasteaksjon, som er en stor humanitær aksjon i
samarbeid med Kirkens Nødhjelp. 
I andre land er dagene før faste den store karnevalstiden

med store opptog og festligheter. Vi feirer fastelavnssøndag
med boller og fastelavnsris. Norske kvinners sanitetsforening
har solgt fastelavnsris siden 1946. Men vi ser at barnehager og
skoler ofte arrangerer karneval i denne tiden. Gjøvik kultursko-
le har årlig tradisjon med et stort arrangement på ”feite-tirs-
dag” før faste.
I år var fastelavnssøndag den 14.februar. Det som var litt

pussig, var at to andre tradisjonsdager; Morsdag og
Valentinsdag falt på samme dato. Dette kan bare skje når
1.påskedag faller på datoen 4.april. Siste gang det hendte var i
1999 og neste gang det skjer, er i 2021. I følge en folkeminne-
gransker må vi så vente helt til 2083 før det igjen er
Valentinsdag, Morsdag og Fastelavnssøndag på en og samme
dag.
Fastelavnssøndag handler mest om å nyte selv, men

Valentinsdagen og Morsdagen er preget av å gi noe til andre.
Valentinsdagen den 14.februar er særlig blitt feiret i engelsk-
språklige land, men har etter hvert også fått forfeste her i
Norge med Valentinskort, hjerteformede sjokolader og andre
”hjerteeffekter”. I følge tradisjonen ble St.Valentinsdag  feiret
til minne om presten Valentin (død 280) , som i følge legenden
skulle ha helbredet en blind pike. Et hjerte var dagens symbol.
Morsdag er også en tradisjonsrik dag. Idèen om en egen

dag for mor, ble lansert  i 1907 av den amerikanske læreren og
metodisten Ann Jarvis som ville hedre sin mor. I 1913 anbefal-
te Kongressen offisiell feiring av ”Mother`s Day”, og dagen
ble lagt til 2.søndag i mai. Også i Europa ble idèen godt mot-
tatt, men i Norge ble morsdagen lagt til 2.søndag i februar fra
1918. Å gi en ”morsdagskake” og lage et ”morsdagskort” er
blitt en hyggelig skikk.
Skikken med å sende kort er gammel i vår juletradisjon. På

samme måte kan vi lage fine påskekort;  med fargerike påske-
egg, gåsunger og bjørkeløv , og sende hverandre med ønsker
om En god påske!

Tekst: Elisabeth Kruse
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Jesu oppstandelse
myte eller faktum?
Kristne er enige om at Jesu oppstandelse
er verdenshistoriens viktigste hendelse.
Andre mener at Bibelen ikke forteller
sannheten når den beretter om Jesu opp-
standelse. La oss se på de vanligste teo-
riene. 

1) BEDRAG
Argument: Disiplene visste at Jesu opp-
standelse var en bløff, men bestemte seg
likevel for å forkynne at Jesus var opp-
stått.
Motargumenter: Etter ha møtt Jesus
etter oppstandelsen, ble alle disiplene
forvandlet fra ynkelige feiginger til
modige vitner. De fleste av dem ble etter
hvert drept for det de trodde på og for-
kynte. Ville de ha gått i døden for noe de
visste var løgn og bedrag? Ville ikke
noen av dem, under tortur ha avslørt
bedraget? 

Teorien om et bevisst bedrag stemmer
dårlig med det vi vet om apostlenes
karakter. Dersom de hadde diktet opp
Jesu oppstandelse, er det dessuten ufor-
stelig at de valgte kvinner som de frste
vitnene, - de som i samtiden hadde lav
status og ofte ble regnet som lite troverdi-
ge. Og hva med den tomme graven? Jesu
motstandere var svrt interessert i frem-
skaffe Jesu døde kropp og vise den fram,
men de greide det ikke. Graven var tom.

2) LEGENDE
Argument: Troen på Jesu oppstandelse
er i virkeligheten ikke mer enn en from
legende.

Motargumenter: Sagn og legender
utvikler seg vanligvis over tid i god
avstand fra begivenhetene. Disiplene
forkynte Jesu oppstandelse fra dag en.
Allerede på 1. pinsedag proklamerte
Peter oppstandelsen (Apostlenes gjer-
ninger 2,22-36). I resten av Det nye tes-
tamente er Jesu oppstandelse et kjerne-
punkt. Ogs Jesus selv talte tydelig om at
han skulle d og st opp igjen (bl.a.
Markus 8,31; 9,31; 10,34). Jesu oppstan-
delse er beskrevet realistisk og nøkternt,
uten de seregenheter som oftest kjenne-
tegner sagn og legender.

3) HALLUSINASJONER
Argument: Disiplene hadde syner og
hallusinasjoner av Jesus etter korsfes-
telsen. I god tro forkynte de at han var
oppstått og at de hadde møtt ham.
Motargumenter: Hallusinasjoner og
syner kommer ofte etter at en person har
drømt, grublet og lengtet etter at noe
skal skje. For disiplene kom oppstan-
delsen derimot uventet, og først trodde
de det ikke. De fleste var dessuten jord-
nære fiskere og håndverkere, ikke luftige
mystikere. Hallusinasjoner er som oftest
individuelle, men Jesus møtte disiplene
som gruppe ved ulike anledninger. 

4) BESVIMELSE
Argument: Jesus døde ikke på korset,
han bare besvimte av tortur og blodtap.
Han våknet til live igjen i graven. 
Motargumenter: Romerske soldater
hadde lang erfaring med korsfestelser.
Historikere kjenner ingen som noen
gang overlevde en romersk korsfestelse.
Selv for en frisk mann ville det vært
nesten umulig  å komme seg ut av de
stramme likklærne og rulle vekk den
enorme steinen. For en som hadde hengt

på et kors i flere timer og ikke fått mat
og drikke på to-tre dgn, ville det ha vært
komplett umulig. Disiplene ville dessu-
ten lett ha sett forskjellen på en halvdød
mann som trengte intensiv pleie og Jesus
som dødens seierherre.

5) FEIL PERSON
Argument: Jesus ble ikke korsfestet og
stod derfor heller ikke opp igjen.
Muslimene tror f.eks. at en annen ble
korsfestet i stedet for Jesus. 
Motargument: At Jesus ikke ble kors-
festet, strider mot alle historiske vitnes-
byrd om Jesus. Det er utenkelig at disi-
plene, Jesu mor, soldatene og alle andre
tok feil av personen som ble korsfestet
foran øynene på dem. Har Koranen, som
ble skrevet 600 år etter Jesus død, større
troverdighet i dette spørsmlet enn alle
øyenvitnene? 

HAN LEVER!
Jesus er ikke i graven. Han overvant
døden. Dette har vært kirkens tro
gjennom to tusen år. Utallige mennesker
har selv møtt ham og fått nytt liv i ham.
Jesu soningsdød på korset er betalingen
for våre synder. Oppstandelsen er kvitte-
ringen på at det han gjorde på korset, er
gyldig. Paulus sier i 1 Korinterbrev
15,14: Er ikke Kristus stått opp, da er
vårt budskap tomt, og deres tro er også
tom. Så viktig er Jesu oppstandelse.

Øivind Benestad,
Medlem av Agder og Telemark
Bispedømmeråd

Katekismesiden:
Vi fortsetter med trosbekjennelsen, denne gang med
den 3. trosartikkel med Luthers forklaring:

Jeg tror på den Hellige Ånd, 
en hellig allmenn kirke,
de helliges samfunn, syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv. Amen.

Hva menes med det ?

Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro
på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men

den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst
meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast
i den sanne tro.

På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør
han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den
hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne
kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle
som tror. På den ytterste dag skal han vekke opp meg
og alle døde og gi meg og alle som tror på Kristus,
evig liv.

T.H.
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Lyrikk-
hjørnet
Den 25.mars er det Maria budskaps-
dag. Dagen blir feiret til minne om
engelen Gabriels besøk hos Maria,
da han bebudet Jesu fødsel ni måne-
der senere. I vår tradisjon har dagen
hatt flere navn; Vårfruemesse,
Marimesse om våren, Vårmesse og
Maria bebudelses-/ forkynnelses-/
budskapsdag. Dette var en av de eld-
ste kirkefestene, med røtter helt fra
det 5.århundre. På tross av sitt katol-
ske opphav, ble dagen feiret helt opp
mot det forrige århundre. Fra og
med 1771 ble dagen lagt til femte
søndag i faste. 

Inge Krokann har skrevet et dikt ;
”Marimess” som vi presenterer i
lyrikkhjørnet før påske:

MARIMESS
Signa morgon ved marimess,                       
når sola gløder i tindom;
skaren lyser på kvite randar,
og skuggen blåner på rindom.

Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med rim på grein
og glitr på alle engjer;
slik må ho skine den gullanharpa
som bibrar med tusen strengjer.

Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med fuglesong
og spel gjenom alle lier;
snart sit staren på stugutaket
og kvitrar mot berrflekk-tider.

Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med sunnansøg,
då er våren i kjømda;
symra søv under tunne fenner
og stundar mot sol i rømda.

Våren ventar bak bruna.

Signa morgon med påskesol
og lovsang frå englemunnar;
Krist er symra som renn i våren
med lækjing frå livsens brunnar.

Krist er våren bak bruna.

Elisabeth Kruse

DIKTBØKER AV 
RITA AASEN
Rita Aasen er pottemaker og forfatter,
bosatt i Søgne. Hun har blant annet
laget bønnekrukker for Bibelselskapet.
Krukkene er spredt over hele lan-

det. Det står en slik krukke utenfor cc-
kapellet på cc-marten på Gjøvik, der
kan du trekke kort med bibelvers.
Rita Aasen formidler trøst, håp og

tro gjennom sine dikt som er basert på
formuleringer fra Bibelen. Hun tror og
det holder. Hun viser veien å gå i mot-
gang, håpløshet og i glede.
Dette er fine gavebøker til den dikt-

glade med flotte naturbilder.

Hun har bla skrevet diktbøkene:
- Du er aldri glemt
- Du er dyrebar og høyt elsket
- Tegnet i Guds hender
- Han vandrer foran deg

Her kommer et av diktene hennes fra
boka: Du er dyrebar og høyt elsket

PERLEN
Du er elsket og verdifull,
en perle i min hånd sier Herren
La Min kjærlighet fylle ditt hjerte,
så alt det som hender deg,
til slutt kan tjene deg til det gode.
Du er den du er
fordi jeg bruker deg slik du er.
Jeg gir deg det du trenger til.
Er du god mot andre,
da gleder du Meg
Jeg har vandret foran
og lagt ferdig oppgaver til deg

Se dette:
At den største visdommen
er å kjenne Meg.
Jeg har gitt dine evner-
spesielt til deg.
Ikke sammenligne deg med andre.
Ikke se på deg selv som mindre verd
enn noen andre.
Jeg elsker deg av hele Mitt hjerte.
Jeg er her nå
for å vandre med deg
og styrke deg til din dag.

Og frykt ikke min perle,
du som jeg bærer med slik glede,
for den hånden som leder deg,
er naglemerket.

med hilsen fra
Helga MargreteFrydenlund

JULENATT

Dette diktet var med i julenummeret
2009, men desverre hadde det sneket
seg inn en feil i vers 2 som ødela
meningen i diktet. Dette beklager vi og
her kommer diktet på nytt:

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 monoton prosesjon,
til Jomfru Marias ære pris.

Det er høytidslyst 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

Merkedager i April
(PRILIS)

Sommersida på primstaven begynner
14. april. «April væde og mai kulde,
fylde bondens lader fulde.»
«Tordenvær i april gir godt år.»

10.
Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814.
14.
Sommerdagen. Mange steder flytte-
dag for tjenestefolk.
15.-21.
Flyttedag for husleiere (om våren).
16.
Magnusmesse etter Orkenøyjarlen
Magnus Erlandsson – dette er dagen
for å gå ut med grevet.
23.
St.Georgsdag. St. Georg var skyts-
helgen for spedalske hospitalene.
25.
Markusmesse etter evangelisten
Markus.
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Årsmelding for
Snertingdal
Menighet 2009
1. Menighetsrådets
sammensetning - utvalg,
komitéer og representasjon
A) Menighetsrådets sammensetning til
og med 31.10.09:
Helge Ødegård – leder, Gunn Hilde
Haugen Jostad – nestleder,  Ole Jakob
Rustad, Finn Brobakken, Harald
Austdal, Terje Asbjørn Hansen - geistlig
representant, Laila Brateng til 14.05.09,
Sissel Beathe Moen – vararepresentant,
fast representant fra 03.06.09, Bjørg
Kokslien – vararepresentant, Aud
Ingeborg Lehre Moen – vararepresen-
tant, Inger Amalie Aalseth – vararepre-
sentant, Erik Smedsrud – vararepresen-
tant, Jorun Laila Ulveseveen – varare-
presentant fra 03.06.09.
Menighetsrådet opplevde at et av rådets
faste medlemmer, Laila Brateng, gikk
bort den 15.05.09. Laila Brateng skjøtte
vervet som menighetsrådsmedlem på en
god og trofast måte. I takknemlighet for
hva hun stod for og de oppgaver hun
utførte som medlem i Snertingdal menig-
hetsråd, lyser vi fred over Laila
Bratengs minne.

Menighetsrådets sammensetning fra og
med 01.11.09:
Turid L Skundberg – leder, Sigbjørn
Haug – nestleder, Kåre Haugen, Marte
Schiager, Solfrid Engen, Arild Brenner,
Magne Ødegård Bekkelund – vararepre-
sentant, Tom Nordvoll – vararepresen-
tant, Grete Solvår Nereng – vararepre-
sentant, Tove Smedsrud – vararepresen-
tant, Bjørn Rustad – vararepresentant.

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

Gudstjenesteutvalg:
Terje Hansen – leder, Tor Arne Isene
(tom 01.10.09), Inger Schiager, Laila
Nygård, Helge Ødegård, Ole Jakob
Rustad

Redaksjonskomite for ”På
Kirkevangen”:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør,
Elisabeth Kruse, Arnhild Hasle, Magnar
Sjevelås, Terje Asbjørn Hansen. 

Kontakter:
KN-kontakt: Berit Bergli (kontaktperson
med Kirkens Nødhjelp)
Bibelselskapet: Anne Lise Aaslund

C) Representasjon
Gjøvik kirkelig fellesråd til og med
30.11.09:
Representant: Ole Jakob Rustad -
Vararepresentant: Helge Ødegård 

Gjøvik kirkelig fellesråd fra og med
01.12.09:
Representant: Kåre Haugen –
Vararepresentant: Sigbjørn Haug

2. Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Soknediakon John Olav Skard, 100% i
Biri og Snertingdal menigheter
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og
Snertingdal menigheter 
Kirketjener Arne Myrlid 
Menighetssekretær Laila Nygård 70 %
(derav utgjør klokkerfunksjonen 12%)
Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen (100
%) har utøvd saksbehandlerfunksjonen
for menighetsrådet.

B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Sokneprest Terje Asbjørn Hansen –
100%, omfatter tjenester i Toten prosti
Sokneprest Tor Arne Isene – 50 % til og
med 30.09.09

3. Arbeidet i menighet og
menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 11 ordinære
menighetsrådsmøter. Det er journalført

82 politiske saker og 66 referatsaker
dette året.

Saker som har vært behandlet :
Valg 2009: opprettelse av nominasjons-
komité, valgstyre, stemmestyrer, forslag
på kandidater til bispedømmeråd/kirke-
møte, godkjenning av kandidatliste til
menighetsrådsvalget, kunngjøring og
gjennomføring av valget, evaluering av
valget, fremstilling av nytt menighets-
råd, Årsstatistikk 2008, Årsmelding
2008, Menighetens årsmøte, Årsregn-
skap 2008 – med disposisjoner,
Revisjonsberetning 2008,
Regnskapsrapporter/Budsjettkontroll,
Møteplan, Plan for trosopplæring,
Implementering av trosopplæringsrefor-
men i Toten prosti, Lysvåken – advents-
natt i kirken, Frivillige til konfirmantleir,
Konfpro 2010, Konfirmasjons-dager
2011, Konfirmantjubileum, Alphakurs,
Menighetens misjonsreise – verveak-
sjon, Menighetsbasar, Utbedring av lyd-
anlegg i Seegård, Anskaffelse av piano
Seegård kirke, Kirkegårdsdugnader,
Kirkemusikk/Konserter,
Gudstjenesteplaner/endring av gudstje-
nestetidspunkt, Diakoni/diakoniutvalg,
Juletrefest, Konstituering av nytt menig-
hetsråd: Valg på leder og nestleder, Valg
på representant og vararepresentant til
kirkelig fellesråd, Årsbudsjett 2010,
Offersøknader 2010,

B) Menighetsmøte
Det har vært avholdt ett menighetsmøte.
Menighetens årsmøte ble holdt etter
gudstjenesten i Seegård kirke søndag
22.mars 2009. Saker til behandling var:
- Orientering om arbeidet i soknet -
årsmelding for 2008
- Hovedlinjer i årsregnskapet for 2008 
- Orientering om kirkevalgene

C) Årsstatistikk 
(se tabell neste side)

D) Trosopplæring
Trosopplæringsprosjektet
Alle menighetene i Toten prosti ble til-
delt midler for å innføre trosopplærings-
reformen høsten 2009. Arbeidet med
dette er i gangsatt i prostiet og på felles-
rådsnivå – blant annet er det nedsatt et
felles trosopplæringsutvalg i kirkekom-
munen som skal utarbeide en plan for
trosopplæringen.
Trosopplæringstiltak som er gjennomført
i 2009:
- Dåpssamtale med utlevering av DVD
om dåp 
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- Dåpslys gis til alle dåpsbarn
- Gudstjeneste med 4-åringer i forbind-
delse med utdeling av Barnas kirkebok,
hvor 17 4-åringer møtte opp
- Kirekrotteteaterforestilling i Seegård
kirke våren 2009 hvor barn i alderen
3-6 år var invitert
- LysVåken – adventsnatt i kirken for
11-åringer, med god oppslutning.

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

Konfirmantopplæring
KonfPro 09, et konfirmantopplegg som
er likt for alle menigheter i kommunen,

ble gjennomført. Det var 25 ungdommer
fra Snertingdal menighet som deltok i
forberedelsene til konfirmasjonen og ble
konfirmert i september, 11 i Nykirke
kirke  06.09. og 14 i Seegård 20.09. Den
første fellessamlingen for alle konfir-
manter i kirkekommunen, KICKOFF I,
ble avholdt i Hunn kirke i januar. Så
fulgte en periode med lokalt opplegg
hvor konfirmantene ble inndelt i  grup-
per som forberedte aktiv deltakelse i en
gudstjeneste. Hovedbolken av konfirma-
sjonsforberedelsen var leiren 23. til 28.
juni som hadde hovedbase på Høgskolen
i Gjøvik.
Som tjenesteoppgave hadde konfirman-
tene husstandsinnsamling til Kirkens

Nødhjelps fasteaksjon den 31.mars.
Innsamlingsresultatet i Snertingdal ble
kr. 21 584,50. En stor takk rettes herved
til konfirmantene og foreldre og andre
frivillige som bidro til gjennomføring av
aksjonen ”SOS fra sør”.

E) Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 2 møter i
2009.

Temakvelder
I samarbeid med diakoniutvalget i Biri
har det blitt arrangert 1 temakveld i
2009.
Den 17.september var det temakveld i

ÅRSTATISTIKK
Nøkkeltall 2009 2008 2007
Innmeldt i DNK 1 0 0
Utmeldt av DNK 1 2 4
Dåp utført i soknet 21 24 14
Døpte med bostedsadresse i soknet 17 15 11
Ekteskapsinngåelser 6  2 4
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 0 0 0
Gravferder 37 25 23
Unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten 25 25 26

Ant./Ant. delt. Ant./Ant. delt. Ant./Ant. delt.
Hovedgudstjenester på søn- og helligdager 51 / 3015 52 / 2814 54 / 2944
(julaften og 17.mai medregnet)
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. gudstjeneste 59,1 54,1 54,5
på søn- og helligdag
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 6 / 385  9 / 467  5 / 120  
Gudstjenester totalt 57 / 3400 61 / 3281 59 / 3064
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. gudstjeneste 59,6 53,8 51,9

Ant./Ant.gjester Ant./Ant.gjester Ant./Ant.gjester
Gudstjenester m/nattverd (Institusjonsgudstj.medregnet) 29 / 577 41 / 740 36 / 498
Gjennomsnittelig antall nattverdgjester pr. gudstjeneste 19,9 18 13,8

Ant./Ant.delt. Ant./Ant.delt. Ant/Ant.delt.
Gudstjenester med skriftemål 0 0 0
Familiegudstjenester (julaften ikke medregnet) 4 / 323 4 / 401 8 / 423
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. familiegudstjeneste 80,8 100 52,9
Julaftensgudstjenester 2 / 285 2 / 288 2 / 310
Påskedagsgudstjenester 1 / 30 1 / 20 1 / 47
Allehelgensgudstjenester 1 / 98 1 / 84 1 / 98
Konfirmasjonsgudstjenester 2 / 605 2 / 499 2 / 615
Gudstjenester for ungdom 0 0 0
Gudstjenester for barnehage- og skolebarn 3 / 294 3 / 310 1 / 35
Institusjonsgudstjenester 4 / 77 5 / 100
Konserter i egen regi 3 / 260 3 / 398 3 / 253
Konserter i regi av andre (utleie) 4 / 553    

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år. I 2009 ble det avholdt totalt 57 gudstjenester mens det i 2008 totalt var 61 gudstjenester. I dette tallet er
det medregnet gudstjenester på alders- og sykehjemmet, kirketuften på Kirkerud og på Betel. Gudstjenestedeltakelsen er høyere i 2009 enn foregående år; en
økning fra 53,8 til 59,6 i gjennomsnittlig deltakelse. Tilsvarende tall i 2007 var 51,9. Dette er et positivt trekk for Snertingdal menighet i en tid hvor det på
landsplan er synkende gudstjenestedeltakelse.
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Seegård kirke med Per Anders
Nordengen som kåsør og Astrid Ekern
bidro med sang og musikk.

Fasteaksjonen
Er nevnt under konfirmantopplæring.
Det er konfirmantene som danner grunn-
stammen i bøssebærerkorpset, men det
er ønskelig at hele menigheten skal ha et
ansvar for fasteaksjonen. Derfor utfor-
dres også voksne til bøssebærertjeneste
og som sjåfører, spesielt blir konfirman-
tenes foreldre oppfordret til å delta som
sjåfører.

Besøkstjeneste
Menighetens frivillige besøkstjeneste har
4 besøkere i funksjon. 

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

Sjelesorg
En betydelig del av arbeidstid for prest
og diakon ligger innenfor feltet sjele-
sorg. Dette er samtaler med enkeltmen-
nesker eller flere, sykebesøk og husbe-
søk.

F) Kirkemusikk
Etter et ”prøveprosjekt” i 2008 ble
Seegård kirkes kor slått sammen med
Biri Kantori i 2009. Korets nye navn ble
Biri Snertingdal kantori. Ved årets slutt
var det registrert 27 aktive sangere i
kantoriet. Kantor Inger Schiager har
vært korets dirigent og primus motor
sammen med korets styre. Kantoriet har
hatt samarbeid med Gjøvik
Spelemannslag om Folketonemesser i
Biri, Seegård og Hunn kirker, Dessuten
har kantoriet deltatt ved
Taizegudstjeneste i Seegård og Biri, ved
gudstjenestene i Biri kirke og Nykirke
på Allehelgensdag. Grupper fra kantoriet
har også deltatt i forsangertjeneste ved
noen gudstjenester.
Det har vært vårkonsert både i Biri og
Seegård sammen med musikere fra
Gjøvik Spelemannslag. Dessuten ble det
arrangert julekonsert i Seegård kirke hvor
Ragnhild Skundberg og  Ole Jakob Rustad
var med som solister. Dessuten deltok
Ragnhild Wesenberg – cello, Madelen
Jostad – orgel og vokalgruppa Dugg.
I forbindelse med anskaffelse av et kon-
sertpiano til Seegård kirke, ble pianoet
innviet ved en konsertavdeling på

menighetsbasaren 25.oktober. Der deltok
Snertingdal Gospelkor, Gunn Inga
Tofsrud – fiolin, Inger Schiager – piano
og kantoriet.
Menigheten har et godt samarbeid med
Snertingdal Gospelkor som har Seegård
kirke som øvingssted. Gospelkoret har
40 medlemmer. Snertingdal menighet er
takknemlige for det arbeid som
Gospelkoret utøver.
Det var bra oppslutning om vårkonser-
ten, julekonserten og konserten på basar-
kvelden.
Menigheten sto som arrangør av
Pasjonskonsert med Gjøvik
Kammerensemble 18.mars. Til denne
konserten møtte ingen opp, så konserten
ble avlyst. Sanggruppa 4Fun og organist
James Dickens var bidragsytere ved
konsert i Seegård kirke, kun 10 personer
kom til denne konserten.

Foruten konsertene i menighetens regi,
har kirkene vært utleid til 4 konserter i
2009.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 4 num-
mer i 2009. Dette var bladets 21.årgang.
Bladet ble trykt hos Land Trykkeri på
Dokka og opplaget er på 1250 eksem-
plarer. Distribusjonen til alle husstander
i Snertingdal utføres av Oppland
Distribusjon. Dessuten er det 140 perso-
ner bosatt utenfor soknet som har tegnet
abonnement på bladet.

H) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren på høsten er blitt en
tradisjon. Dette året var inntekten øre-
merket innkjøp av piano til Seegård
kirke. Det var engasjert mange loddsel-
gere til forhåndssalget, blant annet ble
medlemmene i Biri Snertingdal kantori
og Snertingdal Gospelkor engasjert.
Innsatsen ved å få  mange loddselgere
og god oppslutning om basarkvelden ga
”rekordinntekt”! Bruttoinntekten ved
basaren i 2009 var på  kr. 37 308.-.

4. Bygg og Anlegg
A) Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt
ansvar å sørge for drift og vedlikehold
av kirker og kirkegård, er det behov for
lokalt initiativ til å utføre oppgaver.
Dugnaden på kirkegårdene om våren er
et viktig bidrag. En må bare berømme
den innsatsen som ble gjort på kirke-
gårdsdugnadene den 6.mai.

B) Anskaffelser
Som nevnt tidligere ble det innkjøpt
konsertpiano til Seegård kirke i 2009.
Pianoet er fra Steinway & Sons, modell
V-125 sort polert. Modellens høyde er
125 cm, bredde 152,5 cm og dybde 67,5
cm. Netto vekt er 267 kg. Det er montert
spesialhjul og original pianotrekk i vinyl
medfølger. Dessuten inngår Balz piano-
krakk, mod. 65A i kjøpet.

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

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

Snertingdal den 03.02.10

Turid L Skundberg
Menighetsrådsleder

Gunhild Ekerhaugen
Saksbehandler
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Misjonsmøter
før og nå
Av: Øyvind Håland, foreningskonsulent NMS

Vi veit alle at det har skjedd store forandringer med vårt sam-
funn i løpet av de siste 100 år. Radio, TV, biler, fly, internett
osv. er kommet for å bli, eller nye ting kommer som gjør sam-
funnet enda mer annerledes enn det vi er vant til.
Misjonsmøtene har imidlertid holdt seg ganske stabilt slik det
alltid har vært: Det er sang, høytlesning fra misjonsblad, andakt,
kaffe og noe å bite i, bønn og kollekt. Tiden man bruker til
håndarbeid har nok sunket betraktelig, og det hender at besø-
kende prdikant drar fram en bærbar PC og andre duppeditter.
Og sist men ikke minst: Antall deltagere på møtene har ofte gått
drastisk ned.

Da blir spørsmålet: Bør noe forandres, slik at nye medlemmer
kan finne veien inn i foreningen og føre arven videre? Jeg tror
ikke noe bør forandres bare for å forandre på noe. Det er viktig
at en er trygg på hva som skjer. Men det kan hende at det er
nødvendig med noen forandringer, og da må det være en grunn
til at det gjøres. Jeg tror ikke foreningenes tid er forbi, for beho-
vet for fellesskap, for sosialt samvær, og for å arbeide for noe
en ser er viktig, er der nå også. Alle disse behov kan møtes i en
forening, nesten uansett hva den arbeider for.

Så blir utfordringen å formidle misjonsakseptet inn i vår såkalt
moderne sammenheng. Vi har ikke og bør ikke ha noen bekjen-
nelsesplikt i våre misjonsforeninger, og netopp derfor kan de
virke misjonerende også i vårt eget land. Det vi ofte ser er at der
flere blir utfordret til å lese høyt fra et misjonsblad, eller fra en
bok, lese en skrevet bønn, telle opp kollekt eller andre oppgaver,
jo mer føler de eierskap til foreningen og jo kortere er veien til
en klar bekjennelse etterhvert. Kanskje en åpningsbønn der alle
har en liten setning hver, som de kan lese høyt, kan være et tips.
Fin gjerne på noe selv!

Det sosiale er viktig, vi trenger å møte andre mennesker ansik
til ansikt, vi trenger å bli sett og hørt, føle at vi betyr noe for
andre. Kanskje kan det være en ide å la alle (som har lyst) si litt
om hvordan de har det, så kan en jo be en kort bønn for det som
har kommet fram. Dette må ikke bli truende eller tvinges igjen-
nom, og det må være taushetsplikt blandt medlemmene om det
som sies selfølgelig.

Til sist vil jeg nevne personlig invitasjon – folk tør ikke komme
om de ikke er invitert, og helst får følge hele veien – sånn er det
bare, også med meg.

Seter-minner
(mel: Barnatro.) D-dur.

Inn på Svarkeåsens fjell i naturens kjempevell
der de lune skoger støter i mot fjell, ligger
Hasliseter fritt med ett utsyn vent og vilt.
Ja dens make du ei neppe finne kan.

I fra Hasliseters vang Drokseth seter skue kan,
der de speiler seg i Svarkens klare vann:
Der de seterbuer små gamle værslitte og grå,
der de toner flått som Slott fra svunnen tid.

Se den fagre setervang med budeie lokk og sang.
Den seg blander titt med budskapens bjelleklang.
Der er hulderens musikk, fjellets gamle romantikk
som har ligget over fjell i hundre år.

Her er godt for våre dyr, sauer, hester, geiter, kyr,
de seg boltre fritt i sommerglede yr. Glemme vinter
mørk og lang her er gress og friske vann. Her er
sol og glede dagen lang.

Ser du Biriåsens prakt, store skoger står på vakt.
Mens den milde sommervinden ligger svakt.
Bratengsetra kan vi se, Engumssetra like ved.
Denne skjønnhet den har fanget hvert ett sinn.

Inn på Lundssetra vi drar, der vi var med mor og far,
det er mange mange år telbars i tid.
Nygårdsetra ligger der, Røstadsetra ganske nær,
Husbrukshytta kan vi se litt lenger ned.

Er du trett på skjel og sinn, legg mot åsen veien inn,
kanskje livets verdi atter du da finn.
Hasliseter god som få, folkene likeså.
Lat oss gjemme minner vi har der i frå.

Refr:
Kråkhuggu- Kråkhuggu, Sæterlivet det er borte nu.
Kråkhuggu- Kråkhuggu. Ja sæterlivet det er borte nu.

Av: Harald Sørli og Kåre Nettum
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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

17
PÅ KIRKEVANGEN

Sportsgudstjeneste
på Skihytta
Det ble en fin sportsgudstjeneste søndag
7.mars på Skihytta. Arild Brenner og Svein
Erik Hasle sørget for god musikk med sine
trekkspill. Har sammen med Terje Hansen
som var forrettende prest. Etter gudstjenes-
ten ble det tid til en hyggelig prat over kaf-
fen. Takk til Åsen Vel som var positive til
arrangementet og tok i mot oss.

Foto: Turid L. Skundberg.
T.H. 
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Slekters gang
Døpte
Syver Kjeverud Dullum 31.1. i
Biri kirke
Anne Pettersen-Moe 14.2.

Døde
Harry Konrad Rotstigen f. 1926
Magnhild Kristine Nygård f. 1943
Magnus Onsrud f. 1923
Kåre Sandvold f. 1926
Rolf Wilhelm Larsen f. 1935
Gerd Torbjørg Bakke Alund f. 1941
Ole Ingvald Markeng f. 1944
Ingeborg Lisbakken f. 1924

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

18 PÅ KIRK
EVANGEN

Frist for stoff
til neste nummer er
onsdag 21. april
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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

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

19
PÅ KIRKEVANGEN
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21.mars Maria budsk. dag
Nykirke kl. 12,v/Erlimo
Salme 113
-Takkoffer: Menighetens arbeid

28.mars Palmesøndag
Seegård kl. 12, v/Erlimo
-Joh. 12,12-24
Takkoffer: Det Norske
Bibelselskap

1.april Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19, v/Hansen
-Joh. 13, 1-15
Takkoffer: Norges KFUM-KFUK

2.april Langfredag
Seegård kl. 12,v/Hansen
- Mark. 14, 26-15,37

4.april, Påskedag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
-Joh. 20, 1-10
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt/Thailand

11.april, 1 s.e. påske
Seegård kl. 12,familiegudstj.
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

18.april 2.s.e. påske
Nykirke kl. 12, v/Hansen
-Joh. 21,15-19
Takkoffer:  Vest-Oppland
Søndagsskolekrets
Menighetens årsmøte. Kirkekaffe

25.april 3.s.e. påske
Seegård kl. 12, v/Sønstegaard
-Joh. 14, 1-11
Takkoffer: Menighetens arbeid

2.mai 4.s.e. påske
Nykirke kl. 12, v/Hansen og Alf
Salvesen
- Jes. 1, 18-20
Takkoffer: Den Norske
Israelmisjon

9.mai, 5.s.e. påske
Seegård kl. 12, v/Sønstegaard
- Matt. 6, 6-13
- Takkoffer: Menighetsbladet

13.mai , Kr. Himmelfart
Nykirke kl. 12, v/Hansen
- Apgj. 1,1-11
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt/Thailand

16. mai ikke gudstj. i Snertingdal

17. mai, Grunnlovsdag
Seegård kl. 10.30, v/Hansen
-Joh.12,35-36
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Felles for NLM:
22.4.- 24.4. Møteserie v/ Kari Helene
Haugen. Torsdag Betel kl 19.00.
Misjonsmøte. Sang og musikk v/
Øyvind Alund m.fl. Fredag Seegård
kirke kl 19.00. Fest. Sangvennene del-
tar. Lørdag Seegård kirke kl 11.30.
Formiddagstreff. Mye sang og musikk.

Markeng Misjonsforening:
Onsdag 24.3.kl 19.30: Misjonsmøte.
Onsdag 26.5.kl 19.30: Misjonsmøte.

Nykirke/ Tabor Normisjon:
Mandag 12.4. kl.19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby v/ Thor
Lindstad.
Onsdag 12.5.kl 19.00: Felles misjons-
fest i Seegård kirke for Normisjon i
Snertingdal v/Reg.leder Arne Bøe. Sang
v/ Snertingdal gospelkor.
Søndag 27.06 kl.12.00: Stevne på
Lundssetra v/ Mona og Anfinn Kolberg
og ei ”Blåsegruppe”.        

Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS:
Onsdag 24.3. kl.19.00: Misjonsmøte hos
Marie og Leif Kvernlien. 
Onsdag 28.4. kl. 19.00:Misjonsmøte hos
Ester og Einar Hovdelien.
Onsdag 26.5. kl. 19.00: Misjonsmøte
hos Agnethe og Norleif Nordby.
Onsdag 30.6. kl. 19.00: Misjonsmøte
hos Ingrid og Arvid Haug.

Øvre Snertingdal misjonsforening av
NLM:
Mandag 24.5.(2.pinsedag) kl.11.00.
Stevne på Betel v/Gunnar Karlsen.
Onsdag 16.6.kl.19.00: Misjonsmøte på
Kampebu.

Midtre Snertingdal Misjonsfforening
av NLM:
Torsdag 13.5.kl.19.00: Misjonsmøte.
Torsdag 17.6.kl.19.00: Misjonsmøte.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 14.4.kl.19.00: Misjonsmøte i
Seegård kirke v/Aslaug Buflaten.
Onsdag 12.5.kl 19.00: Felles misjons-
fest i Seegård kirke for Normisjon i
Snertingdal v/Regionleder Arne Bøe.
Sang v/ Snertingdal gospelkor.

Alle er velkommen!

Velkommen til 

gudstjeneste

20 PÅ KIRK
EVANGEN
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