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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn
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Biri Prestegjeld.
SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS
BESØKS-ADRESSE: Seegård krk,
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Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81
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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
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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
Kom mai du skjønne milde
Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn, er ei sangstrofe
som surrer rundt i hode mitt utover i april. Når mai kommer er den
ofte ganske kald, slik var det de første maidagene i år. Ofte kaldere
enn før på våren. Trøsten må være ordtaket som lyder: «Mai kulde
gjør bondens lader fulle». I hvertfall bra for gras og korn at de ikke
vokser for raskt til å begynne med.

Uansett vær, jeg gleder meg til mai som begynner med flaggheising
og korpsmusikk og de kjente arbeidersangene som spilles i radioen.
Likeså vårsangene som spilles på Nrk p1 hver sondag morgen. 
Og mer flagg og korpsmusikk blir det utover i måneden. Jeg ble aldri
noen musikker, men liker godt å høre musikklaget vårt spille, ikke
minst på 17. mai. Håper de som kan å spille og de som kan lære,
melder seg inn i musikklaget og dermed er med å sikre korpsmusikk
i bygda vår langt inn i framtiden.

Sangen og musikken sammen med fuglesangen ute i naturen, hjelper
meg å komme skikkelig ut av vinterdvalen. For ikke å snakke om når
det blir grønt lauv og graset gror rundt omkring. Elvesusen er også
viktig, når den høres lange veger er det trivelig. Det er vår.

Nå ja, jeg må ikke glemme at det er mye å gjøre når våren kommer,
ikke minst på en gard. Det er mye som skal ordnes og det blir ofte
lange dager. Men, med lange lyse kvelder går det lett allikevel.

La oss ta vare på vårstemningen og nyte den.

Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde, fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne, at jeg igjen deg så.
Akk - kjære mai hvor gjerne gadd jeg i marken gå.

Om vintern kan man have så mangt et tidsfordriv,
man kan i snøen trave, åja, et lystig liv.
Men når seg lerker svinge, mot sky med liflig slag
på engen om å springe, det er en annen sak.

Kom derfor mai du milde, gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde, fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne, at jeg igjen deg så.
Akk - kjære mai hvor gjerne gadd jeg i marken gå.

God vår og sommer!

Bernt Nygård
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Oppslagstavla Evangeliesenteret 
Vi får besøk av Evangeliesenteret i
Seegård kirke fredag 4.juni kl. 18.00.
Sang og musikk. Bevertning. 
Alle er velkommen ! 

Countrykveld
Det blir Countrykveld i Seegård kirke
fredag 18. juni kl. 19.00.  Enkel bevertning. 
Alle er velkommen!

Formiddagstreff i Seegård kirke
Diakoniutvalget i Snertingdal inviterer til formiddagstreff i
Seegård kirke mandag 7. juni kl 12.00.
Vår utsendte medarbeider treffer en optimistisk diakonen

på kirketorget og spør hva slags treff dette er. Innholdemessig
vil nok dette passe best for de over femti. Men alle er sjølsagt
velkommen understreker diakon John Olav. Det vil bli et vari-
ert program med ord for dagen, mye sang, bevertning, utlod-
ning og kanskje et tema (foredrag). Og ikke minst er den sosi-
ale biten viktig på et treff som dette. Utviklingen har blitt slik
at naboer og gamle kjente treffes ikke like ofte som før.
Vi har jo så flotte lokaler her i Seegård, så hvorfor ikke

bruke det også til en slik aktivitet, smiler  diakonen.
De som ikke har bil eller skyss hvordan skal de komme

seg av gårde? Vi har et kjørekorps klar så alle som ønsker seg
på formiddagstreff skal få skyss. Jeg veit at mange eldre er
beskjedne. Men legg beskjedenheten til side denne gang og
ring John Olav Skard på nummer 40827011.

Velkommen til Seegård 7. juni kl 12.00.
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”Våren i ord
og toner”
Vårkonsert i Seegård kirke
tirsdag 1. juni kl. 19.00
med Biri-Snertingdal
Kantori og Gunn Inga
Tofsrud - fiolin.
Kollekt ved utgang.
Arr.:
Snertingdal menighetsråd

Stevne på Betel
Mandag 24. mai (2. pinsedag) kl 11.00.
Taler er Gunnar Karlsen. Sangvennene synger.
Bevertning. Alle er velkommen.
Arr. NLM. Misjonsforening i Øvre Sn-dal.

Nedre Snertingdal Lokalhistoriegruppe
Aktivitetsplan sommer/høst 2010:
Tid Område Arr. Møtested
Ons 26. mai Tur  Skøyen-Bjørke, Redalen Felles med Red. Hist. gruppe Skøyen?

kl.18.00
Ons 2. juni Tur Rådalen teglverk Skytterhuset

kl.18.00
Ons 16. juni Tur Skundbergsroa Nyheim

kl.18.00
Ons 30. juni Tur Gulsetroa Ø. Snertingdal Felles med Snertingdalstreff Lia

kl.18.00
Ons 25. aug. Tur Dalheim-Ruud-Bakkom Felles med Snertingdalstreff Dalheim

kl.17.30
Ons 8. sept. Tur Skogheim-Seegård Nyheim

kl.17.30
Endringer kan skje, opplyses ved annonsering i avis.

Snertingdalstreff
har følgende arrangement/rusleturer i sommer:
Dato Sted Frammøte Tid
8.juni Ringshella Ringsrud kl. 18.30
30.juni Gulset Lia kl. 18.00

(sammen med nedre Snertingdal)
13.juli Skytterhuset/Kvernlien Skytterhuset kl. 18.30
3.august Hovdelien Pina kl. 18.00

(Aust-Torpa)
25.august Dalheim-Ruud-Bakkum Dalheim kl. 17.30

(sammen  med nedre)
5. sept. Kråkhuggukampen Riksvei 250 kl. 11.00

Torpeåsen
Annonseres også i OA
Værforbehold.  Kontaktpersoner: Arve 61183722  Per 99533516

Hjemmets Venner
Hjemmets takker hjertligst for
følgende minnegaver:
- i forbindelse med Bjørn Ekerhaugens begravelse
- i forbindelse med Harry Rotstigens begravelse
- i forbindelse med Kåre Sandvolds begravelse

Lars Ligaarden, leder

Velkommen til diakoniens dag
i Seegård kirke søndag 6. juni kl 12.00
Hansen og Skard. Kirkeskyss og
kirkekaffe v/ Sanitetsforeningen.
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Min salme
En ting jeg er veldig glad
for er at vi i skolen fikk i
oppgave å lære salme-
vers. Kanskje var vi
dengang ikke så begeis-
tret for puggingen, siden
har jeg innsett den verdi
vi barn ble tilført
gjennom salmeskatten.
Det er vakre perler som
skal skinne for oss livet
ut.

Den salme som idag  betyr
veldig mye for meg står i
Norsk Salmebok nr. 490.

Blott en dag, et øyeblikk
om gangen. Hvilksen trøst i
hva som kommer på. Skulle
da bekymring ta meg fang-
en? Allting hviler i min
faders hånd. Han som har
for meg et fadershjerte. Av
sitt rike forråd vil han gi.
Hver en dag dens del av
fryd og smerte. Hva jeg
trenger all min tid.

Selv han alle dager nær vil
være. For hver særskilt
dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring
vil han bære. Stille stormen
med sin allmakts røst. Og
sin dyre eiendom bevare,
denne omsorg har han tatt
på seg. Som din dag skal
og din styrke være, dette
løftet ga han meg.

Hjelp meg da å hvile trygt
og stille, blott i dine løfter
Herre kjær. Og ei troens ei
dens trøst forspille, som i
livets ord meg lovet er.
Hjelp meg Gud å nynne på
den sangen, så mitt hjerte
mer og mer den kan. Blott
en dag, et øyeblikk om
gangen, til jeg når ditt
gode land!

Jeg vil utfordre John Bergli
til å skrive « Min salme « i
neste nummer av bladet.

Hilsen Olaug Ringvold

Søndag 21. mars møttes de to kirkekorene i
Vest-Oppland til felles innsats i Seegård kirke.
Da var det duket for samarbeid mellom Biri
Snertingdal kantori og Søndre Land kirkekor
med dirigentene Inger Schiager og Gerd
Myklebust Wang. Korene er ikke så ulik hver-
andre i størrelse, men fordelingen mellom
menn og kvinner er noe ulik: mens Biri
Snertingdal kantori er kvinnedominert er koret
fra Søndre land i større grad mannsdominert,
hvis en ikke legger mer i det enn begrenser
seg til å knytte ”dominans” kun til antall
stemmer. Det betyr også at de utfyller hveran-
dre på en fin måte. Spennende møte ble det i
alle fall – med 3 fellesnummer og ellers egne
avdelinger fra begge kor! Og, en må vel ha
lov til å si at det er tydelig at begge kor (og
dirigentene!) er fasinert av folketoner! Mange
av sangene var nettopp tonesatt med folketo-
ner – fra de lokale til utenlandske fra mer
eksotiske og fjerne himmelstrøk.

Vertene åpnet med søramerikanske toner og
Samba do Brasil, sunget som kanon, fulgt av
den like søramerikanske Håpstango som er fra
Uruguay/Argentina. På en måte kan en vel
plassere disse i kategorien ”folketoner” fra et
annet kontinent. Deretter fulgte Overmåte fullt
av nåde etter en folketone fra Oppdal og Kom
regn av det høye, en folketone fra Vardal.
Arrangør av denne er for øvrig kantoriets diri-
gent, Inger Schiager. 

Det første av fellesnumrene var plassert etter
denne innledningen. Begge korene samstemte
i Når jeg min ret, også den etter en folketone
fra Vardal, og nå var det dirigenten fra Søndre
Land, Gerd Myklebust Wang, som sto for
arrangementet. 

Søndre Land kirkekor vartet i sin første avde-
ling opp med Herre Jesus gi meg nåde, også
det en folketone, denne gang fra
Øyslebø i Vest-Agder, fulgt av
lovsangen Du omgir meg.

Denne søndagen var det Maria
budskaps dag, og i den anledning
framførte Biri Snertingdal kantori
den latinske Ave Maria, også kalt
Engelens hilsen, en katolsk bønn
rettet til Jomfru Maria, med melo-
di ved Trond H. F. Kverno.  En
settes i en spesiell stemning når
slike bønner synges, ikke minst
når det gjøres på latin. Deretter
fulgte kantoriet opp med Det fin-
nes en dyrebar rose. Teksten her
er av Svein Ellingsen og melodi

av Egil Hovland, begge produktive og solide
bidragsytere i forhold til tekster og melodier
som benyttes mye i det norske kirkeliv. 

Søndre Land kirkekor hadde delt inn sine
framføringer i tre avdelinger og fulgte nå opp
med en avdeling med fire sanger. Dette var
Vem skal vi gå til Herre, den engelske Surely
Goodness og aftensangen O bli hos meg, før
de avsluttet denne avdelingen med
Velsignelsen. Både tekst og melodi til O bli
hos meg er fra siste halvdel av 1800-tallet,
riktignok oversatt til norsk av Gustav Jensen
på tidlig 1900-tall.  Fellesnummeret som fulg-
te nå var An Irish blessing, en irsk bønn/ vel-
signelse av James E. Moore jr.

Deretter var det nok en gang landingene sin tur,
nå med Henning Sommerros Se solens skjønne
lys og prakt og til sist I himmelen, sistnevnte
fra 1600-tallet, oversatt til norsk  av Landstad i
1861, tonesatt med en norsk folketone fra
Heddal. Koret stiller for øvrig med to solide
solister i Håkon Solum og Lisbeth Snuggerud. 

Det var naturlig å avslutte kvelden – og sam-
arbeidet for denne gang - med et fellesnum-
mer. Denne kvelden ble Afrikansk bôn sunget
omtrent så taket løftet seg i Seegård kirke!
Det merkes når et kor får nærmest dobbelt
besetning, og rundt 50 villige stemmer!
Sangen stammer fra en afrikansk bønnebok,
”tolket” til svensk av Bengt Hallberg i 1970.
Og, det må virkelig sies at denne var det
”svung” over søndag 21.mars!

Til slutt må nevnes at Søndre Land kirkekor
har 10-års jubileum i år, og noe av repertoaret
på denne konsertkvelden var sanger som
senere i vår skulle være med på en jubileum-
stur til Budapest.

Magnar Sjevelås

Konsert i Seegård kirke

Korene avsluttet kvelden- og samarbeidet med fellesnum-
mer. Sangen Afrikansk bøn ble sunget omtrent så taket løf-
tet seg i Seegård kirke. Det merkes når et kor får nærmere
dobbelt besetning, og rundt 50 villige stemmer!
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Barnetog, musikk-korps, norske
flagg, faner, bunadskledde mennes-
ker, 17.mai-sløyfer, hurrarop, russ,
brus, is, pølser, 17.mai-tuter, sekke-
løp, potetløp, 17.mai-taler og ”Ja, vi
elsker ”, det er vel sammenfatningen
av vår 17.mai feiring. 
Setter vi feiringen i et historisk per-
spektiv, er det grunnloven, Eidsvoll,
1814, Wergeland og Bjørnstjerne
Bjørnson som blir stikkordene. 

Barnetog og 17.mai-taler
Bjørnstjerne Bjørnson er den som
krediteres som ”oppfinner” av barne-
togene. 

I 1870 var han formann i festkomité-
en i Christiania, og 16.mai skrev han
i avisa at småguttenes flaggtog skul-
le samles på festningen. Derfra mar-
sjerte over tusen gutter gjennom
byen; med flagg, musikk, sanger og
hurra-rop. Allerede neste år hadde
skikken spredd seg til flere byer, og i
dag er barnetoget noe av det mest
typiske ved hele 17.mai-feiringen.
Da Bjørnson var 16 år, skrev han sin
første 17.mai-tale. Det ble ikke den
siste. Han holdt sikkert mer enn
femti 17.mai-taler i sitt liv. 

Nasjonalsangen
Bjørnson er også forfatteren bak tek-
sten til vår nasjonalsang ”Ja, vi
elsker dette landet som det stiger
frem,” …..  Sangen ble opprinnelig
skrevet som et dikt og trykket til
Stortingets åpning i 1859, og var et
innlegg i unionsstriden. 

17.mai 1864 ble sangen framført på
Eidsvoll i forbindelse med 50-årsju-
biléet til Norges grunnlov. Dagens
versjon av sangen forelå først i 1869,
og Bjørnsons fetter, Rikard
Nordraak, hadde skrevet melodien.
Den ble fort veldig populær og alle-
mannseie. Den ble skrevet inn i sko-

lens lesebøker og sunget i barneto-
gene.

Samfunnsdebattanten, Bjørnson
Men Bjørnstjerne Bjørnson er kjent
for mye mer enn nasjonalsang og
barnetog. Han var i sin samtid en
kjent forfatter, dikter og samfunnsde-
battant. Bjørnson gikk stadig på bar-
rikadene for å kjempe for rettferdig-
het og fred, sine synspunkter i uni-
onsstriden, sin kritikk av kirke og
kristne dogmer og sitt politiske enga-
sjement.

Hans samfunnsengasjement var
enormt. Noe som medførte at han
fikk både venner og ikke minst
uvenner i alle samfunnslag. I lange
perioder forlot han Norge med hele
familien for å få ro til å dikte.

Dikteren, Bjørnson
I år er det 100 år siden Bjørnstjerne
Bjørnson døde. Kanskje er det sam-
funnsdebattanten og taleren som har
størst betydning i hans ettermæle,
men han var også en stor forfatter.
Hans forfatterskap var sterkt påvirket
av de saker han engasjerte seg i. 
Han skrev blant annet bondefortel-
lingene ” Synnøve Solbakken” og
”En glad gutt” og andre fortellinger
og romaner. Han var tidlig ute med
de første realistiske problemdramaer
som skuespill-forfatter. I tillegg
skrev han en rekke sanger og dikt.
Han fikk Nobelprisen i litteratur i
1903, så hans forfatterskap må også
ha hatt en stor betydning.
I perioder var han også teatersjef ved
Ole Bulls teater i Bergen og teaterdi-
rektør ved Christiania teater.

Bjørnsons lokale tilknytning
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
Aulestad i Gausdal er et av Norges
mest bevarte kunstnerhjem. Her
bodde Bjørnson og hans familie fra

1875 og til han døde i 1910. I 1935
ble Bjørnsons hjem åpnet som
museum. 

Etter år med restaureringsarbeid
åpnes igjen Aulestad for omvisning
fra 15. mai i jubileumsåret. 

Bjørnson var relativt ofte på besøk i
Gjøvik. I unge år gikk han på frier-
føtter hos datteren på Gjøvik gård;
Augusta Mjøen. Deres kjærlighet er
dokumentert både gjennom bøker og
brev. Men en forfatterspire og sam-
funnsdebattant som vakte så mye
rabalder i samfunnet, ble ikke god-
tatt av foreldrene. 

Gerd Brantenberg har skrevet om sin
oldemor, Augusta Mjøens ungdoms-
kjærlighet med Bjørnstjerne
Bjørnson i boka; ”Augusta og
Bjørnstjerne”.

Forfatteren, Edvard Hoem har gitt ut
første del av en storstilt
Bjørnsonbiografi, del 2 er under
utarbeidelse. 

I jubileumsåret 2010 er det en rekke
arrangementer, nasjonalt og lokalt
som vil fortelle historien om den
store forfatteren, dikteren og sam-
funnsdebattanten; Bjørnstjerne
Bjørnson.

Elisabeth Kruse

17. mai og
Bjørnstjerne Bjørnson
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Paulus var en lærd mann. Han var jødisk skriftlærd og
i tillegg kjente han til gresk filosofi. I Apostel-
gjerningene kan vi lese om Paulus sitt møte med filo-
sofene i Athen.

Filosofene var nysgjerrig på Paulus og ville gjerne
høre ham tale. Men da Paulus hadde forkynt evangeliet
for dem gjorde de narr av ham. Lukas som er forfatte-
ren av apostelgjerningene beretter om at det var bare
noe få i den byen som kom til tro. Paulus reiser videre
til Korint og der møter han en større åpenhet for evan-
geliet. Han fikk plantet en menighet der, både jøder og
grekere kom til tro.

I sitt brev til menigheten noen år senere tar Paulus opp
temaet: Guds visdom og menneskers visdom. Han site-
rer et ord fra Det gamle testamentet: ”Jeg vil ødelegge
de vises visdom.” Dette sitatet handler om Guds dom
over en visdom som opponerer mot Ham.

Paulus avviser filosofien, menneskers egen visdom,
som en vei til frelse. Paulus peker i stedet på evangeli-
et om Jesus.

Evangeliet og spesielt ordet om korset taler sant om
Gud og sant om mennesker. Det utfordrer oss, vi kan
ikke stille oss nøytral. Enten tar vi anstøt eller kaller
det uforstand eller så ser vi det som en Guds gave.
I vår tid har filosofien fått en oppblomstring. Mange
leser bøker om filosofi. Og en del filosofer har fått
kjendisstatus og brukes i mediene som kommentatorer.
Filosofien tar opp grunnleggende spørsmål, men sva-
rene er ofte kompliserte og ender ofte opp med nye
spørsmål. Dessuten kreves det ofte intellektuell styrke
for å kunne sette seg inn i filosofens tankeverden. Hvis
dette skulle være en frelsesvei ville den ikke være til-
gjengelig for særlig mange.

Paulus skriver at Kristus er blitt vår visdom fra Gud.
Kristendommens svar på menneskets søken etter sann-
heten er ikke et tankesystem, men en person. Det hand-
ler om å bli kjent med Jesus, bli hans venn og disippel.
Og skal vi bli kjent med Jesus må vi lytte til hans ord
og bli kjent med hans gjerninger.

Hvor skal vi søke hen? Vi møter vitnesbyrdet om Jesus
i det kristne fellesskap og ved å lese i bibelen.

Gjennom apostlenes vitnesbyrd om Jesus gitt oss i Det

nye Testamentet har vi en reell mulighet til å bli kjent
med Jesus. Guds visdom er åpenbart for oss i Kristus. I
samfunnet med Jesus har vi del i Guds visdom. Den
ydmyke får nåde. Den selvkloke derimot mener han
ikke har behov for noen frelser. Han kaller vitnesbyr-
det om Jesus for uforstand. Slik var det på Paulus sin
tid og slik er det i dag.

Paulus peker på at mange i menigheten i Korint var
regnet for ¨å være en underklasse både økonomisk og
intellektuelt sett. Men Gud hadde altså utvalgt dem og
lukket dem inn i sitt rike.

Dere er hans verk ved Kristus, skriver Paulus. De
hadde ikke blitt frelst ved sin egen kløkt, men ved å ta
imot evangeliet. Menigheten i Korint hadde blitt rett-
ferdiggjort ved troen på ham som forsonet oss med
Gud, nemlig Jesus. Og Kristus hadde blitt deres hellig-
gjørelse ved at han gav dem Ånden som virket troen i
dem, en tro virksom i kjærlighet.

Vår tid begynner å ligne mer og mer på apostlenes
samtid. I gamle kristne nasjoner gjør ateistisk filosofi
og fremmed religioner sitt inntog. Det er mange aktø-
rer på livssynsmarkedet. Jeg hørte for ikke lenge siden
et radioprogram om kirkesituasjonen i England. De
som arbeider med statistikk der borte har kommet frem
til at hvis utviklingen fortsetter slik som i dag vil det
om ca. ti år være flere som søker til moskeene enn til
de kristne kirkene. Det er vel ganske tankevekkende?
Men kanskje er det ikke de fremmede religionene og
filosofien som utgjør den største faren i vårt land. Det
fins predikanter innenfor kristne miljøer som setter sin
egen visdom opp mot Guds visdom. Guds ord blir
omtolket og bortforklart for å få det til å stemme med
predikantens egne meninger, noe som kan føre til at
mennesker blir misledet

Lykkelig er bare den som følger Paulus sitt eksempel,
gir slipp på sin egen visdom og tar i mot Guds visdom
i Kristus. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Menneskers visdom eller Guds visdom?
Tekst: 1. Kor. 1, 26-31
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Fader vår, er bønnen som Jesus lærte
sine disipler. Her kommer de fire før-
ste ledd med Luthers forklaring:

Fader vår, du som er i himmelen!
Hva menes med det?
Gud innbyr oss her til å tro at han er
vår rette Far og vi hans rette barn, så
vi trygt og med full tillit kan be til
ham, slik som gode barn ber sine
kjære foreldre om noe.

La ditt navn holdes hellig
Hva menes med det ?
Guds navn er hellig i seg selv, men vi
ber i denne bønnen at det også må
holdes hellig hos oss.

Hvordan skjer det ?
Det skjer når Guds ord læres klart og
rent, og vi også lever etter det som
Guds barn. Hjelp oss til det kjære Far
i himmelen. Den som ikke lærer og
lever etter Guds ord han vanhelliger
Guds navn. Bevar oss fra det himmel-
ske Far

La ditt rike komme
Hva menes med det ?
Guds rike kommer av seg selv uten at

vi ber om det, men i denne bønnen
ber vi om at det også må komme til
oss.

Hvordan skjer det?
Det skjer når den himmelske Far av
sin nåde gir oss sin Hellige Ånd så vi
tror hans ord og lever   som kristne i
tid og evighet.

La din vilje skje på jorden som i
himmelen
Hva menes med det ?
Guds gode vilje skjer uten at vi ber
om det, men i denne bønnen ber vi
om at den også må skje med oss.

Hvordan skjer det?
Det skjer når Gud bryter alle onde
planer og all ond vilje hos djevelen,
verden og oss selv som vil hindre at
Guds navn holdes hellig og at hans
rike kommer.

Og det skjer når Gud styrker oss med
sitt ord og bevarer oss i troen til vår
siste stund. Dette er hans nådige vilje.

Terje Hansen

KATEKISMESIDEN Lyrikk-
hjørnet
I anledning Bjørnstjerne
Bjørnson-året i 2010 vil vi i
lyrikkhjørnet presentere et dikt
av dikteren. Diktet ”Elsk din
neste” er hentet fra bondefortel-
lingen ”En glad gutt”, og sier
noe enkelt og fint om nestekjær-
lighet:

Elsk din neste

Elsk din neste, du kristensjel,
tred ham ikke med jernskodd hel,
ligger han enn i støvet!
Alt som lever, er underlagt 
kjærlighetens gjenskapermakt, 
bliver det bare prøvet.

Bjørnstjerne Bjørnson

Elisabeth Kruse

FASTEAKSJONEN 2010
Det var flere av oss som var spente på hvor stor
givergleden ville være for fasteaksjon til Kirkens
Nødhjelp i år på bakgrunn av den store innsamlingen
til jordskjelvofrene på Haiti. Er folk lei av alle innsam-
lingene og all nøden ute i verden? Men heldigvis ble
vår skepsis gjort til skamme. Snertingdølenes givergle-
de var stor og bøssebærerne samlet inn kr 23211.-, et
godt resultat.

Hvordan arbeider så Kirkens Nødhjelp i de 60 landene
de er engasjert i? De bruker tre metoder i sitt arbeid.
For det første: Nødhjelp. De redder liv og beskytter
ofre i katastrofesituasjoner, som for eksempel på Haiti.

For det andre: Langsiktig bistand. De støtter langsiktig
utviklingsarbeid i fattige lokalsamfunn.

For det tredje: Beslutningspåvirkning. De fremmer
demokrati og menneskerettigheter gjennom aktiv
beslutningspåvirkning.

Vi fikk et godt resultat i år. Men allikevel var det sik-
kert noen som ville gitt som ikke fikk besøk. Dette
beklager vi. Vårt mål er å forbedre rodene og kanskje
også øke antall bøssebærere.

Til slutt en hjertelig takk til konfirmantene og deres
foreldre/ foresatte for meget god innsats.
Takk også til alle andre som på en eller annen måte var
engasjert i aksjonen og til alle gode givere.

John Olav Skard
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Årsberetning
for Hjemmets
Venner 2009
Styret har bestått av følgende
medlemmer:
Formann: Lars Ligaarden
Nestformann: Olav Ringsrud
Kasserer: Øystein Holmen
Sekretær: Ingebjørg Øversveen
Styremedlem: Randi Framnes Engen
Varamann: Agnethe Nordby
Varamann: Jorunn Kalløkkebakken
Representant for Hjemmet: Åse
Furuseth Rognstad
Valgkomite: Marie Sveum og Inger
Aalseth
Revisor: Odd Nyseth

Hjemmets Venner hadde i 2009  87
medlemmer, en økning på 6 med-
lemmer fra 2008. Det er holdt 5 sty-
remøter i året som har gått.

Faste arrangement
Hjemmets Venner har også i år
gjennomført de fire faste arrange-
mentene, vårfest, grillfest, høstfest
og juletrefest.

Vårfest m/årsmøte søndag
19.04.09.
Årsberetning og regnskap ble god-
kjent uten merknader. Nye i styret
ble Randi Framnes Engen , Olav
Ringsrud og Ingebjørg Øversveen.
Kåre Haugen, Grethe Engeseth og
Kari Sørensen hadde frasagt seg
gjennvalg og gikk ut av styret.

Svein Øversveen, Morten Johansen
og Arild Brenner underholdt med
trekkspillmusikk og sang og Lars
Ligaarden leste fra Prøysen.

Grillfest søndag 16.8.09 Det var litt
uttrygt for regnbyger så derfor dek-
ket vi på inne. Hege og Per
Øversveen underholdt med fin sang
og musikk.

Høstfest 8.11.09. Kåre Nettum
underholdt med fin trekkspillmusikk.

Juletrefest 3.1.10
Vi hygget oss med gang rundt juletre
mens Anne Sandvik Haganes spilte
til kjære julesanger. To elever fra
skolen var også med og sang.
Diakon John Olav Skard holdt
andakt.

Kjøkkenet/Hjemmets Venner hadde
som vanlig sørget for nydelig mat til
alle arrangementene, og åresalg
(unntatt på juletrefesten hvor det
ikke selges årer) ga imponerende
mange kroner i kassa. Frammøtet på
arrangementene har vært bra.
Månelige kulturelle innslag for
beboerne
Januar: Juletrefest. Seegårds kirkes
kor.
Mars:Ragnhild Skundberg. Jon
Skundberg.Ole Kristian Skundberg.
April:Gjøvik Folkedanselag.
Mai: Grande Mannskor.
Juni: Seegårds kirkes kor.
Juli: Gunn Inga Tofsrud.
August: Grillfest.
Oktober:”Glade Røster”.
November: Høstfest. Grande
Mannskor.
Desember: Rakafisklag. Hunndalen
mannskor
To ettermiddager i jordbærsesongen
serverte vi jordbær med fløte til
beboerne.

Gaver Kr. 15000,- til innkjøp av
møbler. Fire utebenker. Blomster til
flere anledninger. Kjøkkengardiner
som vi fikk i gave fra Anne Mona
Nilsen Nordby.

Økonomi
Hjemmets Venner har også dette året
mottatt minnegaver i forbindelse
med begravelser. I tillegg har vi mot-
tatt 3000.- i kommunal støtte, og vi
har inntekter fra medlemskontingent
og loddsalg på våre fester. Dette gir
oss gode muligheter til å bruke peng-
er både til gaver og til kostnader i
forbindelse med fester og underhold-
ning for beboerne. For mer detaljerte
opplysninger vises til regnskapet for
2009.

Til slutt vil Hjemmets Venner rette
en spesiell takk til kjøkkenpersonalet
for all hjelp ved våre tilstelninger.
Likeledes en stor takk til alle som
har underholdt og til alle dere andre
som har støttet oss i året som har
gått.

Ingebjørg Øversveen, sekr.
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På marsmøtet i Snertingdalstreff
hadde vi fått Trygve Bjark til å
kåsere om krigen. Hans far, med
samme navn, var distriktslege i
Snertingdal i tidsrommet 1938-1950.
Trygve Bjark fortalte om situasjo-
nen i trettiåra, Norge sett fra
England og Tyskland, situasjonen i
Norge og i Snertingdal. Vi har tatt
med noe av det han kom inn på.
Innlegget er forkortet og er utarbei-
det av Per A. Kristenstuen i samar-
beid med Trygve Bjark.

Situasjonen i trettiåra
Tyskland og England så den strategis-
ke betydning av Norge, den skandina-
viske halvøy og områdene utenfor. 

Styresmaktene i Norge så ikke dette
og var mer opptatt av at Norge skulle
være nøytralt i tilfelle krig. Norge
hadde ikke vært i krig siden 1814 og
ønsket fortsatt å være et nøytralt land.

Pasifismen hadde slått rot i store fol-

kegrupper og mange bar det ”brukne
gevær” på sitt jakkeslag.
Styresmaktene var naive.

Den andre verdenskrig bryter ut
Tredje september 1939 erklærte
Storbritannia og Frankrike krig mot
Tyskland, fordi Tyskland angrep Polen
første september.

Norge trodde fortsatt på nøytralitet.
Den 9. april kom som en overraskelse
for de fleste.

Heldigvis avfyrte Oberst Birger
Eriksen et kanonskudd mot Blucher
fra Oscarsborg festning ved Drøbak
uten nærmere ordre. Det treffer
Bluchers kommando enhet. Blucher
synker, mange omkommer og resten
av flåten snur. Dermed får Konge og
Regjering tid og reiser til Hamar med
toget om morgenen 9. april.

Kongens ” rakryggede holdning ” og
Vidkun Quislings ”klønet tale” den 9.

april om kvelden får den norske
Regjering til å kjempe mot tyskerne.
Tysklands forsvarsattasje får samlet
tyske soldater og reiser etter Konge og
Regjering om ettermiddagen 9. april.
De blir stoppet av soldater fra
Terningmoen ved Midtskogen.
Forsvarsattasjeen faller og soldatene
reiser tilbake til Oslo.

Regjeringen hadde et viktig historisk
statsrådsmøte på Elverum og dro
videre til Nybergsund. Elverum og
Nybergsund ble bombet i et tysk for-
søk på å drepe Kongen som var et
symbol på Norges motstandsvilje.  

Den norske mobilisering var kaotisk.
Tyskerne måtte legge om sine planer
idet krigen fikk et annet forløp etter
senkningen av Blucher. Etter opphol-
dende krigføring (General Ruges
defensive strategi inntil Norge fikk
forsterkninger fra England) kom de
norske soldater til Gjøvik-
Vardalområdet den 19. april.

Litt om den andre verdenskrig
1940-45 - 70 år etter

Mange deltok da Snertingdalstreff inviterte til møte på Lindheim, med Trygve Bjark som vokste opp her i dalen
under andre verdenskrig
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Den 20. april var det voldsomme kam-
per ved Bråstadbrua, Hasvoldsæter og
Mustad i Vardal.

Denne dag kom to britiske kompanier
til Snertingdal. De ble fraktet med tog
fra Åndalsnes til Lillehammer, men
hadde mistet mye idet båten med tungt
materiell ble senket av tyskerne ut for
Åndalsnes. De etablerte en vaktlinje
nord for Nykirke. Snertingdølene ga
britene husrom og mat i Nykirke. Stor
innsats av de lokale snertingdøler.

21 april var det et voldsomt tysk
angrep ved Mustad og den norske styr-
ken måtte trekke seg tilbake til
Nordenga og senere Seegaard i
Snertingdal.

Natt til 22. april var det tilbaketrek-
ning av de norske styrkene fra
Gjøvikavsnittet langs Mjøsa til
Vingrom. Styrkene tok vegen gjennom
Saksumdal og Augedal til Segalstad
bru i Gausdal. Her var det harde kam-
per og mange falne.

Krigen i Norge varte lenger enn i
noe annet land og de norske militæ-
re gjorde en god jobb med spinkle
ressurser og lite trening.

Krigen sett fra England
Synet på krigen i Norge sett fra
England endret seg etter at Martin
Linge kom dit i september 1940. Han
innså hvor sårbar fienden var om den
ble angrepet av spesialutdannede sol-
dater med lokalkjennskap og som
kjente skikk og bruk i Norge. 

Martin Linge falt selv under
Måløyraidet julen 1941.

Kompani Linge ble senere lagt under
den norske overkommando i England
på grunn av redsel for represalier fra
tyskerne.

Kompani Linge kom imidlertid til å bli 
svært betydningsfulle for Milorg. (HS)
i Norge. De kystnære strøk fikk
eksperter og materiell via skøyter og
senere i krigen via ubåtjagere ført av
Shetlandsgjengen. Innlandet fikk
eksperter og materiell luftvegen.

Krigen sett fra fienden Tyskland
Tyskerne lyktes ikke med utsagnet om
at de kom som venner. De lyktes ikke
med forsøket på å få nordmenn til å
føle seg som tyskere. De måtte derfor
ta i bruk andre virkemidler.

Ved å skape FRYKT mente de at
nordmenns holdning endret seg.

Eksempler på dette:
1941. Klubbformann Rolf Wickstrøm
fra LO og advokat Viggo Hansteen
blir skutt .

20/3-42 blir 1100 lærere arrestert etter
at de protesterte mot innlemmelsen i
NS. I Snertingdal ble Ole J. Moen
(Dalheim) og Halvard Hellkås
(Torstuen) arrestert og ført til
Kirkenes. Ingen var sikre på å se de
igjen.

500 lærere ble stuet om bord i
”Skjerstad” på 700 tonn i Trondheim
med liggeplass til 96 personer. De
tyske vaktene tok de fleste.

Et rykte gikk på at tyskerne hadde til
hensikt å senke skipet og siden legge
skylda på engelskmennene. Lærerne
hadde det vanskelig i Kirkenes. Våt
innkvartering, lite mat og hardt arbeid.
Lærerne kom tilbake sent på høsten i
1942.

30/4-42. Tyskerne jevner Telavåg med
jorda.. Alle menn i alderen 16-60 år
ble sendt til Tyskland (31 dør).
Kvinner og barn ble sendt til andre
steder i Norge. 18 menn som ikke
hadde noe med Telavåg å gjøre ble
henrettet. Det hele var represalier for
at to tyskere og en nordmann (NS) blir
drept i en trefning i Telavåg.

6/10-12/10-1942 Majavassaffæren.
Unntakstilstand i Trondheim, Nord-
Trøndelag og Grane i Nordland. 24
mann fra Majavatn og områdene i
nærheten i Nordland og 10 fra
Trøndelag skytes i Falstadskogen nær
Levanger. De 10 fra Trøndelag var
uten tilknytning til motstandsbeve-
gelsen. 

Krigen i Norge
Det blir ofte satt likhetstegn mellom

hjemmefronten og hjemmestyrkene.
Hjemmestyrkene er etter min mening
milorg. ( HS) Disse ble ofte instruert
og støttet av spesialister fra kompani
Linge. Hjemmefronten var særlig aktiv
i siste del av krigen.

Ved siden av denne organisasjon
hadde vi ”Osvaldgruppen”. Dette var
opprinnelig en kommunistisk gruppe
som ble mer frittstående etter hvert.
Det kan sikkert sies en del ufordel-
aktig om denne gruppen. Det er imid-
lertid ingen tvil om at gruppen gjorde
mye som milorg fikk æren for.
I vårt distrikt ble angiver Lorange
skutt i Vestre Totenveg på Gjøvik av
denne gruppe.

Hjemmefronten var de som gjorde
passiv motstand slik som lærere og
deres elever i folkeskoler, videregå-
ende skoler og universiteter.

I tillegg nevnes fagforeninger, idretts-
lag, skytterlag, prester og biskoper,
rettsapparatet og tidligere militære.

En gutts erindringer 1940-45
Snertingdal var mer skjermet enn
mange andre steder i Norge. Likevel er
det ting som en liten gutt husker.
Kanskje er noe av det hva han hørte.

Kort fortalt var det episoder som Bjark
husket og fortalte om. Vi nevner blant
annet.

Hans far blir mobilisert - Overnatting
på Øvre Nøss- Klargjøring av lasarett
på Nedre Nøss - Engelske soldater i
Snertingdal- Oppmåket rømningsveg
fra Granum til Biri Øverbygd - Rykter
om mange falne ved Bråstad - Mat
under krigen – Tyskerarbeid - Radione
leveres inn - Lærere blir arrestert -
Rykter om en som kom fra kompani
Linge i fallskjerm og landet på myra
mellom Hoffsbakken og Flatlien -
Rykter om en kar som bodde på loftet
på Dalheim -
Rykter om skudd fra stengun i kjelle-
ren på Dalheim –
Bjønnhaugentrefningen - Russer skutt
ved Lillengen - Doktor Bjark blir
arrestert - Flyveblad i Bergsholmen og
mellom Ringeli og Bøli - 17 mai 1945.
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Transport fra Norges Banks avde-
ling i Gjøvik til Lønnum i nedre
Snertingdal
Det kommer trolig mer om dette i
årboka for Gjøvik og sidedalene.

Kort nevner vi at Norges Bank hadde
et avdelingskontor på Gjøvik. Denne
avdeling hadde fått transportert et stort
beløp-12, 4 millioner kroner i papir-
penger i en solid trekiste fra hoved-
kontoret i Oslo etter krigsutbruddet.

Peder Lønnum var den gang styre-
medlem i A/S Gjøvik og Opland
Privatbank. Han var en kjent og aktet
mann i bankkretser på Gjøvik. Det var
naturlig å kontakte han og det ble
bestemt at kisten fra Oslo og bankens
øvrige eiendeler skulle til Lønnum
gård i nedre Snertingdal.

Natten mellom 10. og 11. april gikk en
lastebil til Linnerud nedenfor Lønnum.
Fra Linnerud og opp til Lønnum ble
alt på grunn av snøforholdene kjørt
med hest og slede.

Kjørekarene var Bernt Brobakken,
Hans Brobakken og Otto J.Østby.
(Otto J. Østby var sønn av selveier
Johan Martinsen som bodde på Austby
i Austdalsfeltet.)

Alt ble plassert i gammelbygningen på
Lønnum.

Folk i bygda undret seg over folkene i

gammelbygningen (som passet på
eiendelene), men visste ikke mer.

Den 13. april ble pengene hentet av
fungerende finansminister Anders
Frihagen. Han kom i en personbil og
pengene måtte telles. Pengene gikk
ikke inn i bilens bagasjerom og reste-
rende beløp ble stuet inn i baksetet der
Frihagen satt blant millionene. Noe av
pengene fra Lønnum ble senere med
til England og kom til å spille en rolle
i krigen 1940-45.

De øvrige eiendeler ble den 18. april
kjørt ned til Linnerud og flyttet til
Norge Banks hvelv på Lillehammer. 

En skinnstol, som var med fra banken,
står igjen på Lønnum som et minne
om flyttingen.

Det må ha vært en spesiell stol med
stor affeksjonsverdi.

Brødrene John og Arnulf Bergli likte å friske opp gamel minner, sammen med
Trygve Bjark under møtet på Lindheim

Menighetsmøte i
Snertingdal Mgh.
18. april 2010

Møtet var kunngjort i menighets-
bladet ”På kirkevangen nr.
1/2010, og i gudstjenestelisa i
lokalavisen. 

Møtet ble avholdt etter gudstje-
nestens slutt i Nykirke 18. april
2010 kl. 13.00. Til møteleder ble
valgt Turid Skundberg. Åshild
Jostad og Jan Berghli ble valgt
til å underskrive protokollen.

Tilstede på møtet var 20. stk. Til
behandling var årsmeldingen.
Det ble ikke meldt nye saker i
møtet.

Menighetsrådets leder Turid
Skundberg gjennomgikk årsmel-
dingen. Det ble samtalt litt om
de enkelte poster i meldingen.
Kommentar fra møtedeltagerne
at kirkebladet blir satt stor pris
på. Fint å ha et blad som er for
kirke og bygd og som leses av
de fleste i bygda.

Regnskapet ble lagt fram av
men.sekr. Laila Nygård. Det ble
stilt spørsmål om hvorfor regn-
skapet ikke var vedlagt årsmel-
dingen. Dette ble begrunnet med
at regnskapet ikke var ferdig
revidert ennå. Det ble fremmet
ønske om at når regnskapet fore-
ligger,  skal det  trykkes i menig-
hetsbladet. Det er også ønskelig
at det blir tatt med hvor mye
som står på det enkelte fond for
kirkene.

Møtet hevet kl. 14.00

P.S. Når bladet er ferdig til tryk-
king er fortsatt ikke regnskapet
revidert. På konto for fond står
det for Nykirke Kr 120.945,- og
for Seegård kirke Kr 20.850,-

Laila Nygård
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”Det må vel
greie seg
med tre...”
Ja, slik er det mulig å bli møtt som
musiker! Ordene stammer fra musiker
og underholder Svein Øversveen som
presenterer siste avdeling med sang og
musikk på denne måten! Stedet er
Snertingdal omsorgsenter og anledning-
en er Vårfesten i regi av Hjemmets ven-
ner. Som så mange ganger før arrangeres
denne festen samtidig med avviklingen
av årsmøtet i foreningen. Møtet holdes i
”Hjemmets storstue” og som alltid i
slike sammenhenger er stua full av et
feststemt publikum, - fra beboere på
”Hjemmet” og i omsorgsboligene, til
familie og medlemmer i venneforening-
en. På den måten blir dette et av de best
besøkte årsmøtene i distriktet! Og: det
ER fortsatt slik at dette på samme tid er
en varm og rik begivenhet!

Denne gang falt festen på søndag 25.
april. Dette er en måned som kan være
litt lunefull, men akkurat i år var det
ingen som ble forhindret grunnet vær og
føre i hvert fall! Noen grader minus fra
morgenen utviklet seg til litt sol og flere
plussgrader utover dagen. 
Programmet startet med årsmøtesaker,
før en første runde med sang og musikk.
Svein Øversveen og hans trekkspill har
gjestet slike arrangementer på Hjemmet
og gledet både gammel og ung i mang
en sammenheng, ikke minst fra tida med
”Svein og Elvedalsjint’n”. Nå stilte han
sammen med Morten Johansen fra
Toten, sistnevnte på mandolin. De to
vekslet på å synge hver for seg og sam-
men, og hadde en god og smittende tone
seg imellom, noe som har stor under-
holdningsverdi i seg selv! Og - ennå
bedre da når både sang, trekkspill og
mandolin lød vakkert utover i rommet!

Et viktig innslag i sådan en fest er
bespisningen! Her er det både nydelige
smørbrød og kaker å få, med godt drikke
attåt! Servert av blide og oppvartende
servitører. Det er en flott måte å møtes
på, og praten går livlig! Og, litt uti mål-
tidet kommer ”årene” fram… Ikke det at
noen har behov for å ro, men: disse
årene gir foreningen kjærkomne inntek-

ter! Det er altså åresalg med påfølgende
trekning av MANGE gevinster det er
snakk om, gevinster gitt av styre og
medlemmer i Hjemmets venner samt
noen av gjestene. Den ene gevinsten
etter den andre finner ny eier, litt ujevnt
fordelt mellom bordene riktignok, men
med god underholdningsverdi. Det er nå
en gang slik at det er litt stas å vinne
da… Og, denne festen slår alle tidligere
rekorder: det selges årer for 4.600,- kro-
ner denne kvelden! Lars Ligaarden er
overveldet og takker varmt på vegne av
styret.

Litt morsomt er det at siste gevinst er en
flott fruktkurv gitt av en som vant en til-
svarende på forrige arrangement. Litt
spøkefullt bemerker leder Lars at dette
”… ikke må danne noen presedens”:
Den som vinner nå må altså ikke føle
seg forpliktet til å kjøpe fruktkurv til
neste lotteri… Men, hvem andre enn
Tove (Skjelkvåle) og Lars er det som
vinner! Da blir det jo litt spennende
neste gang, - om det danner seg en tradi-
sjon for å kjøpe inn fruktkurv…

Også hyggelige stunder har sin ende, -

Svein Øversveen hadde fått med seg totningen Morten Johansen på mandolin, en
samstemt duo både hva gjelder sang og musikk.

De fleste i styret, fra venstre Marie Sveum (mangeårig medlem i valgkomiteen),
Olav Ringsrud, Åse F. Rognstad (som altså går ut av styret nå), Lars Ligaarden,
Agnethe Nordby og Øystein Holmen. Jorunn Kalløkkebakken og Ingebjørg
Øversveen var ikke til stede.



El-forsyning og
El. Installasjon

tlf 61 11 27 00 DOKKA
http://www.vokks.no

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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så også denne festen. Et ordtak sier at
”Når enden er god, er allting godt”. Med
Svein og Morten til å avrunde det hele,
først med sangen ”Riktige venner” – så
Jim Reeves’ sannsynligvis mest kjente
sang ”I love you because” er alt i de
beste hender for en god avrunding på
det hele. 

Det hører med ”til historien” at Lars
Ligaarden (denne gang rektoren) fikk
beskjed om at han burde sitte igjen siden
han svarer feil på når Jim Reeves døde

(han omkom i en flyulykke i 1968).
Siste sang blir Åge Aleksandersens ”Lys
og varme”. Morten inviterer gjestene til
å synge med, og mange blir med.

Hva så med overskriften - ordene Svein
Øversveen innleder med? Jo, han fortel-
ler at da de snakker om å synge fire
sanger til avslutning kommer det fra en
av de som overhører samtalen: ”Å, det
må vel greie seg med tre…”

Magnar Sjevelås

Åse F Rognstad
har i en årrekke
vært ansattes
representant i sty-
ret for Hjemmets
venner. Hun går ut
av styret nå og fikk
i den anledning
svært velfortjent
takk og blomster
av leder Lars
Ligaarden

Våren i rute
Tradisjonelt hadde isen på
Skonnordstjernet laje (frist) til 17.
mai på å bli borte. De senere åra har
den ofte blitt borte tidligere. Slik ble
det i år også. Tjernet var isfritt den
10. mai. Til sammenligning hadde
Ringsjøen 4 dager lenger på seg og
det kommer også den til å klare i år.



Slekters gang
Døpte
14.02. Anine Pettersen-Moe
21.03. Petter Brotangen Westerås
21.03. Luchas Brotangen Westerås
25.04. Peder Onsrud Bakken

Døde
Edvin Hovdelien f.1926

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/Gerd Elise Klette
Mob. 454 52 685

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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Flaggtider
I månedene mars- oktober hei-
ses flagget kl 08.00. I måne-
dene november- februar heises
flagget kl 09.00. Flagget fires
ved solnedgang, dog seinest kl
21.00.

Flagghistorie
Etter 1814 ble det et utstrakt
ønske om eget norsk flagg.
Etter mye uenighet og sterke
følelser, var det bergenseren
Fredrik Melzer som i 1821 kom
med forslaget om flagget slik vi
har det i dag. Forslaget var
basert på Norge`s tilknytting til
Danmark (rødt), Sverige (blått)
og frihetssymbolet Tricoloren.



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

LIA DAGLIGVARE
Tlf. 61 18 37 12

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, 2870 Dokka
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

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Få «sveis» på håret hos

Odd Sveum’s Salong
DAME- OG HERREFRISØR

Tlf. 61 18 43 87

Gjøvik:  61 15 05 80
Toten:  61 19 84 50

HJEMMEBESØK
BLOMSTERBINDING
GRAVMONUMENTER

OPPUSSING
www.begravelsesbyraaet .net

DØGNVAKT
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Ledig annonseplass!

Ledig annonseplass!

Ledig annonseplass!



23.mai, 1. Pinsedag
Seegård kl. 12, v/Hansen
- Joh. 14,15-21
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt/Thailand

30.mai. Treenighetssøndag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
- Matt. 28, 16-20
Takkoffer: Menighetens arbeid

6.juni, 2.s.e. pinse
Seegård kl.12, Hansen og Skard
Diakoniens dag
Kirkekaffe v/ Sanitetsfor.
- Luk. 12,13-21
Takkoffer: Menighetens diako-
nale arbeid

13.juni 3.s.e.pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
- Luk. 19, 1-10
Takkoffer: Menighetsbladet

20.juni. 4.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
- Luk. 15, 11-32
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

27.juni 5.s.e. pinse
Biri kl. 10, v/Sønstegaard
- Joh. 8,2-11

4.juli. 6.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, Sønstegaard
- Matt. 16, 13-20
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

11. juli 7. s.e. pinse
Biri kl. 10, v/Hansen
- Matt. 16, 24-27

18.juli 8. s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
- Jes. 49,13-16
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt/Thailand

25.juli 9.s.e. pinse
Biri kl. 12, v/Hansen
- Matt. 7, 212-29

29.juli Olsok
Kirkerud kl. 18.30 v/Erlimo
- Matt. 20,25-28
Takkoffer: Kirkerudfondet

Les gudstjenestelisten i
Oppland Arbeiderblad hver
fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Nykirke/Tabor Normisjon:
Søndag 27.06. kl 12.00. Stevne
på Lundssetra v/ Mona og
Anfinn Kolberg og ei blåse-
gruppe.

Øvre Snertingdal misjons-
forening av NMS:
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 og
Sangvennene.
Onsdag 16.6.kl.19.00.
Misjonsmøte på Kampebu v/
Odd Tomter.

Alle er velkommen til møtene
og stevnene.

Velkommen til 

gudstjeneste
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Les
”På Kirkevangen”

også på
www.snertingdal.no

Frist for stoff
til neste nummer er
fredag 18. juni


