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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL SOKN er en del av
Biri Prestegjeld.
SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS
BESØKS-ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70
POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre
Torggt. 24B, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81
KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

ANSATTE I MENIGHETEN:
Hansen, Terje............... 61 13 06 90
Sokneprest
terje.hansen@gjovik.kirken.no
Nygård, Laila
Men.sekretær
laila.nygaard@gjovik.kirken.no
Skard, John Olav
Diakon
johnolav.skard@gjovik.kirken.no
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
På Kirken.no fant vi følgende artikkel:

Store ting – å vere ung i kyrkja
Ei kyrkje utan dei unge, er ei fattig kyrkje. Og unge menneske utan
kyrkje, går også glipp av mykje. Difor held Det teologiske Menighets-
fakultet (MF) ein eigen konferanse med fokus på unge i kyrkja.

Det er ikkje til å stikke under stol at mange kyrkjelydar opplever at det er
vanskeleg å nå ut til dei unge. Det er enklare å fengje borna med song og
aktivitetar, og dei vaksne og eldre kjem for eit bodskap og fellesskap. Unge
har ofte eit hektisk liv, og det dei deltek i, skal fengje frå første stund. Difor
byr MF i oktober inn til UKT-konferanse (UKT står for ungdom, kultur og
tro) med tema ”Store ting – kristent ungdomsarbeid som sted for foran-
dring”. 

Aktive i kristent arbeid
Even Bjørånesset og Ludvik Skolt er to gutar som er aktive i eit kristent
arbeid blant unge. Denne deltakinga har endra livet til Even.
- Alt er no forandra, eg har blitt ein kristen. Eg har blitt meir utadvent og

tør å vere meg sjølv. Eg har fått ein heilt ny krins av vener i tillegg til dei eg
hadde før. Og eg er også med i bandet som speler på konfirmasjonsleir og
gudstenester. Gjennom musikken har eg sett Gud, og tekstane vi syng har
fått eit anna innhald for meg.
Ludvik har vore kristen heile livet, han har vakse opp med ei kristen tru i

familien. Likevel var han ikkje aktiv i ungdomsarbeidet før han blei utfordra
på det etter konfirmasjonen.
- Det at eg blei spurt om å vere med som leiar i ulike samanhengar, har

gjort mykje med meg. Det er ein kristen opptur å vere med på konfirma-
sjonsleir, og eg har blitt ein del av eit større fellesskap med unge og vaksne i
ulike aldrar.

Konferanse til hausten
Konferansen på MF har fleire tilreisande som skal halde foredrag, og i det
heile tatt er det eit spanande program, fortel Astrid Sandsmark. Ho er
ansvarleg for MFs bachelorprogram i Ungdom, kultur og tro.
- Vi har kalla konferansen ”Store ting” etter teksten i Lukas 1, 49: ”for

store ting har Herren gjort mot meg”. Her har Maria som sjølv berre var ei
ungjente fått beskjed om at ho skulle føde Jesus, Guds son. Maria blei møtt,
sett og bekrefta av Gud og ho sa ja til den store oppgåva ho fekk. Maria er
hovudperson i ei av dei sterkaste forteljingane i Bibelen om ein ungdom
som blir forandra – ho fekk erfare at det også kan vere vondt å bli forandra,
fortel Sandsmark.
Nokre av dei viktigaste spørsmåla som blir diskutert på konferansen er

mellom anna:
- korleis kan unge få oppleve store ting i sin kyrkjelyd?
- kva er det som gjer at nokon blir forandra gjennom kristent arbeid
blant unge?
- kva gjer vi når endringar i kristent ungdomsarbeid utfordrar dei
hevdvunne strukturane?

Store ting-konferansen byrjar med Trusopplæringskonferansen onsdag
20. oktober før dei held fram de to neste to dagane på Menighetsfakultetet i
Gydas veg i Oslo.
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Skogheim
Sanitetsforening
vil få takke for pengegave vi har fått, og
for all god støtte vi får til det arbeid som
drives i kretsen. Vi har nå foretatt trekning
på basarbøkene våre, gevinstene er levert.
Trekningsliste er hengt opp på COOP-
Snertingdal.

Menighetstur til
Valdres onsdag 18. august
”Hovedattraksjonen” på turen blir et besøk i Hedalen stav-
kirke i Sør-Aurdal. Før vi kommer til Hedalen, går turen
om Etnedal. Her skal vi blant annet få med oss Nord-
Europas største natursteinbru, Lunde bru fra 1822.
I Bruflat kirke samles vi til Morgensang kl.10.30. Etter mor-
gensangen er det tid for kafferast. Det serveres kaffe og
kringle. Formiddagsmat for øvrig tar den enkelte med selv.
Fra Etnedal kjører vi opp på Tonsåsen, ned til Bagn – og så
videre til Hedalen og omvisning i Hedalen kirke.

Hedalen stavkirke ble bygget omkring 1160. Svalgangene
rundt er antagelig like gamle. Stavkirka ble ombygget til kors-
kirke. Denne store påbyggingen ble startet i 1699. I 1902 ble
kirka restaurert og fikk et nytt kortilbygg hvor alteret i dag er
plassert.

Etter kirkebesøket er det middagstid. I den lyse og intime spise-
salen på Ildjarntunet er det vel 60 sitteplasser. Her skal vi få
servert en tre-retters middag med kaffe. 

Turen starter i Biri Sentrum v/menighetskontoret kl.08.30.
Bussen kjører om Snertingdal med påstigning ved kommunehu-
set kl. 9.00 og ved Lindheim kl. 9.15.
Hjemturen fra Hedalen går om Nes i Ådal, Bjoneroa, Fluberg,
Gjøvik, Biri ca.kl. 19.00 og til Snertingdal kl.19.30.

Pris pr. person kr. 450,- Turprisen dekker transport, kaffe og
kringle, omvisning i Hedalen kirke og middag på Ildjarntunet.
(hvis noen vil ha mineralvann til middagen kommer det i til-
legg).

Påmelding til kirkekontoret i Gjøvik tlf. 61 14 64 80 innen
tirsdag 10. august. Telefontid er hverdager kl.9.00 – 14.00. 

Turkomiteen: Knut, John Olav og Gunhild håper at dere vil bli
med på årets menighetstur og ønsker deg hjertelig velkommen
om bord i en av Snertingdal Autos turbusser!

Menighetsbasar 2010
Menighetsrådet er i gang med planleg-
gingen av årets basar. Den vil bli
avholdt i Seegård kirke Søndag 31
okt-10 fra kl: 17.30

Vi vil som tidligere sette opp salgsru-
ter og håper at alle slik får besøk på
døra med mulighet for å kjøpe lodd.

Det vil bli sang /musikk og kaffesalg.
Menighetsrådet kjøper inn noen gevin-
ster, men vi går også ut med en opp-
fordring om å gi gevinster. Gevinster
kan leveres til en i menighetsrådet i
god tid før basaren finner sted.
Gevinster kan lages eller kjøpes. Vil
du heller bake er det også et viktig
bidrag til basaren. 

På forhånd takk for alle bidrag.
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Gudstjeneste i
Nykirke 13. juni
2010 – med ny vri!
Dette var virkelig en ny opplevelse i
menigheten. Med organisten vår Inger
på kortur med Biri Snertingdal kanto-
ri var orgelkrakken ubesatt under
gudstjenesten. Derfor var det piano-
krakken som ble benyttet denne
dagen, av den unge og lovende pianist
Martin Janssens -16 år.

Hans far er den ikke ukjente organist i
Hunn Menighet Bram Janssens.
Martin gjennomførte jobben på en
utmerket måte og greide å følge godt
med i gangen i gudstjenesten, med
både dåp og nattverd.

Han hadde nok fått en god instruksjon
av sin far, og i samarbeid med Terje
prest fungerte det flott. Selv om han
bedyret at det var første gang han
spilte i en gudstjeneste gjennomførte
han med glans.

Flott at han kunne trå til under guds-
tjenesten i Snertingdal, og han er vel-
kommen igjen når anledningen byr
seg. 

Dugnad på kirkegårdene
i Snertingdal
5 mai -2010 var dagen for dugnad ved de fleste kirkene i Gjøvik kommune, så
også i Snertingdal. Menighetsrådet stilte med mannskap for organisering og kaf-
feservering. 

Ved Seegård møtte et 20-talls personer med arbeidslyst, rive og traktor. Det ble
derfor raskt og effektivt gjort et godt arbeid, og pause med kaffe smakte godt
for arbeidsgjengen. Trivelig er det også å møtes over en kaffekopp og ta et fel-
les tak i menigheten.

Ved Nykirke var det også organisert på samme måte og der møtte ca 30 opp, og
arbeidet gikk greit. Det ble en real vårpuss som gir et synlig godt resultat.
Derfor en stor takk fra menighetsrådet til dere som stiller opp og gjør det fint
for oss alle rundt kirkene våre. 

Gjette-
konkurranse:
Bilde viser et bedehus et sted i Norge, og ligner
lite på de vi har i Snertigdal, med hoppetårn og
stor ståhei rundt. 
Tror du at du vet hvor det er kan du levere for-
slag med ditt navn og adresse på til presten ved
en av gudstjenestene i sommer eller til
Menighetskontoret på Gjøvik. Kanskje vanker en
liten premie. Svaret kommer i neste nummer av
På kirkevangen.
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Teglverket i Rådalen
Martin Dæhlen fra Brandbu kjøpte
Fåreng av Cæsar Landaasen i 1888.
Martin var en kar med mange jern i
ilden og hadde drevet som forretnings-
mann i lang tid da han kom til
Snertingdal. Også etter at han kom til
Fåreng var han aktiv på mange plan,
blant annet i kommunestyret. Han var
også pådriver for å starte et telefonsel-
skap.
Etter hvert fikk han ideen til å bygge

et teglverk. Det hadde vært et slikt verk i
bygda tidligere, men dette hadde ikke
vært i drift på lenge. Han ordnet med
tomt, hus og rettigheter til å få bruke
vannkraft fra Stokkelva. Grunn ble kjøpt
fra Snartum på yttersiden av Stokkelva
omkring en kilometer nedenfor
Austdalsbrua, rett ned for Storsveen, for
10.000 kroner. Vannkanal ble gravd på
Storsveens grunn mot en avgift på 25
kroner. Med hjelp fra to ingeniører fra
Hamar ble det hele beregnet og satt i
gang.
Da verket var ferdigstilt besto det av

flere hus. Det hadde en stor oppmuret
ovn for å brenne teglsteinen. Veden ble
hogd i områdene rundt Rådalen. Det var
flere tørkehus og en romslig kvilebrakke.
Det ble kjøpt inn en maskin som laget
den krumme taksteinen, likeens en
maskin som laget flat riflet stein. I tillegg
ble det laget murstein. Av annet utstyr
fantes det former, tørkebrett og trillebårer.
Råmaterialet til steinen var leire, og
denne fantes det mye av like ved verket.
Denne var grå mens den ble formet til
takstein og murstein, den fine rødfargen
fikk leira etter at den var brent. 
Den ferdige steinen ble solgt ut av

bygda for det meste. Frakten var nok
ikke enkel. Det var dårlig med veier i
nærheten så mye ble kjørt på vinterføre
nedover langs elva helt ned til Mjøsa.
Adkomstveien til verket var en bratt veg
rett opp til Storsveen. 
Verket sysselsatte tolv-tretten arbei-

dere. To i leirtaket, en til oppheising, en
til innkasting, to til maskinene, to til inn-

trilling, to til uttrilling og to til brenning-
en. Dette var i hvertfall fall den planlag-
te bemanningen, og virkeligheten var
nok tilnærmet den samme. Mange av
arbeiderne kom fra Biri, og disse bodde i
Rådalen hele uka. Vi vet ikke hvor mye
som ble produsert i året da det ikke fin-
nes noen regnskaper bevart. Men vi vet
at det tidligere teglverket hadde produ-
sert 19000 takstein og 19000 murstein i
året 1835. Det nye verket greide sikkert
en god del mer.
Teglverket ble avviklet i 1908 og

anlegget samt lager av stein ble solgt på
auksjon. Anders Storsveen fikk tilslaget
for kr. 6.900,- . Det ble solgt stein fra
Rådalen i mange år etter at det var slutt
her. Det fortelles at Alf Ambjør som
smågutt var med hit og hentet murstein
til fjøset i Ambjør, og Alf var født i

1907. Også på Ruud ble det brukt tak-
stein fra Rådalen, forteller Johan Ruud.
På Gjøsti var det også tak av slik stein. I
dag er alt borte, det meste av merkene
etter anlegget er visket bort, bare brudd-
stykker av rød tegl synes hist og her. Og
skogen har tatt tilbake jorda. Mer om
teglverket finnes i årboka for Gjøvik
Historielag nr. 18 side 68.
Med oss på denne rusleturen hadde

vi også med oss Inger Molla Svendsen
fra Gjøvik. Hun er datter av Martin
Dæhlen som startet opp teglverket i
Rådalen. Martin var født i 1854, mens
hans datter, riktig nok fra hans andre
ekteskap, er født i 1928.

Husmannsplassen Rådalen  
Plassen Rådalen ble ryddet og bebygd i
året 1679, sånn ca. Dette året ble oppgitt
i en tvist mellom brukerne av Snartum
og Glæstad, hvor rettsforhandlingene ble
foretatt i Brekken i 1705. Et av vitnene i
saken var en Jacob Jørgensen Segårdseie
som sa at han var den første som bygde
her ved Brekken 26 år tidligere, altså i
1679 (Brekken – av bratt bakke?). 10 år
senere, i 1689, står den samme Jacob
Jørgensen oppført i en militærrulle. Her
kalles han Jacob Jørgensen Raadalen, og
det sies at han hadde fått det ”nymonte-
rede gevehr”. 

Rusletur til Rådalen
Av: Frank Solbakken  

Onsdag 2. juni arrangerte Nedre Snertingdal lokalhistoriegruppe rusletur i
området som kalles Rådalen. Et område nede ved Stokkelva nedenfor Storsveen
og Gravåsvegen. Her finnes mye historie, men lite av den kan sees fysisk i dag.
Likevel var 22 interesserte med på rusleturen og fikk litt informasjon om det
som hadde vært her, og hendt her, opp gjennom tiden.

Her ser vi en del av husene ved teglverket. Stokkelva bak, og oppe i bakken på andre
siden av elva ser vi jordet på husmannsplassen Steinsveen. Navnene på personene er
påskrevet på originalen, antagelig av Bernt Brobakken, som også er med på bildet.
Foran fra venstre; Bernt Brobakken, Martin Dæhlen, Guttorm Volden (Biri) og
Wallenberg (en svenske bosatt på Ringsaker).
Bak fra venstre; Johannes Gotenberg, hans sønn, Lars Brekken (ikke arbeider her),
Kristian Bratlien, Anders Storsveen, Gudbrand Volden (Biri), Martin
Brynstadbakken (Biri), Johannes Kildal og Emil Hasle.
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Om plassen tilhørte Snartum eller
Glæstad på denne tiden var det noe
uenighet om. Samtidig med Jacob nev-
nes ei Karen Jørgensdtr. Som kone i
Brekken. Det er ikke usansynlig at de
var søsken og at de hadde tilknytning til
Glæstad slektsmessig, og at Jacob hav-
net her i Rådalen av den grunn.  For bru-
keren i Brekken, mannen til Karen
Jørgensdtr., sier i en sak at han begynte i
Brekken i 1679, altså samtidig med at
Jacob Jørgensen begynte i Rådalen.
I 1711 stevnet brukeren på Snartum de
to bøndene på Glæstad for retten fordi
han mente at Glæstadbøndene hadde tatt
avlingen av et lite engestykke og et lite
åkerstykke i Rådalen høsten dette året.
Også her sies det at disse åkerstykkene
hadde fulgt Rådalen i lang tid. Dermed
ser det ut til at det var Snartum som
påberopte seg eiendomsretten til hus-
mannsplassen Rådalen i 1711.
Uenigheten om grensene og eien-

domsretten til forskjellige deler av
marka rundt her har vært tema i mange
saker mellom Snertingdøler og Vardøler
i gamle dager.
Det siste mennesket jeg kan plassere

sikkert, med adresse
Rådalen, er ei enke som
døde her ved nyttårslei-
te i 1809-10. Etter dette
nevnes ikke plassen i
noen av de kjente kil-
dene.

Brøtningen
Brusveen og Kaldsveen
tømmervelter med eget
skogshusvær for fløter-
ne var anlagt på andre
siden av elva ved
Rådalen. Det ble ved
rusleturen fortalt om
den store tragedien fra
23. mai1952, der to flø-
tere mistet livet. Det var
Olaf Brobakken, født
1887, og Magnus Aas
født 1892, som omkom
her. 
En stor tømmerlunne
satt seg fast over nesten
hele elva like nedenfor
Austalsbrua. Et arbeids-
lag på flere mann, med
fløterbasen Olaf
Brobakken i spissen,
gikk løs på floken. Det
var arbeidet litt med
den før damvatnet ble
satt på. Men da vatnet

kom løsnet ikke tømmeret som forventet
og det møtte gjøres et nytt forsøk. Flere
personer befant seg nå ute på tømmeret,
og plutselig løsnet floken og begynte å
drive. To mann ble slått overende og for-
svant i kaoset. De andre sto slik til at de
fikk karret seg av tømmerfloken og inn
på elvebredden. Av de siste som kom
seg i land var Frantz Øygard. Men Olaf
Brobakken og Magnus Aas manglet. De
var havnet i tømmerkoket og i fri flyt
nedover elva til en uviss skjebne. Også
dette skjedde i samme området som vi
besøkte denne junikvelden.

Men hva skjedde ved Austdalsbrua
noen år tidligere? 
Kristian Aaslund forteller; 
”Bror min, Martinus, hadde vært på
Gjøvik-marken en tur. Der traff han Otto
Aalset på Nord-Tomter og han hadde
kjøpt en hest, og nå spurte han om ikke
Martinus kunne ri den til Tomter igjen.
Martinus la i vei oppover Vardal og over
Gravåsen og til slutt opp bakkene fra
Austdalsbrua. Kommet opp bakkene der
tenkte han som så at nå fikk han kvile på
så vidt, og spise opp nista som han

hadde igjen. Han satt der oppe og så
nedover mot Austdalsbrua. Da ble han
var at det flammet opp et bål på elvelan-
det like ovenfor brua. Dette var ikke så
rart egentlig, men plutselig flammet nok
et bål opp like ovenfor det første, og
bare en liten stund senere flammet det
tredje bålet opp nedenfor brua. Nå var
det blitt rart syntes Martinus, som også
så at det ble kastet ved inn på varmen.
Ganske plutselig forsvant det første
bålet, like etterpå det andre, og etter en
stund også det tredje bålet. Martinus
lurte mye på hva han hadde sett, og noe
senere reiste han igjen gjennom områ-
det. Og da tenkte han at nå ville han se
etter ved brua om han kunne se noe mer-
ker etter bålene, men der var grasbakken
like grønn og fin over alt”. 
Var dette et varsel om det som skulle

hende her? Jeg har samlet mange slike
historier fra bygda der ild er blitt sett og
oppfattet som et tegn på framtidige hen-
delser. 

Rådalsbekken
Anne Hasle (1865-1916) som var gard-
kjerring i Storsveen, druknet i
Rådalsbekken 10. mai 1916 da hun skul-
le et ærend til Brekken. To stokker var
det eneste å gå på over bekken som var
uvanlig flomstor. Ingen andre torde gå
over denne dagen, er det blitt fortalt.
Men hva som egentlig hendte her denne
maidagen for snart 100 år siden kan det
leses mer om i årbok  for Gjøvik
Historielag nr. 10 side 62.
Bekken renner ned i Stokkelvea rett

nedenfor tuften etter teglverket. I dag
ligger det store hauger med stein innover
i skogen langs bekken. Dette er fra de
siste årenes flom i den vesle bekken.
Den kan såmenn være farlig den dag i
dag.

Til slutt kan det nevnes at den eldste
gravåsvegen kom ned fra Snartum og
passerte Stokkelva rett nedenfor tegl-
verkstomta. Det heter Brusveen i dette
området den dag i dag. Vegen fortsatte
opp ved Nedre Brekken og utover åsen
til Mosveen og Nordengen. Merkene
etter vegen finnes mange steder ennå.

Inger Molla Svendsen er datter av Martin Dæhlen, man-
nen som startet verket ca. 1899
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Salme 8 begynner med en lovprisning til Gud, himmelens
og jordens skaper. Salmisten betrakter storheten i skaper-
verket, han ser mot stjernene og undrer seg over Guds
veldige makt som har kalt alt frem av ingenting.
Hva er da et menneske ? spør salmisten.

Han svarer så med å fremheve menneskets storhet. Vi er
skapt i Guds bilde, lite ringere enn Gud. Allerede i 1.
Mosebok får vi vite noe om Guds vesen. Skriften vitner
om en Gud som rådslår, taler, treffer beslutninger, handler
og utøver etisk og estetisk dømmekraft.

Mennesket er skapt i Guds bilde. Det innebærer at vi er
skapt som moralsk ansvarlige personer med språk, tanke,
personrelasjoner og rettsbevisshet. Mennesket er alle
andre skapninger overlegne. 

Men samtidig er vi skaperens underordnede. Han som har
skapt oss må jo være større enn oss. Vi står ansvarlige
overfor Gud.

Gud åpenbarte sin vilje med menneskene allerede i tidens
morgen. Han gav dem retningslinjer og bud. Men det
varte ikke lenge før mennesket gjorde opprør mot Gud.
Vi fikk det mye omtalte syndefallet.

Mennesket ble tvunget ut av Paradis. Siden da har
lidelsen og døden vært en del av livsvilkårene i denne
verden.

Men Gud mistet ikke kjærligheten til sin mest dyrebare
skapning. Han tenkte ut en frelsesplan som begynte med
Abraham og som han fullførte i Kristus. Gud elsket men-
neskene så høyt at han gav sin egen Sønn til vår frelse.

Den kristne kirke har svar på spørsmålet: Hva er da et
menneske?

Vi er alle verdifulle i Guds øyne, også de som ikke er
regnet som produktive medlemmer av samfunnet, - de
som er funksjonshemmet eller de som faller utenfor av
andre grunner.

Det ufødte liv har også menneskeverd i Guds øyne. Et
samfunn får et barbarisk trekk når de svakeste står uten
rettsvern. 

De siste årene har politikere og andre aktører i den
offentlige debatt tatt til orde for å innføre aktiv dødshjelp
for dem som lider. Spørsmålet om eutanasi reiser etiske
dilemma. Men i følge bibelen er menneskeverdet ukren-

kelig. Vi bør derfor sette alt inn på å gi livshjelp og lin-
dring i stedet for å ta liv.

Det kristne menneskesyn er ofte annerledes enn hva som
er vanlig i samfunnet.

Vi lever i en tid hvor individualismen dyrkes på beskost-
ning av ansvaret for fellesskapet og ansvaret for de svakes-
te. Kirken bør være et vitnesbyrd i verden, et vitnesbyrd
om at menneskeverdet er ukrenkelig og et vitnesbyrd om
Guds kjærlighet til oss. Gud har åpenbart sin nåde og god-
het mot oss i Kristus. Nåden i Kristus frigjør oss til å elske
Gud og vår neste. Vi blir Guds medarbeidere. 

Kirken bør våge å være en stemme i tiden, - advare mot
urettferdighet og forakt for menneskeverdet.  Men ikke
bare en stemme. Det kristne menneskesyn kaller også til
handling for å verne de svake.

Hva er da et menneske? Bibelen gir oss svarene. Holder
vi svarene for oss selv? Da svikter vi vårt kall som en
misjonerende kirke. Evangeliet om Jesus er det viktigste
svaret på spørsmålet om hva et menneske er. Derfor må
stadig nye mennesker få anledning til å få høre evangeli-
et, fortellingen om Jesus.

Evangeliet er lettfattelig. Det kan gripes av et lite barn.
Det handler om å bli kjent med den Treenige Gud, leve i
troens og bønnens samfunn med ham. Her duger ikke
denne verdens visdom. Jeg vil ødelegge de vises visdom,
sier Gud i sitt ord. Bare den ydmyke får nåde.

Som jeg nevnte innledningsvis peker forfatteren av salme
8 på storheten og skjønnheten i skaperverket. Vi har et
ansvar for å forvalte skaperverket. De siste årene har kir-
ken sammen med andre gode krefter i samfunnet enga-
sjert seg i miljøkampen. I sin iver etter økonomisk vekst
står mennesket i fare for å ødelegge livsvilkårene på pla-
neten vår. Vi bør ikke utnytte skaperverket på en slik
måte at vi ødelegger det.

Vi kalles til engasjement for skaperverket både i tale og
handling.

Men samtidig må vi minne om at noe paradis klarer vi
ikke å gjøre ut av denne verden. Guds godhet og nåde i
Kristus innebærer at han en dag vil nyskape verden for
sine venner. Det vil bli en verden uten lidelse, død og
urettferdighet. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Hva er da et menneske?
Tekst: Salme 8, 4-10
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Min salme
Mange gode gamle salmer som jeg lærte på sko-
len og hos presten er tatt bort i den nyeste utga-
ven av salmebioka som kom ut i 1985, men noen
er med. Jeg har valgt en av disse som «Min
salme». Den står på nr 748 i salmeboka og er
skrevet av Lina Sandel i 1885:

Gjør det lille du kan
1.Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt,
stå ei ledig, mens dagene flyr! 
Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, 
og kan hende ny morgen ei gryr.
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted,
og din gjerning skal modnes i fred.

2. Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på
at så ringe og lite det er!
Hvordan skulle du da med frimodighet gå
dit din mester vil sende deg her?
Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav,
vær tilfreds at til deg han det gav!

3. Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud 
bare troskap hos alle vil se!
Og vær glad du får gå med det ringeste bud,
for han selv vil bestandig gå med.
Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg:
Hva du gjorde du gjorde for meg! 

Til å føre stafettpinnen videre utfordrer jeg
Nils Ambjør

Med hilsen John Bergli

Vårkonsert i
Seegård kirke 
Den 1.juni avholdt Biri-Snertingdal Kantori sin årvisse vårkonsert i
Seegård kirke. Dette har etter hvert blitt en hyggelig tradisjon i
bygda vår. 

”Våren i ord og toner”, var tittelen på konserten, og gjennom vari-
ert korsang , opplesing, piano- og fiolinspill,  ble det nettopp det.

Gunnhild Ekerhaugen leste ”Seljefløyta” av Hans Børli og ”Enn om
vi kledde fjellet” fra ”Arne” av Bjørnstjerne Bjørnson. 

Gunn Inga Schiager Tofsrud på fiolin og Inger Schiager på piano
framførte i fint samspill ”Schøn Rosmarin” av  Fritz Kreisler og ”Et
seterbesøk” av Ole Bull.

Koret bidro med et variert program, der titler som ”I denna ljuva
sommartid”, ”Ut i vår hage”, ”Bourre om våren”, ”Kom regn af det
høie”, ”Himmelen blåner for vårt øye” og 3 vårsanger som allsang,
ble det absolutt vårstemning både gjennom ord og toner denne
kvelden. Noe de frammøtte virket å sette pris på.

Fikk du ikke med deg årets vårkonsert, vil du få en ny sjanse neste
år.

Dette har som sagt blitt en tradisjon!

Tekst: Elisabeth Kruse 

Kristian Drogseth
Petter Dybdal
Nina Ekseth
Aleksander Fladsrud
Ingolv Dårflot Fladsrud
Kristian Grøterud
Maren Sandvik Haganæs
Anne Elisabeth Håkonsen Haug
Sandra Haugen
Theodor Henrikhaugen
Aina Rikke Veen Klette
Ann Carina Kvisgaard
Kristine Ulvevseen Lundgård

Finn Marius Fekjær Lykke
Tollef Tinholt Låg
Emma Onsrud
Joakim Røstad
Bjørn Ole Kværnsveen Sakshaug
Håvard Rønningen Snekkerhaugen
Joakim Sveum
Karen Emilie Sveum
Emerence Tindeland
Gunn Inga Schiager Tofsrud
Marius Ulvesveen
Martine Haugen Vestrum
Bjørnar Bråthen Øverlia

Konfirmanter i Seegård og
Nykirke kirke
hhv. 5. og 19. september 2010

(alfabetisk rekkefølge)

Marianne Vilhelmine Andreassen og Geir
Ottar Lunde ble viet på Kirkerud den 29. mai.
Foto: Magne Ø. Bekkelund
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Først ut på scenen var hele 1.trinn som
sang om ”Jeg er glad for å ha en
venn”. Neste mann var Ågot Cecilia
fra 1.trinn som sjarmerte med å synge
sangen ,”Vandring” på polsk. Deretter
fulgte to 4.trinnsgrupper, ”Gråjentene”
Sarah og Hege Susann som sang
”Sorry”, og ”Flower-girls”, Silje,
Ingvild, Tina, Amalie, Henriette og
Mia som med sang og dans presenterte
”Suveren”.

Rock´n  inntar scenen
Med eget band og full trøkk inntok
gruppa ”The Lords” scenen. Gruppa
består av Alex, Christian, Sander,
Stine og Alex. Med gitarer, svarte
skinnjakker, solbriller, hanekam og
høy hårfaktor framførte de ”Forelska i
lærern”.
Deretter fulgte ”Verdens beste gruppe”
med Mia, Lisa og Ida fra 1.trinn som
med sang og frisk dans framførte
”Verdens beste bestevenn”. Magnus
fra 4.trinn hadde full kontroll og
spenst i stemme og bevegelse med
sangen, ”Man in the mirror”. Deretter

var det to Mihcael   Jacson –inspirert-
kledde gutter fra 5.trinn; Jonas og Egil
som sang: ”Heal the World to a better
place to live”
Så var det gruppa ”Abba” med
Kristine og Karen Amalie fra 4.trinn
som med elegante scenekostymer,
gnistrende rytmer på boks og fin sang
framførte ”Mamma mia”. De hadde
vært Abbafans lenge, fikk vi høre.
Så var det 2.trinn utkledd som kokke-
landslaget, som slo til med ”Rock´n
roll med fiskeboll, med kjøttkaker og
fårikål …. ”.

Applaus og respons i salen
Etter ti innslag var stemningen i salen
fortsatt på topp, sju innslag gjensto.
Neste man ut var ”Dala-gutta” Tom
Erik og Alex som med fin navnplakat
framførte en rap.
Deretter kom ”Dala-jinten” Stine og
Malin fra 6.trinn, som med musikk på
boks og egen sang framførte ”Circus”.
Alene på scenen sto Ine fra 6.trinn og
sang med full kontroll og innlevelse. 
”Miljøjentene” Therese og Anna

Matilda fra 5.trinn stilte med egen-
skrevet tekst: ”Om venner er bra å ha
,og at vi må passe på Jorda vår nå”.
Sangen ble framført med dans.
”The three sweet girls” fra 5.trinn,
Agnethe, Anna og Ane danset og sang
engasjert: ”Sangen er for meg en glede
i mitt liv, gir meg energi og gjør meg
lykkelig, glad og fri”.
Salen var fortsatt med – hvem ville
vinne?
Malin, Hanna og Ida Malin fra 2.trinn
forkynte med sang og dans: ”Vi er ver-
dens beste bestevenna”. Sistemann ut
var 3.trinnsjentene : Rikke, Mari,
Anna, Camilla og Benedikte som med
sang og dans satte sluttstrek med
”Sangen er bra”.

Hvem vil vinne Melodi Grand Prix
junior?
Det var fin spennvidde og variasjon i
innslagene. Men det alle hadde felles
nå, var spenningen og forventningen
om å vinne. Juryen sammensatt av ele-
ver fra flere årstrinn og lærere, hadde
fått utdelt poengark. Juryen skulle sitte
igjen i salen, mens aktører og publi-
kum tok tjue minutters pause.
Publikum var loset gjennom alle 17
innslagene av flinke konfransierer, og
nå gjensto bare ”The winner is
…….”.
Til en spent sal ble følgende resultater
kunngjort:

3.premie:  ”The three sweet girls”,
Anna, Ane og Agnethe fra 5.trinn.
2.premie:  Ågot Cecilia fra 1.trinn.

The wInner is:  Ine fra 6.trinn

Applaus, jubel, gratulasjoner og pre-
mieutdeling. Akkurat slik en Grand
Prix avslutning skal være.
Alle burde egentlig hatt en premie.
Det er flott gjort å gå på scenen fram-
for en fullsatt gymsal og presentere
sang og dans.

Gratulerer til alle aktører og 1.-
6.tinns elevråd for et vel gjennom-
ført arrangement:
Melodi Grand Prix junior 2010 ved
Snertingdal skole.

Tekst og foto: Elisabeth Kruse

Melodi Grand Prix junior
på Snertingdal skole
Den 12.mai 2010 gikk Melodi Grand Prix junior av stabelen for 1.-6.trinn.
Etter et godt forarbeide og arbeidsfordeling av elevrådet, var det nedsatt
både pressegruppe, pynte/ordne sal-gruppe, lyd/lys-gruppe, konfransier-
gruppe og dommergruppe. 17 innslag var påmeldt. Man hadde øvd og gene-
ralprøve var gjennomført. Nå sto spenningen og forventningen i taket.
Innfor en fullsatt gymsal gikk startskuddet.
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Glimt
fra
17. mai
Det ble en fin 17. mai feiring også i
år. Litt kaldt, noen regndråper, men
det la ingen demper på feiringen.
Festpyntede snertingdøler stilte i
«toget» fra omsorgsenteret til skolen
med faner og flagg,  det røde og
hvite og blå, med Snertingdal
musikkforening og skolekorpset i
spissen.    Trofaste stiller de opp fra
tidlig morgen for å gjøre dagen til
en festdag.  For hva er vel et 17.
maitog uten musikkorps? Høytidelig
er det med kransenedlegging ved
minnesmerket over de to soldatene
ved Seegård kirke. I år var det
Diann Wallin som holdt tale og la
ned kransen. På skolen underholdt
elevene og foket hygget seg med
mat og kaffe til langt ut på ettermid-
dagen.

Foto: Bernt Nygård
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Et reisebrev…

Tekst: Elisabeth Kruse
Foto: Bernt Nygård

Bussen fra Sn.dal Auto sto klar ved
Seegård kirke fredag 11.juni kl.14.00. Et
sangkor skulle på sin årlige sommertur.
Naturligvis er fint vær ”prikken over i-
en” ved enhver tur, men flere sjekker på
yr.no ga ikke de beste værprognosene
for turen til Nordfjordeid. Men etter en
stopp på herredshuset på Biri, var bussen
full av sang- og turglade mennesker som
ikke lot dårlige værprognoser dempe
forventningene. 

Reiseruta var godt planlagt. Første stopp
var Kvam, der sjåfør Ingolf Alund hadde
varmt kaffevann, og kormedlemmer stil-
te med hjemmebakt kringle og boller.
Ferden gjennom Gudbrandsdalen ga en
fin naturopplevelse, og stoppen i Lom ga
muligheten for å kjøpe middag eller en
liten sightseeing på egenhånd. Ferden
gikk videre over Strynefjell, langs
Hornindalsvannet og videre mot
Nordfjordeid.

Vi ble godt guidet gjennom hele turen av
Jostein Skundberg, noe som var med på
å gjøre turen interessant og opplevelses-
rik. En korøvelse med Inger på trekkspill
ble det også underveis i bussen.

Sent på kvelden kom vi fram til
Nordfjordeid Folkehøgskule på Vereide.
Etter utpakning, varm suppe og en
kveldsprat, synes nok de fleste det var
godt å ta kvelden.

Lørdag opprant med oppholdsvær. Etter
felles frokost ble det en kort vandring til
Vereide kirke, som lå helt nede ved
Gloppefjorden. En hvit, vakker, gammel
steinkirke fra Middelalderen (1160),
med katekismus-altertavle og fin akus-
tikk. Her hadde vi øvelse med organist
Harald Forland foran søndagens gudstje-
neste i Vereide kirke.

Deretter var vi klare for lørdagens store
utflukt — Måløy rundt. Det ble en fin
opplevelse med variert og fin natur,
kombinert med Jostein Skundbergs
lokalkunnskap.

Vi besøkte Kråkenes fyr. Fyret ligger på

det nordligste og mest værharde stedet
på øya med flott utsikt mot Stadthavet.
Her tok vinden og havspruten slo mot
fjellsidene. Her så man virkelig natur-
kreftene i sitt rette element.

En stopp på den 1,5 km lange sandstran-
den, Refviksanden, ble også en opple-
velse. Her kunne man gå mot vind og
kraftig bølgeskvulp. 

På hjemturen ble det gjort stopp i Måløy
sentrum med sin krigshistorie og min-
nesmonument, der kaptein Martin Linge
ble drept ved alliert landgangs- opera-
sjon 27.12. 1941. 

Vel tilbake på skolen var det felles hyg-
gekveld med god mat, quiz og allsang til
sent på kveld.

På søndag var det frokost, kordeltagelse
ved gudstjenesten i Vereide kirke med
påfølgende kirkekaffe i strålende sol-
skinn. Hjemturen gikk over Skei og
Nikolai Astrups verden langs
Jølstervannet. Etter Fjærlandstunnelen
ble det gjort en avstikker til Bøyabreen,
en sidearm av Jostedalsbreen.

En stopp ved bokbyen i Fjærland, der
det var mye å utforske for de bokinteres-
serte, eller man hadde muligheten for en
kaffekopp på gamle, ærverdige Mundal
hotell. En kort stopp på bremuséet i
Fjærland ble det også tid til.

Ferden gikk videre over Sogndal –
Kaupanger – Lærdal. Med en stopp for
kjøp av ekte geitost og smør på en
gardsbutikk ved foten av Filefjell, gikk
turen over fjellet til Tyin fjellstue, der
sen middag ble servert. 

Alt har sin ende, også en vellykket kort-
ur. Vestre Slidre – Fagernes – Tonsåsen,
vi er snart hjemme. Det er utrolig hva
man kan se og oppleve på en tur fra fre-
dag ettermiddag til søndag kveld! 
Korets sommertur har blitt en fast tradi-
sjon for Biri-Snertingdal Kantori. De
som kjører oss rundt, er som regel
Sn.dal Auto, i år med Ingolf Alund som
dyktig sjåfør.

Takk til alle medreisende for en hygge-
lig tur og et fint sosialt fellesskap.

Leder i turkomiteen og kjempeflink
guide Jostein Skundberg må varme seg
på kaffe i den sterke nord/ vest vinden
på Måløy

Kråkenes fyr bygd 1906 og automatisert
1986 er den siste utpost ut mot storhavet

Her ute mot havet var det godt å finne
igjen bussen

Hvor langt ut på kanten kan jeg sitte?,
spurte den eventyrlystne Knut Yngvar

På kortur med Biri-Snertingdal Kantori



El-forsyning og
El. Installasjon

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

Info:
www.snertingdalhestesenter.no
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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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Etter gudstjenesten i Vereide kirke samlet en del av supporterne seg på «tråden» klar
for å dra sydover igjen.

Mon tro om Knut prest gir gode råd, før
hjemturen, til vår dyktige sjåfør Ingolf
Alund

Mundal hotell i Fjærland har nok hatt
sin storhetstid før og betjeningen ble litt
stresset da mange gjester bestilte kaffe
samtidig

Koret deltok med sang i Vereide kirke
og avsluttet med en folketone fra
Vardal, «Kom regn fra det høye»,
arrangert av dirigenten Inger Schiager.



Slekters gang
Døpte
23.05 Johan Gerhard Klette
13.06 Lone Slotnæs Lyshaug
20.06 Simen Fredriksen

Signe Tomter
Gøran André Trøan

Vielse
22.05 Anja Ødegård Bekkelund

Solhaug og Tor Harald
Solhaug

29.05 Marianne Vilhelmine
Andreassen og Geir Otto
Lunde

Døde
Astrid Karlstad f. 1933
Roy Arild Solhaug f. 1942

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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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!



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

11.juli 7.s.e. pinse
Biri  kl. 12, v/Hansen
- Jes. 49, 13-16

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

25.juli  9. s.e. pinse
Biri kl. 12, v/Hansen
- Matt. 7, 21-20

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

1.august 10.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard
- Luk. 12,42-48
Takkoffer: Kirkens SOS
Hedmark/Oppland

8.august 11.s.e.  pinse
Biri kl. 10, v/Sønstegaard
- Joh. 6,66-69

15.august 12. s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Salme 32, 1-5
Takkoffer:  Menighetens arbeid

22.august 13.s.e.pinse
Redalssetra kl. 11, v/Hansen
Temagudstj./ Skaperverkets dag
Ta med stol, mat og kopp
Takkoffer: Menighetens arbeid

29.august 14.s.e. pinse 
Seegård kl. 12, v/ Holm og Skard
Samtalegudstj.
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

5.sept. 15.s.e. pinse
Seegård kl. 11, v/Erlimo
Konfirmasjon
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

12.sept. 16.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
Gullkonfirmant - Jubileum
- Luk. 10,38-42
Takkoffer:  Institutt for Sjelesorg

19.sept. 17.s.e.pinse
Nykirke kl. 11 v/Woller
Konfirmasjon
Takkofffer:  Menighetens
Trosopplæring

26.sept. 18.s.e pinse
Seegård kl. 12 v/Hansen
- Joh. 8,31-36
Takkoffer: Menighetens arbeid

3.okt. 19.s.e. pinse
Nykirke  kl. 12  v/Hansen
Høsttakkefest/Bibler til 5 kl.
Kirkekaffe
Takkoffer: Menighetens trosopplæring

10.okt. 20.s.e. pinse
Seegård kl. 17, v/Hansen
Temagudstj./ Gospelkoret deltar
Takkoffer: Menighetens misjonspro-
sjekt

17.okt. 21.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard
-Mark. 10, 13-16
Takkoffer: Menighetsbladet

24..okt. 22.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
Familiegudstj./ Min Kirkebok til
4 åringer. Kirkekaffe
Takkoffer: Menighetens Kirkemusikk

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening:
Onsdag 25.8. kl. 19.00:
Misjonsmøte
Onsdag 29.9. kl. 19.00:
Misjonsmøte
Onsdag 27.10. kl. 19.00:
Misjonsmøte

Midtre Snertingdal
Misjonsforening:
Torsdag 12.8. kl 19.00:
Misjonsmøte
Torsdag 9.9. kl.19.00:
Misjonsmøte
Torsdag 14.10. kl. 19.00:
Misjonsmøte

Øvre Snertingdal
Misjonsforening:
Onsdag 18.8. kl. 19.00:
Misjonsmøte på Betel
Onsdag 15.9. kl.19.00:
Misjonsmøte på Betel
Onsdag 20.10. kl. 19.00:
Misjonsmøte

Alle er velkommen til møtene
og stevnene.

Velkommen til 

gudstjeneste

16 PÅ KIRK
EVANGEN

Les
”På Kirkevangen”

også på
www.snertingdal.no

Frist for stoff
til neste nummer er
onsdag 15. september


