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Menighetstur til
Valdres

side 12

Etac - Hjelpemidler
på leasing?

side 9 og 10

Tradisjonsmøbler
en bedrift i Sn.-dal

side 7

Søndag 3. oktober var det høsttakkefest i Nykirke, hvor elever fra 5. klasse bar fram
frukt og grønnsaker til alteret som symbol på vår takknemelighet for årets avling.
Under gudstjenesten fikk de utdelt hver sin bibel som er menighetens gave til 5.
klassinger hvert år. Etter gudstjenesten serverte bygdekvinnelaget kirkekaffe.

Foto: Bernt Nygård

Husk menighetsbasar den 31. oktober. Se oppslagstavla side 3

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte: Les Johannes kap. 1, v. 12.
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PÅ KIRK
EVANGEN

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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
Menighetssekretær
laila.nygaard@gjovik.kirken.no
Skard, John Olav........... 408 27 011
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

I fokus nå
Minnegaver ved begravelser
Til glede og besvær!
Mange etterlatte ønsker å hedre avdøde med en minnegave. Avdøde
kan også selv ha gitt uttrykk for at et godt formål skal ha gave ved
ens død. Det er en fin praksis. Til glede for mange gode formål. En
gave ved en trist anledning kan vendes til glede for mange andre.
Som gravferdsmyndighet ønsker vi at denne tradisjon og praksis skal
holdes ved like, og at vi skal legge forholdene til rett for at det kan
foregå i trygge og verdige rammer.

Da  må vi også tenke litt på sikkerhet. Dessverre finnes det mennes-
ker som kan ha uærlige hensikter. Noen enkle anbefalinger til sik-
ringstiltak kan gjøre at dette blir et gledelig tiltak og ikke ender opp
som en ubehagelig hendelse.

Enklest av alt er at man bruker kontonummer for overføring av peng-
er. Da må kontonummer for formålet oppgis i dødsannonsen. Dette
gjøres nå over store deler av landet. Ønsker man å overlevere en
skriftlig hilsen i begravelsen / bisettelsen, kan den legges i kassen for
minnegaver, og med opplysning om at penger er overført til oppgitt
konto. Som regel er det også slik at de som mottar minnegave sender
kontooversikt over gaver som er kommet inn. Noen ganger forutset-
ter det at overføringen er merket ”minnegave ved n.n. begravelse”.

De fleste begravelsesbyråer har nå kasser for minnegaver med lås.
De står som regel ved inngangsdøren til kirken eller kapellet. Som
etterlatt er det lurt å spørre om det byrået dere har valgt, har kasse
med lås.

Dernest vil vi sterkt anbefale at etterlatte oppnevner en eller helst to
til å ha ansvaret for minnegaver. Disse går sammen med begravelses-
byrået og låser opp kassen for minnegaver etter at seremonien er
avsluttet, og før et eventuelt minnesamvær. De fleste begravelsesby-
råer har større samlekonvolutter som en kan legge gavene opp i. Som
etterlatte overtar dere da kort og minnegaver, og har selv ansvaret for
opptelling og oversendelse til det oppgitte formål.

Begravelsesbyråene er orientert om disse anbefalinger.

Går vi sammen om å bruke disse enkle forhåndsregler, vil vi kunne
unngå uheldige episoder i fremtiden.

Med hilsen Kirkevergen
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COUNTRYKVELD 
Det blir Countrykveld i Seegård kirke 
fredag den 19.nov. kl. 19.00 
Enkel bevertning. Alle er velkommen! Lys Våken -

Familiegudstjeneste 
Søndag 28. nov. kl. 10 i Seegård kirke.
Merk tiden.
11-åringer spesielt invitert, men alle er
velkommen!

Svar på gjettekonkurransen i nr 3/10
Bildet er fra Finnøy i Rogaland. Det er Betel bedehus på
Judaberg som er et av 5 bedehus på øya, og ble bygget i
1878.Bildet er tatt under "Tomatfestivalen"- 2009. Det er
ikke kommet inn noen riktige svar.

Ny konkurranse 
Hva slags aktivitet er det som foregår her?
Etter en sommer med nok regn kan man lure på denne
oppsamlingen av vann i bytter "i lange baner". Tror du at
du vet svaret, gi beskjed til Menighetskontoret på Gjøvik.

Takk
Menighetsrådet takker for minnegave til
Nykirke v/Johannes Ringvold`s begravelse.

Turid L. Skundberg

Menighetsbasaren
arrangeres i Seegård kirke Søndag 31. oktober
fra kl.17.00. Det blir andakt og sang ved
Snertingdal Gospelkor. Salg av lodd, saft,
kaffe og kaker. Hovedgevinsten er en
«Totenstol» laget av Tradisjonsmøbler på
Strande. Andre gevinster mottas med takk.
Trekningen starter ca kl. 19.30.
Alle er velkommen.

Temagudstjenester:
21. nov. Seegård kl. 17,
Merk Tid
Tema/ Forbønnsgudstjeneste
v/Hansen og Biri og
Snertingdal Kantori
19.des. Nykirke kl. 19,
Merk Tid
Temagudstjeneste/ Vi synger
julen inn
v/Hansen og Snertingdal
Musikkforening

Konsert
“Vi synger julen inn” 
Seegård kirke,
tirsdag 21.desember
kl.19.oo 
Biri Snertingdal Kantori 
Madelen Jostad, orgel 
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Valle videregående skole på Lena har nå
blitt en veldig populær skole for ung-
dom,og har  økt fra 130  elevplasser i
fjor til 160 i år.

Dette er historisk, og er en veldig positiv
hendelse for Valle vgs. Dette er også
positivt for landbruket og matproduksjo-
nen i fremtiden. 

Valle 
Valle videregående skole er en skole
med lang erfaring innen landbruk og
teknikk. Man kan få generell studiekom-
petanse, i tillegg kan man ta realfagene
kjemi, biologi og matematikk som kan
gi en god start på den spesielle studie-
kompetanse som enkelte høgskoler kre-
ver. Valle gir også fagutdanning i land-
bruk og gartnerinæring, hest og hovsla-
ger, anleggsgartnerfaget og skogbruk.
Ved å gå på Valle kan man bli agronom,
anleggsgartner, hovslager, skogsopera-
tør, gartner eller hestefaglært. Valle er nå
den siste ordentlige landbruksskolen i
Oppland. 

Valg av skole
At det var Valle jeg skulle gå, var jeg
ikke i tvil om. Muligheten til å få litt
praksis innimellom de lange dagene med
teori synes jeg er kjempefin. I høst
startet jeg på 2. året på landbruk og gart-
nerinæring. Mulighetene mine videre på
Valle er å fortsette med landbruk neste
år og bli agronom, eller å ta studiefor-
bredene og få studiekompetanse. Jeg kan
også gjøre begge deler.

Jeg angrer ikke på valget mitt, og jeg tri-
ves veldig godt her. Det er en bra skole
med mange muligheter. 

Kamp om internatplassene
Jeg hadde dette året tenkt på å bo på
internatet fordi det er et godt miljø der,
og det med å bo sammen med mange er
en god og nyttig erfaring. Men i år som i
fjor valgte jeg å beholde hybelen min.
Tok ikke sjansen på å si opp den etter-
som det var så mange søkere. 

Førsteklassingene ble prioritert, så det
var mange i år som måtte finne seg
hybel. Valle har nå 158 elever, av dem
bor 68 på internatet.

Stallplasser
Mange benytter seg av stallplassene på
Valle, og er glade for at de kan få ha
med seg hestene sine. Hestefaget er en
veldig populært nå i år. Mange vil ha
med seg hest og
plassene rekker ikke
til alle. De som har
valgt hestefaget, blir
prioritert framfor
elever på de andre
linjene, men det er jo
flere som går andre
linjer som også dri-
ver aktivt med
hest.Det er derfor et
stort ønske om flere
stallplasser. Det vil
også kunne bidra til
et godt miljø på fri-
tiden. Å ha et godt

fritidstilbud er viktig også fordi mange
elever som bor på internatet er der også i
helgene. 

Utviklingen
Det er bra at det er så mange ungdommer
som vil ta over gårder og drive produk-
sjonen videre. Norge trenger folk til å
drive med korn, såfrø, melk, kjøtt og
andre produksjoner for at vi skal klare
oss. Valle er en bra skole og elevene
kommer ut med mye kompetanse og erfa-
ring når det gjelder  husdyr, skogbruk,
jordbruk, verksted og opplæring i bruk av
alt fra motorsag til store traktorer. 

-Jeg valgte Valle, fordi det er en land-
brukskole. Det er mye bedre å gå her og
få studiekompetanse og en del praktiske
erfaringer enn å gå vanlig almennfag,
sier Vegard Jostad, Snertingdal, som er
elev på Valle vgs.  - I løpet av disse 3
årene tror jeg at jeg skal fortsette på
skogbruk. Men istedenfor å gå ut som
lærling, vil jeg heller ta siste året med
studieforbredende slik at jeg får studie-
kompetanse. Hva jeg vil etter det er
uvisst, men ta over en gård med mye
skog og dyr er noe av det jeg ønsker.
Trives veldig godt på Valle og gleder
meg til å fortsette, sier Vegard Jostad. 

Bilde fra skolens «Bli kjent dag» fredag
20.august 2010 (arkivfoto)

Rekordmange elever til
skolestart på Valle
Tekst: Jane Aaslund

Alle elevene ved Valle vidregående skole 27.08.10 (arkivfoto)
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Gospelkoret
på pinsetur
til Ørlandet
Av: Torgeir Onsrud

I pinsen dro hele Snertingdal Gospelkor –
utvidet med familiemedlemmer til koristene
– til Ørlandet på Trøndelagskysten. Her fikk
vi synge i gudstjenesten i Ørland kirke 1.
pinsedag og ha konsert i Kulturhuset på
Brekstad samme kveld.

Sjåfør Rune Pedersen brakte oss store og
små trygt fram og tilbake de til sammen over
90 mila det er tur retur. En skikkelig lang-
weekend for både små og store, omtrent 40 i
tallet. Og ikke nok med det, hele gjengen var
sporty og bodde i gymsalen på den nedlagte
skolen på Ørlandet alle tre nettene. Ro og
søvn ble det også, selv om den som måtte
våkne midt på natta fikk lytte til et skikkelig
snorkekor!

På lørdagen hadde kormedlem Nina Trogstad
- som har sin søster, onkler og besteforeldre
på Ørlandet – ordnet med fisketur langt utpå
fjorden for de som ville. 

Fisken var ikke sen med å bite; både torsk og
sei, og den røde dypvannsfisken uer, tok vi
på kroken. Det smakte helt utmerket på gril-
len da vi satt ved sjøen og bålet på pinsaften.

Turen gjorde godt for oss alle.  Alle i koret
er takknemlige spesielt til Nina som hadde
planlagt turen. Og også til hennes onkel Tore
som tok oss med i båten, og til alle vi fikk
treffe (og synge sammen med) i Ørlandet
gospelkor, og spesielt til presten i bygda, Ola
Garli, som tok så godt imot oss.

Snetingdal Gospelkor og noen fra Ørlandet Gospelkor synger

Pinsebål ved sjøen

Elisabet fikk fisk
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Konfirmanter i Seegård
kirke 5. september 2010

Kristiane Drogseth, Petter Dybdal,
Nina Ekseth, Aleksander Fladsrud,
Ingolv Dårflot Fladsrud,
Kristian Grøterud, Ann Elisabeth
Håkonsen Haug, Sandra Haugen, Ann
Carina Kvisgaard, Finn Marius Fekjær
Lykke, Tollef Tinholt Låg, Emma
Onsrud, Emerence Tindeland, Gunn
Inga Schiager Tofsrud og Marius
Ulvesveen sammen med diakon John
Olav Skard, prost Nils Kåre Erlimo og
trosopplærer Eleiv Refling Holm. 

Foto:Turid L.Skundberg

Konfirmanter i Nykirke
19. september 2010

Maren Sandvik Haganæs, Theodor
Henrikhaugen, Aina Rikke Veen Klette,
Kristine Ulvesveen Lundgård, Joakim
Røstad, Bjørn Ole Kværnsveen
Sakshaug, Håvard Rønningen
Snekkerhaugen, Karin Elise Sveum,
Joakim Sveum, Karen Emilie Sveum,
Martine Haugen Vestrum og Bjørnar
Bråten Øverlia sammen med diakon
John Olav Skard og sokneprest Martin
Woller.

Foto: Bernt Nygård

50 års konfirmanter

Søndag den 12. september var de som
ble konfirmert i Seegård kirke den 4.
september og i Nykirke den 11. septem-
ber 1960 invitert til gudstjeneste og
hyggelig samvær i Seegård kirke. Av
disse var det 15 som takket ja og var
med og frisket opp gamle minner: 
Lars Bøhli, Hans Olav Engen, Geir
Bjarne Lønstad, Leif Sviund, Harald
Sæther, Anne Marie Neråsen,f.Engen,
Ingrid Bodil Myreng,f. Henriksveen,
Bjørn Erling Brateng, Leif Arild
Granseth, Ole Randen, Arne Sigmund
Sveum, Ingrid Rønnaug Haugen
Bergli,f. Haugen, Bjørg Haugen,f.
Larsen, Else Margot Ulsakerhaugen,f.
Nøsshagen og Rønnaug Arntsen,f.
Overhalden.

Foto: Turid L. Skundberg
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Hovedgevinsten i årets menighetsbasar
er en Totenstol med armlener i sort
aldringsmaling laget ved
Tradisjonsmøbler i Snertingdal.
Gevinsten er halvveis sponset av
bedriftens eier, Morten Engen, og
redaksjonen i ”På kirkevangen” ville
gjerne gjøre et besøk i den forholdsvis
nyetablerte bedriften i tidligere Strande
pensjonat i Snertingdal.

I strålende høstvær ligger et trivelig
hvitmalt hus med firmaets navn på 
veggen ; Tradisjonsmøbler. PKVs
utsendte blir hyggelig tatt imot av eie-
ren, Morten Engen, og får en interessant
omvisning i  snekkerverkstedet med
utstilling av tradisjonsrike framskap,
senger, hyller, kommoder, langbord, sto-
ler og kjøkkeninnredning i varierende
farger og patina. Over en kopp kaffe
fordyper vi oss en stund i norsk møbel-
håndverkstradisjon og historie.

Dokka-distriktet har lang tradisjon med
produksjon av lokale bygdemøbler.
Dagens bondeantikviteter viser en rik
møbeltradisjon fra dalførene; Østerdalen,
Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal.
Noe av dette videreføres i firmaer som
Tradisjonsmøbler i Snertingdal.

Det er gamle håndverkstradisjoner som
føres videre. Det meste lages for hånd.
Materialet som brukes er furu.
Malingsteknikkene som brukes på
møblene, blir gjort for hånd. Aldrings-
maling er med på å gi møblene en egen

lød av alderdom og bruk. Fargevalget
kan nok variere. I dag er det svart eller
hvitt med kontraster som gjelder. For
noen år siden var det de typiske ”bon-
defargene” som var i skuddet. 

Slagordet hos Tradisjonsmøbler er:
Møbler for generasjoner. Dette er
møbler som skal holde. Det satses på
kvalitet og ikke på kvantitet. Dette er
håndverk. Håndgjorte ting blir aldri
helt identiske. Noe som representerer
en motpol til IKEAs flatpakkede,
sprøytelakkerte produkter. Alt til sitt
bruk, men håndverkstradisjonen vil
nok alltid finne sin nisje i markedet.

Bedriften har et variert sortiment.
Morten Engen forteller at det særlig er
innredninger til kjøkken, bad og garde-
robe, videre soveromsmøbler, lang-
bord, krakker og stoler som blir etter-
spurt. Men i perioder da hyttebyggings
-aktiviteten har vært stor, har
Tradisjonsmøbler opplevd å få bestil-
ling på komplett inventar til hyttene. 
Markedsfeltet er ganske stort, og fav-
ner over store deler av Østlandet,
Trøndelag og Vestlandet.

Morten drev i flere år som møbelsnekker
på Dokka. Men da Strande pensjonat var
til salgs, ga det mulighet for å etablere et
eget snekkerverksted og flytte firmaet
Tradisjonsmøbler til Snertingdal.

På kirkevangen vil takke Morten
Engen og Tradisjonsmøbler for et hyg-
gelig besøk og omvisning, og ønsker
lykke til framover med firmaet.

Til slutt: Heldig er den som vinner en
aldringsmalt Totenstol fra Tradisjons-
møbler i høstens menighetsbasar!

Tekst og foto: Elisabeth Kruse

Tradisjonsmøbler  - en bedrift i Snertingdal

Bedriften Tradisjonsmøbler og eier, Morten Engen

Gamle håndverksredskap viser
tradisjon.

Totenstol - gevinst på årets menighets-
basar.
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Blandt mange fine salmer velger jeg nummer 497 i salmeboka.
Den er skrevet av Erling Tobiassen i 1932 og melodien er skre-
vet av Sigurd Lunde 1947.

1. Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst,
Hver morgen han med sender sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn, jeg
kan på bønnens vinge få kraft i jesu navn.

2. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler må gå den tunge vei,
fra himmelens høye saler hans øye følger meg.

3. Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner for ham min høye gjest.
Han gir meg himmelens nåde og setter englevakt,
for natten han vil råde med hellig guddoms makt.

4. Jeg er i herrens hender når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde på vei til himmelen inn.

Til å føre staffettpinnen videre, utfordrer jeg Johan Gjestvang.

Med hilsen Nils Ambjør

Setermesse på
Redalssetra
Søndag 22. august var det klart for setermesse på Redalssetra.
Selv om tempraturen ikke var så høy som en kunne ønske var
det riktig mange som fant vegen opp i åsen denne søndagen. 

Skaperverkets dag ble markert og de medvirkende var ei blå-
segruppe fra Snertingdal Musikkforening, prest Terje Hansen,
diakon John Olav Skard, klokker Laila Nygård og fam.
Henriksveen som tok imot oss og ordnet det praktiske.

Folk fra Biri har i flere år gått fra Klomsteinroa til Redalssetra
og i år var det organisert tur fra Lium øverst i
Skundbergvegen og opp til setra.

Etter gudstjenesten smakte det med medbrakt kaffe og niste.
Alt i alt en fin dag på setra. 

Min salme
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På Kirkevangen oppsøker jevnlig
virksomheter i dalen for å gi ”dala-
væringer” et innblikk i noen av de
mange aktivitetene i Snertingdal. En
høstlig formiddag tropper vi derfor
opp i Snertingdalsvegen 2154 - som
i dag huser Etac. 

John Olav Toppen kjøpte lokalene til
det tidligere Forbrukslaget da det
ikke lenger var aktuelt å drive butikk
der. Han har selv leilighet i byggets
2. etasje, mens første etasje er leid ut
til dette firmaet ved navn Etac, et
firma som utvikler og markedsfører

hjelpemidler til personer med nedsatt
bevegelsesfrihet. John Olav er selv
ansatt som selger i firmaet og har
med seg Tor Andre Bergli og Geir
Øverstad. Tor Andre har spesialisert
seg på service og salg av hjelpemid-
ler til barn og ungdom, mens Geir
har levering og montering av kjøre-
ramper som sitt hovedanliggende. 

Snertingdalsvegen 2154 bærer i dag
preg av full aktivitet og er fylt med
elektriske rullestoler i mange varian-
ter, ulike typer pasientløftere, senger
og seksjoner til kjøreramper. En

heisbar arbeidsbenk finner vi også.
Etac er i tillegg stor på forflytnings-
hjelpemidler, for eksempel ulike
typer glidere som skal lette forflyt-
ning av pasient i seng eller stol, fra
seng til stol m.m. Ulike typer utstyr
til trykkavlastning hører også med.

Mange virksomheter møter i dag
anbud i sin hverdag, så også innen
hjelpemiddelbransjen.  Det er NAV
sentralt som forhandler om priser på
de ulike hjelpemidlene – og rangerer
de innkomne anbud. Denne range-
ringen fungerer som rettesnor for
hjelpemiddelsentralene i det enkelte
fylket når de skal foreta sine innkjøp
for å møte de enkelte brukere sine
behov. Det er så Etac som skriver
kontrakt med hjelpemiddelsentralen

Etac - hjelpemidler på leasing?

John Olav Toppen med en norskprodusert ståstol fra Balder i Hønefoss.
Stolen imiterer naturlige bevegelser fra sittende til stående. PKVs utsendte
fikk teste stolen – og det opplevdes rimelig trygt å komme seg fra sittende til
stående uten bruk av egne krefter

Det er mulig å få elektriske rullesto-
ler med ulike styremekanismer: sty-
ring med hake, med nakke og ved
hjelp av munnen (suge/ puste ut og
inn) ble vist. Denne innretningen er
laget for styring ved hjelp av haken.

Dette er hjernen til en elektrisk rul-
lestol! Til forskjell fra den mennes-
kelige lar den seg programmere
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om levering av hjelpemidler på
anbud de har vunnet.  John Olav for-
teller at nåværende kontrakt går fram
til 2012. Det betyr at heller ikke de
tre ved Etacs avdelingskontor i
Snertingdal vet alt for langt fram i
tid.

I dag er muligheten til å leie/ lease
hjelpemidler også til stede. Dette er
noe nytt, og det var faktisk avdeling-
en i Snertingdal som lanserte ideen.
Leasing betyr at i stedet for å kjøpe
dyre hjelpemidler skrives det avtale
om leie av utstyret. Avtale om ser-
vice og vedlikehold, årlig ettersyn
m.m. kan bakes inn i kontrakten. Det
betyr at en slipper å bekymre seg for
dyre reparasjoner og utstyr ”utgått på
dato”. Når en vet at mange spesial-
senger ”koster blod” og at det finnes
elektriske rullestoler til flere hundre
tusen kroner, må det ligge ”framtid i
dette” for mange kommuner! Etac i
Snertingdal har i dag inngått leiekon-
trakter på flere typer hjelpemidler
med flere kommuner i Hedmark og
Oppland, og: det er de mindre kom-
munene i distriktet som ligger i front
hva gjelder denne utviklingen! En
videregående skole som utdanner
innen helse- og sosialfag har også
inngått leieavtale.

Etacs avdeling i Snertingdal driver
dessuten kurs og opplæring innenfor
de hjelpemidler de leverer, for
eksempel opplæring av veiledere i
kommunene. Avdelingen omsetter
for ca. 20 mill. per år. Det må da
nødvendigvis bety at de ”fyller et
behov” i Hedmark og Oppland, ikke
sant?! På Kirkevangen takker for seg
og ønsker lykke til videre.

Tekst og foto: Magnar Sjevelås 

Tor Andre Bergli programmerer hjernen til en av rullestolene. Denne er det
mulig å ”skreddersy” etter behov, for eksempel at ”framoverspaken” styrer
rullestolen til å rygge dersom det skulle være nødvendig.

Mange har behov for – og god nytte av kjøreramper. Dette er seksjoner til
kjøreramper, produsert ved TOPRO. Etac i Snertingdal har stor leveranse av
disse, og monterer rundt 100 per år. Geir Øverstad var ikke til stede under
PKVs besøk.
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Profetien vi nettopp hørte er en samling trøsteord til
jødefolket som var i eksil i Babylon. De var kommet
der som et resultat av bl.a. ledernes avgudsdyrkelse og
opprør mot Gud.

Men det er ikke Guds vilje at de skal fortvile. Han sen-
der dem trøstens ord ved profeten Jesaja. Gud har ikke
glemt dem. De er fortsatt i Guds omsorg. Han vil en
dag føre dem tilbake til sitt hjemland. De skal ikke bli
til skamme. Guds ord er fortsatt aktuelt. I dag er det til
oss disse ord tales.

Når vi er i vanskeligheter er det lett å tenke at Gud har
glemt meg. Ved bare å se på omstendighetene kan Gud
synes å forsvinne som i en tåke. Hva skal vi gjøre ?
Hvordan skal vi gjenvinne tilliten til Gud ? Hva er
Guds vilje med våre liv? 

Først og fremst handler det om å vende om og ta imot
nåden i Jesus Kristus. I kraft av evangeliet om Jesus er
denne nåde tilgjengelig. Den tilbys gratis til oss. Vi
skal slippe å kjempe for å gjøre oss fortjent til nåden.
Ved troen på Jesus får vi del i barnekåret hos Gud.
Jesus forsonet oss med Gud. Vi er ikke lenger under
Guds dom.

Gud sammenligner sin kjærlighet til sine barn med en
morskjærligheten. En god og trofast mor er en stor
gave å ha med seg gjennom livet.

Ateisten Robert Ingersoll hadde sin glanstid på 1800
tallet. Han reiste fra universitet til universitet for å
holde foredrag om at det ikke fantes noen Gud. To stu-
denter som hadde hørt på ham en dag snakket sammen
om ateistens foredrag. Den ene sa til den andre:
Ateisten lyktes vel med å knekke de krykkene som
kristendommen stiller opp med. Da svarte den andre:
Nei, jeg syntes ikke han gjorde det. Ingersoll klarte
ikke å forklare den kjærlighet mor har vist meg, og så
lenge han ikke kan redegjøre for min mors innsats og
liv, tror jeg at jeg vil holde meg til min mors Gud.
Apostelen Paulus som mange forbinder med teologisk
lærdom og diskusjoner prøvde å ligne en god mors
væremåte da han sa: Vi var milde i blant dere, som en
mor når hun varmer sitt barn ved sitt bryst. En fremtre-
dende mann som Paulus fant det altså ikke uverdig å si
at hans ideal var den gode mor.

Men en mor lever ikke for evig i alle fall ikke i denne
verden. Bare Guds kjærlighet er tidløs.
Selv om alle jordiske støtter skulle svikte vil Gud være
vår klippe. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine
murer står alltid for mine øyne, sier Gud i sitt ord.

Vi kan komme til et punkt i vårt liv hvor ingen men-
nesker kan hjelpe, selv om de gjerne ville. Ingen har
all makt, det er det bare Gud som har. Mange har opp-
levd Guds inngripen etter å ha bedt ham om hjelp. Det
er knyttet store løfter til bønn i Jesu navn.

Men en oppriktig bønn slutter med: Skje ikke min
vilje, men din. Jesus ba den i Getsemane, vi trenger
også å be denne bønn.

Det går an å oppleve Guds omsorg selv om ikke alle
problemer er løst. Det går an å ha det godt selv om
ikke alt er godt. De fleste har uløste spørsmål i sitt liv.
Det kan være spørsmål knyttet til helse, økonomi eller
familieforhold. Men ved troen på Jesus får vi oppleve
å være i Guds omsorg uansett omstendigheter. Og den
som får oppleve Guds omsorg og Guds nåde i Kristus
får også et ønske om å hjelpe andre. 

Kristen misjon både her hjemme og ute i verden har
også en diakonal side. Ingen kan hjelpe alle, men alle
kan hjelpe noen heter det i et ordtak. Den som tror kla-
rer ikke å stille seg likegyldig til andres nød. Gud har
ikke skapt menneskene slik at hver enkelt skal klare
alt. Vi har sterke og svake sider. Gud vil hjelpe oss der
vi er svake. Og til å gi den hjelpen bruker han andre
mennesker. Og det hender nok også at du er den hjel-
peren som Gud kan bruke.

Paulus skriver om den kvinnelige menighetsarbeideren
Føbe: ”Støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp
fra dere. For også hun har vært til hjelp for mange,
også for meg.” Skriften taler om nådegave til å hjelpe.
Og det er slett ingen liten tjeneste.

Nåden i Kristus frigjør oss til å elske Gud og vår neste. 

Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Andre kan glemme,
men Gud glemmer ikke deg

Tekst: Jes. 49, 13-16
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Menighetstur til Valdres
Av Bernt Nygård

Onsdag 18. august var det klart for menighetstur
til Valdres for folk fra Biri og Snertingdal.
Dagen opprandt med gråvær og regn, men det
satte ingen demper på dagen.

To fulle busser satte kursen for Etnedal som før-
ste stopp. Her så vi først på  Nord-Europas stør-
ste natursteinbru, Lunde bru som ble bygget i
1822.

Deretter var det morgensang i Bruflat kirke, med
påfølgende formiddagskaffe. I kirken ble vi møtt
av Sokneprest Marit Slettum som er født og opp-
vokst i Øvre Snertingdal. Hun ga oss en historisk
orientering om Lunde bru og Bruflat kirke.

Videre gikk turen over Tonsåsen, ned til Bagn og
opp til Hedalen og Hedalen stavkirke. Denne kir-
ken ble bygget omkring 1160. Svalegangene
rundt er antagelig like gamle. I 1699 begynte de
å bygge om kirken til korskirke og i 1902 ble
kirka restaurert og fikk et nytt kortilbygg, kvor
altret er plassert i dag.

Her finnes ting som hører med til hovedverkene i
norsk middelalderkunst, bl.a. drageportalen som
er like gammel som kirken. Krusefikset fra 1270
og Hedalsmadonnaen fra 1250. Relikvieskrinet
er fra midten av 1200 tallet. Skrinet er enestå-
ende fordi det avbilder historiske skikkelser,
Jomfru Maria med Jesusbarnet, apostelene Peter
og Paulus og Thomas.

Etter kirkebesøket var det tid for middag. I den
lyse trivelige spisesalen på Ildjarntunet fikk vi
servert god middag og kaffe.

Gode og mette satte vi kursen hjemmover om
Nes i Ådal, Bjoneroa og Fluberg. Vi var enige
om at vi hadde hatt en fin tur selv om det var
gråvær og regn.

I den ene bussen ble vi godt guidet av Knut prest
fra Biri. Han kom stadig med optimistiske mel-
dinger om at været ble lettere og snart kom sola,
men denne dagen slo det ikke til.

Første stopp var ved gamle Lunde bru i Etnedal

I lyse trivelige lokaler på Ildjarntunet smakte middagen godt

Hedalen Stavkirke var hovedatraksjonen ved menighetsturen



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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I Bruflat Kirke ble vi godt tatt i mot av sok-
neprest Marit Slettum

Alle turdeltakerne samlet før siste etappe av turen gjennom Bjoneroa
og Fluberg



Slekters gang
Døpte:
Mina Holmen   04.07.
Viljar Stanes   29.07.
Simon Andersen   15.08.
Angelica Lisbakken Carlsen   05.09.

i Skedsmo kirke.
Tobias Tungvåg-Ekseth   12.09.

Vigde:
Ragnhild Marie Melbye og
Trond Are Lisbakken i
Lunner kirke 10.09.

Døde:
Magnhild Nerby   f. 1911
Reidar Onsrud   f. 1939
Helga Bekkelien   f. 1920
Johannes Ringvold   f. 1921
Erling Frydenlund   f. 1936
Erling Svendsby   f. 1929
Otto Nordengen   f. 1919

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

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!

Ledig annonseplass!



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
Familiegudstjeneste,
”Min Kirkebok” til 4-åringer
Takkoffer: TV-aksjonen /
Flyktningehjelpen

31.okt. Bots og Bededag
Nykirke kl. 12, v/Hansen og
Bjørgen NMS
- Luk. 13, 23-30
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt   

7.nov. Allehelgensdag
Seegård kl. 16, v/Sønstegaard
og Skard
-Matt. 5,13-16
Takkoffer: Menighetens
diakonale arbeid

14.nov 25.s.e.pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
”Søndag for de forfulgte”
- Joh. 6,37-40
Takkoffer: Norsk misjon i Øst 

21.nov.siste søndag i kirkeåret
Seegård kl. 17
Tema / Forbønnsgudstjeneste
v/Hansen og Biri Snertingdal
Kantori
Takkoffer: Kirkens Bymisjon,
Oslo

28. nov. 1.s.i advent
Seegård kl. 10, v/Hansen og
Skard
Lys våken –
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Menighetens
trosopplæring

5.des. 2.s.i advent
Nykirke kl. 17, v/Sønstegaard
Lysmesse, konfirmantene deltar
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

12.des. 3.s.i advent
Ingen gudstjeneste i Snertingdal

19.des. 3.s.i advent
Nykirke kl. 19. Mer tiden! 
Temagudstjeneste / Vi synger
julen inn  v/Hansen og
Snertingdal musikkforening
Takkoffer: Menighetens
Kirkemusikalske arbeid

Les gudstjenestelisten i
Oppland Arbeiderblad hver
fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Skogheim Normisjon:
Onsdag 10.11.kl.19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke v/
Eva og Hans Gjesdal.

Markeng Misjonsforening
NLM:
Onsdag 20.10.kl.19.00.
Misjonsmøte.
Onsdag 17.11.kl.19.00.
Misjonsmøte.
Fredag 10.12.kl.19.00.
Misjonsmøte.

Midtre Snertingdal
Misjonsforening NLM:
Torsdag 11.11.kl.19.00.
Misjonsmøte.

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM:
Onsdag 17.11.kl.19.00. Fest
Torpa Menighetssenter v/Gerd
Solbakken og Sangvennene.
Søndag 12.12.kl.11.30.
Misjonsmøte på Betel.

Velkommen til 

gudstjeneste
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Les
”På Kirkevangen”

også på
www.snertingdal.no

Frist for stoff
til neste nummer er
mandag 22. november


