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Julekrybbene
i Greccio

side 4 og 5

I denne søte
juletid

side 11

Andakt
side 7

For noen dager siden var jeg  i Snertingdal. Ved Segård
kirke tok jeg noen bilder, samtidig som en person i bil
ankom. Det var presten som tilbød seg å vise meg rundt i
kirken.Vi hadde en svært hyggelig prat, mens jeg ble vist
rundt i et moderne og flott bygg. Som takk for omvisning-
en må menigheten gjerne bruke vedlagte bilde. Hilsen
Magne Thidemansen, Hvittingfoss.

Les mer om denne flotte lysestaken på side 9
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 Jul!
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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
Juleevangeliet
Fortellingen om Jesu fødsel 

Lukas 2,1-14

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus
om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første inn-
skrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

4 Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg
innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.
6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte
sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det
var ikke plass til dem i herberget.

8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt
nattevakt over sauene sine. 9 Med ett stod en Herrens engel foran
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.
10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med
bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født
dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en
krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden
blant mennesker som har Guds velbehag!»
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Julekonsert
i Seegård kirke
Tirsdag 21 des. kl: 19.00
Snertingdal Gospelkor og Biri Snertingdal
kantori medvirker sammen med Madelen
Jostad ved orgelet.
Det serveres Gløgg og Pepperkaker.
Inngang kr: 100. Barn gratis.

Juletrefest
Menighetens juletrefest arrangeres i
Seegård kirke søndag 9 jan-11 kl: 17.00
Det blir gang rundt juletreet, andakt og nisse-
besøk. Bevertning. Festen er et samarbeid
mellom Snertingdal Sanitetsforening og
Menighetsrådet.
Alle er hjertelig velkommen

Formiddagstreff
Diakoniutvalget inviterer snertingdøler til for-
middagstreff i Seegård kirke også  til neste år.
Det blir et variert program: Sang, opplesning,
enkel trim, ord for dagen, kåseri og bevert-
ning.
Datoene for de tre første treffene er:
man 24 jan, man 21febr og man 21mars
Og det begynner kl 11.30
Hvis noen skulle mangle skyss, ringer du
John Olav Skard tlf. 40 82 70 11.
Alle er hjertelig velkommen

Juletrefest på Betel
3.juledag kl 18.30. Tradisjonelt program med
gang rundt treet, andakt og bevertning.
Åresalg. Alle er hjertelig velkommen

JULEKONSERT I
ENGEHAUGEN OG BIRI KIRKE

Brabrand, Bugge & Ekern:
«Midt i den kalde vinter»

Søndag 19.12: Engehaugen kirke, Gjøvik kl.17.00
Mandag 27.12: Tredje juledag, Biri kirke  kl. 19.00

Inngang: 100 kr / 50 kr (barn)

Seks unge musikere har i høst jobbet fram mot en
julekonsert vi får høre i Engehaugen og Biri kirke .
Astrid og Ingunn Ekern fra Biristrand, Hilde,
Kristin og Maria Brabrand fra Rasta på Lørenskog
og Magnus Bugge fra Kristiansund.

Ensemblet vil presentere en rekke utvalgte jule-
sanger, mange av dem med nye arrangementer til-
passet deres besetning:
JULEKLASSIKERE – OG NOE NYTT 
Maria Brabrand, som studerer piano ved Norges
Musikkhøgskole, har laget flere nye arrangementer
til konserten. I tillegg til nye arrangementer har hun
óg laget en «musikalsk lesning» av Juleevangeliet
som vil være et sentralt bindeledd i konserten.

Arrangementene er skrevet slik at de passer beset-
ningen med fem vokalister, piano, vibrafon og
annen perkusjon. Magnus Bugge, også mangeårig
musikkstudent, har bidratt med et nytt arrangement
til «Mitt hjerte alltid vanker».

Vil du leie Betel
til møter, kurs og selskaper.
Ring Bernt Nygård. 952 40550

Bispevisitas
Biskop Solveig Fiske kommer på vsitas til Biri,
Snertingdal, Bråstad og Vardal fra 9.-13. mars.
Vi kommer tilbake med detaljert program i 
neste nr.

Menighetskontoret på Gjøvik flytter
og blir fra 1. januar 2011 å finne i tidl. Rutebilbygget i
Strandgata. Ny adresse blir Strandgata 13, 2815 Gjøvik

Takk for minnegave
Vi takker for minnegave på 5700 til Sneringdal
Musikkforening i forbindelse med Ottar
Brennhaugen´s begravelse fredag 3. desember.
Samtidig takker vi for blomster og hilsener. De er
verdifulle bidrag i sorgen.
Oddrunn og Svanhild  Brennhaugen m/fam. 
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Når du kjører forbi et lite sted som
heter Greccio i Umbria i Italia, lig-
ger det et kloster langt oppe i fjellsi-
den. Fra riktig gammelt av var det
huler i fjellet her, og ved juletider i
1223 oppholdt Frans av Assisi seg i
en av hulene. Det var til julenatts-
messe i Greccio i 1223 at Frans av
Assisi ville gjenskape historien fra
Jesu fødsel. Han brukte stall, dyr og
høy som kulisser til juleevangeliet,
for som han sa: ”Jeg vil lage noe til
minne om barnet som ble født i
Betlehem, så vi med egne øyne kan
se hvor elendig han hadde det, hvor-
dan han lå i stallen, nær okse og asen
på et fange av høy”.

”Julekrybbens far”, har Frans av
Assisi blitt kalt. Denne feiringen av
julemesse i 1223 med levende dyr og
julekrybben som kulisser, gjorde et
dypt inntrykk på alle som var til
stede denne natten. Det er bygget en
kirke over stedet der dette skjedde. 
Det ligger et kloster og klosterkirke
her, hvor vi fortsatt finner grotten og
en omfattende utstiling av julekryb-
ber fra hele verden. Hver julenatt
alle disse årene har folk fra landsby-
ene omkring gått i prosesjon til
messe her. Du kan komme som turist
til kirken i Greccio og oppleve noe
av Frans av Assisis historie og alle
de vakre julekrybbene fra hele ver-
den, som er som små kunstverk. Det
er virkelig en opplevelse. 

I boka ”Jakten på en annen rikdom –
i Frans av Assisis fotspor ” av
Kristin Flod beskrives julenatten i
Greccio på følgende måte: ”Julen
nærmet seg, og på veiene var det
frost på vannpyttene. En sen kveld
kom de to brødrene gående inn til et
lite tettsted, Greccio. En og annen
lykt var tent. På fjelltoppene over
landsbyen skinte den hvite snøen i
lyset fra månen… 

Nå hadde vinterkulden kommet til
Greccio. Landsbyen klynget seg til
fjellsiden, som om den krøp inn-

under en beskyttende skulder for å
holde varmen. Da brødrene nærmet
seg de første husene, så de en eldre
mann i ferd med å rengjøre en stall
med noen husdyr. De stanset og hil-
ste. Mannen så opp, myste ut i mør-
ket og smilte tilbake. – Fred være

med deg, i Herrens navn, sa Frans og
fortsatte: – kan de tilby oss et hjørne
av stallen i natt og et stykke brød?
Vi har vandret over fjellet siden mor-
gentimene…”

”– Kom til stallen i kveld, etter mør-

Julekrybbene i Greccio i Italia

Klosteret i fjellsiden over Greccio

En skulptur av Frans av Assisi langs veien opp til klosteret
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kets frembrudd. Vi skal feire. Det
samme sa han til alle han møtte. Da
landsbybeboerne ankom stallen den
kvelden, hadde Frans gjort den klar.
Oksen stod rolig ved siden av eselet.
En gjetergutt passet på fire-fem
sauer som hadde lagt seg ned på litt
høy for å varme seg. Tre eldre menn
stod på kne på motsatt side. Og midt
i blant dem stod det unge paret, med
en tom krybbe mellom seg”.

”Det begynte å snø. Stillheten i nat-
ten blandet seg med snøfnuggene.

Ingen sa noe. Ingen rørte seg. Det
var som om tiden stod stille, som om
alle holdt pusten, en lang stund. Som
om alle, i dette lange øyeblikket,
natten til den 25. desember, holdt
pusten i påvente av det som skulle
komme”.

Så som sagt, Frans av Assisi var den
som oppfant julekrybben, som i dag
har blitt en juletradisjon i mange
land. 

Tekst og foto: Elisabeth Kruse

Litt nytt fra
Snertingdal
Sanitetsforening og
ønsker om god jul
Snertingdal Sanitetsforening er et
kjent begrep her i bygda, og i 2012
har vi 100-års jubileum. Vi er å
finne på salgsrunder med faste-
lavnsris, maiblomster og loddsalg.
For uten å gi til NKS` merkesaker
som kreftsaken, psykisk helse m. fl.,
gir vi en del tilbake til lokalmiljøet. 
Vi har besøk på Snertingdal alders-
hjem, gir blomster ved sykdom, og
juleblomster til eldre. Videre gir vi
økonomisk støtte til fotpleie for
eldre, skolefrokost for 1.-10. klasse
og barnehagen i Sanitetens uke. I
tillegg støtte til 10. klasses skoletur
og økonomisk støtte til mammografi
undersøkelser. En del tilskudd til
enkelttiltak blant unge og eldre har
det blitt opp gjennom årene.
Dessuten driver vi tirsdagskafeen på
aldershjemmet. I tillegg arrange-
ment/tiltak hos det enkelte arbeids-
lag. 

Men tider forandrer seg… Fra tidli-
gere å være ni arbeidslag i dalen, er
det nå tre igjen; Øvre Torstuen,
Dalheim og Skogheim. Dette betyr i
praksis at vi ikke lenger klarer å nå
fram til hele Snertingdal. Derfor
kommer juleblomsten nå som blom-
sterkort med gavesjekk i posten.
Nytt av året er at du mottar dette
først fra 75 år og oppover. I tillegg
har Snertingdal Sanitetsforening
bestemt at blomsterhilsen ved syk-
dom bortfaller fra 2011, ettersom vi
ikke når alle i Snertingdal lenger.
Et nytt tiltak som sanitetsforeningen
starter opp, er en ”Velkommen til
verden”-gave til alle nyfødte i
Snertingdal i løpet av et år. Et tiltak
vi håper vil oppleves positivt i
lokalmiljøet. Utdeling vil skje ved
eget arrangement. 

Til sist vil vi i Snertingdal
Sanitetsforening få ønske alle
snertingdøler en riktig god jul og
et godt nytt år 2011!

Elisabeth Kruse

Interiør fra kloster-
kirken i Greccio

En av julekrybbene i
klosterkirken

Nok et julekrybbe-
kunstverk fra
utstillingen
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Min salme
Salmer som jeg lærte på folkeskolen og i
ungdomstiden er fremdeles det gjeveste for
meg. Mange av dem er nå tatt ut av salme-
boka og erstatet med nye, som det ofte er
vanskelig for meg å få det samme forhold
til. 

Da det nå nærmer seg jul er det naturlig for
meg å velge en julesalme som jeg håper og
tror aldri blir for gammel, nemelig Deilig er
jorden. Nos nr 56.

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden! Menneske fryd deg.
Oss er en evig frelser født!

Tekst: B.S. Ingemann 1850
Melodi: Breslau 1842

Til å føre stafettpinnen videre utfordrer jeg
Johannes Røstad.

Med hilsen
Johan Gjestvang

Gospelkoret og Terje Hansen deltok med sang og andakt

Årets menighetsbasar
var lagt til Seegård Kirke søndag 31.oktober

På forhånd var de fleste av bygdas husstander besøkt og vi ble
godt mottatt.Gevinstbordet bugnet takket være mange givere, og
loddsalget på basaren gikk bra. De besøkende koste seg, og
kaffe og kaker fikk bein å gå på. Gospelkoret stiller alltid velvil-
lig opp, så også denne kvelden. De gledet oss med flott sang og
musikk Terje Hansen delte noen bibelord med oss. En stor takk
til både kor og sokneprest. Kveldens trekning gikk greit takket
være gode hjelpere og gevinstene ble fordelt.Årets basar inn-
brakte kr. 37.454,- som kommer godt med til menighetens
arbeid. Takk til alle som bidro med gevinster og ikke minst alle
som kjøpte lodd

Tekst: Solfrid Engen
Foto: Turid L. Skundberg
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Nyttårsdagen kalles også for Jesu-navnedag. Matteus
beretter at en engel talte til Josef om at barnet Maria
bar skulle ha navnet Jesus. Det er opprinnelig et
Hebraisk navn som betyr  - Gud frelser. Han skal frelse
sitt folk fra deres synder, forkynte også engelen.
Den vanlige jødiske oppfatningen av Messias var at
han skulle frelse dem fra deres fiender og gi dem makt
og rikdom. Engelens program for barnet er annerledes
enn de hadde ventet.
Dette blir bekreftet gang på gang i Matteus` evange-
lium.
Folket misforstod Jesu oppdrag hele veien, til slutt ble
de så forarget over Jesus og hans forkynnelse at de
fikk spikret ham til et kors.
Selv Jesu venner forstod ikke fullt ut hans oppdrag.
Først etter oppstandelsen forstod de ved Åndens hjelp
at profetiene var gått i oppfyllelse, at Jesus hadde for-
sonet oss med Gud på korset.
Både i julen og ved årsskiftet trenger vi å høre evange-
liet om Guds nåde i Kristus. Åpner vi oss for det får vi
del i barnekåret. Vi kan få kalle Gud vår Far.
Salig er den som har fått sine synder tilgitt.
I det gamle testamentet fikk Jesus også et annet navn,
Immanuel, - som betyr: Gud med oss. Uten ham ville
vi være redningsløst fortapt. Vi har mektige fiender, -
djevelen, vår gamle syndige natur og verden med dens
avgudsdyrkelse. Guds venner befinner seg i fiendeland.
Men er Gud med oss, hvem kan da være imot oss?
Det nærmer seg nyttår. Vi er spent på hva det nye året
vil bringe både for oss selv og når det gjelder verdens-
situasjonen. Vi vet ikke så mye om fremtiden. Mange
kjenner på frykt og uro. Men frykten for fremtiden
brytes i møte med dette ord: Immanuel: Gud med oss.
Han er med oss med sin godhet og nåde i Kristus. Han
er med oss med sin visdom og sin allmakt.
I de andre religioner må man streve for om mulig å
gjøre guddommen tilfreds.
I kristendommen er det annerledes. Gud har sitt velbe-
hag i dem som tar imot frelsen i Kristus og lever i
troen på ham. Så enkelt, men likevel så vanskelig for
mange å begripe.
Mange kloke og lærde mennesker opp gjennom histori-
en har forkastet kristendommen – fordi de forlanger å
kunne forstå. De fornekter julens mysterium at Jesus er
både Gud og menneske og de fornekter troens myste-
rium.

Ja, for troen er også et mysterium, fordi vi må få den.
Den er virket i oss av den Hellige Ånd ved evangeliet.

Og godt er det.
Ellers ville den bare være tilgjengelig for mennesker
med høye intellektuelle og moralske kvaliteter.
Bare den ydmyke får nåde. Den som ikke tar imot
Guds rike som et lite barn skal ikke komme inn i det.
Den menneskelige visdom kan bli et hinder for å
kunne gripe frelsen i tro.
Paulus sier det slik: «Grekerne søker visdom, jødene
krever tegn, men vi forkynner en krosfestet Kristus, for
grekere dårskap, for jøder et anstøt».
Historien gjentar seg heter det i et ordtak. Også i vår
tid er det mange anstøt av Jesus. Også i vår tid er det
mange som regner kristendommen for dårskap.

Vi lever i en tid med mye kultur. Aldri har det vært så
mye kultur som nå. Det moderne menneske vil under-
holdes. Publikum forlanger å bli tilfredsstilt, ellers blir
det sure kritikker.
Men Gud vil ha tilhørere og venner, ikke publikum.
Gud vil ha takknemlige venner med tro virksom i kjær-
lighet, ikke applaus. De som regner seg selv for publi-
kum i kirken vil fort kunne bli skuffet. Kirken er ikke
en del av underholdningsmaskineriet i vår tid. Vi lever
i en tid der mediene har mye makt. Mediene viser ofte
til meningsmålinger.
Det tas for gitt at flertallet har rett. Hvilken kirke vil
folket ha? - er et spørsmål som stilles av mange i dag.
Mediene kan kanskje få noen av kirkens tjenere til å
danse etter sin pipe. Men spørsmålstillingen: Hvilken
kirke vil folket ha? - er feil. Man burde heller spørre:
Hvilken kirke vil Gud ha? Hva har Guds ord å si om
kirken – om det kristne fellesskap? Vi kan ikke få Gud
til å danse etter vår pipe. Gud vil ikke ha publikum.
Han har skapt oss og gitt oss sin Sønn til vår frelse.
Det skulle få oss til å vende oss til ham i tro og takk. 

Amen.

God jul og godt nytt år!

Terje Hansen

Andakt:

Jesunavnet blekner aldri
Tekst: Matt. 1, 20-21
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50 år med fotballaget
Snertingdal Fotball har i år gitt æresmedlemskap
til Tore Ulvesveen som er lagets store ildsjel. 
Det er i år 50 år siden Tore første gang som 14-
åring ble styremedlem i fotballaget, og siden har
han
vært aktiv enten som spiller, trener, oppmann
eller styremedlem. Han har vært med i Øvre,
Nedre og Snertingdal Idrettslag og spilt tilsam-
men 376 kamper på A- laget, og i tillegg mange
kamper før og etter karrieren på A-laget. Tore
drev også med ski og orientering til han var 16-
17 år. Tore sier at det har vært mye morro og
spesielt godt har han likt å være sammen med
barn og unge.

Laget ønsket derfor å hedre ham for den store
innsatsen han gjør og har gjort. Vi syns det er en
veldig positiv utvikling og “giv” i fotballen i Snertingdal for tida, rekrutteringen er veldig god, og organisasjo-
nen bygges opp for å kunne gi et stabilt godt sportslig og miljømessig tilbud til barn og unge i bygda. A-laget
vårt har fått veldig gode resultater i år, og rykker opp fra 5. til 4. divisjon.

Tekst og foto: Ingebjørg Felde

Leder i SIF fotball Tor Arne Volden overrekker bevis på
æresmedlamskap og blomster til Tore Ulvesveen

Lys Våken i Seegård kirke
11-åringene i Snertingdal ble invitert til å feire kirkens nytt-
årsaften i kirken 27-28 november. 1. søndag i advent er
starten på det nye kirkeåret, og i alt 24 elleve-åringer sam-
men med 6 ungdomsledere og soknediakonen overnattet i
kirka. Menighetsrådet bidro med nattevakter og hjelp ved
måltidene. 

Lys Våken er en del av kirkens Trosopplæringsprosjekt –
under motto: ”Kirken min”. 11-åringene fikk utforske kirka,
leke, se film, Bibelquiz og korssamling. Et populært innslag
var også dramabussen, med 4 ungdommer som reiste rundt
til alle kirkene denne kvelden. De bidro med sang og moro,
og formidlet kjapt drama med ” Bibelen på 5 minutter”. 

Søndag morgen, etter rydding og frokost, var 11-åringene
delaktige i Gudstjenesten med prosesjon, lystenning, sang og
dans. Etter gudstjeneste og kirkekaffe fikk foreldrene se
DVD med glimt fra samlingen i Seegård og rundt om i de
andre kirkene i kommunen. Menighetsrådet vil takke 11-
åringene som var med og bidro til en flott samling i ”Kirken
min”. Videre fortjener ungdomslederne Finn Marius, Joakim,
Emma, Anna Kristine, Mari og Karina en stor takk for den
kjempejobben dere gjorde med å dra arrangementet sammen
med diakon John Olav og Terje prest.

Tekst og foto: Turid L.Skundberg
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Nisjepynt i Seegård kirke
Gjennom lengre tid har menighetsrådet klødd seg i hode
for å pønske ut noe som kan pynte opp i steinmuren på
kirketorget. Nisjen mot peisestua har til tider vært pyntet
med blomster, barkvister, tornekrans m.m. 
Menighetsrådet ønsket noe som kunne være av varig
karakter. Etter gode anbefalinger innhentet vi diverse for-
slag og tok  så turen til Myre Smie i Vest-Torpa. Her var
det godt utvalg i flotte ”kreasjoner” men vi skjønte jo at
ikke alt kunne passe inn.

Resultatet ble en 2-armet lysestake og dertil hørende
lysestaker til langbordet. 

Turid L. Skundberg

Min Egen Kirkebok
Søndag 24. oktober var det Familiegudstjeneste med
utdeling av ”Min Egen Kirkebok” i Seegård kirke. Det
var mange fire-åringer som fikk sin kirkebok i år også.
Dette var også dagen for åtets TV-innsamling og offeret
gikk til Flyktninghjelpen.
Menighetsrådet bød på saft, kaffe og boller etter gudstje-
nesten.

Foto: Lars Nygård

Trekningsliste
menighetsbasaren 2010 
Gevinst nr. 1. Håndklær, Norunn Aaslund. 2. Plastbokser,
Emilie Klopbakken. 3. Krukke, Ragnhild Sveum.
4. Biffbestikk, Henriette og Julie Aaslund Engen. 
5. Strikkede sokker, Anders Kvamme Felde. 6. Etasjefat,
Svein og Marit Ekerhaugen. 7. Håndklær, Arvid og
Ingerid Haug. 8. To runde stearinlys, Kemi Malene
Kruse Person. 9. Håndkle, Synnøve Ødegård.
10. Kaffekurv, Karen Tomter. 11.Glassfat, Ole Johnny
Henriksveen. 12. Dekorert kubbelys, Marie Haugen. 
13. Håndklær, Torhild Aaslund. 14. Dekorert sparegris,
Else og Knut Nybakk. 15. Thermos, Arnhild og Per Leif
Stenseth. 16. Kuvertbrikker og kjøkkenhåndkle, Kjell
Johnny Grøterud. 17. Brødrister, Agnethe og Norleif
Nordby. 18. Salt-og peppersett, Harrin Pedersen. 
19. Sengesett, Even Seegaard. 20. Lys og servietter, Ulf
Haug. 21. Vannkoker, Bjørn Erling Brateng. 
22. Sengesett, Amund Landgraff Nereng. 23. Eggekoker,
Roy Haugland m/fam. 24. Lykt, Jonas Sveum. 25. Votter,
Lars Arve Haugen. 26. Strikkesokker, Halvor Skiaker
Alund. 27. Ørevarmer og votter, Asbjørg Brevik. 
28. Servietter og lys, Berit Bergli. 29. Håndklær,
Ingeborg og Åge Engen. 30. Dekorert kubbelys, Åshild
Jostad. 31. Vannkaraffel, Arnhild og Øyvind Engum. 
32. Pelspledd, Egil Brobakken. 33. Teposeholder i tre,
Martine Haugen Vestrum. 34. Dampstrykejern, Hilde
Nygård. 35.  Bestikk, Jens Klette. 36. Hjertelysestake i
tre, Magnar Hasli. 37. Trekurv m/hank, Nina og Øystein
Framnes. 38. Nuppefjerner, Anine Pettersen-Moe. 
39. Pynteskåler, Emma Tofsrud. 40. Glassfat, Thorleif
Låg. 41. Jule-cd, Kirsti og Lars Aalseth. 42. Liten bolle,
Terje Hansen. 43. Glassbolle, Tone Kokslien. 
44. Engangskamera, Agnes Kristine Onsrud Jensen. 
45. Te-lysestake, Sander Ødegårdstuen Aarås. 
46. Forundringspakke, Elise og Olav Klette. 47. Stor
glassbolle, Tor Even Skundberg. 48. Veggbilde, Ante
Skaug. 49. To glass, Anita Aasødegaard og Harry
Lyshaugen. 50. Oljelampe, Kåre Haugen. 51. Jule-cd, Jan
Tore Lyshaugen m/fam. 52. Bestikk, Bergljot Markeng.
53. Vase, Anine Pettersen-Moe. 54. Forundringspakke,
Åshild Jostad. 55. Glassfat, Isak Bekkelund Berget. 
56. Te-lys bolle, Martine Haugen Vestrum. 
57. Honning, Thomas Hesla. 58. Totenstol fra
Tradisjonsmøbler, Nina Helene Carlsen.
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Katekisme-
siden 
Fadervår er bønnen som Jesus lærte
sine disipler.
Sist hadde vi 1-4 ledd.
Her følger de neste med Luthers forkla-
ring:

Forlat oss vår skyld, som vi og forla-
ter våre skyldnere.
Hva menes med det?
I denne bønnen ber vi vår himmelske
far se bort fra vår synd, så han ikke
nekter oss det vi ber om. Vi har jo ikke
fortjent noe av det, for vi synder hver
dag, og fortjener bare straff. Men han
vil gi oss alt av nåde. Så vil også vi av
hjertet tilgi og gjerne gjøre godt mot
dem som synder mot oss.

Led oss ikke inn i fristelse.
Hva menes med det?
Gud frister ikke noen, men i denne bøn-
nen ber vi Gud verne og verge oss så vi
ikke blir narret av djevelen, verden og
oss selv, og lokket til vantro, fortvilelse
og annen synd. Men blir vi fristet til
dette, ber vi om at vi må seire til sist.

Men frels oss fra det onde.
Hva menes med det?
Når vi ber vår himmelske far frelse oss
fra all slags vondt, tar vi med alt som
gjelder kropp og sjel, eiendom og ære.
Og vi ber om at han i vår siste time
nådig må ta oss ut av denne verden
hvor det er så mye sorg og ta oss hjem
til seg i himmelen.

Amen.
Hva menes med det?
Jeg skal være trygg på at vår himmel-
ske Far vil ha slike bønner og at han
hører dem. Han har selv befalt oss å be
på denne måten, og han har lovet å
bønnhøre oss. Amen, det betyr: Ja, slik
skal det bli.

Terje Hansen

Korjulekonsert 21.desember
Det er en lang tradisjon for korjulekonserter i Snertingdal.
Seegård kirkes kor, som nå heter Biri Snertingdal kantori etter sammen-
slåing med korgruppe i Biri, har de siste årene hatt julekonsert i Seegård
kirke.

Snertingdal gospelkor har også hatt sine julekonserter men har ikke dette
året mulighet til å arrangere egen konsert. I stedet blir de med og har en
egen avdeling på kirkekorets konsert. I år er denne konserten lagt til tirs-
dag 21. desember i Seegård kirke. Da er det så tett innpå jul at vi håper
at snertingdølene er ferdig med de fleste juleforberedelser og kan gå
mann av huse for å høre vakker korsang. På orgelkrakken denne kvelden
er Madelen Jostad. Konserten begynner kl.19.00 og arrangeres av
Snertingdal menighetsråd.

Inger Schiager

Temagudstjeneste –
en annerledes gudstjenste
I Snertingdal prøver vi dette året på å ha gudstjeneste kl. 17 en gang i
måneden. Dette skal være en litt annerledes gudstjeneste både når det gjel-
der tidspunkt og opplegg. Kl. 17 er et ypperlig tidspunkt for de som synes
at kl. 12 ikke passer så godt.
Noen har kanskje lagt merke til at vi av og til har annonsert med noe

vi kaller Taize-gudstjeneste og har lurt på hva for noe merkelig dette er.
Navnet kommer fra den lille franske landsbyen Taize der det er et tverr-
kirkelig klosterfellesskap hvor det har vokst fram en gudstjenestetradisjon
som samler ungdom fra hele verden.
Det er et enkelt og fint opplegg som består av mye sang og en bønne-

vandring der det er mulighet til å være med å tenne lys eller bruke bønne-
krukka. Bønnekrukka er for de som vil skrive ned bønnebehov, et navn,
eller bare en tanke og som puttes i krukka som løftes fram ved alteret etter-
på uten at noe leses høyt.
Denne gudstjenesteformen har så langt vært en av Snertingdals best

bevarte hemmeligheter, men for de som har vært der har vi fått god
respons på at det oppleves veldig fint.
På noen av disse gudstjenestene er det også spesielt inviterte deltagere.

Søndag 23. januar deltar en gruppe fra Evangeliesenteret.
Søndag 20.februar kommer Vardal Gospelkor og søndag 27. mars deltar
Snertingdal Gospelkor.
På de to gudstjenestene med kor blir det Taize-opplegg.
I tillegg vil vi allerede nå kunngjøre at det i forbindelse med bispevisi-

tas blir visitasgudstjeneste i Seegård kirke søndag 13.mars. Da blir det fol-
ketonemesse med kor og Gjøvik Spelemannslag.

Vel  møtt til gudstjenester i Snertingdal!

Inger Schiager
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Av Magnar Sjevelås

Det er flere forhold som gjør at vi nå går
en forventningsfull tid i møte. Faktisk har
vi vel kjent på en liten spenning allerede,
gjennom adventstida fra siste helg i
november og fram til nå. Den varsler oss
om at jula snart står for døra, og jula er
den ene forventningen vi har å se fram til
utover en høst som stadig blir mørkere og
mørkere – og kaldere og kaldere. Julen er
en kjærkommen høytid for oss alle enten
vi er store eller små, enten vi verdsetter de
mer verdslige goder ved julen eller det mer
guddommelige budskap som er en del av
vår kristne kulturarv.

Allerede lenge før vi begynte å feire den
kristne julen var det imidlertid stor festivi-
tas på denne tiden av året. Det skyldes et
av universets fenomener, som la til rette
for en gedigen fest for å hilse lysets
komme, dvs. det vi i dag benevner vinter-
solverv. På den nordlige halvkule inntref-
fer dette 21. eller 22. desember.
Nettleksikonet Wikipedia oppgir at det
nøyaktig tidspunkt for vintersolverv i 2010
er 21. desember kl.23.38. Det er da vi kan
si at ”sola snur”. Det betyr at mens dagene
fram til vintersolverv er blitt stadig kortere
siden 21.juni, da nordlige halvkule hadde
sommersolverv, og sola i samme tidsrom
har fjernet seg mer og mer fra oss, så går
det etter 21.desember mot stadig lengre
dager og en sol som klatrere høyere og
høyere på himmelen. (Den sørlige halvku-
le har selvfølgelig også vintersolverv, men
da på 20. eller 21. juni, altså motsatt av
oss.)

Riktignok er det slik at hvis vi skal være
litt mer nøyaktige, så fortsetter sola å ”dra
seg ” om morgenen ennå noen dager, mens

den ”køyer” litt seinere. Dette innebærer at
dagen faktisk blir 4 minutter lengre fra
21.12. fram til nyttårsaften. Skal vi være
enda litt mer ”pirkete” kan feiringen av
lengre dager kanskje begynne allerede
15.desember. Det er den dagen sola ”snur”
om ettermiddagen, den går ned to minutter
tidligere da enn på selve vintersolverv –
dagen! Og, for å være enda mer nøyaktig:
De oppgitte minutter gjelder strengt tatt i
Oslo og endrer seg etter hvert som vi fjer-
ner oss fra hovedstaden. At geografisk
beliggenhet spiller en rolle får vi bekreftet
på lokalavisens sider om været. I dag
(11.12.10) står det at sola står opp kl.
09.17 i Gjøvik, kl.09.24 på Fagernes og
kl.09.13.på Gran, mens den går ned hen-
holdsvis 15.04, 15.08 og 15.09 de samme
steder. Samme sted opplyses det at dagen
er blitt 13 t 25 min kortere på Gjøvik, 13 t
33 min på Fagernes og 13 t 5 min kortere
på Gran. Kanskje betyr det, med litt livlig
fantasi, at sola er som oss: den liker seg
best ”i køya” jo mer ”kaldt og kusli’” det
er (dvs. jo lenger mot nord vi kommer)?

Hva har så dette med jula å gjøre? Jo,
mange av de tradisjoner vi i dag verdsetter
i forbindelse med jula er faktisk ”etter-
kommere” av ritualer som stammer fra sol-
og lysfestenes tid. Selve begrepet ”jul”
stammer fra det norrønske ”jól”, som var
navnet på den gamle solfesten. Det sies at
juletreet stammer fra Tyskland, og kom til
Norge rundt 1820, etter at en hovedstads-
familie hadde vært hos bekjente der og tok
skikken med til Norge. Det tok imidlertid
nær 100 år før juletreet var vanlig i de nor-
ske hjem. Og at det ble gran eller furu skal
ha sammenheng med at dette er ”eviggrøn-
ne” trær, altså ”det evige liv”. Julegavene
var opprinnelig mat, drikke og nyttegjen-
stander man laget før jul og ga bort når
høgtida kom. Det var for eksempel ikke
uvanlig at tjenestefolk fikk deler av lønna
si som bruksting, mat og drikke på jule-
kvelden. Også nye klær til vinteren kunne
gis som slike gaver. I mange år var det
faktisk landsskikk at alle i huset skulle ha
minst ett nytt plagg til jul!

Selve ”julenissen” sies å stamme fra to
hold; dels fra vetter/ nisser man trodde
hjalp til på gården i gamle dager, dels fra
St. Nikolas fra Tyrkia. Han ble født
omkring år 280 og ble som ung mann ordi-
nert til prest. Det fortelles at han gikk
rundt og delte ut gaver til barna påjulaften.
Det er i det minste en kjensgjerning at han
ga bort det han eide til trengende. Skikken
med gaver til barna ble senere knyttet til

6.desember, datoen da han døde. I år 300
ble han valgt til biskop av Myra. Han døde
rundt 345, og ble tidlig en av de mest
”populære” helgenene. 

Nissens klesdrakt, med rød frakk/ jakke og
hvitt skjegg har ikke et tilsvarende ”hel-
genaktig” opphav. Drakten og skjegget er
imidlertid omtalt allerede rundt 1675,
mens skikken med å sette ut grøt på låven
stammer fra forestillingen om fjøsnissene,
som man antok passet på dyrene og folka
på gården.

Det ligger mye symbolikk også i julema-
ten. Nevnes kan at de kryddere som benyt-
tes i enkelte av julekakene, ikke minst
pepperkaker, alle stammer fra solplanter,
mens julegrisen kan knyttes til solguden.
Julegrøt stammer fra den tida da festmaten
var kjøtt og grøt, og smørøyet i grøten
symboliserer sola. Det er altså mye i
dagens tradisjoner som har mange års his-
torie å vise tilbake på, og som er videreført
i den kristne juletradisjon. Noe av dette
kan være ”justert” i forhold til opprin-
nelsen.

Avslutningsvis omtales en tradisjon som
muligens er i tilbakegang nå om dagen:
julekortskriving. Med et uendelig mang-
fold av alternativer, via mobil og internett,
er det kanskje ikke så rart(?) Dette er en
skikk som stammer fra England, hvor det
første julekort ble sendt i 1843.
Julekortene kom til Norge rundt 1900, og
mange er de som opp gjennom årene har
hatt stor glede av - ikke bare å motta, men
også å sende – julekort! Det meldes (for
2010) at i de to ukene før jul har Posten
mer enn 36 millioner sendinger med pak-
ker og brev. Mange av disse sendingene er
julekort!

God jul til dere alle!

I denne søte juletid…
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Lysmesse i
Nykirke
Under lysmessen den 5. desember deltok neste års kon-
firmanter med lysbæring og lystenning. Her noen av
konfirmantene i inngangsprosesjonen. De lot lysene
brenne under hele messen og sammen med den sju
armede lysestaken ga dette oss en fin førejulsstemning.

I tillegg til konfirmantene deltok prost Nils Kåre
Erlimo, diakon John Olav Skard og trosopplærer Eiliv
Revling Holm. 

Et viktig innslag i lysmessa var at noen av konfirman-
tene deltok med skriftlesning og tenning av den sju
armede lysestaken.Den symboliserer at Gud er treenig
og de fire himmelretninger.

Foto: Bernt Nygård

NNooee ttiill rreessttaauurreerriinngg
Denne sto i Norges Organistforbunds tidsskrift,
Norsk Kirkemusikk, i 1973, og refererer til
regning fra en maler som hadde restaurert en
landsens kirke i 1875.

1: Forandret det andre bud og lakkert
de ti bud 3 Sp.d.

2: Pusset Pontius Pilatus, satt ny pels
på kragen hans og polert ham
på alle kanter 3    ”    

3: Utvidet himmelen og satt til for-
skjellige stjerner, forbedret den evige
helvedesild og gitt Djevelen et
fornuftigere ansikt 5    ”

4: Renset de kloke jomfruer og malt
dem vakrere enkelte steder, slik at
de gjør seg mer gjeldene 3    ”

5: Markert veien til himmelen litt bedre,
da man ikke så mer til den 1    ”

24 sk.

6: Forgylt den hellige Magdalena,
forandret henne litt og renset halsen
hennes for skitt 1    ”

7: Johannes Døperen har fått tilskåret
en ny stav som er puttet i hånden
på ham, ettersom han truet med
å falle overende 1    ”

8: Renset Dødehavet for skitt 1    ”
24  sk.

9: Englene med de tykke kinnene over
orglet har fått nye klær. Håret deres
er forgylt pånytt. 2    ”

48  sk.

10: Verdens ende er plassert lenger bak,
da den sto alt for nær 7    “ 

Summa Sumarum       27 spesidaler 96 skilling
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Helge
Raaholdts
legat for kultur
i Snertingdal
Det skal deles ut midler til
fremme av kulturelle formål
innenfor: Musikk – Historie,
med vekt på lokalhistorie –
Idrett og Kirkelige formål til-
knyttet Nykirke i Snertingdal
(herunder alminnelig menig-
hetsarbeide). Legatets midler
skal brukes til tiltak som nor-
malt ikke dekkes  av det
offentlige.

Søknad sendes styret ved
leder Per Kristenstuen,
Gilbergsrovegen 685, 2839
Øvre Snertingdal innen
1. mars 2011.

Den unge Maria vandret 
engang til Betlehem by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.

Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin første sønn
Støttet av Josefs arm.

Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
Som aldri mælte et ord?

Gjennomtrålet av himmelsk glans
Lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
Som bare var trofast og god?

Kanhende han svøpte sin kappe
Litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløs
menneskets drøm,
den hellige Josef av Jorden.

Inger Hagrup

Hymne til Josef



Slekters gang
Døpte
Emil Strande Haug, 14.11
Julian Blichfeldt Stensvold, 14.11

Viet
Rigmor Skaug og Ole Würden
Pedersen (viet i Hjällese kirke,
Odense, Danmark)

Døde
Oddbjørg Randen,  f. 1945
(begravet Hunn kirkegård)
Oddbjørn Linnerud, f. 1935
Jenny Ødegård, f. 1915
(begravet Gjøvik kirkegård)
Margot Gustavsen Sandvold, f. 1927
Leif Hasli, f. 1921
Ottar Brendhaugen, f. 1926
Åse Ødegårdstuen, f. 1946

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!

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:

Les Johannes kap. 1, v. 12 i Bibelen



19.des. 4.s.i advent
Nykirke kl. 19, Merk Tid
Temagudstjeneste, Vi synger julen
inn v/Hansen og Snertingdal
musikkforening. Takkoffer Menig-
hetens Kirkemusikalske arbeid

24.des. Julaften
Familiegudstjeneste
Seegård kl. 14.30
Nykirke kl. 16.00
Takkoffer begge kirker: Kirkens
Nødhjelp

25.des. 1.Juledag
Seegård kl. 12, Høytidsgudstjeneste
v/Hansen. Takkoffer: Menighetens
Misjonsprosjekt

1.Nyttårsdag
Nykirke kl. 12, Høytidsgudstjeneste,
v/Hansen. Takkoffer: Kirkens
Bymisjon

9. jan.1.s.e. Kr. Åp.dag
Seegård kl. 17, Merk Tid
Juletrefest

16.jan.2.s.e. Kr.Åp.dag
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens arbeid 

23. jan. 4.s.e. Kr. Åp. dag
Seegård kl. 17, Merk Tid
Temagudstjeneste, Hansen og
Evangeliesenteret. Sang og vitnes-
byrd. Kirkekaffe med utlodning til
inntekt for Evangeliesenteret

30.jan.4.s.e. Kr. Åp. Dag
Nykirke, kl. 12,
Familiegudstjeneste
Tårnagentene, 8-åringer spesielt
invitert, men alle er velkommen.
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

6.febr.5.s.e. Kr. Åp. dag
Betel kl. 12,
Misjonsgudstjeneste v/Hansen og
Kjell Holm. Kirkekaffe
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband

13.febr. Vingårdssøndagen
Seegård kl. 12, Erlimo, Holm og
Skard. Konfirmantpresentasjon
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

20.febr. Såmannssøndag
Seegård kl. 17, Merk Tid
Temagudstjeneste v/Hansen og
Vardal Gospelkor. Takkoffer:
Menighetens diakonale arbeid

27.febr. Kr. forkl. dag
Nykirke kl. 12, Hansen
Takkoffer: Menighetens kirkemusi-
kalske arbeid

6.mars Fastelavenssøndag
Skihytta kl. 12
Sportsgudstjeneste v/Hansen
Takkoffer: Menighetens arbeid

13. mars 1.s.i faste
Seegård kl. 11, v/Fiske, Erlimo,
Hansen,Sønstegaard, Grønland
Visitasgudstjeneste. Kirkekaffe
Takkoffer: Menighetens misjonspro-
sjekt

20.mars 2.s.i faste
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard

27.mars
Seegård kl. 17, Merk Tid
Temagudstjeneste
Hansen og Snertingdal Gospelkor

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Skogheim Normisjon:
Onsdag 9.2.kl.19.00. Misjonsmøte
i Seegård kirke
v/ Ole Jakob Dyrnes
Onsdag 9.3.kl 19.00. Misjonsmøte
i Seegår kirke v/ Arne Bøe.

Markeng misjonsforening NLM:
Onsdag 26.1.kl. 19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 23.2.kl. 19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 30.3.kl. 19.00.
Misjonsmøte.

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM:
Onsdag 19.1. kl. 19.00.
Misjonsmøte på Betel.
Onsdag 16.2. kl. 19.00.
Misjonsmøte.

Formiddagstreff i Seegård kirke:
Mandag 24.1. kl.11.30.
Mandag 21.2. kl.11.30. 
Mandag 21.3. kl.11.30.

Midtre Snertingdal misjons-
forening NLM:
Torsdag 13.1. kl. 19.00.
Misjonsmøte
Torsdag 10.2. kl. 19.00.
Misjonsmøte
Torsdag 10.3. kl. 19.00.
Misjonsmøte

Velkommen til 

gudstjeneste

16 PÅ KIRK
EVANGEN

Les ”På Kirkevangen”
også på

www.snertingdal.no

Frist for stoff
til neste nummer er
onsdag 9. februar


