
Nr. 1 Vinteren 2011 23. årgang

- et blad for kirke og bygd i SnertingdalPPPPÅÅÅÅ  KKKKIIIIRR
RRKKKKEEEEVVVVAAAA

NNNNGGGGEEEENNNN

Årsmelding 2010
side 4 - 6

Solide møbler
fra Snertingdal

side 8 - 9

Bispevisitas
side 2

Nykirke
Nykirke ble bygd ferdig og vigslet i 1872. Gavekirken ved Kirkerud var da revet. Navnet Nykirke lå
nærmest, et navn som ofte ble brukt på kirker uten eldre kirketradisjoner på stedet. Det ble valgt en
enkel langskipsbygning som er karakteristisk for den aktive kirkebyggerperioden fra 1850 årene. Av
inventar som ble tatt med fra Gavekirken kan nevnes prekestol i tre med malte dekorasjoner, nattverd-
utstyr datert 1703, dåpsfat og lysestaker i messing, altertavle datert i 1800 samt kirkeklokkene. Nykirke
ble restaurert i 1963 og har 300 sitteplasser, galleri, påbygget sakristi og helmekanisk 13 stemmers orgel
bygget av Norsk Orgel Harmoniumfabrikk her i Snertingdal i 1976.  Den brukes til kirkelige handling-
er og gudstjenester, for det meste annenhver søndag og til de øvrige helligdager.

Foto: Bernt Nygård
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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,
Strandgt. 13A, 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
BISPEVISITAS

Bispevisitas, en biskops besøk i bispedømmets menigheter. Etter
norsk kirkerett skal bispevisitas holdes minst hvert 6. år i hver
menighet. Den varer gjerne 3–6 dager. Biskopen skal kontrollere at
presten administrerer sitt embete etter lov og regel, stå til tjeneste
med veiledning for presten i hans eller hennes gjerning som sjelesør-
ger og predikant, skaffe seg orientering om menighetens åndelige til-
stand, ungdommens kristelige oppdragelse og de sosiale og moralske
forhold. Biskopen deltar i gudstjenesten, i menighetsmøte, samtaler
med konfirmantene, og kan besøke skoler og institusjoner. Det er
også blitt alminnelig med industri- og bedriftsbesøk og kontaktmøter
med foreninger av ulike slag i menigheten. 

Biskop i Hamar bispedømme Solveig Fiske vil foreta visitas i alle
menighetene i Gjøvik kommune i mars 2011. Visitasen deles i to
”omganger”. I dagene 9. til 13.mars visiteres soknene Biri, Bråstad,
Snertingdal og Vardal, mens soknene Engehaugen, Gjøvik og Hunn
visiteres i tiden 23. – 27.mars. Visitasgudstjenesten i visitasens første
del, for ”bygdesoknene”, er lagt til Seegård kirke kl.11.00 søndag
13.mars. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og biskopen vil holde
sitt visitasforedrag. Forut for dette skal biskopen bl.a. besøke
Skonnordtjernet barnehage, Snertingdal skole og Snertingdal
omsorgssenter.

Her er den del av programmet som gjelder for oss i Snertingdal:

Onsdag 9.3.:
Kl 18.00-19.00 Askeonsdagsgudstjeneste i Biri kirke.

Konfirmanter i Biri og Snertingdal deltar

Torsdag 10.3:
Kl 20.00-21.30 Sangkveld i Vardal kirke m/Vardal gospelkor,

Grande mannskor og sang v/Tor Even Brenden   
Fredag 11.3.:
Kl 09.00-09.45 Skonnordtjernet barnehage. 

Barna skal ses ”der de da er”. Omvisning 
Kl 10.00-11.30 Besøk på Snertingdal omsorgssenter.
Kl 12.00-13.45 Besøk på Snertingdal skole 
Kl 15.00-16.00 Middag i Seegård kirke m/ menighetsrådet 
Kl 16.00-18.00 Menighetsrådsmøte i Seegård kirke  
Kl 19.00-21.00  Festkveld i Biri for frivillige fra alle 4 menig-

heter - lag og foreninger inviteres.
Konferansier: Torvild Sveen

Søndag 13.3.:
Kl 11.00-12.30 Visitasgudstjeneste i Seegård kirke.Folketonemesse.

Biri/Snertingdal kantori. Preken: Solveig Fiske
Kl 12.30-ca 15 Kirkekaffe. Visitasforedrag v/ Biskop Solveig Fiske
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BIBEL-
GRUPPE 
Vi samles en gang for måneden og har et
samtaleopplegg om søndagens tekster. 
Ønsker du å være med i en bibelgruppe? 
Enkel bevertning 
For nærmere informasjon ta kontakt med
presten eller kirkekontoret. 

COUNTRYKVELD 
Det blir Countrykveld 
i Seegård kirke fredag 8.april kl. 19 
Enkel bevertning Alle er velkommen ! 

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

Hjertelig takk 
for minnegave på kr 5.757,- som vi fikk
ved Ottar Brennhaugens begravelse.
For Snertingdal musikkforening
Bjørn Magne Rognstad

Gjøvik
kirkekontor

har flyttet.
Deres riktige postadresse er

Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik

OMRÅDESTEVNE FOR
DET NORSKE MISJONSSELSKAP, 
TOTEN PROSTI
Søndag 10. april ønsker Områdeutvalget for Det Norske
Misjonsselskap velkommen til stevne og årsmøte for NMS
Toten prosti på Østre Toten. Stevnet begynner med guds-
tjeneste i Hoff kirke kl.11 og fortsetter med middag, års-
møte og fest på bygdestua på Vangen kl.12.30. Under fes-
ten skal vi også være med å feire at Hoff misjonsforening
fyller 150 år.  - Magne Mjærum som nå er leder for NMS
Øst-Norge og Arnfinn Bjørgen blir med på stevnet. 

Sangkrefter som deltar er Hilde Kristin Jarlvang m.fl..  -
Temaet for NMS dette året er «VÅG MER!» Dette ønsker
vi skal prege både stevnet og fortsettelsen i vårt arbeid for
misjonens sak.

HJERTELIG VELKOMMEN!
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1. Menighetsrådets sammensetning -
utvalg, komitéer og representasjon
Menighetsrådets sammensetning fra og
med 01.01.2010:
Turid L Skundberg – leder, Sigbjørn
Haug – nestleder, Kåre Haugen, Marte
Schiager, Solfrid Engen, Arild Brenner,
Magne Ødegård Bekkelund – vararepre-
sentant, Tom Nordvoll – vararepresen-
tant, Grete Solvår Nereng – vararepre-
sentant, Tove Smedsrud – vararepresen-
tant, Bjørn Rustad – vararepresentant.

B) Underutvalg, komiteer og kontakt-
personer:
Diakoniutvalg:
Arild Brenner, Anne Lise Aaslund, Grete
Solvår Nereng, Marte Schiager, Magnus
Drogseth og sekretær diakon John Olav
Skard.

Gudstjenesteutvalg:
Terje Hansen – leder, Turid Skundberg,
Solfrid Engen og Inger Schiager .

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

Kontakter:
KN-kontakt:
Diakon John Olav Skard
Bibelselskapskontakt:
Anne Lise Aaslund

Gjøvik kirkelig fellesråd fra og med
01.01.2010:
Representant: Kåre Haugen –
Vararepresentant: Sigbjørn Haug

2) Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Soknediakon John Olav Skard, 100% i
Biri og Snertingdal menigheter
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og
Snertingdal menigheter 
Kirketjener Arne Myrlid 
Menighetssekretær Laila Nygård 70 %
(derav utgjør klokkerfunksjonen 12%)
Saksbehandler: Gunhild Ekerhaugen
t.o.m 07.04.2010. Fra og med
01.05.2010 er menighetssekretær Laila
Nygård ansvarlig sekretær for menig-
hetsrådet.

B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Sokneprest Terje Asbjørn Hansen –
100%, omfatter tjenester i Toten prosti

3. Arbeidet i menighet og 
menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 10 ordinære
menighetsrådsmøter. Det er journalført
76 politiske saker og 57 referatsaker
dette året.

Saker som har vært behandlet :
Årsstatistikk 2009, Årsmelding 2009,
Menighetens årsmøte, Årsregnskap 2009
– med disposisjoner, Revisjonsberetning
2009, Regnskapsrapporter/
Budsjettkontroll, Møteplan, Lysvåken –
adventsnatt i kirken, Vertskap for
Kirkerotte-teater-forestilling, Frivillige
til konfirmantleir,  Konfirmasjons-dager
2011, Konfirmantjubileum,
Menighetsbasar,  Kirkegårdsdugnader,
Konserter, Gudstjenesteplan, Juletrefest,
Konstituering av menighetsrådet: Valg
av leder og nestleder, Valg av represen-
tant og vararepresentant til kirkelig fel-
lesråd, Årsbudsjett 2011, Offersøknader
2011,

B) Menighetsmøte
Det har vært avholdt ett menighetsmøte.
Menighetens årsmøte ble holdt etter
gudstjenesten i Nykirke 18. april 2010.
Saker til behandling var:
Orientering om arbeidet i soknet - års-
melding for 2010
Hovedlinjer i årsregnskapet for 2010

(Se Årsstatistikk neste side)

D) Trosopplæring
Trosopplæringsprosjektet
Trosopplæringstiltak som er gjennomført
i 2010:
- Dåpssamtale med utlevering av DVD
om dåp 

- Dåpslys gis til alle dåpsbarn

- Gudstjeneste med 4-åringer i forbin-
delse med utdeling av Min Egen
Kirkebok, hvor 17 4-åringer møtte opp

- Kirekrotteteaterforestilling i Seegård
kirke våren 2010 hvor barn i alderen 3-6
år var invitert

- LysVåken – adventsnatt i kirken for
11-åringer, med god oppslutning.

Utover dette har elever fra 5.trinn vært
invitert til gudstjeneste med utdeling av
Bibler. Utdelingen fant sted på høsttak-
kefest i Nykirke 3. oktober.

Konfirmantopplæring

Konfirmanter 2009-2010
Konfirmantene var med på den tradisjo-
nelle lysmessa i Seegård kirke søndag
13.des i 2009

29.jan 2010 var konfirmantene i
Snertingdal med på Kick off for alle
konfirmantene i Gjøvik kirkekommune i
Hunn kirke.

Kick off er tredelt, det er undervisning,
bedre kjent i gruppa, og konsert til slutt.

Som tjenesteoppgave hadde konfirman-
tene husstandsinnsamling til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon den 31.mars.
Innsamlingsresultatet i Snertingdal ble
kr. 21 584,50. En stor takk rettes herved
til konfirmantene og foreldre og andre
frivillige som bidro til gjennomføring av
aksjonen .

Undervisningen tok utgangspunkt i den
nye diakoniplanen med de fire temaene:
Nestekjærlighet, Inkluderende felles-
skap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet. Konfirmantkullet var delt i
tre grupper og hver gruppe hadde to
undervisningsdager.

Konfirmantene var på leir fra 2. til 6.
aug sammen med Hunn, Bråstad og
Vardal konfirmantene på ”Merket” som
ligger i Tisleidalen. Dagene på leiren ble
fylt med bibeltimer, undervisning i for-
hold til ”Jesusfortellinger” uteaktiviteter,
underholdning, cellegrupper og kors-
samlinger. 

Konfirmantmessa,(tidligere samtale-
gudstj.), for alle konfirmantene i
Seegård kirke 29. august.

Årsmelding for 
Snertingdal menighet 2010



5
PÅ KIRKEVANGEN

Konfirmasjon ble holdt i .Seegård kirke
5. september v/Nils Kaare Erlimo, og i
Nykirke 19. september v/Martin Woller

E) Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 5 møter i
2010.

Temakvelder
I samarbeid med diakoniutvalget i Biri
har det blitt arrangert 1 temakveld i
2010.

Den 15. april var det temakveld i Biri
med Bente Kvile Buflod som kåsør.

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

Besøkstjeneste
Menighetens frivillige besøkstjeneste har
4 besøkere i funksjon. 

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

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

Formiddagstreff
Diakoniutvalget kom i gang med for-
middagstreff i slutten av året 2010.
Utvalget ønsker å arrangere møter fast
en gang pr. mnd. Møtedager er manda-
ger fra kl. 11.30.

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år. I 2010 ble det avholdt totalt
55 gudstjenester mens det i 2009 totalt var 57 gudstjenester.
I dette tallet er det medregnet gudstjenester på alders- og sykehjemmet, kirketuften
på Kirkerud, 
Betel og Redalsetra. Gudstjenestedeltakelsen er litt lavere i 2010 enn foregående
år;  det er 9 % færre på gudstjenester i år enn i 2009, i gjennomsnittlig deltakelse. I
2009 var det en oppgang i antall deltagere på gudstjeneste, men denne har gått ned
i år og ligger litt under tallene for 2008.
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F) Kirkemusikk
Biri Snertingdal kantori startet som ett
kor i 2009, og har ca 25. sangere.  

Kantor Inger Schiager er korets dirigent
og primus motor sammen med korets
styre.

Kantoriet har hatt samarbeid med
Søndre Land kirkekor. Vårkonserten
avholdes i Seegård kirke i mai/juni som
avslutning på vårsemesteret Dessuten
har kantoriet deltatt ved
Taizegudstjeneste i Seegård og Biri, ved
gudstjenestene i Biri kirke og Seegård
kirke på Allehelgensdag. Grupper fra
kantoriet har også deltatt i forsangertje-
neste ved noen gudstjenester.

Gospelkoret har ca. 40 medlemmer.
Snertingdal menighet er takknemlige for
det arbeid som Gospelkoret utøver.

Vestoppland Kammerkor avholdt samme
konsert i Seegård kirke 15. mai som de
holdt i Raufoss kirke 17. mai, kalt fyr-
verkerikonserten. Det var bra oppslut-
ning.

Musikkstudentene fra Solbakken
Folkehøgskole i Hedmark avholdt gratis-
konsert i Seegård kirke i november.
Konserten var godt kunngjort, og det var
ca. 40. tilhørere..

Dessuten ble det arrangert julekonsert i
Seegård kirke. Madelen Jostad – orgel
og gjestekor var Snertingdal Gospelkor.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 5 num-
mer i 2010. Dette var bladets 22.årgang.
Bladet ble trykt hos Land Trykkeri på
Dokka og opplaget er på 1250 eksem-
plarer. Distribusjonen til alle husstander
i Snertingdal utføres av Oppland
Distribusjon. Dessuten er det ca. 130
personer bosatt utenfor soknet som har
tegnet abonnement på bladet.
Menighetsrådet vedtok i januar 2010 at
bladet skal trykkes i farger.

H) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren på høsten er blitt en
tradisjon.. Menighetsrådsmedlemmer og
varamedlemmer deltok i forhåndssalget
av lodder. Det var en godt besøkt basar-
kveld i Seegård kirke 31. oktober, der
soknepresten holdt andakt og
Snertingdal Gospelkor deltok med sang.

4. Bygg og Anlegg
Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt
ansvar å sørge for drift og vedlikehold
av kirker og kirkegårder, er det behov
for lokalt initiativ til å utføre oppgaver.
Dugnaden på kirkegårdene om våren er
et viktig bidrag. Flott arbeid ble også i år
utført ved dugnaden 5. mai.

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

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

Snertingdal den 08.02.11

Turid L Skundberg
Menighetsrådsleder

Laila Nygård
Menighetssekretær

Lyrikk-
hjørnet
RESSURS

Du er den eneste
Som  er deg
Ditt smil

kan varme noen innvendig

Du har noe fint i deg
Som er verdt å elske.

Du har viktige egenskaper
Som kanskje ikke så mange

har.

Du kan en del ting
Som du kan lære andre.
Ser du ditt sanne jeg?
-at du er en ressurs.

Hilsen Helga Margrete
Frydenlund

Les ”På Kirkevangen”
også på www.snertingdal.no

Bibelvers
Joh. 3,16

For så høyt har Gud elsket
verden, at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.
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Jobs bok er ikke den mest siterte delen i bibelen. Men
den inneholder mye visdom og er stadig aktuell. – I
møte med problemer og lidelse melder det seg mange
spørsmål for oss mennesker. At noen må lide for sin
ondskap kan vi kanskje forstå. Som et menneske sår
skal det høste, heter det jo i bibelen.

Men den rettferdige hvorfor skal han måtte lide?

Job var en rettskaffen og Gudfryktig mann. Likevel ble
han rammet av ulykker og sykdom. I Jobs bok får vi et
innblikk i hva som skjer i kulissene. Satan satte spørs-
målstegn ved om Job fryktet Gud for intet. Var det ikke
Jobs rikdom og helse som var grunnen til at Job fryktet
Gud? Elsket han Gud virkelig frivillig? Var han ikke
bare ute etter Guds velsignelser i from av rikdom og
jordisk lykke? Ville han frykte Gud hvis alt dette ble
tatt i fra ham?

Satans anklager mot Job var samtidig anklager mot
Gud. Var mennesket, Guds skapning, i stand til å elske
Gud for den han er, ikke bare for å oppnå velsignelser?
Gud tillater at Job blir prøvet. Han kom i en vanskelig
situasjon. 

Job møtte liten forståelse fra sin hustru, heller ikke fra
sine venner møtte han særlig forståelse og trøst. Job
var presset fra alle kanter. Han tro ble prøvet. Ville han
bestå prøven?

Job viste seg å ha mer innsikt enn sine venner og sin
hustru. Job forbannet ikke Gud selv om han var hardt
prøvet. Job viser en bemerkelsesverdig innsikt: Herren
gav Herren tok, Herrens navn være lovet, vitner han.
Job visste at alt han eide hadde han fått av Gud.

Job vet at Gud er en Hellig Gud og at selv er en synder
som trenger at en går i borgen for ham.

Det vil Gud selv gjøre. Min gjenløser lever, vitner han
Job innser at han er avhengig av Guds nåde.  Jobs bok
gir ikke svar på alle spørsmål knyttet til lidelse, men vi
lærer at Gud er skaperen og livgiveren og at vi må be
om nåde uansett hvilken livssituasjon vi er i.

Jobs historie lever videre i stadig nye mennesker. I for-
bindelse med jordskjelvet på Haiti for vel et år siden
ble det hevdet av en amerikansk predikant at jordskjel-
vet var en straff fra Gud på grunn av tidligere tiders

gudløshet på øya. Og en del predikanter innenfor den
såkalte trosbevegelsen hevder at sykdom og problemer
skyldes mangel på tro. – Disse predikantene minner
om Jobs venner og deres uforstand.

Blir vi syke eller kommer i vanskeligheter er det nær-
liggende for oss å spørre: Hvorfor Gud? Hva er
meningen med dette? Tester du troen min? Det er lov å
spørre. Men vi får ikke alltid svar. Det hender Guds
skjuler seg. Han lar ikke alltid sine barn få innsikt i
sine grunner.

Men ett spørsmål kan vi få svar på, det var også et
spørsmål som også Job var opptatt av: Hvordan kan
jeg stå rettferdig for Gud? Dette spørsmål er så viktig
at det må gå foran alt annet.

Job hadde en begrenset innsikt i Guds frelsesplan for
menneskene.

Vi som lever i dag har kjennskap til Evangeliet om
Jesus, fortellingen om han som ble vår Gjenløser.
Ved troen på ham får vi del i barnekåret hos Gud. Selv
om vi skulle miste alt er vi ikke uten håp. Job fikk
oppleve oppreisning her i tiden i form av ny rikdom og
helse. Det får ikke alle Guds barn.

Jesus gikk menneskelig talt under i lidelse og død.
Men fortellingen om ham slutter ikke der. Gud reiste
ham opp av graven og gav ham herlighet. Og en dag
vil alle Guds barn få del i den samme oppstandelse og
herlighet.

Jesu oppstandelse brøt prinsipielt sett dødens makt og
lidelsens makt over menneskene.

Prinsipielt i den forstand at det er et nå, men også et
ennå ikke for oss som lever i kirkens tidsalder. Vi kal-
les til å vente i tro på det fullkomne gudsriket. Vi kal-
les til å holde fast ved troen også når prøvelser melder
seg. Det gjelder å ikke fortape seg i de mange spørs-
mål knyttet til lidelsen, men å holde fast ved at Gud er
god også i tider som oppleves vanskelige. Vi vandrer i
tro uten å se. Men en dag skal vi få skue vår Gjenløser,
den dagen Jesus kommer tilbake for å opprette det full-
komne Gudsriket. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Min gjenløser lever
Tekst: Job. 2, 1-10
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Solide
møbler fra
Snertingdal
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

På Kirkevangen har vært på besøk i
snekkerverkstedet til Arne Myhrvold i
Snertingdal sentrum. Det er litt ille da, at
vi ikke ”kom oss dit” før han pensjoner-
te seg! Det er jo ei god tid siden nå, - det
ryktes at han har jubileum inneværende
år. Men, nå er vi nå engang her…

Vi blir godt tatt imot. Han har til og med
fyrt opp før vi kommer! Lokaler som
ikke er i daglig bruk blir lett kalde med
slik en ”god gammeldags vinter” vi har
nå om dagen. Myhrvold har drevet med
møbelproduksjon i Snertingdal siden
1967/68. Han var i Oslo noen år som
ung voksen hvor han tok svenneprøven i
snekkerfaget. Han fulgte så opp med
Tretekniker’n, før det ble et år i
Tyskland. Oppholdet i Tyskland var for
å ”se seg litt om”/ få et innblikk i storin-
dustrien, som han sier. Og å lære språk!
Det lå nok noen tanker om framtidig
produksjonsledelse/ oppstart av møbel-
bedrift bak Tysklandsoppholdet, men det
ble med tanken. Han syntes det lå for
mye usikkerhet i et slikt prosjekt.

Det ligger mye historie i lokalene hos
Arne! Det var hans far som reiste byg-
get. Han drev snekkerskole i andre etasje
i mange år i mellomkrigstida, fra 1933,
da landet var sterkt preget av stor
arbeidsledighet. Til å begynne med var
skolen et ”omreisende” tilbud som veks-
let mellom egnede lokaler flere steder i
dalen, som Markeng, Granly og
Lindheim. Snekkerskolen endte etter
hvert opp i 2.etasje i verkstedet, mens
det i hovedetasjen foregikk produksjon
av trapper og vinduer. Her var flere fra
dalen i arbeid for kortere eller lengre tid,
han nevner Odbjørn Linnerud og Johan
Sæther. Trapper ble en spesialitet, og i
boligen som ble reist like ved snekker-
verkstedet er det 4 av dem, 4 skikkelige
svingtrapper! Samme hus har også
mange fine vinduer laget i verkstedet.
Arne lærte seg håndverket fra sin far, og
ett av prosjektene han nå er i gang med,
som pensjonist, er å lage en ”skredder-

sydd” trapp i solid ”furuvørkje”! Han
har også laget svingtrapp i eget hus på
Hamar! Som en kuriositet kan nevnes at
prisen på trapper den gang var 250,- til
300,- kroner…

Det ble også laget finerplater i snekker-
verkstedet. Dette var en omstendelig
prosess der en vedfyrt ovn spilte en sen-
tral rolle. Oppå ovnen lå ei sinkplate
som ble fort varm – og finermaterialet
ble varmet oppå der igjen. Plata gjorde
det mulig å gjennomføre finerproduksjo-
nen langt raskere enn uten plate. Og:
resultatet ble bra, med fin finer!

Arne gikk selv snekkerskolen som 17 –
18 åring. De siste par årene ble tilbudet
flyttet til Dalheim og Skogheim skoler,
og hadde da fått navnet ”sløyd”. Mange

er imidlertid de snertingdøler som gikk
skolen etter hvert, og lærte seg bl.a. å
lage egne møbler, ikke minst til kjøkken
og soverom. Det ble en løsning for
mange siden arbeid ikke var å oppdrive,
og dette var unektelig et nyttig sam-
funnsprosjekt!

I tillegg til regelmessige bestillinger fra
private på spisestuer, salonger og gynge-
stoler er det opp gjennom åra blitt
mange større leveringer rundt omkring i
distriktet. Arne nevner 50 stoler og tilhø-
rende kafébord til lokaler eid av Norges
Bank på Venabufjellet i 1992 (oppussing
til Vinter-OL), leveranser til Raufoss
kirke, Engehaugen kirke og, ikke minst,
”vår egen” Seegård kirke! Det hendte
nok noen måtte vente ”på tur”, men stor
sett har leveringene gått bra!

Solide bjørkeplanker må til for å lage flotte møbler som skal holde MANGE år!

Denne maskina lager tapper for å ”føye sammen” de forskjellige møbeldelene
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Arne forteller at det opp gjennom årene
er blitt mange tunge tak. Det kan en lett
forstå når en ser dimensjonen på planken
som benyttes. Håndteringa i verkstedet
med liming, høvling, sammenføyning og
MYE pussing er en ting. Maskinparken
er heller ikke av nyeste dato, og henting
av materialer har vært en annen side ved
virksomheten. Mye bjørkeplank ble i sin
tid hentet ved Snilsberg i Torpa. De skar
tømmer av bjørk som hadde vokst langs
Randsfjorden. Eidskog tre på Skotterud
var også leverandør en periode. De drev
sagbruk og sagde mest gran og furu,
men sagde en del bjørk på ei ”bygde-
sag”. Da de ”la inn årene” ble virke fra
Sverige løsningen. Noe av transporten
foregikk på lastebil, men det ble ikke så
reint få turer med personbilhenger heller.
Da er dobbel aksling en klar fordel! Og,
Arne holder en knapp på en Volvo han
var godt fornøyd med  i 17 år!

”Vørkjet” måtte tørkes før bearbeiding.
Dette ble gjort i et ”lastebilskap” ved
siden av verkstedet, med ribbeovner i
bunnen. Jevnt over måtte de stå på 4
KW i 2 – 3 uker før fuktigheten i materi-
alet var på et akseptabelt nivå. Og, det
krevde ”sin mann” å legge inn/ ta ut alt
virke som var til tørk!

De forskjellige maskinene ser ut til å
være både solide og i godt hold! Her står
en ”tappemaskin” som lager tapper i

materialet, en ”oscillerende bormaskin”
(en bor som pendler for å lage hull til
tapper), en ”hylsestemmer” som ble
brukt før ”tappenes” tid (se bilde), en
fres, men bordsag og høvler/ båndsli-
pere. Selv om maskinene er gamle og litt
tungvinte i bruk ift mer moderne maski-
ner med mange ”program”, har de tjent
sin misjon! De kan fortsatt gjøre nytte i
hobbyvirksomhet noen år framover.
Arne forteller at maskinene ble hentet
fra forskjellige bedrifter i Sør-Norge, -
fresen ble i sin tid hentet på Lena, mens
andre av maskinene hadde lengre reise,
bl.a. hadde Norodd Alund med seg
maskiner som returlast fra transport på
Sør-Vestlandet, i Sandnes-området. Så
snertingdøler var da ”utombygds” også i
tidligere tider…

Som sagt er Arne Myhrvold nå trådt inn
i pensjonistenes rekker og har bestemt
seg for å ta det litt mer med ro framover.
Men, han holder snekkerferdighetene
ved like og har fortsatt en del prosjekter
på gang. Ikke minst er han en nevenyttig
kar i familien! ”Neste generasjon” drar
nytte av hans ferdigheter innen snekker-
faget!

Et av de større prosjektene nå står og
venter på fullføring oppe på snekkerlof-
tet: en leveranse på 25 stoler til
Lygnasæter Hotell, noen med – noen
uten armlener. Leveransen er en oppføl-

ging av 30 stoler som ble er blitt levert
tidligere. Når bare temperaturen stiger
og det nærmer seg vår, skal de forskjelli-
ge delene monteres og overflatebehand-
les med beis og lakk. Da må temperatu-
ren være på et nivå som gjør det mulig å
sette opp trekk… 

…Sier Myhrvold, som fortsatt har sitt ”å
henge fingrene i”, men som er glad for å
slippe telefonbestillinger til nær sagt alle
tider.

Vi takker for oss og ønsker lykke til i
pensjonisttilværelsen!

Snekkeren selv, Arne Myhrvold, poserer
med stemjern og ”vørkje” fra en stol-
rygg. 

Den eldste maskina i verkstedet er en
hylsestemmer som har vært med fra den
tida bygget ble reist omtrent. Bildet
viser en slags ”bor” som lagde firkan-
thull i den ene av de delene som skulle
føyes sammen 

På rekke og rad skinner de mot deg: stolrygger i flott bjørk! Stolene, 25 i tallet, skal
til Lygnasæter Hotell når de er ferdigmontert og har fått overflatebehandling
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10. – 12. april arrangeres fasteaksjonen over hele landet. I år
løfter vi fram Kirkens Nødhjelps arbeid for økonomisk rettfer-
dighet. Kirkens Nødhjelp mener det er nødvendig å arbeide på
flere nivåer for å sikre rettferdig fordeling av jordas ressurser
og økonomisk uavhengighet for enkeltmennesker.

Eksempler fra arbeidet er i år hentet fra Tanzania
Spare og lånegrupper (Vicoba-grupper) hvor medlem-

mene sparer små beløp og kan ta opp lån for å inves-
tere i inntektsgivende arbeid og en bedre framtid.

Pets-grupper, hvor medlemmene trenes i å overvåke
lokale budsjetter, og stille myndighetene til ansvar
for at tilgjengelige ressurser brukes til fellesskapets
beste.

Kampanjer mot urettferdige skatteregler som gjør at
internasjonale selskaper tjener seg rike på Tanzanias
ressurser, mens landets egen befolkning lever i fattig-
dom.

Men Kirkens Nødhjelp arbeider først og fremst med langsiktig
utviklingsarbeid, nødhjelpsarbeid i katastrofer og til arbeid for
å påvirke beslutninger.

Det er mange som gjør en stor innsats disse tre dagene.
40 000 konfirmanter og andre over hele landet går hvert år
med bøsse under denne aksjonen.

I Snertingdal vil årets aksjon foregå som vanlig tirsdagen før
palmesøndag, i år 12. april. Basen vil være Seegård kirke, der
bøssebærerne får utlevert materialet for aksjonen.

Konfirmantene vil som tidligere år danne grunnplanken i bøs-
sebærerkorpset. Men vi ønsker at dette skal være hele menig-
hetens aksjon. Derfor utfordres voksne personer til å delta i
dette viktige arbeidet, enten å ta ansvar for en rode sjøl eller å
gå sammen med en konfirmant.

Kontaktperson for aksjonen i Snertingdal er John Olav Skard.

Min salme
Takk til Johan Gjestvang for utfordringen. Der er
så uendelig mange å velge mellom siden jeg for
65- 70 år siden pugget teksten på mange salmer og
sanger. Dessverre  har noen kloke hoder endret på
ordene og teksten på salmene, slik at puggingen
for eldre er bortkastet. Dette merker vi ved guds-
tjenester, begravelser og andre anledninger.

En salme eller sang har jeg likevel hatt med meg i
hele min tid som musikker i Øvre Snertingdal
Musikklag fra 1944 og som dirigent fra 1952 til
1999. Hvert år i maidagene – og spesielt 17. mai –
har jeg hatt denne sangen på repertoaret:

NORGE, MITT NORGE

Norge, mitt Norge! Så sover du tyst
i vinterens skinnende sale,
og ingen kan drømme så lett og så lyst,
når elvene synker i dvale,
og ingen kan smile så stille og glad,
når meisenes fløytende stemmer dør av,
og skogene sover i dale.

Norge, mitt Norge! Så gi meg en vår
med sol over vuggende vanne!
men hør meg, ja hør meg: Når dagen forgår,
og aftenen skygger min panne,
Da lær meg å visne, å Norge, min mor,
da red meg en seng i din hellige jord,
når sommeren drager av lande!

Selv om det var mine kjære musikere som spilte
melodien, sang jeg alltid med da jeg selvsagt
kunne teksten utenat. Sangkoret Nøkken dirigerte
jeg også i 1950- 60 åra og vi hadde ofte Norge,
mitt Norge som glansnummer med Arne Haugnes
som fremdragende solist. Dette glømmer jeg aldri.

Jeg vil herved sende en hilsen til alle som har vært
med i Nøkken og Øvre Snertingdal Musikklag.
GODE MINNER.

Så sender jeg stafettpinnen til Per Kristenstuen.

Med hilsen
Johannes Røstad
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Påsken hører til de bevegelige høytidsdager i kirkeåret
og kalenderåret. Kirkemøtet i Nikea fastslo i år 325,
etter adskillige stridigheter, at 1.påskedag skulle leg-
ges til første søndag etter første fullmåne etter vårjevn-
døgn. 
Vårjevndøgn  - døgnet da dag og natt er like lange er
alltid den 21.mars. 

1.påskedag kan derfor falle mellom 22.mars og
25.april. I år er påsken sen. Fastelavenssøndag er
6.mars, palmesøndag er først 17.april, skjærtorsdag
21.april, langfredag 22.april, påskeaften lørdag
23.april og første påskedag er den 24.april. – En dag
fra det seneste tidspunktet påskedagen kan være.

Langt, langt tilbake var påsken antagelig opprinnelig
en vårfest, både for nomadene og for de åkerbrukende
folk i Lilleasia. En sammensmelting av disse to kultu-
renes fester skapte den israelske (jødenes) påskefesten,
med et måltid av usyret brød og slakting og fortæring
av et lam. Det hebraiske ord for denne festen – passah
– er opphavet til vår ”påske”. Etter hvert forandret den
seg fra å være en naturfest til å bli en religiøs høytid til
minne om jødenes utgang fra Egypt.

Gjennom Jesu siste påskemåltid med disiplene ble
påskefeiringen overtatt av den kristne kirken, som et

minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Til hver
av de ulike påskedagene knyttes ulike deler av denne
historien.

Påsken er også derfor en av de eldste kristne fester,
som det er verdt å ta vare på. Vi har en del tradisjoner
som er knyttet til påske. Ta tradisjonene fram og bruk
de – finn også historien i NT knyttet til palmesøndag,
skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. I salme-
boka kan du finne en rekke tradisjons- rike påskesal-
mer.

Vi ønsker hverandre En God Påske!

Tekst: Elisabeth Kruse
Kilde: Merkedager og gamle skikker av Per Holck

Det går mot påske...
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Vellykket tårnagent helg i januar
Agenter søkes til hemmelige
oppdrag sto det i innby-
delsen som gikk ut til alle 8
åringene i forkant av helga. 

13 åtteåringer møtte fram i
Seegård kirke lørdag etter-
middag for å løse forskjelli-
ge oppdrag, rebus, spise
mat, lekte inne og base i
snøen ute.

Til slutt drog de på oppdagl-
sesferd til kirketårnet i
Nykirke. Denne mørke janu-
arkvelden var det kaldt og
småskummelt oppe i kirke-
tårnet, hvor varme klær og
lommelykt var nødvendig
utstyr.

Tårnagentene syntes kirke-
klokkene var store og fine.

Søndagen etterpå deltok de i
Gudstjenesten med prose-
sjon sammen med dåpsføl-
get og framførte Tårnagent-
sanegn de hadde lært dagen
før (se sangteksten neste
side).

Som en del av kirkens tros-
opplæringsprosjekt var dette
så velykket at det må fort-
sette neste år.

Foto: Bernt Nygård
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Nå skal vi lete.
Nå vil vi finne.
Se kirketårnet -
hva skjuler seg der inne?

Vi stopper aldri.
Vi gir oss ikke.
Før vi får svaret,
lar vi oss ikke rikke.

Tårnagenter – det er vi.
Tårnagenter– det vil si:
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

Vi er i tårnet.
Hør trappa knirke.
Hva kan vi finne
her i vår egen kirke?

La vinden suse,
nå er vi fremme.
Vi slår på klokka,
de hører det der hjemme.

Tårnagenter – det er vi.
Tårnagenter– det vil si:
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

BRU:

Det er noe som alle vet:
Det er fint med nysgjerrighet.
I kirken finner vi mange spor.
Vi leter sammen, vi ser og tror.

Tårnagenter - det er vi.
Tårnagenter - det vil si: 
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

Tårnagenter - det er vi.
Tårnagenter - det vil si:
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har. 

Tårnagentsang 
«Himmel over livet»

(Tekst og melodi: Kristian Sandmark)



Slekters gang
Døpte
Sivert Ji Alund, 16.01
Erik Johan Øversveen, 30.01.
Patrick Lyshaug, 13.02
Olve Klette Andreassen, 13.02.
Alvilde Hoff, 13.02.
Erik Åslund, 27.02.

Døde
Nelly Ovidia Wiklund, f. 1918
Ivar Jøstne, f. 1932
Oddvar Markeng, f. 1933
Solveig Agnes Nygård,  f. 1933
Arve Nygård, f. 1924
Heidi Kristin Brobakken, f. 1978
Adolf Kristenstuen, f. 1918
Oddvar Johannes Gilberg, f. 1925

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



9.mars Askeonsdag
Biri kl.18 v/Fiske og Sønstegaard

13.mars 1.s.i faste
Seegård kl. 11, (Merk tid)
Visitasgudstjeneste, Fiske, Erlimo, 
Hansen, Sønstegaard, Grønland
Folkemusikere deltar.
Kirkekaffe med Visitasforedrag
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt

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

27.mars
Seegård kl. 17(Merk tid)
Temagudstjeneste v/Hansen
Snertingdal Gospelkor deltar
Takkoffer: Menighetens arbeid

3.april 4.s. i faste
Nykirke kl. 12, v/Terje Hansen
og Arne Bøe 
Takkoffer: Normisjon reg. Oppland

10.april 5.s. i faste
Seegård kl. 12, v/Hansen
Våronn-messe. Kirkekaffe
Takkoffer: Institutt for sjelesorg

17.april , Palmesøndag
Seegård kl. 12, v/Sønstegaard og
Kari Drogseth
Barnas påskegudstjeneste
Takkoffer: Vestoppland
Søndagsskolekrets

21. april, Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19 (merk tid)
v/Hansen
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

22.april Langfredag
Nykirke kl. 12, v/Hansen

24.arpil, 1.Påskedag,
Høytidsgudstjeneste
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt,Thailand

1.mai, 1.s.e.påske
Snertingdal Omsorgssenter kl.
16, (Merk tid) v/Hansen

8.mai 2.s.e. påske
Seegård kl. 17, (merk tid)
Temagudstj.
Fokus på Israelmisjonen
Hansen og Salvesen
Kirkekaffe
Takkoffer: Den Norske
Israelmisjon

15.mai, ikke gudstj. i Snertingdal

17.mai Grunnlovsdag
Nykirke kl 10.30 (Merk tid)
v/Hansen
Takkoffer: Redd Barna

22.mai 4.s.e. påske
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens diakonale
arbeid

29.mai 5.s.e. påske
Nykirke kl. 12 v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens kirkemu-
sikk

2.juni Kristi Himmelfartsdag
Seegård kl.12, v/Hansen
Evangeliesenteret deltar

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening:
Onsdag 30.3.kl.19.00:
Misjonsmøte.
Onsdag 27.4.kl.19.00:
Misjonsmøte.
Fredag 27.5.kl.19.00:
Misjonsmøte.

Skogheim Normisjon:
Onsdag 9.3.kl.19.00: Misjonsmøte
i Seegård kirke v/Arne Bøe.
Onsdag 13.4.kl.19.00:
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Eva og Hans Gjesdal.
Onsdag 11.5.kl. 19.00:
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Aslaug Buflaten.

Midtre Sn-dal Misjnsfor. av NLM:
Torsdag 10.3.kl.19.00:
Misjonsmøte hos Reidun og Ottar
Kvernlien.
Torsdag 14.4.kl.19.00:
Misjonsmøte.
Torsdag 12.5.kl.19.00:
Misjonsmøte.

Øvre Sn-dal misjonsfor. av NLM:
Torsdag 17.3.kl.19.00:
Misjonsmøte hos Inger og Åge
Thingbø v/ Japanmisjonær Liv
Bakke.
Onsdag 27.4.kl.19.00:
Misjonsmøte på Betel.
Søndag 15.5.kl. 11.30. Stevne på
Betel v/ Gerd og Steinar
Solbakken.
Onsdag 22.6.kl.19.00.
Misjonsmøte på Kampebu. 

Velkommen til 

gudstjeneste

16 PÅ KIRK
EVANGEN

Frist for stoff
til neste nummer er
tirsdag 3. mai


