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Biskop Solveig Fiske med følge var på besøk i Skonnordtjernet
barnehage, en morgenstund fredag 11.mars. Hun hilste på
barna, var med dem i leken og sang barnesanger. De fikk en
grundig omvisning i den fine barnehagen vår, fra de eldste
barna våre, og fikk være med på en vanlig barnehagemorgen.
Foto: Bodil Engen.

Les mer om en vellykket bispevisitas på side 10 og 11

GGoodd PPiinnssee!!

Fedrelandssalmen
Gud signe vårt dyre fedreland, 
og lat det som hagen bløma. 
Lat lysa din fred frå fjell til strand 
og vetter for vårsol røma. 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma. 

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud det gode såd 
til groren ein gong er mogen.

Elias Blix
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Menighetsrådsleder
Myrlid, Arne ................... 984 43759
Kirketjener

I fokus nå
I år kom våren rundt påsketider. Selv
om årets påske var sent i april, var det
utrolig å se hvordan all snøen etter en
kald vinter, brått forsvant. Opp spratt
hestehov, blåveis og hvitveis, og løv-
trærne hadde et grønt drag etter noen få
dager med varme. Det er en av de tid-
ligste vårene jeg kan huske å ha opp-
levd her i Snertingdal. 

Selv om varmegradene krøp en del ned-
over på gradestokken de første dagene i
mai, har naturen kledd seg i sin grønne
drakt og er klar for 17. mai og andre
høytidsdager i mai / juni. I år er det
ingen som bør drive fram grønt løv til
17. mai. Naturen står ferdigpyntet til
vår nasjonaldag. 

Det er utrolig å se den kraft og vilje
som ligger i naturen når vinter går over
til vår. Et lite dikt av Gerd Nyland for-
midler så fint akkurat dette:

Påskelilje
Påskelilje, livsvilje i en løk ;
solvarmen varsler løken ;
liljeblomst, din tid er nå ;
dager med skjønnhet skal du få ;
strekk deg mot solens lys,
kom fram, voks opp ;
vi vil se din gule topp ;
vi vil se ditt grønne blad ;
gi oss vårens under ;
gi oss vårens smil ;
gi oss vårens håp og vårens liv
nå da sola viser sin kraft ;
la oss igjen få se vårens prakt
og påskeliljas gulgrønne drakt.

Kristi Himmelfartsdag
I år er Himmelfartsdagen torsdag den 2.
Juni, den nest seneste datoen den kan
ha. Kristi Himmelfartsdag er en kristen
bevegelig høytidsdag som feires 39
dager etter første påskedag. Den blir all-
tid torsdagen mellom sjette og sjuende
søndag etter første påskedag og ti dager
før første pinsedag.

Kristi Himmelfartsdag feires til minne
om at Jesus i følge Lukas-evangeliet
skal ha fart opp til himmelen 39 dager
etter sin oppstandelse. Feiringen av
himmelfarten går tilbake til 300-tallet,
da enkelte kirker begynte å feire den

som en egen fest. I Norge er Kristi
Himmelfartsdag fortsatt en helligdag.

Pinse
Da jeg var liten, hørte jeg en gang pin-
sen omtalt som ”løvsalenes høytid”. Det
synes jeg var et slikt vakkert uttrykk,
det passet liksom så fint sammen med
naturen som stod pyntet i sin fineste
vårdrakt. Uttrykket hører vel egentlig
hjemme i jødisk tradisjon, og opprinne-
lig var pinse en jødisk fest som marker-
te avslutningen på påske.

Pinsen er nå en kristen høytidsdag, før-
ste pinsedag kommer alltid 50 dager
etter første påskedag. I pinsen er det
kirken selv som har ”fødselsdag”. Den
kristne kirke ble ”født” da Den Hellige
Ånd kom til disiplene og kalte dem til å
bli talerør for det kristne budskap.
Denne spesielle begivenheten, som fant
sted 50 dager etter påske det året Jesus
døde, regnes som stiftelsen av den krist-
ne kirke.

Et annet navn på første pinsedag er
hvitesøndag. Dette navnet henger sam-
men med at første pinsedag i Det nye
testamentet omtales som en stor dåps-
dag.

De tidligste kristne som lot seg døpe,
var kledd i hvitt, og den dag i dag er
småbarna hvitkledde når de bæres til
dåpen.

Pinsen er en viktig høytid i den kristne
kirke. Den markeres i kirken, men i
samfunnet forøvrig har vi ikke så
mange tradisjoner som er knyttet til pin-
sefeiring lenger. En eldre skikk  var å
pynte med blomster og bjørkeløv til
pinse. Før i tiden tente man også pinse-
bål mange steder. Navnet Pinsberget her
i Snertingdal er et navn som knytter seg
til denne tradisjonen. Det får bli en
annen historie i PKV. Vi har tradisjon
på å ønske hverandre god jul og god
påske. I år bør vi også ønske hveran-
dre god pinse !

Tekst: Elisabeth Kruse
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Årets
Snertingdøl
2011
Etter å ha tatt pause i tildelinga av prisen
”Årets Snertingdøl” i 2010 var det igjen
duket for prisutdeling i 2011. Prisen,
som ble etablert for noen år siden, skal
gå til snertingdøler som har gjort en eks-
traordinær innsats for bygda. En jury
bestående av representanter fra
Snertingdal Arbeiderlag, Snertingdal
Jeger- og Fiskeforening, Snertingdal
Idrettsforening, Pensjonistforeningen og
fra Snertingdal sanitetsforening kårer
vinneren. 

Selve prisutdelingen var også i år lagt til
markeringen av ”arbeidernes internasjo-
nale kampdag” 1.mai utenfor
Snertingdal omsorgssenter.
Arrangementet er ”velkomment der i
gården”, - det betyr bl.a. et ekstra kultur-
elt innslag for både beboere og de som
gjester omsorgssenteret på en slik dag. 
Selve overrekkelsen ble i år foretatt av
Kåre Haugen fra Snertingdal
Arbeiderlag. Han kunne fortelle at jury-
en denne gang hadde hatt en vanskelig
jobb, da det var kommet inn svært
mange gode forslag på kandidater!
Kanskje har fjorårets opphold inspirert
flere til å sende inn forslag til kandida-
ter?  

Tidlig i sin tale kunne Haugen avsløre at
John Olav Haldsrud hadde gått av med
seieren. Som han sa: ”Det har ikke noe
for seg å holde navnet ”hemmelig” siden
alle fort vil forstå hvem prisvinneren er
etter hvert som begrunnelsene for tilde-
lingen blir presentert!” 

Haldsrud kom til Snertingdal i 1977 og
har i alle disse år lagt ned en betydelig
innsats - som initiativtaker og pådriver
og gjennom tusenvis av dugnadstimer
gjennom mer enn 30 år.

Han har satt solide spor etter seg i
bygda! Han tok initiativ til å få bygd en
av landets første skytebaner med lys for
skiskyting, - åpnet i desember 1978. Han
har sittet i styret i Snertingdal Skytterlag
sammenhengende fra 1979 og fram til
dags dato og, med unntak av 5 år, vært

leder i samme periode. I disse årene har
utviklingen i skytterlaget gått slag i slag,
med restaurering av Skytterhuset (ferdig
til åpning i romjula 2002), modernise-
ring av skytebanen i Elvedalen med ny
standplass og ny elektronisk bane, åpnet
13. sept 2008 - og nå et nytt prosjekt
hvor det bygges ny innendørs skytebane
i det gamle høvleriet på Snertingdal
Bruk, et samarbeid mellom Snertingdal
skytterlag og Snertingdal jeger- og fiske-
forening. Anlegget er planlagt å stå fer-
dig til nyttår 2011. 

De tre siste byggeprosjektene har en
total kostnadsramme på ca 6,5 millioner.
Det er mottatt spillemidler på kr. 2,1
millioner, hvilket betyr en formidabel
egenandel form av dugnadsinnsats!

Haldsrud har i tillegg flere ganger stått i
spissen for arrangementer som har satt
Snertingdal på Norgeskartet: Han var
leder i Hovedkomiteen for NM i terreng-
løp i 1988, leder av Norgescupstevnet i
skyting i Snertingdal i 1996 og koordi-
nator for alle de tre stevnene i området
(Gjøvik, Raufoss og Snertingdal) som
gikk samtidig. Han har vært stevneleder
ved samtlige Snertingdalsstevner siden
starten i 1981, - og var svært sentral i
forbindelse med sammenslåing av
idrettslagene i Snertingdal da
Snertingdal Idrettsforening (SIF) ble
dannet - samt leder i SIF de 5 første
årene.

I tillegg har han i alle disse år vært en
aktiv samfunnsdebattant i saker av

betydning for lokalsamfunnet. Mange er
nok de som vil mene at dette var en
høyst velfortjent tildeling!

Musikkforeningene i Snertingdal ”er
ikke tungbedte” som Kåre Haugen sa, og
stilte også denne gang opp og ga en fin
ramme rundt arrangementet. Dagens
1.mai-taler var Even Solhaug, politiker
og bonde fra Vardal. Hans tale var bl.a.
knyttet til ”internasjonal solidaritet” og
”jobb til alle”. Han kom med en ”adva-
rende pekefinger” om at ikke alt er egnet
til ”å sette ut på anbud”, deriblant eldre-
omsorg, og siktet med det til de avslø-
ringer som i det seinere er kommet om
et firmas sykehjemsdrift i bl.a. Oslo.

Værgudene var ikke helt på arrangemen-
tets side, med skyer, lite sol og en kald
vind. Muligens har de ekstraordinært
varme aprildager narret oss til å tro at
sommeren allerede står for døra? Det er
tross alt tidlig på våren ennå! Men, en
ting kan det ikke være tvil om: Så spi-
rende grønt allerede 1.mai er sjelden
kost i Snertingdal! Enkelte frammøtte
hevdet en må helt tilbake til 50-tallet for
å oppleve tilsvarende… Det snødde
imidlertid ikke (hvilket KAN forekom-
me på disse breddegrader denne dato),
og kaffe og kringle ble inntatt utendørs. 

Tekst og foto: Magnar Sjevelås
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Oppslagstavla
Takkeannonse
Samfunnshuset Lindheim takker hjertelig for minnegaver ved:
- Adolf Kristenstuens begravelse
kr. 3.275,-. (spesielt øremerket lysløypea i Øvre Snertingdal).
- Helge Nelvin Raaholdts begravelse kr. 5.035,-.

Styret

Snertingdal
Revygruppe
Har du en revyspire i deg?
Da er du den rette for oss!
Vi er en gjeng amatører som
liker å ha det moro på scena og
ikke minst gjøre noe for bygda!

Ta kontak med Per Erik Sveen
tlf: 91 83 38 43

Utleiepriser 2011 for leie
av kirkene i kommunen
til selskaper og
minnesamvær
Gjøvik kirkelige fellesråd har utarbeidet
følgende priser.
Leie av Seegård kirke 2011:
Kjøkken kr.   800,-
Peisestua «     400,-
Menighetsalen «     600,-

Leietaker setter selv istand rommene, og
rydder, vasker og støvsuger etterpå. Det
brukes egne forbruksvarer vedr. kluter, 
kjøkkenhåndklær og vaskemidler.

Hvis kirketjener må benyttes, betales for
medgått tid etter timepris kr. 260,-

Vårkonsert i Seegård kirke
Tirsdag den 31.mai kl. 19.00 inviterer Biri Snertingdal
kantori og Snertingdal menighetsråd til sin tradisjonelle
vårkonsert. Gjennom variert korsang med solistinnslag,
opplesing, allsang og Gunn Inga Tofsrud på fiolin i sam-
spill med Inger Schiager på piano, vil vi gi deg en opple-
velse av våren i ord og toner.

Etter konserten inviterer vi til litt sosialt samvær med
kaffe og kringle. Vi tror dette kan bli en fin opplevelse i
en ellers travel hverdag. Billettpris kr 100,- pr person.
Du er hjertelig velkommen!

Hjemmets venner 
takker hjertligst for minnegave i forbindelse med
Ivar Jøstne’s begravelse.

Lars Ligaarden, leder

BILDER FRA
SNERTINGDAL
Er det noen som har gamle eller
nyere bilder fra steder eller hen-
delser i Snertingdal, og som vil
låne dem bort til bruk i
Snertingdals-kalenderen for
2012? Vi trenger flere bilder.  
De som låner ut bilder får en
kalender som takk.

Ta kontakt med Snertingdal 
skolekorps v/Bente Skinnerud,
tlf. 97759798

Ørland gospelkor kommer på besøk
Snertingdal gospelkor var i fjor på disse tider på hyggelig besøk hos Ørland
gospelkor på Fosenhalvøa. Det er nå tid for gjenvisitt fra trønderne. 1.
helga i juni kommer Ørland gospelkor på besøk til oss i Snertingdal. 
Fredag 3. juni ankommer de Sveastranda camping om kvelden. Vi tar dem i
mot og serverer litt kveldsmat. Kanskje blir det tid til en volleyballkamp
også. Lørdag 4. juni kl 12.00 starter vi korsemininær i Seegård kirke. Hans
Esben Gihle fra Oslo gospelkor skal være med oss hele denne dagen og vi
avslutter kvelden med konsert kl. 19.00. Vi oppfordrer folk til å møte opp.
Det blir servert gospel med trøkk, i Seegård kirke denne kvelden. En avde-
ling fra hver av korene, samt sist, men ikke minst fellesnummer fra begge
kor med Hans Esben Gihle i front.
Søndag 5.juni deltar korene på gudstjeneste i Seegård kirke kl 12.00.

Med vennlig hilsen Nina Trogstad - Snertingdal gospelkor
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Diakoniens dag søndag 5. juni
kl. 12.00. Seegård kirke
v/ Terje Hansen og John Olav Skard.
Ørlandet og Snertingdal gospelkor deltar
med sang. Snertingdal Sanitetsforening
serverer kirkekafe og tilbyr skyss til kir-
ken. Trenger du skyss ring til:
Olava Granseth tlf. 611 83751
Elise Klette tlf. 611 84238
Inger Karin Henriksveen tlf. 611 83223

Setermessa på
Redalssetra
er i år flytter til søndag 
26. juni kl. 11.00. (merk
tid) og det er Knut Yngvar
Sønstegaard som holder
den. Ta med niste og stol.
Alle er velkommen.

Konfirmasjon
kl. 11.00
Konfirmasjons gudstjenes-
tene i Nykirke 4. september
og Seegård kirke den 18.
september begynner kl.
11.00. Alle er velkommen til
å delta.

Velkommen til
sommerleirer på Åreeld
Ungdomssenter, Hermanstølen.
Friskusleir 17.-19. juni. Aldersgruppe: 5 år
– 7. klasse. Pris kr 460,-. Hva med leirstem-
ning sammen med nye venner? Vi har bibel-
timer og friske aktiviteter tilpasset ulike
aldersgrupper.

Ungdomsleir 26.- 28. august.
Aldersgruppe: Fra 7. klasse og oppover.
Pris kr 570,-. Kanskje kjenner du flere som
vil på leir? Full fart og mye moro. Bli med
på en helg med Jesus i sentrum.
Meld deg på til www.nlm.no/ leir eller tlf.
22 00 73 90 eller Solveig Brekken Nyseth
tlf. 99 58 99 66.

Voksen + dager 10.- 14. august. Pris kr
1450,-.Talere: Venche Lunde og Kari
Helene Haugen. Meld deg på til Harald
Harstad tlf. 95 27 31 46.

Kvinnehelg 2.-4. september. Pris kr 760,-.
Taler: Else Marie Ledal. Meld deg på til
Solveig Brekken Nyseth tlf. 99 58 99 66.

Giro i bladet
Kontingenten på menighetsbladet «På Kirkevangen» er kr
150,- innenbygds og kr 200,- for de som sendes utenbygds.
Større og mindre beløp mottas også med takk. Det er dette
som sammen med annonseinntektene finansierer  ”På
Kirkevangen”. Derfor er det viktig at så mange som mulig
betaler for bladet. Takk til alle som vil støtte oss.

Hilsen menighetsrådet og oss i redaksjonen

Dugnad på Åreeld Ungdomsenter 
Hei alle sammen i Valdres og Vestoppland – Gjøvikregionen. Åre-
eld trenger sin årlige puss. Nå er våren her og sommeren står for
døren og mye kommer fram etter at snøen har sagt farvel. Slik er
det også på Åreeld. 

Dette ønsker vi styret og gjøre noe med, derfor inviterer vi deg/dere
til dugnad  27. og/ eller 28. mai. Da er det kapping og kløyving av
ved, graving/drenering utenfor kjøkkendøra. Det står en del vann i
jorda der som volder mye bry på vinteren.

Vinduene spesielt i møtesal og peisstue er dårlige. Det er planer om
å skifte de ut. Til det trengs snekkere og økonomisk støtte.
Ellers er det nok av vask og forefallende arbeid der oppe.

Håper du/dere kan være med og gjøre det fint slik at mange får lyst
og et økende behov for å komme dit og høre Guds Ord forkynnes,
som er det største ønsket med Åreeld.
Påmelding til dugnadsdagene til  Liv Anne L. Normann 
tlf. 40 20 35 58.

Har du glemt klær
i kirken?
I Seegård kirke ligger forskjellige klær,
en veske og en herreparaply.

Kan fåes igjen ved henvendelse til kirketjener
Arne Myrlid tlf. 984 43759.

Vil du leie
Betel
til møter, kurs og selskaper.
Ring Bernt Nygård. 952
40550
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Lyrikkhjørnet
Det er vår – en vår som i løpet av
mai-måned er i ferd med å gå over
i sommer. Noe som Haldis Moren
Vesaas beskriver i diktet ”Om
våren”.

Om våren

No brusar bekk, no glitrar elv,
og fossen ropar ør,

så bjørkene på stranda skjelv
og rister sine slør.

Det sit ein fugl i kvart eit tre
og syng av hjartans trong.

Når sol går opp, når sol går ned,
er verda full av song.

Det gror i snøvåt, solvarm jord,
Det grønkar i kvar krå.

Stutt tid har våren her i nord,
så han må skunda på.

Snart blømer alt, frå blåe hav
til opp mot steingrå tind,
for kvar ein lovnad våren gav

skal sommaren fri inn.

Aktivitetskalender for historiegruppene i
Snertingdal og Redalen, sommer/ høst 2011:

25. mai: Rusletur Skøien- Etnestad- Bjørke. Oppmøte v/ Skøienengen 
kl. 18:00. Skiltet. Ta med kaffe og niste. Værforbehold. tlf. 920 61589

30. mai: Tur til Ringshella. Oppmøte v/ Ringsrud kl. 18:00. Skiltet.
Ta med kaffe og niste. Værforbehold. tlf. 99533516

8. juni: Rusletur Skavdalshaugen- Markeng. Oppmøte v/Fladsrudgarasjen 
kl. 18:00. Skiltet. Ta med kaffe og niste. Værforbehold. tlf. 92061589

7. august: Rusletur til Gulsetroa. Oppmøte v/ Lia dagligvare kl. 11:00.
Ta med kaffe og niste. Værforbehold. tlf. 99533516

17. august: Rusletur til Åsskardsetra- Svarthølet. Oppmøte v/ bommen til
Redalsætervegen kl. 18:00. Ta med kaffe og niste. Værforbehold.
tlf. 92061589

31. august: Rusletur i Undleia, Redalen. Se annonse i avisa.

10. september: Tur til Kråkhuggukampen. Oppmøte v/ bommen til
Finndalsvegen Fv. 250, kl. 11:00. Skiltet. Ta med kaffe og niste.
Værforbehold. tlf. 99533516

11. september: Kulturminnedagen 2011. Snartumsbrua og området rundt. Tid
ikke bestemt, se annonse. 

Ellers blir det åpen dag på Rolid mølle. Dato ikke fastsatt, se annonse i avisa.
Forbehold om endringer. Se annonser i aviser.

Alle er hjertelig velkommen!

Ved spørsmål, ring: Per Kristenstuen - 99533516 eller
Roy Magne Sveen - 92061589.

Gjøvik menighetskontor
har flyttet inn i nyoppussede,
lyse og trivelige lokaler i
Strandgata 13.

Kontoret huser kirkevergens
stab, prestene i Gjøvik og
Prosten i Toten prosti. Her ser
vi menighetssekretær Laila
Nygård sittende i resepsjonen,
sammen med saksbehandler
Kirsten Glimsdal, saksbe-
handler Gunhild Ekerhaugen
og økonomikonsulent Kent
Brenden.
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Like før vår tekst kan vi lese om at Jesus vitner om at
han skal lide og dø i Jerusalem. Peter opponerer mot
dette, men blir så i rette sagt av Jesus.

Jesus var lydig mot Guds vilje, det førte ham inn i
lidelsen. Vi husker hva som skjedde i påsken. Det gikk
så langt at Jesus mistet livet, -  men for så å vinne det
tilbake for evig.

Hans død har båret rik frukt. I kraft av Jesu lydighet
kan vi som tror få kalle oss for Guds barn. Vi kalles til
å ta vårt kors opp og følge i Jesu fotspor. Hva menes
med det?

Det handler om å være lydig mot Guds vilje. Vi finner
Guds vilje med vårt liv i Guds ord gitt oss i bibelen.
Det mest sentrale med Guds vilje er at han kaller oss
til å vende om og tro evangeliet om Jesus.

Guds bud kan sammenfattes slik: Du skal elske Herren
din Gud av hele ditt hjerte og din neste som det selv.
Det er bare en som fullkomment har oppfylt disse to
bud, nemlig Jesus.

Ved dåpen og i troen på Jesus får vi være rettferdige i
kraft av Jesu frelsesverk, hans fullkomne liv, hans
soningsdød for oss og hans oppstandelse. I tro lærer vi
å elske Herren og hans bud.

Det at Jesus var lydig mot Guds vilje førte ham inn i
lidelsen. Det kan også skje med oss. Å bære et kors er
ikke behagelig.

Jesus ble motarbeidet og løyet på. Han ble baktalt og
til slutt førte disse intrigene til at han ble korsfestet.
Den som vil holde fast ved Guds ord i vår tid kan også
møte motstand.

Spesielt gjelder det Ordet om korset. Det har aldri vært
populært i denne verden.

Skapelsesteologien, det at Gud har skapt verden kan
mange godta. Mens ordet om korset vekker anstøt hos
mange. Det berører oss på en spesiell måte. Det fører
enten til forherdelse eller tro

Vi må fornekte oss selv, gi slipp på vår egenrettferdig-
het og våre egne planer.- Og det er vanskelig for oss
mennesker. Bare den ydmyke får nåde.

Vi må fornekte oss selv. Følger vi Jesus inn i
Getsemane ser vi at de største seirer for Guds rike har
å gjøre med å si nei til sin egen vilje og si ja til Guds
vilje. ”Ikke som jeg vil, men som du vil,” Herre.
Korset står som et symbol på Guds vilje, ikke vår. Bare
når vi legger ned vår egen vilje ved korsets fot får vi
velsignelsen ved å følge Guds vilje.

Vi kan også se at selvfornektelsen har stor verdi i det
allmenne livet. Den som vil nå til topps i idrett må
trene mye. Han må trene også når kroppen sier,  - jeg
vil ikke mer.

Alle store seirer og grensesprengende nyvinninger i
kultur, vitenskap og idrett, alle store oppdagelser og
bragder er stemplet med selvfornektelsens merke.
Som troende må vi være villig til å forsake noe. – Men
blir ikke dette en negativ og innskrenkende kristen-
dom? Skal vi si nei til de gaver Gud gir oss?
Fariseerne kalte Jesus for en vindrikker og storeter.
Han gjorde vann til vin en gang. Han oppfordret ikke
til livsfornektelse og selvplaging. Det han vil er at vi
skal nekte å sette egne behov foran alt og alle. Å for-
nekte seg selv er å gi avkall på egne rettigheter når det
kan være til gagn for andre.

Peer Gynt lærte av trollene å være seg selv nok. Livet
lærte ham at det var feil. Det gjaldt heller å finne seg
selv slik Gud hadde tenkt det.

Peer Gynt sa det slik: ”Hvor var jeg meg selv som den
hele, den sande? Hvor var jeg med Guds stempel på
min pande? ” Slik lyder Peer Gynts selverkjennelse
ved livets slutt.

Å realisere seg selv sett ut fra bibelen innebærer å leve
i tro virksom i kjærlighet. Det gir håp både for tid og
evighet. Vi kan se frem mot Jesu gjenkomst med fri-
modighet. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Å følge etter Jesus
Tekst: Matt. 16, 24-27
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VÆLKØMMIN PÅ GOKARTBANA LØRDAG 28 MAI

19.00  Revyen “SANNHETEN
OM ASKELADDEN”
v/Solbakken folkehøgskole    

21.30  Underholdning og moro med
SOGNS fra Dokka (18 års grense).
Matservering
Bill/info: harsveum@online.no

Solbakken folkehøgskole ligger på Skarnes. Det Norske
Totalavholdsforbund kjøpte opp gården i 1946, og har
vært folkehøgskole siden.  Fra å være en ’vanlig’ folke-
høgskole med 5-6 ulike linjer, ble skolen i 1990 Nordens
første folkehøgskole med en felles linje for revyteater –
Revyskolen var skapt. Våren 2009 ble navnet endret til-
bake til Solbakken folkehøgskole. 

Skolen har bare én linje hvor teater, musikkteater og revy
er likestilte teaterfag. Våren 2007 vedtok eier å selge
eiendommen til Sør-Odal kommune, som overtok eien-
dommen 1. august 2007. Skolen er i dag organisert som
en stiftelse, og Stiftelsen Solbakken folkehøgskole leier
lokalene av kommunen. 

Litt om skolen og undervisningen:
Gjennom skolens undervisning og produksjonsprosjekter
blir man involvert i:

� Skuespillerteknikk

� Dans og koreografi

� Sang

� Stemmebruk

� Improvisasjon

� Scenetekniske fag (lys, scenografi, kostyme, 
sminke, lyd)

� Tekstskriving, skrivegrupper 
(historieoppbygging)

� Ledelsesoppgaver og organisering (faglige ansvars-
oppgaver)

� Lokale samarbeidsprosjekt med 
skoler, kulturinstanser m.fl.

� Prosjektadministrasjon, økonomi, markedsføring / pr
(faglige ansvarsoppgaver)

Gjennom eget arbeid, og samarbeid med andre, skal du
få økt kunnskap om deg selv og andre. Skolen skal frem-
me initiativ og engasjement i samfunnet, og spille en
aktiv rolle i lokalmiljøet og i regionen. Dette og mer kan
du lese om på solbakkenfolkehogskole.no

Sannheten
om Askeladden
Tekst og foto: Hans Erik Sveum
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Om meg:
Jeg heter Hans Erik Sveum og er 26 år. Jeg har prøvd litt
forskjellig etter jeg gikk ut av ungdomsskolen. Det prak-
tiske arbeidet lokket meg til Valle videregående skole på
Lena. Der tok jeg en treårig agronomutdanning, før jeg
dro i militæret. Etter 6 måneder der dro jeg ut i siviltje-
neste. Da havnet jeg egentlig ganske tilfeldig på en bar-
nevernsinstitusjon på Gol. Det var noe jeg slo meg fort
til ro med. Jeg fikk god kontakt med både voksne og
ungdommer der, og ble derfor værende et par år etter
endt siviltjeneste. Våren 2006
tok jeg vogntoglappen og
begynte å kjøre vogntog, mest
på østlandet. Kjørte 3 år fram
til jeg begynte på Solbakken
høsten 2009. Dette var noe jeg
hadde planlagt og drømt om
veldig lenge. Etter at jeg ble
med i revygruppa i
Snertingdal har jeg fått mer og
mer smaken på å stå på scena.
Derfor ble Solbakken et natur-
lig valg for meg. I år har jeg
prøvd å ta alt fra Solbakken et
steg videre med å søke på
skuespillerutdanning ved tre
forskjellige høgskoler.
Kampen om disse plassene er
hard, og det er en liten prosent
av alle søkerne som faktisk
kommer inn. Jeg kom ikke inn
på noe nå i år, men er klar for
å søke på nytt neste år! 

Om forestillingen og festen:
I fjor satte vi opp en revy som avslutningsforestilling på
skolen. Denne het “Norsk LivsKringkasting” og ble vist
på gokartbana 22. mai, noe alle de involverte var veldig
fornøyde med. Etter det jeg har hørt var også publikum
begeistret over det de fikk se.

I år gikk 8 av oss andreåret på Solbakken, der avslut-
ningsforestillinga var “Alle mine sønner” av Arthur
Miller. Dette betød at hvis vi skulle sette opp revy i år
igjen, måtte det skje utenom skoletid. Dette har vi nå fått
til, all tekst er på plass, og vi er i full gang med å øve inn
ei spennende forestilling! Den er hovedsakelig skrevet av
Eirik Vågeskar, elev på førsteåret ved Solbakken i år.  Vi
har også fått med oss hjelp fra flere av fjorårets medele-
ver, og med samme regissør, nemlig Endre Haukland, er
jeg sikker på at dette blir en teateropplevelse det er verdt
å få med seg! Forestillinga heter “Sannheten om
Askeladden” og spilles i to akter.  Den spinner rundt
diverse eventyr, fra både brødrene Grimm og Asbjørnsen
og Moe. I løpet av forestillinga møter vi mange kjente
karakterer, hovedsakelig fra eventyrene, men også noen
som kanskje er mer kjente fra den virkelige verden.
Hvem er egentlig Askeladden, og i hva slags verden
lever han? Har han lusekofte eller hettegenser? 

Møt opp på Elvedalen gokartsenter lørdag 28. mai
kl.19.00 og se om svarene finnes der! Om sannheten
kommer fram eller ikke, dansebandet Sogns er hele tiden
klar bak sena og er klare til å trollbinde publikum langt
utover kvelden.
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Tekst: Turid L. Skundberg

Foto: Bodil Engen og
Bernt Nygård

Fredag 11 mars gjestet Biskop
Solveig Fiske Snertingdal. En bispe-
visitas er ingen vanlig hendelse i vår
menighet, da det går ca 8 år mellom
hver gang biskopen kommer på slik
besøk. 

Biskopen skal ivareta et tilsyn med
menigheten og gis anledning til å bli
kjent med de lokale forhold i
menigheten på en inngående måte.
Hun skal også være en inspirator til
frimodighet og fornyelse i menighe-
ten. 

Det ble satt sammen et variert pro-
gram for dagen, med et stramt tids-
skjema. Dagen startet i
Skonnodtjernet barnehage hvor det
ble et møte med unger og ansatte.
Hun hilste på barna, var med dem i
leken og sang barnesanger. Hun fikk
en grundig omvisning i den fine
barnehagen, fra de eldste barna, og
fikk være med på en vanlig barne-
hagemorgen. 

Derfra gikk turen til sykehjemmet
med andakt, prat og bespisning.
Biskopen ønsket å møte de eldre
som ”har bygd og båret det samfunn
som vi nyter godt av” som hun
uttrykte det. Videre gikk turen til
Snertingdal skole hvor engasjerte
elever tok imot følget og skapte
debatt i ren ”Skavland-stil”. 
Det ble også tid til et møte med
lærere ved skolen. 

Biskopen møtte også menighetsrå-
det under sin visitas. Vi startet med
felles middag, med påfølgende møte
i peisestua i Seegård kirke. 

Biskopen ønsket å høre hvordan det
er å være menighetsråd i
Snertingdal, og den enkeltes opple-
velse av arbeidet i rådet. 

Bispevisitas i Snertingdal, mars 2011
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Under samtalen tok hun opp at det
sees en endring i folks kirkevaner.
Det viser en økning av de som går
til kirken ved spesielle anledninger,
mens det er en nedgang i tilstrøm-
ningen til vanlige gudstjenester. Det
er en utfordring å ivareta, og rekrut-
tere frivillige medarbeidere. Hun
orienterte litt om Gudstjeneste-
reformen som skal innføres i Den
Norske Kirke, hvor nettopp frivillig-
het vektlegges, gjennom en lokal
forankring i gudstjenestearbeidet.
Dette vil vi få videre innføring i
senere i år, før reformen trer i kraft
ved starten på nytt kirkeår.

På kvelden var frivillige samarbeids-
partnere i menighetene Biri,
Bråstad, Vardal og Snertingdal invi-
tert til ”Kveld for frivillige i menig-
hetene” på Biri Herredshus. Her
medvirket Snertingdal Revygruppe
med underholdning.

Visitasgudstjenesten søndag i
Seegård kirke var et samarbeid
mellom alle 4 menighetene, og var
en Folketonemesse hvor både spel-
lemenn og sangere deltok, sammen
med menighetenes prester og øvrige
ansatte.  Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe og visitasforedrag. 

Konfirmantene fra Snertingdal del-
tok også på Askeonsdags-gudstje-
neste i Biri kirke 9 mars, men dette
står omtalt annet steds i bladet.

Visitasen ble en flott visning av
bygda vår, og ga et bilde på raushet,
positivitet og frivillighet gjennom
alle som på forskjellige måter ble
delaktige i gjennomføringen. 

Menighetsrådet vil rette en stor
takk til hver især for bidrag i
anledning visitasen. Ingen nevnes
spesielt, men vi vet å verdsette
alle som på forskjellig måte var
delaktig i visitasen. 
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Fasteaksjonen 2011 –
en stor takk
Tirsdag 12. april gikk fasteaksjonen av stabelen her i
Snertingdal. I år fokuserer Kirkens Nødhjelp på arbei-
det om økonomisk rettferdighet. Kirkens Nødhjelp
støtter bl.a. spare og lånegrupper hvor medlemmene
sparer små beløp og kan ta opp lån for å investere i
inntekstgivende arbeid og en bedre framtid.

Men Kirkens Nødhjelp arbeider først og fremst med
langsiktig utviklingsarbeid, nødhjelpsarbeid i katastro-
fer og til arbeid for å påvirke beslutninger.
Også i år var snertingdølene gavmilde. Kr. 22373 ble
samlet inn av årets konfirmanter og foreldre/foresatte.
En stor takk til gode givere og gode bøssebærere. 

John Olav Skard

Snertingdalskonfirmantene
på Askeonsdaggudstjeneste
Bispevisitasen for Snertingdal, Biri og Vardal hadde sin
første gudstjeneste i Biri kirke askeonsdag – kveld.
Konfirmantene i Snertingdal var invitert og møtte fulltallig
opp. Turen til Biri og tilbake til dala forgikk med buss fra
Autoen. 

Gudstjenesten bar preg av nesekjærlighetsbegrepet både i
sanger, bønner og i prekenen. Bibelteksten var fra Jesaja
58.

- sette de undertrykte fri
- dele ditt brød med dem som sulter
- sørge for klær til de som ikke har

Konfirmantenes engasjement i Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon og Biri menighets godkjenning som grønn menighet
ble trukket fram.

En del av Gudstjenesten var lagt opp som en vandreguds-
tjeneste. D.v.s at de som ønsket det kunne skrive et bøn-
nønske, tenne lys i lysgloben/lyskorset og få tegnet kors
tegn i panna – med ordene, ”kom i hu menneske at du er
støv, men du er skapt av Gud og bor i hans hjerte”

Etter gudstjenesten ble konfirmantene i Snertingdal
påspandert et deilig taco- måltid på Kremern i Biri, noe de
satte stor pris på.

John Olav Skard

Min salme
“Fager kveldsol smiler” er salmen jeg liker best.
Mitt forhold til salmen er ca. 60 år. Denne salmen
sang vi nesten hver dag når skoledagen var slutt,
før vi gikk hjem fra skolen i Torstuen på 50-tallet.
Teksten er også enkel å forstå, og det er lett å få
assosiasjoner til opplevelser man har hatt ute i
naturen. 

Fager kveldsol smiler over heimen ned,
jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar frå det bratte fjell,.
høyr, kor sterkt det susar i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra bekken fred og ro,
inga klokke bera honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar, bankande i barm,
til eg eingong blundar i Guds faderarm.

Vi som kaller oss sportsfiskere og trives ut i natu-
ren, har nok mang en fin sommerkveld opplevd å
høre det som teksten beskriver. Når man står ved
et fiskevann når sola går ned og vinden stilner, da
passer teksten som hånd i hanske. Kveldsola smi-
ler, og berre bekken brusar osv. 

De siste årene er salmen mye brukt ved jordpå-
kastelsen ved begravelser, noe jeg synes er fint. I
tillegg er melodien fin og lett å synge.

Jeg sender stafettpinnen 400 meter mot nordøst,
til Olava Granseth.

Med hilsen 
Per Kristenstuen

Les

”På Kirkevangen”
også på

www.snertingdal.no
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Vårfest på
omsorgssenteret
Snertingdal er bygda hvor dugnadsinn-
satsen fortsatt er stor!  På mange måter
kan en si at Hjemmets venner er et
utslag av det. Foreningen har holdt det
gående siden starten i 1984, og aktivite-
tene har økt etter hvert som åra er gått.
Mens det i løpet av et par år fra starten
av ble lagt opp til fire arrangementer i
året, er det nå kulturelle innslag stort sett
hver måned! Disse er åpne for
”Hjemmets” beboere og beboere i nær-
liggende omsorgsboliger. Med den rike
tilgangen på både sang og musikk
Snertingdal og omkringliggende region
har, er det gode muligheter til å ”hente
inn” ulike typer kultur til slike kvelder. 

Av årsberetningen for 2010 går det fram
at innslagene siste år har bestått av både
mannskor og blanda kor, solosang og
fiolin, folkedans og ”glade røster”. De
fire arrangementene som var med fra
starten av står fortsatt på plakaten. Ett av
disse arrangementene er vårfesten, som
arrangeres samtidig med foreningens

årsmøte. Inneværende år gikk dette av
stabelen på selveste frigjøringsdagen -
8.mai. Og mange var de som hadde fun-
net veien til omsorgsenterets ”storstue”.
Her hygget en seg med sang og musikk,
åresalg og godt traktement! I år var det
Svein Øversveen og Morten Johansen
som underholdt, med sanger både på
svensk, ”utenlandsk” (det vil si engelsk)
og norsk. De har ”funnet tonen” seg
imellom, og det smitter over på publi-
kum! En festlig forestilling!

Åresalget er populært, med mange
gevinster og glade tilrop. I år må det
kunne påstås at Torstein Jostad ble den
”ukronede kongen av flest gevinster”!
Og; - ingen kan klage på kjøpeiveren.
Det ble solgt årer for rundt 4700,- kr.,
hvilket betyr et betydelig årekjøp per
deltaker!

Det må kunne sies at Hjemmets venner
”lever i beste velgående”: Mens for-
eningen i mange år hadde i overkant av
50 medlemmer, var tallet i fjor 96 beta-
lende, og: medlemstallet ser ut til å
vokse litt hvert år! Det er gledelig i en
tid da mange foreninger opplever svik-
tende oppslutning! 

Odd Nyseth har i svært mange år deltatt
i styre og stell, de siste åra som revisor.
Her i ”godt damelag”.

Underholdningen denne gang ble besør-
get av Svein Øversveen og Morten
Johansen, en duo som sprer både glede
og god sang og musikk

Tekst og foto: Magnar Sjevelås



Slekters gang
Døde:
Marcus Fystro Torneby, f. 2011
(begravet Gjøvik kirkegård)
Arnhild Hasle Sveen, f. 1925
Ragnhild Hilma Lyshaugen, f. 1933
Odd Johan Nilsen, f. 1954
Klara Lyshaug, f. 1942
Magnus Bekkelien, f. 1923
Magnhild Skøyenengen, f. 1915
Helge Nelvin Råholdt, f. 1923
Hans Kristian Grøterud, f. 1924
Kristian Solbakken, f. 1936
Manfred Ulvesveen f. 1929
Magne Albin Seierstad f. 1931
Alf Lyshaugen f. 1915

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.
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

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
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Ledig annonseplass!

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:

Les Johannes kap. 1, v. 12 i Bibelen

Kokslien Maskinservice
Sentralbord 611 77605
Mobil 930 40123
h.einar@online.no
2838 Snertingdal
www.mekonomen.no



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

29.mai 5.s.e. påske
Nykirke kl.12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens kirke-
musikalske arbeid

2.juni Kristi Himmelfartsdag
Seeegård kl.12, V/Hansen
Evangeliesenteret deltar
Takkoffer: Evangeliesenteret

5.juni 6.s.e. påske
Seegård kl.12, v/Hansen og Skard
Diakoniens dag
Ørlandet og Snertingdal
Gospelkor deltar
Takkoffer: Menighetens diako-
nale arbeid
Kirkekaffe v/Saniteten

12.juni 1.Pinsedag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt

19.juni Treenighetssøndag
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetsbladet

26.juni. 2.s.e. pinse
Redalssetra kl. 11,(Merk Tid)
v/Sønstegaard

3.juli 3.s.e.pinse
Biri kl. 10, v/Sønstegaard

10.juli 4.s.e. pinse
Nykirke kl.12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

17.juli 5.s.e.pinse
Biri kl.10, v/Hansen

24.juli 6.s.e. pinse
Seegård kl.12,v/Hansen
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

29.juli, Olsok
Kirkerud kl. 18.30 v/Hansen
Musikk ved medl. fra
Snertingdal Musikkforening
Kirkekaffe v/ Bygdekvinnelaget
Takkoffer: Kirkerudfondet

31.juli 7.s.e.pinse
Biri kl. 10, v/Hansen

7.august 8.s.e. pinse
Nykirke kl.12, v/Hansen
Takkoffer: Kirkens SOS,
Hedmark og Oppland

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening:
Onsdag 1. juni k.l 19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 15. juni kl. 19.00.
Misjonsmøte
Søndag 24. juli kl. 12.00. Stevne
på Betania

Midtre Snertingdal
Misjonsforening av NLM:
Torsdag 16. juni kl. 19.00. Møte
på Sion sammen med
Pinsemenigheten. Tale v/ Per
Sigurd Tagseth Mye sang og
musikk. 
Torsdag 11. august kl. 19.00.
Misjonsmøte

Øvre Snertingdal misjonsfor-
ening NLM:
Onsdag 22. juni kl 19.00.
Misjonsmøte på Kampebu v/ Odd
Tomter
Onsdag 17. august kl. 19.00.
Misjonsmøte på Betel

Velkommen til 

gudstjeneste

16 PÅ KIRK
EVANGEN

Frist for stoff
til neste nummer er
mandag 18. juli

Bibelvers
Paulus brev til
Filiperne Kap, 4.4:

Gled dere i Herren
alltid! Igjen vil jeg si
Gled dere!


