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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
Myrlid, Arne ................... 984 43759
Kirketjener

I fokus nå

Bli med på å prege kirken

Høsten 2011 skal vi igjen til valgurnene for å velge medlemmer til våre
menighetsråd og bispedømmeråd. Ca 80 % av befolkningen i Norge er
potensielle velgere. Kanskje ditt navn står blant dem vi kan stemme på? 
De aller fleste av oss har meninger om kirken. Både det som skjer
lokalt, og det som skjer på nasjonalt plan angår oss. Det er mulig å være
med å bestemme utviklingen, -  blant annet ved å engasjere seg i kirke-
valgene. 

Også ved 2011-valget skal vi vise at kirken er romslig og tåler en stor
bredde i synspunkter. Jeg er en av mange som er opptatt av at kirken vår
skal være et fellesskap for mange, et sted for undring, tvil, tro, sorg og
glede. Det er om å gjøre at menighetens arbeid er tilgjengelig for hele
befolkningen. Derfor arbeider vi for tydelige menigheter som inkluderer. 

Med disse erfaringene er jeg de senere årene utfordret til å ta ansvar i
bispedømmeråd og dermed i Kirkemøte. Sist høst ble jeg i tillegg valgt
til leder av Kirkerådet. Jeg angrer ikke på tiden jeg har brukt på dette.
Anledningen til påvirke, til å prege, og til å lære, er så stor at mange bør
bli med på dette. Derfor kan du tenke over om det ikke er i år du skal la
deg nominere.

Og hvis du av ulike årsaker har sagt nei til å sitte i menighetsråd, eller
bispedømmeråd, - så bruk din stemmerett til å velge de personene du har
tro på! Ta med deg en nabo, en slektning, eller dattera di når du skal til
stemmelokalet. Til det beste for kirken din!

Godt valg!

Svein Arne Lindø
Leder Kirkerådet
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Menighetsrådsvalg i
Snertingdal Sokn
Menighetsrådets liste
11. og 12. september 2011.
1. Åse Irene Engen, 66 år, Svearovegen, Pensjonist/ hjelpepleier

2. Tom Eddy Kristian Nordvoll, 47 år, Seegårdvegen, Aps, Topro Gjøvik

3. Eli Aalseth, 50 år, Ytterrovegen, Hjelpepleier

4. Trond Haug, 41 år, Ambjørsveen, Landbruksavløser

5. Jan-Erik Boday, 37 år, Seegårdsvegen, Tømmerer

6. Petter Håkonsen, 61 år, Svearovegen, Gardbruker

7. Kai Geir Øversveen, 57 år, Ambjørvegen, Gardbruker

8. Turid Johanne Lomsdalen Skundberg, 56 år, Skundbergvegen,
Barnesjukepleier avd.leder 

9. Anne Berit Tomter, 30 år, Nordrumsvegen, Miljøterapeut/sosionom

10. Johannes Aaslund, 56 år, Øverrovegen, Trygdet

11. Olav Lars Klette, 66 år, Dalheimvegen, Pensjonert gårdbruker

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt
opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi kandidaten en tilleggstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for

navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
- Tilføye navn på valglisten en gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme.

Kandidaten får da en stemme.
- Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet.

Kandidaten får da ingen stemme.

Øvrige kandidater på valglisten får en stemme hver ved opptellingen. Andre
endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

Bruk blå/ svart penn eller blyant.

Kirkevalget holdes samtidig med kommunestyre og fylkestingsvalget Søndag
11. og mandag 12. september på hhv. Redalen skole, Snertingdal skole og
Samfunnshuset Lindheim.

Bruk stemmen din både ved menighetsrådsvalget og
til bispedømmerådet!

Velkommen til
Christina Grevbo i
Snertingdal Menighet
Christina ble ordinert til prest i Den
Norske Kirke i Gjøvik Kirke søndag
14 august. Som nyutdannet prest
starter hun sin gjerning i
Snertingdal. Prestetjenesten i dalen
skal styrkes, og Christina ble tilbudt
tjeneste med å ha et spesielt fokus
på barn og unge i menigheten. Hun
har arbeidet som kateket i Gjøvik
og Engehaugen menigheter siden
2003. I sin takke- hilsen i Gjøvik
menighetsblad skriver Gregers
Lundh. Sitat: 
«Christina har gjennom sin sprud-
lende varme vært med på å vitali-
sere kirkens kontakt med barn og
unge. Hun har vært med på utallige
barnehagebesøk, blomstergudstje-
nester, konfirmantsamlinger og lei-
rer. Hele tiden har hun vært opptatt
av å formidle evangeliet til alle
generasjoner, og kreativiteten hen-
nes har banet nye veier for forkyn-
nelse og undervisning.»

Uheldigvis for oss i Snertingdal ble
det ledig vikariat som prostiprest i
Hadeland og Land Prosti, og
Christina har søkt og takket ja til
tjeneste der. Dette medfører at hun
blir i Snertingdal bare noen uker
hvor hun har ansvar for årets konfir-
manter med samtalegudstjeneste i
Seegård kirke søndag 28 aug kl:
11.00. Videre konfirmasjoner i
Nykirke 4 september og i Seegård
kirke 18 september. 

Vi ønsker henne varmt velkommen
som prest i vår menighet noen uker
i høst, og ønsker lykke til i hennes
videre tjeneste.

Turid
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Oppslagstavla
Menighetsbasar i Seegård kirke
Søndag 23 oktober 2011 kl: 17.00 

Hovedgevinsten i år er et tresnitt av Kunstneren Einar Sigstad
til en verdi kr: 3200. Videre kjøpes det inn flere gevinster, i
tillegg til at det er mulig for folk i bygda å gi. Håndarbeider
av alle slag er gjeve gevinster, men alle bidrag mottas med
stor takk fra menighetsrådet. Gevinster kan leveres til rådets
medlemmer eller til Menighetskontoret.

Et trekkplaster ved årets basar er at Biri Snertingdal Kantori
er forespurt om å delta med sang, og vi håper at de kan stille
opp. Ellers blir det salg av kaffe og biteti. Menighetsråds-
medlemmer og varamedlemmer er i gang med loddsalg før
årets basar. Hele dalen er oppdelt i ruter, slik at alle bør få
besøk med mulighet til å kjøpe lodd. Dessverre tar vi ikke
kort, hverken ved dørsalg eller på basar, så sørg for å ha kon-
tanter hvis du ønsker å støtte menighetens arbeid gjennom å
kjøpe lodd.

Vi håper på god oppslutning i bygda og stort oppmøte i kirka
søndag 23 okt. hvor det blir avsluttende loddsalg og trekning.

Turid L. Skundberg

COUNTRY-
KVELD 
Det blir Countrykveld i
Seegård kirke 
fredag 23.sept. kl. 19. 
Enkel bevertning. 
Alle er velkommen! 

ALPHA KURS
Vi tar sikte på å starte opp med
Alphakurs i September. Kurset gir en
lettfattelig, allsidig og "ufarlig" innfø-
ring i den kristne tro. Kurset er interes-
sant uansett om man har lite eller mye
kunnskap fra før. Alphakurset kommer
opprinnelig fra Holy Trinity Bromton i
London. 
Kurset og kursmateriell er gratis. 
Ta kontakt med sokneprest Terje Hansen
eller menighetskontoret for nærmere
informasjon og påmelding. 

Konfirmanter 4. september
2011 Nykirke kl 11.00

Tony Ambjør
Ida Engen
Joachim Brobakken Engen
Anna Kristine Fladsrud
Odin Jonskås Haganæs
Ole Kristian Haugen
Helga-Marie Hesla
Stian Henrik Ringvold Johansen
Jane Kristin Lyshaugen
Ludvig Aalseth Røkke
Fredrik Aalseth Røkke
Sondre Engen-Skaug
Sindre Skiaker
Harald Thingbø
Adrian Lund Zakariassen
Christina Bergli Aasen

Konfirmanter i Seegård kirke
18.09.2011 kl 11.00

Niklas Engen
Thea Sørum Engh
Lars Arve Haugen
Edel Victoria Holøyen
Silje Johannessen
Stig Andre Fekjær Lykke
Sigrid Synnøve Lønnum
Glenn Thomas Lehre Moen
Simen Ulvesveen Skiaker
Kristine Ulvesveen

Velkommen til
Åpen Gård
på Seegård

søndag 28.8. fra kl 12.00

Det blir framvising av dyr,
salg av rømmegrøt og speke-
mat og kaffe m.v. Stands fra
flere lag og foreninger innen
landbruk og naturopplevelser.

Motorsag oppvisning,
helikopterkjøring m.m.

Norges Bondelag
vil gjennom Åpen Gård gi

folk gode opplevelser og spre
kunnskap om norsk landbruk.

Arr:
Snertingdal Bondelag,
Vardal/ Snertingdal
Bygdeungdomslag og

Snertingdal Bygdekvinnelag
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Denne fortellingen utfordrer oss med hensyn til hvor-
dan vi disponerer vår tid.

Maria og Martha reagerte forskjellig når de fikk Jesus
og disiplene på besøk. Maria var opptatt av å lytte til
hva Jesus hadde å si. Mye tyder på at Jesus underviste
sine venner om Guds rike, der hjemme hos Martha og
Maria. Disiplene og Maria fikk del i det evige livs ord.
Martha prioriterte feil der og da. Hun hadde tydeligvis
glemt at det var en spesiell gjest som var kommet til
dem. Han kom ikke bare for å ha det hyggelig. Han
kom for å lære dem om Guds rike.

Det kan umiddelbart virke som om Jesus er veldig
streng mot Marta. Hun mente det jo så godt der hun
strevet på kjøkkenet. Men hun røpet en feil holdning.
Hun var irritert på søsteren. Maria satt jo bare der.

Men, gjorde hun egentlig det? Hun prioriterte å være
sammen med Jesus. Dermed kunne han få påvirke
henne til tro og helliggjørelse, gi henne del i det evige
liv. Maria valgte bort noe som kunne virke prisverdig
til fordel for Jesus.

Det hender nok at også vi må gjøre. Ellers kan vi fort
bli dradd med i tidens malstrøm.

Vi lever et samfunn hvor tiden er dyrebar. Vi utsettes
for veldig mye informasjon gjennom media og ellers i
dagliglivet. Og hverdagen kan fort bli travel med
arbeid og fritidstilbud.

Det er en fare for at gudstjenester og de stille stunder
med å lese eller lytte til Guds ord og til å be blir ned-
prioritert. Dermed kan ikke Jesus få komme til for å
påvirke og forme oss.

Jesus har tid til oss. Har vi tid til ham? Hva forventer
vi å få av ham?

Det moderne menneske vil underholdes. Dermed er det
mange som blir misfornøyd i møte med kirken. Foran
fjernsynet blir vi tilskuere. På en fotballkamp og på
kino blir vi publikum.

Men Gud er han en Gud for publikum? En kirke er
ikke en kino, et alter er ikke en scene. En prest er ikke
en entertainer og liturgi er ikke underholding.
Gudstjenesten er lagt opp til at den Treenige Gud får

oss i tale og at vi kalles til gjensvar i form av tro og til-
bedelse

Jesu ord gjør noe med oss. Vi kan ikke stille oss nøy-
tral til Jesus. Han kaller oss til å vende om og tro på
ham og hans nåde. Vi kalles til å bryte med det som
Guds ord fordømmer, selv om det kan koste noe. Det
som denne verden gir aksept for og roser kan være i
strid med Guds vilje.

Vi trenger alle å ha et menneske vi kan betro oss til.
En som er villig til å lytte til oss, låne oss av sin tid.
Men mennesker kan svikte eller det kan hende at de
ikke har tid.

Da er det godt å vite at det finns en som alltid har tid
til den enkelte, nemlig Jesus.

Han avviser ingen som oppriktig søker ham. Han
møter oss med nåde og barmhjertighet.

Han vil tilgi oss vår synd når vi bekjenner den for
ham. Han vil lytte til våre bønner om hjelp. Han vil
veilede oss med sitt ord.

Som Jesu disipler kalles vi også til et liv i tjeneste for
ham. Men tyngdepunktet i vårt forhold til Jesus ligger
likevel ikke her. Det ligger i Jesu tjeneste for oss. 

Fundamentet i et sunt kristenliv er Jesu frelsesgjerning
for oss, han forsonet oss med Gud. Uten dette utgangs-
punkt blir tjenesten raskt et lovisk strev. Budskapet om
Jesu gjerning for oss må vi stadig lytte til og ta til oss.
Da lærer vi å elske Ham og hans bud. Amen.

Terje Hansen

Andakt:

Har vi tid til Jesus?
Tekst: Luk. 10, 38-42



6 PÅ KIRK
EVANGEN

Urnenedsettelse – hva skjer?
Kirkekontoret får ganske ofte spørsmål om hva som skjer i forbindelse med en urne-
nedsettelse. Hvem gjør hva? Er presten med? Kan vi synge en salme? Er det noen
liturgi? Hvor kommer urnen ifra? Er det vanlig at det er mange som deltar ved urne-
nedsettelsen, eller er det bare de aller nærmeste? Spørsmålene er mange. Svarene og
gjennomføringen likeså.

La oss først slå fast at det er de pårørende, de som sørger for gravferden, som har
styringen i forbindelse med en urnenedsettelse. Det er altså ikke kirken, eller begra-
velsesbyrået, som bestemmer verken tidspunkt eller hvordan det skal gjennomføres.
Riktignok må den som har ansvaret, altså den som ”sørger for gravferden” som det
heter i loven, ta kontakt med lokal gravferdsmyndighet for å gjøre nødvendige avta-
ler. I praksis betyr det at hvis du har ansvar for en urnenedsettelse kan du ta kontakt
med kirkekontoret i Gjøvik. Hvis du vet hvilke kirkegård urnen skal ned, kan du ta
kontakt direkte med kirketjeneren eller graveren på den aktuelle kirkegård eller grav-
lund og avtale tidspunkt. Dette bør du gjøre i god tid – noen uker – på forhånd.
Kirketjeneren vil da forberede graven og skaffe til veie urnen fra krematoriet. Når
dere kommer til kirkegården / gravlunden har kirketjener urnen klar. Kirketjener skal
være til stede ved urnenedsettelser, så dette må foregå i ordinær arbeidstid, dvs.
mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.30.
Urnenedsettelsen skal være gjennomført senest 6 måneder etter at bisettelse er
gjennomført. Det tidligste man kan forvente at urnen er klar for nedsetting etter kre-
masjon, er et par uker. Ofte utsetter pårørende nedsettelsen fra vinter til vår / som-
mer. Det er i orden. 

Praktisk gjennomføring
Som pårørende kan dere velge flere måter å gjennomføre det praktiske på. Du kan
velge å la kirketjener bli med ned til graven, få han til å senke den i hullet og spad
over med jord. Men du kan også velge å gjøre alt dette selv, eller deler av oppga-
vene. Det er i alle fall greit å ha tenkt igjennom hvordan du vil at det skal foregå, og
ta styringen. Kikretjeneren er der for å hjelpe, ikke for bestemme hvordan det skal
gjøres.

Liturgi?
Finnes det en egen liturgi, eller opplegg for en urnenedsettelse?
De aller fleste urnenedsettelser er en oppfølging av en allerede gjennomført seremo-
ni / begravelse. Det betyr at de liturgiske ledd er lagt til denne, enten det er en kris-
ten begravelse, en seremoni i en annen religion eller det er en seremoni i human
etisk regi. Det er således ikke strengt nødvendig med noen egen liturgi ved urnened-
settelsen. Men mange synes kanskje det kan være godt og litt fint, å ha en liten sam-
lingsstund også ved denne anledning. Det er fullt mulig å legge til rette for det. Be
med deg de du har lyst til at skal være til stede. Det gjør ingen ting om det er mange.
Skal det synges en sang, eller flere, er det lurt enten å ha med sangbøker, salmebøker
eller trykke opp et eget ark. Ønsker noen å si noe, holde en kort minnetale eller
andakt, er det også mulig. Noen spør om prest kan delta. Det er også mulig, men da
må det gjøres særlig avtale om dette i god tid på forhånd. Det finnes en egen kort
liturgi for urnenedsettelse som presten gjerne benytter. Sammen med pårørende kan
man ta utgangspunkt i denne, og lage et opplegg som passer.

Å dele sorg og avskjed med andre kan oppleves litt tungt for mange. Det kan imid-
lertid også være godt og viktig, nettopp i tunge stunder, å dele med andre. La andre
også få anledning til å ta avskjed og gjøre nødvendig sorgarbeid. Det kan berike
dagen, og ettertiden. Det er derfor god grunn til å tenke igjennom, og gjerne snakke
med noen, om hvordan man ønsker urnenedsettelsen gjennomført, slik at det også i
ettertid kan bli en god dag.

Dag Landmark, kirkeverge

Ny
kantor i
Gjøvik
Kantor Vidar Fredheim er
ansatt som ny kantor i Gjøvik.
Fredheim avløser kantor
Jostein Fikstvedt som går av
med pensjon i løpet av høsten. 
Fredheim (57 år) er utdannet i
kirkemusikk og pedagogikk
ved Norges Musikkhøgskole,
med fordypning i orgelspill.

Etter flere år som kantor i
Ullern i Oslo og fungerende
domkantor i Oslo domkirke,
har han nå i mange år vært
kantor i Nordre Land.

Fredheim har gitt mange kon-
serter og hatt mange akkom-
pagnementsoppdrag, bl.a. for
Gjøvik Symfoniorkester,
Gjøvik Sinfonietta og
Vestoppland kammerkor, opp-
drag han har høstet stor aner-
kjennelse for.

Gjøvik kirkelige fellesråd gle-
der seg over å få en velrenom-
mert kantor til å videreføre
gudstjenestelivet og det musi-
kalske arbeid med utgangs-
punkt i Gjøvik kirke og dets
praktfulle orgel – det største
mellom Oslo og Trondheim.

Dag Landmark
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Brukskirker 
Ofte presenterer jeg meg som en kirkeelsker. I denne
sammenhengen betyr det selve kirkehuset. Hvis vi skal
sette saken på spissen, så er det ikke helt nødvendig
med kirker. Men jeg tror at vi snart vil bli enige om at
det er flott og bortimot nødvendig å ha disse husene
som er vigslet til den treenige Gud. Det vil ganske
enkelt si at de ikke kan brukes til hva som helst. Det
som skjer der skal være til Guds ære.

Nå er det slik at Gud er romsligere enn vi ofte tenker.
Men det går noen grenser. Sunt vett hjelper oss til å
trekke disse, og det er menighetsrådet som står for det.
Er de usikre, kan de selvsagt innhente råd.

Snertingdalen har to forskjellige kirker. Det vil si at en
kan legge visse typer gudstjenester til den ene eller den
andre ut fra preget på disse. Nykirke har sin form. Den
er på mange måter tradisjonell. Den passer til vanlige
gudstjenester, ikke for plasskrevende konserter, vigsler,
begravelser og liknende.

For meg er det to kirker som skiller seg ut i prostiet, og
den ene er Seegård. Det har et kirkerom som innbyr til
fellesskap, til gudstjenester der mange er aktører med,
til konserter der mange er med og til samlinger med få
til stede. I sin helhet er dette huset helt unikt i sin
anvendelighet. Derfor utfordrer jeg dere snertingdøler
om å ta hele huset i bruk. De må ikke få stå der bare til
glede og løfting sett utenfra. For kirka gjør det også.
Men den er bygd for å brukes, og den tåler og bli brukt.
Jeg vil si at den roper etter å bli brukt.

Jeg skjønner at for noen av dere var overgangen stor.
Dere var glade i den som sto der. Men jeg er helt sikker
på at når det forferdelige skjedde, så har den nye blitt
den tjenlige kirka. For meg som prest, er det en udelt
glede å gjøre tjeneste i den. Den trekker oss alle fram
mot alteret, fram til tilbedelse, til nattverd. Den sier:
Fyll dette rommet med sang og med toner og med kla-
gerop.

Den aller beste måten å ta vare på ei kirke på er ganske
enkelt å bruke den!

Nils K. Erlimo
Prost

Linda
Elisabeth
Brateng og
Knut Odde
Aamodt giftet
seg i Nykirke
lørdag 25. juni

Annette Kampesveen Alund og Bent Bergehagen
Hole giftet seg i Nykirke lørdag 11. juni

BRUDEPAR

Synnøve Tindeland, Bergen og Ole Jakob Rustad,
Snertingdal giftet seg i Seegård kirke lørdag 25. juni
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Søndag 19. Juni kl 05.00 var det
mange trøtte korpsmedlemmer og
andre snertingdøler som satte seg på
bussen med mål korpsfestival på
Bornholm. Heldigvis var sjåfør Lars
Gunnar Skundberg våken og
opplagt!

Etter 12 timers reise ankom vi Ystad
i Sør-Sverige. Derfra gikk turen
videre med ferge til Rønne,
”Hovedstaden” på Bornholm. Etter
ytterligere 25 min i buss ankom vi
Storløkke feriepark i Allinge, hvor vi
skulle bo i 4 dager. Leilighetene var
fine og med svømmebasseng lå alt til
rette for noen fine dager.

Mandag 20. Juni reiste vi til den lille
byen Gudhjem, en av Danmarks
vakreste og mest spesielle byer. Her
marsjerte vi gjennom byens
sjarmerende og bratte gater, ned til
havnen. Her møtte vi Hommelvik
skolekorps, og sammen spilte vi
«Gammel jegermarsj», til glede for
de fremmøtte innbyggerne. Etter
marsjering hadde korpset fri til å se
seg rundt i byen. Mange fant veien
til «Pannekake-huset», hvor de

serverte de ”dejligste pannek-
ager”.

Tirsdag 21. Juni hadde vi fridag.
Etter en sen frokost kjørte vi til
Hammershus, Nord-Europas største
Borgruin. Her var vi med på en
omvisning på borgen og vi fikk et
innblikk i hva som skjedde på bor-
gen i den barske middelalderen.
Etter omvisningen så vi på 4 andre
skolekorps marsjerte inn på
Hammershus. Deretter gikk turen til
videre til Rønne, hvor vi kunne
shoppe og se oss omkring.

Onsdag 22. Juni måtte vi stå litt
tidligere opp. Denne dagen stod
minifestivalen i Joboland på pro-
grammet. Sammen med 4 andre
korps marsjerte korpset fra inngan-
gen og inn til scenen i parken. Her
spilte hvert korps 2-3 nummer foran
publikum. Snertingdal skolekorps
spilte 3 nummer. Etter konserten
spilte alle korpsene «Gammel
jegermarsj» sammen før vi marsjerte
ut av parken. Så var det mulighet for
bading i badeanlegget, lek, se på dyr
eller rett og slett bare slappe av og

kose seg i det strålende været. En
kjempefin dag for både unge og de
litt eldre.

Torsdag 23. Juni var det
ugjenkallelig slutt på et flott opphold
på Storløkke feriepark. Etter frokost
og innpakking i bussen, forlot vi
Bornholm med båten tilbake til
Ystad, denne gang en katamaran
som gjør 75 km i timen. Dette ble
litt tøft for noen av oss «land-
krabbene» fra Snertingdal, så det var
godt at overfarten kun tok 1 time og
20 minutter… Så var det 13 ½ time i
buss før vi kunne parkere vel
hjemme i Snertingdal. Alle er vi
enige om at vi hadde en fantastisk
korpstur til Bornholm, også kalt sol-
skinnsøya i Østersjøen. For de som
ikke har vært der, kan vi trygt anbe-
fale denne fine øya som reisemål.  

Bente Skinnerud

Snertingdal skolekorps
på Bornholm-tur
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TV-aksjonen 2011:

Vi rydder for livet
Inntektene fra TV-aksjonen 2011 går til Norsk
Folkehjelps arbeid mot miner og klasebomber. TV-
aksjonen finner sted 23. oktober.

Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av
miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og
konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig
trussel som rammer sivile barn og voksne, over hele
verden. 

Norsk Folkehjelp er med og fjerner denne trusselen.
Hver dag graver vi frem og uskadeliggjør miner, kla-
sebomber og annen ueksplodert ammunisjon. Men
kanskje enda viktigere – vi fjerner frykten. Og når det
skapes trygghet, åpnes muligheten for gjenoppbyg-
ging og utvikling. 

Haddy og Thorstvedt leder TV-aksjonen
En gammel Folkehjelper og en erfaren programleder
skal stå foran kamera under NRKs TV-aksjon søndag
den 23.oktober. Pengene fra aksjonen går til Norsk
Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebom-
ber. Vær med og støtt TV aksjonen

KYRKJESØK.NO
ER PÅ LUFTA!

NETTSTADEN KYRKJESØK.NO
ER PÅ LUFTA!
Etter ein kort testperiode, er KA klare med
den nye nettstaden sin, kyrkjesøk.no - eller
kirkesøk.no, om ein vil.

Nettstaden som presenterer alle norske kyr-
kjer for det breie publikum, hentar informa-
sjonen i KAs kyrkjebyggdatabase.

I testperioden er m.a. kyrkjeverjene bedne
om å sjå etter om informasjonen om "si" eller
"sine" kyrkjer er god nok, ev oppdatere infor-
masjonen i Kyrkjebyggdatabasen.

Dette kontroll- og oppdateringsarbeidet kan
ein godt halde fram med om sida er lansert!

OPNE KYRKJER
Det som tidlegare vart kalle Vegkyrkjer, er no
slege saman i ei gruppe med andre opne kyr-
kjer.

Det er særs viktig at informasjonen om Opne
kyrkjer vert korrekt.

Folk må for all del ikkje kome til stengd kyr-
kje, der det står at ho skal vere open!

VER MED Å SPREIE
INFORMASJONEN OM
KYRKJESØK.NO
- og bruk nettstaden aktivt i presentasjonen
av kyrkjene som signalbygg i by og bygd!

Les meir om kyrkjesøk.no på ka.no

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver-
og interesseorganisasjon

Bibelvers:
Ditt ord er en lykt for min for og
et lys for min sti.
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Denne dagen skjedde det ingen trodde
var mulig -  Norge utsatt for terrorang-
rep. Bombeangrep i regjeringskvarta-
let i Oslo og massakrene mot ungdom-
mer på sommerleir på Utøya. Sjokk og
vanntro… fra slumrende ferietid til
dette katastrofebildet. 

Ikke siden krigens dager har så kata-
strofale hendelser skjedd i Norge.
Media har i stort omfang gitt et bilde
av et land i sorg de siste ukene. Det
har vært minnestunder, minnekonser-
ter, minnegudstjenester, begravelser, et
blomsterhav, tente lys, brev og men-
nesker som samles i sorg og fellesskap
på mange offentlige steder og i kirker
rundt om i Norge.

Mennesker har beskrevet de gru-
somme hendelsene de har vært utsatt
for. Men vi må også se framover 

Mange store og vakre ord har passert.
AUF- lederen, Eskil Pedersen, sa det
så fint under en minnemarkering: Vi
vil hedre våre falne kamerater ved å
føre deres visjoner og idèer videre,
ved å fortsette å kjempe for det de var
så brennende opptatte av, ved å fort-
sette der de slapp…

Også etter denne katastrofen kommer
det en hverdag. Har vi lært noe? Det
vil framtiden vise, men viktige ord er
kunnskap, toleranse og samfunnsenga-
sjement. Vi bor i et flerkulturelt Norge
og Europa. Har vi kunnskap og tole-
ranse om hverandres kultur, religion
og livssyn, vil det være med på å hin-
dre fremmedfrykt som lett gir grobunn
for ekstreme politiske holdninger og
fobier. Det kan bli et vi, i stedet for de
og vi. La din stemme høres for hva du
mener er rett og galt.

Ved mange av de minnehøytidlighe-
tene vi har sett, har Nordahl Griegs
ord i diktet  Til ungdommen, blitt
sunget og fått ny aktualitet. Noen vers
fra dette diktet er viktig å ta med seg
på veien videre.

Til Ungdommen
av Nordahl Grieg

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi deg til strid!

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
Fravrist det svar.

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Elisabeth Kruse

22. juli  2011 Koroppstart
med
Sommerro
Biri Snertingdal kantori starter
opp igjen høstens øvelser med
flere spennende prosjekter på
programmet.

Søndag 9.oktober har koret
sammen med Søndre Land kir-
kekor konsert med Henning
Sommerro i Hov kirke. På pro-
grammet står musikk av denne
komponisten.

Sommerro skal ha øveseminar
med korene dagen før og selv
delta på konserten.
Samarbeidet med Søndre Land
kirkekor vil forhåpentligvis
føre til at korene kan framføre
dette programmet sammen på
konserter i distriktet seinere.
Søndre Land kirkekor ledes av
Gerd Myklebust Wang.

Biri Snertingdal kantori sin
dirigent Inger Schiager skal
dette året ta korlederutdanning
ved Universitetet i Tromsø. I
den forbindelse vil koret være
eksamenskor ved hennes eksa-
menskonsert til våren. Til
våren har også koret planer om
en litt lengre kor-tur.

Koret starter igjen øvelsene i
Seegård kirke tirsdag
23.august og nye sangere er
hjertelig velkommen. Øvelsene
har til nå vært lagt til tre tirs-
dager i måneden i Seegård
kirke og en tirsdag i Biri kirke.

Interesserte kan ta kontakt
med dirigent Inger Schiager på
tlf. 91182683
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Vanligvis har koret hatt tradisjon for en lengre kor-tur som
sommeravslutning.

Denne gangen ble det en dagstur. I år skulle vi delta på fol-
ketonemesse i Ringsaker kirke om kvelden 2.pinsedag den
13. juni. I den forbindelse planla koret en utflukt til
Helgøya på formiddagen / ettermiddagen samme dag. 

I flott og varmt sommervær møttes noen på Skafferiet til en
kopp kaffe tidlig på formiddagen. Skafferiet er en sjarme-
rende kafè i en rød stue beliggende i en gammel frukthage
på østsiden av Helgøya. Stedet har blitt et veldig populært
utfartssted, så det var mange som koste seg i hagen med
kaffe og kake i det fine sommerværet.

Hele kantoriet inntok senere på dagen et felles måltid på
Spiseriet på Tingnes, som ligger vakkert til like ved Nes
kirke, der brua går over fra fastlandet til Helgøya. Vi hadde
bestilt ”Innlandstallerken” som besto av : St.Kristina spe-
keskinke, røkt kalkunbryst, varmrøkt pepperørret, pultost-

pai, hvit geitost, potetsalat og frisk salat. Til dessert var det
mye godt og søtt å velge i.

Det var en vakker pinsedag med blå himmel, solblink i
Mjøsa og et frodig kulturlandskap fulgte oss langs veien til
Ringsaker kirke, der vi avsluttet dagen med deltagelse i en
folketonemesse. En fin opplevelse for et kor å synge under
de buede hvelvene i en gammel tradisjonsrik kirke, som har
sin historie helt tilbake til 1100-tallet.

Det ble en hyggelig dag med både musikalske og gastrono-
miske opplevelser !

Tekst og bilder : Elisabeth Kruse

Sommeravslutning i Biri
Snertingdal Kantori 



12 PÅ KIRK
EVANGEN

Min salme
Takker Per for utfordringen. Det er så mange fine
salmer og sanger. Mange er blitt brukt før, men kan
ikke huske om denne har vært med tidligere. Det er
en av de mange salmer vi pugget i konfirmasjonsti-
den for 55 år siden.

Birkeland var streng på at vi skulle kunne samle-
versene, så denne salmen av Grundtvig sitter enda.

Kjærlighet er lysets kilde, kjærlighet er livets rot,
derfor er Guds råd så milde,derfor er Guds Ånd så god,
som vår frelser har forklaret,Ånden selv oss åpenbaret
som vi føler i Guds fred og det håp vi trøstes ved.

Kjærlighet er livets krone, kjærlighet er lysets glans, 
derfor sitter på sin trone Jesus nå med strålekrans. 
Han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivet,
bliver i og lever ved Guds, sin Faders kjærlighet.

Kjærlighet er lovens fylde og fullkommenhetens bånd. 
Den er hva vår Gud vi skylder, den er frukten av hans Ånd.
Med Guds kjærlighet her neden vokser opp om kapp gudsfreden, 
Blive kan vi og ved den ett med sjelens beste venn.

Sender en ekstra hilsen til alle mine med-konfir-
manter fra 1956 og utfordrer en av dem. Siden vi
holder til oppi øvre dalen, sender jeg oppfordring-
en til Melvin Kristian Moen.

Vennlig hilsen Olava Granseth

Rusletur til
Gulsetroa
Søndag 7. august arrangerte Snertingdalstreff rusletur til
Gulsetroa i Øvre Snertingdal. Ca 20 personer møtte fram
ved Lia Dagligvare. Etter en kort kjøretur ned til
Lonkebekken, startet rusleturen opp den bratte Lundonslia
mot Lundon, en liten husmannsplass som tilhører Ambjør.
Her passerer også Jotunheimstien som går fra Oslo til
Bessheim i Jotunheimen.

Fra Lundon til Gulset var det ikke langt, men ganske
bratt. Vel framme ved hustuften i Gulset var det tid for
kafferast, noe alle satt stor pris på. 

Midt på 1800 tallet bodde ca 40 personer i Gulsetroa som
besto av hsmannsplasser. Lundon, Søndre Lundsbakken,
Nordre Lundsbakken tilhørende Nordre og Søndre
Lunden i Øvre Snertingdal. Gulset, Gulsetbakken og
Haugnerbakken tilhørte Hogne i Torpa. Trondhjem under
Engum og antagelig to plasser ved navn Hovde under
Brateng. Folketattet sank raskt ved århundreskiftet og de
siste stedet det bodde folk på, var i Lundom fram til 1932
og Gulset til 1952.

Etter kafferasten fortsatte turen til flere av de gamle
boplassene, før vi vendte nesa hjemmover.

Alle syntes det var en fin tur og takker kjentmann Alf
Andersen og turleder Per Kristenstuen for en fin dag i
skogen.

Bernt Nygård



El-forsyning og
El. Installasjon

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

Info:
www.snertingdalhestesenter.no

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

Tlf.: 61 18 37 35 - Mobil: 928 02 630 e-post: erik.hasli@c2i.net

HARALDSEN AUTO AS
Dokka

TLF. 61 11 00 22
Med anlegg for bil
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FORMIDDAGSTREFF I SEEGÅRD KIRKE 
Diakoniutvalget i Snertingdal har i løpet av det siste året arrangert
flere formiddagstreff. Samlingene har foregått på mandager
kl.11.30. Dette er ment å være en litt uformell samling med noen
faste innholdspunkter. Diakon Jon Olav Skard er med oss hver
gang. Ellers er forskjellige personer forespurt om å komme for å
snakke om et bestemt tema. Til dette har vi brukt ressurser både
fra bygda vår og andre plasser. Vi kan nevne: Per Kristenstuen,
Frank Solbakken, Marit Slettum og Rådgivningstjenesten for
eldre. Disse treffene har også inneholdt opplesning, ord for dagen,
sang og musikk. Ei god kaffepause med tid til prat og åresalg er
en viktig del. Det har vært mange innom i løpet av dette året, og
vi håper at enda flere vil ta turen. 

I sommer har vi tatt ei pause, men nå er vi snart klare for å starte
opp igjen.  Datoene som er satt opp denne høsten er følgende:
• Mandag 29. august
• Mandag 26. september
• Mandag 24. oktober
• Mandag 28. november

Alle samlingene begynner kl.11.30.
Da er du hjertelig velkommen disse mandagene. Ta med deg venner og kjente og kom!

Hilsen fra oss i Diakoniutvalget



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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Slekters gang
Vigde
11.06. Gina Lisbeth Onsrud og

Atle Jensen
11.06. Annette Kampesveen Alund og

Bent Bergehagen Hole
25.06. Linda Elisabeth Brateng og

Knut Odde Aamodt
25.06. Synnøve Tindeland og

Ole Jakob Rustad

Døpte
29.05. Isak Alund Solbakken
05.06. Henrik Sveum
19.06. Wilhelm Moen Tofsrud

(døpt i Biri kirke)
10.07. Elias Hellerud Tomter

Døde
Olav Ligaarden  f.1923 
Lars Harald Skundberg f.1944
Bjarne Kristen Bergum f.1935



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



21.aug. 10.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
Granlien Evangeliesenter deltar
Takkoffer: Evangeliesenteret

28.aug. 11.s.e. pinse
Seegård kl. 11 (Merk tid),
v/Grevbo,Holm og Skard
Samtalegudstjeneste
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

4.sept. 12.s.e. pinse
Nykirke kl.11 (Merk tid)
v/Grevbo, Holm, Skard
Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

11.sept. 13.s.e. pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Blå Kors

18.sept. 14.s.e. pinse
Seegård kl.11, (Merk tid)
v/Grevbo, Holm, Skard
Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Menighetens arbeid

25.sept. 15.s.e. pinse
Seegård kl. 12, v/Hansen
Gullkonfirmantjubileum
Takkoffer: Menighetens arbeid

2.okt. 16.s.e. pinse
Nykirke kl.17,(Merk tid)
v/Hansen
Takkoffer: Menighetsbladet

9.okt. 17.s.e. pinse
Seegård kl. 12
Høsttakkefest/Bibler 5kl.
Kirkekaffe v/Bygdekvinnelaget
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

16.okt. 18. s. e. pinse
Nykirke kl. 12,
v/Bjørgen og Hansen
Misjonsgudstjeneste/Kirkekaffe
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt NMS

23.okt. 19.s.e. pinse
Seegård kl. 12, Sønstegaard
Takkoffer: Årets TV aksjon,
Norsk Folkehjelp

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening NLM
Onsdag 28.9.kl.19.00.
Misjonsmøte/ fest på Betania
v/Per Tveiten. Sang og musikk.
Onsdag 26.10.kl.10.00.
Misjonsmøte.
Onsdag 30.11.kl.19.00.
Misjonsmøte.

Skogheim Normisjon
Onsdag 14. 9.kl. 19.00.
Misjonsmøte Seegård kirke v/
Helene S. Johansen og Åse Berit
Rognstad.
Onsdag 12.10.kl. 19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Peder Amund Lunde.
Onsdag 9.11.kl.19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Ole Jakob Dyrnes.

Midt Snertingdal misjons-
forening NLM
Torsdag 1.9.kl.19.00. Misjonsmøte
v/Misjonær Else Marie Lerdal.
Oktober Mmøte på Sion? Se opp-
slag.

Øvre Snertingdal Misjons-
forening NLM
Tirsdag 27.9.kl.19.00.
Misjonsmøte/ fest på Betel v/Per
Tveiten. Sang og musikk.
Onsdag 19.10.kl.19.00.
Misjonsmøte.

Velkommen til gudstje
neste

16 PÅ KIRK
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Frist for stoff
til neste nummer er
mandag 3. oktober


