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Advent er en ganske ny tradisjon av Tysk opphav. Advent er latin og betyr snarlig ankomst.
I følge tysk tradisjon refererer advent til de 24 dagene oppunder jul, altså 1-24. desember. 
I adventstiden forbereder vi julen og venter på Jesubarnets ankomst. Advent begynner
4 søndager før jul- og er starten på det nye kirkeåret. Den liturgiske fargen er fiolett.

Gledelig 
jul!
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I fokus nå

”- en okse der og asen sto”, synger vi i julesalmen. Det luktet av dyr og høy der
Jesus ble født. Himlens store stjerne lyste inn gjennom sprinkelvegger, mens
”gjetergutta der omkring dom kute tel og frå”

Under en reise i høst i fotsporene til Frans av Assisi, fikk jeg oppleve å se stedet i
Italia hvor han julenatten i 1223 laget den første julekrybbe med levende dyr. Alt
ble plassert ute i en grotte. Der var en fórkrybbe full av høy, en okse og et esel. Så
lot Frans kirkeklokkene ringe, og alle strømmet til grotten, der det ble holdt
messe. Han forkynte juleevangeliet, og tradisjonen sier at mens han gjorde det,
syntes en av dem som stod og hørte på ham at det lå et barn i Frans’ armer. Etter
denne hendelsen,  ble Jesu fødsel fremstilt med statuer eller figurer mange andre
steder. I dag er vi fortrolige med julekrybber i alle former og størrelser.

Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans
som på denne måten levendegjorde juleevangeliet og gjennom dette også syn-
liggjorde noe viktig som vi ikke alltid tenker på: Gud kom julenatten og ble
forent med mennesker, men også med alle skapninger og hele jorden.
Jesusbarnet og vi er laget av stoff som uopphørlig strømmer gjennom oss og gir
oss livet sekund for sekund. Ved å bli menneske påtar Gud seg livets sårbarhet,
lidelse og døden. 

Mon tro om det ikke er vår forståelse av livets sårbarhet og menneskets totale
avhengighet av å bli gitt livet, som er avgjørende for den verdighet vi kan gi
både til hverandre og selve livet? Dette gjelder i forhold til naturen. Og hvor
sterkt vi er avhengig og berørt av andre mennesker, kjenner vi når vi mister
våre kjære. ”Jesus gråt” – det korteste verset i Det nye testamentet – forteller
om hans sårbarhet. 

Kristus skapte et livsrom for oss så vi kan leve med og i både livets sårbarhet
og styrke, og som gjør at vi ved våre julekrybber kan synge i håp: ”Du skal
beseire mørket med kjærlighetens makt”. 

Velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske
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Levende julekrybbe
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Oppslagstavla
Julekonsert
i Seegård .kirke Søndag 18 des. Kl: 19.00.
Medvirkende er Snertingdal Musikkforening, 
Biri Snertingdal kantori,  Vidar Fredheim ved
orgelet og lokal solist er Bjørnar Rognstad.
Det serveres Gløgg og Pepperkaker.
Inngang kr: 100. Barn gratis.
Alle er velkommen.

COUNTRY-
KVELD 
Det blir Countrykveld i
Seegård kirke 
Fredag 13.jan. kl. 19.00 og 
Fredag 24.febr. kl.19.00. 

Enkel bevertning. 
Alle er velkommen ! 

Formiddagstreff i
Seegård Kirke
Formiddagstreffene i peisestua i Seegård kirke har kommet godt i
gang. Det er andre året diakoniutvalget arrangerer disse sosiale
treffene og i høst har vi hatt fire samlinger. Det har vært god opp-
slutning men det er plass til flere. 

Programmet består av: sang, ord for dagen, opplesning, utlodning
og et tema. Det er ei god og romslig pause hvor det blir servert
suppe, rundstykker, kaffe og kaker. 

Ønsker du å treffe andre snertingdøler og få litt avveksling i hver-
dagen ønsker vi deg velkommen til formiddagstreff. Vi er behjel-
pelig med å hente og bringe deg tilbake til boligen. 

Vi ønsker dere alle velkommen til Seegård kirke.

Formiddagstreffene begynner kl. 11.30.

Datoene for de tre neste treffene er:
Mandag 30. januar
Mandag 27. februar
Mandag 26. mars

Hilsen fra oss i diakoniutvalget

Trenger du skyss:
ring John Olav Skard mob. 40 82 70 11 eller 61137323

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

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

Juletrefest i Seegård kirke
Søndag 1. januar 2012 kl. 17.00
Det blir tradisjonell familiefest med gang rundt
juletreet og andaktsstund.
Videre blir det trylleshow v/Hofsini.
Sanitetsforeningen byr på servering.
Kanskje kommer nissen?
Alle er velkommen!
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BYGDE-
KVINNELAGET
åpner døra på vidt gap for
nye medlemmer!

Her representert ved  årets nyvalgte sty-
remedlemmer,   ”døråpner”  Sigrid
Amlie Kokslien, Gunn Hilde Jostad,
Marte Schiager, Åse Fruseth Rognstad
og Inger Karin Ø.Lønnum.

Tekst og foto: Inger Karin Ø. Lønnum

”Frivillig arbeid gir økt livskvalitet”
kunne vi lese fra avisen Nationen, i en
rapport fra Senter for forskning på sivil-
samfunn og frivillig sektor.  Ifølge for-
sker Jill Joga kan frivillig arbeid i til-
legg til økt livskvalitet også gi lykkefø-
lelse. Videre konkluderes det  med  at
”Et bredt organisasjonsliv spiller en stor
rolle for tilliten i et samfunn.”

Interessant lesning i våre dager hvor
rekruttering til lag og organisasjoner byr
på utfordringer. Slike utsagn er med på
fortsatt å gi inspirasjon og mening i lag
og organisasjonsarbeidet.

Snertingdal Bygdekvinnelag er et lite
lokalt lag, men er en del av et stort kvin-
nenettverk, ja, faktisk et av landets stør-
ste!  Men vi trenger sårt rekruttering for
å holde hjulene i sving. Så hvis du som
bygdekvinne har lyst til å være med i et

kvinnefellesskap som blant annet arbei-
der for liv og aktivitet i bygda, formid-
ling av lokale tradisjoner/kulturarv til
nye generasjoner, samarbeid med andre
bygdeorganisasjoner m.m. ja, da er du
hjertelig velkommen som medlem i laget
vårt.

Av våre aktiviteter de siste årene, kan
nevnes temamøte hvor vi smakte på den
Filippinske mat kulturen, vi har vært på
”Pilegrimsvandring” i Frankrike i form
av kåseri og bilder,  har arrangert tre
store samarbeidsmøter med de andre
bygdekvinnelagene  i kommunen hvor
temaene har vært Barselomsorg m/Gro
Nylander,  Kvinner på grundervis
m/Edel Design, ”Fra rakfisk til sushi”
m/Arne Brimi. Vi arrangerer teaterturer,
besøker kunstutstillinger og er med på
lokale rusleturer bl.a. Vi står ganske fritt
til å sette opp en årsplan med et program
som medlemmene ønsker seg. 

For å avlive noen myter så behøver du
ikke å kunne å  bake for å være med-
lem, du trenger ikke å ha møte hjemme,
du trenger ikke å  bo på en gård!

NB! Som nytt medlem tilbyr vi halv
kontingent første året! 

Vi sender ut årsplan og egen invitasjon
ved alle arrangementer.

Lefsebakekurs planlegges to lørdager i
mars 2012.  Mer kunngjøring etter hvert!
Sjekk hjemmesiden via
www.bygdekvinnelaget.no

Bygdekvinnelaget ønsker alle lesere
av Kirkevangen ei god og fredfylt
julehøytid.

Og til den som har litt tid til baking så
deler vi disse oppskriftene med dere.
Gode småkaker hører fremdeles julen til
: )

Havrekjeks (stor porsjon) men disse går
unna og er lettvinte å bake!
375 g smør (hvis det er å oppdrive!)
150 g sukker
5 dl H-melk
500 g havregryn
5 ts bakepulver
Ca. 400 g hvetemel
185 grader C, ca. 12 – 15 minutters steketid
Smelt smøret, bland i sukker og melk. Hell
dette over grynene og la det stå til neste dag.
Bland bakepulver i melet og rør inn meste-
parten av melet. Kjevle ut til en tynn leiv,
(1mm), stikk ut rundinger med glass eller
skjær firkanter Prikkes med gaffel og stek de
gylne. Avkjøles på rist. Oppbevares i tett
boks. Smaker deilig til julens gode oster!
Barndommens deiligste småkake anbefales!

Medaljer 
200 g smør
100 g sukker
100 g potetmel
200 g hvetemel
¼ dl melk
1 ts vaniljesukker
3 ts hjortetakksalt
Fyll: ¼ plate smeltet Delfiafett, 150 g melis,
12-15 romdråper. Alt blandes.
180 grader C – lys gylne, noen få minutter
i ovnen 5-7 min.
Stek gjerne prøvekake for å sjekke mel-
mengden og steketiden. Kjevle deigen tynt,
1-2 mm, stikk ut med glass med ca. 6 cm
diameter. Når kakene er avkjølt legges to og
to sammen med et tynt lag fyll inni, ca. 50
ferdige kaker.  Stryk melis oppå.  Kakene
kan pyntes med ulike strø,  evnt. farget
melis, bruk fantasien. Deilige!

”Kreativt styremøte”
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Vi lever i en tid med mange muligheter for kommuni-
kasjon. De fleste av oss har en mobiltelefon. Vi får sta-
dig tekstmeldinger. Noen er bare en beskjed om en
avtale, noen reklame. Noen tekstmeldinger kan være
en oppmuntring å få, en gratulasjon på bursdagen, en
julehilsen, en melding om at det er en som går i for-
bønn for meg, en melding om hvordan det gikk med en
vanskelig oppgave.

Julens evangelium blir som en oppmuntrende tekstmel-
ding fra Gud.

I bibelteksten vår står det om hva hyrdene på
Betlehemsmarkene opplevde. Mobiltelefonene var ikke
oppfunnet på den tiden. Men for Gud er det ingen
grenser når det gjelder kommunikasjon. |Han har sine
engler som betyr nettopp: Budbærere.

Hyrdene var fattige ulærde mennesker. Men som jøder
flest hadde de hørt om Messias, frelserkongen som
skulle komme.

Englenes besøk varte nok bare noen minutter. Etter det
var nattens stillhet tilbake.

Men hyrdene var raske til å tro englenes budskap om
barnet som var blitt født. Det står ingenting om at de
tvilte eller at de gav seg til å analysere budskapet. De
gav seg straks i vei for å se om de kunne finne tegnet
som de var lovet.

Hyrdene fant barnet og trodde. Senere vendte de tilba-
ke til markene mens de takket og lovpriste Gud som
hadde latt dem oppleve alt dette.

Julens evangelium gjør noe med oss. Den forteller oss
at vi som hyrdene trenger en frelser som kan gå god
for oss. Lukas sitt evangelium slutter ikke med fortel-
lingen om Jesu fødsel. Det går en vei fra krybben til
korset.

”Fra krybben til korset gikk veien fra deg, slik åpnet
du veien til himlen for meg,” heter det i en julesalme.
Jesus forsonet oss med Gud.

Hvordan vi tar imot Guds tekstmelding til oss denne
julen er det store spørsmålet. Men er ikke denne tekst-

meldingen ganske gammel tenker du kanskje. -
Nærmere 2000 år gammel. Er den aktuell i dag? Burde
ikke denne meldingen vært slettet for lenge siden?

Vi finner svaret i bibelen: ”Jesus Kristus er i går og i
dag den samme, ja til evig tid.” Kanskje pleier du å se
på midnattsmessen julaften fra Peterskirken i Roma?
Har du sett at evangelieboken blir løftet høyt opp av
den som går fremst i prosesjonen?

Det er en måte å fortelle at man verdsetter høyt fortel-
lingen om Jesu fødsel.

Slik vi forholder oss til denne fortellingen slik forhol-
der vi oss også til Gud. Stiller vi oss likegyldige til
Guds ord stiller vi oss også likegyldige til Gud.

Gud vil gjerne ha respons på sin tekstmelding til oss.
Det kan skje ved at vi vender oss til ham i tro og bønn.
Gud vil ikke en enveiskommunikasjon. Han søker fel-
lesskap med oss. Jesu komme til verden blir som en
bro mellom verden og Guds himmel. ”Ingen kommer
til Faderen uten ved meg,” sier Jesus.

Englene kalte barnet for Kristus, Herren. Ved å bruke
det uttrykket fortalte englene at Jesus er både Gud og
menneske. Det fantes bare en vei til frelse for mennes-
keheten. Gud måtte gi sin egen sønn til vår frelse. Tar
vi imot gaven? Gjør vi det kan vi takke og lovprise
Gud slik som hyrdene utenfor Betlehem. Amen.
God Jul!

Terje Hansen

Andakt:

Tekstmelding fra Gud
Tekst: Luk. 2, 1-14
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Det blir Babysang i
Seegård kirke
onsdag 1. februar kl. 11.30- 13.30

Det er Åse Irene Engen fra menighetsrådet og barnehageassistent Anne Lise
Aaslund som skal lede dette. Det er for barn opp til ca 10 mnd. alder. De ser
for seg at det blir en 1/2 time sang og så blir det god tid til å prate sammen
og drikke kaffe. Sangpedagog Hans Martin Wilberg og diakon John Olav
Skard blir også med en del på dette.

Vi oppfordrer alle med barn i aktuell alder til å komme sier Åse og Anne
Lise.

Hva er BABYSANG?
En variert opplevelse der barn og voksne kan oppleve mye glede og samspill
gjennom bruk av sanger, rim, regler og enkle former for ringdans.

En blanding av sang og musikk som dere kanskje kjenner fra før, og noe som
kanskje er nytt? Noen av sangene formidler et Gudsbilde preget av trygghet
og glede og barnets egenverdi.

Hvorfor BABYSANG?
Alle babyer har nytte og glede av musikalske opplevelser som tar i bruk flere
sanser. Både kroppsbevissthet, språk og følelser stimuleres gjennom baby-
sang. Både babyer og foreldre har nytte og glede av sosialt fellesskap. 

Babysang er også en mulighet til å bli kjent med andre som har barn i
samme alder.

Min salme
Jeg takker Melvin Moen for en
hyggelig hilsen og sender stafett-
pinnen videre med julesalmen
«Deilig er jorden» til Nils
Harald Bekkelund.

Ønsker samtidig en riktig god jul
og et godt nytt år til alle.

Hilsen Per Olav Bergshaugen

Deilig er jorden
Tekst: B. S. Ingemann

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

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

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

”Deilig er jorden” er opprinne-
lig en tysk julesang basert på
en gammelfolkemelodi. B. S.
Ingemann oversatte den i
1850, og han skrev den som en
protestsang mot den krig som
pågikk mellom datidens Norge
og Tyskland.
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2.søndag i advent:

Stemningsfull
lysmesse i Nykirke
Under årets lysmesse i Nykirke bidrog kommende års konfirmanter sterkt med lys-
tenning, tekstlesning samt inn og utgangsprosesjon. 3 barn i 10 årsalderen under
navnet Blessing fra Raufoss frikirke deltok med frisk og fin sang. Liturger var dia-
kon John Olav Skar og trosopplærer Eliv Revling Holm. Alle disse ga oss en fin og
lysende opplevelse i kirken denne, ellers så mørke førejulskvelden.

Foto: Bernt Nygård

ENDELIG
TRIMSENTER I
SNERTINGDAL

Nå blir det nye muligheter for tre-
ning i Snertingdal. Dette er et etter-
lengtet tilbud for mange, og vi
håper å skape et trimsenter der alle
vil trives.

Her kan du gå, løpe, sykle , trene
styrke, spenst , smidighet  m.m. og i
tillegg ha det moro !

Lokalene ligger i
Snertingdalssenteret , rett ved siden
av idrettsplassen , skolen og barne-
hagen. Så da er det bare og trene
mens du venter på noen……

Her kan du trene fra tidlig morgen
til sene kvelden, ettersom det passer
deg. Vi vil gjøre vårt beste for at
hver enkelt skal få en positiv tre-
ningsopplevelse hos oss.

Håper du vil være med oss på
åpningsdagen. Da feirer vi med
gode tilbud,  underholdning , gode
tips og godt og bite ti !

ÅPNER LØRDAG 07 JANUAR
KL 12.00

VELKOMMEN  TIL
SNERTINGDAL  TRIMSENTER

Hilsen
Astrid Snoksrud og
Mai Tove Sveum

Min kirkebok
Søndag 13 nov-11 var 4-åringene i Snertingdal med foreldre invitert til familieguds-
tjeneste i Seegård kirke for å motta ”Min Kirkebok”. Knut Sønstegaard, sammen
med Hilde Engevold fikk barna frem på gulvet. Hilde sang noen salmer alene, ellers
ledet hun barna gjennom sanger med bevegelser til. Hun sto også for teknikken
under prekenen, hvor det på lerret ble vist og fortalt om det bortkomne lammet.
Etterpå delte presten ut boka til de frammøtte 4-åringene. Menighets-rådet besørget
kirkekaffen etterpå.
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Vi spør Kåre om han alltid har vært
politiker? Nei, det var først på slutten av
1970 åra at naboen  Per Kristenstuen var
svært aktiv med å verve medlemmer til
Arbeiderpartiet, at jeg fikk interesse for
dette. Jeg ble valgt inn i kommunestyret
i 1979 og vært medlem der i 28 år til
2007. Jeg har også vært leder i det loka-
le arbeiderlaget, først her i øvre dalen
når det var fire arbeiderlag i bygda og
senest Snertingdal Arbeiderlag etter at
det fire ble slått sammen til et lag. Jeg
var også formann i Gjøvik Arbeiderparti
i noen år.

Gjennom åra har jeg arbeidet mest med
helse- og sosialpolitikk. Det mest spen-
nende oppdraget var ledervervet i byg-
gekomiteen for Haugtun sykehjem, hvor
det ble påkostet mye penger for å gi
pasientene et godt sted å være. Jeg arbei-
det også med å skaffe tomter til
omsorgsboligene i Doktorstien og bak
sykehjemmet her i dalen.

Du var også varaordfører og ordfører i
noen år? Ja jeg ble ordfører i to år fra
2001 da Tore Hagebakken ble statssekre-
tær og ble valgt til ordfører i to år fra
2005.

Vi snertingdøler var ganske stolte da.
Hvordan var det å være ordfører når du
kom fra en utkant av kommunen? Det
var ikke noe problem, jeg følte at jeg var
akseptert av folk i alle lag.  99% av alle
jeg har møtt i forskjellige sammenheng-
er er koselige folk.

Du har også hatt forskjellige verv i
idrettslaget oppi her? Ja først var det
restaurering og utbygging av samfunns-
huset Lindheim. Da Johan Hermann
Skogli kom oppi her som kjøpmann i
Lia var Lindheim i dårlig stand. Han ble
formann i idrettslaget og fikk med seg

mye folk til forskjellig dugnadsarbeid.
Første oppgaven min var å få Lindheim
over fra småbrukerlaget til idrettslaget.
Liaplassen ble også satt i stand igjen? Ja
Johan Hermann var mest interessert  i
fotball og noen år stilte vi med A- lag
oppi her. Det var også guttelag som del-
tok i Norway cup i noen år. Husker godt
at vi var med gutta våre til Oslo på det.
Lysløype ble også bygd? Ja den ble også
bygd på dugnad. Her var det Johannes
Røstad som sto i spissen for det arbeidet.
Å så har vi Snertingdalshallen, hvor du
er leder i styret nå. Ja det meste av den
er også bygget på dugnad. Her var Olav
Ringsrud den store primus motor. Han
fikk med seg folk fra hele øvre dalen og
klarte på den måten og gjennomføre
byggeprosjektet. På nitten-sytti og åttiå-
ra var det stor dugnadsånd i bygda vår
og jeg håper den snart kommer igjen,
slik at vi kan holde liv i lag og forening-
er også i framtida.

I tillegg til alt dette og arbeid på Gjøvik
drev dere gården her? Ja vi tok over
gården i 1980 og drev med melk- og

kjøttproduksjon. Drev også med pelsdyr
i 5 år og fikk bygget ny låve. Vi Hadde
god hjelp av mine foreldre i mange år,
men det var Bjørg som måtte ta morgen-
stellet i fjøset alene. Hun foret også pels-
dyra.

I 2009 ble du valgt inn i menighetsrådet
for en 2 års periode. Hvordan opplevde
du det? Det var en fin periode. Lærte
mye om hvordan kirken er oppbygd. Og
så fikk jeg fortsette i fellesrådet hvor jeg
hadde vært representant for kommunen i
mange år. Også må jeg fortelle at å reise
rundt å selge lodd for menighets-basaren
var en hyggelig opplevelse. Folk var
hyggelige, kjøpte lodd og tror jeg kunne
drukket kaffe på hvert sted, hvis jeg
hadde hatt tid til det.
Jeg ønsker at kirken skal være for alle til
vanlig. Vanlige folk vil kirken vel. Da
jeg var ordfører var det mange som ring-
te når de såg noe vedlikehold som burde
vært utført ved kirkene.

Håper den nye gudstjenestereformen vil
involvere flere enn menighetsrådet i kir-
kens arbeid.

Før Kåre ble ansatt i Vann, avløp og
renovasjon (VAR)-seksjonen i kommu-
nen i 1979 var han i militæret i tre år og
maskinfører hos Paul Berg. Da han nå
blir pensjonist så spør vi Bjørg om det
blir godt at han skal bare være hjemme?
Det blir nok godt, men også frement.
Men jeg har ikke noe tro på at han slår
seg til ro. Han har fortsatt noen verv og
så har han blitt med i fylkestinget. Ja,
skyter Kåre inn, det er først nå jeg er
blitt «ordentlig» politiker, for nå har jeg
fått I-PAD.

På besøk hos Bjørg og
Kåre Haugen
Tekst og foto: Bernt Nygård

I anledning av at Kåre Haugen blir pensjonist fra 1. januar har vi besøkt han
og kona Bjørg hjemme på Storsveen i Øvre Snertingdal. I tillegg til fast arbeid
på Gjøvik har han hatt mange verv i idrettslaget, lokalt og for Gjøvik
Arbeiderparti som toppet seg med ordførervervet i Gjøvik kommune, tilsam-
men fire år. Medlem av menighetsrådet her i dalen har han også vært, mens
Bjørg har vært hjemme og passet hjem og fjøs.



9
PÅ KIRKEVANGEN

Jeg møter to ”blide jenter” en onsdag i
siste halvdel av november. Egentlig
skulle jeg møtt dem noen dager tidli-
gere, nemlig 11.11. 2011, kl.11.00! Det
var da det hele startet: Mari og Rigmor
flyttet sine virksomheter til felles area-
ler i den tidligere orgelfabrikken i
Snertingdal sentrum. For Rigmor sin
del var det denne gang snakk om å flyt-
te til andre lokaler i samme bygg, mens
det for Mari sin del var snakk om flyt-
ting fra COOP - bygget til nabobygget.
Og, selve åpningen i nye lokaler ble
(selvsagt!) lagt til fredag 11.11. 2011,
kl.11.00! Slike sjeldenheter må jo
utnyttes!

Hvem Mari og Rigmor er det så jeg
snakker om? Jo, det er Mari Nordseth
og Rigmor Skaug-Pedersen, den første
innen blomster, interiør og (for tiden)
julepynt, den andre med fotklinikk,
fottøy og klær. De har nå skrevet
kontrakt med Ole-Christian Schrøder
og flyttet sammen i lokaler som tidli-
gere huset verksted. Etter mye rydding

og storrengjøring framstår rommene i
dag som lyse og trivelige, med stor
takhøyde. Det er innbydende å avleg-
ge damene et besøk, enten det er
snakk om å få stelt sine undersåtter,
pynte opp med blomster til helga –
eller gjøre noen nyanskaffelser innen
klær, skotøy eller interiør. 

Bakgrunnen for samlokaliseringen er å
kunne hjelpe hverandre litt. Begge dri-
ver det en kan kalle ”enkeltkvinnebe-
drifter”, og da kan det være greit å
kunne bistå hverandre litt innimellom.
De understreker at det fortsatt er to
helt atskilte bedrifter, men at de blir
litt mindre bundet på denne måten.
Det er bl.a. mulig å ordne korte æren-
der utenfor butikken mens den andre
passer på. For kundene har samlokali-
seringa ført til utvidet tilgjengelighet.
Det er åpent 6 dager i uka, og åpnings-
tida er noe utvidet, for Maris del til kl.
19.00 onsdager og til 14.00 på lørda-
ger, mens det for Rigmor`s del er blitt
1 ½ dag ekstra i uka. Vareutvalget har
også blitt større.

Trafikken på åpningsdagen den 11. var
over all forventning. Selv om ikke alle
flyveblad nådde ut helt som planlagt,
var det ”stormfullt” hele dagen. Kaffe
ble servert og noe å bite ti.  Det er
tydelig art snertingdølene setter pris på
at noen tør satse også i ”grisgrendte
strøk”! De satser nå på søndagsåpent
de to siste søndagene før jul, og begge
håper på stor trafikk! 

Mari og hennes blomster går lyse tider

i møte siden julemåneden desember
står for mye av omsetningen i vinter-
halvåret. Hun kan levere alt innen
blomster til jul, og har også et betyde-
lig utvalg pynt. Fra hyllene lyser blide
nissefjes mot oss, og utvalget av stea-
rinlys er bra. Her er det mulig å få
kjøpt det meste til jul og andre helger/
høgtider! Hun kjører for øvrig ut
blomster alle seks dager i uka!

forts. neste side

Mari Nordseth ved siden av noen av
blomstene og interiøret hun fører

Rigmor Skaug-Pedersen med noe av
kleskolleksjonen – samt noen av sko-
ene i bakgrunnen. Bildet skal for
øvrig ikke illustrere at dette oppfattes
som et ”hodeløst foretak”

Gode sko fra Green Comfort. Det er
heller ikke mye å klage på hva gjelder
utseende og utforming

Sokker, klær, planter og potter i
skjønn forening

Innerst i lokalet er det muligheter for
en stille stund – eller, som bildet indi-
kerer; aktivisere seg litt som barn –
eller sammen med barn

Grønne planter og interiør i fin
”sammenplanting”

Her er det lov for alle å være glad!
Tekst og foto: Magnar Sjevelås
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fra forrige side...

Rigmor driver fotklinikk som ligger i
et eget rom i lokalene. Skotøy og sok-
ker må sies å høre naturlig sammen
med denne type virksomhet. Skoene
hun selger er unike, og hun har fått
mange positive tilbakemeldinger fra
kunder som har kjøpt. Det unike er at
fabrikanten Green Comfort legger
skoas fjæring til innersålen. Sålen
fungerer som tusenvis av små fjærer
og gir god støtdemping. Dette er en
løsning som virker gunstig inn på føt-
tenes små muskler og på blodsirkula-
sjonen.  Green Comfort har tatt ver-
denspatent på denne løsningen.
Innersålene i enkelte av skotypene er
for øvrig mulig å ta ut og benytte i
andre sko. 

Det benyttes heller ikke syntetisk
materiale i skoene; sålene er av
rågummi, mens det benyttes ekte
skinn, ofte fra sau eller kalv, til over-
delen på skoene. Fabrikken kan også
lage spesialtilpassede sko på bestil-
ling. Ellers er det mulig å få kjøpt
ulike typer velgjørende fotkremer, kre-
mer som kun er tillatt solgt av de med
kompetanse som fotterapeuter. 

Rigmor selger også klær i alle stør-
relser, levert av Friendtex. Hun fortel-
ler at julekolleksjonen av kjoler aller-
ede er utsolgt, til fornøyde kunder.
Noe av det hun selger er håndlaget i
Nepal, hvilket betyr at ikke to plagg
er helt like! Dessverre for oss menn
er leverandøren i ferd med å slutte
med herreklær. Når disse linjer leses
er det sannsynlig at utvalget for herrer
er ganske tynt. Men, da får vi i stedet
se desto mer på flott dametøy. 

Siden både skotøy og det meste av
klærne kommer fra danske leverandø-
rer kan det komme godt med at
Rigmors mann, Ole Pedersen, er
dansk – og kan argumentere på leve-
randørens eget språk!

Juleevangeliet
(Fortellingen om Jesu fødsel)

Lukas 2,1-14
1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser
Augustus
om at hele verden skulle innskrives i manntall.

2 Denne første innskrivning ble holdt mens
Kvirinius var landshøvding i Syria.

3 Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

4 Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea,
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,

5 for å la seg innskrive sammen med Maria,
sin trolovede, som ventet barn.

6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,

7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte,
svøpte ham og la ham i en krybbe.
For det var ikke plass til dem i herberget.

8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og
holdt nattevakt over sauene sine.

9 Med ett stod en Herrens engel foran dem,
og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.

10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke!
Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for
hele folket:

11 I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Kristus, Herren.

12 Og dette skal dere ha til tegn:
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»

13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden
blant mennesker som har Guds velbehag!»
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LysVåken 
i Seegård kirke 2011
Av: Emma Onsrud

Første helga i advent ble det arrangert LysVåken
i Seegård kirke for fjerde år på rad. LysVåken er
et arrangement hvor 11-åringene i menighetene
blir invitert til å sove over i kirka. Hele 30 11-
åringer og 12 ungdomsledere var påmeldt, noe
som er veldig bra! Sammen med god kjøkken-
hjelp og nattevakter ble arrangementet veldig
vellykket!

Det som var nytt i år var kristuskransen.
Kristuskransen er et perlearmbånd som kan gi
hjelp til for eksempel bønn og meditasjon. Hver
perle har sin egen hemmelighet. Perlene ble
gjemt rundt omkring på forskjellige steder i
kirka. 11-åringene ble delt opp i grupper og skul-
le finne alle perlene. Deretter skulle armbåndene
lages. Med litt hjelp av flinke ungdomslederne
gikk dette kjempebra! 

Etter kristuskransen var det tid for å øve dans.
Dansen var det Malin Nordby med fler som sto
for. Sangen var selvfølgelig LysVåken-sangen.
Etter bare en time med øving, ble alle lederne
invitert inn i kirkerommet for å se på resultatet.
Jeg tror alle lederne ble mektig imponert over
hvor flinke 11-åringer vi har i Snertingdal!
Senere kom det et filmteam fra Ynglingen som
filmet det hele. Filmteamet dro rundt i alle
Gjøvik-kirkene for å lage en film som barna fikk
se før de la seg. 

Etter et vel gjennomført opplegg, var det tid for å
ta kvelden. Før de sovnet ble filmen vist på lerret
inne i kirkerommet. Dette slo virkelig an! Etter
noen godnatt-historier sovnet de fleste, men noen
klarte også i år å holde seg våkne til neste mor-
gen…

Søndag morgen startet vi dagen med frokost før
vi gikk gjennom programmet for gudstjenesten.
Alt gikk som det skulle, og jeg tror at alle som
kom for å se på var veldig stolte. 
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Førjulstida blir ofte ei travel tid. Det er mye vi ønsker
skal være i orden til julehøytiden ringes inn. For å finne
ut noe om hvordan dette var før, tok jeg en prat med et
par naboer som har levd så lenge at de husker hvordan
det var på den tid da det var både tjenestejente og dreng
på garden, og det å eie en fryseboks var ikke vanlig.

Samtalen kom raskt inn på mat, og alt arbeidet som var
med slakting før jul. Slaktingen skulle alltid foregå på
voksende måne – da ville det bli best og mest mat av
slaktet. De fortalte eksempel på at de hadde solgt 2 års-
kalver til slakt, med nøyaktig lik vekt, men ulik månefa-
se. Det viste seg, fortalt de, at det ble mye mer mat av
kalven som ble slaktet på voksende måne (ny-måne), i
forhold til den som ble slaktet på minkende måne (ned-
fase).

Det var vanlig å slakte en årskalv og ei grisepurke. Purka
måtte slaktes utenom brunsttid, og når dette skulle tilpas-
ses månefasen kunne det bli tett innpå jula før slaktingen
startet. Dagene før slaktinga tok til skulle alle trebunker
og kjørel skures reine. Til dette arbeidet ble det kokt bre-
skelåg. Det var trebunker til å legge ned mat i og saltbal-
je til tørrsalting. 

Thorvald Rønningen var bygdeslaker, og kom med slak-
temaske og arbeidsredskap. Dagen startet med god fro-
kost. Skollevatnet var varmet opp i bryggepanna. Så fikk
grisen på trynetau, og ble geleidet utefor fjøsdøra der den
ble avlivet. Da var slaktekjerringa klar til å ta blod. Her
ble det brukt turu til å røre med, eller man brukte ”bare
nevene”. Det måtte røres hele tiden, slik at det ikke skul-
le levre seg / klumpe seg sammen. Blod ble brukt til
pølse, klubb og blodpudding. Så dro de grisen på snøen
inn i bryggerhuset for skolding og videre bearbeidelse.
Det var tidkrevende og krevde mye godt varmt vann. 

Innvoller og innmat ble så tatt ut og alt som kunne bru-
kes til mat ble tatt vare på. Det ble plukket smult av inn-
voller og tarmer. Tynntarmen ble brukt til pølse, så den
ble vrengt og tråkket i snøen for rengjøring, før den ble
skrapt ren for fettrester mellom 2 strikkepinner. Pinnene
måtte holdes passe fast, og det hendte nok at tarmen ble
revet av. Den ble så lagt i saltvann til den skulle brukes. 

Lever ble brukt til leverpostei, og ellers stekt til middags-
mat med god saus på. Hjerte, lunger og nyrer ble brukt i
spekepølse sammen med annet avskjær. Smultet ble tatt
vare på og brukt til bakst. Slakteren grovdelte så grisen
og skinkene ble lagt ut på snøen for avkjøling. Jeg får
inntrykk av at det alltid var mye snø.

Nå trengte slakteren ei pause, og det var tid for dugurd. 
Så var det årskalven som skulle ut. Den ble leid bort til
skjulet hvor den ble avlivet og tappet for blod. Den ble
så heist opp og flådd. Innmaten ble blandet med griseinn-
maten i spekepølsa, eller det ble laget innmatkaker. 

Spekepølse ble stappet i tarmer fra kalv. Kalven skulle så
henge over natta. Før slakteren dro hjem var det middag,
og sammen med oppgjøret fikk han med seg en ”slakter-
beta”- et stykke av gris og kalv.

Om kvelden, når skinkene var kalde skulle de legges til
salting. Det ble bruk tørrsalting, sammen med pepper og
salpeter. Etter hvert ble det lake som skulle slås over
skinkene flere ganger. Her skulle de ligge til utpå våren,
til de var ferdig saltet, før de ble hengt på stabburet til
speking. Når gauken gol om våren var det tid for å
smake på skinka.

Neste dag startet oppdelinga. Det ble tatt ut steker, indre-
og ytrefilè. Ribba ble stekt og lagt ned på dunker og lod-
det. For å legge ned trengtes god kraft, og ofte måtte de
ta natta til hjelp for å få kokt kraft. Den skulle gjerne
koke 2-3 timer. Av kjøttet som var igjen på beina ble det
laget kjøttsylte - til pålegg. Sideflesket ble lagt på salt-
balja. Av ryggen ble det ”kålvørkje”. Det fineste avskjæ-
ret ble malt hjemme, tilsatt litt spekk og krydder m.m til
karbonader. Disse ble stekt og hermetisert på donk med
kraft. Så bar det på hakka med det som skulle bli pølser
og kjøttkaker, ofte kunne det være 30-40 kg. eller mer.

Imens ble det tid til å sy rull. Her ble det brukt kalveside,
som ble skåret til passe. I rullen ble det brukt fint
avskjær, sammen med litt spekk, løk og krydder. Den ble
så sydd, og lagt i saltlake til den skulle kokes. 

Da farsen kom hjem ble det travelt med å steke og koke.

Juleforberedelser
”før i tida” 

Tekst og foto: Turid L. Skundberg
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Kjøttkaker ble lagt på dunker og loddet ned. Det var
karsarbeid, eller det kunne være ”omreisende som sto for
loddingen. God hygiene og god kraft var viktig for et
godt resultat, hvis ikke ble maten skjemt. Til sist ble det
kokt sylte av hodet på gris og kalv. Rykende varmt ble
kjøtt og spekk lagt lagvis, tilsatt krydder og gelatin.
Syltelabber ble også brukt til mat, men det var mye jobb
å rense dem, og ikke alle spiste disse. 

De forteller også om en spesiell hendelse et år som de
hadde husstellærer Frk. Engelien boende på gården. Hun
holdt 3 mndrs. husstellkurs for jentene etter konfirmasjo-
nen. Hun mente bestemt at hjernen på dyr var god mat,
og det ble laget hjernekaker etter hennes oppskrift. 

Smaken var omdiskutert, og det ble aldri senere laget. 
Videre nevnes lutefisk, som ble laget fra tørrfisk, en pro-
sess som med luting og utvanning tok ca. 14 dager.
Ølbrygging hørte også julen til, med einer og ingefær
brukt sammen med tomtebrygg. 

Julebaksten av alle sju slag småkaker var gjort tidlig,
men alt som måtte være ferskt, så som lefse, kaku og

julekake ble laget like inn i jula. De nevner også at det
ble separert og laget smør.

Da julen kom var det rikelig med fersk mat av alle slag.
Tjenestefolka var på garden julekvelden og var med i
kosten. En tradisjon var det også at de til jul skulle gå
med sending, en kurv med mat til de som trengte litt eks-
tra. Juledagene skulle bruker til å gå på besøk, eller ha
besøk. Da skulle det gjerne være både middag og kvelds-
mat før man tok fatt på hjemturen. Da hadde alle tid nok
og kunne slappe av i julehøytiden.

Noen slakter grisen hjemme fortsatt. Trond Haug i aksjon
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Sammen
om gudstjenesten
� Den norske kirke innfører en ny
ordning for hovedgudstjeneste
fra 2011
� Den nye ordningen gir mulighet til
større bredde og variasjon i den
lokale gudstjenesten
� Flere skal være med og prege
gudstjenestelivet i menigheten

Variasjon og gjenkjennelse
Ny ordning for hovedgudstjeneste innføres i Den norske
kirke fra 1. søndag i adventstiden 2011. Dette gir menig-
hetene økt frihet til å prege det lokale gudstjenestelivet.
Mulighetene for variasjon er store. En kan velge blant en
rekke alternative bønner, menighetssvar og ulike musi-
kalske og visuelle uttrykk i gudstjenesten. En slik lokal
frihet er allerede innarbeidet i mange andre kirkesam-
funn.

Flere muligheter for lokale valg betyr imidlertid ikke at det
skal velges nytt for hver gudstjeneste. Gleden over gjen-
kjennelse og gjentakelse er noe av liturgiens hemmelig-
het.

Bli med og tenk nytt!
Den nye gudstjenesteordningen introduserer en ny måte
å tenke på. Tidligere har vi hatt en gudstjenestebok
der det meste har vært fastlagt for hele kirken. I den nye
ordningen skal menigheten i langt større grad prege
gudstjenestens profil, og flere skal involveres i arbeidet
med å forberede og gjennomføre gudstjenestene.

Det mest nyskapende ved denne ordningen er at menig-
hetsrådet skal utarbeide en lokal grunnordning for guds-
tjenestelivet i soknet, i samarbeid med prest, kirkemusi-
ker, andre ansatte og frivillige i menigheten. Før den
lokale grunnordningen blir fastsatt og sendt til biskopen
for godkjenning, skal menighetsmøtet få uttale seg. Alle
stemmeberettigede kan delta i menighetsmøtet.

I den lokale grunnordningen avgjør menigheten hvordan
høymessen og eventuelt andre typer hovedgudstjenester
skal feires i soknet.

Menigheten kan opprette et gudstjenesteutvalg og la
mennesker med ulik alder, livssituasjon og funksjonsev-
ne delta som medliturger. Ved at flere tar medansvar for
gudstjenesten, vil den også få et mer lokalt preg.
Visjonen er en gudstjeneste for alle.

Nye musikalske uttrykk
Den nye ordningen åpner for større bredde i gudstjenes-
tens musikalske uttrykk. Menigheten kan velge liturgisk
musikk innenfor ulike sjangere som nyere rytmisk popu-
lærmusikk, gregoriansk musikk, folketoneinspirert
musikk, nyere klassisk kirkemusikk - eller den musikken
som har vært i bruk siden 1977. Kor, forsangere, orgel,
instrumentalister og band kan bidra til menighetens
sang.

Ulike musikkstiler kan anvendes i samme gudstjeneste,
eller legges til de forskjellige typer hovedgudstjenester
menighetsrådet vedtar.

Estetikk, stillhet og bevegelse
Den nye gudstjenesteordningen legger større vekt på det
estetiske, på det vi kan sanse i gudstjenesten - bilder,
drama og liturgisk dans.

Bevegelser og handlinger i gudstjenesterommet får stør-
re plass – prosesjoner, frembæring av brød og vin, bøn-
nevandring og lignende. Det er også lagt større vekt på
stillhet i gudstjenesten – til ettertanke og bønn.

Norsk og verdensvid sammenheng
I to tusen år har den kristne gudstjenesten vært feiret -
og i vårt eget land i mer enn tusen år.

Kristne har kommet sammen på søndagen, dagen for
Jesu oppstandelse. Hele denne tiden har gudstjenesten
hatt en felles grunnstruktur,

Den nye gudstjenesteordningen omfatter:
– Ordning for hovedgudstjeneste
– Ordning for dåp
– Regelverk for gudstjenestelivet
– Tekstbok
– Liturgisk musikk
– Ny salmebok og koralbok
(planlagt utgitt i 2013)

Mer om gudstjenestereformen:
www.kirken.no/gudstjeneste
Materiell til gudstjenesteordningen
bestilles fra Eide forlag:
www.eideforlag.no
Se også
www.gudstjeneste.no eller
www.gudsteneste.no
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Luciadagen eller
Lussimesse
(13. desember) er en liturgisk minnedag
i den katolske kirkes og i den ortodokse
kirkes liturgiske kalendre for den sicili-
ansk martyren den hellige Lucia. Dagen
er innen den katolske kirke mest markert
på Sicilia og i Italia, men den er blitt
utbredt også utenfor den katolske kirke,
ikke minst i Sverige.

Dagen for feiringen av Sankta Lucia fal-
ler tidsmessig alltid i adventstiden. Selv
om dette kirkehistorisk ikke er på grunn
av en tilknytning til adventstiden, men
rett og slett fordi den hellige Lucia skal
ha lidd martyrdøden den 13. desember,
oppleves festlighetene, særlig i
Skandinavia, nok som en førjulsskikk
som er med på å berede grunnen for
julefeiringen.

Sankta Lucia
Den hellige Lucia av Siracusa var en
kvinne født på 280-tallet i Siracusa på
Sicilia. Det er flere legender rundt histo-
rien om hva som skjedde med henne, da
det ikke er klart hva som faktisk skjed-
de. Det som er sikkert er at hun led mar-
tyrdøden rundt år 300. De forskjellige
legendene forteller om at Lucia bad til
Gud om at moren, som var dødssyk,
skulle bli frisk, og da det skjedde brukte
hun pengene som hun hadde fått av
moren til å gifte seg for, til gaver til
byens fattige. Stattholderen på stedet
likte kristendommen dårlig, og beordret
henne drept da hun fortale historien om
moren til alle som ville høre, og det tok
flere forsøk før hun tilslutt døde. Hun
skulle blant annet blitt forsøkt å bli
brent, men ilden rørte henne ikke.

Hun ble etter sin død oppnevnt til hel-
gen; «Sankta Lucia» - eller «Den hellige
Lucia av Siracusa», og ble en skytsengel
for byen Siracusa.

Navnet Lucia stammer fra det latinske
ordet Lux, som betyr lys (jf. spansk luz,
italiensk luce). St. Lucias martyrdød ble
i den katolske kirkens kalender markert
på hennes dødsdag 13. desember.

Eldre Luciafeiring
Da kristendommen kom til Norden, ble
dagen en merkedag på primstaven.
Elementer fra katolsk tro blandet seg

med urgamle tradisjoner, og Lucia ble
også blandet sammen med Lucifer, den
onde. Til dette kom at i den julianske
kalenderen var 13. desember den lengste
natta i året. Dermed oppsto tradisjonen
om Lussi langnatt, om åsgårdsreia av
tusser, troll og underjordiske som for fra
hus til hus og passet på at alt var klart til
jul. Var det ikke det, kunne åsgårdsreia
gjøre hærverk.

I Vest-Sverige ble luciamorgenen feiret
med kvinner med hvite drakter og lys-
kranser i håret, mat og drikke. Denne
tradisjonen er muligens av tysk opphav,
hvor det var vanlig å kle opp ei jente
med hvite klær og lys i håret for som
Christkindlein, Kristusbarnet.

Moderne Luciafeiring 
Stiftelsen Skansen, eierne av folkemuse-
et og folkeparken med samme navn i
Stockholm begynte å feire Lucia, delvis
basert på eldre tradisjoner i 1893. Først i
1927 ble det første Luciatoget arrangeret
av avisa Stockholms Dagblad. Støttet av
lokalpresse spredte imidlertid luciato-
gene seg over hele Sverige. I årene 1973
til 1980 ble Sveriges Lucia kåret på
Skansen i Stockholm.

Lucia feires i dag på skoler, daghjem, i
foreninger og på mange arbeidsplasser i
Sverige. Mange større byer kroner sin
egen Lucia, og den største Lucia-
konserten finner sted i Globen i
Stockholm, hvor flere større musikksko-
ler danner et Luciatog med 1200 delta-
kere, i følge Guinness Rekordbok ver-
dens lengste Luciatog. Et eget Luciatog
arrangeres for nobelprisvinnerne, som
får sine priser tre dager før.

Luciafeiringen har også spredt seg til
Danmark, Norge, Finland og Island, men
har her mindre omfang.

Luciadagen feiret i Barnehagen
Tradisjonen tro ble Luciadagen feiret i Skonnordtjernet barnehage den 13. desember.
Barna gikk i luciatog og sang av alle krefter og spiste lussekatter. Her er 5 åringene
samlet før avgang. Etter de var ferdige i barnehagen gikk de i tog og sang for beboer-
ne på Snertingdal Omsorgsenter, noe som var en opplevelse for de som var tilstede.

Lussebulle, eller lussekatt
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Det var gresselig kaldt. Det snedde, og det begynte å bli
mørke kvelden. Det var da også den siste kvelden i året,
nyttårskvelden. I denne kulden og i dette mørket gikk det
en liten fattig pike, barhodet og med bare føtter gjennom
gatene. Ja, egentlig hadde hun hatt tøfler på seg da hun
gikk hjemmefra, men hva hjalp det? Det var noen riktig
svære tøfler, så store at moren hennes hadde brukt dem
den siste tiden, og den lille piken mistet dem da hun
skyndte seg over gaten, akkurat idet to vogner for forbi i
voldsom fart. Den ene tøffelen klarte hun ikke å finne
igjen, og den andre tok en gutt og 1øp sin vei med. Han
sa at han ville bruke den til vugge når han selv fikk barn.

Og der gikk den lille piken med de bare, små bena, som
var røde og blå av kulde. I et gammelt forkle hadde hun
en mengde svovelstikker, og en bunt gikk hun med i han-
den. Ingen hadde kjøpt noe av henne hele dagen. Ingen
hadde gitt henne en eneste liten skilling. Sulten og for-
frossen gikk hun der og så ulykkelig ut, stakkars liten.
Snefnuggene falt i det lange, gule håret som krøl1et seg
så pent i nakken, men slikt tenkte hun ikke det minste på.
Ut av alle vinduer skinte det lys, og det luktet så deilig
gåsestek i gaten, for det var jo nyttårsaften - ja, det tenk-
te hun på.

Borte i en krok mellom to hus - det ene stakk litt mer
fram i gaten enn det andre, satte hun seg og krøket seg
godt sammen. De små bena hadde hun trukket oppunder
seg, men hun frøs mer og mer, og hjem torde hun ikke
gå, for hun hadde jo ikke solgt noen svovelstikker. Ikke
hadde hun fått en eneste skilling heller, og faren kom til
å slå henne. Kaldt var det hjemme også, for de bodde
oppunder taket, og der pep vinden inn, enda det var dyt-
tet med strå og filler i de største sprekkene. De små hen-
dene hennes var nesten døde av kulde. Å - så godt som
en liten svovelstikke ville gjøre! Om hun bare vaget å
dra en ut av bunten, ripe den mot veggen og varme fing-
rene! Hun trakk en ut, og ritsj! som den futtet og brant!
Luen var varm og klar som et lite lys da hun holdt han-
den omkring den. Det var et underlig lys. Den lille piken
syntes hun satt foran en stor jernovn med blanke mes-
singkuler og messingrør på. Ilden brant så vidunderlig og
varmet så godt. Å, så deilig det var! Den lille piken
strakte allerede føttene fram for å varme dem også - da
gikk flammen ut, kakkelovnen forsvant, og hun satt der
med en liten stump av den utbrente svovelstikken i han-
den.

Hun ripet av en ny, den brant og lyste, og der hvor lys-
skinnet falt på muren, ble den gjennomsiktig som et styk-

ke flor. Hun så helt inn i stuen, hvor bordet sto dekket
med skinnende hvit duk og fint porselen, og en stekt gås
sto og dampet så deilig, fylt med svisker og epler. Og det
herligste av alt var at gåsen hoppet ned fra fatet og vral-
tet bortover gulvet med gaffel og kniv i ryggen, helt bort
til den lille piken kom den. Da sloknet svovelstikken, og
så var det ikke noe annet å se enn den tykke, kalde mur-
veggen igjen.

Så tente hun en ny. Da satt hun under det vidunderligste
juletre. Det var enda større og finere pyntet enn det hun
hadde sett gjennom glassdøren hos den rike kjøpmannen
siste julekveld. Tusen lys brant på de grønne grenene, og
farveglade bilder, slike som de pynter i butikkvinduene
med, tittet ned på henne. Den lille piken strakte begge
hendene i været - og da sloknet svovelstikken. Alle jule-
lysene steg høyere og høyere, og nå så hun at de var de
klare stjernene der oppe. En av dem falt og laget en lang
ildstripe på himmelen.

“Nå døde et menneske!” sa den lille piken, for gamle
mor hadde sagt at når en stjerne faller, så går en sjel opp
til Gud. Mormor, som nå var død, var det eneste mennes-
ke som hadde vært snill mot den lille piken.

Hun strøk igjen en svovelstikke mot muren. Den lyste
opp rundt om, og i skinnet sto gamle mormor, så klar, så
strålende. så mild og god.

“Mormor” ropte den lille piken. “Å, la meg få være med
deg! jeg vet at du er borte når svovelstikken går ut, borte
akkurat som den varme kakkelovnen, den deilige gåses-

Piken med svovelstikkene 
fortelling av H.C. Andersen
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teken og det store, vakre juletreet!” Og så strøk hun fort
av alle de svovelstikkene som var igjen i bunten, for hun
ville holde på mormoren. Og svovelstikkene lyste med
en slik glans at det ble lysere enn midt på lyse dagen.
Mormor hadde aldri vært så vakker før og så stor. Hun
løftet den lille piken opp på armen sin, og de fløy i lys
og glede, så høyt, så høyt. Det fantes ingen kulde mer og
ingen sult og angst - de var hos Gud.

Men i kroken ved huset satt den lille piken og var død da
den kalde morgenen kom, hun var frosset i hjel den siste
kvelden i det gamle året. Hun satt der med røde kinn og
et smil om munnen.

Nyttårsmorgenen gikk opp over den lille døde, som satt
der med svovelstikkene sine. En bunt av dem var nesten
brent opp. Hun har villet varme seg, sa folk. Ingen visste
noe om alt det vakre hun hadde sett, og om hvordan hun
var gått sammen med mormor inn til nyttårs glede i strå-
leglans. 

Hilde
Engevold

Søndag 13. nov- 11 fikk menigheten i Snertingdal møte
Hilde som er nytilsatt i Trosopplæringen i Gjøvik
Kirkekommune, og vil således ha arbeidsområde også i
Snertingdal.. Hun startet som ”Ett-åring” i
KFUM/KFUK i 2004/2005. Hun har lang erfaring med
arbeid blant barn og unge fra Østre Toten.
Vi ønsker henne varmt velkommen og håper på godt
samarbeid i vår menighet.
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Roger Engen: 977 68950 - Steffan Stanes: 990 20530

Åpent
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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
Dåp
23.10. Nicolay Torpen Østerbø,

døpt i Aurdal Kirke 
13.11. Anna Skundberg Grøndahl
13.11. Rakel Nordseth

Døde
Olaf Ødegård, f.1921
Bjørn Aage Ringvold, f.1935
Kjell Normann Nersveen, 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



24.des. Julaften
Nykirke kl. 14.30 v/Christina
Grevbo
Seegård kl. 16.00 v/Christina
Grevbo
Takkoffer begge kirker: Kirkens
nødhjelp
- Luk. 2,1-20

25.des. 1. Juledag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt
- Joh. 1,1-4

1.jan. Nyttårsdag
Seegård kl. 17, 
Juletrefest
- Matt, 1,20b-21

8.jan. Kristi Åpenbaringsdag
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring
- Luk. 2,40-52

15.jan. 1.s.e. Kristi Åp.
Seegård kl.12, v/Hansen
Evangelisenteret deltar.
Takkoffer: Evangelisenteret. 
-Mark. 1,3-11

22.jan. 2.s.e. Kristi Åp.
Nykirke kl. 12, v/Hansen og Arne
Bøe. Takkoffer: Normisjon region
Oppland
-Joh. 4,4-26

29.jan. 3.s.e. Kristi Åp.
Seegård kl. 12, v/Hansen og
Solbakken
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband
- Joh.9,1-7+35b-38

5.febr. Såmannsøndagen
Nykirke, kl. 12, Holm og Skard
Konfirmantpresentasjon
Snertingdal Gospelkor deltar
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring
- Mark. 4,26-34

12.febr. Kristi Forkl. Dag
Seegård kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Kirkens Bymisjon.
- Mark. 9,2-13

19. febr. Søndag før faste
Betel kl. 12, v/Hansen og Kjell
Holm
Takkoffer: Bedehusforeningen
- Joh.12,20-33

26.febr.1.søndag i faste
Seegård kl. 12, v/ Hansen
Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring
- Matt. 16, 21-33

4.mars  2.s.i faste
Skihytta kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Åsen Vel.
- Luk. 7,36-50

11.mars 3.s. i faste
Nykirke kl. 12, v/Sønstegaard
Takkoffer: Menighetens Trosoppl.
- Mark. 9, 17-29 

18.mars 4.s. i faste
Seegård kl. 12, v/Hansen
Vardal Gospelkor deltar
Takkoffer: Menighetens arbeid.
- Joh. 3, 11-16

25.mars Maria Budsksapsdag
Nykirke kl. 12, v/ Holm og Skard
Temagudstjeneste, Konfirmantene
deltar. Takkoffer: Menighetens
Trosopplæring

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Starndgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening NLM
Onsdag 25.januar
kl.19.00 Misjonsmøte
Onsdag 29.februar
kl.19.00.Misjonsmøte
Onsdag 28.mars
kl.19.00.Misjonsmøte

Øvre Snertingdal misjonsfor-
ening NLM
Onsdag 18.januar
kl. 19.00.Misjonsmøte på Betel
Onsdag 15.februar
kl.19.00.Misjonsmøte
Onsdag 21.mars
kl.19.00 Misjonsmøte på Betel

Midt Snertingdal misjonsfor-
ening NLM
Torsdag 12.januar
kl. 19.00. Misjonsmøte på Sion
sammen med Sions venner.

Skogheim Normisjon
Onsdag 14. mars
kl. 19.00. Misjonsmøte i Seegård
kirke v/Arne Bøe

Velkommen til

gudstjeneste
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til neste nummer er
torsdag 1. mars 2012


