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Fra altertavla i Nykirke. Jesus innstifter nattverden. Altertavla som er datert i år 1800 sto
også i Gavekirken på Kirkerud før den ble flyttet til Nykirke i 1872. Foto: Bernt Nygård
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS
BESØKS-ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
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

Påskeundret     

”Sannelig, jeg sier deg: 
I dag skal du være
med meg i paradis” 

Tre kors på Golgata. På det midterste korset henger Jesus. På hver sin
side av ham to røvere også dømt til døden. Du kjenner fortellingen ? 
To skyldige og en uskyldig. De skyldige som innrømmer sin skyld og for-
venter sin straff. Likevel benytter den ene røveren muligheten til å spotte
Jesus, men blir irettesatt av den andre som samtidig appellerer om å bli
husket på når Jesus kommer til sitt rike. 

Vi kan tenke oss overraskelsen når svaret kommer fra Jesus: ”Sannelig,
jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis” (Luk 23.43). 
Dømt til døden, men samtidig lovet et liv i paradis. Hvilket løfte når alt
så helsvart ut ! 

Du og jeg har samme løfte som røveren. For oss er situasjon kanskje
mye mindre akutt og dramatisk enn for røveren, men likevel like kritisk
på sikt. Vi kommer nok også til å måtte dø en fysisk død. Vi er også i
utgangspunktet dømt til ”døden” - til et liv uten Gud. 

Men Jesu død har tatt bort straffen i vår fysiske død. Når vi bekjenner
våre synder, tar vi mot Jesus som vår frelser og får et løfte om å være
hos ham til evig tid. 

Også i dag er Jesu kors et skille mellom menneskene. På den ene side er
de som avviser hans tilbud. På den annen side de som erkjenner sin
synd og tar mot tilbudet om frelse. Takk Gud for at vi får ta imot!

Gunnar Førland , Setertjernkapellet.
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Oppslagstavla
Områdestevnet 2012  for Det Norske
Misjonsselskap blir i Hunn kirke 29.mars:
Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Jens Dale
Kl. 12.30: Bevertning. “Mesnalisuppe” 
Kl. 13.30: Årsmøte med valg, drøftinger og samtale.
Kl. 15.00 – 17.00 : Festmøte som begynner med bevertning.

Velkommen !

COUNTRYKVELD
- OGSÅ MED
LIVE MUSIKK
HEGE OG PER
ØVERSVEEN DELTAR
Seegård kirke
torsdag 29. mars kl.19.00.
Enkel bevertning.

Alle er velkommen!

Snertingdal
Sanitetsforenings
jubileumsgave
i 2012
til alle kvinner som bor i
Snertingdal, er at vi for hver
enkelt
vil sponse en undersøkelse hos
spesialist i gynekologi med
inntil kr 500,-.
Dette er et kvinnehelseforebyg-
gende tiltak, som vi håper
mange vil benytte seg av.
Refusjon med inntil kr 500,- fåes
mot kvittering hos kasserer
Anne Marie Olstad. De kvinner
som allerede har utført en 
slik undersøkelse i 2012, vi få
samme sponsortilbud mot 
framlegg av kvittering.

Snertingdal Sanitetsforening
Elise Klette

Takkeannonse til
Bjarne Brobakken`s etterlatte.
Hjertelig takk for minnegaven; kr 7400,- som
kom inn ved Bjarne Brobakken`s begravelse.

For Snertingdal Sanitetsforening Elise Klette

Fasteaksjonen
I Snertingdal vil årets aksjon
forgå tirsdag 27 mars.
Bøssebærerne vil bli sendt ut
med innsamlingsbøsser fra
Seegård kirke kl. 17.00.
Konfirmantene vil også i år
danne grunnplanken i bøsse-
bærerkorpset. Men fasteak-
sjonen skal være hele menig-
hetens ansvar. Derfor vil det
være svært gledelig hvis det
er noen frivillige som ønsker
å være bøssebærer denne
dagen.Ta gjerne kontakt med
John Olav Skard 40 82 70 11.

”Livet i sorg og glede”
Temakveld
På Biri Herredshus
torsdag 22.mars kl. 19.00
ved Odd Eidner

Vi ønsker å takke ”Hjemmets Venner” for den flotte
innsatsen dere gjør her på ”Hjemmet”. Samtidig vil vi også
få takke for gaver dere har gitt ved forskjellige anledninger.

Tusen takk! 

BEBOERE OG ANSATTE PÅ SNERTINGDAL OMSORGSSENTER
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”Kreativt styremø-

Langfredags-
gudstjeneste med
ekstra musikk
Påskens gudstjenester er sentrale i
kirkas liv, og det er gudstjenester
på alle helligdagene i høytiden.
Langfredagens gudstjeneste er
spesiell med tre tekstlesere som
leser fra beretningen om Jesu
lidelse, og det er ekstra musikk
denne dagen.

Asmund Hellerud deltar med fiol-
inmusikk mellom lesningene.
Musikken er hentet fra en av
komponisten Heinrich Ignaz
Franz Bibers ”Rosenkranssonater” 
Sontate nr. 10, som er skrevet
rundt 1675, har tittelen ”Jesu
korsfestelse og død”

Det er samme opplegg i Biri og
Snertingdal med tidspunkt kl. 10 i
Biri kirke og kl. 12 i Seegård
kirke.

Konsert
Seegård kirke søndag 18. mars kl.18.00 med

Kor 90
RAIN prosjektkor
Snertingdal Gospelkor
Hans Espen Gihle
Martin Alfshen

Alle er velkommen. Inngang kr 150,-.Annonse:

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal

I 2001 opprettet Helge Raaholdt i Øvre
Snertingdal legat til fremme av kulturelle formål
i Snertingdal, innenfor musikk, historie, med
vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige formål til-
knyttet Nykirke i Snertingdal (herunder alminne-
lig menighetsarbeide). 

Legatstyret utgjør fire medlemmer som er satt til
å forvalte legatet.

Helge Raaholdt døde 19.04.2011 og hadde tes-
tamentert alle sine eiendeler til legatet. 
Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt
ikke dekkes  av det offentlige. Legatet kan ikke
søkes til driftsmidler, men til spesielle investe-
ringer.

I 2012 skal det deles ut midler av legatets
avkastning. Begrunnet søknad sendes styrets
leder Per Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685,
2839 Øvre Snertingdal innen 15. mai 2012.

Vårkonsert i
Seegård kirke
Biri Snertingdal kantori har sin vårkonsert i Seegård kirke
søndag 13.mai kl. 19.00.
Sist høst og i vinter har koret samarbeidet med Søndre Land kirke-
kor. Denne vårkonserten inngår som en del av Inger Schiagers
avslutning og eksamen på korlederstudie i Tromsø, og en del av
sangerne i Søndre Land blir også med slik at det denne gangen blir
et utvidet kor.
Det blir ingen vanlig korvårkonsert i Biri kirke denne våren, men
koret deltar ved avskjedsgudstjenesten for Knut Sønstegård 17.juni.
Koråret avsluttes med tur til Wales og på konserten i Seegård kirke
blir det en liten engelsk avdeling.

Menighetens årsmøte i
Snertingdal Menighet
Etter Kirkeloven § 9 skal Menighetsrådet hvert år gi
menigheten en orientering om det kristelige arbeidet i
soknet. Det gis anledning til å komme med innspill og
gode ideer. Menighetens årsmøte avholdes i
Nykirke søndag 25 mars,
etter Gudstjenestens slutt.

Menighetsrådet serverer kirkekaffe. Se årsberetning
annet sted i bladet.

Det vil også bli gitt orientering om arbeidet med ny
”Lokal Grunnordning for Snertingdal Menighet”.  Et
oppnevnt Gudstjenesteutvalg skal sammen med
Menighetsrådet utarbeide et forslag som videre skal
godkjennes av biskopen. 

Det åpnes for et lokalt engasjement, og stor grad av
frivillig deltagelse i gudstjenesten, under motto:
SAMMEN FOR GUDS ANSIKT.
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KIRKEROTTENE INNTOK
SEEGÅRD KIRKE 
Mandag 5. mars inntok Kirkerottene
Vesle og Fredo Seegård kirke. 30-40
barn og deres foresatte ventet spent,
men de ventet ikke forgjeves. Vesle
og Fredo holdt en forrykende  fore-
stilling. Som vanlig er de ikke helt
sikre på hvor de er, men oppdaget
snart at de var i en kirke og at det
var en mann som het Gud og søn-
nen hans Jesus som eide kirken. De
fant en bok og leste for barna om da
Jesus stilte stormen.

Som vanlig er de i klammeri med
katten til organisten Olga og det var
spennende da de reddet livet til kat-
tungen, da de fikk han ut av en søp-
peldunk den hadde kommet seg opp
i.

En stor takk til skuespillerne Mari
Cathrine Brostuen Hagen og
Marianne Steinsrud og forfatteren
Kristian Sandmark som styrte lys og
lyd.

En stor takk også til menighetsrådet
som serverte saft og boller til barna
og kaffe til de voksne.

Foto: Bernt Nygård
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Årets konfirmanter i Snertingdal 
Konfirmantkullet i Snertingdal 2012 teller 33 ungdom-
mer og disse ble presentert for menigheten ved
Gudstjenesten i Nykirke søndag 5. februar. John Olav
Skard og Knut Sønstegård  gikk inn i prosesjon sammen
med konfirmantene. 

Under Gudstjenesten medvirket også Snertingdal
Gospelkor med friske taktfaste ord og toner. 

Konfirmasjonstiden skal gi konfirmantene en viderefø-
ring, og ikke bare en repitisjon og oppsummering.
Gjennom tilstedeværelse, deltagelse og medarbeiderskap
kan konfirmantene prege menighetens fellesskap på en
positiv måte. Konfirmantene er menighetens ansvar, men
mye av opplegget blir ivaretatt igjennom trosopplæringen
i Gjøvik kirkekommune. Lokalt kan vi huske på våre
konfirmanter gjennom at:

Vi deler tro og undring
Vi deler kristne tradisjoner og verdier
Vi deler opplevelser og fellesskap
Vi deler håp og kjærlighet

Dato for årets konfirmasjoner er:
Seegård kirke 2. september kl. 11.00
Nykirke 16. september kl. 11.00

Tekst og foto: Turid L. Skundberg

Snertingdal Gospelkor
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Fortellingen om Jesu oppstandelse er fortellingen om
et mysterium. Oppstandelsen strider mot all menneske-
lig fornuft. Den kan bare gripes i tro. Det er flere mys-
terier i den jødiske og i den kristne tro. Skapelsen av
verden i tidens begynnelse er et mysterium. Hvordan
kunne Gud skape universet av ingenting? Det kan bare
gripes i tro. Et annet mysterium er inkarnasjonen.
Hvordan kunne Guds sønn fra evighet bli et mennes-
ke? Også det kan bare gripes i tro.

Langfredag hadde ondskapen og døden seiret, i alle
fall tilsynelatende. Jesu fiender mente de hadde kvittet
seg med Jesus en gang for alle. De hadde hånet ham
inn i døden.” Frels nå deg selv hvis du er Guds sønn
og stig ned av korset,” sa de til ham.

Men det var ikke derfor Jesus hadde kommet til
Jerusalem denne påsken, for å frelse seg selv. Han var
kommet for å gi sitt liv som en løsepenge for mange.
I bibelen kan vi lese om englene. De er Guds tjenere
og sendebud. Ved spesielt viktige hendelser i frelses-
historien viste de seg for utvalgte personer. 

Påskemorgen får kvinnene ved Jesus grav møte en
engel. Han proklamerte for dem at Jesus var stått opp
fra de døde. Livet hadde seiret over døden.
Kjærligheten hadde seiret over ondskapen.

Adam og Eva hadde ført forgjengelighet og død inn i
verden. Jesus kom med liv og uforgjengelighet påske-
morgen. Oppstandelsen innledet en ny tid. Veien til
paradis og evig liv ble åpnet av ham som kaller seg
for: Veien, sannheten og livet. Soldatene ved graven
ble slått til jorden av skrekk ved synet av engelen. Hva
kan menneskelige våpen utrette mot himmelske krefter.
Soldatene hadde god grunn til å være redde.

Men til kvinnene ved graven sa englene: Frykt ikke!
Jesus er oppstått! Kvinnene trodde engelens ord og
skyndte seg av gårde for å fortelle det de hadde opp-
levd til disiplene. Det står ingen ting om at soldatene
kom til tro. Men det står videre at de fortalte jødenes
ledere hva de hadde opplevd. De fikk så penger for å
fortelle en løgn om at Jesu legeme var blitt stjålet.

Budskapet om oppstandelsen førte til tro hos noen,
mens for andre førte budskapet om oppstandelsen dem
bare lenger inn i forherdelsen.

Fortvilelsen til Jesu venner ble snudd til glede og
undring. Så var ikke alt over likevel. Gud hadde en
overraskende utvei, han reiste Jesus opp av graven.
Kanskje du synes noe er vanskelig i livet ditt? Noe
som ingen mennesker kan hjelpe deg med?

Kanskje du bærer på skyld i forhold til Guds bud?
Da er påskens evangelium gode nyheter til deg. Jesus
har sonet syndens straff. Han har gitt sitt liv som en
løsepenge for deg og meg. Ved troen på ham har vi del
i syndenes forlatelse. Jesus lever.

Han vil være vår venn når vi tar vår tilflukt til ham og
hans nåde.

Han griper inn og hjelper oss, lar alle ting tjene oss til
det gode.

Den oppstandne Kristus har himmelske krefter til
rådighet. Er Kristus for oss, hvem kan da være i mot?
De fleste i landet vårt kjenner i hovedtrekk hva som
hendte i påskeuken for nærmere 2000 år siden. Men
skal denne fortellingen bli til liv og salighet må vi lære
Jesus å kjenne, åpne oss for ham, leve i troens og bøn-
nens samfunn med ham.

Troen gjorde forskjellen påskemorgen, det gjør den
også i dag.

Påskens evangelium tenner i oss en lengsel etter å få
del i en oppstandelse som er lik Jesu oppstandelse, en
lengsel etter å få se ham som han er.

Oppstandelsen er avgjørende for det kristne fremtids-
håp. ”Vi venter de dødes oppstandelse og et liv i den
kommende verden, ” bekjenner vi i kirken. Det heter
altså at vi venter. Det innebærer en visshet om at det
vil skje. Denne visshet er tent i oss ved den hellige
Ånd, som også kalles troens Ånd.

Vi venter et liv i den kommende verden. Det høres
eventyrlig ut for mange, - bare for den som tror gir det
mening. Amen.

God Påske!

Terje Hansen

Andakt:

Nederlag snudd til seier
Tekst: Matt. 28, 1-8
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Litt nytt fra
Snertingdal
sanitetsforening  

Fra 1912 til 2012 ;
Gjennom disse 100 år har Snertingdal sanitetsforening eksis-
tert. I år feirer vi 100-årsjubileum.

I den anledning har vi gitt ut et jubileumshefte forfattet av
Frank  Solbakken. Heftet forteller vår historie, og den innsats
sanitetskvinnene har gjort i Snertingdal gjennom 100 år.

De fleste møter oss ved salg av fastelavnsris, maiblomstsalg,
støtte til fotpleie, loddsalg / basarer, hyggekvelder, skirenn,
utdeling av juleblomster og andre aktiviteter, men vår jubi-
leumsberetning viser en innsats og arbeid i vårt lokalsamfunn
gjennom 100 år, som er til å være stolt av.

Nytt av året er at Snertingdal sanitetsforening vil gi en ”vel-
kommen til verden”- gave til alle Snertingdals-babyer født i
2011. Det sendes ut invitasjoner til et felles hyggetreff i mars
måned med gaveutdeling, babysang og kveldsmat. Denne nye
tradisjonen vil gjenta seg i årene framover.

Ettersom vi er 100 år i år, vil Snertingdal sanitetsforening gi
en jubileumsgave til bygda og nærmiljøet vårt. Kr 75000 er
tiltenkt målgruppen barn og unge, idèen er en fin uteakti-
vitets-plass med lavvo. Friluftsliv og fysisk aktivitet er i høy-
este grad et helsefremmende tiltak som er i tråd med NKS sitt
arbeid. 

Den andre delen av gaven er tiltenkt alle kvinner i
Snertingdal, der Snertingdal sanitetsforening vil sponse hver
kvinne i 2012 med inntil kr 500 ved en undersøkelse hos spe-
sialist i gynekologi. Dette er et kvinnehelseforebyggende til-
tak, som vi håper mange vil benytte seg av (se annonse på
oppslagstavla).

Resten av jubileumsfeiringen vil foregå den 26. og 27.oktober
2012, med skolefrokost, åpen dag med NKS- utstilling og
kaffeservering. Det blir festkveld på grunnleggelsesdagen,
lørdag 27.oktober. 100-årsjubileum må feires!

Nærmere detaljer rundt opplegg bekjentgjøres senere.

Tekst: Elisabeth Kruse

Min salme
Takk til Per Olav Bergshaugen for hyggelig
julehilsen med salmen «Deilig er jorden».

Jeg vil sende stafettpinnen videre til Bjørn
Magne Rognstad med salmen «Det er makt i
de foldede hender». Denne salmen hørte jeg
Olav Werner sang i ønskekonserten da jeg var
smågutt og synes den er veldig fin.

Det er makt i de foldede hender 
Det er makt i de foldede hender
I seg selv er de svake og små
Men mot allmaktens Gud du dem vender
Han har lovet at svar skal du få

Refr:
Det er svar underveis, engler kommer med bud
Om det drøyer, det fram dog skal nå
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på Meg, og du hjelpen skal få

Vers 2:
Du som ber for ditt barn, dine kjære
Er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære
Himlens bønnesvar klart skal du se

Vers 3:
Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart skal du se

Med hilsen Nils Harald Bekkelund
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Nødhjelp i katastrofer:
Jordskjelvet i Haiti i 2010. Vi var der
med rent vatn, latriner, bekjempet kole-
ra og bidro med psykososial støtte.

Sultkatastrofen på Afrikas Horn i
2011 Vi bidro med rent vatn, mat,
næringsblanding til barn, bygde brøn-
ner og drev opplæring i hygiene.

Flomkatastrofen i Pakistan. Vi var
der med rent vatn, mat, telt, kjøkkenut-
styr, myggnetting og mobile helsesta-
sjoner.

Langsiktig bistand:
- Bygging av drivhus for å øke kvin-
ners mulighet til å forsørge familien i
Guatamala

- Spare og lånegrupper som starthjelp
for å etablere små bedrifter i Tanzania
- Flomsikre hus for tilpasning til kli-
maendringer i Vietnam
- Opplæring av kvinnelige solenergi-
ingeniører for å øke kvinners delta-
gelse i lokalsamfunnet i Afghanistan.

Beslutningspåvirkning:
Kirkens Nødhjelp jobber for å fjerne
årsaker til fattigdom ved å påvirke
myndigheter, næringsliv og religiøse
ledere til å ta riktige beslutninger.
Under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i
2011 utfordret vi konfirmanter og
andre til å være med å legge press på
finansministeren om å pålegge norske
selskaper å vise frem hvor mye de tje-
ner og betaler i skatt i land de opererer

i, såkalt land for land – rapportering.
Vårt krav var at finansministeren skul-
le forsikre oss om at ingen norske sel-
skaper snyter på skatten i fattige land.

I oktober tok finansministeren det før-
ste skrittet. Han la fram et forslag om
land for land – rapportering for norske
selskaper, som han la ut på høring.
Dersom forslaget blir vedtatt vil det
bidra til at det blir vanskeligere å
gjemme penger unna i skatteparadiser
og at skatteinntekter heller kommer
fattige lands innbyggere til gode.

Endelig vedtak kommer i 2012, og
Kirkens Nødhjelp vil fortsette å holde
trykket rundt denne saken oppe og sat-
ser på enda flere underskrifter i forbin-
delse med fasteaksjonen i 2012. 

Fasteaksjonen 2012: Sammen for en rettferdig verden
Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fat-
tigdom og urettferdighet. Kampen for menneskers rettigheter og verdighet må kjempes på flere fronter. I
kirkens Nødhjelp arbeider vi på tre ulike måter – hver av dem utgjør en brikke i helheten:

Kjære sambygdinger

Litt informasjon og forklaring til de siste tiders justering-
er av ruter og rutetider.

Som Dere sikkert har merket har vi (etter pålegg fra vår
oppdragsgiver)det siste halvåret lagt ned noen ruter og vi
har justert noen rutetider. Søndagsruta ble lagt ned fra
august 2011, fra nyttår ble den ene av lørdagsrutene også
borte. Tidene på lørdagsruta er også justert noe. 

Vår avgang Øvre vei  kl 15.45 er flyttet til kl 16.15, dette
for å prøve å få opp passasjerer antallet. På skolefrida-
ger er det helt slutt med korrespondanse i Rolidkrysset kl
17.30 Øvre vei.  For andre justeringer/ tider se vår inter-
nett side  WWW.SNERTINGDAL-AUTO.NO.

Den siste tiden har det i lokalpressen stått om tidenes
busstilbud på Gjøvik. Dette går på bekostning av oss små
på bygda. Alle buss- selskapene utover bygdene sliter
med for lite belegg på rutene, og da har vi måttet kuttet
ruter for å spare rutekilometer.  Konsekvensene kan bli at

vi må justere bemanningen noe, og dette er en trend som
vi må prøve å komme vekk fra. Ved å bruke bussen viser
du at det er behov for de rutene vi kjører. Alle passasjerer
registreres i billett- maskinen, og dokumenteres hos
Opplandstrafikk.

Så et lite ønske fra oss til dere, kjør buss om dere kan.
Dette er miljøvennlig, trygt, varmt og godt, og om dere
benytter verdikort, barne-, ungdomskort eller periode
kort, så er det også et billig alternativ å reise kollektivt.
Om det er tips /ønsker så må dere bare ta kontakt pr.
mail, tlf. eller post.

Så kjære sambygdinger ha et godt buss år!

Hilsen
AS SNERTINGDAL AUTO

JAN TORE ALUND
Jan.tore@snertingdal-auto.no 
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Årsmelding
Snertingdal
Menighet 2011
1. Menighetsrådets sammenset-
ning - utvalg, komitéer og
representasjon

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

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

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

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

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

Gjøvik kirkelig fellesråd fra og med
01.01.2011:
Representant: Kåre Haugen –
Vararepresentant: Sigbjørn Haug

2. Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Soknediakon John Olav Skard, 100% i
Biri og Snertingdal menigheter
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og
Snertingdal menigheter 
Kirketjener Arne Myrlid 
Menighetssekretær Laila Nygård 70 %
(derav utgjør klokkerfunksjonen 10%)

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

3. Arbeidet i menighet og
menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 11 ordinære
menighetsrådsmøter. Det er journalført
79 politiske saker og 23 referatsaker
dette året.

Saker som har vært behandlet :
Årsmelding 2010. Årsstatistikk 2010.
Menighetens årsmøte. Årsregnskap 2010
med disposisjoner.
Revisjonsberetning 2010.
Regnskapsrapporter/budsjettkontroll.
Møteplan. Lysvåken, adventsnatt i kir-
ken. Vertskap for Kirkerotte- teater-
forestilling. Frivillige til konfirmantleir.  
Konfirmasjons dager 2011.
Gullkonfirmantjubileum.
Menighetsbasar. Planlegging av bispevi-
sitas sammen med Biri, Vardal og
Bråstad menigheter.
Kirkegårdsdugnader. Konserter.
Gudstjenesteplan.  Juletrefest.
Konstituering av menighetsrådet, valg
av leder og nestleder. Årsbudsjett 2012.
Offersøknader 2012. Seteforhøyere til
stoler i Seegård kirke.  Lokal plan for
trosopplæring. Gudstjenestetidspunkt.
Planlegging og gjennomføring av
menighetsrådsvalg.  
Vedtak er gjort om innkjøp av puter til
kirkebenkene i Nykirke, putene skal
bestilles fra Firma. Vital Base i Hareid.
Ny Gudstjenesteordning.

Det er også utarbeidet en årsplan med
oversikt over arbeidet menighetsrådet
skal igjennom på årsbasis.

Bispevisitas
Snertingdal, Biri, Vardal og  Bråstad
menigheter hadde bispevisitas Fra 09-13
mars 2011.
I Snertingdal besøkte biskop Solveig
Fiske med følge Snertingdal skole,
Skonnordtjernet barnehage og omsorg-
senteret. Biskopen deltok også i menig-
hetsrådsmøte i Seegård kirke 11. mars. 
Snertingdalskonfirmantene deltok ved
kveldsgudstjeneste askeonsdag  i Biri
kirke 09. mars. 
Søndag 13. mars var det felles visitas-
gudstjeneste i Seegård kirke. I sitt visi-
tasforedrag ved kirkekaffen ga biskopen
de fire menighetene utfordringer til å
arbeide videre med. 

Biskopen ble overrakt en vakker trebolle
fra de fire menighetene, ved leder i
Vardal menighetsråd Line Langseth
Bakkum.

B) Menighetsmøte
Det har vært avholdt ett menighetsmøte.
Menighetens årsmøte ble holdt etter
gudstjenesten i Seegård kirke
27.03.2011. 
- Orientering om arbeidet i soknet - års-
melding for 2010 og hovedlinjer for
årsrgenskapet 2010.

C) Årstatistikk (se neste side)

D) Trosopplæring
Trosopplæringsprosjektet
Trosopplæringstiltak som er gjennomført
i 2011:
- Dåpssamtale. I dåpssamtalen blir
det også delt ut hilsner til fadderene.
- Dåpslys gis til alle dåpsbarn
- Gudstjeneste med 4-åringer i for-
bindelse med utdeling av Min Egen
Kirkebok, hvor 15 4-åringer møtte opp
- Tårnagneter i januar 2011. Der 8 åring-
ene blir invitert til å bli bedre kjent med
kirken sin. 
- Kirekrotte-teaterforestilling i Seegård
kirke i mars 2011 hvor barn i alderen 3-
6 år var invitert
- LysVåken – adventsnatt i kirken for
11-åringer, med meget god oppslutning.

Utover dette har elever fra 5.trinn vært
invitert til gudstjeneste med utdeling av
Bibler. Utdelingen fant sted ved høsttak-
kefest i Seegård kirke. De som ikke
møtte opp i kirken for å motta bibel, fikk
mulighet til å motta denne ved diako-
nens besøk på skolen.

Konfirmantopplæring
Konfirmantene var med på den tradisjo-
nelle lysmessa i Nykirke i adventstiden
2011

2011 var konfirmantene i Snertingdal
med på Kick off for alle konfirmantene i
Gjøvik kirkekommune i Hunn kirke.
Kick off er tredelt, det er undervisning,
bedre kjent i gruppa, og konsert til slutt.

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

Nøkkeltall 2011 2010 2009
Innmeldt i DNK 0 0 1
Utmeldt av DNK 1 2 1
Dåp utført i soknet 22 15 21
Døpte med bostedsadresse 19 13 17
i soknet
Ekteskapsinngåelser 4 2 6
Forbønn for borgerlig 0 0 0
inngått ekteskap
Gravferder 30 22 37
Unge som har deltatt i 26 27 25
konfirmasjonsgudstjeenster

Hovedgudstjenester på søn- og 50 49 51
helligdager (julaften og 17. mai 2557 3015
medregnet)
Gjennomsnittelig antall 52,1 59,1
deltakere pr. gudstjeneste
på søn- og helligdager
Gudstjenester utenom søn- og 6 6 6
helligdager 385
Gudstjenester totalt 56 55 57

3424 2761 3400
Gjennomsnittelig antall 61 50,2 59,6
deltakere pr. gudstjeneste

Antall
deltakere

Gudstjenester m/nattverd 30 28 29
(Institusjonsgudstjenester 599 567 577
medregnet)
Gjennomsnittelig antall 19,9 20,2 19,9
nattverdsgjester pr. gudstjeneste
Gudstjenester med skriftemål 0 0
Familiegudstjenester 4 4 4
(julaften ikke medregnet) 230 106 323
Gjennomsnittelig antall deltakere 57,5 26,5 80,8
pr. familiegudstjeneste
Julaftensgudstjenester 2 2 2

250 200 285
Påskedagsgudstjenester 1 1 1

30 23 30
Allehelgensgudstjenester 1 1 1

85 76 98
Konfirmasjonsgudstjenester 2 2 2

534 692 605
Gudstjenester for ungdom 0 0 0
Gudstjenester for barnehage- og 2 2 3
skolebarn 318 258 294
Institusjonsgudstjenester 4 6 4

49 77
Konserter i egen regi 3 4 3

211 445 260
Konserter i regi av andre (utleie) 2 2 4

550 280 553  

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år. I dette tallet er det medreg-
net gudstjenester på alders- og sykehjemmet, kirketuften på Kirkerud, Betel og
Redalsetra. Gudstjenestedeltakelsen er litt høyere i 2011 enn foregående år.  

Konfirmantene var på  leir på Merket i
Nord-Aurdal første uka i august sam-
men med Hunn, Bråstad og Vardal kon-
firmantene. Dagene på leiren ble fylt
med bibeltimer, undervisning i forhold
til ”Jesusfortellinger” uteaktiviteter,
underholdning, cellegrupper og kors-
samlinger. 
Konfirmantmessa (tidligere samtale-
gudstjeneste), for alle konfirmantene i
Seegård kirke 

Konfirmasjon ble holdt i .Seegård kirke
4. september. og i Nykirke 18. septem-
ber. Prest var Christina Grevbo, ellers
deltok diakon John Olav Skard og tros-
opplærer Eiliv Revling Holm.

E) Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 4 møter i
2011. Utvalgsmedlemmer var Arild
Brenner, Grete Nereng, Anne Lise
Aaslund, Magnus Drogseth og diakon
John Olav Skard.

Diakoniplanen har vært utgangspunkt
for sakene i utvalget.

Fasteaksjonen
I 2011 var temaet for aksjonen ”økono-
misk rettferdighet” Kirkens Nødhjelp
har som mål å forandre årsaken til nød
gjennom bl.a. beslutningspåvirkning i
de landene organisasjonen jobber i.
Fasteaksjonen er hele menighetens
ansvar og konfirmantene danner grunn-
stammen i bøssebærerkorpset.

Besøkstjenesten
Menighetens frivillige besøkstjeneste
består av 4 besøkere.

Institusjonsandakter/gudstjenester
Andaktene annenhver uke er ved prest
eller diakon. I tillegg kommer enkelte
”sangstunder” ved kantor og diakon.

Sjelesorg 
Det har blitt avholdt ei sorggruppe for
menighetene i Gjøvik kommune.
Gruppa var samlet på Biri.
Gruppeledere var soknepresten på Biri
og diakonen.
En stor del av arbeidstiden for prest og
diakon går med til samtaler og besøk-
tjeneste på institusjonen og i hjemmene.

Formiddagstreff
Diakoniutvalget har arrangert 8 treff i
Seegård kirke. Det har vært 17-20 per-
soner pr. samvær på formiddagstref-
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fene. Programmet har vært sang, opples-
ning, foredrag/kåseri, ord for dagen,
utlodning og bevertning.

F) Kirkemusikk
Kirkemusikk i Snertingdal 
Biri Snertingdal kantori jobber jevnt og
trutt og har deltatt ved flere anledninger
også dette året. I og med at det er et fel-
leskor for både Biri og Snertingdal må
opptredener fordeles.
På vinteren sang koret ved bispevisitas-
gudstjenesten 13.mars. Koret deltok
også på menighetsbasaren i Biri i april.
I mai var det to vårkonserter i Biri og
Seegård. Koret sang også på Snertingdal
omsorgssenter og avsluttet vårsemesteret
med å ha en svært sentral plass under
folketonemessa i Ringsaker kirke 2.pin-
sedag.
Koret har stilt med forsangere til noen
gudstjenester, men ikke så mange som
det kunne vært ønskelig.
Høsten ble innledet med et samarbeids-
prosjekt med Søndre Land kirkekor. Vi
hadde seminar og konsert med Henning
Sommerro helga 8.-9.oktober i Hov
kirke.
Siden sang koret på menighetsbasaren i
Seegård kirke 23. oktober og på allehel-
genssøndag i Biri kirke og Nykirke.
Årets julekonsert i Seegård var
18.desember og koret deltok også på
gudstjenesten 1.juledag i Biri kirke.

Countrykvelder.
Sokneprest Hansen har sammen med fri-
villige medarbeidere arrangert noen
Countrykvelder i Seegård kirke. Vi har
lyttet til Countrygospel og presten har
fortalt en del om artistene og sangene.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 5 num-
mer i 2011. Dette var bladets 23.årgang.
Bladet blir trykt i farger hos Land
Trykkeri på Dokka og opplaget er på
1250 eksemplarer.
Distribueres til alle husstander i
Snertingdal. Dette utføres av Oppland
Distribusjon. Dessuten er det ca. 130
personer bosatt utenfor soknet som har
tegnet abonnement på bladet.

H) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren på høsten er blitt en
tradisjon.. Menighetsrådsmedlemmer og
varamedlemmer deltok i forhåndssalget
av lodder. Det var en godt besøkt basar-
kveld i Seegård kirke 

4. Bygg og Anlegg
Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt
ansvar å sørge for drift og vedlikehold
av kirker og kirkegårder, er det behov
for lokalt initiativ til å utføre oppgaver.
Dugnaden på kirkegårdene om våren er
et viktig bidrag. Flott arbeid ble også i
år utført ved dugnaden før 17. ma.

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

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

Menighetsrådet retter også en takk til
ansatte i menigheten gjennom nok et
arbeidsår.

Snertingdal den 5. mars 2012

Turid L. Skundberg
menighetsrådsleder

Laila Nygård
menighetssekretær

Ny salmebok
i 2013
Reformen av kirkens gudst-
jenesteliv skal blant annet
resultere i ny salmebok.
Forslaget til ny salmebok byg-
ger på det grunnlaget som er
lagt med Norsk Salmebok
(NoS) og Salmer 1997 (S97).
Salmeboka skal tas i bruk 1.
søndag i advent 2013.

Tidligere prest her i
Snertingdal Anfinn Kolberg
har laget en database hvor
alle  5-6000 forslagene til
salmer, som kunne være
aktuelle for den nye salmebo-
ka er med. På spørsmål fra
oss svarer han slik:

Salmeboka blir omtrent som
før, de fleste salmene er velk-
jente, men nye ting er tatt inn.

Forslaget inneholder 1151 for-
skjellige tekster. Av disse er
602 hentet fra NoS, 159 fra
S97 og 391 er nye i forhold til
disse bøkene.

Utvalget som ledes av Tore
Kopperud skal legge fram sitt
forslag til salmebok for kirke-
rådet før påske. Det er lagt
vekt på at dette skal være en
salmebok for kirke og hjem.

Det er særlig to forfattere som
går igjen Svein Ellingsen og
Eivind Skeie. Vidar
Kristensen er også godt repre-
sentert.

1/3 del har nynorske tekster,
noen er svenske, danske og
engelske og tilogmed afrikan-
ske sier Kolberg.
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Årsberetning for
Biri Snertingdal
kantori for 2011
Etter en velfortjent juleferie, startet vi
opp igjen kor året med øvelse i Seegård
kirke 11. jan. Startet året med dirigent
Jostein Skundberg. Helt fra årets start,
øvde vi mot visitasgudstjeneste med fol-
ketonemesse og  senere Henning
Sommero konsert.

Den  25.  jan.  hadde vi vår kjære diri-
gent tilbake og øvelsene i Biri og
Seegård gikk etter oppsatt plan.  Den 1.
mars var det duket for bispevisitas i alle
sju sogn i Gjøvik kommune. Fra 9. – 13.
mars besøkte biskopen Biri, Snertingdal,
Bråstad og Vardal menigheter.  Visitasen
ble avsluttet med en felles gudstjeneste
for de fire menighetene  i  Seegård
kirke, hvor vi sammen med Gjøvik
Spelemannslag deltok. Vi fremførte vårt
program i  ”folketonedrakt”.

3. april. Menighetsbasar på Betel i Biri,
hvor vi deltok med noen sanger. Neste
opptreden var  søndag  den 8. mai i
”Hele menigheten synger” i Biri kirke.
Den 29. og 31. mai  inviterte vi sammen
med menighetsrådene til vårkonsert.
Utenom korsang hadde vi solistinnslag,
opplesning, samt Gunn Inga Tofsrud på
fiolin i Seegård og Amund Haugen
Tusvik  på fiolin i Biri. Disse ble
akkompagnert av Inger Sciager  hen-
holdsvis på piano i Seegård og flygel i
Biri. Denne konserten ble en fin opple-
velse av våren i ord og toner.

Som tradisjon på  korets sommeravslut-
ning, har vi reist på forskjellige turer.
Denne gang ble det en dagstur til
Ringsaker og Helgøya søndag den 13.
juni. I flott og varmt sommervær, reiste
vi i privatbiler og hadde folketonemesse
i Ringsaker kirke som hovedmål. Noen
møttes på Skafferiet til en kaffekopp på
formiddagen, mens andre hadde piknikk
i det grønne på Helgøyas bredder, og
koste seg der. Hele kantoriet samlet seg
senere på dagen til middag på Spiseriet
Tingnes. Dette ble en flott pinsedag med
Mjøsas frodige kulturlandskap, som
fulgte oss videre langs veien til
Ringsaker kirke.  Der avsluttet vi dagen
med deltagelse i folketonemessen.

Den 25. juni fikk vi æren av å overvære

og synge i Synnøve og Ole Jacob Rustad
sitt bryllup. Etter Brureslått fra Øre,
marsjerte det staselige brudepar med
gjester, ut  fra kirken til et flott sommer-
vær og videre feiring av dagen.

Høstsemesteret startet opp med øvelse i
Seegård den 23. august. Nå øvde vi mest
mot korseminar  og Henning Sommero
konsert i Hov kirke.

Det ble på styremøte den første øvelses-
kvelden tatt opp om interesse for kortur
til England i 2012. Laila Refstad hadde
forslag på tur til Atlantic Collage i
Wales, hvor hun har forbindelser.  På
styremøte, den 27. sept., blir det bestemt
at korturen i 2012  går til England.
Turkomite ble valgt . Komiteen består
av Elisabeth Kruse, Laila Refstad,
Synnøve Brattberg og Lene Bekkelund.
Den 14. september var det fellesøvelse i
Hov sammen med Hov kirkekor. Øvde
nå mot  Sommerrohelg 8. og 9. oktober.

”Jeg synes at det er utrolig fasinerende
med klangen av de vanlige blandakora”
sa Henning Sommerro, da han vant kor-
prisen i 2011. Hva han sa etter  helga i
Hov  er vi uvitende om, men vi ble i alle
fall fasinert av hans opptreden.
Sommerro hadde en fantastisk evne til å
formidle sitt budskap med spontanitet og
improvisasjon. Etter flere timer med en
meget lærerik og morsom lørdagsefta, så
vi fram til søndag og konsert. 

Hov kirke ble fullsatt. Godt over 200 til-
hørerer på konsert er jo ikke dagligdags
kost for oss. Henning Sommerro var nok
et godt trekkplaster, men etter Oppland
Arbeiderblad sin anmeldelse, sto også
koret frem som en frisk pust i samstemt
klang. Flott!!

Neste tirsdag den 11. oktober gledet vi
beboere og ansatte på  Snertingdal
Sykehjem med ei sangstund.

23. oktober opptrådte vi på menighets-
basaren i Seegård. Vi hadde konserten i
Hov i friskt minne, og hva var vel da
mer naturlig enn å velge sanger fra dette
repertoaret.

Den 6. november Allehelgens søndag.
Som tradisjon deltok vi også i år i alle-
helgensmesse i Biri og  Snertingdal
(Nykirke).

Søndag den 18. desember arrangerte vi
sammen med menighetsrådet julekonsert

i Seegård. Vi har de siste årene  enga-
sjert  unge solister fra bygda. Denne
gangen ble det Bjørnar Rognstad sin tur.
Det ble en flott opplevelse med høyde-
punkt i ”O Helga natt”. Der takket publi-
kum med stående applaus. Snertingdal
Musikkforrening, under sin dirigent
Sven Erik Solstad var også deltagere i
år. På orgelet denne kvelden fikk vi høre
Gjøvik`s  nyansatte organist,  Vidar
Fredheim.  Koret gjennomførte årets
innøvde juleprogram  under ledelse av
dirigent Inger Sciager. Selv om Oppland
Arbeiderblad i sin anmeldelse lot som
koret var luft, var vi  også  absolutt til-
stede.

Pepperkaker og gløgg ble servert, så lot
julefreden seg senke over sangere, musi-
kere og publikum og vi kunne ønske
hverandre en god og fredfull jul.

Som siste arrangement  i 2011 deltok vi
på høytidsgudstjenesten i Biri  kirke den
25. desember.

Koret  har deltatt på fire gudstjenester i
år.

I dag har koret 25 medlemmer.
Styret har bestått av:
Leder Elisabeth Kruse
Nestleder Solveig Haugen Tusvik
Kasserer Harry Bakken
Sekretær Lene Bekkelund
Styremedlem Knut Sønstegård
Første varamann  Åshild Jostad
Andre varamann  Kristin L  Ekeren

Som har avholdt 6 styremøter.

Valgkomite har vært Gunnhild
Ekerhaugen, Åse I Engen og Ole Jacob
Rustad

Revisorer har vært Arnulf Bergli og Ove
Norman Bekkelund.

Sekr. Lene Bekkelund
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Strikkekkafè på Tone’s matbar
har blitt en suksess
Den 25. januar 2012 møttes 20 strikkeglade damer til strikkekafè på
Tone’s matbar  arrangert  av Snertingdal bygdekvinnelag.  Vi ble
møtt med god lukt av fersk gjærbakst. Vi skravlet, drakk kaffe og
utvekslet oppskrifter og erfaringer. Ikke alle av oss var like erfarne,
så vi lærte å strikke hæl. Andre hadde strikkinga godt inne i fing-
rene og der ble det strikket torpevotter og mye annet fint.

Den 16. februar var det igjen strikkekafè på Tone’s martbar. Da kom
det 25 damer med strikketøyet sitt. Mange av oss som var her denne
kvelden hadde da nylig vært med på busstur til Hadeland, hvor vi
stoppet på butikken ”Du Store Alpakka” på Gran, som selger impor-
tert alpakkagarn fra Peru. Mange handlet med seg garn som ble til
strikketøy på strikkekafeen. Bussturen var arrangert av Snertingdal
bygdekvinnelag.  

Kari Aalseth hadde med seg bøker med strikkeoppskrifter som var
interessante å se i.

Eva Karin B Haugen strikket tøfler som ble nøye gransket og opp-
skrift på disse ble delt ut.

Jorun Håkonsen som er vertinne på Tone’s matbar serverte kaffe og
nystekte kaker som smakte veldig godt. Vertinnen hadde også anled-
ning til å sette seg nedpå litt for å strikke.

Vi har satt opp 2 kvelder til med strikkekafè på Tone’s matbar:
- tirsdag 20. mars og onsdag 11. april 2012.

Alle er hjertelig velkomne!

Tekst: Åse Furuseth Rognstad, sekr. Snertingdal Bygdekvinnelag
Foto: Sigrid Amlie Kokslien
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Fredag 9. mars var det korpskonsert
på skolen. Snertingdal Skolekorps
med noen forsterkninger fra
musikkforeningen hadde en halv-
times minikonsert i skoletida.

Elever fra 3. til 6. klasse var invitert
som tilhørere og de virket som de
var svært interesserte i det de hørte.
Aspirantene hadde også egne inn-
slag i konserten, noe de behersket
meget bra.

Konserten var også et ledd i å få
med nye aspiranter i skolekorpset.
Vi i korpsmusikken mener at det er
et nederlag for bygdesamfunnet der-
som virksomheten legges ned. 

Aktivitet i lag og foreninger er helt
nødvendig for å holde liv i et bygde-
samfunn utenom bykjernen i en stor-
kommune.

Vi understreker at tidligere «musi-
kanter» også er velkommen i vok-

senkorpset. Det siste året har faktisk
medlemstallet økt litt.

Avslutningsvis kan nevnes at vi er
lite fornøyde med kommunens
bidrag til korpsmusikk. Vi hadde
håpet på gode løsninger lokalmessig

i den nye skolen, men vi ble rett og
slett ikke hørt.

Tekst: Arnulf Bergli
Foto: Torbjørn Aurvåg, Gjøviks Blad

Korpsmusikk på Snertingdal skole
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Sportsgudstjeneste på Skihytta
Søndag 4. mars var det sportsgudstjeneste på Skihytta. Rundt 40 personer hadde funnet fram til hytta, enten på ski
eller langs vegen og sammen med presten Terje Hansen og musikkantene Arild Brenner og Svein Erik Hasle ble det
en fin stund, en søndag formiddag. Etter gudstjenesten solgte Åsen Vel velsmakende kaffe og vafler. Dette var 3. året
skihytta tok imot gudstjenesten og mange håper dette blir en tradisjon som varer langt inn i framtida.

Foto: Turid L. Skundberg

Et skuddår er et år som har en dag
mer enn et normalt år.

Jorden bruker ca. 365,2422 dager på
en runde rundt solen. For at dette skal
passe inn med vår kalender, har vi satt
inn skuddår. Et normalt år har 365
dager, med 28 dager i februar. I et
skuddår har februar en ekstra dag,
altså 29 dager, og samlet 366 dager
for hele året.
Grunnen til at den ekstra dagen ble
lagt til februar, og grunnen til at
februar er så mye kortere enn de
andre månedene, er at i den eldre
romerske kalenderen var mars den
første måneden i året og februar den
siste.
En kuriositet er at den «nye» dagen
ikke ble lagt sist i måneden, men etter
den 24. februar. Den 24. februar ble
av romerne kalt dag 6 før Kalendaee i
mars. Skuddagen var da kalt den
andre dag 6 før Kalendaee i mars.
Kalendaee er romernes navn på den
første dagen i måneden, og de regnet

seg bakover til Kalendaee, der dag 1
før Kalendaee var Kalendaee selv.

Et skuddår er normalt hvert fjerde år –
i alle årstall som er delelige med 4.
Unntaket er hundreårene (1700, 1800,
1900 etc.) som ikke har skuddår med
mindre de er delelige med 400 (1200,
1600, 2000, 2400 etc.). Det ble derfor
skuddår i 2000, men skuddåret faller
bort i 2100.

Denne fordelingen av skuddår ble
innført i Norge med den gregorianske
kalenderen i år 1700.

År 2012 er et skuddår. Forrige skudd-
år var 2008. Neste skuddår er 2016.

Ifølge tradisjonen kan kvinner fri til
mannen 29. februar. Skottland etabler-
te dagen som en hvor en kvinne
kunne fri til en mann i året 1288. Om
han sa nei ble han ilagt bot.

Skuddår
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

Påskesalme
Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Refr.: 
Lov ham og pris ham, vår Frelser
og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel
han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han
har sagt.

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav,
gav det til oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
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El-forsyning og
El. Installasjon

tlf 61 11 27 00 DOKKA
http://www.vokks.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

Vil du støtte Betel bedehus
Betel bedehus ble bygget og tatt i bruk i 1953 og drives
av Betel bedehusforening. Normisjonen, Misjonsselskapet
og Misjonssambandet står bak.

Betel er et trivelig bedehus som brukes til samlinger om
Guds ord og misjonens store sak. Det leies også ut til
minnesamvær og forskjellige selskaper og møter.

Men, dessverre så har virksomheten på bedehuset blitt
betydelig redusert den siste tiden. Som en følge av dette
har den økonomiske situasjonen blitt vanskelig. De faste
utgiftene til strøm og forsikring står fast, mens inntektene
blir mindre og mindre.

Skal vi beholde Betel i framtida håper vi på din hjelp.
Enten ved en gave, stor eller liten, eller om du vil bli
medlem i bedehusforeningen. 

Det koster kr 100,- pr. år pr. person som kan betales til
konto 0530.02.26894
Hvis mange støtter vil det lykkes. På forhånd hjertelig
takk for din støtte!

Med hilsen
Styret i Betel Bedehusforening 



STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Roger Engen: 977 68950 - Steffan Stanes: 990 20530

Åpent
9-19 (18)

SNERTINGDAL
Tlf. 611 78655

Norske Kvinners Sanitetsforening
Omtanke i nærmiljøetSnertingdal sanitetsforening

v/Gerd Elise Klette
Mob. 454 52 685

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.
Tlf.  611 84318

Slekters gang
Dåp
25.12. Ole Ludvik Skundberg
29.01. Ulrik Hansen Sollien

Vielse
10.02. Gry Anita Tokstad og

Vegard Hasle

Døde
Bjarne Brobakken f.1930 
Jarle Seierstad f.1958 
Åge Torolv Engen f.1936
Ingrid Stensvold f.1927
Andreas Almenning Hagaseth f.2012
Gry Anita Tokstad Hasle f.1969
Arne Vangen f.1963
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www.snertingdal-auto.no    jan.tore@snertingdal-auto.no    Tlf. 611 84335



Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 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

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

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
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18.mars, 4.søndag i fastetiden 
Seegård kirke kl.12,
v/Sønstegaard
Temagudstjeneste. Vardal
gospelkor og konfirmanter deltar
Takkoffer: Menighetens arbeid
- Joh.3,11-16

25.mars, Maria budskapsdag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Kirkekaffe/Menighetens Årsmøte
Takkoffer: Menighetsbladet
- Luk. 1, 46-55

1. april, Palmesøndag
Seegård kl. 12, v/ Sønstegaard
og Kari Drogseth
Barnas påskegudstjeneste
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring
- Matt. 26, 6-13

5.april, Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19 v/Hansen
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
- Luk. 22, 14-23

6.april, Langfredag
Seegård kl. 12, v/Hansen
- Mark. 14, 26-15,37

8.april, Påskedag
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt 
- Matt. 28, 1-10

15.apil, 2.s. i påsketiden
Seegård kl. 12, v/Hansen
Våronnmesse
Takkoffer: Menighetens diakoni

22.april 3.s. i påsketiden
Nykirke kl. 12, v/Revling Holm
Tårnagent- gudstjeneste
Takkoffer: Menighetens tros-
opplæring

29.april, 4.s. i påsketiden
Seegård kl. 12,v/Hansen
Takkoffer: Institutt for sjelesorg
- Joh. 13,30-35

6.mai, 5.s.i påsketiden
Nykirke kl. 12, v/Hansen og
Salvesen. Kirkekaffe
Takkoffer: Den Norske
Israelmisjon
- Luk 13, 18-21

13.mai, 6.s.i påsketiden
Seegård kirke kl. 19
Vårkonsert ved Biri Snertingdal
Kantori

17.mai Grunnlovsdag
Seegård kl. 10.30 v/Erlimo
Takkoffer: Menighetens
misjonsprosjekt
- Luk. 24, 46-53

20.mai, søndag før pinse
Nykirke kl. 12, v/Hansen
Takkoffer: Menighetsbladet
- Joh. 3,16-21

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Starndgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Regnbuen Misjonsforsamling
i Seegård kirke lørdag 5. mai kl
12.00. v/ Gunnar Elstad og misjo-
nærkandidatene Janne og Magnus
Gillebo

Markeng Misjonsforening
Onsdag 28.3.kl.19.00.
Misjonsmøte v/Bjørg Strand
Onsdag 25.4.kl.19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 30.5.kl.19.00.
Misjonsmøte

Øvre Snertingdal
Misjonsforening
Torsdag 22.3.kl. 19.00.Fest v/
Misjonær Odd Åge Aagedal.
Sangvennene deltar
Onsdag 18.4.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel
Onsdag 23.5.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel

Velkommen til

gudstjeneste

Frist for stoff
til neste nummer er

1. mai
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