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I fokus nå
Pinse

Pinsen er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus sto opp fra de
døde på påskedagen (50. påskedag). Dagen er til minne om at Den
hellige ånd kom til apostlene. Dagen regnes som fødselsdagen til
den kristne kirken. Den første menigheten ble dannet i Jerusalem.
Herfra har evangeliet spredt seg til hele verden.

Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr
femtiende. Dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden
sjabuót som ble feiret den femtiende dagen etter pesach.

Pinse er den tredje store høytiden i den kristne kirke. Pinsen skal
markere at Gud sendte sin talsmann til jorda: Den hellige ånd.
Peter og de andre disiplene var både redde og umotiverte etter at
Jesus hadde forlatt dem og reist tilbake til himmelen. Men da Den
hellige ånd kom, fikk de ny kraft, se starten av Apostlenes gjer-
ninger. Les hva Jesus sier i Johannes 14 og 16 om sin talsmann.

Den hellige ånd er Guds ånd – den tredje personen i guddommen.
Han er tilgjengelig for alle mennesker. Du får Ånden i dåpen – og
siden kan Ånden erfares på ulike måter. Ofte har det med kraft og
motivasjon å gjøre.

Det er flere symbol som blir brukt på pinsen. Mest kjent er en ild-
tunge, men duen er også mye brukt.

Pinsen leder også til å snakke om misjon, bringe budskapet om
Kristus videre.

DUEN er et symbol for
Den Hellige Ånd
(Matt. 3,16).
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Oppslagstavla
«Hjemmets Venner»
takker hjerteligst for minnegavene vi fikk i forbin-
delse med Juul Øverstad`s og Ingunn Aaslund`s
begravelser.

Arnfinn Gilberg

Hjertelig takk for minnegaven
vi fikk ved Leif Øverstad’s
begravelse.

Åsen Vel

Kirkene i Gjøvik og
Tverrdalene
Gjøvik Historielag ga i 2010 ut
boka om kirkene i kommunen.
Arbeidet med boka ble for en
stor del utført av Bjørn Herberg,
men han døde før boka ble fer-
dig. Den ble likevel gitt ut vel
to år etter Bjørns død. Den tar
for seg alle kirkene i kommu-
nen, og forteller historien helt
fra de første stavkirkene så
dagens lys og fram til de nyeste
kirkebyggene. Boka er på 96
sider og har en mengde flotte
illustrasjoner i farger. Den bør
absolutt stå i bokhyllene våre.
Den kan kjøpes hos bokhandler-
ne, i Historielagets lokaler i
Kauffeldtgården, og hos Frank
Solbakken i Nedre Snertingdal
Boka koster 100,- kroner.

Snertingdal bygdekvinnelag
hadde innsamlingsaksjonen ”Krafttak mot kreft” i
mars 2013. Det ble tilsammen samlet inn kr
14.777,-. Vi vil takke for alle som gav penger til
aksjonen.
Takk til dere som var med og hjalp oss denne kvel-
den og til dere som fikk bøsser og gikk og samlet
inn i deres nærområde.
Og takk til Jorun på Tone’s Matbar for god serve-
ring etter aksjonen.

VÅRKONSERT I SEEGÅRD KIRKE
Søndag 26.mai er det vårkonsert i Seegård kirke.
Da blir det både korsang og trompetmusikk.
Dette er den tradisjonelle vårkonserten til Biri Snertingdal Kantori. I til-
legg deltar Ole Kristian Nyhagen på trompet.
Ole Kristian Nyhagen har klassisk trompetutdannelse fra Barratt Due
Musikkinstitutt. Han har jobbet som utøver på trompet og som messinglæ-
rer og ensembleleder i forskjellige sammenhenger over det meste av Sør-
Norge. Han er også aktiv folkemusiker på lur og bukkehorn. Til daglig
underviser han i kulturskolene i Nordre og Søndre Land.
På denne konserten akkompagneres han av Inger Schiager som også leder
koret. Koret byr på en samling sanger som bl.a er innom både norsk,
svensk og dansk sommer.
Etter konserten serverer menig-
hetsrådet kaffe på kirketorget.

Velkommen til vårkonsert!
Seegård kirke,
søndag 26.mai kl. 19.00.
Bill. 100,- Barn gratis

Ole Kristian Nyhagen

Dugnad på Åreeld Ungdomssenter, Hermannstølen
Det blir vedlikeholds-dugnad på Åreeld Ungdomssenter fra tirs-
dag 21. mai- lørdag 25. mai. Hovedoppgavene blir maling utven-
dig av internatene Dilla og Hong Kong. Vask av kjøkken og spise-
sal samt rydde kjelleren i hytta Bolivia. Gamlesælet skulle også
vært beiset og det blir noe vedkløyving.
Fredag 24. mai kl. 19.00 blir det sangkveld med
Gjenbrukmusikken fra Valdres. Denne er åpen for alle, selv om
du ikke har anledning til å være med på dugnaden.
Dugnadsleder er Helge Steinset. Ta gjerne kontakt med han og si
fra når du kan delta. Alle er velkommen en eller flere dager.
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Nytt fra bygde-
kvinnelaget
Det blir bakstekveld hos Inger Karin Ø.
Lønnum i størhuset onsdag 12. juni kl. 18.30.

Vi steiker gjærbakst i steinovnen i det 100 år
gamle størhuset på Lønnum. Bakst som blir
steikt i vedfyrt steinovn smaker utrolig godt!!
Styret i bygdekvinnelaget har ansvar for kvel-
den og kjøper inn gode oster fra matmarkedet,
marmelader osv. Vi lager også gjærdeigen som
skal brukes. Utlodning blir det også. Be gjerne
med deg noen!

Historielagets rusleturer er utrolig koselige
kveldsstunder, vi prøver å bli med på noen av
disse i år også. Følg med, disse turene blir
annonsert i På Kirkevangen og i OA.

Fasteaksjonen
2013
”Sammen forandre” var overskriften for årets faste-
aksjon 19.mars. I år var det satt fokus på flere hverdagshelter i
Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Personer som
gjør en forskjell i de samfunn der de bor og arbeider.

Jeg skal nevne tre personer og deres prosjekt som kirkens
Nødhjelp støtter:
Ashamoni bor i Bangladesh som er svært utsatt for flom. Hun
planter derfor trær for å gjøre nærmiljøet mindre sårbar for kli-
maendringenes konsekvenser.
Sulekha i Kenya forlot bankkarieren sin i Nairobi og reiste
heim for å koordinere Kirkens Nødhjelps innsats for sultramme-
de på Afrikas Horn.
Birhanu fra Etiopia er medlem i vannkomiteen som mekaniker
og sikrer at brønnen som Kirkens Nødhjelp har installert gir
landsbyen bærekraftig tilgang på rent vatn.

Dette er noen få eksempler på mennesker som arbeider for
Kirkens Nødhjelp som kjenner fattigdommen på kroppen – for-
akten, fornedrelsen, fortvilelsen. Men de vil forandre verden. De
er forbilder.

Fasteaksjon her i Snertingdal gav også i år et godt resultat.
Innsamlings-beløpet ble på kr 20.575,-. Konfirmanter og deres
foreldre/foresatte og frivillige voksne gjorde en stor innsats. En
stor takk til dere. Takk også til dere som var bidragsgivere til
dette viktige arbeidet.

Med hilsen John Olav Skard

Fire av konfirmantene er klare til start på Fasteaksjonen

Besøkstjeneste
For noen år sida, hadde menigheten i Snertingdal en
organisert frivillig besøkstjeneste. Av flere grunner
fungerer ikke dette arbeidet lenger. Nå ønsker diakoni-
utvalget å starte dette arbeidet opp igjen.

Mange mennesker føler seg i dag ensomme, noen
har miste mange av sin nærmeste familie og sine ven-
ner og er derfor mye aleine. Det er en viktig oppgave å
være med å knytte nye bånd mellom mennesker og
bygge fellesskap.

En måte vi kan imøtekomme ensomhet på er å eta-
blere en sosial besøkstjeneste. Til dette kontaktarbeidet
trenger vi alminnelige mennesker med ”øyne, hjerter
og hender som ser”. Mennesker som er villige til å
bruke av sin tid sammen med andre. Det er ikke
eksperter som trengs, men vanlige mennesker med
”varme hjerter”.

Alle frivillige besøkere må overhold taushetsplik-
ten, dvs. at en ikke skal fortelle videre det man får
kjennskap til gjennom besøket – det en blir fortalt og
det en erfarer og ser. Alle besøkere skriver under et
taushetsløfte. 

Dette skal være en trygghet for alle som får besøk,
slik at de skal kunne snakke om private og personlige
forhold i forvisning om at det ikke kommer videre.

Å bruke av sin tid sammen med et annet menneske
gir også mye tilbake. Ønsker du å være en besøker
eller å få besøk ta kontakt med diakon John Olav
Skard. Tlf.611 37323 eller mobil 408 27011.
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En kjapp hilsen fra deres ny sokneprest i
Snertingdal. Vi i Snertingdal er en del av
gamle bygdetradisjoner. Men vi er også
noe mer enn dette, vi er en plass der
mange har tenkt nytt. Da den gamle
Seegård kirke brente i 1994, valgte man
å bygge en helt ny type kirke – en såkalt
arbeidskirke. Modig var dette og arki-
tekturen er også modig. På en måte kan
man si, at menigheten i Snertingdal var
på forkant med Den Norske Kirkes
nåværende visjon om en åpen og inklu-
derende kirke, der menigheten nå tenkes
å bli involvert i deres egen gudstjeneste.

Nå er det slik, at jeg på reiser i Europa
har sett mange kirker. Engang imellom
overveldes man av størrelsen på disse
kirker, idet de blir katedraler som
eksempelvis Notre Dame i Paris og
Sankt Peters Kirken i Roma. Domkirken
i Köln overlevde mirakuløst krigens for-
ferdeligheter og er et storslått syn.
Kirken i Sienna er helt enestående i dets
egen skjønnhet, men også mindre kirker
kan imponere. Også i Danmark kan man
bli overrasket, især når man møtes med
flotte kalkmalerier.

Når det er sakt, så mener jeg, at Seegård
kirke hører blant de mest spesielle og
enestående kirker jeg har sett. Utsikten
fra kirken er eminent, og inne fra menig-
hetslokalene har man en panoramautsikt
over Snertingdal i hele 450 meters
høyde!

Så Snertingdal menighet er en sammen-
satt menighet. På den ene side har man
en eldre og tradisjonell kirkebygning i
Nykirke, på den andre side en av de
mest imponerende arbeidskirker man
kan finne i inn- og utland.

Dette gir oss mange muligheter i
Snertingdal. Nykirke har helt åpenlyst
sine fordeler, og Seegård kirke likeså. Vi
er en menighet, og den ene kirke priori-
teres ikke fram for den andre, dette er to
like viktige kirker med hver deres styr-
ker.  

Når det er sakt, så mener jeg, at vi på en
måte står med et problem om man vil.
For det første har vi en av de mest fan-
tastiske moderne kirker beliggende i vårt
sokn. For det andre er det vår kirke. For
det tredje venter Seegård kirke å bli

brukt til det den er bygget til – aktivitet!

Så vårt problem består faktisk i en gave,
en gave som på mange måter knapp nok
er åpnet og trenger til å bli brukt. Vi i
Snertingdal ønsker aktivitet i Seegård
Kirke. Vi har noe liggende her, som de
fleste andre menigheter i både inn- og
utland vil misunne oss. La oss derfor ta
lokalene i bruk, la lokalene bli en del av
vårt sokn, la lokalene bli fylt med barn
og ungdom, konserter, arrangementer og
helt vanlige gudstjenester, som også
hører til. Mulighetene er nesten uendeli-
ge og noe fasit har vi ikke.

Etter min første høymesse her i
Snertingdal ble jeg bondevenn. En
bonde er faktisk et fint bilde på livet og
hva som betyr noe. En bonde er ikke
bonde pga. penger. Nei, en bonde har
gleden i jobben sin, fordi en bonde først
sår og etterpå høster. En bonde liker å se
ting vokse, dette er gleden i jobben hans.

Å være kirke er å gjøre som bonden, vi
liker å se ting vokse. Vi liker og gleder
oss over å så et frø og etterpå se frøet
vokse seg stort og sterk. Vi høster gan-
ske vist ikke, for det ene frø vi gjerne
sår, det skal ha lov å virke for alltid. Å
bygge noe opp sammen er en glede, som
ikke kan måles. Å bygge opp tar tid og
krever tillit, noe som vi kaller tro.

Så en oppfordring herfra, kom gjerne
hit, bruk din menighet og ta del i din
menighet. Den nye presten i Snertingdal
har mange års erfaring med ungdom og
liker musikk, drama, aktivitet og nye
tanker. Jeg er helt overbevist om, at ung-
dommen her i Snertingdal er som ung-
dom flest.

Ikke kun ungdom må være dem som
kommer med innspill og aktivitet, for
menigheten er oss alle, også deg som
ikke nødvendigvis ser seg selv som en
del av en menighet. Har du lyst på å
være en del av Den Norske Kirkes
visjon om involvering, da tar du bare
kontakt med oss.

Så en kjapp oppfordring herfra – kom å
vær med i å åpne denne gaven, den
gaven som er gitt til dere for noen år
siden, men venter på å bli brukt.

Nikolaj Steen`s første gudstjeneste i
Snertingdal var en våronnmesse hvor
bondelaget serverte kirkekaffe. De for-
fremmet Nikolaj til «Bondevenn» som
ledd i en kampanje de har gående. Her
sammen med Eirik Magnus Drogseth og
Steinar Aalseth. Foto: Ole Wilhelm
Skundberg

En hilsen fra nypresten Nikolaj Steen
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Å være
konfirmant
i 2013
Av Trosopplærer Eliv Revling Holm

Konfirmasjonstiden har nok forandret
seg mye de siste årene.  Når det før ble
lagt vekt på disiplin og pugging er det i
våre dager mer preget av involvering og
gode opplevelser.
Mange vil kanskje være engstelige for at
konfirmantene ikke lærer det som er
nødvendig for å forstå kristen tro fullt ut.
Trosopplæringen i Gjøvik mener at det
ikke er noen motsetning i dette. De kom-
binerer læring med gode opplevelser.
Konfpro:

Konfirmantprogrammet i Gjøvik er
todelt. Noe foregår i lokalmenigheten,
mens noe er storsamlinger hvor alle sju
Gjøvik-menighetene har en felles sam-
ling.  Det første store felles arrangemen-
tet er kikcoff i Hunn kirke. Der møtes
alle konfirmantene til et avspark for
konfirmantåret.  

I Gjøvik har vi nesten 100 ungdomsle-
dere. Disse er tidligere konfirmanter og
søker som ledere etter endt konfirmant-
tid.  De blir i stor utstrekning brukt på
de store fellesarrangementene som årets
konfirmanter er med på. Leder filosofien
til trosopplæringen er at ungdommer
kan! De setter derfor sitt tydelige preg
på de forskjellige storsamlingene.

De blir brukt som bandmedlemmer, tek-
nikere, forsangere og programledere.
Kikc off som Snertingdals konfirman-
tene var med på 1. februar er en storsat-
sing fra trosopplæringen. I dette arrange-
mentet legges det mye ressurser. Dette er
tross alt det første møtet mange konfir-
manter har med kirken og lederne.
Programmet består av undervisning i
form av intervjuer av tidligere konfir-
manter, morsomme filmsnutter og om
den historiske bakgrunnen for konfirma-
sjon i Norge. Bandet har en sentral rolle
og konfirmantene blir utfordret på all-
sang av nye og gamle sanger.

På kickoff er det artig å være tilskuer.
Konfirmantene kommer inn i kirka og

vet ikke riktig hva
de skal forvente
seg. Noen har kan-
skje hørt skrekk
historier av forel-
drene hvor de gikk
for presten. Andre
igjen er litt spente.
De blir møtt av
blide ledere,
musikk, filmer,
undervisning og
humor.

Etter kick off er det
mange blide ansikt.
De har hatt et møte
med kirken, et
møte som viser at
kirken lever i beste
velgående og er et
levende felleskap.
Fasteaksjonen:
Kirkens nødhjelp
har hver vinter fas-
teaksjonen. Det er
lange tradisjoner på
at konfirmanten
sammen med forel-
dre står for innsam-
lingen.Tidligere år
har man kjent litt
på at konfirmantene
kanskje ikke vet så
mye om hva de samler inn til.
I fjor ble det første Fast action arrangert.
Dette er igjen et felles arrangement for
alle konfirmantene i Gjøvik. I år ble det
arrangert i Fjellhallen lørdag 16 mars,
lørdagen før fasteaksjonen. Man delte
opp hele kullet i 5 grupper som rullerte
mellom poster. De fikk oppleve innen-
dørs fjellklatring, lek på isen, undervis-
ning og forskjellige vrimle aktiviteter
mot en billig penge.

Felles samlingene hadde alle tittelen
”mission possible” hvor hensikten var å
skape et engasjement rundt fasteaksjo-
nen og den forestående innsamlingen.
Her var det representater fra kirkens
nødhjelp i tilegg til egne ressurser som
fortalte om fasteaksjonen 2013,” sam-
men forandre”.

Etter fellessamlingene går det lokale sin
gang. Konfirmantene har hatt gudstje-
nesteverksted. Sammen med ungdomsle-
dere og trosopplæringen fikk kullet i
Snertingdal en innføring i hva en guds-
tjeneste er. De fikk forskjellige oppgaver
som ble til en gudstjeneste konfirman-

tene selv var med på å gjennomføre og
hvor foreldre ble invitert.

De har vært med på presentasjonsguds-
tjeneste i Nykirke og temasamling om
tro og tvil i Seegård kirke. De har hatt
undervisning om påsken og konfirmasjo-
nen nærmer seg ettersom snøen smelter
og varmen fester sitt grep. Den siste
store og beste tingen står igjen for kon-
firmantene i Snertingdal. Konfirmantleir
på Merket i Valdres. Denne leiren er fra
5-9 august og er felles med Hunn,
Bråstad, Vardal og Snertingdal. I fem
dager skal 150 konfirmanter være sam-
men med 40 ledere og lære mer om
bibelen, bibelhistorier, leke sammen og
ha det mye moro.

Konfirmasjonstiden er innholdsrik og
byr på mange inntrykk. Hvis vi har opp-
nådd litt nyskjerrighet, tanker og et
ønske om å vite litt mer om kristen tro,
er mye oppnådd. Til syvende og sist er
det bare Gud som vet hva som blir sådd
i unge hjerter.

Alle konfirmantene i Gjøvik er på Kickoff i Hunn kirke

Ungdomslederne lærer bort ”Bøssedansen” til konfirmantene
på ”Fast action” i Fjellhallen før fasteaksjoen
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Jeg har lovet å si noen ord om meg
selv i kirkebladet denne gangen.
Da mesteparten av dere allerede er
blitt introdusert for meg i siste
nummer av På Kirkevangen og i
Gjøvik Blad, da tenker jeg å skrive
litt fritt fra min studietid i
København.

Jeg begynte som 26 åring på Det
teologiske Fakultet i København.
På det tidspunkt var det ikke en
uvanlig alder å starte studiet på,
selv om noen var litt yngre, andre
en del eldre.

Jeg begynte studiet med den inten-
sjon å bli prest. Det skulle senere
vise seg, at de ting man så smått
hadde hørt om studiet holdt ord.

På den tiden var gjennomsnittsti-
den på studiet i København ca. 12
år. Studiet var kun nominert til 6
år, dette var inklusiv språkfagene.
Jeg og andre hadde vel ikke en for-
nemmelse av hva som ventet oss,
men allerede fra starten møte den
virkelighet oss, som gjorde at kun
ganske få gjennomførte studiet i
sin helhet. Vi var eksempelvis en
stor og god årgang, likevel kom
kun ca. 20 prosent igjennom.
Årgangen etter var ennå verre, her
snakker vi om sølle 10 prosent.

Hver morgen de første 1 ½ år
begynte med gresk, etterpå latin og
deretter de øvrige fag. Veldig lei
ble vi fort av all den språklære, der
vi leste Homer, Sokrates, Virgil,
Cicero, Plinius, Tacitus, Horas og
mye mer. Selv Holberg ble lest på
latin. I dag teller jeg hele fem for-
skjellige dialekter på gresk, selv
om bibelgresk og arkaisk gresk vel
ikke er dialekter som sådan. Det

meste er glemt, sådan går det dess-
verre. Hebraisk ble det selvfølgelig
også, egentlig et artig og enkelt
språk å lære seg.

Mange av oss skjønte ikke hvorfor
man kjørte så hardt på med språ-
kene, og mange gikk lei i studiet
og forlot studiet for alltid. I dag er
jeg vel fornøyd med innføringen av
den klassiske dannelsen, og litt
moro er det vel at man har lest
Homer og Sokrates på original-
språkene. Men den gang var vi av
en annen mening.

Samtidig måtte vi gjennomføre
filosofikum. Det var bare å stå på,
lære seg metafysikkens historie,
lære å sitere, og gjerne på original-
språkene, hjelpemidler til eksamen
var utelukket! Gudsbeviser måtte
også til og Søren Kierkegaard ble i
starten lest i frustrasjon!

Mange år senere og mange timer
fattigere stod vi så en liten flokk
med et stykke papir med gullkant
og titlen, Candidatus Theologiae.
Noen av oss valgte en sivil karriere
etterpå, men mesteparten fortsatte
på praktikum. Prester ville vi være.

De første prekener ble skrevet med
stor omhu og mye respekt. Redd
for å forkynne var de fleste av oss,
for hvordan omsetter man mange
års akademisk studie til ganske få
ord til mennesker som trenger en
enkel og likefram forklaring?

I dette øyeblikk skjønte man alvor
og ærefrykt. Men i samme øye-
blikk begynte teologien også å ta
form. På mange måter begynte alle
de mange års studier å gi mening,
selv filosofikum gav mening i den

samlede kontekst. Å bli teolog blir
man først riktig på slutten av studi-
et og vel egentlig først noen tid
etter. Å bli teolog er noe som må
rotfeste seg, noe som først må svel-
ges, etterpå vokse seg stort.

Mange prekener og taler er det blitt
etterpå, og teologien arbeider sta-
dig inne i meg. For hver gang jeg
taler med andre mennesker, lytter
og deler min tid med andre, da
vokser teologien. Teologien er et
levende språk, som aldri dør.
Teologien er et språk om jordeli-
vet, som handler om vi mennesker
og vårt slektskap med Gud. Å tale
teologi handler derfor om det vi er
en del av, det vi deler med andre,
vårt liv, men også et liv sammen
med noe som er større enn oss selv.

Jeg tror aldri jeg blir lei av å tale
teologi, for teologi handler om
livet. Og så lenge jeg lever, da vil
jeg bestandig være opptatt av det
jeg omgås av – alt det som er
skapt, alt som er levende, det som
jeg selv er en del av, det som ikke
alltid kan forklares, men akkurat
dette er det som stiller spørsmål i
undring og stadig fordrer nye
spørsmål.

Livet gir ikke mange svar, faktisk
gir livet vel egentlig flere spørsmål
enn svar. Men pytt med det, spørs-
mål er en god ting, for spørsmål
setter tanker og liv i gang. Så fort-
sett med å spør, men husk blott, at
et spørsmål ikke nødvendigvis
avkrever er svar.

Nikolaj Steen:

Litt om meg selv
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Nikolaj prest satt inn i tjenesten
Søndag 14. april ble Nikolaj Steen satt inn i tjenesten som sokne-
prest her i Snertingdal av prost Stein Ovesen. Leder i menighets-
rådet Åse Irene Engen leste innsettelsesbrev fra Biskop Solveig
Fiske og Biri Snertingdal kantori deltok med sang. Nikolaj ledet
selv  gudstjenesten og prekte over dagens tekst.

Etter gudstjenesten serverte menighetsrådet kirkekaffe og Nikolaj
ble ønsket velkommen til samarbeid av forskjellige lag og for-
eninger bl.a. Bygdekvinnelaget, Sanitetsforeningen,
Snertingdalstreff og Regnbuen misjonsforsamling.

Diakon John Olav Skard, sokneprest Nikolaj Steen og prost Stein
Ovesen kom inn i kirken i prosesjon.
Menighetsrådet hadde bakt to store bløtkaker som ønsket Nikolaj
velkommen til Snertingdal

Foto: Bernt Nygård

Min salme
Når våren kommer og vi går inn i den
lyse årstid, rusler jeg ute og ser etter
knopper og skudd. Hver vår skjer det
samme mirakelet, at det blir blåst nytt
liv i det som ser dødt ut etter vinterens
kulde og frost.

I og med at vi nå går våren og sommer
i møte, velger jeg “No livnar det i lun-
dar” av Elias Blix som min salme.

Stafettpinnen sender jeg videre til min
tidligere skolekamerat Lars Ligaarden.

mvh Odd Sveum

No livnar det i lundar, no lauvast det i lid,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord,
og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Guds kyrkja lysa skulde som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde og utan solarglad.

Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned:
det hus som Anden hyser, ligg stødt i ljos og fred.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

Då me med vigsla tunga, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunga skal lova Herren vår.

Giro i Bladet
Kontingenten på menighetsbladet «På
Kirkevangen» er kr 150,- innenbygds
og kr 200,- for de som sendes uten-
bygds. Større og mindre beløp mottas
også med takk. Det er dette som sam-
men med annonseinntektene finansierer
”På Kirkevangen”. Derfor er det viktig
at så mange som mulig betaler for bla-
det. Tusen takk til alle som støtter oss.
Hilsen menighetsrådet og oss i redak-
sjonen
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Årsberetning for
Biri Snertingdal kantori
2012
Den første korøvelsen dette året var
den 17. jan. i Seegård kirke.  Alt den
14. februar hadde vi første fellesøvelse
med S. Land kirkekor, det også i
Seegård. Vi øvde til konsert i Biri den
19. februar og vår- og eksamenskon-
sert den 13. mai.

Lørdag den 18. februar arrangerte vi
korseminar i Seegård. Vi var så heldi-
ge å få undervisning i stemmebruk av
Oddvar Hansen. Dagen var svært lære-
rik og ble avsluttet med mat og sosialt
samvær på kvelden.

Henning Sommerrokonserten vi hadde
i Hov inspirerte oss nok til mer samar-
beid med Hovkoret.

Konserten vi hadde den 19. februar i
Biri, arrangerte vi sammen med  Hov
Kirkekor og  Øystein Wangs trio.
Utenom korsang fikk vi høre to av lan-
dets mest lovende unge jazzmusikere.
Den ene er datter av Gerd og Øystein
Wang, som er godt kjent i distriktet
her. Den andre Harald Lassen, sakso-
fonist og komponist fra Sogndal.
Den 11. mars stod Biri menighetsbasar
på programmet. Der deltok vi med
noen sanger.

Den 13. mai kom endelig dagen for
vår og eksamenskonsert i Seegård. Vi
kalte konserten for ”Salmer og sanger
vi gjerne vil synge”. Svært inspire-
rende for oss var jo at ca 150 stk tok
veien til kirken denne kvelden. Etter
OAs reportasje ble dette en stemnings-
full og variert koropplevelse. Utenom
koret deltok Gjøvik Spelemannslag
som var et friskt musikalsk pust med
fire fioliner, trekkspill og torader, ledet
av Solveig Ingvaldsen Aas. Vår egen
Gunhild viste oss at hun hadde taket
på prosaen. Hun fremførte diktet
”Kvitsymra”  av Anders Hovden og
Inger Hagerups ”Lykke”.

Kveldens  organist var Vidar
Fredheim. Utenom at han akkompag-
nerte koret, slapp han seg  løs på
orgelkrakken med en sprelsk og mor-
som versjon av en Rondo fra Konsert
for orgel av Christian H Rinch. Her

fikk Fredheim tilfulle vist sin kapa-
sitet.

Fra Hovkoret var vi så heldige å ha
med oss Håkon Solum og Lisbeth
Snuggerud, som begge var frempå
med solide soloprestasjoner. Dette ble
for oss en fin konsert som vi håpet
satte publikum i litt vårstemning, selv
om regnet plasket ned utenfor kirka.
Vi tok imot stående applaus og mar-
sjerte så ut etter tonene fra Brureslått
fra Øre. Så ventet kaffe og deilige
kaker.

Den 17. juni deltok vi i avskjedsguds-
tjeneste for Knut prest i Biri. Dette ble
etter hans ønske, en folketonemesse,
hvor vi som kor deltok med sang.
Gjøvik spellemannslag,   Asmund
Hellerud og Sidsel Morken Gullord
sørget for musikken sammen med vår
Inger kantor. Etter gudstjenesten var vi
alle invitert til kirkekaffe på Biri
Herredshus. Dette ble en innholdsrik
og høytidelig dag med fullsatt kirke,
god mat, overrekkelser av gaver og
mange fine ord til Knut og av Knut.
Første del av koråret 2012 sang nå på
siste verset og vi kunne begynne å
glede oss til årets kortur.

Natt til den 22. juni satte vi kursen
mot Gardermoen med Snertingdal
Auto. Hadde også her med oss litt for-
sterkninger fra Søndre Land Kirkekor.
Målet var som kjent St. Donalds Castl
i  Wales, hvor vi skulle besøke et nes-
ten dobbelt så stort kor. Vi ble fløyet
trygt til London med Norwegian hvor
det på Flyplassen ventet buss som tok
oss til Wales. Da vi ankom  internatet
vi skulle bo, ble vi møtt av Lailas dat-
ter Synnøve som er husmor der. Vi ble
møtt med en helt spesiell gjestfrihet
både på internatet hos Synnøve og i
koret vi møtte.  Referat fra denne
turen kan leses i Sommerutgaven av
på Kirkevangen. Magnar S. har satt
inn fine bilder og flott reportasje fra
oppholdet vårt der. Etter en flott tur
ble det en lang og fortjent sommerfe-
rie.

Søndag den 19. august startet vi oppatt
med deltagelse i avskjedsgudstjeneste
for Terje Hansen. Den 21. august
startet vi med øvelse i Seegård. Den 7.
oktober deltok vi i gudstjeneste i Biri

kirke, der det var innsettelse av ny
sokneprest, Hanne Moesgaard Skjesol. 

Den 14. oktober deltok vi i gudstjenes-
te i Seegård hvor påfølgende menig-
hetsbasar fulgte. Vi sang både i guds-
tjenesten og på basaren. Videre utover
høsten ble det øvet mot allehelgensdag
og julekonsert. Den 4. november var
allehelgensdag og vi deltok som vanlig
både i Biri og Snertingdal (Seegård).
Fredag den 30. november ble julegra-
na i Snertingdal sentrum tent. Nissen
kom, musikken kom, men av oss i
koret var det ikke mange som kom.
Men vi som var der gjorde så godt vi
kunne og etter denne opptreden vur-
derte Inger faktisk å synge i kor iste-
den for å dirigere.

16. desember  ”Vi synger jula inn”  ble
i år gjort med julesanger, fellessanger,
lesninger og lystenning. Gunn Inga
Tofsrud gledet oss også i år med sin
nydelige fiolinmusikk.

Knut S., Hanne prest, Gunhild E. og
Laila N. var tekstlesere. Ved orgelet
satt Arnfinn Halse og på piano Inger
S. Etter en fin konsert senket julefre-
den seg over sangere, tilhørere og
musikere og vi ønsket hverandre God
Jul med varm gløgg. Som siste post på
dette året,  deltok koret i 1. dags høy-
tidsgudstjeneste i Biri kirke. Koret har
hatt et svært innholdsrikt  og fint år. Vi
har deltatt i 7 gudstjenester. 

Medlemstallet har vært 24 stk. og sty-
ret har bestått av: 
Leder Solveig H. Tusvik
nestleder Laila Refstad
sekretær Lene Bekkelund,
kasserer Ragnhild Hveem og
styremedlem Åse Engen. 

Varamedlemer Åshild Jostad og
2. vara Kristin Ekeren.

Revisorer har vært  Arnulf Bergli og
Andreas Ekeren.

Det har blitt avholdt 5 styremøter.

Lene Bekkelund
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Vellykket tårnagent helg
Agenter søkes til hemmelige oppdrag sto det i innby-
delsen som gikk ut til alle 8 åringene i forkant av helga.
9 åtteåringer møtte fram i Seegård kirke lørdag ettermid-
dag for å løse forskjellige oppdrag, rebus, spise mat og
lekte inne og ute.

Til slutt drog de på oppdaglsesferd til kirketårnet i
Nykirke. Denne kvelden var det kaldt og småskumelt
oppe i kirketårnet, hvor varme klær og lommelykt var
nødvendig utstyr.

Tårnagentene syntes kirkeklokkene var store og fine.
Søndagen etter deltok de i gudstjenesten, med sang som
de hadde lært dagen før. Som en del av kirkens trosopp-
læringsprosjekt var dette så velykket at vi håper dette
må fortsette også neste år.

3 av Tårn-
agentene
utforsker
Seegård
kirke

Tårnagentene syntes
det kom sterk lyd fra
kirkeklokkene i
Nykirke

Tårn-
agentene
avsluttet med
samlings-
stund i
Nykirke lør-
dag kveld

Foto: Åse
Irene Engen

Tårnagentsang
Himmel over livet
(Runar Bang)

Vers 1:
Høyt der oppi kirketårnet henger det ei diger klokke
Synger ut en hem’lig sang, klinger med en mystisk klang

Rapp:
Du ække alene, du har en Far i himmelen
Han kjenner deg og ser deg midt i vrimmelen
Du er åtte år, du ække født i går!
Så kom, kom, kom og få en Himmel over livet!

Refreng:
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom igjen, Tårnagenter!
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom igjen, gutter og jenter!
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom, mysteriet venter!
Kom, kom, kom og få en Himmel over livet!

Vers 2:
Vi skal jobbe for det gode. Bruke hjertet, bruke hodet
Bibelen har gode ord, vi skal sette gode spor

Rapp:
Ikke bare tenke på oss selv, men hjelpe andre
Du og jeg kan gjøre en forskjell, vi kan forandre
noe der vi bor. Sette gode spor
Sånn at andre får en Himmel over livet!

Refreng…

Stikk:
Vi er Tårnagenter!
Vi er Tårnagenter!
Vi er Tårnagenter! (Kom igjen, gutter og jenter!)
Vi er Tårnagenter! (Kom igjen, Tårnagenter!)
Vi er Tårnagenter! (Kom! Mysteriet venter)

Kom, kom, kom og få en Himmel over livet!

Refreng…

Tårnagentene framførte to sanger bl.a. denne tårnagentsang-
en under gudstjenesten søndagen etter at tårnagentoppdraget
var fullført. Foto: Bernt Nygård
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1. mai feiring:

Tore Ulvesveen årets snertingdøl
Under den tradisjonelle 1. mai feiringen ved «Hjemmet» ble det også i år valgt årets snertingdøl. Av 5 innkomne forslag
valgte juryen Tore Ulvesveen som er SIF fotballs store ildsjel.

Det er over 50 år siden Tore første gang ble styremedlem i fotballaget, og siden har han vært aktiv enten som spiller, trener, opp-
mann eller styremedlem. Han har vært med i Øvre, Nedre og Snertingdal Idrettslag og har spilt tilsammen 376 kamper på A-
laget, og i tillegg mange kamper før og etter karrieren på A-laget.  Tore sier at det har vært mye moro og spesielt godt har han likt
å være sammen med barn og unge. Han trener fortsatt et guttelag og det er kanskje alt han har gjort for barn og unge son gjorde
at han ble valgt til årets snertingdøl 2013.

Juryen ønsket derfor å hedre ham for den store innsatsen han gjør og har gjort. Han fikk overrakt plakett og blomster av leder i
Snertingdal arbeiderlag Bodil Eliassen. Snertingdal Musikkforening under sin dirigent Ole Ludvig Tomter kastet også glans over
dagen ved å spille flere nummer. Bl.a. Gammel jegermarsj, Så seiler vi på Mjøsa, Alle har et søskenbarn på Gjøvik og Optimist.

Dagens tale ble holdt av politisk rådgiver i AUF Ingrid Marie Vaag Enderud. Hun er en av de som kom fysisk uskadd fra Utøya.
Hun innledet med et historisk tilbakeblikk over hva arbeiderbevegelsen har utrettet de siste hundre år, og hadde et klart budskap
om å stemme ja til rødgrønn politikk og om Palestina spørsmålet.
Til slutt serverte sanitetsforeningen kaffe og kringle til alle.

Tekst og foto: Bernt Nygård

Tore Ulvesveen fikk overrakt plakett
og blomster av leder i Snertingdal
arbeiderlag Bodil Eliassen.

Dagens tale ble holdt av politisk rådgiver i AUF Ingrid Marie
Vaag Enderud

Snertingdal Musikkforening under sin dirigent Ole Ludvig
Tomter kastet også glans over dagen
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KIRKETEATER MED
KIRKEROTTENE OG LEAMUS
Alle 4,5  og 6 åringer fikk invitasjon til Kirkerottene i Seegård kirke mandag 04 mars.

Etter å ha levert billetten, fikk vi endelig komme inn
i kirka, og vi fikk ett gledelig gjensyn med kirke-
rottene Vesle og Fredo. Denne gangen hadde de med
seg en kamerat til, nemlig Leamus. Barna satt muse-
stille og fulgte godt med da presten fortalte at hun
hadde mistet bamsen sin, som var en sau. Presten
ville gjerne att Vesle skulle kle seg ut som sau, men
det syntes ikke Vesle passet seg å gjøre for en staut
liten rottekar. Presten fikk etterhvert god letehjelp fra
både Velse, Fredo og Leamus, og tilslutt fant de
sauen og presten kunne begynne sin søndagsguds-
tjeneste. Etter ett moro gjensyn med rottene, fikk
alle barna og de voksne servert saft og kaffe med 
tilbehør. 

Vi gleder oss til neste gjensyn med kirkerottene!
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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

Catering, cafe og selskapslokaler
Minnesamvær, bryllup eller bursdag?
Ta en prat med oss
Kontakt Jorun tlf. 61 18 40 80 eller
mob. 917 92265
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

Avd. Snertingdal:
Roger Engen - 977 68950 og 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
Døpte:
24.03. Gustav Starnd Normann
21.04. Lars Åslund
28.04. Solan Moen
28.04. Thea Hermansson

Engevold

Gravferd:
Marie Seierstad f. 1937
Trygve Solbrekken f. 1930
Olga Marie Brovoll f. 1929
Alma Odny Brobakken f. 1924
Else Jordet f. 1923
Odd Hermann Øverstad f. 1934

www.snertingdal-auto.no    jan.tore@snertingdal-auto.no    Tlf. 611 84335
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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

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

Øyeblikkelig hjelp tlf. 611 84248
Helsestasjon tlf. 611 34 902

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

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

v/Trond Are Lisbakken og
Ole Wilhelm Skundberg

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!
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9. mai Kr. Himmelf. Dag
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Nikolaj Steen.
Takkoffer: Menighetsarb.

17. mai. Grunnlovsdag
Nykirke kl. 10.30. Fam. Gudstj.
Nikolaj Steen. Takkoffer: Redd
Barna

19. mai. Pinsedag
Seegård kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste.
Nikolaj Steen. Nattv. Evnt. Dåp.
Konfirmanter deltar.
Takkoffer: Normisjon

26. mai Treenigh.søndag
Seegård kirke kl. 19.00.
Vårkonsert. Biri Snertingdal
kantori og Ole Kristian Nyhagen

2. juni. 2.s. i Treen.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Nikolaj Steen. Nattv. Evnt. dåp.
Takkoffer: Menighetsarbeidet

9. juni. 3.s. i Treen.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Nikolaj Steen.
Nattverd. Evnt. dåp. Diakoniens
dag. Kirkekaffe v/Sanitets-
foreningen. Takkoffer:
Diakoniarbeidet.

16. juni 4.  s.i Treenigh.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Hanne M. Skjesol. Evnt. Dåp.
Nattv. Takkoffer:  Trosopplæring.

23. juni 5.s. i Treenh.tid
Seegård kirke kl. 10.00. Merk
tiden Høymesse.
Nikolaj Steen. Evnt. Dåp. Nattv.
Takkoffer: Norsk Misjon i Øst

30. juni 6.s. i Treenh.tid
Redalsetra kl. 11.00. Sætermesse
Felles for Snertingdal og Biri.
Hanne M. Skjesol. Ta med mat og
stol.

14.juli. 8.s.i treenh.tid.
Nykirke kl. 10.00. Merk tiden
Høymesse. Steen. Nattverd.
Evt.dåp. Offer: Menighetsarbeidet

21. juli. 9.s.i treenh.tid
Biri kirke kl. 10.00. Høymesse.
Steen. Evt. dåp. Offer.

29. juli. Olsokgudstjeneste
Kirketuften på Kirkerud kl. 18.30
Steen. Evt. dåp.
Offer: Kirkerudfondet.
Kirkekaffe v/bygdekv.laget.

4. august. 11.s.i treenh.tid
Biri kirke kl. 10.00. Høymesse.
Steen. Nattverd. Evt. dåp.
Offer.

11.august. 12.s.i. treen.tid
Seegård kirke kl. 10. Merk tiden
Høymesse. Nattverd. Evt.dåp.
Skjesol. Offer men.misj. prosjekt
Immanuelkirkens daghjem i
Bangkok.

18.august. 13.s.i treenh.tid
Biri kirke kl. 10. Høymesse
Steen. Nattverd.Evt. dåp.
Offer.

25. august 14.s.i treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse
Steen. Nattverd. Evt. dåp.
Offer. Trosopplæring.

1. september 15.s.i treenh.tid
Nykirke kl.11.00. Merk tiden
Konfirmasjon. Steen.
Offer: Trosopplæringsarb.

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Starndgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng Misjonsforening NLM
Søndag 25. august kl. 12.00.
Stevne på Betania.
Egil Grandhagen taler og
Glade Gutter fra Hadeland synger.

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM
Onsdag 15. mai kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel. Gerd og
Steinar Solbakken viser bilder og
forteller fra Indonesia.

Søndag 26. mai kl. 11.30. Stevne
på Betel v/ Mathias Mjølhus.

Onsdag 18. juni kl.19.00.
Misjonsmøte på Kampebu v/ Linn
og Bjørn Eikeland

Snertingdalstreff
Lørdag 29. juni.
Busstur til Gausdal. Fortsatt ledige
plasser. Se omtale i PKV nr 1.
Påmelding så snart som mulig til
952 40550.

Onsdag 7. august.
Rusletur- Romsdalen- Sagmoen-
Sagsveen i Bratengmarka.
Oppmøte Lia kl. 18.30
Nedre Snertingdal Historiegruppe

Onsdag 5. juni. Tur til
Bjørnhaugen åstedet for krigs-
drama 1944. Parkering ved
Gravåsvegen. Oppmøte kl. 18.30.

Onsdag 21. august. Rusletur til
setergrenda Lorta. Parkering og
oppmøte på Redalssetra kl. 18.30.

Frist for stoff
til neste nummer er

mandag 1. juli

Velkommen til

gudstjeneste


