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Bilde fra Olsok på Kirkerud
Mange deltok i årets olsokgudstjeneste på Kirkerud. Dette var Sokneprest Nikolaj Steen`s
første olsokgudstjeneste her i Snertingdal, mens snertingdøler og folk fra nabobygdene har

vært samlet her til olsokgudstjeneste hvert år (med et par unntak) siden 1980. Været har vært
varierende, men det flotte været bidrog til at over 70 personer deltok i gudstjenesten i år.

Etter gudstjenestens slutt serverte medlemmer av nedre rode i bygdekvinnelaget, kaffe og
kaker, alle koste seg med serveringen og tok seg god tid til å prate sammen.

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:
Steen, Nikolaj.................. 416 74799
Sokneprest Snertingdal
nikolaj.steen@gjovik.kirken.no
Skjesol, Hanne Mosegaard
47 95 90 25
Sokneprest Biri
hanne.skjesol@gjovik.kirken.no
Nygård, Laila.................. 480 68972
Menighetssekretær
laila.nygaard@gjovik.kirken.no
Skard, John Olav........... 408 27 011
Diakon
johnolav.skard@gjovik.kirken.no
Schiager, Inger............... 911 82683
Kantor
inger.schiager@gjovik.kirken.no
Engen, Åse Irene
Tlf. 611 84 527 / 930 90816
Menighetsrådsleder
Myrlid, Arne ................... 984 43759
Kirketjener

I fokus nå
Kirkens SOS  i Hedmark og Oppland
Kirkens SOS er en del av menighetenes diakonale tjeneste som prøver å utøve
Kristi nestekjærlighet i praksis.  Mennesker som henvender seg til oss er   for-
skjellige som deg og meg, med sine særegenheter.  Noen er ensomme, usikre,
redde for morgendagen pga sykdom eller dårlig økonomi.  Noen har problemer
med relasjonen til venner og  familie.  Men felles for alle som henvender seg til
Kirkens SOS er at de trenger noen å snakke med, noen som har tid til å lytte til
deres vanskeligheter.

Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. I løpet av
2012 besvarte vi ca 200 000 henvendelser på telefon, mail (krise-epost) og ved
chatting. Telefonen er landsdekkende, tlf 81533300.  Mail og chat nås via
www.kirkens-sos.no

Krisetjenesten er døgnåpen hele året og bemannes gjennom en vaktturnus av
om lag 1.000 frivillige medarbeidere fordelt på 13 sentre over hele landet. 
I Hedmark og Oppland har vi vaktrom på Lillehammer (ved Nordre Ål Kirke),

Gjøvik (i Engehaugen kirke)  og Hamar (i Storhamar kirke).

I vårt område har vi ca 80 frivillige medarbeidere, men trenger stadig flere.  Vi
klarer ikke å  besvare alle henvendelser vi får på telefon og epost.
Å jobbe uten lønn betyr ikke at du går tomhendt hjem.  Du er med på å redde
mange liv, du får et nytt perspektiv på livet og utvikler deg som menneske.
Etter et 40-timers kurs, med fokus på samtalemetodikk og krisehåndtering kan
du bli medarbeider, dvs at du tar to 5-timers vakter i måneden.

NYE KURS hver VÅR OG HØST.  Fortløpende inntak.
For mer info TA KONTAKT: hedmark-oppland@kirkens-sos.no eller 
tlf 61269511 / 90017535.

Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Noen må bære en annens  nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!

I 1975, tilfeldigvis året etter Kirkens SOS ble etablert, skrev Svein Ellingsen
denne salmen som sammenfatter mye av det Kirkens SOS arbeider med og står
for.

Kristin Berget
rådgiver
Kirkens SOS Hedmark og Oppland
www.kirkens-sos.no
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Oppslagstavla
Minnegave
Hjertelig takk for min-
negaven vi fikk ved Trygve
Solbrekken’s begravelse.

Snertingdal Fotball

SNERTINGDAL
OMSORGSSENTER
takker hjerteligst for minne-
gavene vi fikk i forbindelse
ved Olga Brovoll`s, Marie
Seierstad`s, Solrun
Lundgård`s, Jon Rognstad`s
og Olaug Ødegård`s
begravelser.

Randi Skaug

Konfirmanter i
Nykirke
1. sept. kl. 11.00

Engevold Martine
Grøterud Ine
Haugom Kristin
Henrikhaugen Malin Roen
Johansen Morgan Trønnes
Løkken Sander Østby
Skiaker Eirin
Snekkerhaugen Vemund Rønningen
Snekkerhaugen Stine Rønningen
Stensrud Alexander Rønningen
Stensrud Christian Rønningen
Svehagen Joakim Nydahl
Udahl Jens-Rune Lie
Valhovd Vilde
Øverstad Alexander
Aalseth Tina Skinnerud
Aasen Mats Bergli

Menighetsbasar Søndag 27. oktober
SEEGÅRD KIRKE. kl. 17:00 HØYMESSE v/HANNE M.
SKJESOL  med påfølgende menighetsbasar.
Stort basarbord med et reisegavekort som er hovedgevinst
og med mye, mye mer! Kaffeservering.
Biri Snertingdal kantori synger.

Fakta om
Gavekirken
Det antas at kirken fra 1703 ble
bygd på tomten til en eldre kirke.
Da allmuen søkte kongen om å få
bygge ny kirke i 1694, ble det
nevnt at det tidligere hadde stått en
kirke på samme sted. Det er der-
med på det rene at det hadde stått
en kirke på Kirkerud fra eldre tid
og da sikkert en stavkirke. I nyere
tid har kirken blitt kalt Kirkerud-
kirken, men av gamle dokumenter
går det fram at kirken har hatt flere
navn, som: Lovekirken, Kristi Nye
Kirke, Vaar Frelsers Kirke og
Gavekirken.

Siste gudstjeneste i kirken ble
holdt den 5. mars 1871 og kirken
ble revet samme året eller året
etter. Nykirke ble bygget og innvi-
et i 1872. På kirkerudtuften er det
fortsatt rester etter kirkemuren, og
der står en stor steinhelle (lovehel-
le) som folk ofret til.

Et jernkors fra 1872 med navnet på
den siste gravlagte ved kirken, står
fortsatt ved den gamle kirketuften.

Altertavle, prekestol og en del
andre gjenstander ble overført til
Nykirke, og er fremdeles på plass
der. Det blir holdt Olsokmesse ved
den gamle kirketuften hvert år.

Snertingdalstreff

Snertingdal Fotklinikk
er midlertidig stengt

pga helsetilstand.
Mvh Rigmor Skaug-Pedersen

Hjemmets
Venner

takker hjerteligst for
minnegavene vi fikk i

forbindelse med
Else Elin Foss’s,

Alf Markus Brovold’s og
Eva Jorun Kaldbakken’s

begravelser.
Magnar Sjevelås

Vil du
leie
Betel?
Ring 952 40 550
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Noe av programmet denne gang var eng-
elskspråklig, noe svensk – i tillegg til det
norske materialet. Det engelske innsla-
get må en kunne se som en naturlig opp-
følging av kantoriets tur til Wales i
2012. Kantoriet toget inn til en engelsk
sommerkanon fra ca år 1240. ”Fair
Phyllis” og ”The way you look” er andre
eksempler på de engelske tekstene. Av
de svenske innslagene kan nevnes ”I
denne juva sommartid” og, ikke minst,
”Bred dina vida vingar”, som har fulgt
koret i ”alle” år. En smule dansk ble
også servert, riktignok på norsk: ”I sko-
vens dybe stille ro”, en dansk folketone
ved R Nyhus. En tid ble H C Andersen
akkreditert teksten, men det har senere
vist seg ikke å stemme. Sangen er nyde-
lig uansett, H. C. eller ikke! Danske inn-
slag i repertoaret kan for øvrig forklares
ut fra kantoriets forestående tur til Mou i
Danmark noe seinere i juni.

To allsanger var også lagt inn. ”Så grønn
en drakt” er en varm hymne med musikk
av Waldemar Åhlen og tekst oversatt fra
svensk av Øystein Thelle . ”Kom mai du
skjønne milde” skulle være kjent for alle
fra den norske ”barneskolen”. Det som
kanskje er mer ukjent er at melodien er
ved selveste Wolfgang Amadeus Mozart!
Den er fortsatt svært aktuell på repertoa-
ret i en vårkonsert.

Trompetist Ole Kristian Nyhagen er i
dag knyttet til kulturskolene i Nordre og
Søndre Land. Han har bl a klassisk
trompetutdannelse fra Barratt Due
Musikkistitutt. Han framfører ulike typer
musikk, bl a folkemusikk, og trakterer
ulike typer messinginstrumenter med stø
hånd. For oss ”vanlige folk” er sannsyn-
ligvis en trompet en trompet. Dette ble
grundig motbevist av Nyhagen, som

med framragende spill fikk vist at trom-
peter både kan se og høres ulikt ut! På
konserten hadde han en nasjonalroman-
tisk avdeling på flygelhorn: ”Ved
Rondane” (Vinje/ Grieg) og ”Pastorale”
av den engelske komponisten Goff
Richards. ”March” av Henry Purcell
(England på 1600-tallet) ble framført på
pikollotrompet. På vanlig trompet fram-
førte han ”Humoresque” av den tsjekkis-
ke komponisten Dvorak og et stykke
som hadde vært hans følgesvenn i alle
år: ”Romance” av T. Hansen. Og, svis-
ken til slutt var Gershwin’s
”Summertime”, framført på flygelhorn.
Og, trompetisten hadde følge av Inger
Schiager på piano i store deler av pro-
grammet.

Koret avsluttet med å toge ut til
”Bruremarsj fra Østerdalen”, en feiende
flott melodi å ende opp med…

Tekst: Magnar Sjevelås 
Foto: Bernt Nygård

Vårkonsert med kor, trompet og piano
Biri Snertingdal kantori følger tradisjonen og lovpriser våren og sommerens komme med konsert hvert år i mai/ juni. I år
var arrangementet lagt til Seegård kirke søndag 26.juni, mens Biri kirke fikk sin konsert tirsdagen etter. En ny erfaring
var samarbeidet med trompetist Ole Kristian Nyhagen fra Søndre Land.

Noe av programmet fra kantoriet denne gang var engelskspråklig, noe svensk – i til-
legg til det norske materialet.  En smule dansk ble også servert, riktignok på norsk

Trompetist Ole Kristian Nyhagen har bl a klassisk trompetutdannelse fra Barratt
Due Musikkistitutt. Han framfører ulike typer musikk, bl a folkemusikk, og trakterer
ulike typer messinginstrumenter med stø hånd
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Jeg har lovet å skrive litt hver gang her i
Kirkevangen rundt forskjellige emner.
Emnene vil i reglen være bibelrelatert og
kan omhandle forskjellige emner som
synd, nåde, frelse osv.

For tiden jobber jeg en del med ordene
og betydningen deres. Vi bruker jo vel-
dig ofte ord i forskjellige sammenheng-
er, men ofte tror jeg, at ordene kanskje
gjemmer på en dypere mening. Viktig er
det i hvert fall å huske på, at ord ofte
kan tolkes og forstås forskjellig i den
sammenhengen  de brukes i.

For en stund siden skulle jeg preke over
det dobbelte kjærlighets bud, hvilket jeg
har gjort før. Likevel valgte jeg å starte
helt forfra og kom frem til et litt over-
raskende resultat av hva ordet elske
egentlig betyr – i hvert fall i denne
sammenhengen. Ordet elske kan jo bety
mange ting og kjærligheten har mange
ansikter. Denne gangen vil jeg skrive om
noe helt annet – og dog, for det å elske
er et livsvilkår for oss mennesker.

Jeg vil skrive litt om Kain og Abel for-
tellingen samt fortellingen om splinten
som blir til en bjelke i øyet ditt. To tek-
ster som jeg preket over i Biri samme
dag for en tid siden. For å tydeliggjøre
tekstene, har jeg valgt en fortelling om
en mann som het Kaj.

I den siste del av andre verdenskrig
hadde Danmark ikke mer et politi. I ste-
det satte tyskerne et eget politi inn, noen
som ble kaldt for HIPO’er, et ord som er
avlett av det tyske hilfspolizei – dvs. et
hjelpepoliti. HIPO’erne var danske
menn klett i svart, ofte enfoldige og bru-
tale mennesker, som utøvede tortur og
mord. Forhatte var de selvfølgelig og
kanskje derfor fikk mennesker, som på
en og annen måte hadde samarbeidet
med tyskerne under krigen, predikatet
HIPO etterpå.

Vi var besatt akkurat som Norge og
sabotasje var det mye av. På slutten av
krigen var sabotasje blitt systematisert
og de mennesker som deltok i motstand-
bevegelsen ble folkehelter i tiden etter-
på.

I Næstved i Danmark, en by på størrelse

med Hamar, var det noe hærverk på den
lille kai om natten. Man tok derfor et
enfoldig menneske som het Kai, ga ham
en lykt, og bad ham om å holde vakt på
kaia om natten.

Etter kort tid sluttet krigen og det store
oppgjøret begynte med sympatisører og
folk som hadde tjent tyskerne under kri-
gen. For Kaj sin del ble dette starten på
et liv, der han mistet alt. Han fikk tilnav-
net HIPO-Kaj og som en fredløs flyktet
han ut i skogen, der han bodde i telt og
levde av konserves. En snill og god
lokal speiderleder dro ut da han hørte
om Kaj og hentet ham tilbake til sivilisa-
sjonen.

Mange år senere på slutten av 60 tallet
nede på den tyske motorveg kom noen
dansker inn på et kafeteria. De satte seg
ned ved et bord og en tjener kom bort til
dem og spurte fornøyet om de ikke var
fra Danmark. Det var Kaj, som stod der
nede i Tyskland på en kafeteria og nå
serverte reisende folk. Jo, svarte de, og
du er jo HIPO-Kaj fra Næstved. Neste
dag kom Kaj ikke på jobb. Man fant
ham i leiligheten hans, han hadde hengt
seg selv.

Fortellingen om Kaj handler om et men-
neske, som ble merket for livet. Han ble
uheldigvis betrodd en forholdsvis uskyl-
dig jobb, som ikke engang innebar bruk
av våpen eller slikt Likevel ble han
straffet for livet, han ble nærmest dømt
fredløs i sitt eget land og kunne ikke
engang gå fri fra  fortiden som anonym
tjener på en kafeteria mange år senere
nede på den tyske motorveg.

Fortellingen om Kain og Abel handler
også om å bli merket. Kain ble forbannet
pga. mordet på Abel, Kain ble merket av
Gud selv, men dette merket tjente ikke
bare som et varsel om at Kain var mor-
der, for merket var også en beskyttelse
av Kain, slik at han ikke skulle bli drept.
Fortellingen om Kain og HIPO-Kaj

handler om å være merket. Om å være
uønsket av sine egne, om å mangle iden-
titet, og om å leve resten av livet sitt i
isolasjon.

Fortellingen fra evangelieteksten om
splinten som blir til en bjelke i ditt eget

øye handler om å ettergi. Om å ettergi
andre deres synd, for synd er menneske-
lig, noe vi alle bærer på. Flisen hos den
andre blir til en bjelke på en selv sier
Jesus, og jeg tror jeg skjønner hvorfor.

Det er nemlig sådan med synd, at synd
vokser. Åpenbarer du synd hos et annet
menneske, da vokser synden seg bare
større. For hver gang vi snakker ille om
andre, da vokser synden bare ennå mer.
Synd er fryktelig, for synd bærer på mer
synd, slik at synd vokser. Jo mer vi
peker på naboen vår, jo mer peker vi på
oss selv. Jo mer vi peker på naboen, jo
mer peker andre. Til slutt blir ikke bare
naboen fredløs, vi blir også selv fanget
av synden, slik at den synd vi åpenbarer
er vokset seg fra en flis til en bjelke. Det
er med synd som en fjæren som ble til
10 høns, ille prat har en rar evne til kun
å vokse. Ille prat blir sjeldent glemt,
også selv om det er tale om en løgn. Og
den som blir rammet av andre mennes-
kers pekefingre blir merket for livet.
Akkurat som HIPO-Kaj, som på grunn
av en stort sett harmløs jobb mistet sin
identitet, ble fredløs, og valgte å slutte
livet. Man ihjelslo ikke HIPO-Kaj som
en fredløs i gamle dager, nei, man ihjels-
lo ham med ord og pekefingre.

Den lille flis er derfor ikke kun en flis,
men en bjelke. For hver gang vi peker
på en flis, da åpenbarer vi synd, får synd
til å vokse, og da blir vi som Kain da
han ihjelslo broren sin, vi blir blinde,
fylt med vrede, misunnelse, hat, begjær
osv.

Å ettergi handler derfor om å avslutte
synden. Å ettergi handler om å skjule
synden, for ettergir du synd, da åpenba-
rer du ikke synden, men skjuler den.

Fortellingen om HIPO-Kaj er tragisk.
Men den er et bilde på, hvor ille det kan
gå et menneske som aldri blir ettergitt
sin synd. Jeg tenker litt her på splinten
som ble til en bjelke, både med hensyn
til HIPO-Kaj og den dom han ufrivillig
fikk, men også de mennesker som den
dagen på den tyske motorveg pekte på
ham og åpenbarte fortidens synd. For
deres del ble splinten vitterlig til en bjel-
ke, tenk å bære på et annet menneskes
død.

Nikolaj Steen

Prestens hjørne
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Med sang
til Mou i
Danmark
Fredag 7.juni fylte Biri Snertingdal kan-
tori en av Autos busser og satte kursen
mot Larvik og Danskebåten. Målet var
den lille landsbyen Mou like sør for
Limfjorden, rundt 24 km øst for Ålborg.
Det betyr at Mou ligger kun noen få km
fra Kattegat og østkysten av Jylland.

Det begynner å bli tradisjon i kantoriet
med en utflukt tidlig i juni. Flere turer
har vært lagt til Norge, mens det i fjor
var Wales som sto for tur. Hvorfor så
Danmark i år? Det har sin naturlige for-
klaring i at koret stadig nyter godt av
sine bekjentskaper både innen- og uten-
lands. I år var Hanne prest på Biri ”bin-
deleddet”. Hun har vært prest i Mou før
hun kom hit til Mjøsområdet.

Klokka ble nær 22.30 før bussen var i
Mou, tolv timer etter starten fra
Snertingdal. Det er forståelig da at delta-
kerne roet seg raskt, i hvert fall de fleste.
Stedet har et lite hotell som kunne huse
mange, mens resten fikk tilhold på en
campingplass 15-20 minutters spasertur
unna. Hotellet drives før øvrig av elever
under utdanning og er stengt i perioder
hvor de ikke har gjester.

Lørdagen åpnet med frokost på hotellet
for alle deltakerne. Det innebar en fin
gåtur for alle som holdt til på camping-
plassen. Resten av dagen var viet Ålborg
by, og ”frie aktiviteter”. Byen kalles
også ”Norden lille Paris”. Bakgrunnen
for dette skal være at byen syder av liv
og sjarm. Og, det var trafikk der denne
lørdagen! Noe av det som kan være sjar-
merende i Ålborg er smale gågater som
blant annet huser ulike håndverksakti-
viteter. Dessuten var også gågatene sted
for sommersalg ikke bare damene visste
å sette pris på.

Byen har en flott domkirke, Budolfi
kirke oppkalt etter den engelske bene-
diktinermunk Skt. Botholphus som levde
på 700-tallet. Det er spor etter trekirke
på stedet allerede rundt år 1000, mens
hovedparten av nåværende kirke ble
oppført på 1300-tallet, i gotisk stil, med

senere renoveringer og utvidelser.
Kirken er for øvrig Danmarks minste
domkirke.

Limfjorden deler Jylland i to og går fra
Thyborøn ved Nordsjøen i vest til Hals
ved Kattegat i øst.  Med sine 180 km er
det bare Sognefjorden med sine 204 km
av de norske fjordene som overgår
denne danske ”vannveien”. Skjønt vann-
vei; deler av den er svært grunn med
sandbanker. I tillegg har åpningen mot
Nordsjøen i vest vært naturlig stengt i
perioder tidligere, vesentlig grunnet den
sterke sandvandringen. Østover fra
Ålborg til Kattegat er fjorden imidlertid
smalere og dypere – og lar seg trafikkere
av seilbåter. I dag knytter mange bruer
områdene nord for og sør for fjorden

sammen En tunell ble dessuten åpnet i
1969 - i Ålborg; Tunellen er 965 meter
lang nedkjøringspartiene iberegnet, og
har tre løp i hver retning. Det er altså
behov for tuneller også i flate
Danmark…

Lørdag ettermiddag gikk bussen til utlø-
pet av Limfjorden hvor ferden for passa-
sjerene gikk videre med ferge over til
Hals og restaurant Havkatten, like ved
brygga på andre siden. Her ble servert
alle tiders nydelig buffet. Her var det
nok ingen som gikk sultne fra bordet! I
hyggelig lag og med innlagt allsang,
ikke minst ”Nu skal vi ha gilde”, ble det
en stemningsfull lørdagskveld.

Søndag opprant med samme vakre vær.

Blid gjeng tar seg en rast på turen nedover

Mou kirke fra 1400-tallet



Denne dagen skulle koret delta i guds-
tjenesten i Mou kirke, ”kirken til”
Hanne prest. Det er en vakker kirke i
sin hvitkalkede framstilling. Det ser
også ut til at det er lagt ned mye arbeid i
gravstedene på kirkegården som var
spesielt vakkert framstilt! Hovedskipet i
kirka er mest sannsynlig fra andre halv-
del av 1400-tallet, bygd i gotisk stil.
Senere er kirken blitt renovert under
renessansen samt utvidet på 1700-tallet.
Noe av det spesielle ved kirkebygget er
at enkelte av benkene har montert seter
både forover og bakover i langskipet, og
preketolen er plassert midt på den ene
langveggen. Det gjør det mulig for pres-
ten å ha øyekontakt med menighetens
medlemmer fra tre ulike sider. Om dette
har vært hensikten med utformingen
vites ikke…

Kantoriets bidrag i gudstjenesten var  ”I
denne juva sommartid” innledningsvis
og ”Velsignelsen” mot slutten. Og selv-
sagt hadde det blitt øvd på danske sal-
mer slik at deltakelsen også i gudstje-
nestens vanlige salmesang lot seg høre!
Det er for øvrig langt vanligere under
danske gudstjenester at alle vers i alle
salmer som er satt opp blir sunget. Man
velger med andre ord ikke ut enkelte
vers! Koret avsluttet før kirkekaffe med
”Brudemarsj”, og marsjerte ut til denne.
Det vanket ikke bare kaffe utafor kirka,
men ytterligere bespisning inne i preste-
gården, - en hyggelig avslutning på opp-
holdet i Mou!

Turen gikk så nordover mot Skagen og
de nordligste deler av Jylland. Her var
det mulig å dele seg. Noen ble med
utover til Grenen, som skiller Skagerrak
fra Kattegat. Her kan man virkelig se
resultater av ”tilsandingen”, en Skagen
kirke (Skt. Laurentii) som er nærmest
dekket av sand! Andre muligheter var
omvisning i Skagen Museum, der flere

av Skagenmalernes
bilder lar seg beskue.
En tredje mulighet
denne søndagen var
å rusle rundt i
Skagens gater.
Skagen oppsto som
fiskehavn rundt 1250
og er i dag
Danmarks nordligste
by med idylliske
gater, uteserveringer
og spisesteder.

På tur vestover mot
Hirtshals var det
stopp hos kjenninger
av Helga og John
Skundberg. Helga gikk for mange år
siden på folkehøgskole sammen med en
ung kvinne fra Færøyene. De har holdt
kontakten disse årene, og i dag er denne
venninnen en velvoksen dame som har
leilighet i Danmark og valfarter til
Færøyene på organistoppdrag. Hun har
også dirigert kor. Hennes datter driver-
gård, og det var til hageparty på denne
gården mellom Frederikshavn og
Hirtshals busslasten var invitert.
Det ble et hyggelig møte, hvor kantoriet
kvitterte for mat og drikke med å synge
noen sanger. Noen gode råd på veien fra
en velvoksen dirigent ble det også
anledning til.

Båten tilbake til Norge gikk fra
Hirtshals kl.22.15, med ankomst Larvik
02.00. Det sier seg kanskje selv at
tilbaketuren ble forholdsvis rolig, og
enkelte prøvde nok å ”flate ut”, enten på
båten eller i bussen. Med stødig hånd på
rattet sørget Amund Haganæs for at
returen gikk like bra som nedoverturen,
og at Gjøvik og ”dalstroka innafor” kom
til syne en tidlig mandag morgen…

Tekst og foto: Magnar Sjevelås
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Slike jenter det vil gamle Norge ha… Bespisning i prestegården

Biri Snertingdal kantori

En takkens ord til Kirsti, som hadde
stått på for å sikre et godt opphold
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Vedtekter for grav-
plassene i Gjøvik
I løpet av de siste par årene har vi fått ny
gravferdslov med forskrifter som er gjort
gjeldende fra juli 2012.
Disse endringene har gjort det nødvendig
og naturlig også å se på lokale vedtekter.
Vi har valgt å lage felles vedtekter for
kommunene i  Toten prosti (Gjøvik,
Vestre og Østre Toten). De reviderte ved-
tektene er godkjent av Hamar bispedøm-
meråd og vil bli gjort kjent på flere måter i
tida som kommer.
Våren og sommeren er tida det skjer mest på
kirkegårdene og vi vil derfor benytte anled-
ningen til å si litt om hva vedtektene sier om
de temaene vi får mest spørsmål om.
Tilsåing av nye graver gjøres av personel-
let på gravplassene når graven har sunket.
Gravminne kan ikke settes opp før jord-
massene i graven har sunket. Dette for å
sikre så stabile jordforhold som mulig, så
gravminnet står støtt. Fester av graven eier
gravminnet og er ansvarlig for det.
Gravminner som står ustøtt eller er usikret
kan legges ned av gravferdsmyndigheten
for ikke å gjøre skade.
Plantefeltet foran gravminnet skal ikke
være bredere enn gravminnet, maks 60 cm.
Det skal ikke plantes vekster som går uten-
for plantefeltet. Det betyr at det heller ikke
skal være planter og trær utenfor pantefel-
tet.  Graven skal ikke rammes inn, faste
dekorgjenstander som plater må hensettes
til plantefeltet og aldri over bakkehøyde.
Hvis man ønsker stell av en eller flere gra-
ver kan avtale om dette gjøres med grav-
ferdsmyndighetene (kirkevergen) ved kon-
takt med kirkekontoret. Disse avtalene bør
gjøres innen 1. mai for aktuelt år. Hvis det
er ting du lurer på må du bare ta kontakt
med oss på kirkekontoret.

Line Bakkum,
gravferdskonsulent og ass. kirkeverge Gjøvik

Kirkesmil
Bekjennelse
Etter en gjennomgang av de ulike ledd i gudstjenesten fikk konfirmantene i
oppgave å skrive ned forsakelsen og trosbekjennelsen. 
En jente begynte slik: Jeg har forårsaket djevelen og alle hans gjerninger…

Salmevers
På en kristen folkehøyskole var det en jente som hadde den ene kjæresten
etter den andre. Da skoleåret var slutt, skulle elevene skrive hilsener i hveran-
dres minnebok. En av de mange guttene som var blitt forsmådd av den aktive
jenta hadde søkt trøst i salmeboken og skrev da i hennes minnebok:
Å hvilken lykke å deg tilhøre, takk, takk at også jeg fikk være med.
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Tradisjonen tro arrangerte menigheten, bygdekvinnela-
get og historielaget, olsokgudstjeneste på kirketuften
ved gården Kirkerud mandag 29. juli om kvelden.
Gudstjenesten startet med musikk av  messingblåsere
fra Snertingdal musikkforening, disse akkompagnerte
også til salmene. Dirigent var Jostein Fikstvedt.

Gudstjenesten startet med «Fagert er landet», og denne
varme og solrike julikvelden kunne vi virkelig hylle
dette vakre  landet vi bor i.  

Dette var Sokneprest Nikolaj Steen`s første olsokguds-
tjeneste her i Snertingdal, mens snertingdøler og folk
fra nabobygdene har vært samlet her til olsokgudstje-
neste hvert år (med et par unntak) siden 1980. Været
har vært varierende, men det flotte været bidrog til at
over 70 personer deltok i gudstjenesten.

Den siste kirken på Kirkerud sto der fra 1703 – 1871
og ble kalt Gavekirken. Den siste gudstjenesten der ble
holdt 5. mars i 1871. På kirketuften er det fortsatt
rester etter kirkemuren, og der står en stor steinhelle
som folk ofret til. Et jernkors fra 1872 med navnet på
den siste gravlagte ved kirken står der også.

Altertavle, prekestol og en del andre gjenstander ble
overført til Nykirke som ble vigslet og tatt i bruk i
1872.

Under gudstjenesten tok presten utgangspunkt i at kon-
gen, Olav den hellige, var den første kongen som sam-
let Norge til ett rike og i 1024 fikk laget den første
loven om den Norske kirken slik vi kjenner den i dag.
Olav Den Hellige, blir regnet som den som innførte
kristendommen i Norge selv om det allerede var
mange kristne langs våre langstrakte kyst.

Det at Olav Den Hellige ville herske over hele sitt folk
samsvarer med dagens prekentekst fra Lukas 22, 24-
27.

Etter gudstjenestens slutt serverte medlemmer av nedre
rode i bygdekvinnelaget, kaffe og kaker, alle koste seg
med serveringen og tok seg god tid til å snakke sam-
men.

Tekst og foto: Bernt  Nygård

Sokneprest Nikolaj Steen holdt sin første olsokguds-
tjeneste i Snertingdal

Messingblåsere fra Snertingdal musikkforening dirigert
av Jostein Fikstvedt

Mange deltok i årets olsokgudstjeneste i Snertingdal

Stemningsfull olsokfeiring på Kirkerud
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Bakstekveld
hos Inger Karin Ø. Lønnum
Snertingdal Bygdekvinnelag arrangerte bakstekveld i det 100 år gamle stør-
huset på gården Lønnum onsdag 12. juni.

Når vi ankom størhuset, røyk det koselig fra pipa og det var pyntet med syrin
både ute og inne. Vertinnen hadde fyrt med ved i den gamle steinovnen siden
tidlig på dagen. Det måtte fyres lenge slik at steinene ble gjennomvarme. Vi
var 6 medlemmer som hadde med deig som skulle steikes der om kvelden, så
det måtte være god varme i steinene.

Som velkomstdrikk fikk vi hjemmelaget rabarbrasaft blandet med Farris og
det smakte godt! Vi var i alt 13 stykker denne kvelden.

Vi bakte ut rundstykker, foccacia-brød, julekake, glutenfritt brød og grove
brød. Inger Karin hadde laget surdeig fra bunnen av. Hun hadde brukt rug-
mel og vann som hadde ”godgjort” seg i 5 døgn. Hun hadde laget en stor
deig, så det ble mange brød som ble bakt ut. Det var flere av medlemmene
som bakte.

Før steikingen begynte, måtte aske tas ut av ovnen og deretter ble tørket inne
i steinovnen med vått håndklede for å få bort det meste av soten.

Da steikingen begynte, så ble baksten fort ferdig. Det tok bare 6-7 minutter å
steike rundstykkene. Deretter ble de andre brødene satt inn. Det luktet kjem-
pegodt! Inger Karin hadde det travelt med å passe på baksten så den ble
passe steikt. Dette var en varm jobb!

Etter hvert begynte de første rundstykkene og foccacia-brødene å bli kalde
og da var det tid for å smake. Fersk bakst med ost, hjemmelaget plomme- og
rabarbrasyltetøy, du kan ikke få noe bedre og attpå til i en slik atmosfære! Til
slutt fikk vi rabarbrapai med kesam til. Alt var kjempegodt!

Som seg hør og bør så hadde vi utlodning og mange av gevinstene var ferske
bakstevarer.

Til slutt fortalte Inger Karin litt om planene som
bygdekvinnelaget har utover sommeren og høsten.
Vi takket for en hyggelig kveld og
mange reiste hjem med fersk bakst.

Ref. Åse F. Rognstad sekr.
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EVENTYRDAG VED
SNARTUMSBRUA

Alle 4 og 5 åringer i Skonnordtjernet og Rolidbakken barneha-
ge inviteres til Eventyrdag ved Snartumsbrua tirsdag 27.
august kl. 10. Barna inviteres til en dag fylt med eventyrtradi-
sjoner, og vi går fra Snartumsbrua og til seters på Sveum for
servering og utelek.
Snartumsbrua kan være utgangspunktet for Asbjørnsen og Moe
sitt eventyr om De tre bukkene Bruse, som er hentet fra dis-
triktet her. I løpet av dagen vil barna treffe både geitebukker
og trollkjerringer.

Snartumsbrua er et fint skue for de som går gamlevegen fra
Skogheim, om Prestflåa og videre til Seegård kirke.
Vi ønsker velkommen til en spennede og trolsk dag!

Arr: Eventyrgruppa
Tekst/foto: Hege Skundberg

Overraskende
besøk
En dag da jeg kom hjem til huset mitt
i juli måned stod det to mennesker og
ventet på meg utenfor. Det viste seg
å være kunstneren til altertavlen i
Seegård Kirke, Håkon Gullvåg, som
tilfeldigvis var kommet forbi, sam-
men med kona si og gjerne ville se
kirken og altertavlen igjen. Slik jeg
skjønte det, hadde han ikke vært her
siden dengang prosjektet ble ferdig-
gjort. Veldig koseli var det og jeg
fikk en fin prat rundt altertavlen og
Håkons opplevelser i forbindelse
med dette prosjektet. Etterpå har
Håkon hatt det veldig travelt og det
er kommet mange nye oppdrag til i
kirkelig regi. Men her i Snertingdal
var hans første oppdrag i en kirke og
det er litt artig synes jeg. Vi prøver å
ha kontakt med Håkon den neste
tiden og håper på, at han har lyst og
tid til å skrive litt om tiden her i
Snertingdal og altertavlen.

Nikolaj
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Vårfest på
”Hjemmet”
Tradisjonene holdes på noen områder
heldigvis ved like, og søndag 21.april
var det duket for vårfest på Snertingdal
omsorgssenter i regi av Hjemmets ven-
ner. I flere år nå har foreningens årsmøte
vært lagt til dette arrangementet. Så også
i år.

Leder i foreningen, Arnfinn Gilberg,
ønsket velkommen, og under hans
ledelse ble årsmøtet raskt og greit avvik-
let. Årsberetningen ble lagt fram av sek-
retær Solfrid Ødegårdstuen. Av den går
det fram at dette er en forening som år
etter år yter sine jevnlige bidrag til mil-
jøet, bl.a. gjennom kulturelle arrange-
menter med et bredt spekter av lokale og
regionale utøvere, gjennom hyggekvel-
der - og ved ulike gaver som på sin måte
bidrar til miljø og trivsel for beboerne.
Et eksempel den senere tid er TV i rom
som er beregnet til beboere med behov
for kortere opphold.

Regnskapet ble lagt fram av Anne
Åslund og funnet i orden. 2012 har gitt
inntekter ut over det vante, med dertil
hørende god økonomi per nå. Medlems-
tallet har i mange år holdt seg stabilt på
mellom 90 og 100 medlemmer, og
bidrar til økonomien gjennom den kon-
tingent  dette gir.  

Valgkomiteen ved Åse Engen la fram
sitt forslag som ble vedtatt uten innsi-
gelser. Mary Haugen og Arnfinn
Gilberg går begge ut av styret og ble
behørig takket for innsatsen. Nye i sty-
ret fra 2013 er Vera Stensvold og
Magnar Sjevelås. Det nye styret består i
tillegg av: Solfrid Ødegårdstuen, Anne
Åslund, Melvin Engen, Arnhild
Stenseth og Åshild Jostad (møtende
varamedlem).

Odd Nyseth er revisor. Han har for øvrig
hatt verv i foreningen i svært mange år.
Også Solfrid Ødegårdstuen har gjort en
mangeårig innsats for Hjemmets venner,
til å begynne med som ”kjøkkenansvar-
lig” på hyggekveldene, nå med verv i
foreningen. Åse Engen og Magne Ø.
Bekkelund sitter i valgkomiteen.
Styret skal konstituere seg på sitt første
møte i slutten av mai.

En slik forening er helt i tråd med de
signaler myndighetene har gitt i flere år
nå, med lokale innslag av pårørende og
frivillige for å støtte opp om – og ”supp-
lere” den offentlige omsorgen. De
samme myndigheter kan prise seg lykke-
lige over at det fortsatt er liv laga i
enkelte utkantstrøk! Der er dugnadsvil-
jen ofte stor, og det er fortsatt mulig å få
til ting i fellesskap. Så, vil du bidra til
dette gjennom å betale kontingent, er det
bare å ta kontakt med en av styrets med-
lemmer. Det er altså ikke påkrevet å
være pårørende, beboer eller ha annen
tilknytning til omsorgssenteret for å stå
som medlem!

I fulle lokaler bød trioen Alf Slåttsveen,
Harry Foss og Arne Willy Grønland opp
til sin første avdeling med god under-
holdning. De håndterer hver sitt trekk-
spill på ypperlig måte. Det er ikke mye å
gi trekk for på spillet de presterer! Noen
ble fristet til å nynne med på kjente stro-
fer, og - faktisk ble det bydd opp til dans
også! Varme og trangt om plassen får ta
ansvaret for at ikke dansen ”utartet” til
langt større omfang enn den fikk... Det

ble etter hvert tre avdelinger med den
populære trioen!

Et godt kveldsmåltid er en viktig ingre-
diens på disse festene. Denne kvelden
ble servert nydelige snitter i stort monn,
med bløtkake som avslutning, av dykti-
ge, oppvartende ”kelnere”. Under maten
gikk praten livlig, etter hvert ”bakket
opp” av tradisjonsrikt åresalg.
Foreningens leder kunne til slutt takke
for innsatsen; alle alfabetets bokstaver
var utsolgt! Det må bety en inntekt på
mellom 5- og 6000,- kr…

Foreningen ble for øvrig stiftet i 1984 og
har holdt det gående siden, med økende
aktiviteter etter hvert som åra er gått.
Det betyr at det er duket for jubileums-
markering neste år: Hele 30 år med inn-
sats for noen av Snertingdals eldste
bebyggere!

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Trioen Alf Slåttsveen (f.v.), Harry Foss og Arne W. Grønland var vel verdt å låne øre
til! Samstemt, taktfast, glade fjes og glad musikk! Ikke rart enkelte ble fristet til å ta
en aldri så liten svingom...

God mat hører til på hyggekveldene på
Hjemmet. Og, god mat smaker ekstra
godt i hyggelig lag!

Med beboere både fra omsorgsenteret
og omsorgsboligene ved senteret var
det fullt hus denne søndagskvelden, som
så mange ganger før. Og alle så ut til å
trives...
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Bygda Snertingdal er glad i sang og musikk og har ypperlige
konsertlokaler i Seegård kirke. Kanskje nettopp derfor duk-
ker det opp ulike tilbud innen denne sjangeren med regel-
messige mellomrom(?).
En slik anledning bød seg søndag 3.mars da Solbakken fol-
kehøgskole, Ters Pink og Biri Snertingdal kantori hadde satt
hverandre stevne i kirken. Det var utflyttet snertingdøl Hans
Erik Sveum som var initiativtaker og etablerte kontakt med
kantoriet for å få til et slik felles arrangement. Han er i dag
knyttet til Solbakken folkehøgskole på Skarnes, en skole
som gir tilbud innen sang, dans, teater m.m. Det ble et møte
som frister til gjentakelse…

Det var lagt opp til et allsidig program for kvelden.
Solbakken folkehøgskole åpnet gildet med ”Bruremarsj”, av
Jan M. Førde, kjent som trompetist i Brazz Brothers. De
hadde ellers arrangementer som spente fra Negro Sprituals
(”I stood on the river”) til ”Sabbath Prayer” fra musikalen
Spellemann på taket (tekst og musikk B. Ulvaeus/ B.
Andersson). Godt inntrykk ga også solist Øivind Amble.
Han bidro med to numre, - ”Stanna” (av de samme Ulvaeus/
Andersson) og ”Jag vill alltid fõlja dig”.

Koret Ters Pink oppsto i 1983, og er et solid kulturinnslag i
hjemkommunen Sør-Odal! I 2004 fikk de kulturprisen i
kommunen, etter folks oppfatning høyst fortjent! Det var
juryens oppfatning at ”… prisvinneren har vist vedvarende
vilje, kvalitet og bredde kombinert med humor og alvor…”.
Og, nettopp kvalitet, bredde og framføring med ”glimt i
øyet” var inntrykket koret ga! De sang bl.a. ”Deg å få
skoda” etter en irsk tekst fra 700-tallet og ”Bridge over
troubled water”, en av Simon and Garfunkels store slagere
da de ”holdt sammen”.

Koret var tidlig ute med ”Samba de Brasil”, av den svenske
Thord Gummesson, bl a kjent som medforfatter til skole-
sangbok i Sverige. ”Du ser meg i augo” var den neste, med
tekst av den ”litt innlandske” Halldis Moren Vesaas (hun var
født i Trysil) og musikk av Terje Eliassen. Ellers var ”Bred
dina vida vingar” på kantoriets repertoar, en nydelig svensk
folketone som har fulgt koret i mange år.

Ters Pink og Solbakken hadde også fellesnumre, nevnes kan
”Irish Blessing” (som kantoriet også har sunget noen gang-
er) og ”Fånga mig vind” av den svenske korpedagogen
Gunnar Persson.

Treffet ble avsluttet med fellesnummeret ”Mitt hjerte er
ditt”, med norsk tekst av ingen ringere enn Innlandets store
sønn” Alf Prøysen! (fra svensk originaltekst ved Nils
Ferlin).
Helt til slutt ble servert kaffe og kaker i kirketorget.

Tekst: Magnar Sjevelås Foto: Bernt Nygård

Utflyttet snertingdøl Hans Erik Sveum er med i koret Ters
Pink som oppsto i 1983, som  er et solid kulturinnslag i
hjemkommunen Sør-Odal

Kveldens solist var Øivind Amble. Han bidro med to numre, -
”Stanna” og ”Jag vill alltid fõlja dig” akkompagnert på cello
av Hans Erik Sveum

3.Treffet ble avsluttet med fellesnummeret ”Mitt hjerte er
ditt”, med norsk tekst av ingen ringere enn Innlandets store
sønn” Alf Prøysen

Korkonsert i Seegård kirke
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Laila Nygård
har sluttet som
klokker
Omorganiseringsprosesser i kir-
kesektoren har ført til at menig-
hetssekretærene er saksbehand-
lere i flere menighetsråd, dette
medfører også mer kveldsjob-
bing.

Laila Nygård er fra 1. juni d.å.
menighetssekretær/saksbehand-
ler for Snertingdal og Hunn
menighetsråd. Frivillige, som
kirkeverter og tekstlesere, blir
derfor bedt om å utføre flere
tjenester enn tidligere.

Kirkeverten bes om å utføre
følgende oppgaver: ønsker vel-
kommen til kirke og dele ut
gudstjenesteark og salmebok.
Samel inn offer og være med
annen kirkelig ansatt å telle opp
offeret etter gudstjenestens
slutt. Bistå ved evt. kirkekaffe.

Tekstleserne får skriftlig
beskjed, en uke i forvegen, om
hva vedkommende skal gjøre,
og hvor i gudstjenesten dette
skal gjøres, dessuten forespør-
res tekstleserne om å bistå pres-
ten ved evt. dåp og å være natt-
verdmedhjelper.

Kirkeverter og tekstlesere invi-
teres til et informasjonsmøte i
Seegård kirke utpå høsten.
Nærmere beskjed blir gitt om
dette.

Vi har ca 15 stk som er villige
til å stille som tekstlesere og
kirkeverter, men ønsker å få
med flere. Kan du tenke deg å
være med i denne tjenesten er
du hjertelig velkommen. Ring
kirkekontoret og meld deg på.

Min Salme
Hver eneste julekveld så lenge jeg kan huske, har salmen Deilig er jorden vært sung-
et i Ligaarden.  Julekvelden var fra barnsben av et av de store høydepunktene i året,
med faste innslag som gang rundt juletreet med julesangene, juleevangeliet og den
gode julekveldsmiddagen. Og i tillegg – den sitrende forventningen: hva var det i
pakkene under juletreet i år? Far hadde 7 søsken og i mange år var onkler og tanter
på besøk hos farmor i jula.  Det var latter og moro i huset – og vi ungene opplevde
omsorg og varme fra alle rundt oss.

Ingemanns tekst fra 1850 har noe tidløst over seg som også kan berøre oss over
150 år senere. Ikke minst gir det meg en stadig påminnelse om at vi er en del av ei
lang linje – «slekt skal følge slekters gang». Minnene om de som ikke er blant oss
mer blir sterkere når jeg hører denne salmen – og samtidig oppfatter jeg den også
som en hyllest til livet og det evige perspektivet. Slik sett kan denne salmen brukes i
mange anledninger – ikke bare i julehøytiden.

DEILIG ER JORDEN
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!

Jeg utfordrer Inger Karin Øversveen Lønnum.

Hilsen Lars Ligaarden

På besøk i Seegård kirke
Mona Kolberg, tidligere Snertingdøl, nå nestleder i Nittedal Kirkelige Fellesråd
har vært på besøk i Seegård kirke sammen med tre andre medlemmer og sokne-
prest i Nittedal Einar Weider.  Nittedal er i en byggeprosess der resultatet skal
bli ny kirke og kulturhus. I den forbindelse ønsket de å se og høre om gangen i
byggeprosesen for nye Seegård kirke. Leder i byggekomiteen for Seegård kirke,
Jostein Skundberg, og sokneprest Knut Sønstegaard fortalte om og guidet de
besøkende.  Foto: Laila Nygård
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Alma (99) ivrig
leirdeltager
Alma Sveum fra Øvre Snertingdal har vært på leir på Åreeld
ungdomsenter på Hermannatølen i år også. Det er minst 35 år
siden hun var på pensjonistleir der for første gang. Hunn har
også vært på kvinneleirer og noen år nå har det het voksen +
leir.

Alma trives så godt på Åreeld, midt i et aktivt stølsområde
med fin natur rundt omkring.  Hun er også glad i å være blant
mange mennesker, delta i møter og bibeltimer og høre på sang
og musikk. Hun deltok også i uteaktiviteter med ringspill.

Hun har i noen år vært avhengig av å ha med seg ledsager og
ble veldig skuffet da hun fikk beskjed om at hun kanskje ikke
fikk med seg noen i år. Men heldigvis en snill slektning stilte
opp og ble med, slik at det ble leir på Alma i år også.

Hvis Alma stiller til neste år er hun lovet å få 100 års- bløtkake.

Alma trives så godt på Åreeld, midt i et aktivt stølsområde
med fin natur rundt omkring.

Alma deltok også i uteaktiviteter med ringspill.

Tekst og foto: Bernt Nygård

Rusletur i
Bratengmarka
Onsdag 7. august arrangerte Snertingdalstreff rusletur til
Bratengmarka. 15 personer deltok og vi besøkte fire
gamle husmannsplasser av i alt sju, Bratengstugua,
Sagmoen, Sagsveen og Romsdalen.

I Sagmoen hadde det vært sag og mølle med en lang
inntaksgrøft som hadde ledet vatn fra Sagsvebekken og
inn på et vasshjul. I Sagsveen hadde det vokst opp en
som ble prest i Amerka og han ble kalt Sagsvepresten.

Per Kristenstuen og Bjørn Erling Brateng orienterte om
gården og husmannsplassene. Brateng er en gammel
gård som er nevnt som Ødegård etter svartedauven i
1350 så her har det vært mange genrasjoner.

I år 1800 hadde Hans Nilsen Hauge møter her og davæ-
rende eier ble anmodet om å reise til Nordland for å
starte kristen virksomhet der.

Foto: Bernt Nygård
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Rusletur til Bjørnhaugen
Onsdag 5. juni arrangerte Nedre Snertingdal
Historiegruppe rusletur til Bjørnhaugen.
Åstedet for krigsdrama i 1944. Riktig mange
var med på turen og fikk grundig orientering
av Frank Solbakken om dramaet som skjedde
her den 7. mars 1944.

Ny butikk åpnet
Ny Jokerbutikk åpnet i Snertingdal den 8. juni.
Vi hadde besøk av ordfører og musikkorps.
Hans Erik Sveum bidro også med underholdning i
bl.a. Bør Børsons skikkelse. Ordføreren gratulerte
med ny butikk, og oppfordret alle snertingdøler til
å bruke de tilbudene vi har i dala. Den nye
Jokerbutikken har blitt godt mottatt, og fått mye
ros fra kundene. Endelig er Joker på plass igjen
sier mange! Butikken har en egen kafeavdeling
som vi håper kan bli et sosialt møtepunkt, hvor
folk kan sette seg ned for og ta en prat over kaffe-
koppen. Nystekte vafler er på menyen hver dag.

Foto: Harald Sveum
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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

Nå, i denne tid da mørket tetner

1   Nå, i denne tid da mørket tetner,
løfter vi vårt øye mot Guds Sønn,
han som skjenker lys til himlens stjerner,
og i natten hvisker vi vår bønn:

2   Kristus, du som troner blant kjeruber,
du har sett og gjennomlevet alt,
du gikk inn med lys til dødens daler.
Gi oss mot! Det mørkner og blir kaldt.

3   Kristus, vi vil tro at jordens godhet
- latter, kjærtegn, blomsterduft, musikk,
ja, alt godt som hender - er en forsmak
på det liv som vi i dåpen fikk.

4   Jorden som var falt i dødens hender,
gav du oss tilbake i vår dåp.
Derfor vil vi reise oss og vandre
gjennom jordens netter, fylt av håp.

5   Nå, i denne tid da mørket tetner,
ber vi om ditt lys, vår bror og venn,
slik at vi kan se og gå og hjelpe
like til det gryr av dag igjen.

Sindre Skeie 2007

Spagetti-gudstjeneste
i Seegård kirke onsdag 11.9. kl. 17.00.

Vi starter med å spise middag sammen,
går deretter inn i kirkerommet for en kort

gudstjeneste, evt. med enkelte overraskende
innslag. Se oppsatte plakater!
Arr . Snertingdal Menighet
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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
Dåp
16.06. Oskar Nordseth Ulvesveen
23.06. Oliver Schjager-Sveen
23.06. Liam Lyshaug

Vigde
22.06. Hege Hellerud og 

Vidar Tomter
06.07. Ina Madsen Rogne og

Svein-Håvard Granholdt
13.07. Torunn Henriksveen og

Frode Fredriksen
10.08. Liv Drogseth og

Rune Bechmann-Pedersen

Gravferd
Alf Markus Brovoll f.1925
Olaug Ødegård f.1928
Eva Jorun Kalbakken f. 1929

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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Søndag 25.08.2013
14. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Matt 19,27-30
NYKIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE
Dåp NIKOLAJ JESPER STEEN
Takkoffer til Trosopplæring.
Konfirmantmesse. Samtale m/konf.

Søndag 01.09.2013
15. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Joh 15,9-12
NYKIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE
NIKOLAJ JESPER STEEN
Takkoffer til Trosopplæring.
Konfirmasjon

Søndag 08.09.2013
16. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Matt 11,16-19
SEEGÅRD KIRKE. kl. 12:00
HØYMESSE Dåp og nattverd
NIKOLAJ JESPER STEEN
Takkoffer til Blå Kors.
Menighetsmøte om ny
salmebok 2013

Onsdag 11.09.2013
SPAGETTI-GUDSTJENESTE,
SEEGÅRD KIRKE KL. 1700.
STEEN. Servering av spagetti
m/kjøttsaus. Barn, foreldre og
andre interesserte er velkommen

Søndag 15.09.2013
17. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Mark 5,35-43
NYKIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE
Dåp og nattverd Anne I. B. Søbe
Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

Søndag 22.09.2013
18. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Mark 1,40-45
SEEGÅRD KIRKE. kl. 12:00
FAMILIEGUDSTJENESTE Dåp
NIKOLAJ JESPER STEEN
Takkoffer til Trosopplæring.
Høsttakkefest.
Kirkekaffe

Søndag 29.09.2013
19. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Luk 9,57-62
NYKIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE
Dåp og nattverd NIKOLAJ JES-
PER STEEN Takkoffer til Kirkens
SOS Hed Opp.

Søndag 06.10.2013
20. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Matt 18,1-11
SEEGÅRD KIRKE. kl. 12:00
HØYMESSE Dåp og nattverd
NIKOLAJ JESPER STEEN
Takkoffer til IKO. 50-års konfir-
mantjubileum

Søndag 20.10.2013
22. SØNDAG I TREENIGHETS-
TIDEN Luk 10,25-37
NYKIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE
Dåp HANNE MOESGAARD
SKJESOL Takkoffer til TV-aksjo-
nen 2013. TV-innsamlingsaksjonen
2013

Søndag 27.10.2013
BOTS- OG BØNNEDAG Luk
15,11-32
SEEGÅRD KIRKE. kl. 17:00
HØYMESSE  Nattverd HANNE
MOESGAARD SKJESOL
Takkoffer til Kirkemusikk.
Menighetsbasar

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Starndgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening
NLM
Torsdag 26.9.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania
Torsdag 31.10.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania

Skogheim Normisjon
Onsdag 11.9.kl.19.00.
Misjonsmøte Seegård kirke 
v/Aslaug Buflaten
Onsdag 9.10.kl.19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke 
v/Helene Johansen og Åse Berit
Rognstad.
Onsdag 13.11.kl.19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke 
v/Eva og Hans Gjesdal

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM
Onsdag 9.10 kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel.

Regnbuen Misjonsforsamling
Lørdag
21.9.kl.12.00.Misjonssamling
på Betel v/ Kari Helene Haugen
Torsdag 17. og fredag 18.10.
kl. 19.00 og lørdag 19.10. 
kl. 12.00. Møter i Seegård kirke
v/ Lars Egil Fredriksen

Frist for stoff
til neste nummer er

mandag 30. september

Velkommen til

gudstjeneste


