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Ny oppslagstavle ved Seegård
Nedre Snertingdal historiegruppe har i sommer arbeidet med ei oppslagstavle ved

Seegård kirke. Trygve Jostad var ”byggmester”. Vi andre forskalet, støpte, isolerte og planerte.
Det er også monterte lys, skriver Frank Solbakken. På bilde ser vi dugnadsgjengen
fra v.: Frank Solbakken, Jan Moen, Ingvar Gaaserud, Jon Bergli, Melvin Engen,

Roy Magne Sveen, Magne Sveen og Trygve Jostad.
”Tavleoverrekkelsen” ble markert med en tilstelning i Seegård kirke 10. oktober, hvor menighetsrådet

takket for arbeidet som er utført og kvitterte med smørbrød, kaffe og kaker til dugnadsgjengen.
Her er det plass til oppslag om aktiviteter i menigheten. Lag og foreninger inviteres til å bruke tavla

aktivt til sine arrangement. Oppslag stiftes opp på den delen som ikke har plexiglass.

Les mer side 7

Husk
menighetsbasaren

søndag 27.10. kl. 17.00
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS
BESØKS-ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70
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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
Viktig med deltagelse
Overskriften er hentet fra en leder i Gjøviks Blad 7. januar 2010 og refererer til
reiselivsmessa på Lillestrøm, hvor det er viktig å vise seg fram for å bli regnet
med. Det står at det kan nok koste penger i øyeblikket, men at det vil betale seg
på litt sikt.

For menigheten i Snertingdal vil deltagelse innebære engasjement fra den
enkelte, og ”det kan koste litt i øyeblikket, men vil betale seg på litt sikt”.

Menighetsrådet kan sees som et arbeidsutvalg for menigheten, og har ansvar for
trosopplæring, kirkemusikk og omsorgsarbeid. Rådet er valgt til å ta avgjørelser
på vegne av menigheten. For å kunne gjøre en god jobb i rådet trenger vi inn-
spill fra menigheten, først da kan vi gjøre den jobben vi er valgt til. Bare ved å
skape engasjement i menigheten kan det skapes mulighet for endring og forbe-
dring.

Spørsmålet blir da om du har funnet din plass i menigheten?
I rådet ser vi at det er viktig med deltagelse fra mange hold til det arbeidet som
skal / kan gjøres i menigheten. Vi håper at flere vil se at de har mulighet til å
delta, og slik bidra til å styrke menigheten.
Det vi ønsker deltagelse til kan for eksempel være:
l Kirkevert
l Kirkeskyss
l Forsangere ved gudstjenester
l Tekstleser
l Søndagsskolearbeid
l Baking ved kirkekaffe o.a.
l Gode ideer til nytenkning.

Hvis flere kan dele på oppgavene blir det ikke mange oppdrag på den enkelte i
løpet av et år, og flere får en mulighet til deltagelse i menigheten.
Ønsker du å si ja til deltagelse kan du si fra til en person i menighetsrådet, så
tar vi kontakt med deg når det trengs. Om du sier ja forplikter du deg ikke til å
stille opp uansett når vi trenger hjelp, dette kan planlegges over tid slik at det
passer for deg. Kanskje kan 1-2 oppdrag i året passe for noen, evt. oftere hvis
noen ønsker det.

Dette innlegget kunne du lese i ”På Kirkevangen nr.1 2010.
Siden den gang har vi fått et nytt menighetsråd, og en ny lokal gudstjenesteord-
ning. En annen endring er at vi ikke lenger har klokkerstilling i vår menighet.
Dette innebærer at behovet for frivillige medhjelpere har økt betydelig. Ved
hver gudstjeneste er vi nå avhengig av frivillige som medliturger, i tillegg til
kirkeverter.

Har du mulighet for å bidra ?
Ta kontakt med menighetsrådet ved:
Åse Irene Engen Jan Erik Boday
Olav Lars Klette Petter Håkonsen
Eli Aalseth Kai  G. Øversveen
Tom Norvoll Trond Haug  
Turid L. Skundberg

2 PÅ KIRKEVANGEN



3
PÅ KIRKEVANGEN

Oppslagstavla
Menighetsbasar
Søndag 27. oktober
Seegård Kirke kl. 17.00
Gruntvig- messe v/ Hanne
M. Skjesol med påfølgende
menighetsbasar. Stort
basarbord. Kaffeservering.
Biri Snertingdal kantori
synger.

Formiddagstreff
Datoene for formiddagstreff i Seegård
kirke er mandag 28.10 og 2.12 og de
begynner kl. 11.30.

Med hilsen John Olav

Grundtvig gudstjeneste i Seegård
kirke
Søndag 27.oktober er det menighetsbasar med innledende
gudstjeneste i Seegård kirke kl.17.00.
Det har tidligere vært annonsert som høymesse, men i stedet for
en vanlig gudstjeneste blir det en time med den danske dikter-
presten Grundtvig som utgangspunkt.

Biri Snertingdal kantori har denne høsten øvd inn sangene i en
Grundtvig-kabaret som heter ”Strengen er av gull”. Denne kaba-
reten framførte koret for noen år siden under ledelse av Marit
Wesenberg. Koret skal nå framføre noen av disse sangene, og det
blir også noen fellessanger hvor alle får bli med å synge.
Hanne Moesgaard Skjesol har Grundtvig som et spesialområde,
og hun vil fortelle om Grundtvig og knytte sangene sammen.

Vi tror dette blir en fin time og en god innledning til den årlige
basaren.

Vi synger jula inn i Seegård kirke:

Tirsdag 17.desember kl.19.00
Det er enda ei stund til jul, men høsten går fort. Biri Snertingdal
kantori har lang tradisjon for å synge jula inn i Seegård kirke.
Dette arrangementet blir i år på tirsdag 17. desember kl. 19.00. Som i
fjor legges det opp til et program ned tekstlesninger, korsang og felles-
sang. Dette er inspirert av den engelske tradisjonen med ”Carols and
lessons”, ”Sanger og lesninger”. I tillegg til korsang blir det muligheter
for alle til å være med å synge. Kantor Inger leder koret og på orgel-
krakken stiller Arnfinn Hasle for anledningen. Det er også en god tradi-
sjon at menighetsrådet serverer gløgg og pepperkaker på kirketorget
etterpå.
Velkommen til ei fin stund i Seegård kirke
ved inngangen til julehøytiden.

Julekonsert i
Seegård kirke -
Pareli Band
tirsdag 3. desember kl. 19.00

Dette blir en konsert hvor vi bl.a får de kjen-
te og kjære julesangene i moderne innpak-
ning, i tillegg til julesanger av nyere dato.
Bandet består av dyktige musikere som har
sin bakgrunn fra Kongshaug Musikkgymnas
på Os ved Bergen. 2 av musikerne kommer
fra hhv Vingrom og Nord-Gudbrandsdalen.
Pareli spiller hovedsakelig salmer og bede-
hussanger fra det rikholdige innhold som fin-
nes i kirke og bedehuskultur.

Siden høsten 2009, har de spilt mer enn 200
konserter og har besøkt alle landets fylker i
tillegg til Sverige og USA. Pareli kom med
sin første juleplate “Kling no klokka”
25. november i 2012. Tidligere er gruppa
kjent som Music Mission.

Inngang kr. 150,- for voksne 15 år+, 
barn under 15 år går gratis.
Det blir forhåndssalg av billetter på YX og
Joker fra 15. november.

Etterlysning
Dette er en ”udramatisk” etterlysning til På kirkevangens lesere. Det er gamle
fotografier jeg herved etterlyser. Jeg holder på med et prosjekt jeg tenker å kalle
”Snertingdal – vassdraget, naturen og mennesket”. Håper at det kan bli en utgi-
velse etter hvert. Historien vil ta for seg bruken av vatn i videste forstand. Bl.a.
”brøtningen” eller tømmerfløtingen blir gitt sin rettmessige plass i det hele, sam-
men med det som lå forut for dette, nemlig skogsarbeidet. Jeg er svært interessert
i fotografier som har med dette å gjøre, og som viser alle sider ved bruken av
vatn, både i arbeidssammenheng og i fritidssammenheng. Bilder fra brøtningen,
fra skogsarbeid og tømmerkjøring med hest, gjerne også bilder av de tidlige trak-
torene i skogsarbeidssammenheng. Bilder fra fisketurer o.s.v. Alt er av interesse.
Ta kontakt om dere kan hjelpe meg med dette.

Frank Solbakken - tlf 611 83308 – 941 30217 – epost: fsolba@online.no
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Spagetti-
gudstjeneste
Menighetens første Spagetti-gudstjeneste ble
gjennomført onsdag 11 september 2013
kl. 17.00.

Kjøkkengjengen ved Åse og Eli startet arbeidet
i god tid, for kjøttsaus skal koke lenge- times-
vis. Og de ca 50 frammøtte visste å sette pris
på god mat i trivelig selskap.

Gudstjenestens tema var tillit, og barna (og de
voksne) fikk høre om gjeteren som mistet sin
tillit ved at han misbrukte den. Han narret
landsbyboerene ved at han ropte at ulven kom-
mer, og de strømmet til for å hjelpe han. Han
narret dem slik flere ganger, men da ulven vir-
kelig kom var det ingen som trodde på han
eller brydde seg om ropene hans. Han hadde
mistet sin tillit.

Under gudstjenesten medvirket også vårt
nystartede ”husorkester” i samarbeid med
Nikolaj Steen og Hans Martin Vilberg. De
bidro med sang, dans og musikk. Dette var
flotte ungdommer fra årets konfirmantkull som
hadde satt sammen et fint program tilpasset
gudstjenesten.

En stor takk til alle som medvirket før, under
og etter gudstjenesten.

Neste
Spagetti-gudstjeneste

er 30. okt. kl.17.00
med matservering,

og påfølgende gudstjeneste
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Barmhjertighet!

Prestens hjørne handler denne gang-
en om barmhjertighet. Jeg vil dog gå
litt videre enn bare å tale om barm-
hjertighet, jeg vil tale om hvordan
barmhjertighet oppstår!

I lignelsen om den barmhjertige
samaritan (Luk 10,25-37) fortelles
en av de mest berømte fortellinger
overhodet i den vestlige verden. Den
barmhjertige samaritan, regnet for
ingenting av Israels folk, viser barm-
hjertighet overfor en mann overfallet
av røvere.

La oss gjenfortelle historien i et nytt
lys. En mann var på vei fra
Jerusalem ned til Jeriko står det.
Joseph Ratzinger, Pave Benedikt
XVI, forteller i sitt berømte verk
Jesus fra Nasaret, at dette er ”en helt
realistisk historie, for på denne veien
skjedde det ofte overfall.” Nu er det
to muligheter, enten er Ratzinger
ukjent med geografien, fordi Jeriko
ligger øst for og ikke syd for
Jerusalem eller også er mannen på
vei ned, som om Jerusalem ligger på
et fjell.

Jeg tror dog, at årsaken til at mannen
ble overfallet skal søkes helt andre
steder, nemlig at mannen var på vei
sørover, og derfor hadde gått seg
vill. Nå var han som sagt på vei sør-
over, noe som var veldig mye mer
farlig enn veien til Jeriko, for går
man sørover, da nærmer man seg
Israels folks erkefiende nummer ett,
Egypt! Allerede i 1 Mos kapitel 12
hører vi første gang om Egypt, og
noe lykkelig ekteskap ble det aldri til
mellom Israels folk og Egypt, det
tror jeg vi alle er kjent med, og det
er derfor ikke uten grunn, at mannen
blir overfallet.

Så kommer vi til en klassisk oppbyg-
ning i litteraturens verden, nemlig en
tredeling. Tredelingen har til formål

å belyse bøyningen positiv, kompa-
rativ og superlativ, altså den gode,
den onde og den virkelige gru-
somme, eller den helt store, den
mellomste og den minste osv. Her er
det så først presten, altså den virke-
lig gode, som fornekter ethvert
kjennskap til den lidende mann.
Dernest er det en levitt, et fremstå-
ende medlem av den jødiske slekt,
som likeså fornekter mannen. Så
kommer samaritanen, ham som
ingen ville leke med, ham som ingen
ville kjennes ved, da hans slektsfor-
hold stort sett vitnet om det laveste
man kunne komme i tanke om! Men
da samaritanen ser mannen, altså vit-
terlig så ham, da fikk han inderlig
medfølelse med ham.

Så fortellingen om den barmhjertige
samaritan handler ikke kun om en
god mann, som hjalp en lidende.
Nei, fortellingen er et vitnesbyrd om,
at barmhjertighet oppstår i det direk-
te møte med den andre, et møte, der
man ser det annet menneske og fyl-
des av medlidenhet.

Se og høre er gjennomgående trekk i
Det Nye Testamentet. Se og høre er
sentrale måter å beskrive tro på i den
jødiske tradisjonshistorie, men se og
høre handler også om noe mer. Se og
høre er grunnleggende og livsnød-
vendige vilkår for det å oppleve livet
sitt som meningsfylt. Blir man ikke
sett og hørt og tatt på alvor, da opp-
leves livet ikke som meningsfylt. Så
enkelt er det faktisk, folk som ikke
trives med livet deres sliter alle med
å bli sett og hørt, og en definisjon på
et meningsfylt liv hetter derfor å bli
sett og hørt.

Mannen ble sett og hørt, men sam-
aritanen ble også sett og hørt. For
ethvert meningsfylt møte med et
andre menneske handler om relasjo-
ner, noe som trenger en andre part.
Og møtes mennesker ikke hverandre
gjennom tillit, der blir det aldri en

relasjon og møtet kan derfor heller
aldri bli meningsfylt. Men i ethvert
meningsfylt møte skjer det noe
magisk, for når møtet skjer gjennom
tillit, da både gir man og mottar
man. På en måte kan man si, at man
deler livet sitt, deler sin dyrebare tid,
som man aldri får igjen, men når
man deler i sanne relasjoner basert
på tillit, da mister man ikke tid, fordi
man får tiden igjen av den andre
part.

Den siste dreining av fortellingen om
den barmhjertige samaritan er noe
som jeg det siste halvåret har jobbet
veldig mye med, noe som jeg vil
kalle etikk i et ontologisk perspektiv.
Det er et emne, som jeg vil jobbe
videre med de neste årene, fordi vi
må lære å ta vare på hverandres liv.
Ikke stjele hverandres tid/ liv
gjennom løgn og mistillit, men lære
å dele vår tid/ liv i et meningsfulle
møte, der vi ikke tar hverandres tid
og heller ikke gir vår tid bort, men
gjennom meningsfull kommunika-
sjon deler vår tid, slik at tiden ikke
kun regnes gjennom en kalender,
men gjennom samvær med andre
mennesker. Et liv kan nemlig ikke
kun telles gjennom timer, dager, uker
og år, men også gjennom den tid vi
har brukt gjennom det meningsfulle
møte med andre mennesker – og da
kan et liv fort bli veldig mye lenger
enn hva dåpsattesten sier.

Nikolaj Steen

Prestens hjørne

Bordvers
Her er et bordvers vi lærte på
skolen i 1950- 60 åra. Skrevet
av Bernt Støylen 1905.
Moro å høre det igjen.

Gud signe maten på vårt bord,

og mette kvar ein munn på jord!

Gud signe oss med fader-hand,

Gud signe heim og folk og land.
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Årets konfirmanter i Nykirke, 1. september
1. rekke fra venstre:
Mats Bergli Aasen, Kristin
Haugom, Martine Engevold,
Tina Skinnerud Aalseth,
Vilde Valhovd, Malin Roen
Henrikhaugen, Morgan Trønnes
Johansen.

2. rekke fra venstre:
diakon John Olav Skard, 
Eirin Skiaker, Ine Grøterud,
Sander Løkken, Stine Rønningen
Snekkerhaugen, sokneprest
Nikolaj Steen.

3. rekke fra venstre:
Jens-Rune Lie Udahl, Joakim
Nydahl Svehagen, Alexander
Øverstad, Alexander Rønningen
Stensrud, Vemund Rønningen
Snekkerhaugen, Christian
Rønningen Stensrud.

Foto: Fotografen i Gjøvik

Kristen tro – oppdatert
Aktuell bok av prostipresten

Hva betyr egentlig «skapelse» etter Darwin og Big Bang? Hva er «frelse» for nordmenn
som har det bra? Prostiprest Ole Jacob Nyhus (”Jacken”), har sammen med broren sin,
Kjell, skrevet ei annerledes bok om kristen tro aktualisert for vår tid. Den er skrevet på en
personlig og forfriskende måte uten teologisk og kristelig sjargong. Boka er i dialog med
vår egen tid og kultur og tar på alvor erfaringer og nyere kunnskaper som for mange gjør
det vanskelig å tro. Boka viser hvordan kristen tro har relevans og bærer på djup innsikt
om menneskelivet.

Boka har vært i salg i bokhandelen fra midten av september, og har allerede fått gode kri-
tikker fra ulikt hold. Forsker og filosof Henrik Syse skriver: ”Takk og pris for bøker som
denne.  Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva

kristen tro er og betyr stilt overfor et moderne verdensbilde” .

Sammen med bror Kjell har prostiprest i Toten Jacken Nyhus (t. h.)
skrevet boka ”Kristen tro – oppdatert. For den som ikke tar alle svar
for gitt”
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Min salme
Jeg takker Lars for utfordringen
om å velge” Min Salme” i forri-
ge utgave av menighetsbladet.
Koselig å lese beretningen om
julefeiringen i Ligaarden!
Valget av salme for meg, ble
den første som jeg tenkte på da
jeg leste dette, nemlig “Fager
kveldssol smiler”.

Mine barndoms skoleår på
Dalheim forbinder jeg veldig
med denne salmen. Ved skole-
dagens slutt sto vi pent ved
siden av pulten vår og sang, før
vi sprang ut og ned trappa, ut til
bussen som ventet.

Det ga en god følelse å avslutte
dagen på denne måten. Takk til
min snille og gode lærerinne fra
den gang, Arnhild Hasle.

Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

Berre bekken bruser
frå det bratte fjell.
høyr, kor sterkt det susar
i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokka bera
honom kvilebod,

så mitt hjarta stundar
bankande i barm,
til eg eingong blundar,
i Guds faderarm.
(Rinck/Hognestad)

Min utfordring sender jeg til
min tante, Reidun Engen!

Hilsen

Inger Karin Ø. Lønnum

Oppslags-
tavle ved
Seegård
kirke
Nedre Snertingdal historiegruppe har i
sommer arbeidet med ei oppslagstavle
ved Seegård kirke. Ideen kom opp for
mange år siden, men den gangen stran-
det det på godkjenning av et utkast. Jeg
kastet fram ideen igjen i vår fordi vi nå
hadde fått minnegaver etter avdøde
medlemmer i gruppa.

Magnus Onsrud og Erik Lønnum har vært med i gruppa vår mer eller mindre så
lenge den har eksistert. Derfor fikk vi da også minnegavene etter dem. Vi kunne
selvsagt bruke pengene til hva vi ville innen gruppens arbeid, men ei oppslagstavle
ville glede flest mulig i kretsen, mente vi. Dessuten bør ei oppslags– og informa-
sjonstavle finnes ved alle kirker. Det var jo på ”kirkebakken” man informerte og
utvekslet nyheter i gamle dager.

Jeg tegnet et nytt utkast som menighetsråd og kirkevergen godtok, og så satte vi i
gang med dugnaden. Det ble støpt fundament som ble isolert i grunnen. Magne
Sveen sveiste braketter til fundamentet, mens Trygve Jostad var ”byggmester”. Vi
andre forskalet, støpte, isolerte og planerte. Det er også montert lys slik at oppsla-
gene blir opplyst når det skumres. Gjøvik kommune stilte med gravemaskin til alt
gravearbeidet og sparte oss for utgifter med det. En ting er å lage en tegning, men vil
den fungere i virkeligheten?

Jeg og Trygve hadde noen ”byggemøter” underveis, og da kom det fram løsninger
både på det ene og det andre. Likevel var vi spente da monteringen endelig kunne
begynne, men alt passet sammen og da oppslagstavla sto på plass kunne vi ikke
annet enn å være fornøyd. Vi håper den vil bli bygda til glede og nytte.

Frank Solbakken

Ny stakitt ved Seegård
kirke. En gjeng med
kirketjenere med Arne
Myrlid i spissen har i
høst begynt å sette opp
nytt stakitt rundt kirke-
gården ved Seegård
kirke. Dette blir fint og
noe vi setter stor pris
på. Takk til alle innvol-
verte for god innsats.
Foto: Frank Solbakken
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Snertingdal pensjonistforening møtes på
Lindheim den første onsdagen i hver
måned, med opphold i juli. Etter i flere
måneder å ha hatt foreningen i tankene
avla På Kirkevangen foreningen et
besøk onsdag 4.september. Akkurat
denne dagen var det basar med trekning
fra et rikholdig gevinstbord. Det betyr at
programmet er noe forskjellig fra de
andre kveldene pensjonistforeningen
møtes på Lindheim. Antall til stede er
også noe lavere enn det pleier å være.
Men, det står respekt av innsatsen i for-

bindelse med loddsalget! Medlemmene
går med basarbøkene over hele dalen og
sitter i tillegg på COOP. Resultatet i år
er19 utsolgte basarbøker! Det betyr
kjærkomne penger i medlemskassa!

På disse månedlige samlingene under-
holdes medlemmene med opplesninger.
Det er andakt hver 2. – 3.gang de sam-
les, og kaffe og hyggelig samvær er et
gjevt innslag. Etter kaffen bys det på
underholdning av forskjellig slag.
Denne kvelden er basaren hovedformå-

let. Det er imidlertid mye underholdning
i en god trekning! Det kommenteres i
fleng og latteren sitter løst etter hvert
som den ene gevinsten etter den andre
finner sin eier. Og, det er flere bord som
er fylt med gevinster, vel femti i tallet!
Så trekningen tar sin tid, profesjonelt
ivaretatt av leder Reidun Engen og nest-
leder Kåre Haugen. De har hjelp av en
elektrisk trekkemaskin, så alt går nøy-
aktig og riktig for seg! Et korps av med-
hjelpere sørger for at rett gevinst kom-
mer fram til rett person. Flere av gevin-
stene må bringes til ulike vinnere rundt
omkring i dalen. Det ser ikke ut til å
være noe problem, velvillige basar - del-
takere melder fort vekk at dette kan de
ta med og overbringe…

Historisk har pensjonistforeningen et
solid fundament. Allerede på 1930-tallet
var det spredte lokale foreninger rundt
om i landet. Et eget landsomfattende
Forbund ble dannet fra midten av 1940-
tallet, mens nåværende Norsk
Pensjonistforbund ble stiftet i Sarpsborg
i 1951. De ville ha sin egen organisasjon

Snertingdal pensjonistforenings basar
Olava Strandvik, Olaug Ringvold og Per Bergshaugen selger lodd

Rikholdig gevinstbord
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etter i årtier å ha vært med på å danne
”Organisasjons-Norge”, med organisa-
sjoner innen politikk, arbeidsliv, huma-
nitære formål m.m.

Det var omfattende erfaring og livsvis-
dom i kombinasjon med felles interesser
som førte initiativtakerne sammen.
Forståelse, respekt og verdighet ble tid-
lig satt på dagsordenen. En felles oppfat-
ning var at myndighetene ikke hadde
gjort nok i forhold til trygdeordninger og
eldreomsorg. Det var nok å gripe fatt i!
Samtidig var det en klar oppfatning at
eldre selv kunne gjøre mye for hveran-
dre, - som innsats for å lette hverdagen,
fellesarrangementer med hygge og fest,
reiser og politiske initiativ, for å nevne
noen. Dette er saker som fortsatt enga-
sjerer foreningene.

Snertingdal Pensjonistforening er altså
tilsluttet en stor landsomfattende organi-
sasjon på 210.000 medlemmer.
Organisasjonen består av 850 lokalfor-
eninger (begge tall er fra 2012).
Landsmøtet er høyeste organ og møtes
hvert tredje år. Mellom Landsmøtene er
det Landsstyret som er øverste organ.

Her utgjør fylkeslederne flertallet.
På lik linje med mange andre organisa-
sjoner har også foreninger tilsluttet
Norsk Pensjonistforbund sine utfordring-
er. Både antall foreninger og medlem-
stall er inne i en synkende tendens.
Unntaket er medlemmer som har meldt
seg direkte inn uten å være tilsluttet noe
lokallag, en medlemskategori som har
økt noe. I Snertingdal holder imidlertid
medlemstallet seg noenlunde stabilt.

Det er vanlig at pensjonistforeningen
arrangerer årlige turer av 2-3 dagers
varighet. I år var det dagstur til Helgøya.
Flere pleier også delta på ”tur for eldre”
med Skibladner.
Nåværende leder er Reidun Engen. Hun
bodde på Gjøvik noen år, det er nå 5 år
siden hun flytte tilbake til dalen igjen.
Ellers består styret av Kåre Haugen
(nestleder), Olaug Ringvold (kasserer),
Strandvik (sekretær), Olaf Ødegårdstuen
(medlem), samt Per Bergshaugen og
Kåre Nettum (varamedlemmer).
Snertingdal pensjonistforening har med-
lemmer fra ca 70 til midt på 90-tallet, en
alderspredning på nær en generasjon!
Medlemstallet holder seg forholdsvis

stabilt på i underkant av 200. Ikke uven-
tet er de fleste damer, hvilket samsvarer
bra med den demografiske utviklingen i
samfunnet som sådant. Det er nå en
gang slik at kvinner lever lenger enn
menn…

Foreningen hadde lenge eget sangkor,
Pensjonistkoret, som gledet mange med
sin sang. Dette er nå nedlagt, men all-
sang er det fortsatt i en del sammen-
henger. Og, på neste samling, i begyn-
nelsen av oktober, står en livlig gjeng
Torpegubba på plakaten. De skal være
vel verdt å både se og høre. Da er det
bare å ønske lykke til med arrangemen-
tet neste måned.

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Bjørg Berg, Else Holthe og Gerd Skredderstuen synes det er
spennende på basarkvelden

Elna Sveum og Ella Sørli synes det er hyggelig å delta i pen-
sjonistforeningen

Blid gjeng, Åse
Bergshaugen,Inger
Johanne Hasli Hansen
og Birgit Brennhagen
gjør kjøkkentjeneste på
Lindheim denne kvelden

Kåre Haugen og Reidun Engen foretar
trekning
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Ny Norsk
salmebok 2013
Det er en historisk begivenhet når det nå utgis ny salmebok i Den
norske kirke. Det er 28 år siden sist, og bare tre ganger i forrige
århundre kom det ut salmebøker i vår kirke.

Arbeidet med Norsk salmebok 2013 startet i 2004, som en del av guds-
tjenestereformen. Mange av landets menigheter har vært høringsinstan-
ser på forslaget som kom i 2008, og salmeutvalget har vært behandlet på
to kirkemøter.

Resultatet har blitt ei salmebok med 899 salmenummer, av disse er 535
salmer videreført fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer er videreført
fra Salmer 1997. 240 salmer er nye, og blant disse er både mange kjente
og flere nyskrevne salmer. 

Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere sal-
mebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side med gospel, spi-
rituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og
asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk
viser det språklige mangfoldet innenfor Den norske kirke. Salmer på
engelsk og andre fremmedspråk er kommet med, noe som reflekterer at
kirken er internasjonal, og som samtidig gir hjelp til å inkludere innvan-
drere i norske menigheter. 

Ny salmebok kommer sam-
tidig i flere utgaver: menig-
hetssalmebok, pocketsalme-
bok, storskriftsalmebok,
besifret salmebok, koralbok
– og digital salmebok.
Besifringsutgaven, der alle
salmer i boka er besifret, er
noe helt nytt, som gjør det
mye enklere å bruke band i
kirken, som alternativ til
eller i samspill med orgel.
Det legger til rette for større
instrumental bredde i guds-
tjenesten.

Åreeldbasaren 2013
Styret for Åreeld ungdomsenter har
avholdt basar til inntekt for leirstedet.
Misjonsforeningene i Valdres og
Vestoppland har stått for det meste av
loddsalget og trekning ble gjennomført
under kvinnehelga på Åreeld i begyn-
nelsen av september og vinnerne ble:

1.Steikepanne, Magne Tollefsrud.
2. Lys brikke m/salatboks, Ola Hilmen
Hovi. 3. Blå brikke m/cd-holder, Liv
Anne L. Normann. 4. Rød brikke
m/kaninvaskekluter, Reidun Stavenjord.
5. Kaffekanne, Gerd og Rolf Gullord. 
6. Koffert, Gunnvor Holmstad. 7. Hvit
lyslykt m/blå juleduk, Marianne
Amundsen. 8. Multisteamer, Randi
Bergene. 9. Rutete Sengesett, Mattis
Strande. 10. Flanell sengesett, Solveig
og Hans Lium. 11. Svart veske m/lom-
mer, Rino og Ann Kristin. 12. Etasjefat,
Bjørg og Einar Strand. 13. Ryggsekk,
Bodil Augustson. 14. Steiketermometer
og blå glass-skål, Hilde E. Ringhus. 
15. Kjelesett, Gerd Solbakken. 16. Sett
m/tacoskåler, Berit Steinsrud. 
17. Sofapute, Tor Magne Normann. 
18. Rund hvit duk, Espen Stavenjord.
19. Fonduegryte, Julie Skogstad
Kvernmo. 20. Veske, Tor Magne
Normann. 21. Sett m/fruktkniver og lys
brikke, Marianne Amundsen.  
22. Kjærestevotter og 1 par vanlige vot-
ter, Solveig og Helge Steinset. 
23. Mariusgenser, Kjellaug og Bjarne
Lie. 24. Verktøysett, Kim Tronrud. 
25. Forundringspakke, Inger Marie
Christiansen. 26. Shampo og dusjsåpe,
Arthur Lersten. 27. 2 krepp sengesett,
Per Tore Stavenjord. 28. 1 kg.
Evergoodkaffe,  Andreas Torp Nilsen.
29. Grytekluter, såpe og bok, Einar
Haugen. 30. Grytekluter, såpe og bok,
Kjellaug og Bjarne Lie. 31. Heklet sjal,
Arild Bratrud. 32. Rutete håndveske,
Inger Marie Christiansen. 
33. Halogenlampe, Inger Marie
Christiansen. 34. Engel og rosa lykt,
Tor Jordet. 35. Engel og blå lykt, Turid
og August Seim. 36. Badenstol, Renate
Tjørn. 37. Krystall blomstervase,
Kjellaug og Bjarne Lie. 38. Mangletre,
«Staut» v/Ørnulf Dyve. 39. Duka oste-
fatsett, Bjørg Møllerhagen.

Rett trekning bevitnes 7.9.2013: Gerd
Solbakken og Solveig Steinset
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Eventyret
om de fem
potetene
av Torbjørn Egner

Det var en gang fem nypoteter som
lå i jorda og vokste. Mens de lå
der, snakket de om hva de ville bli
når de ble store.

- Jeg vil bli en kjempepotet, sa den
største av potetene. Jeg vil bli stør-
re enn alle andre poteter. Jeg vil bli
så diger at folk slår hendene sam-
men og sier: Det er den største
poteten jeg noen gang har sett.

- Jeg vil ut på reise, sa den nest
største poteten. Jeg vil så gjerne
komme til Afrika, der det er godt
og varmt hele vinteren.

- Jeg vil gjerne bli potetmel, sa den
tredje poteten.

Hvorfor det? Spurte de andre pote-
tene. For da kommer jeg i rødgrø-
ten, og det har jeg slik lyst til.

- Jeg vil komme til kongens slott
og bli servert på et sølvfat for selve
kongen, sa den fjerde poteten. Den
hadde ligget og tenkt ut dette fine
ønsket mens de andre snakket.

Det var et fint ønske det, sa de tre
første potetene. Du bør også ønske
det sa de til den femte poteten.

- Jeg vil heller bli settepotet jeg, sa
den så lavt at nesten ingen hørte
det.

Da lo alle de andre potetene. Ha,
ha, ha han vil bli settepotet, sa de.
Den vesle poteten ble rød over hele
seg.

Og sommeren gikk, og det ble
høst. En dag kom bonden og hak-
ket potetene opp av jorda. Gutter
og jenter tok dem opp i sekker,
som ble kjørt inn til potetkjelleren.
Der ble potetene sortert etter stør-
relsen. Da bonden fikk se den stør-
ste av de fem potetene, slo han
hendene sammen og sa:

- Det er den største poteten jeg
noen gang har sett. Den vil jeg
sende til avisa. Det gjorde han. I
avisen tok de bilde av poteten sam-
men med en fyrstikkeske. Det kom
i avisen, for alle skulle se bilde av
den største poteten i landet. Men
etterpå ble den lagt i et skap. Og
der ble den glemt. Den tørket og
skrumpet inn, og ble ikke til noen
verdens nytte.

- Den nest største poteten ble sendt
i en sekk til Afrika. Men i Afrika
spiser de også poteter. Ikke før var

poteten vår kommet i land der, så
ble den solgt til en som spiste den
opp.

- Den tredje poteten ble sendt i en
sekk til potetmelsfabrikken. Der
ble den badet og raspet og ristet og
tørket. Da var den blitt til hvitt
potetmel. Melet ble sendt til
Lillesand. Der kom den i bringe-
bærgrøten som en kone kokte til
seg selv og alle ungene sine. Der
endte den tredje poteten sine dager.

- Den fjerde poteten kom i en sekk
som ble sendt til slottet. Der ble
den vasket og kokt og lagt på et
sølvfat. Selve kongen fikk poteten
til middag. Det var en fin potet sa
han, og en, to, tre så var den spist
opp.

- Den femte, lille poteten ble ikke
solgt. Den var for liten. Hele vinte-
ren ble den lille poteten lagret i
potetkjelleren sammen med andre
poteter som var like små.

Men da våren kom, ble den lagt ut
i sola for å bli sterk og kraftig.
Etterpå kom den i jorda. Og da de
andre fire potetene var spist opp og
borte for lenge siden, lå den minste
poteten i jorda og var blitt mor til
tretten fine nypoteter.

Ny sal og garderober,
nytt utstyr og ny giv ! 
Bytter ut apparater og får nye muligheter. Timer med
spinning, styrke, zumba og yoga. 
Har du lyst til å bli mer avslappet og bedre rustet til å
hanskes med hverdagens stress? Skulle du ønske du
hadde mere tid, tid til å gjøre ting uten å måtte stresse?
Har du lyst til å se yngre ut og føle deg yngre, mer
vital og levende? Har du lyst til å føle deg bedre i sinn, kropp og sjel? Kundaliniyoga er en metode som vil gi
deg mer energi, større skaperkraft, mer moro og fred. Instruktør: Inger Helene Stensvold. GRATIS for medlem-
mer. Andre kr 150.-/time
Tren for bare 360 pr mnd, hvor mye du vil og når du vil. 
Ring for info 954 94 713



PÅ KIRKEVANGEN
12

Den nye Jokerbutikken i dala har nå lagt bak seg sine første måne-
der. Vi har fått mye bra tilbakemeldinger fra våre kunder som synes
det har blitt en bra butikk. Kaffekroken blir benyttet av stadig fler,
og det setter vi pris på. Vårt ønske er at Joker `n ikke bare skal være
et sted du handler, men at butikken også skal være en sosial møte-
plass, der sambygdinger, tilreisende og hyttefolk kan møtes over en
kaffekopp, og slå av en prat. Noen har også benyttet kaffekroken til
møter, så har du et behov så si fra. Av og til vil vi også ha litt ekstra
aktiviteter, som f.eks barnas dag som vi arrangerte lørdag
14. september. Her deltok det mange barn som fylte en hel vegg
med flotte tegninger. 4 vinnere fikk billetter til Lekeland og Raufoss
badeland. Vi vil gjerne ha innspill, ris, ros eller forslag på hvordan
vi skal bli best mulig for deg som kunde.

En hilsen fra oss på JOKER`N

Barnas dag. Både barn og voksne koser seg i kaffekroken

 

 

GRATIS VAREKJØRING HVER  

TORSDAG 

BESTILL GJERNE ONSDAG ELLER 
SENEST 11.00 TORSDAG OG 

VI LEVERER HJEMME HOS DEG 
 

RING DIN BESTILLING PÅ TLF 

406 01 943 
         

NYE
SKIDRESSER
SIF SKI
Vi har den gleden av å tilby
dere alle å kjøpe ny ski-
dress. Det er en helt ny
modell av merket Bjørn
Dæhlie.

Pris: (forutsetter et visst ant.)
Voksen: 1800 kr
(veil. 3798kr)
Junior: 1500 (veil. 2798kr)

SIF ski har valgt å sponse
dressen en del.

I prisen får alle som bestiller
skidress, lue til en verdi på
350 kr.
Det vil også være mulig å
kjøpe vest og racingdress (hel
og todelt)

Ved spørsmål ring/sms
Lisbeth mob. 47 64 23 51
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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

 

 
VELKOMMEN 

TIL EN HYGGELIG HANDEL 
TA DEG TID TIL EN STOPP I KAFFEKROKEN 
OG SLÅ AV EN PRAT MED SAMBYGDINGER 

TALAS, PÅ JOKER`N 

JJOOKKEERR SSNNEERRTTIINNGGDDAALL 
Tlf 406 01 943 

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”
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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
11.08. Kristian Haugom Kokslien
11.08. Astrid Hoff
01.09. Vilde Laastad Mangerøy

Gravferd
Gunhild Svendsen f. 1950
Else Sveum Alund f. 1952
Klara Aske f. 1935
Trond Wold f. 1945
Kristian Aaslund f. 1925

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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27.oktober Bots-og bededag
Seegård kirke kl.17.00.
Skjesol. Grundtvig-gudstj.
Nattv. Biri Snertingdal kantori.
Offer: Kirkemusikk. Basar med
trekning av menighetslotteriet
etter gudstjenesten

Onsdag 30.oktober
Seegård kirke kl. 17.00
Spagettigudstjeneste. Steen
Vi starter m/middag og feirer
gudstj. sammen etterpå.

3.november Alle helg. dag
Seegård kirke kl. 16.00.
Steen. Minnegudstj. Nattverd.
Biri Snertingdal kantori.
Offer: Inst.for sjelesorg
Kirkekaffe

10.november 25.s.i.treenh.tid
Familiegudstj. 4.årsboka. Skjesol
Offer:Trosopplæring. Anledning til
dåp. Kirkekaffe

17.november 26.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse
Steen. Nattv. Anledning til dåp.
Offer: NMS.misjonsprosjekt

Onsdag 20.november
Seegård kirke kl. 17.00
Spagettigudstjeneste. Steen
Vi starter med middagsmåltid og
feirer gudstjeneste etterpå.

24.november Domssøndag/
Kristi kongedag
Seegård kirke kl.12.00.Steen
Høymesse. Nattverd.
Offer:På Kirkevangen  

1.desember 1.s.i advent
Seegård kirke kl. 10.00
Lys Våken. Fam.gudstj.
Offer: Trosopplæring.
Anledning til dåp.

8.desember 2.s.i advent
Nykirke kl. 17.00.Lysmesse.
Nattverd.Offer:Trosopplæring

Tirsdag 17.desember
Seegård kirke kl. 19.00.
Julekonsert m/Biri Snertingdal
kantori

22.desember 4.s. i advent
Nykirke kl. 19.00. Musikkandakt
Snertingdal musikkforening

24.desember julaften
Nykirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste
Offer: Kirkens Nødhjelp

24.desember julaften
Seegård kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Offer:Kirkens Nødhjelp

25.desember 1.juledag
Nykirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Offer: Trosopplæring
Nattverd. Anledning til dåp

1.januar, Nyttårsdag
Seegård kirke kl. 11.00
Høymesse. Anledning til dåp
Offer: Kirkemusikk

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Starndgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening
Torsdag 31.10.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania
Torsdag 28.11.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania

Skogheim Normisjon
Onsdag 13.11.kl.19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Eva og Hans Gjesdal

Øvre Snertingdal
Misjonsforening
Onsdag 23.10.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel v/Knut
Y. Sønstegaard
Onsdag 20.11.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel. 
Besøk fra Torpa.
Søndag 15.12.kl.12.00.
Misjonsmøte hos Inger og
Åge Thingbø

Frist for stoff
til neste nummer er

mandag 25. november

Velkommen til

gudstjeneste

Kirkesmil
Fra barnehagen
I en barnehage satt ungene og
tegnet. En jente satt ivrig og
tegnet på et ansikt, da førsko-
lelæreren kom bort og lurte på
hva eller hvem hun tegnet. "
Jeg tegner Gud", sa jenta.
"Men ingen vet hvordan Gud
ser ut", svarte læreren. "De vil
du vite om et øyeblikk", var
svaret fra den lille.


