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God påske!

Gi håp til Syrias barn!
Støtt nødhjelpsoperasjonen for folk på flukt fra borge-
krigen i Syria! Kirkens Nødhjelp og våre partnere i
ACT Alliance er tilstede med rent vann, trygge sani-
tærforhold, mat, telt, tepper og varme klær. Ta vel
imot konfirmantene og andre bøssebærere

Tårn-
agenter

side 13

Tirsdag 8. april arrangerer Snertingdal menighet fasteaksjon og
trenger flere bøssebærere. Ta kontakt med diakon John Olav Skard
på tlf. 408 27 011 hvis du har anledning til å være med.

Les mer på side 2 og 4!
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PÅ KIRKEVANGEN

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:
Skjesol, Hanne Mosegaard
47 95 90 25
Sokneprest Biri
hanne.skjesol@gjovik.kirken.no
Nyhus, Ole Jac................611 46480
Prostiprest
ole.jacob.nyhus@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 Nødhjelps fasteaksjon i
Snertingdal tirsdag 8.april
Wejdan Jarrah  er en av mange hverdagshelter som trekkes fram under
årets aksjon. Hun arbeider i en flykningeleir som har mange traumatiser-
te barn fra Syria. Disse forbildene får muligheter til å skape en varig for-
andring gjennom støtten fra norske menigheter, for andre og for hveran-
dre.

Det er menigheter over hele landet som står for gjennomføringen av kir-
kens Nødhjelps fasteaksjon. 8. april arrangerer Snertingdal menighet
aksjonen og trenger bøssebærere. Ta kontakt med diakon John Olav
Skard på tlf. 408 27011 hvis du har anledning til å være med. De som er
med på aksjonen er med på å gjøre en forskjell for de mennesker som
lever på steder med forurenset vatn, et generelt dårlig helsestell eller et
dårlig skoletilbud. Kirkens Nødhjelp arbeider sammen med lokale orga-
nisasjoner som veit hvor ”skoen” trykker.

Pengene som samles inn danner grunnplanken i alt arbeid som Kirkens
Nødhjelp driver over hele verden.

Du kan også støtte aksjonen direkte ved å:
1. Benytte kontonummer 1594 22 87493
2. Sende GAVE på sms 2468 (200 kr)
3. Ringe givertelefonen 820 44 088 (200 kr)
For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til reint vatn.
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Velkommen til å bli
med på busstur til
Eidsvoll fredag 4. juli.
Avreise Kjerringelva kl. 9.00.
Seegård krk. kl. 9.30.
Øvre veg til Redalen kl.9.45.
Statoil Gjøvik kl. 10.00.
Påstigning langs vegen.

Lunsjtallerken på Eidsvoll kl.12.00. ”Smaken av 1814 servert på
2014 vis”.
Omvisning i Eidsvollbygningen kl.13.00.
Avreise om Hurdal kl.14.30.
Middag på Torsætra kl.15.30.
Planlagt hjemme kl.18.00.
Pris inkl. buss, mat og omvisning kr. 650,- pr person.
Påmelding til Bernt Nygård tlf. 952 40550 innen 15.6.
Motto: Først til mølla osv.

Hilsen Lokalhistoriegruppa Snertingdalstreff.
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Oppslagstavla Snertingdal Musikkforening
takker hjerteligst for gaven vi fikk i
forbindelse med Klara Aske`s bort-
gang.

Ole Ludvig Tomter

”Arven” i Biri kirke

Salmekonsert med Solveig Slettahjell,
Tord Gustavsen og Nils Økland

Onsdag før påske, 9.april, blir det konsert med Solveig
Slettahjell i Biri kirke. For snart et år siden spilte hun inne
cd-en ”Arven” nettopp i Biri kirke. Cd-en kom ut i oktober
og har høstet gode kritikker. ”Arven” er en samling med 13
sanger som hun har et sterkt forhold til fra oppveksten. Det
er salmer og sanger hun har sunget i kor, små vokalgrupper
eller solo.
Solveig har spilt inn en rekke cd-er tidligere og i 2004 fikk
hun Spelemannsprisen for albumet ”Silver”. På konserten i
Biri har hun med seg Tord Gustavsen på flygel og Nils
Økland på fiolin. Tord Gustavsen er en av våre mest kjente
og anerkjente jazzpianister. Nils Økland er komponist og
musiker med både hardingfele og fiolin som instrument.
Vi tror det blir magisk samspill og stemning i Biri kirke
denne onsdagskvelden før påske.

Biri kirke, onsdag 9.april, kl.19.00
Bill. kr 200, selges ved inngangen

Hjemmets venner
takker hjerteligst for minnegaven vi
fikk i forbindelse med Astrid Hasli`s
begravelse.

Magnar Sjevelås

Tusen takk for
gaven vi fikk etter Petter Sveum`s
begravelse.

Hilsen Snertingdal Omsorgssenter

Menighetens årsmøte
Søndag 06.04.2014
Nykirke kl. 12:00. Våronnmesse
v/Hanne Skjesol. Bondelaget serverer
kirkekaffe. Menighetens årsmæte
avholdes etter gudstjenesten.
Alle er velkommen!

Langfredagsgudstjeneste
med lesninger, musikk og
salmer
Det har etterhvert blitt tradisjon
med lesninger og musikk på
Langfredag. Fiolinist Asmund
Hellerud deltar på fiolin sammen
med Inger Schiager på gudstjenes-
ten i Seegård kirke, og de spiller
musikk som er knyttet til denne
dagen.”

Dugnad på kirkegårdene
For å pynte opp på kirkegården til
17. mai blir det dugnad både ved
Nykirke og Seegård kirke mandag
12. mai fra kl.18.00. Ta med rive og
annen relevant redskap.
Menighetsrådet spanderer kaffe og
kaker. Velkommen til nyttig og sosialt
fellesskap.
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Oppslagstavla
Barnas påskedag
i Seegård
palmesøndag
Også i år inviterer Snertingdal
menighetsråd til barnas påske-
dag i Seegård kirke.
Palmesøndag 13. april kl. 12.00
feirer vi en barnevennlig påskegudstjeneste
hvor vi med store bilder forteller det som
skjedde de forskjellige dagene i påsken.

Barna blir med i inngangprosesjonen og lærer
noen nye påskesanger. Alle barna fra
Tårnagenthelga (8 åringer og 3. klassinger) er
spesielt invitert, men alle barn er velkommen.
Babysang er også invitert.

Betel er ledig 
for konfirmantselskap den 21. september som er
konfirmasjonsdag i Nykirke.
Ring 952 40550 for bestilling.

Ønsker å starte besøks-
tjeneste i Snertingdal
Diakoniutvalget i Snertingdal
menighet ønsker, i samarbeid med
hjemmetjenesten, å starte opp igjen
en organisert besøkstjeneste i
Snertingdal.

Det har også tidligere vært et
slikt tilbud, men det er lenge siden.
Nå ønsker vi å komme i kontakt
med eldre som sitter mye aleine, og
ønsker besøk av en sambygding.
Det er mange ensomme eldre som
er mye aleine, så behovet er der,
sier diakon John Olav Skard.

Folk bor jo lengre hjemme enn
tidligere siden hjemmetjenesten er
så godt utbygd og den nærmeste
familien bor i noen tilfeller langt
unna, legger han til.
Skard ønsker også at folk som vil
bli med i den frivillige besøkstje-
nesten, kontakter ham for et infor-
masjonsmøte. Dette er ment som en
sosial besøksordning, der man avta-
ler med vedkommende om hvor
ofte hun/han ønsker besøk.
Innholdet kan variere. Gå turer, en
kort biltur i bygda eller bare å sitte
ved kjøkkenbordet å prate sammen
sier diakonen.

Påskeleir Åreeld Ungdomssenter
Dato: 11.-14. april
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Pris: 700,-
Meld deg på til: www.nlm.no/leirost
l Påskeformingsaktiviteter
l Ski-aktiviteter og aking
l Bruskasseklatring og masse

spenning+ mye moro!

Gjensyn med St. Donats Chorale
Sommeren 2012 stiftet Biri Snertingdal kantori bekjentskap med et walisisk
kor på sitt besøk
til Wales. Koret, med det melodiøse navnet St. Donats Chorale, er litt større
enn kantoriet. Det ble et hyggelig bekjentskap. Vi opplevde en felles korø-
velse, piknik i slottshagen og en litt spesiell konsert samen med dem:
Sangnumrene var nemlig bakt inn i en «storytellers» historie!

Det var sannsynligvis både første og siste gang koret opptrådte på et
slott!? Foranledningen var at vi bodde på internatet til en internasjonal
videregående skole, UWC Atlantic college, hvor Lailas datter Synnøve og
familien bodde og hadde sitt arbeid. UCW står for United World Colleges,
en «forening» for totalt 12 enkeltskoler spredt utover verden. Det nevnte
slottet, St Donats Castle, er fra 1200-tallet og utgjør en del av lokalitetene til
skolen. Det var i en av storsalene der konserten gikk av stabelen.

Nå venter vi gjenvisitt fra Wales! Torsdag 12.juni setter St. Donats
Chorale sine føtter på norsk jord og skal glede oss med besøk i noen dager.
Programmet er ennå ikke ferdig lagt, men ulike ideer diskuteres og vurderes.
Det som er rimelig sikkert allerede nå er at det blir en felles konsert søndag
15.juni!

Publikum kan glede seg til å møte et engelskspråklig kor med trøkk,
ledet av en karismatisk dirigent, energisk og full av liv. Noe av det de fram-
førte under vårt besøk i Wales var en spenstig og morsom versjon av
«Dovregubbens hall». Denne kan vi sikkert glede oss til å høre igjen, siden
de allerede sommeren 2012 snakket om å framføre denne spesielle sangen i
«gubbens eget rike».

Så hold av datoen, den som venter på noe godt, venter sjelden forgjeves.

Magnar Sjevelås

Sportsgudstjeneste på Skihytta
Søndag 9. mars holdt prostiprest Ole Jakob Nyhus og kantor
Inger Schiager sportsgudstjeneste for rundt 30 skiløpere og
noen som tok seg fram til skihytta med bil. Nyhus holdt preken
over dagens tekst som står å lese hos evangelisten Matteus 4,1-
11. Inger Schiager akkompagnerte til salmene og til slutt sang
vi sangen «Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski, nå lyser
det så fagert i heien». Dagens offer på kr 1080,- gikk til Åsen
Vel som eier og driver skihytta. Helt til slutt drakk vi kaffe og
spiste ferske vafler, stekt av Synnøve og Ole Jakob Rustad.
Foto: Bernt Nygård
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Haraldur Ørn Gunnarsson:

Ny prest fra Island
Haraldur Ørn Gunnarsson fra Island er tilsatt som ny sokneprest i Snertingdal.
Han begynner 1. juni.

Gunnarson er 40 år, gift og har 4 barn. Han flyttet til Norge 1. mars 2013 og jobber
for tiden i Kirkelandet kirke på Nordmøre.

-Hva førte deg til Norge?
-Jeg har en allsidig bakgrunn, blant annet som lærer, produksjonsleder av fjernsyn-
programmer og fra begravelsesbyrå. De siste to årene har jeg vært leder for
Landsmòt hestemanna, et stort hestestevne på Island som trekker 12-15000 tilskuere.
Det var en krevende jobb med mye reisevirksomhet.

Jeg tenkte at tiden var inne til å prøve meg som prest. Jeg startet nemlig på teologi i
1996, men avbrøt studiet etter fire år og begynte som lærer i stedet.

Man må ha et sterkt kall for å bli prest og jeg følte meg litt for ung for oppgaven den
gangen. Jeg fullførte teologistudiet i 2006- 2009, men har aldri praktisert som prest,
bortsett fra menighetspraksis under studiet og et halvt år etter at jeg var ferdig på
universitetet. Det er ikke lett å få prestejobb på Island, derfor søkte jeg meg til
Norge.

Vi liker oss godt i Kristiansund, men jeg har tre barn på Island etter et tidligere for-
hold og vil gjerne flytte nærmere Gardermoen slik at det blir lettere for barna å
komme på besøk. Kona ønsker dessuten å ta videreutdanning på Høgskolen i Gjøvik.

-Hva slags prest er det snertingdølene får nå?
-Vi kommer først og fremst som en familie og gleder oss til å bli en del av folket i
Snertingdal. Jeg liker å jobbe med mennesker og håper at folk vil føle at de får en
prest som de kan snakke med om hva som helst. Jeg vet at det har vært stor utskif-
ting av prester i Snertingdal de senere år, men håper at vi kan bli der i mange år.

Her er nypresten Haraldur
Ørn Gunnarsson sammen med
sin kone

Tre av barna til nypresten

Tekst: Oppland Arbeiderblad
Foto: Privat

Fra
Barnemunn
Verdensveven er rik på gode
sitater fra større og mindre
barn, ærlige og oppriktige. Det
er mye helse i en god latter.
Her er noen sitater hentet «fra
barnemunn»: Barn kan ofte
som ganske små være opptatt
ekteskap, ektepar og ektefeller.

Karina 8 år er en av dem:
«Det viktigste når man gifter seg
er at man har en god monolog.»

Tobias på 6 er på sin måte opp-
tatt av ektefeller:
«En ektefelle er noe som er laget
av jern og ofte henger ute i sko-
gen.»

Mens Jo Thomas 9 år bringer
følelsene inn:
«Mange forelskede blir litt dum-
mere. Litt bortreiste i sitt eget
ytre landskap liksom.»

Også i barnas henvendelser til
Gud skinner det ærlige og opp-
riktige igjennom:

«Kjære Gud, hvorfor er det søn-
dagsskole på søndag? Jeg trodde
det skulle være vår hviledag!»

Og: «Kjære Gud, er du usynlig,
eller er det bare et triks?»

Pia 6 år sier det slik:
«Romvesener bor like i nærheten
av Gud, men jeg tror ikke de er
omgangsvenner, for å si det
sånn».
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Bli med på fasteaksjonen 6.-8.
april. Kirkens Nødhjelp er der i
katastrofen og trenger deg!
Blir du med på fasteaksjonen,
bidrar du til at folk kan reise seg
og få bedre liv.

På samme måte som at Kirkens
Nødhjelp trenger Wejdan som job-
ber med traumatiserte barn fra
Syria, trenger organisasjonen at du
gir tid, penger og bruker din stem-
me for å skape forandring.

Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at
flest mulig skal få sjansen til å
overleve katastrofer. 
Krigsflyktninger fra Syria er noen
av dem du støtter ved å delta i fas-
teaksjonen. Da står du sammen
med Wejdan Jarrah i hennes arbeid
med å gi syriske flyktninger håp i
en desperat situasjon. Wejdan er
spesialist på å møte folk som har
opplevd grusomme ting:

Her i Zataari har alt for mange
opplevd å se søsken og foreldre bli
drept på bestialsk vis foran øynene
deres. Men hvis jeg kan bidra til at
de i det minste ser håp om en bedre
fremtid, har jeg verdens mest
meningsfulle jobb, sier 32-åringen
som er fra byen Ibrid i Jordan, og
har master i psykososialt arbeid.

Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet
vi utfører for psykososial første-
hjelp. Det er akkurat hva det er;
mange har behov for nødhjelp også
psykisk. 
Mange hadde trengt individuell
hjelp videre, men vi har ikke mer
kapasitet enn det vi har, sier
Wejdan. Selv om hun har den rette
utdanningen og erfaringen, er det
virkelig hardt arbeid:

Det er klart det går inn på meg. Jeg
møter så mange skjebner at jeg ofte
må jobbe med egne tanker etter
lange arbeidsdager, og bearbeide
for å ruste meg opp til en ny dag i
leiren, sier hun.

Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at
vi i Norge kan gjøre noe konkret
med alt det vonde vi hører om i
nyhetene. Vi kan bidra. Hva vi gjør
teller for at hjelpen skal nå flest
mulig.

Noe av det beste med fasteaksjo-
nen, som kommer hvert år, er at vi
kan gi menigheten en konkret opp-
gave som respons på lidelsen vi ser
i verden. Det er sunt for alle alders-
grupper, og gjør oss som kirke tro-
verdig. Vi sier ikke bare hvor ille
det er, men vi gir anledning til å
handle, sier Elisabeth Kristiansen
fra Lørenskog, som har vært prest i
Den norske kirke i 18 år, og deltatt
på like mange aksjoner.  

Pengene vi samler inn til årets
aksjon, går som vanlig til hele
Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat
nå pågår et stort arbeid for syriske
flyktninger, der de leverer rent
vann og trygge sanitære forhold, i
tillegg til annet nødhjelpsarbeid, i
samarbeid med kirkelige partnere
som blant annet Det Lutherske
Verdensforbund.

Men Kirkens Nødhjelp arbeider
også med gjenoppbygging og kli-
maforebyggende tiltak på
Filippinene. Pengene som samles
inn i fasteaksjonen, gjør det mulig
å handle raskt i katastrofer, som
etter tyfonen på Filippinene.

Generalsekretær i Kirkens

Nødhjelp Anne-Marie Helland
ønsker å rette en stor takk til alle
menigheter landet rundt som deltar,
alle frivillige som går med bøsse
og alle som gir penger: Dere betyr
en forskjell, og jeg er stolt og
imponert over at så mange blir med
på denne dugnaden for rettferdig-
het. Deres innsats gjør det mulig
for oss å være tilstede i katastrofen,
sier Helland.

Årets fasteaksjon!

FAKTABOKS:
Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon 6.-8. april
Vi møter hverdagshelter, som
Wejdan, i Kirkens Nødhjelps
prosjekter over hele verden.
Støtten fra norske menigheter
gjør at forbildene får mulig-
het til å skape virkelig og
varig forandring. For seg
selv, for andre og for hveran-
dre.

Det er menigheter landet
rundt som står for gjennom-
føringen av Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. 

Snertingdal menighet arran-
gerer aksjon tirsdag 8. april
og trenger bøssebærere. Ta
kontakt med diakon John
Olav Skard dersom du vil
være med.

Pengene som samles inn går
til Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden.
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Årets konfirmanter
ble presentert under gudstjenesten i Nykirke søndag 19. januar. De kom inn i kirken i prosesjon sammen
med presten Ole Jakob Nyhus. De har allerede deltatt i lysmesse og noen andre arrangement.
Konfirmantkullet teller 28 konfirmanter og skal konfirmeres i hhv. Seegård kirke og
Nykirke 1. og 3. søndag i september kl. 11.00.                                                           Foto: Laila Nygård

Påskesøndag
La jorden, himmelen, universet
Løfte seg, le, juble,
virvle, danse,
som aldri før!
Det er skjedd,
det er nytt,
det er her: Friheten, seieren, nyska-
pelse;
Kristus har overvunnet døden!
Han har befridd verden, universet,
du og jeg og alle ting er frie igjen,
nye igjen, levende igjen.
La oss feste det, feire det,
overalt.
La han komme og befri byen vår,
rydde opp i alt det mørke,
begynne alt på nytt.

Du som seiret,
fortsett å kjempe i oss.
Du som oppstod,
fortsett å oppstå i oss.

Du som spiste med disiplene,
fortsett å spise med oss.
Du lever.
Du er ny.
Du er her.

I ditt nærvær St Olav 1995

Bønn
Herre, vekk opp din kirke
og begynn med meg!
Herre, gjør din menighet levende
og begynn med meg!
Herre, skap fred overalt på jorda,
og begynn med meg!
Herre, bring din kjærlighet og
sannhet til alle mennesker,
og begynn med meg!

en bønn fra Kina
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I nordmenn`s fotspor i Minnesota og
Wisconsin, USA
Du skal ikke oppholde deg lenge i disse 2 statene før du treffer ”kjentfolk”.
I denne sammenheng er kjentfolk amerikanere med røtter i Norge. Vi traff
mange som husket besteforeldre som snakket norsk, eller selv kunne noen
ord norsk.”Sons of Norway” har stor aktivitet, og bordvers og nasjonal-
sangen synges ved hver samling. En prest som vi besøkte på et sykehjem
hilste oss med: Åssen går det a?

Praten kom raskt inn på Norges nasjonalskatt i amerikansk målestokk, nem-
lig brunosten.  Denne søte, brune, deilige kladden som smaker 
wonderful og som ikke kan skjæres med en vanlig amerikansk ostehøvel.
Samtidig leste vi nyhetene fra Norge om at brunosten burde forbys i barne-
hager. Dette var uforståelig for våre amerikanske venner.

Likeså multe er ettertraktet vare, det ble sagt på spøk at et glass syltetøy var
verd opp mot en million dollar. Multe vokser ikke ”over there” og gjør den
derfor spesiell. Så en dag med multekrem på menyen gjorde suksess.
Vår lokale guide ville vise oss kirker med tilhørende gravsteder.  Det var
gjenkjennelig med kirker som het eks. Gol, Skogdalen og Holden church.
Kirkene på bygda var ulåste og innbød til å komme inn. Kirkene bar preg
av stor giverglede, og dertil oppslag om hvem som hadde gitt gaver. Vi så
kirker som var laget for aktivt menighetsliv, med kjøkken, samlingsrom og
aktivitetsrom. Her var god plass for søndagsskole og hobbygrupper. Det var
faste dager hvor de møttes til håndarbeidsaktivitet for å selge til inntekt for
menigheten. Quile-tepper fra menigheten var ettertraktet vare, og ble benyt-
tet i stedet for dyne, som vi er vant med. Ellers var salg av kort for alle
anledninger en inntektskilde for kirken.

For å gjøre kirken barnevennlig var det laget små vesker med et utvalg av
leker tilpasset pusle leik under gudstjenesten. Videre var vegger smykket
med barnetegninger.

Det var  mange norske navn å finne på kirkegården, men med store
mengder snø (etter lokale forhold) og dager med snøstorm ble det vanskelig
å finne fram.

For vår egen del fant vi 4 generasjoner Skundberg  gravlagt i Westby,
Wisconsin. Det var Nils sammen med sin kone Kari (f. Næperud) som emi-
grerte til Coon Vally Westby i 1853. De kjøpte jord billig et år for å dyrke opp,
og når de kunne vise til at de greide å dyrke den fikk de flere jordstykker.

Gudstjenesten i Kenyon Lutheran Church søndag startet kl. 09.00. og var
godt besøkt av barn, unge og voksne. Presten fikk først fram alle barna og
satt sammen med dem på gulvet. Han leste en kort fortelling og pratet med
ungene om fortellingen. Ellers deltok mange frivillige under gudstjenesten
med forskjellige oppgaver.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetssalen under kirkerommet.

Også her var det mange som ville hilse på nordmenn, for kanskje vi kjente
noen av deres slekt i Norge?

Turid & Lars Gunnar Skundberg
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Eg vil ikkje dø
Påskebetraktning
v. prostiprest Jacken Nyhus

for ein håplause idé
at me ein dag ska bli borte
her ska Gamle-Erik møta kraftig
motstand
me ska aldri legg oss ned
det e livet altfor kort te
og fra forfallet og døden tar me
avstand

Bjørn Eidsvågs nye sang Eg vil ikkje
dø er blitt en stor hit og går stadig på
radioen. Den setter ord på vår hang
til livet. Livet på sitt beste er for
godt til å bli borte. Hva er vitsen
med det hele hvis alt går til grunne?
Påsken er det store dramaet om liv
og død. Om ”Gamle-Erik” som
møter ”kraftig motstand” og til sist
må gi tapt for Livets høvding.

Livet eller Døden? Hvem får det
siste ordet? Påskedag gir grunn til å
håpe på livet. Langfredag skjedde
det verst tenkelige: Jesus ble dømt
for blasfemi, korsfesta og gravlagt!
Det hele var over. Alt lå i grus. Men
oppstandelsen snudde alt. Uten opp-
standelsen hadde det ikke blitt noen
kirke. Hadde du ikke nå sittet med et
menighetsblad i hånda! Hele kirkas
eksistens hviler på denne hendelsen.
Paulus sier det sånn: er Kristus ikke
stått opp, da er vårt budskap intet,
og deres tro er meningsløs! Han sat-
ser alt på dette kortet. Hvis Jesus
ikke har stått opp, har det ikke
skjedd noe nytt, da er alt som før. Da
er det ingen grunn til å fable om
livets seier eller synge om at det er
ein håplause idé at me ein dag ska
bli borte. For hvis Jesus tapte, er
håpet ikke annet enn ønsketenkning.
Et håp grepet ut av løse lufta.

Kristen tru handler om et velbegrun-
na håp. Vi trur på noe som har
skjedd og skal skje, ikke en ny idé.
Kristen tru har sin forankring i histo-
rien, ikke i diktningen. Diktning og
gode fortellinger er fint, men hamler
jo ikke opp med døden. Som kristne

trur vi på livets Gud, at det finnes en
makt som kan vende død til nytt liv.
Hver vår vitner om det, og oppstan-
delsen viser at dette også gjelder for
oss.

Sjølsagt fatter vi ikke oppstandelsen,
men helt ærlig: det gjør da ingen-
ting! Er det ikke sånn med alt som er
stort og vakkert i livet? Vi fatter det
ikke, men det fatter om oss.
Skjønnheten, kjærligheten, musik-
ken; det gjør da ingenting at vi ikke
skjønner det. Det bare kommer til
oss, og vi tar i mot og fryder oss. En
ny vår, en ny glede, et nytt mot, en
ny soloppgang. Det kommer til oss
som noe overstrømmende. Det for-
blir ubegripelig, men høyst virkelig.
Sjølsagt er virkeligheten større enn
det vi kan fatte.

Vi kan ikke bevise oppstandelsen,
like lite som vi kan bevise kjærlighe-
ten. Å forlange bevis for kjærlighe-
ten, før vi vil tru på den, går ikke. Vi
må gi oss hen. La den overstrømme
oss. Det kommer til et punkt hvor vi
må velge. Hva vil jeg tru? Vil jeg tru
at Døden er herre, eller at Livets
Gud er det? Kristne velger å tru det
siste ut fra gode grunner. Å tru på
tilintetgjørelse er ikke mer rasjonelt
enn å tru på nyskapelse. Hele ska-
perverket vitner jo om en Gud som
igjen og igjen gjør alle ting nye! Vi
er omslutta av mirakler. Den frosne
jorda - snart forvandles den til blom-
sterenger som bruser av liv og
skjønnhet. Ubegripelig, men virke-
lig.

Påsken er festenes fest i kirka rundt
hele kloden. Festen for lyset og livet.
Vi feirer at livet skal vinne og kjær-
ligheten seire. Eg vil ikkje dø.. Nei.
For hangen til livet er så sterk. Den
driver meg til Livets Gud. Det er ein
håplause idé at me ein dag ska bli
borte for alltid. Derfor kommer vi
sammen for å feire livet og holde
håpet levende.

Velkommen til påskefest i kirka!

Gammel irsk bønn
Oversatt av: Hans Olav Mørk

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne
om deg
Til vi møtes igjen.

Støtt
faste-
aksjonen
Kirkens Nødhjelp sørger
for rent vann, trygge
sanitærforhold og psyko-
sosial førstehjelp til barn
og deres familier i
Zaatari-leiren i Jordan,
der mer enn 160 000
syrere har søkt tilflukt.

Dette kan din støtte
bety:

l 200 kroner kan gi
ett menneske tilgang på
rent vann.

l For 1150 kroner
kan du sikre en latrine
som gir 20 personer
trygge sanitærforhold.
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Snertingdal Menighetsråd
Årsmelding 2013

1. Menighetsrådets sammensetning - utvalg,
komitéer og representasjon

A) Menighetsrådets sammensetning :
Åse Irene Engen– leder, Turid L Skundberg, nestleder, Eli
Aalseth, Olav Lars Klette, Anne Berit Tomter flyttet ut av
kommunen (innvilget fritak fom.juni 2013), Tom Nordvoll,
Jan Erik Boday – 1.vararepresentant ( fast medlem av rådet
fom. Juni 2013), Trond Haug – 2.vararepresentant ( 1. varare-
presentant fom. Juni 2013), Johannes Aaslund (innvilget fritak
fom. September 2013), Kai Geir Øversveen (2. vararepresen-
tant fom. September 2013), Petter Håkonsen.

B) Underutvalg, komiteer og kontaktpersoner:
Diakoniutvalg:
Anne Lise Aaslund, Marte Schiager, Olav Klette, Magnus
Drogseth og sekretær diakon John Olav Skard.

Gudstjenesteutvalg:
Åse Irene Engen, Turid Skundberg, Eli Aalseth, Inger Schiager
og menighetssekretær Laila Nygård.

Redaksjonskomite for ”På Kirkevangen”:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør, Elisabeth Kruse, Turid
Skundberg, Magnar Sjevelås, prostiprest Ole Jacob Nyhus
(jan-mars 2013), sokneprest Nikolaj Steen (april-november
2013)

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

Representant til Gjøvik kirkelig fellesråd
Olav Klette  med vararepresentant Jan-Erik Boday. (fra og med
juni 2013)

2. Ansatte i menigheten

A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Soknediakon John Olav Skard, 100% i Biri og Snertingdal
menigheter
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og Snertingdal menigheter
Kirketjener Arne Myrlid
Menighetssekretær Laila Nygård 70 % (klokkertjenesten
avsluttet fra og med juni 2013)

B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Prostiprest Ole Jacob Nyhus (fom 01.01.2013 tom.
31.03.2013), Sokneprest Nikolaj Steen ansatt i 100 % stilling
fra og med 1. april 2013 til og med 30.11.2013. Fra 01.12.2013
ble prestetjenesten i Snertingdal utført av prest Berit Feste
Helgestad, prostiprest Ole Jacob Nyhus, sokneprest i Biri
Hanne Moesgaard Skjesol, prest Freddy Knutsen og sokne-
prest Jens Dale.

3. Arbeidet i menighet og menighetsråd

A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 11 ordinære menighetsrådsmøter. Det

er journalført 93 politiske saker og 55 referatsaker dette året.

Saker som har vært behandlet :
Årsmelding 2012. Årsstatistikk 2012. Menighetens årsmøte.
Årsregnskap 2012 med disposisjoner, revisjonsberetning 2012.
Regnskapsrapporter/budsjettkontroll.
Møteplan. Valg av leder og nestleder. Presentasjon av konfir-
manter. Vertskap for Kirkerotte- teater- forestilling,
Gudstjenesteplaner, Kirkegårdsdugnader,  Kirkevangen ved
Nykirke, Konserter, Ny oppslagstavle ved Seegård kirke,
Tidspunkt for søndagsgudstjenesten, Spagettigudstjeneste,
Alterringen i Seegård kirke, Endring av stillingsinstruks for
klokker, Medliturger i gudstjenesten, Anskaffelse av puter til
kirkebenkene i Nykirke, Anskaffelse av Ny Norsk Salmebok
2013, Gullkonfirmantjubileum, Menighetsbasar, Tilsetteing av
ny sokneprest i Biri og Snertingdal,  Nye regler for valg av
menighetsråd/bispedømmeråd, Offersøknader 2014, Lysvåken,
adventsnatt i kirken, Nattevakter til konfirmantleir.  

B) Menighetsmøte
Det har vært avholdt 2 menighetsmøter. Menighetens årsmøte
24. mars ble avholdt etter gudstjenesten i Seegård kirke.
Menighetsmøte 08. september etter gudstjenesten i Nykirke,
om anskaffelse av Ny Norsk Salmebok.

D) Trosopplæring
Trosopplæringsprosjektet
Trosopplæringstiltak som er gjennomført i 2013:

l Dåpssamtale. I dåpssamtalen blir det også delt ut hilsner
til fadderene.

l Dåpslys gis til alle dåpsbarn. Trelysestaker, formet som
et  kors, er i slutten av 2013 anskaffet av Gjøvik kir-
kelige fellesråd, og deles ut sammen med dåpslyset.

l Gudstjeneste med 4-åringer i forbindelse med utdeling av
Min Kirkebok, hvor 8 stk.  4-åringer møtte opp

l Tårnagneter i april. Der 8 åringene blir invitert til å bli
bedre kjent med kirken sin.

l Kirekrotte-teaterforestilling i Seegård kirke i februar
2013 hvor barn i alderen 3-6 år var invitert

l LysVåken – adventsnatt i kirken for 11-åringer, med
meget god oppslutning.

Utover dette har elever fra 5.trinn vært invitert til gudstjeneste
med utdeling av Bibler. De som ikke møtte opp i kirken for å
motta bibel, fikk mulighet til å motta denne ved diakonens
besøk på skolen.

Konfirmantopplæring
Konfirmantene var med på den tradisjonelle lysmessa i
Nykirke i adventstiden 2013. Forrettende prest ved lysmessa
var Berit Feste Helgestad, i tillegg deltok diakon John Olav
Skard.
Også i 2013 var konfirmantene i Snertingdal med på Kick off
for alle konfirmantene i Gjøvik kirkekommune. Kick off er tre-
delt, det er undervisning, bedre kjent i gruppa, og konsert til
slutt.

Som tjenesteoppgave hadde konfirmantene husstandsinnsam-
ling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag før palmesøndag.
Innsamlingsresultatet i Snertingdal ble kr. 20.575,-  En stor
takk rettes herved til konfirmantene, foreldre og andre frivilli-
ge som bidro til gjennomføring av aksjonen .
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Årsstatistikk
Nøkkeltall 2013 2012 2011
Innmeldt i DNK 1 0 0
Utmeldt av DNK 1 3 1
Dåp utført i soknet 15 22 22
Døpte med bostedsadr. i soknet 11 18 19
Ekteskapsinngåelser 4 3 4
Forbønn for borgerlig inngått 0 0 0
ekteskap
Gravferder 27 33 30
Unge som har deltatt i 17 33 26
konfirmasjonsgudstjenesten

Hovedgudstjenester på søn- og 42 46 50
helligdager (julaften og 17.mai 3143
medregnet) 2236
Gjennomsnittelig antall deltakere 53,2 68,3
pr. gudstjeneste på søn- og
helligdag
Gudstjenester utenom søn- og 12 5 6
helligdager 544 128
Gudstjenester totalt 54 51 56
Frammøtte 2780 3271 3424
Gjennomsnittelig antall 51 64 61
deltakere pr. gudstjeneste
Gudstjenester m/nattverd 33 33 30
(Institusjonsgudstjenester 674 486 599
medregnet)
Gjennomsnittelig antall nattverd- 20,4 14,7 19,9
gjester pr. gudstjeneste
Gudstjenester med skriftemål 0 0
Familiegudstjenester 4 5 4
(julaften ikke medregnet) 201 380 230
Gjennomsnittelig antall
deltakere pr. familiegudstjeneste 50 76 57,5
Julaftensgudstjenester 1 2 2

81 277 250
Påskedagsgudstjenester 1 1 1

26 25 30
Allehelgensgudstjenester 1 1 1

40 72 85
Konfirmasjonsgudstjenester 1 2 2

362 680 534
Gudstjenester for ungdom 0 0 0
Gudstjenester for barnehage- 2 1 2
og skolebarn 293 60 318
Institusjonsgudstjenester 2 3 4

49
Konserter i egen regi 3 3 3

342 378 211
Konserter i regi av andre (utleie) 2 0 2

92 550

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år. I dette tallet er det medregnet
gudstjenester på alders- og sykehjemmet og kirketuften på Kirkerud.
Det ble ikke avholdt gudstjeneste på Betel i 2013. Setermesse på Redalssetra  er
et samarbeid mellom Snertingdal og Biri, Biri menighet var ansvarlig i 2013, opp-
møteantall og offer føres i Biri menighets årsstatistikk.
Det ble avholdt en gudstjeneste i Snertingdal julaften 2013. Gudstjenesten ble
holdt i Seegård kirke kl. 14.30 v/prest Freddy Knutsen.

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

Det var 17. konfirmanter i Snertingdal i
2013. Alle ble konfirmert i Nykirke 01.
september av sokneprest Nikolaj Steen,
i tillegg deltok diakon John Olav Skard.

E) Diakoni

Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 5 møter i
2013. Utvalgsmedlemmer er Anne Lise
Aaslund, Magnus Drogseth, Johannes
Aaslund (tom. juli 2013), Olav Klette,
Marte Schiager og diakon John Olav
Skard.
Diakoniplanen har vært utgangspunkt
for sakene i utvalget.

Fasteaksjonen
I 2013 var temaet for aksjonen  19.
mars ” Sammen forandre”. Denne
gangen var det fokus på hverdagshelter
i Kirkens Nødhjelps prosjekter over
hele verden. Personer som gjør en for-
skjell i de samfunn der de bor og arbei-
der. Fasteaksjonen er hele menighetens
ansvar og konfirmantene danner grunn-
stammen i bøssebærerkorpset.
Konfirmantforeldrene og andre frivillige
sørger for transporten av bøssebærerne.

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

Sjelesorg
Ingen sorggruppe i Snertingdal i 2013.
Prest og diakon har utført besøktjeneste
på omsorgssenteret og i hjemmene.

Formiddagstreff
Diakoniutvalget har arrangert 8 treff i
Seegård kirke. På formiddagstreffene er
det 15-25 personer pr. samvær.
Programmet har vært sang, opplesning,
foredrag/kåseri, ord for dagen, utlod-
ning og bevertning.
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F) Kirkemusikk

Biri Snertingdal kantori.
Koret består av 25 medlemmer. Koret øver en gang i måneden
i Biri kirke og resten i Seegård kirke.
2013 har vært et aktivt korår.
17.02 var det folketonemesse i Biri kirke i samarbeid med
Gjøvik Spelemannslag.
3.02 deltok koret på konsert i Seegård kirke i samarbeid med
Solbakken folkehøgskole og koret Ters Pink.
19.02 deltok koret på konsert i Biri kirke sammen med Solveig
Slettahjell.
7.04 sang koret på den årlige menighetsbasaren i Biri.
14.04 deltok koret på innsettelsesgudstjeneste for ny sogne-
prest, Nikolai Steen, i Seegård kirke.
26.05 og 27.05 var det vårkonserter i Biri og Seegård kirke.
Her var også trompetisten Ole Kristian Nyhagen med.
7.06-10.06 var det kortur til Danmark hvor koret bl.a sang på
gudstjeneste i Mou kirke, sokneprest Hanne Moesgaard
Skjesols tidligere arbeidssted og menighet.
Korhøsten startet med øvelse 27.august.
Koret deltok med forsangergrupper på konfirmasjonsgudstje-
neste i Nykirke 1.september, konfirmasjonsgudstjeneste i Biri
15.september og gudstjeneste i Biri kirke 6.oktober.
Koret hadde opplegget til ettermiddagsgudstjeneste i Seegård
kirke søndag 27.oktober. Temaet og sangene var viet salmedik-
teren Grundtvig. Etter gudstjenesten sang koret på menighets-
basaren.
Lørdag 26.oktober var det øvelørdag i Seegård kirke.
Koret deltok på Allehelgensgudstjenestene 2.november i Biri
kirke og Seegård kirke.
Siste onsdag i november sang koret på Normisjons julemesse
på Gjøvik bedehus og 3.desember på Furulund omsorgsenter i
Biri.
Årets julekonsert var ”Lesninger og sanger” i Seegård kirke
tirsdag 17.desember. Her deltok også Arnfinn Hasle på orgel.
1.juledag sang koret på høytidsgudstjeneste i Biri kirke.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 5 nummer i 2013. Dette var
bladets 25.årgang. Bladet blir trykt i farger hos Land Trykkeri
på Dokka og opplaget er på 1250 eksemplarer.
Distribueres til alle husstander i Snertingdal. Dette utføres av
Oppland Distribusjon. Dessuten er det ca. 125 personer bosatt
utenfor soknet som abonnerer på bladet.

H) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren på høsten er blitt en tradisjon..
Menighetsrådsmedlemmer og varamedlemmer deltok i for-
håndssalget av lodder. Det var en godt besøkt basarkveld i
Seegård kirke 27. oktober.  

I) Babysang
I 2013 ble babysang arrangert bare i vårsemesteret. Det var ni
samlinger med avslutning på Snertingdal omsorgsenter, avslut-
ningen skulle egentlig vært i en gudstjeneste, men på grunn av
prestesituasjonen fikk vi ikke dette til.
Antall barn på samlingene har variert fra to til sju barn sam-
men med sine mammaer.
Babysangstundene er organisert på følgende måte:
Innledning: Engledryss (barnas kirkeklokker)

Åpningssanger: Navnesang, for eksempel Vi tar hverandres
hender.
Hoveddel: Kroppen min, eks. ”Se regndråpen faller fra skyen”,
”Lille Petter Edderkopp:”
Opp og danse: eks. ”Babysamba”
Sangskatter: Eks. ”Ride, ride ranke”, ”Fola, fola Blakken”
Sanger under himmelen: Eks: ” Her sitter vi og ror ” (vi holder
blått silketeppe over barna)
Vi blåser såpebobler til klassisk musikk
Avslutning: ” Kjære Gud jeg har det godt.”
Velsignelsen (keltisk, Norsk Salmebok 2013, nr. 624 )
Engledryss
Sangstundene varer ca. en halv time, tilslutt samles vi til lunsj-
pause, varighet 1-1,5 t.
Lunsj kr. 30,-
Anne Lise Aaslund Åse Irene Engen

Ledere

4. Bygg og Anlegg

Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd`s ansvar å sørge for drift og
vedlikehold av kirker og kirkegårder, er det behov for lokalt
initiativ til å utføre oppgaver. Dugnaden på kirkegårdene om
våren er et viktig bidrag. Flott arbeid ble også i år utført ved
dugnaden før 17. mai. Menighetsrådet vedtok å slå ”kirkestue-
hagen på dugnad. Slåing og raking er i sommer utført av
Henry Moen, Eli Aalseth, Melvin og Åse Irene Engen.
Det gjenstår fremdeles mye arbeid for å sette kirkevangen ved
Nykirke i brukbar stand. Arbeidet skal utføres av ansatte i fel-
lesrådet etter prioritert liste over arbeider som skal utføres ved
kirkegårdene.
Nedre Snertingdal historielagsgruppe har ved stort dugnadsar-
beid laget og sørget for oppsetting av ei flott oppslagstavle
med lysinstallasjon ved Seegård kirke. Rundt den støpte sok-
kelen skal det mures med håndplukket gråstein sommeren
2014. Arbeidet utføres av historielagsgruppa.

5. Frivillige medarbeidere
Det er mange mennesker involvert i frivillig arbeid i menighe-
tens regi i løpet av et år, alle som utfører ulønnet arbeide. Vi
nevner medlemmer i underutvalg, kirkeverter, tekstlesere, de
som ordner i stand og bidrar med kirkekaffe, medlemmer i kor
og korps, i foreningsvirksomhet, misjon, humanitært arbeid -
og alle andre, enten det er enkeltpersoner eller ulike lag og for-
eninger som på en eller annen måte stiller seg til tjeneste.

6. Takk
Menighetsrådet vil rette en varm takk til alle frivillige medar-
beidere innenfor menighetsrådets arbeidsområde og til alle
som driver frivillig arbeid i Snertingdal menighet. En spesiell
takk rettes til de som pynter i kirkene ved gudstjenester.  En
varm takk også til menighetens samarbeidspartnere.
Menighetsrådet retter også en hjertelig takk til ansatte i menig-
heten gjennom nok et arbeidsår.

Snertingdal den 5. mars 2014

Åse Irene Engen Laila Nygård
menighetsrådsleder menighetssekretær
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Vellykket tårn-
agent helg
Agenter søkes til hemmelige oppdrag sto det i innby-
delsen som gikk ut til alle 8 åringene i forkant
av helga. 21 åtteåringer møtte i Nykirke lørdag 
15. mars for å løse forskjellige oppdrag, spise mat, lekte
inne og ute.

De gjennomførte rebus med forstørrelsesglass for å gjøre
seg bedre kjent i kirken. De skulle finne døpefont, alter-
tavle, sakresti, lysglobe, salmetavle, våpenhus, prekestol
og orgel. Kvelden ble avsluttet med korsvandring.

De var også på oppdagelsesferd i kirketårnet. Der var det
mørkt og småskummelt og lommelykt var nødvendig
utstyr. Tårnagentene syntes kirkeklokkene var store og
fine.

Søndagen etter deltok de i gudstjenesten, med inngangs-
prosesjon, tekstlesning og tårnagentsang som de hadde
lært.

Foto: Bernt Nygård

Tårnagentsang
Tekst og melodi: Kristian Sandmark

Nå skal vi lete.
Nå vil vi finne.
Se kirketårnet -
hva skjuler seg der inne?

Vi stopper aldri.
Vi gir oss ikke.
Før vi får svaret,
lar vi oss ikke rikke.

Tårnagenter – det er vi.
Tårnagenter– det vil si:
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

Vi er i tårnet.
Hør trappa knirke.
Hva kan vi finne
her i vår egen kirke?

La vinden suse,
nå er vi fremme.
Vi slår på klokka,
de hører det der hjemme.

Tårnagenter – det er vi.
Tårnagenter– det vil si:
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

BRU:
Det er noe som alle vet:
Det er fint med nysgjerrighet.
I kirken finner vi mange spor.
Vi leter sammen, vi ser og tror.

Tårnagenter - det er vi.

Tårnagenter - det vil si: 
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

Tårnagenter - det er vi.
Tårnagenter - det vil si:
Vi gir alt for å finne svar
på alle spørsmålene vi har.

Sangen kan høres på You Tube
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Fastelavn
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fastelavn er et ord som stammer
fra det nedertyske ordet for «kvel-
den før fasten», det vil si de siste tre
dagene før fastetiden, den romersk-
katolske kirkens fasteperiode på 40
dager før påske, ikke medregnet
søndager.
Fastelavn vil alltid falle på en søn-
dag 49 dager (7 uker) før 1. påske-
dag, det vil si i tidsrommet 1. febru-
ar til 7. mars, eller i skuddår 2.
februar til 7. mars.

Fastelavn falt på søndag 10. februar
i 2013 og på 2. mars i 2014, 15.
februar i 2015 og 7. februar i 2016.

Historikk
Fasten blir innledet med askeonsdag
som er onsdagen 40 dager (søndager
ikke medregnet) (6½ uke) før påske-
dag. Senere ble søndagen til fleske-
søndag eller fastelavnssøndag, man-
dagen blåmandag eller også fleske-
mandag og tirsdagen hvitetirsdag
eller fetetirsdag inkludert i fastelavn.
Enda senere ble fastelavn til én hel
uke.

Fastelavn er altså alt annet enn fas-
tetiden, men er tidsmessig knyttet til
den. Den minner folk antitetisk om
den kommende fastetid.

Hedenske skikker
Til fastelavn knytter det seg mange,
til dels eldgamle, skikker som fra
først av hørte til en hedensk vårfest.
Skikkene henspiller derfor på over-
gangen fra vinter til vår. Best bevart
er fastelavnsriset, som ble brukt som
en fruktbarhetsvekker. Det var der-
med jorden foran plogen, trær, dyr
og familiens kvinner som fikk seg
en runde med riset.

Andre skikker var utkledningsleker,

våpenkamper, brenning av rituelle
bål og å spenne nakne jomfruer
foran plogen.

Fastelavn i dag
Fastelavn er avslutningshelgen for
karnevalet i flere land. Norge har
hatt karnevalsmarkeringer hele
1800-tallet, Christianiaborgere del-
tok aktivt i ball i Biedermeyer-peri-
oden (1819 – 1848), og maskerader
og kunstnerkarneval florerte i
Christiania etter 1850 frem mot før-
ste verdenskrig. Kunstnerforeningen
arrangerte karneval fra 1863, og
flere komposisjoner er skrevet med
musikk for anledningen. Siden
1980-tallet har det vært karneval og
ball i Oslo hvert år, der høydepunk-
tet er Operaballet. 

Noen av de mest berømte karneva-
lene i utlandet finnes i Rio de
Janeiro, Venezia, Tenerife og
Luzern, mens Operaballet i Wien
ble listet på UNESCOS verdensarv-
liste i 2010.
I Norge er det vanlig å plukke inn
bjerkegreiner og lage fastelavnsris. 

Fastelavnsris er blitt solgt av Norske
kvinners sanitetsforening etter kri-
gen, med fargede fjær i primærfar-
ger blant grenene. Fargede ris i opp-
satser selges fra januar/februar og
står fremme frem til fastelavn.
Opprinnelig kunne fastelavnsriset
brukes til å rise foreldre før de stod
opp om morgenen, som et fruktbar-
hetssymbol. Risene skulle brukes
for å vekke til live fruktbarheten til
kvinner, dyr og trær. Baking av fas-
telavnsboller eller berlinerboller er
utbredt i bakeriene helgen før fasten
og mange norske hjem baker boller
med krem og noen ganger syltetøy
eller vaniljekrem i midten denne
helgen.

I Norge kler mange barnehavebarn
seg ut med kostymer og ansiktsma-
ling i barnehaven en av dagene før
fasten innledes. I Danmark går barn
med raslen, det vil si utkledte barn
som går rundt i nabolaget; de synger
Fastelavn er mit navn og tigger
penger, fastelavnsboller eller godte-
ri.

Det er vanlig å ha fastelavnsris på fastelavnsøndag. Salget av fastelavnsris
er en viktig inntektskilde for sanitetsforeningene som selger slike hvert år.
Her fra rismøte i Skogheim sanitetsforening. Fra v: Solveig Nyseth, Jorun
Laila Ulvesveen, Åse Austad, Linn Beate Seegård og Turid L .Skundberg.
Fotograf: Brith I Seegård og Inger Karin Henriksveen
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Faste
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Faste er vanlig innen ulike religioner som en tid av refleksjon,
bønn, åndelig fornyelse, rensende prosess, botgjøring med mer.
Fasten skjer på ulike måter, men vanligvis avstår man fra mat og
evt. drikke fra soloppgang til solnedgang. Fasten har ulik lengde,
innhold og ritualer.

Fra oldkirkens tid ble kristne oppfordret til å faste, og ukedagene
onsdag og fredag ble valgt for å skape avstand til jødenes faste på
mandager og torsdager. Senere begrunnet man valget med at Jesus
ble forrådt av Judas Iskariot på en onsdag, mens Tertullian anførte
at korsfestelsen fant sted på en fredag. Snart blev fasteoppfor-
dringene utvidet til å omfatte uken frem mot påske, dagene før
dåpen, og etterhvert som botsvesenet ble satt i system, fikk fasten
en fremtredende rolle. I Hermas’ hyrde, skrevet i Roma mellom år
120 og 140, oppfordres det med tanke på den kommende domme-
dag sterkt til å gjøre bot. Man forestilte seg nemlig at det bare ble
gitt syndsforlatelse én gang. På 200-tallet satte man opp en grade-
ring av syndige handlinger. Mindre synder ble bøtet med faste,
anger, bønn og almisse. Før kristendommen ble statsreligion i 380,
fant dåpen normalt sted påskenatt, og man viste seg verdig til opp-
tak i menigheten gjennom bønn, faste og nattevåk i ukene før
dåpen. I de følgende århundrer ble barnedåp gradvis det vanligste.

l Kristen faste innebærer vanligvis perioder med bønn og
stillhet. De troende holder seg unna underholdning, nytelse og
fest. I stedet bestreber de seg på å leve enkelt og gi av sitt
overskudd til de som trenger det. Noen ganger kan fasten være
preget av bot, men langt viktigere er det at fasten er en åndelig
forberedelse og meditasjon. Fasten er også asketisk – man
forsøker å disiplinere seg selv.

l Katolsk faste innebærer at den troende avstår fra animalsk kost
(kjøtt, egg og melk), og i perioder med streng faste kan han
også avstå fra fisk, alkohol og olje. Langfredag spiser man
mange steder ingenting.

l De ortodokse kirkene legger stor vekt på de tradisjonelle faste-
dagene. Onsdag og fredag er normalt fastedager. I tillegg har
hver årstid en fasteperiode: adventsfasten før jul, den store
fasten før påske, apostelfasten før persok 29. juni og hen-
sovnelsesfasten før Maria hensovnelsesdag 15. august.
I tillegg total-faster ortodokse en stund før de går til nattverd
og på de fleste onsdager og fredager.

l Protestantiske kirker legger normalt ingen vekt på faste.

Min salme
Den fineste salmen jeg veit er O helga
natt, framført av Didrik Solli Tangen.
Det er en opphavlig franskspråkleg jule-
sang fra1800-talet.

Sangen vart på fransk kalla Adams jule-
sang etter opphavsmannen Adolphe Adam.
Den svenske teksten er skrevet av
Augustin Kock. Sangen blir ofte sunget
som solosang, og siden den ikke passer
som allsang, står den bare i noen få salme-
bøker. I Sverige er sangen ein klassiker på
juleplater og konserter. Best kjent er ver-
sjonen sunget av Jussi Björling.

Jeg sender stafettpinnen videre til Ella
Sørli

Hilsen Karen Tomter

O helga natt
O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt
din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt
din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
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Tevlinger i NBU helga 14. – 16.mars
Ulike konkurranser gikk av stabelen i Snertingdalshallen og på Lindheim helga 14.-
16.mars, med tevlinger mellom bygdeungdomslag i Oppland og Hedmark. Det ble en
omfangs- og innholdsrik helg, fra innsjekking fredag kl.17.00 fram til alle ble ønsket
vel hjem i 12-tida søndag. Tevlingene startet allerede fredag kveld, etter felles kvelds-
mat, med musikkquiz på Lindheim. Senere på kvelden var det «fest på lokale».

Tevlingene er en årviss foreteelse, og arrangementene legges annethvert år til
Hedmark, annethvert år til Oppland. I år var det Oppland sin tur, med Vardal
Snertingdal bygdeungdomslag som arrangør. Rundt 120 var påmeldt, og ca 100 kom,
et oppmøte det lokale bygdeungdomslaget er godt fornøyd med!

Det koster å holde slike arrangementer, og uten støtte fra lokale bedrifter og
enkeltpersoner ville oppgaven sannsynligvis blitt for stor. Karen Emilie Sveum og
Mari Lønstad i styret for Vardal Snertingdal Bygdeungdomslag skryter av støtten de
får fra lokalmiljøet. En rekke butikker og privatpersoner har støttet opp og gjort
arrangementet mulig. Særlig framheves Joker i Snertingdal og Sentrum Blomster,
førstnevnte for sponsing, sistnevnte for å ha bidratt med alt de trengte av blomster i
forbindelse med banketten lørdag kveld.

Denne helga midt i mars gikk totalt 8 tevlinger av stabelen. Det startet med
musikkquiz fredag, fortsatte med motorsagtevling (Stihl-cup) lørdag morgen – og så
gikk det slag i slag med 5 om dagen, Eksteriørbedømming av hest og storfe,
Handyman, Borddekking og Swing. Stor variasjon med andre ord! Og, i flere av gre-
nene er det ikke først og
fremst kondisjon som testes,
men kunnskaper og ferdighe-
ter. Hovedpremien er en van-
drepokal, som i 2012 gikk til
Hedmark. I 2011 fikk
Oppland sitt tredje napp og
kunne beholde pokalen som
sin. På banketten som ble
holdt på Skogtun lørdag
kveld, ble det bekjentgjort at
vandrepokalen kunne finne
veien over Mjøsa igjen, til
Oppland! Gratulerer!
(Premieliste har for øvrig
stått i lokalpressen)

Tevlingene er ikke bare
konkurranse, men også akti-
vitet. Mye deles når en hånd-
ballbane benyttes til overnat-
ting på flatseng, når nettene
blir korte og dagene desto
lengre, når måltider inntas i
fellesskap. Når du er i alde-
ren 16 – 30 år (som visstnok
skal være «kjernegruppen» i
NBU?), besitter en viss por-
sjon «sosialt engasjement»
samt humor, da er mye på
plass for at helga skal bli vel-
lykket!  

Magnar Sjevelås

Fristende 17.-mai-bord i jubileumsåret 2014

Fristende anretning av frukt og grønt

Fristende 17.-mai-bord i jubileumsåret 2014

Temakveld i
Seegård kirke
I en fullsatt peisestue arrangerte
diakoniutvalget temakveld den 
20. mars hvor sokneprest Dagfinn
Follerås  kåserte over  tittelen: «Det
kommer mer an på hvordan man tar
det, enn hvordan man har det»
Kvelden ble innledet av Asmund
Hellerud som spilte en springar av
Andreas J. Bollerud og en vals i E-
mold på fiolin.

Follerås innledet med at livet har
mange utfordringer, bla. ved tap av
kjærlighet. Han henviste til Torbjørn
Egners bok om Dyra i
Hakkebakkeskogen. Morten skog-
mus var redd og skeptisk, mens
Klatremus var optimist og tok alt
med godt humør. Det gjelder også
Solan i Flåklypa og Pippi. Det kan
øves opp å være optimist, å finne
veg ut av elendigheten. Skriv ned
seierne dine, tell dem. Sett mulighe-
ter i fokus. Vær mulighets opptatt.
Det er fort gjort å bli problem-med-
tatt. Se på  lykkelige Næroset, hva
de har fått til, samhold- glede-
begeistring. Ordsprokerne 17.22: Et
hjerte som gleder seg, er god medi-
sin, men en nedslått ånd uttørker
benene.

Follerås sitt kåseri ble godt mottatt
og en vellykket kveld ble avslutte
med at Asmund Hellerud sang tre
viser av Vidar Sambekk.

Magnus Drogset takket Follerås og
Hellerud for en fin kveld og over-
rakte blomster

Foto: Bernt Nygård
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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
19.01. Vilde Klæthe-Bekkelund
26.01. Thea Øien Hesla
09.02. Marte Olava Bratlien
16.02. Alexandra Haugom Vestrum
02.03. Evi Mohn (døpt i Espedalen

Fjellkirke)
02.03. Matilde Dahlby Opdahl

(døpt i Gjøvik kirke)

Gravferd
Oddvar Ringvold, f.1929
Rolf Engen, f.1940
Petter Sveum, f.1932
Astrid Hasli, f.1921
Håkon Pedersen, f.1932
Randi Karine Fladsrud, f.1932

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

Påskemorgen
slukker sorgen
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!

Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris;
han ville bløde for oss å møte,
for oss å møte i Paradis.
Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.

Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!
Nå ligger graven midt i gudshaven,
midt i gudghaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!

Tekst: N.F.S Grundtvig
Melodi: Ludvig M. Lindeman



PÅ KIRKEVANGEN 19

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

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!
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Søndag 06.04.2014. 4. søndag i
fastetiden Joh 11, 45-53
Nykirke kl. 12:00. Høymesse/
Våronnmesse. Hanne Skjesol.
Bondelaget serverer kaffe.
Anledn.til dåp. Nattverd. Takkoffer
til Trosopplæring. Konfirmanter
deltar. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.

Søndag 13.04.2014. Palmesøndag.
Joh. 12, 12-24
Seegård kirke kl. 12:00
Barnegudstjeneste. Ole J. Nyhus.
Anledn. til dåp. Takkoffer til
Trosopplæring. Konfirmanter del-
tar.

Torsdag 17.04.2014. Skjærtorsdag
Matt, 26, 17-30
Nykirke kl. 17:00.. Nattverd. Berit
F. Helgestad.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Kveldsmat.

Fredag 18.04.2014. Langfredag.
IVJoh, 18,1-19, 42
Seegård kirke kl. 12:00.
Langfredagsgudstjeneste.
Hanne Skjesol. Kantor Inger
Schiager, orgel, Asmund Hellerud,
fiolin.

Søndag 20.04.2014.
Påskedag.Luk.24, 1-9
Nykirke kl. 12:00. Høymesse.
Prost Stein Ovesen. Anledn.til dåp.
Nattverd.
Takkoffer til Immanuelkirkens
daghjem NMS.

Søndag 27.04.2014. 2. søndag i
påsketiden Joh 21,15-19
Seegård kirke kl. 12:00.
Høymesse. Berit F. Helgestad.
Anledn.til dåp.Nattverd.
Takkoffer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.

Søndag 04.05.2014. 3. søndag i
påsketiden Joh 10,11-18
Nykirke kl. 12:00. Høymesse.
Lasse Gran. Anledn.til dåp.
Nattverd Takkoffer til
Menighetsarbeidet.

Søndag 11.05.2014. 4. søndag i
påsketiden Joh 16, 16-22
Seegård kirke kl. 12:00.
Høymesse. Hanne Skjesol.
Anledn.til dåp. Nattverd.
Konfirmanter deltar. Takkoffer til
Trosopplæring.

Lørdag 17.05.2014.
Grunnlovsdag. Luk. 1, 50-53
Seegård kirke kl. 10:30.
Fam.gudstj. Berit F. Helgestad.
Takkoffer til Redd Barna.

Søndag 25.05.2014. 6. søndag i
påsketiden Luk. 18, 1-8
Nykirke kl. 12:00. Høymesse.
Knut Sønstegaard. Anledn. til dåp.
Nattverd. Takkoffer til Normisjon.

Torsdag 29.05.2014. Kristi him-
melfartsdag. Mark. 16, 19-20
Seegård kirke kl. 12:00.Høymesse.
Berit F. Helgestad.
Anledn.til dåp. Nattverd. Takkoffer
til Menighetsarbeidet.

Søndag 08.06.2014. 
Pinsedag Joh 20,19-23
Nykirke kl. 12:00. Høymesse.
Diakoniens dag. Haraldur Örn
Gunnarsson. John Olav Skard.
Anledn. til dåp. Nattverd.
Takkoffer til Diakoniarbeidet.

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Starndgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening
NLM:
Onsdag 26.3.kl.19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 30.4.kl.19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 28.5.kl.19.00.
Misjonsmøte

Skogheim Normisjon:
Onsdag 9.4.kl.19.00.
Misjonsmøte i Seegård kirke
v/Aslaug Buflaten

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM:
Onsdag 23.4.kl.19.00.
Misjonsmøte hos Laila og
Bernt Nygård
Lørdag  24.5.kl.12.00. Stevne
hos Granhagen i Bergegarda
v/Ivar Moen
Søndag 25.5.kl.12.00. Stevne
på Betel v/ Ivar Moen

Regnbuen Misjonsforsamling
NLM.
(Kolbu,Snertingdal,Torpa og Vardal)
Lørdag 3.5.kl.12.00
Møte.Seegård kirke v/Odd Åge
Ågedal

Frist for stoff
til neste nummer er

mandag 5. mai

Velkommen til

gudstjeneste


