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50 års konfirmanter i Snertingdal 2014
Jubileet ble feiret i Seegård kirke med gudstjeneste og hyggelig samvær 5. oktober 2014.
Foran fra venstre: Liv Haugli, f. Nydahl, Ingrid Drogseth, Åse Hovdelien, f. Brenner, Toril Oddny Lunke,
f. Østby, sokneprest Haraldur Gunnarsson, Lene Skundberg Bekkelund, f. Skundberg, Kari Grøterud,
f. Skundberg, Berit Agnethe Bergli, f. Austdal og Torhild Haugerud, f. Sandvold.
Andre rekke fra venstre: Helge Overhalden, Steinar Nordby, Petter Håkonsen, Kari Enger, Henry Brobakken,
Kirsti Nylander, Bjørg Karin Bergli, Bjørg Engen, f. Ringvold, Inger Lise Heiene, f. Drogseth, Berit Drogseth,
f. Lunde Fossum, Anne Beathe Røstad Sveum, f. Røstad.
Tredje rekke fra venstre: Steinar Udahl, Edgar Klæthagen, Ole Lyshaugen, Svein Øversveen,
Reidun Anny Sokki, f. Lønstad, Kjell Haugom, Per Magne Stenseth, Karin Østby, f. Sviund og Anne Olborg
Opdahl, f. Etnestad.
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I fokus nå
Lørdag 29. nov. begynner Lys våken helg
for 11 åringer og i år med utdeling av
den nye salmeboka

En gave til Lys
våken-barna er en
gave til hele fami-
lien, salmeboka
fortjener plass
både i kirke og
hjem.
(Foto: Kirkerådet)

Årets Lys våken er ikke bare overnatting i kirken for 10- og 11-åringer. Det er
også en gedigen bursdagsfeiring for Norsk salmebok 2013 – som fyller ett år
selveste overnattingshelga.

Til årets Lys våken-helg er det derfor åpnet for at samtlige deltakere kan få sin
egen salmebok, den brune pocket-utgaven, til odel og eie. Menighetene får støt-
te fra Kirkerådet til å dele ut salmeboka til Lys våken-deltakerne.

Salmeboka skal hjem
Kirkerådets seksjonsleder Kristine Aksøy er begeistret over muligheten til å
dele ut salmebøker over hele landet.

- Jeg er veldig glad for at vi kan løfte salmene høyt i årets Lys våken! Tenk
hvilken mulighet dette er for tusenvis av norske hjem å få salmeboka til bruk
også der! Tidligere var det jo vanlig å ha både Bibel og salmebok til husbruk,
men slik er det nok ikke lenger. Når vi nå til og med har ny salmebok og den
har undertittel For kirke og hjem, er det så meningsfullt å kunne tilby den til
alle menigheter som vil gi dette i gave til sine Lys våken-deltakere. Salmer har
vært og er en viktig del av trosopplæringen, og nå får vi virkelig synliggjort
dette, ved å gi denne gaven til tusenvis av 11-åringer.

Nye ressurser
I adventshelga 28.-30. november skal Norsk salmebok 2013 være navet i sakte-
TV-programmet Salmeboka minutt for minutt på NRK. 899 salmer skal synges
fra første til siste tone, i en direkteoverføring fra Vår Frue kirke i Trondheim,
og med sanginnslag fra ulike steder i landet.

Biri Snertingdal kantori har meldt seg på og skal synge en salme direkte på
TV. De skal synge mellom kl. 04 og 05 natt til søndag 30. november.

Tradisjonelt er Lys våken lagt til nettopp den første adventshelga og kirkens
nyttårsfeiring. I år er det laget nye ressurser for nettopp å knagge helga på sal-
mer og sang. Kirkerådet har utviklet en ressurspakke for å gjøre det enklere for
barn å utforske salmeskatten.

Ressurspakken består av pedagogiske og musikalske refleksjoner om å synge
med 11/12-åringer, ideer til hvordan en kan bruke salmeboka, pedagogiske
opplegg for 12 av salmene og lenker til litteratur og andre ressurser som for
eksempel Salmeslag.no.
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Oppslagstavla
Julekonsert i Seegård Kirke
Årets julekonsert med Biri Snertingdal kantori blir
dette året på tirsdag 16. desember kl.19.00.

De tre siste årene har denne konserten hatt en form
og et innhold som har vært inspirert av det engelske
opplegget «Carols and lessons», «Sanger og lesning-
er»

Selv om formen er engelsk blir innholdet norsk, med
lesninger fra Bibelen og dikt og med for det meste
norske julesanger. Noen sanger synger koret alene
og på noen av sangene får alle være med å synge.                                                                                                                                                                                                     
Dette har blitt en fin tradisjon, og vi håper
Snertingdølene møter opp for en god førjulstime i
Seegård kirke. Etter konserten serveres det gløgg og
pepperkaker på kirketorget.

Seegård kirke, tirsdag 16.desember kl.19.00.
Billetter: Voksne Kr 100,-, Barn gratis.

Nøss legat
Av fondets avkastning kan det deles ut midler
for 2014. Enkeltpersoner i Snertingdal kan
søke.

Søknad med opplysninger sendes til:
Soknepresten i Snertingdal,
Strandgt. 13 A,
2815 Gjøvik
innen 20. november.

Takkeannonse:

HJEMMETS
VENNER
takker hjerteligst for gaven vi fikk i
forbindelse med Kari Sveums
begravelse!

Magnar Sjevelås

TAKK!

Menighetsrådet vil sende en takk til Jan
Gunnar Moen som har reparert jernportene
ved Seegård kirke. Med hjelp av sitt sveise-
apparat, vinkelsliper og litt svart lakk har han
ordnet portene slik at de nå med letthet kan
åpnes og lukkes av alle.

Vil du være med
å starte søndagsskole
For noen år siden var det søndagsskole i
Seegård kirke. Nå ønsker vår nye prest
Haraldur Ørn Gunnarsson å være med å starte
opp igjen med søndagsskole. 

Han ønsker da at en eller flere kan være med
på dette. Kan du tenke deg å være med på
dette kan du kontakte Haraldur på telefon 40
61 58 20 eller E-post til haraldurgunnars-
son@gmail.com

Velkommen
til spagetti-
gudstjeneste
onsdag 12. november
og onsdag 10. desem-
ber i Seegård kirke
kl. 1700
v/Gunnarsson.

Velkommen
til musikk-
andakt
søndag 21. desember
i Nykirke kl. 1900
v/Snertingdal
Musikkforening og
Gunnarsson.
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Andakt av Haraldur Ø. Gunnarson

Kjære Gud, når eg bed
Kjære Gud når eg bed,
lat min tanke kvile i fred

frå alt stress i verda omkring,
og all uro for daglege ting.

Lat din kjærleik få trengje seg inn,
slik at han kan forandre mitt sinn.
Lat oss alle som trur på ditt ord,
vera saman i bøn for vår jord.

Dette er første vers på salme 717
i den nye salmeboka. Dette er en
salme jeg liker veldig godt og jeg
tror den er en av den vakreste jeg
har hørt på norsk. Fordi den lærer
man hvordan man skal be.

Hvis du er ikke vant til å bruke
bønn, så er denne salmen en god
opplæring om hvordan man kan
bruke bønnen for å åpne opp
dørene til Guds kjærlige favn
gjennom bønneord.

Bønn er å prate med Gud. Lytte
til ham. Prate med ham med
enkle ord, med alt som man har
på hjertet, uten at noen eller noe
forhindrer det. Lytte på ham med
rolig hjerte, på alt det han har å si
til oss.

Du trenger ikke å bruke ord eller
lyd. Gud hører hjertens ord. Men
tanker kan ofte renne frem som
en elv, når man bruker sine egne
ord i bønn.

Det som har gjort min bønn let-
tere å flytte frem, er å lese
gjennom Bibelen, lese f.eks.
gjennom salmene i GT. Der fin-
nes det vakre tekster som hjelper
til å forme mans egne tanker og
ord.
I kirken bruker vi bønnen for å

snakke med Gud. For noen opp-
leves det kanskje som å snakke
til veggen, eller som å snakke ut i
løse lufta.

Men I kirken tror vi, at vi ikke
snakker i løse lufta, men at vi til-
taler den vi tror på. Vi ber til Gud
Fader, Jesus, og den Hellige ånd,
til treenigheten, og tror at han
hører på oss – og det vi sier til
ham.

Vi leter kanskje etter et svar, en
stemme eller en handling – men
ofte kan det føles som, om Gud
ikke gir oss noe tilbake og at det
nesten bare blir som et vindblaff
som dør hen. Og dette er en tøff
følelse å ha i dagens vanskelighe-
ter. Mange dager er det som
ingen hører oss i våres sorg eller
nød.

Men det kan jo hende, innimel-
lom, å det er ikke sikkert at vi
lytter dit svaret kommer fra. Vår
moderne verden krever at vi ikke
skal lytte etter stemmer, så det
kan hende at i det moderne ligger
kanskje allerede en hindring til å
høre etter Guds stemme, eller
hva?

En kristen ber aldri alene, fordi
han tilhører kirkens familie her
på jorden og i himmelen. Han til-
hører menighetens familie her i
Snertingdal. Han tilhører Guds
kjærlighet.

Jesus lærte apostlene å be. Han
lærte dem ”Vår far”.  Vi er Jesus
disipler her på jorden, og han
lærer oss å be med ham og til

ham. Det er en av hans gave til
oss, og lære oss å be bønner. Å
lære oss å komme i kontakt med
Gud gjennom våre tanker og ord.

Man ser ikke Gud eller føler han,
med sine hender. Derfor kan det
føles uvirkelig å snakke med han.
Dette er noe som vi alle har følt
og opplevd. Men samtidig er Gud
nærmere oss, den vi selv er.  Han
er over alt, i alt, som luften vi
puster, solen som varmer oss.
Uten luft og sol kan vi ikke
eksistere. Gud er livet i oss.
Realiteten i hver eneste celle i
oss. Han er grunnen i våres hjer-
ter.

For fra ham og ved ham og til
ham er alle ting, Ham være ære i
all evighet! Amen. Rom 11.36.

Hjelp meg, Gud, til å gi
både pengar, arbeid og tid
i den tenesta der eg er sett,

slik at eg kan forvalte den rett.
Gi meg kraft til å dele mitt brød
med dei menneska som er i nød.
Hjelp meg søkje fornying og fred.
Høyr meg, kjære Gud, når eg

bed.
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SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK
- FLOTT ÅPNINGSFEST!
Med 3 ordførere og nærmere 300 storfornøyde og
blide snertingdøler til stede, ble Snertingdal
Nærmiljøpark erklært åpnet! Varaordfører Torvild
Sveen holdt snora, ordfører Bjørn Iddberg klippet
og Hans Seierstad representerte Gjensidige-
stiftelsen som er en av bidragsyterne til anlegget.
Sekunder etter var buldresteinen tatt i bruk av ivri-
ge klatrere. Elever fra 3. til 7. trinn sang og danset,
og Sanitetsforeningen serverte kaffe, Kjenset-mar-
sipankake og boller, 100 av dem bakt av elever på
skolen. Prosjektleder, og primus motor, Lars
Ligaarden takket både dem som har bidratt med
gaver, slik som Sanitetsforeningen, Gjensidige-
stiftelsen og Gjøvik kommune, dem som har ytt
dugnadsinnsats, og entreprenørene Snertingdal
Bygg- og graveservice,GS Elektro og 13-gruppen.
Ordføreren overrakte en gave på 3000 kroner fra
Gjøvik kommune.

Barnehagebarn, skolebarn, foreldre og besteforel-
dre hadde møtt fram og viste interesse for et sted
som vil gi rike muligheter for friluftsaktiviteter for
små og store, skole og barnehage, lag og forening-
er, og som både vil bli en læringsarena og et sosi-
alt møtested i bygda.

Lars Ligaarden forteller at hele prosjektet startet
med at ildsjeler i 2012 fikk med seg kommunen på
å kjøpe småbruket Kjenset ved Skonnordtjernet,
midt i Snertingdal, samtidig som de fikk en lavvo i

Leder i arbeidsgruppa Lars Ligaarden ønsket velkommen og
elevene i 3. og 4. trinn åpnet med sang

Rundt 300 snertingdøler var møtt fram sammen med ordfører,
varaordfører og rådmann

Elever fra 5. trinn deltok også med sang

I 2 år har denne arbeidsgruppa stått på for
Snertingdal nærmiljøpark på Kjenset. Fra venstre:
Siine Rønningen Snekkerhaugen, Ingebjørg Felde,
Lars Ligaarden, Anne Toril Klette Andreassen og
Jan Grøterud. Trude Jørgensen var ikke tilstede.
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jubileumsgave fra Sanitetsforeningen. Neste trinn
er å danne ei forening som kan videreutvikle og ta
vare på eiendommen og nærmiljøanlegget. Det er
allerede mange lag og foreninger som har meldt
interesse for å bruke anlegget, i tillegg til at dette
vil bli en flott arena for skolen og barnehagen,
sommer som vinter. Bolighuset på Kjenset kan
brukes til ulike inneaktiviteter. Det er egnet som
møte- kafè- og klubblokale. Musikkbingen er en
lydisolert og innredet container med øvingslokale
for musikere og musikkgrupper. Utelivscamp’en
består av lavvo med plass til 25-30 personer, en
gapahuk og leirplass. Lavvoen har elektrisk grunn-
oppvarming i tillegg til vedovn. Anlegget har også
badestrand med brygge, spisebord og gir mulighe-
ter for en dukkert i Skonnordtjernet. Det er anlagt
veg for rullestolbrukere ned til stranda. 

Mulighetene er mange, og forhåpentlig blir nær-
miljøanlegget en fin arena for barn, unge og eldre
framover. Neste sommer er det planer om ”Tarzan-
løype” og tursti i skogen langs Skonnordtjernet, og
det vil nok være behov for både initiativ og dug-
nadsinnsats videre framover, for den som har lyst
til å engasjere seg!

Foto: Bernt Nygård

Ordfører Bjørn Iddberg framførte en hilsen og overrakte en
gave på kr. 3000,- fra Gjøvik kommune

Ordfører Bjørn Iddberg og varaordfører Torvil Sveen klipte
snora foran buldresteinen og ærklærte nærmiljøparken for
åpnet

Straks snora var klippet ble buldresteinen okupert av ivrige
barn

Flott gapahuk og lavo er bygd på rekordtid i
sommer

Flott badeplass med brygge er bygget nede ved
Skonnordtjernet
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Konfirmanter i Seegård kirke den 7. september 2014
Her sammen med diakon John Olav Skard og sokneprest Haraldur Ørn Gunnarsson.

Foto: Bernt Nygård

Konfirmanter i Nykirke den 21. september 2014
sammen med diakon John Olav Skard og sokneprest Haraldur Ørn Gunnarsson.

Foto: Bernt Nygård
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Snertingdal musikkforening var tek-
nisk arrangør da Grande Mannskor
med gjester inviterte til Prøysen-revy
på Snertingdal skole lørdag 13.sep-
tember. Det er i år100 år siden Alf
ble født, 23. juli 1914, og det var
jubileumsmarkeringa som lå til
grunn for denne satsingen! Korets
dirigent og kveldens musikalske
leder Asmund Kristiansen hadde
regien, og Arnfinn Hasle sørget for
det meste av musikken på sitt ”allsi-
dige tangentinstrument”.

Det var et fyldig program som ble
presentert, med glede, skjemt og
alvor, med mye god sang, både av
solister og kor, og musikk. Viktig var
også historien som bant det hele
sammen, ført i pennen og framført
av gjøvikenseren Roger Hansen. Han
innledet med å fortelle at Alfs egent-
lige etternavn var Olafsen, etter
faren Olaf, og at etternavnet Prøysen
skrev seg fra navnet på husmanns-
plassen ved Præstvægen på
Ringsaker der de bodde. Han kunne
også fortelle at man tror navnet
Prøysen stammer fra det tyske kon-
geriket Preussen.

Denne artikkelen er for øvrig i stor
grad basert på Hansens manus.

Det gikk slag i slag med perler fra
Prøysens dikterliv, med de første tek-
stene tuftet på barneåra i
Prøysenstugua, husmannsplassen
under Hjelmstad gård. Der vokste
Alf opp med sine to helsøsken Marie
og Margit, samt Olaf Evensen, sønn
av Olaf Andreassen, som hadde
arbeidsplikt på den samme gården.
Det var trange kår, noe som nok
satte sitt preg på diktinga hans.
Hansen kunne fortelle at som unge
var Alf liten og helsa ikke særlig
god, men god til å lese og skrive, det
var han! Leselysten og det skjeve

smilet arvet han fra den livlige mora,
Julie. Og, en må vel kunne si at skri-
veferdighetene viste seg til gangs da
han ble voksen, og fikk sitt
gjennombrudd som visedikter og –
sanger for alvor i 1945. I sin dikting
var han opptatt av de små og de
store, av fattig og rik, av at de fattige
skulle ha det like bra som de rike,
men også av kjærligheta og av for-
holdet mellom gutter og jenter.

Sanger ble også skrevet til’n Alf. En
av de sangene som var med denne
lørdagskvelden var skrevet av Erik
Bye, som ved Prøysens død lagde en
hyldningsvise til ham. Tittelen på
sangen er ”Alf”, og tittelen på kvel-
dens program ”I spåra etter’n Alf” er
en strofe hentet fra denne. Her var
Børre Mathias Lilleengen solist.
Prøysen tilegnet for øvrig sangen
Jørgen Hattemaker til Erik Bye, en
annen norsk kjempe innen sangens
og visenes verden, denne kvelden
framført med Jon Terje Hansebråten
som solist.

Bjarne Amdal fulgte Prøysen i
mange år og satte toner til hans dikt.
Jørgen Hattemaker skal være det
siste diktet han tonesatte. Prøysen
oversatte også fra svensk, med Lille
vakra Anna som en av de mest kjen-
te. Denne lørdagskvelden var det en
annen med svensk opphav som ble
sunget: ”Mitt hjerte er ditt”, framført
av Gro Kristin (for øvrig en sang
som står på repertoaret til Biri
Snertingdal kantori). Alf var allsidig,
han skrev mange noveller, var ofte
krass og pågående i disse, og var i
mange år fast ”Lørdagskrok-fortel-
ler” i Arbeiderbladet! Han var en
avholdt medarbeider i NRKs barneti-
mer, av de mest kjente TV-program-
mene er Kanutten, der han hadde
rollen som Romeo Clive og samar-
beidet med Anne Cath Vestly.
Også svart humor tok han i bruk,
som i Koleravise, der Alf ironiserer
over øvrigheta, som ”vet bedre” i en
slik grad at en skinndød er i ferd
med å ende på kirkegården …

I spåra etter’n Alf
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

To av solistene og noen av mannskorets sangere
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Selv om Alf kom fra ”gærne sida tå
Mjøsa” er det mye i hans diktning
som treffer folket på vestsida! Han
laget faktisk sanger også om dem.
En av dem er ”Ælle har et syskjen-
bånn på Gjøvik”, denne lørdagskvel-
den framført av Børre Mathias
Lilleengen.

I Trassvisa hennes Tora er det kjær-
ligheta som er emnet. I sin presenta-
sjon trakk Roger Hansen fram det
her med at følelsene ikke skulle
komme fram, som formuleringa
”Neggu om je gret” i denne visa.
Videre ble påpekt at Alf som ingen
andre har gitt stemme til arbeidsfolk
og til barna. Han hadde et skarpt
blikk for urettferdighet, og under lun
humor lå ofte samfunnskritikken.

I Tango for to er misunnelsen noe av
det som settes i fokus, livaktig fram-
ført av Lisbeth og Egil, med Herborg
og Else som delvis gjør narr, delvis
er misunnelige … Blåklokkevikua,
blir denne kvelden stemningsfullt
framført av Julie, en vise som har
gitt opphav til den årlige uka med
samme navn, nettopp i Prøysens
hjemtrakter. Tekstene hans er altså
like aktuelle i dag, og, det er ikke
vanskelig å finne nye elementer i det
han har skrevet.

En morsom snert var det i sangen
Pinnsvinskinnet, om den late man-
nen som får sydd inn et pinnsvin-
skinn i buksebaken, med piggene inn
selvsagt! Ikke sannsynlig at det er
godt å sitte på no’ slikt …Det var
også mye humor i Snekkersvekara,
framført av  Bjørn, Arne, Jon Terje
og Øystein. Et eksempel på å utnytte
”livets lyse øyeblikk”(eller skape
dem selv) fikk vi i Husmannspolka,
om den gamle husfaren som ikke
kan la seg styre da han kjenner det
rykke i dansefoten, - han svinger
rundt med kjerringa uten å ense at
det går litt for mye ut over matgry-
tene hun står over.

Alf flyttet mye på seg. Han bodde
bl.a. i Asker, Sørum og på Kløfta.
Nye steder ga nye impulser og var

Ekteparet
Hansebråten
gjorde en solid
innsats i mange
sammenhenger

Konfransier og
forteller Roger
Hansen
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med på å utvikle ham. Han ble ikke
gammel og døde under en tv-innspil-
ling bare 56 år gammel den 23.
november 1970. Han er gravlagt på
Vår Frelsers gravlund, like ved ”fin-
kulturen” Bjørnson og Ibsen. Rett
før sin død ble han tildelt Norsk kul-
turråds ærespris, og i skråningen
foran kringkastingshuset på
Marienlyst ble det i 1971 satt opp et
minnesmerke over ham, ei steinrøys.
Ikke ”Steinrøysa neri bakken” som
han synger om, men ei røys
sammensatt av steiner fra hele lan-
det. Hansen understreket at Alf har
satt dype spor etter seg i det norske
kulturlandskapet – og over lande-
grensene! Hans tekster og fortelling-
er har blitt oversatt til mange språk
og har gått verden over, har vært å
høre i radio og tv, gjennom bokutgi-
velser, teateroppsettinger og musika-
ler!

Det var Grande Mannskor med gjes-
ter som inviterte til revykveld, gjes-
ter med vakre soloinnslag og med
innslag av skuespill. Disse gjestene
var Lisbeth Snuggerud, Julie Foss,
Gro Kristin Lundby Hansebråten,
Jon Terje Hansebråten, Herborg
Mellemberg og Else Lilleengen. Mye
god lyd kom fra disse sangglade
strupene!  Skuespillertalentene var
også å finne blant korets medlem-

mer, ikke minst ved de to snerting-
dølene som ukentlig passerer
Gravåsen på vei til korøvelse. Disse
to er Ottar og Arne Hellerud, og
Roger hevdet at de kjører i hver sin
bil og har plass til flere!   Og lydspa-
kene, de ble styrt på utmerket måte
av Jens Klette.

Det trengs støtte for å få et slikt
arrangement i havn. Giverne til
denne forestillingen var:
Syljuåsen AS,
Litra Grus,
Sulland AS Hunndalen,
Toten Sparebank,
Øystein Nettum og
Joker Snertingdal –
og ble behørig takket.

Midtveis i programmet var det lagt
inn kaffesalg ved musikkforeningen,
og etter nærmere 2 ½ time kunne en
fornøyd gjeng tilskuere ”ta kvelden”,
fylt med god kulturell føde. Og
antallet var bra, selv om det nok var
plass til noen flere i gymsalen denne
kvelden. 

Det er bare å takke for at Snertingdal
kunne bli tilgodesett med en slik
forestilling i jubileumsåret!

Arnfinn Hasle ved tangentene

Regi og musikalsk ledelse var ved
dirigent Asmund Kristiansen

Flere av korets medlemmer med
gjester
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30 år med
Hjemmets venner
Tekst: Magnar Sjevelås
Foto: Odd Sveum

En vårdag i 1984 stilte mange pårørende til møte på det
som da het Snertingdal aldershjem. Formålet var å stifte
en pårørendeforening ved Hjemmet. Det ble satt ned en
arbeidsgruppe som skulle legge fram forslag til forening
i et nytt møte august samme år. I arbeidsgruppa satt
Trygve Jostad, Arvid Stubberud, Ella Sørli og Magnar
Sjevelås (den gang bestyrer).

28. august 1984 var det et faktum: HJEMMETS VEN-
NER var stiftet! Det skulle være en venneforening, først
og fremst for pårørende, men også andre kunne være
medlemmer. Av protokollen fra dette møtet går det fram
at Arne M Haugen, Olava Granseth, Trygve Jostad,
Kirsten Rønningsveen og Arvid Stubberud tok plass i det
første styret, med Oddbjørg Fladlien og Johan Vårli som
varamedlemmer. Det var et poeng at styret skulle velges
slik at de gamle skolekretsene i Snertingdal var represen-
tert. Ansatte skulle også ha sin representant, og litt sei-
nere på høsten ble Åse Irene Engen valgt inn i denne
funksjonen.
Kontingenten var i starten kr. 25,- (i dag kr.150,-) og den
første hyggekvelden ble holdt 25. november. Det skulle
etter hvert bli mange slike kvelder …

Søndag 28. september 2014 var dagen for å markere
dette jubileet i forbindelse med den årlige høstfesten for-
eningen pleier å ha. Flere av de som var med fra starten
er ikke lengre blant oss, men de som fortsatt lever ble
selvsagt invitert til begivenheten. To av dem hadde
anledning til å komme: Trygve Jostad, som var forening-
ens første leder, og Olava Granseth. Åse Irene Engen og

Magnar Sjevelås, begge ansatte som var med å dra i gang
foreningen i 1984, deltok også. I tillegg var ledere fra
kommunen og omsorgssenteret invitert, noe som for
øvrig ikke økte deltakelsen på arrangementet nevnever-
dig …

Torvild Sveen hadde tatt på seg å lede kvelden. Han dek-
ket to funksjoner denne kvelden, stilte både som pro-
gramleder og representerte kommunens politiske ledelse
i egenskap av å være varaordfører. Han ledet arrange-
mentet med lett og ledig hånd, og har et stort lager av
morsomme innslag han uten vansker med jevne mellom-
rom henter fra. Siden det var noe spesielt som skulle
markeres var det kulturelle programmet noe utvidet  i
forhold til på en vanlig høstfest. Maten var også noe
utenom det som vanligvis serveres på disse festene; -
gryterett basert på elgkjøtt. Det smakte fortreffelig!

Underholdningsbiten besto av to avdelinger, med Hans
Erik Sveum og far Harald Sveum fra starten, mens Evald
Fredholm hadde sine innslag etter første runde med gry-
terett. Hans Erik både synger og spiller, og trakterte
denne gang tangentene både til Prøysen og til sanger fra
”rette sida” ta Mjøsa, med melodier fra bl a Eldar
Vågans repertoar. Harald hadde også opplesning etter
maten, ikke uventet hentet fra Alf Prøysens rike diktning.
Evald Fredholm er etter hvert blitt rimelig kjent, i det
minste i distriktet, som formidler av ikke så godt kjente
sanger fra Prøysens hånd. Sanger inspirert av koleraepi-
demi og av krangel mellom mor og datter om å være gif-
teklar og potensielle friere serveres med sjarmerende
snert.

Arrangementet åpnet med et fantefølge som toget inn.
Ved nærmere ”gransking” viste det seg å være et nesten
identisk gjensyn med et tilsvarende følge tretti år tilbake
i tid. Om de har vært på vandring alle disse årene skal
være usagt, men, de glade musikanter var Kirsten Alund,
Tove Røstad (torader), Åse I Engen (gitar) og Magnar
Sjevelås. Solfrid Ødegårdstuen skulle også vært med

Evald Fredholm har en livat og engasjert framstilling av
Prøysens viser!

Torvild Sveen ledet det hele med morsom hånd,
lett og ledig
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men var forhindret fra å stille. Bilde fra 1984 av de
samme aktører som underholdt i ”gamle dager” ble vist
på skjerm …

Hvem er så denne jubilanten?
Det er en forening som stikk i strid med utviklinga for
mange frivillige foreninger i dag har økt medlemstallet,
fra 42 våren 1985 til dagens vel 100, en forening som
opplever å få støtte fra mange hold, med rause kjøp av
årer på arrangementene, med gaver etter beboere som har
vært ved Hjemmet, og med årlig støtte fra kommunen.
Hovedformålet har vært å bidra til trivsel og hygge for
de som bor på Hjemmet, enten dette gjelder arrangemen-
ter eller anskaffelser av betydning for miljøet. Beboere i
omsorgsboligene deltar også på arrangementene.
Det startet med tre hovedarrangementer per år: vårfest,
grillfest og juletrefest. Da tilsynsutvalget opphørte i 1991
tok foreningen på seg også å arrangere juletrefestene.
Størstedelen av medlemmene har til alle tider vært pårø-

rende, men også beboere i omsorgsboligene og flere
ansatte har vært – og er - medlemmer. Det er ikke uvan-
lig at pårørende har fortsatt å være medlemmer også etter
at de ikke lenger har noen av sine på Hjemmet.

Det har blitt mange innkjøp opp gjennom åra, ikke minst
når det gjelder servise, bestikk, duker, lysestaker og
annen pynt. Gardiner samt parasoller og puter til utearea-
let er det også blitt en del av, likedan solskjerming i form
av persienner til beboerrom. Av og til er det også blitt
kjøpt hjelpemidler av mer ”medisinsk karakter”, som
pasientløfter og spesialmadrass mot liggesår. Litt mer
spesielt var det kanskje da det ble kjøpt inn en trehjuls
sparkesykkel for å kunne ”rykke raskere ut” gjennom
lange korridorer når noen ringte på. Sykkelen var bereg-
net brukt på kvelds- og nattetid.

Mye elektrisk (og elektronisk) utstyr er også anskaffet
opp gjennom årene, som adventsstaker, lamper, miks-

Kake fra Østsinniåsen hører med
når noe spesielt skal feires

Odd Sveum er en av de som har nedlagt mange års inn-
sats for Hjemmets Venner. Han refererte noe av forening-
ens historie og kom med takkens ord

Fantefølget fra 1984 som gjenoppsto på
jubileumsfesten, fra høyre Tove Røstad,
Åse Irene Engen, Kirsten Alund og
Magnar Sjevelås. Synd at Solfrid
Ødegårdstuen, som var med i følget i
1984, grunnet sykdom i familien ikke
kunne være med

Far og sønn Sveum, Harald og
Hans Erik, underholdt med tekster
av Prøysen og Vågan, både i sang
og som opplesing. Vel verdt å høre
på!

Inger Aalseth holdt tale og hadde skrevet sang fra
Omsorgssenteret til jubileet. Da hun skulle ”bekranse”
nåværende leder med medalje for innsatsen, måtte sist-
nevnte gå i knestående
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master, vaffeljern, mikrobølgeovn og luftfukter, for å
nevne noe. TV-er og CD-spillere har vært blant det som
er kjøpt inn, likeså gitar og elektronisk orgel. Ett år
bekostet foreningen luftevinduer med myggnetting på
beboerrommene, vinduer som måtte håndlages på bestil-
ling. Et annet år laget styrets medlemmer terrasse utenfor
skjermet enhet. Det ble i sin tid også søkt midler til å
lage en større ”sansehage” på nordsida av senteret, et
prosjekt som ble beregnet å koste over 100.000,- kroner.
Dette ble stoppet da prisen ble funnet for høy …
Foreningen bidrog imidlertid med økonomisk tilskudd da
det ble anlagt en sansehage foran hovedinngangen.

En periode ble det også arrangert turer for beboere som
ønsker å komme litt utenfor Hjemmets vegger, og blom-
ster har det vanket i mange sammenhenger, bl.a. til høy-
tider. Innimellom har det også vært avholdt basarer av litt
større omfang, spesielt hvis det har vært snakk om å få
inn penger til større anskaffelser.

De seinere åra er det blitt lagt mer vekt på ”gode øye-
blikk” i form av kulturelle innslag - helst av månedlig
hyppighet. Det har vært god respons og positiv innstil-
ling blant alle de som er blitt spurt om å bidra med sang
og musikk, eller andre innslag, disse åra. Mange er de
som har bidratt flere ganger, og flere ganger har også
folk utenfor dalen stilt opp. Lekkerbiskener er det også
blitt, med jordbær et par ganger i løpet av bærsesongen –
og rakefisklag ei tid før jul.  

Flere er de som har innehatt ulike styreverv i til sammen
mange år i løpet av disse åra. Blant styremedlemmene
finner en både sentrale politikere i dalen og pårørende
som har vært bosatt langt utafor dalens grenser. Felles for
alle har vært et levende engasjement for denne lokale
«biten av eldresaken».
En opptelling viser at Kirsten Rønningsveen er den med
flest antall år i ulike verv, den eneste som har mer enn 15
år! Det er synd hun var forhindret fra å møte på jubi-
leumsmarkeringa, men det vanket blomster fra henne til
jubilanten, og en hilsen der hun presiserte at hun var stolt
av foreningen.

Blomster ble også overlevert fra omsorgssenteret i regi
av Inger Aalseth. Hun holdt tale og hadde i tillegg skre-
vet en sang til jubilanten, fra Omsorgssenteret, framført
som allsang. I sangen kommer mye av essensen i
Hjemmets Venner fram; sjauing av stoler og bord i for-
bindelse med arrangementene, eksempler på innkjøp som
er gjort, den alltid gode maten på arrangementene - fra et
solid og serviceinnstilt kjøkken, bidragene innen sang og
musikk - med mulighet til å få seg en svingom dersom
noen skulle ønske det, og gleden ved å glede andre som
drivkraft. Til sist i sangen vanker en takk og hurra, med
tro på at foreningen fortsatt vil bestå! Sangen var for
øvrig dekorert med bilder fra den «gamle» tid, bl.a. med

sentrale aktører i «underholdningsavdelingen» ved
Hjemmet den gang …
Det må legges til at både Inger Aalseth og Odd Sveum
«dvelte» litt ekstra ved nåværende leder – og påpekte at
han hadde vært med både i starten og nå ved trettiårs-
markeringa. Det er dog en kjensgjerning at det er pårø-
rende som må ville en slik forening, og at et velvillig
styre, med stå-på - vilje og engasjement er nødvendig for
å holde et slikt «maskineri» i gang over såpass mange år.
Det er å håpe at dette kan vare i nye 30 år, uansett utvik-
ling av eldreomsorgen i Gjøvik kommune.

I jubileumsåret sitter følgende i styret:
Magnar Sjevelås,leder, Melvin Engen, nestleder, Arnhild
Stenseth, styremedlem, Vera Engevold, kasserer, Anne
Lise Øversveen, sekretær, Toril Brobakken, styremedlem,
Åshild Jostad, møtende vara og Inger Aalseth, ansattes
representant. I valgkomiteen sitter Magne Ø. Bekkelund
og Åse Irene Engen, mens Odd Nyseth er foreningens
revisor, et verv han har hatt i svært mange år!
De fire årlige arrangementene vårfest med årsmøte, grill-
fest, høstfest og juletrefest har beholdt sin plass. På disse
arrangementene møter 75 – 90 personer, og god mat,
underholdning og hygge i sosiale omgivelser er hoved-
formålet. Åresalg er fast innslag på de fleste tilstelning-
ene, noe folk i høyeste grad støtter opp om! Det er nesten
uvanlig at loddselgerne ikke går tom for årer! Om som-
meren serveres det jordbær, i desember står rakefisk med
tilbehør på menyen. Styret har bestemt seg for å satse
ytterligere på kulturelle innslag og legger opp til minst
ett innslag hver måned. Økonomien gjør det mulig også å
betale litt til underholdningskreftene, noe som kan bidra
til å øke frekvensen på slike innslag i kommende år.

Til sist gjenstår det å takke alle de som har ytt sine
bidrag gjennom innsats i foreningen disse årene, og de
som har bidratt til foreningens drift med tilskudd, gaver
og gevinster – eller på annet vis har bidratt til at
Hjemmets venner fortsatt er liv laga etter så mange år.
En stor TAKK til dere alle!!!

Det er tydelig at forsamlingen koser seg med elggryta!
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Min salme /sang
Det er så mange fine salmer og sanger, men det er en
jeg husker godt fra barndommen. Jeg vokste opp i
Elvedalen i samme hus som besteforeldrene mine
bodde i. Bestemor Dina var med i Misjonssambandet
og det var mange møter inne hos henne. Jeg fikk også
være med på møter hos andre. Min andre bestemor
Anne Marie var også glad i å synge. En sang jeg hus-
ker godt er: Gå omkring i Jesu navn, skrevet av
Helga Ingebrigtsen. Den står i den gamle sangboka til
N.K.S.

1.
Gå omkring i Jesu navn.
Hjelpe, trøste, stille savn.
Vise medynk, tørre tårer.
Lege alt som hjertet sårer.
Virke sådan i det stille,-
det var det jeg gjerne ville.

2.
Lokke smil av tårer frem.
For en hjemløs skape hjem.
Dele noens savn og smerte.
Tenne håp i motløst hjerte.
Virke sådan i det stille,-
det var det jeg gjerne ville.

3.
Kjærlighet oppfinnsom gjør.
Gud vil åpne meg en dør.
Med en glad vil jeg meg glede.
Med en sorgfull vil jeg grede.
Virke sådan i det stille,-
det var det jeg gjerne ville.

4.
Vise vei til himmelhavn.
Til Guds Faders åpne favn.
Til det gledens vell, det rike.
Som på jord ei har sin like.
Virke sådan i det stille,-
det var det jeg gjerne ville.

Jeg sender stafettpinnen videre til Ingrid Bergli.

Hilsen Solveig Nyseth

Trekningsliste for menighetslotteriet  2014
Årets menighetslotteri ble avsluttet med basarkveld i
Seegård kirke den 12. oktober. Det ble solgt mange lodd
på basarkvelden og det var gjennomført et solid for-
håndssalg av lodder rundt omkring i bygda. Tilsammen
innbrakte loddsalget kr 46.510,- noe som er et flott resul-
tat så vi sender ett takkens ord til alle loddselgerne og
alle andre som har bidratt med å få gjennomført basaren.
Vi kommer tilbake med informasjon om hva pengene
skal brukes til.

Gevinst nr. 1.Gavekort på hytteopphold 1 uke på Gålå
ble vunnet av Åse Irene og Melvin Engen, 2. Kenwod
Major kjøkkenmaskin, Noa Tollefsrud, 3. Badehånkle
m/klut, Ole Johnny Henriksveen, 4. Serviettholder
m/servietter, Markus Solhaug, 5. Eskimo raggsokker,
Gerd Skredderstuen, 6. Kubbelys, Helene Kokslien,
7. Grillbestikk, Marie Ringsveen, 8. Håndkle, Kaia
Øversveen Bergli, 9. Tøfler,blå, Marie og Leif Ragnar
Nyseth, 10. Linhåndkle, Siv Kirkeby Hasli, 11. Bok-
livsglød, Thomas Tømte, 12. Hårprodukter fra
Frisørhuser, Jan Andreassen, 13. 2 lyslykter, Kari og Egil
Linnerud, 14. Strikkede vaskekluter m/såpe, Olaf Engen,
15. Bilde, May Karin Tungvåg, 16. Teflonduk, Roy Ove
Nybakk, 17. Vase-Finn Schjøll ,Gunhild Ekerhaugen,
18. Elgpølse, Ragnhild Solbrekken, 19. Jersylaken,
Kirsten Alund, 20. Ståltermos ,Bjørg Brænne, 21.Veske,
Johan Gjestvang, 22. Bilde, Leif Aaslund,
23. Tøfler,gammelrosa, Sigmund Alund, 24. Brødrister
fra El-kjøp, Anders Haganes, 25. 2 håndkler, Hans Olav
Engen, 26. Strikkede vaskekluter m/såpe, Anny Austdal
Holm, 27. Hadeland fat, Wenche og Gjermund
Brobakken, 28. Bilde, Ole Ludvig Skundberg,
29. Lyslykt m/heklet trekk, Lillian og Per Magne
Stenseth, 30. Brodert duk, Emil Haug, 31. Gavekort fra
Joker, Berit Ødegårdstuen, 32. Løper og 2 lysholdere fra
Sentrum blomster, Berit og Arnulf Bergli, 33. Produkter
fra Hårstua, Simen Haugen, 34. Gryte/grill votter,
Ragnhild Syversen, 35. Treform fra Svipe, Mathias
Engen Boday, 36. Bok, Reidun Kvernlien, 37. Gavekort
fra Odd Sveum salong, Even Fougner, 38. Lilla løper
m/lysholder og lys, Alfa Ulvesveen, 39. Produkter
Hårstua, Eli Aalset, 40. Vannkoker, Åse Marit Seegård,
41. Strikkede vaskekluter m/såpe, Vigrestad,
42. Steikeformer m/rister, Emil Haug, 43. Sekk fra
Snertingdal Trimsenter, Karen Amalie Nordseth,
44. Lyslykt m/heklet trekk, Kirsten og Leif Onsrud,
45. Gavekort fra Snertingdal Auto, Ingrid og Arvid Haug,
46. Sengesett, Tina S. Aalseth, 47. Hobbybok, Rolf
Kletthagen, 48. DVD fra YX, Lars Ligaarden,
49. Gavekort fra Snertingdal Trimsenter, Målfrid
Schiager, 50. 2 høye lysestaker m/kubbelys, Astrid
Beathe Solhaug, 51. Blomstergruppe fra COOP, Lars O.
Seegård, 52. Tøfler-grønne, Olav og Elise Klette,
53. Tøfler-rutete, Johan Gjestvang, 54. Blomsterkopp fra
COOP, Tonette Lomsdalen, 55. Eplemos- 2 glass, Peder
Elias Nordseth, 56. Badehåndkle, Trond Are Lisbakken
m/fam.
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Nyhetsbrev fra Karen Ekern i Mali
Det er fantastisk grønt og fint i Mali nå, og det er en glede å se at åkrene står fint og at innhøstinga så smått
har kommet i gang. Mange har hatt ganske mager kost ei lang stund, og det betyr gjerne at de ikke har hatt
peanøtter i sausen. I Ossobidjanja klagde de over at før lastebilene greide å komme seg inn med nye forsy-
ninger, hadde det vært tomt for ris og hirse på markedet, fordi folk fra vår kommune hadde kommet og kjøpt
det som var. Vi hadde jo et prosjekt her for mange år siden, og selv om det fortsatt er en veldig dårlig vei,
betyr det likevel at det takket være brubygging og steinsetting av våte partier nå er mulig å ta seg fram med
eselkjerre i regntida.

Det tar lang tid å forflytte seg her. Det tok bare et halvt døgn å komme seg fra Norge til Mali, men etterpå var
det bare å smøre seg med tålmodighet. Etter å ha vært på 3 gjestehus i løpet av de to første ukene, kom vi oss
til slutt helt hjem. Det er på slutten av regntida nå, og mye av veien har tørka opp, men vi sleit litt på siste
etappen. Vi satte oss fast et par ganger og brukte 3 ½ time på 34 km.

Nå har Gimmi, Karina og jeg vært ei uke i våre egne hus. Vi har fått hilst på folk og hatt ei samling med
barna. Karina har for øvrig bestemt at vi i år deler dem i to grupper, slik at de minste har samling på manda-
ger og de største på torsdager.

På søndag var det tabaski, som er den store festdagen her. Det er svært få som vet hvorfor de feirer den, men
de skaffer seg nye klær, fletter hår og sverter føtter og hender med henna. På selve dagen spiser de så mye
kjøtt de bare orker. Det skal egentlig være sauekjøtt, men siden de ikke har kunnskaper om grunnen til festen,
blir det gjerne mest kukjøtt her.

Festen er til minne om Abraham som fikk beskjed av Gud om å ofre sønnen sin. I det han skulle til å utføre
dette, ropte Gud til Abraham og sa at han ikke skulle gjøre gutten noe, og bak seg fikk han se en sauebukk
som satt fast i et kratt.

Vi benyttet anledningen og fortalte denne historien og samtidig det som står i hebreerbrevet om at det var i tro
Abraham gjorde det Gud sa, og det står at han regnet med at Gud har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk
han sønnen tilbake- i dette ligger et forbilde. ”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3,16)

I går satt vi i skyggen under trærne utenfor skolen sammen med landsbysjefer, ordføreren og flere fra kommu-
nestyret samt en stor gruppe menn fra alle landsbyene i kommunen. Vi var innkalt av en organisasjon som
elever og studenter fra kommunen har dannet, og formålet var å snakke om tilstanden i skolene og spesielt det
å få jenter til å gå på skolen. Noen unge jenter var der, først og fremst for å forsyne folk med vann og etter
hvert te, men ellers hadde de visst glemt å innkalle kvinnene. Dette påpekte jeg da jeg fikk ordet, og jeg tror
de vil huske å si fra til kvinnene neste gang.

Ungdommene var veldig flinke både til å snakke og lede møtet, og det er oppmuntrende å se at de tar et slik
initiativ og at det er vilje til å gjøre noe med situasjonen i skolen. Det er nemlig katastrofalt dårlig nivå, og
nesten ingen greier eksamen. De la ikke fingrene imellom, og det ble sagt høyt og tydelig at de har for få og
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dårlige lærere. Antall barneskoler er nå oppe i 29 mot bare 3-4 da vi kom hit for snart 20 år siden. Det betyr
jo at mange ser at skolegang er viktig, men det er mange utfordringer siden mange av elevene lærer svært lite.
De unge jentene blir ofte giftet bort tidlig, så i de øverste klassene er det nesten ingen. Det er visst to jenter
som skal gå i 8.klasse her i år. Jeg kjenner den ene, og mora sa at hun er den beste i sin klasse. Lærerne har
bedt om at hun får fortsette, og begge foreldrene vil gjerne det. Men ifølge tradisjon og skikk er det onklene
som bestemmer, og de har sørget for at hun nå er forlovet. Heldigvis er visst den framtidige ektemannen i
utlandet, så da går det antagelig bra med skolegangen ei stund til. Jeg fikk applaus da jeg sa noe om at den
største utfordringen ikke er å få jentene til å begynne på skolen, men å la dem fullføre utdanningen. Jeg
påpekte at de med skolegang vil bli bedre mødre som kan ta vare på barna sine. Det er fortsatt altfor mange
barn her som dør før de fyller fem år, og jenters skolegang kan få ned barnedødeligheten.  Det er slike ting jeg
som utlending kan si, men som de ikke tør å nevne selv. Ellers var det moro å høre at en av dem som var alfa-
betiseringslærer i prosjektet vi hadde her, brukte samme argument som vi i sin tid gjorde, om at hvis du
utdanner ei jente, utdanner du en hel familie, mens du med å lære opp en gutt lærer opp en person.
Utviklingsarbeid er både vanskelig og tålmodighetskrevende, men heldigvis har det skjedd positive ting i
kommunen både med og uten misjonenes hjelp. Og vi ser altså det samme her som i kirka, at ungdommene
representerer noe nytt og gir håp for framtida.

Hilsen Karen

Følg gjerne med på www.normisjon.no Klikk på Internasjonalt arbeid, Mali/Senegal og videre på pro-
sjekter. Finn ansatte og klikk på bildet for å finne mer info.
Takk for små eller store gaver. Bidrag kan gis på kontonr. 1503.02.13537  
Skriv at det er til arbeidet i Mali, og om det er til f.eks. Helsehagen eller barnearbeidet.

Kjære Snertingdøler
Jeg tror at mange av dere vet, at jeg mistet den yngste
sønnen min i en trafikkulykke i juni måned. Etter det
har jeg vært sykemeldt og har sett sommer og høst pas-
sere. Jeg passer på familien min og prøver å ha gode
stunder. Fortsatt ser jeg ikke for meg, når jeg kan
komme tilbake til et normalt arbeidsliv. Det eneste jeg
har begynt med er gudstjenestene. De rører meg dypt,
og betød mye for meg, når jeg selv satt på bakerste
benk eller på galleriet i løpet av sommeren. Det er all-
tid noe, som settes i gang. Derfor er det også dem, som
kaller meg tilbake i tjenesten.

De siste to årene har jeg blitt kjent med mange av dere
i dalen og jeg takker dere for all omtanken jeg og
familien har fått. Noen kom i gravferda og noen sendte
kort. Mange har bedt for oss og tenkt på oss. Vi kjen-
ner at det hjelper. Fremover vil dere se meg som før på
gudstjenester, når Haraldur har fri, men gravferder blir
det lenge før jeg tar igjen. Kreftene slår ikke til. 
Jeg tror på, at det skal bli bedre. Det går an å ha gode
stunder også her i høstmørket. 

Hilsen Hanne Moesgaard Skjesol,
sokneprest i Biri og Snertingdal

Nu er vi fyldt af savnet 

og gruer for i morgen. 

Men, Gud, du kommer til os 

og trøster os i sorgen. 

Vel er vi alle ramt af 

den gådefulde stilhed, 

men du er også nær med 

din nådefulde mildhed. 

Så lad kun sorgen synge, 

få luft for al sin klage, 

og lad kun savnet tynge, 

din godhed blir tilbage. 

Du gir os nye kræfter. 

Du knytter nye tråde. 

og hvad så sker derefter, 

må komme af din nåde. (Holger Lissner)



PÅ KIRKEVANGEN 17

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

Norske Kvinners Sanitetsforening
Omtanke i nærmiljøetSnertingdal sanitetsforening

v/Gerd Elise Klette
Mob. 454 52 685

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.

Tlf.  611 84318

Slekters gang
Døpte
05.10 Geir Christian Svendsen
26.10 Jonathan Gjævert Hesla
26.10 Leander Sveen

Sandsengen

Gravferd
Kari Sveum f. 1933
Hjørdis Sveum f. 1923

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

Snertingdal
Åpent 08-21 (20)
Tlf. 611 78655
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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

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg
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Søndag 2. november,
Allehelgensdag
Allehelgensmesse/minnegudstj.
i Nykirke kl. 16.00
v/Haraldur Gunnarsson og J.O.
Skard. Biri Snertingdal kantori
deltar. Kirkekaffe v/diakoni-
utvalget. Offer:Diakoniarbeidet

Søndag  9. november, 
22.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Fam.gudstj.v/Gunnarsson
Utdeling av 4 årsboka. Kirkekaffe.
Offer: Trosopplæring.

Onsdag 12.november
Seegård kirke kl. 17.00.
Spagettigudstj. Gunnarsson
Vi starter med et middagsmåltid,
og avslutter med guds-
tjenestesamling i kirkerommet.

Søndag 16. november, 
23. s.i.treenh.tid
Nykirke kl.12.00.Høymesse
v/Gunnarson
Offer: Evangeliesenteret

Søndag 23. november,
Domssøndag/Kristi Kongedag
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Skjesol
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 30. november,
1.s.i.advent
Seegård kirke kl. 10.00 (Merk tiden)
Lys Våken gudstjeneste
v/Gunnarsson og deltagere på Lys
Våken.
Offer: Trosopplæring

Søndag 7.desember, 2.s.i.advent
Nykirke kl. 17.00. (Merk tiden).
Lysmesse v/Gunnarsson
og konfirmantene.

Onsdag 10.desember
Seegård kirke kl. 17.00.
Spagettigudstjeneste

Gunnarsson. Vi starter med et mid-
dagsmåltid. Avslutning i kirkerom-
met med gudstjenestesamling.

Tirsdag 16. desember
Seegård kirke kl. 19.00.
Førjulskonsert m/Biri Snertingdal
kantori. Servering av gløgg og
pepperkaker.

Søndag 21.desember, 4.s.i.advent
Nykirke kl. 19.00. Musikkandakt
Snertingdal Musikkforening og
Gunnarsson. Kollekt.

Julaften 24. desember
Nykirke kl. 14.30. familiegudstje-
neste. Gunnarsson. Offer: Kirkens
Nødhjelp

Julaften 24. desember
Seegård kirke kl. 16.00, familie-
gudstjeneste. Gunnarsson.
Offer: Kirkens Nødhjelp

Juledag, 25. desember
Seegård kirke kl. 11.00. (Merk
tiden) Høytidsgudtsjeneste
Gunnarsson. Biri Snertingdal kan-
tori deltar Offer: Immanuelkirkens
daghjem i Bangkok

Søndag 28. desember, romjuls-
søndag
Seegård kirke kl. 17.00.
Juletrefest. Mye gang rundt juletre-
et. Servering. Pakker til barna.

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening
NLM
Onsdag 26.november kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania

Skogheim normisjon
Onsdag 12. november kl.19.00.
Møte i Seegård kirke v/Eva og
Hans Gjesdal

Øvre Snertingdal
Misjonsforening
Onsdag 12. november kl. 19.00
er vi invitert til Aust-Torpa på
møte hos Marie Beathe og Egil
Hagaseth, Lillehammervegen
1975. Andakt og sang ved
Bjørg Strand

Søndag 14. desember kl.12.00.
Misjonsmøte hos Inger og Åge
Thingbø v/Egil Grandhagen

Frist for stoff
til neste nummer er 

torsdag 27. november

Velkommen til

gudstjeneste

Husk Salmeboka
minutt for minutt
I adventshelga 28.-30. novem-
ber sendes TV-programmet
Salmeboka minutt for minutt
på NRK 2.  899 salmer skal
synges fra første til siste tone, i
en direkteoverføring fra Vår
Frue kirke i Trondheim. Biri
Snertingdal kantori har meldt
seg på og de skal synge mellom
kl. 04 og 05 natt til søndag
30. november


