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Frank Solbakken har
pyntet juletreet i den
gamle husmannsstuggua
han har satt opp på eien-
dommen sin. Han fortel-
ler at etterat stuggua ble
ferdig for 12- 14 år siden
har de feiret jul her
mange ganger. Randi har
steikt ribbe i svartovnen
og kokt surkål på plata
og med levende lys på
juletreet blir det en god
atmosfære du ikke finner
andre steder nå til dags.
Mer jul blir det ikke, sier
Frank.

Les mer side 6

Foto: Frank Solbakken

Gledelig jul
ønskes alle
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I fokus nå

I dag er det yr i lufta og på bak-
ken er det et tynt lag med snø. Det
virker beroligende og godt etter
ukevis med regn og tåke som leg-
ger seg over hustakene. Melvin og
jeg er akkurat kommet hjem etter
fire og en halv uke i Tyrkia, nær-
mere bestemt Alanya.

Når en er på et sted såpass lenge
må en innrette seg som om en bor
på stedet. Hotellet vi bodde på lå
midt i tyrkernes hverdag, og om
morgenen satt jeg på verandaen
med kaffekoppen mens jeg fulgte
med på de daglige gjøremål på
gata nedenfor.

Litt over klokken sju åpnet den
unge familiefaren den lille butik-
ker sin. Klokken 23 om kvelden
stengte han, så det ble lange
dager.

Etter hvert kom det flere som
hadde sine små forretninger, slik
som utleie av motorsykler, vaske-
ri, frisør etc. Når de møttes om
morgenen hilste de hverandre med
håndtrykk og kyss på kinnet. Så
satte de seg ned på fortauet med
teglassene sine.

En gammel mann som bodde i lei-
ligheten vis a vis kom på sin dag-
lige tur for å hente gammelt brød
som han delte ut til fuglene og en
dromedar som bodde i nærheten.
Vi fikk være med på tyrkisk bryl-
lup på hotellet, og da en gammel
mann døde i nabolaget, ble vi på
en måte også deltagere i den mar-
keringen. Familien hadde satt opp
et stort partytelt i gata. Ved siden
av sto en varebil med et helt

tekjøkken inni. I hagen satt det tre
kvinner på bakken og bakte kaker
som de kokte i en gryte med olje.
Når vi kom forbi, ble vi budt på
kaker og te. Jeg lurte på hvorfor vi
som fremmede ble invitert. De
fortalte at den avdøde hadde
betydd så mye og gitt familien så
mye godt at de ville dele de gode
minnene om han til slekt, naboer
og alle som gikk forbi. Det var så
vakkert!

I det hele tatt var tyrkerne svært
inkluderende overfor oss.

250 meter fra hotellet vårt lå Den
Norske Sjømannskirken. Der var
vi ofte. Vi spiste risgrøt og lap-
skaus, var på andakt og gudstje-
neste. En kveld var det sangkveld
med gamle slagere fra 50-60-70
tallet. Hver gang vi var der var det
stappfullt. For å få sitte måtte vi
hvertfall gå en time før det begyn-
te. En ting er sikkert og det er at
kirken er et populært møtested for
nordmenn i utlandet.

Nå er alt vi opplevde gode minner
og vi har startet på hverdagen
igjen. Men det er også godt. De
fleste av oss som bor i Norge har
gode varme hus, nok av mat og
trygge omgivelser. Dette må vi
takke for og ikke glemme. Vi må
også ta med de som opplever syk-
dom, sult og krig i bønnene våre.
Nå går det mot jul, om en og en
halv uke er det 1. søndag i advent.
Som jeg har sagt før er dette en
fin tid for meg. Når jeg tar frem
avdentsstaker og lys og setter i
vinduene, blir jeg fylt av glede og
takknemlighet for at vi igjen får

2 PÅ KIRKEVANGEN

Julehilsen

forts. side 4



3
PÅ KIRKEVANGEN

Oppslagstavla
Snertingdal Sanitetsforening
takker hjerteligst for minnegaven vi fikk i forbindelse
med Hjørdis Sveums begravelse.

Elise Klette

Formiddagstreff
Datoer for formiddagstreffene i
Seegård kirke vinter/vår 2015.

26. jan., 23. febr., 16. mars, 

27. april og 1. juni.

Du er velkommen.

Juletrefest på Betel
Velkommen til juletrefest på Betel 3. juledag
kl.18.30. Det blir tradisjonelt program med
andakt, bevertning, mye gang rundt juletreet,
åresalg og pakker til barna.

Arr. Betel bedehusforening

Velkommen til musikkandakt
søndag 21.desember i Nykirke kl.19.00.
Snertingdal Musikkforening og Gunnarsson.
Bjørnar Rognstad og Lars Wold deltar.
Kollekt til musikkforeningen.

Betel bedehusforening
takker hjertelig for minnegaven vi fikk i
begravelsen etter Alma Sveum.

Bernt Nygård

Snertingdal menighetsråd
takker hjerteligst for minnegaven vi fikk etter Leif
Aaslund og Harald Sørli. Gavene er øremerket nytt
piano i Nykirke.

Åse Irene Engen

Juletrefest i Seegård kirke
søndag 28. desember kl. 17.00. Mye gang rundt juletreet,
andakt ved Haraldur Gunnarsson, servering og pakker til barna.

Arr. Snertingdal sanitetsforening og
menighetsrådetAndakts-

telefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens
SOS
Trenger du noen å
snakke med?
Ring 815 33300

Tusen hjertelig takk
for minnegaven vi fikk etter Edvard Sveums
begravelse.

Vi vil også samtidig takke alle som har
bidratt på hver sin måte med underholdning,
aktiviteter og servering her på senteret i 2014!

God jul og Godt Nyttår ønskes dere alle!

Randi Skaug
for Snertingdal Omsorgssenter
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fra side 2

oppleve denne førjulstida.
Denne tida som gjør mennes-
kene snillere, rausere og var-
mere. Da tenker jeg ikke på alle
de dyre gavene vi kjøper til
hverandre, men på gaven vi leg-
ger i julegryta til frelsesarmeen,
bladet vi kjøper av en som
hutrer i tynne klær, telefonsam-
talen til en venn vi ikke har
tenkt på på lenge. I det hele tatt
alle de tingene som ikke koster
så mye, men som kan bety mye
for å gjøre verden til et bedre
sted å være. Jeg vil få ønske
alle i bygda en god og velsignet
jul med en vakker julesalme av
Bjørn Eidsvåg:

1.
I en natt så klar og kald
av en ung og tapper mor,
i en krybbe i en stall
fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig, så stille, 
byens gater helt forlatt. 
Ingen opptog for den lille, 
lyset kom en vinternatt.

2.
Gjeterne satt rundt sin grue
skremtes opp av lys og lyd.
Himlen sto i veldig lue
engler sang om fred med fryd.
Ikke frykt, vær ikke redde,
Gud er kommet til vår jord.
Nå i natt var det det skjedde.
Gå til barnet og hans mor.

3.
I det stille, til de små,
bringer Jesus håp og fred.
Og han kommer, da som nå,
fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her tilstede.
Nå står grav og krybbe tom.

Juleklem fra
Åse Irene

Snertingdal Sanitetsforening
Takk for et fint arbeidsår. Takk for godt samarbeide, og god dugnadsånd.
Mange flittige hjelpere stiller opp, for trivsel i bygda. Folk er flinke til
og støtte saniteten

Litt om året og hva vi jobber med:
Samarbeider med menighetsrådet om juletrefest og diakoniens dag i kir-
ken. Vi inviterer nyfødte m/foreldre til babysang og kveldsmat i kirken
m/Åse og Anne Lise. Åpent møte om kvinnehelse.
Vi besøker skole og barnehage og serverer mat. Ellers har vi vært med
på dugnad og servert kaffe under åpning av nærmiljøparken
v/Skonnordstjernet.
På tirsdager er flittige damer på plass på hjemmet og steiker vafler.
Det er et trivelig innslag i hverdagen for beboere, ansatte og besøkende.
Den 19. okt i år hadde vi invitert alle eldre over 75 år med ledsager til en
hyggekveld i kirken.

I år valgte vi og lage en eldrefest i stede for og gi blomster til Jul.

Ønsker alle ei fredfylt fin julehelg, og et GODT NYTT ÅR.
For Snertingdal Sanitetsforening v/Elise Klette

Menighetsrådsvalg 2015
Menighetsråd – valgt til å lede!

En meningsfull oppgave med mulighet til å påvirke.

Menighetsrådsvalg foregår samtidig med, og i de samme lokaler som
Kommunestyre - og fylkestingsvalg 9. og 10. september.
I vår menighet består rådet av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer som vel-
ges for fire år.

Det sittende menighetsråd gjør tjeneste som valgstyre og har ansvaret for
forberedelse og ledelse av valget. Videre skal informasjon om valget kunn-
gjøres, og nominasjonskomiteen starter sitt arbeid med å finne kandidater til
valglisten.

Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den Norske Kirke som bor i
sognet og som er eller fyller 15 år i valgåret.

Valgbar til menighetsrådet og pliktig til å ta imot valg er enhver som har rett
til å stemme ved valget  og som er, eller fyller 18 år i valgåret. Rett til å
kreve seg fritatt for valg har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til,
den som har gjort tjeneste som medlem av menighetsrådet de siste 4 år, og
den som påberoper seg hindringer som valgstyret godkjenner.

Ønsker du å delta i frivillig medarbeiderskap i samarbeid med kirkens ansat-
te er du velkommen til å ta kontakt med Åse Irene Engen eller Turid l.
Skundberg for å komme i betraktning når nominasjonskomiteen setter opp
valgliste.

Nominasjonskomiteen vil også drive oppsøkende virksomhet for å finne
gode kandidater til Menighetsrådet.
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Andakt
Kjære Snertingdøler
Den kommer, i Norge, på Island, over hele verden kommer den.
Julefreden,  juleanden,  julestemningen. Er ikkje det merkelig, ja
kanskje mer merkverdig at når denne dagen kommer, blir alt foran-
dret. En blir følsom, en tenker på seg selv og andre på en spesiell
måte. Relasjoner mellom oss og andre kommer i fokus på helt spesi-
ell måte. Vi ønsker å gi noe av oss selve, kanskje gi heller en ta.
Men er det slik, ønsker vi mer å gi enn å ta? Han, som kom til verda
som et lite hjelpeløs barn, sånn som vi alle har gjort, han kom bare
for å gi. Det lille barnet som ble født i Betlehem i Judea for mer enn
2000 år siden. Han kom for å gi oss kjærlighet, livets vann, troen og
det evige livet.

Juleevangeliet forteller en historie, historien om det hjelpeløse barn
som ble sterkt, det hjelpeløse som rører ved innerste hjertens streng-
er. Det sies at på julaften røres de aller barskeste av alle barske til
tårer, tøffe norske tømmerhoggere, islandske sjømenn, fordi det lille
barnet berører, vekker ømme følelser for en stund i det minste, det
vekker opp minner om barndommens julekveld.
Det er ikke enkelt for oss i dag, oss som fleste av oss har alt og vel
så det, å sette oss inn i de fattigslige kåra, som er juleevangeliets rea-
litet.

Krybbe, strå, husdyr rundt en fødende. Det føles uvirkelig, vanskelig
å forestille seg. Men det som er viktig er å prøve, prøve å forstå bud-
skapet om at vi er alle like i Guds øyne, det er Gud alene som vet, vi
kan bare anta, mene. Gud kommer, som et lite barn for å frelse oss.
På grunn av Jesu fødsel, hans liv, død og oppstandelse, får vi det
evige livet. Han er kjærlighet, han er liv, han er frelse, han er grun-
nen til julens fred og innhold.

Han elsker oss menneskene ikke på grunn av våres gode egenskaper,
men til tråds for alle våre mange og forskjellige feil, mangler og
negative sider. Det er nesten i en dimensjon at det ikke går an å for-
stå det. Da er det troen må overta, vi tror på Jesus, vi tror på Gud og
vi tror på den Hellig
Ånd og vi takker
Gud for det hjelpelø-
se barnet som frelser
oss alle med sin
nåde.

God jul til alle
små og store!

Hilsen Haraldur

Hjelp gjennom
sorg – tilbud om
samtalegruppe
Biri og Snertingdal menigheter
ønsker å gi et tilbud om å være med
i en samtalegruppe for de som har
mistet noen av sine nærmeste.
Ledere for gruppen er diakon John
Olav Skard og psykiatrisk sykeplei-
er Inger Johanne Strandbakke.
Tilbudet er først og fremst rettet
mot de som har mistet en av sine
kjære i den seinere tid.

Ofte kan en føle seg tom og maktes-
løs når noen av ens kjære dør. Noen
har et sterkt behov for å snakke om
det som har hendt. Ikke alle finner
mulighet for det i sin nærmeste
krets, og selv da kan det være godt
å ha noen utenom de aller nærmeste
å snakke med.

En sorggruppe skal være et trygt
fellesskap der en kan sette ord på
følelser, tanker og reaksjoner som
sorgen og tapet fører med seg.
Gjennom en slik samtalegruppe kan
en selv få hjelp og samtidig bidra
med hjelp til andre. Hver enkelt
avgjør selv hva en vil si og hvor
mye. Alle i en sorggruppe har taus-
hetsplikt.

En ønsker å starte opp en sorggrup-
pe på Biri på nyåret. Første gruppe-
samling blir torsdag 15. januar 2015
kl.19 på menighetskontoret på Biri.
På den første samlingen vil vi sam-
men finne det beste tidspunktet for
seinere gruppesamlinger.

For nærmere opplysninger kontakt
diakon John Olav Skard,
tlf.61 13 73 23 / mobil 408 27 011
eller Inger Johanne Strandbakke
mobil 91855722

Påmelding innen 8.januar til diakon
John Olav Skard
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Som de fleste kjenner til har
Frank vært aktiv i lokalhistorien
over 25 år. Han har bidratt med
mange artikler til årboka for
Gjøvik og er leder i Nedre
Snertingdal historiegruppe og har
skrevet flere bøker. Han samler alt
av lokalhistorie, noe som er meget
viktig for ettertiden. Jeg fikk der-
for lyst til å besøke han.

Vel framme på tunet til Frank og
Randi blir jeg ønsket velkommen inn
i den gamle husmannsstuggua som
Frank har flyttet og satt opp igjen på
eiendommen sin for 12- 14 år siden.
Varmen fra svartovnen slår i mot
meg og stillheten blir bare avbrutt av
sprakende bjørkeved og en trofast
veggklokke som tikker takkfast
sekund for sekund i den julepyntede
koselige stuggua.

På et øyeblikk var jeg tilbake i 1950
åra da jeg besøkte oldemor og olde-
far i den vesle gamle stuggua i
Nygård. Mange fine gode minner
derfra.

Flere minner dukker opp når Frank
setter over kaffekjelen på svartovnen
og etter hvert byr på god gammel-
dags kokekaffe.

Ved en ren tilfeldighet ble Frank og
sønnen Stig Morten klar over den
gamle stuggua på Engeli i Øve
Snertingdal og til alt hell fikk de rive
den, og flytte den hjem til Frank, for
daværende eier hadde planlagt å
brenne den ned.

Det Frank ikke viste før i ettertid,
var at stuggua var bygget på hus-
mannsbruket Lampehaugsveen i
1830 åra. Lampehaugsveen er bruket
hvor Frank vokste opp, så gleden var
ekstra stor da han fant ut dette.
Johannes Skogstad flyttet stuggua til
Engeli i 1914.

På besøk hos Frank Solbakken
Tekst og foto: Bernt Nygård

Vel inne i hus-
mannsstuggua 
setter Frank over
kaffekjelen på
svartovnen

Det meste av stuggua er innredet i 1950 talls stil. Her fra finstuggua

Uten innlagt
vatn er det nød-
vendig med
vassbytte, opp-
vaskbalje,
auser, å mugge
og vaskefat for
personlig hyg-
gene
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Frank forteller at mens stuggua sto
på Lampehaugsveen vokste
«Gamlepetter» Klette, f. 1860 opp
her. Han flyttet hit sammen med
sine foreldre i 1872. Han ble gift og
fikk barn  før han flyttet til
Rudshaugen en gang på 1890 tallet.
På den tida arbeidet han i Kværnlien
og lønna var 6 kg mel for hver dag.  
Senere byttet han eiendom med
gårdbrukeren på Klette, men tok
med seg navnet Haugen fra
Rudshaugen.

Julefeiring
Frank forteller at etterat stuggua ble
ferdig har de feiret jul her mange
ganger. Randi har steikt ribbe i svar-
tovnen og kokt surkål på plata og
med levende lys på juletreet blir det
en god atmosfære du ikke finner
andre steder nå til dags. Mer jul blir
det ikke. Mange prøver med mer
eller mindre hell å kjøpe seg jule-
stemning nå til dags.

Frank har utstyrt stuggua med
møbler og mye utstyr fra 1950- 60
åra så det var nok mer spartansk når
stuggua sto på husmannsbruka.
De tilbringer også mange helgekvel-
der her, særlig om vinteren, så jeg
kan vel si at det er dette som er
hytta vår. Å være her er en fin måte
å finne roa på sier han.

Landhandeleri
Frank nøyer seg ikke med å minnes
«gamle dager» med å innrede hus-
mannstugua i gammeldags stil. Han
har også bygd opp et landhandleri
slik det var fram til for 50 – 60 år
siden. Her var det ikke bare matva-
rer, men alt fra klær, sko, sportsut-
styr, maling, porselen og kjøkkenut-
styr og mye, mye mer. Frank har
også laget et skap for gotterier etter
modell fra det som var på
Snertingdal Forbrukslag. Han hus-
ker godt han som smågutt sto på
forbrukslaget og ønsket seg noe av
det som var inne i skapet, men
hadde ingen penger å kjøpe for.

I likhet med andre butikker hadde
han også stilt ut julepynt, selv om

Frank serverte kokekaffe som smakte godt

Pus kom inn og tok en hvil i den gamle fine senga

Frank har innredet skomakerverksted i gangen på husmannsstuggua
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han syntes det var i tidligste laget,
vel en måned før juleaften.

Han er også kommisjonær for Norsk
Tipping med utstyr fra 1950 tallet
og viser fram en tippekupong fra
den tiden.

I det store og hele er det et stort og
imponerende arbeid Frank har lagt
ned for å få til alt dette og det er
virkelig værd et besøk. Butikken er
alltid oppe når det kommer noen
sier han. Frank legger til at han har
hatt god hjelp av kona Randi og
sønnene Stig Morten og Geir
Henning i alle disse åra.

Frank foran inngangsdøra til butikken

En stolt Frank bak disken i butikken sin Her viser han fram en gammel 10 kr seddel fra 1954

I butikken finnes også blekkdunker for hermetisering av
kjøttmat. Et viktig hjelpemiddel før hjemmefryseren kom
på markedet

Butikken selger også julepynt anno 1950-60 åra
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Tidligere var Globoid mye brukt som smertestillende
middel

Som de fleste landhandlere er også Frank kommisjonær
for Norsk Tipping

Landhandleriet selger også brunost fra Torpa Ysteri Her er også et rikholdig utvalg av hermetikk

Når salt sild var ankommet var
det viktig å opplyse om det

Frank har laget et skap for god-
terier etter modell av det som
var på Snertingdal Forbrukslag

All slags såpe og vaskemidler er viktig.
Jeg husker far brukte Bramin og Bas til
rengjøring av melkemaskinen
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Prøysenåret 2014
Markeringen av året går mot slutten, og hans sanger, dikt og lørdagstubber har fulgt oss gjennom hele året.
Han skreiv for og om onga. Videre tok han opp hverdagens hendelser på gode og mindre gode tildragelser. Elin
Prøysen skriver om sin far at hans presise uttrykk som kan romme så mye, er vel noe av det som kjennetegner
forfatterskapet, både i viser og stubber. Han skrev Lørdagsstubber i Aftenposten hver lørdag fra 15 okt. 1951
til sin død i 1970. Han samlet selv lørdagsstubbene og ga dem ut i bøkene: Utpå livets vei (1952) og Kjærlighet
på rundpinne (1958). Senere samlet og redigert Nils Johan Rud ytterligere 4 samlinger: «Jinter je har møtt»
(1972),  «Onger er rare» (1973), «Kjærtegn» (1974) og «Livets sekund» (1975). I 2005 kom de siste i bokform
med tittel « Spaserveier i granskog» og «Tia og timen».

Her er sakset en lørdagsstubb fra 1961:

Opplevelsen
Nå har`n far utvide horisonten! Det ska je bære fortælja
deg! Nå har`n vøri på Mallorca (uttales Maljorka, itte for
å vara overlegen, men det skader itte med litt opplys-
ning) som reiseleder`n sa.

Og turen var billig. Og onga var med. Dom bade i
Middelhavet fysste dag jul og plukke appelsiner rett ifrå
treet, hu mor hadde med fargefotografiapparat.

Og så var dom i dryppsteinshuler. Og så var dom i kate-
dralen om julekvelden.

Og så var dom i et kloster der dom fekk kjøpt rosenkran-
ser og der sto det tolv munker og sang «Glade jul».

Og så fekk dom kjøpt prospektkort ifrå hotellet. Og så
fekk dom sjå en sigøynerleir der folk hadde det mye
verre enn i Norge………

Og så plukke dom mimosa… og  mandelblomster…….

Og på gata sto hestedrosjen ferdige med raue hjul og
kusk og svøpe. Hele tida.

Og når gutten kom på skulen etter juleferien ropte`n så
det ljome over hele skulen:

Nå har je gjort noe som itte dekk ha gjort! JE HAR
KJØRT MED HEST!!!

Tar også med en sang om Året rundt:

Året rundt
Tekst av Alf Prøysen

Januar
Melodi: Bjelleklang (verset)
Jeg heter Januar og jeg er svært til kar
og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar
Men gaver kan jeg gi, hvis du vil stå på ski
så strør jeg snø på vei og sti, i bakkehell og li

Februar
Melodi: Bjelleklang (refrenget)
Hu og hei, du og jeg danser dagen lang
Januar og Februar har fest og bjelleklang
Snø og sno har vi to hvis du liker det
Vil du heller ha litt sol så vent på nummer tre

Mars
Melodi: Hu, hei kor er det vel friskt og lett
Jeg heter Mars og kan være stri oppå fjellet oppå fjellet
Men solskinn kan det jo også bli oppå fjellet oppå fjellet
Hvis jeg er heldig med vind og vær så ser du gåsunger
her og der nedi hellet nedi hellet

April
Melodi: Blåveispiken
Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg, for jeg er
April
Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og
mere til

Mai
Melodi: Norge i rødt, hvitt og blått
Men det er nå vel jeg som tar prisen hva du nå av de
andre har fått
Det er jeg som kan vifte i brisen med et flagg som er
rødt, hvitt og blått
Jeg har bjerker med slør over stammen, jeg har vårmuld
til alt som vil gro
Jeg har allting som holder oss sammen i det landet der
nordmenn skal bo

Juni
Melodi: Steinrøysa neri bakken
Når Mai er forbi så ta deg en tur til steinrøysa neri
bakken.
Da blomstrer det nyperoser i ur i steinrøysa neri bakken
Og blåklokka står og ringler i kratt. Når bålet er tent en
midtsommernatt
blir Juni en drøm som du finner att i steinrøysa neri
bakken
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Juli
Melodi: Sol ute, sol inne
Sol ute, sol inne, ta et bad der det er å finne, plomp! uti
dammen.
Sol nede, sol oppe, gå på brettet, prøv å hoppe, plomp!
uti dammen
Juli har ferie, kom igjen, finn melodien og hold på den.
Sol ute, sol inne, ta et bad der det er å finne, plomp! alle
sammen

August
Melodi: Nøtterøvalsen
Og i August kan du få litt bær å leske deg på,
det skinner rødt i rødt, det blinker blått i blått, ja hele
heia er blå
Ja, ta med bøtter og spann og kom igjen, alle mann.
Gå tur i skog å li og du vil sikkert si: August har
mye å gi

September
Melodi: Nisser og dverge
Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og
plommer i fleng
Plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra
åker og eng

Oktober
Melodi: Å,jeg vet en seter
Samme hva du heter, spiser du poteter, og nå kan du
bukke ryggen din og plukke
Vi skal være flinke, siden kan vi vinke. Nå har vi poteter
hele året rundt

November
Melodi: I østen stiger solen opp
November er så trist og grå, men nyttig likevel
for nå må barna tenke på å lage moro selv

Desember
Melodi: Å, jul med din glede
Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilsen den
alle velkommen,
som barna har ønsket så mangen en gang titusener gang-
er velkommen
Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler. Så glad er vi,
så glad er vi
Vi svinger oss i kretsen og neier og bukker

Min salme
Da jeg fikk utfordringen om å skrive min salme/ sang
dukket et minne opp fra barneskolen. Jeg var borte
fra skolen denne dagen og lå i senga på rommet mitt.
Like etter skoletid hørte jeg noen komme springende
opp trappa. Det var min nabo og bestevenninne
Ragnhild som kom. Klassen lære en ny sang som hun
var så begeistret for, den måtte jeg lære.

Vi fant frem salmeboka og satt i senga og leste og
sang til vi kunne alle ni versene, og hadde det veldig
koselig. Jeg synes også det var ei fin salme og har
husket både tekst og melodi siden.

Den står på nr. 858 i Landstads rev. fra 1958 og i
Sangboken på nr. 836 og er skrevet av
B.S. Ingemann 1841.

Lykksalig, lykksalig hver sjel som har fred
Dog ingen kjenner dagen før solen går ned.

Titt duftet, titt nikket småblomsten ved gry
Før aften lå den knust under hagelværets sky.

Titt lekte småbarnet i morgensol rød
Ved kveld det lå på leie så stille og død.

På jorden ei lever så salig en sjel
At lykken jo kan skifte fra morgen til kveld.

Lykksalig dog sjelen som eier Guds fred
Skjønt ingen kjenner dagen før solen går ned.

Guds barn kan seg glede som blomsten ved gry
Skal selv de ligge knust under aftenens sky.

Som barn kan jeg frydes i morgensol rød
Om også jeg før aftenen er stille og død.

Guds fred og god aften vi synger ved kveld
Vår Herre selv bevare hver flyktende sjel.

Lykksalig, lykksalig hver sjel som har fred
Guds fred er sjelesolen som aldri går ned.

Jeg sender stafettpinnen videre til Bjørg Haugen.

Hilsen Ingrid Bergli
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Det var 17 spente 11-åringer som
møtte opp i kirka lørdag 29 nov.
Planene var klare,  da helga var godt
forberedt fra Trosopplæringen i kir-
kekommunen vår. 11 Lupy-ledere
hadde fått grundig opplæring i de
forskjellige aktiviteter som skulle
foregå. Skattejakt for å finne perler
til Kristuskransen er spennende og
lærerikt, når de etterpå går igjennom
symbolikken ved perlene.

Som ellers i landet var også Lys
Våken- helga preget av Salmeboka
minutt for minutt. Alle deltagerne
fikk utdelt hver sin salmebok i poc-
ketutgave. De fikk også lære hva en
salme er, når de kan brukes, og de

forskjellige symbolenes betydning.
Det ble også tid til å øve salmer til
søndagens Gudstjeneste.

Her ble Lys Våken-sangen, skrevet
av Kristian Sandmark, fremført med
feiende dans til, godt instruert av
dyktige Lupy-ledere. Blant Lupy-
lederene  hadde  vi også 2 ungdom-
mer fra vår menighet. Flott med
rekruttering til dette lederopplæ-
ringsprogrammet som gjennomføres
på Ynlingen.

For noen ble det en lang og spen-
nende natt, med lek og film, men
noen fikk også tid til å sove litt.
Mat og drikke kom tilsendt fra

Lys Våken i Seegård kirke
Årets Lys våken deltagere samlet foran alterringen

Fire fornøyde deltagere
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Trosopplæringen, og Lasagne med
salat og brød falt i smak. Ellers var
det rikelig med brødmat og frukt.
Nok til å invitere foreldrene på kir-
kekaffe med rester.

Med en oppslutning på 71% er vår
menighet av de med størst delta-
gelse. Takk derfor til foreldre som

motiverer 11 åringen til å bli kjent
med kirken og det kristne budskap.
Takk også til de frivillige som stiller
opp med praktiske gjøremål. Vår
prest Haraldur var tilstede og kunne
bistå der det var behov. 

Gudstjenesten ble planlagt sammen
med ungene og ledere, og «organis-

ten « denne dagen var 1.-åringen
Jørgen som spilte på gitar.

Takk også til 11-åringene for fin del-
tagelse i Gudstjenesten, og trivelig
samvær gjennom helga!

Tekst: Turid L. Skundberg
Foto: Bernt Nygård

På skattejakt

Samling i sentrum Må vi sove

Gudstjenesten søndag begynte med inngangsprosesjon Her framførte de «Lys våken-sangen»
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«Et stykke Snertingdal
i Landåsbygda»
Av Frank Solbakken

Et lite kjent trekk fra historien om Snertingdølenes kamp for
tilværelsen, handler om en rekke gardbrukeres bruk av slåtte-
teiger i Olamyra i Landåsbygda. Og for vel 200 år siden var
Olamyra «et lite stykke Snertingdal», for å si det sånn. Og
årsaken til dette fenomenet, om vi kan kalle det, begynner med
at Peder Eriksen Skonnord i året 1800 kjøpte Landåsen, eller
Aasen, som den kalles i gamle dager. Denne handelen innebar
at han måtte ut med omkring 4000 riksdaler, antagelig det
meste som pantegjeld. Og det var antagelig gjelden som fikk
ham til å låne penger av en rekke Snertingdøler. Han lånte 100
riksdaler, i snitt, av hver. Men i stedet for å betale renter av
lånene ga han hver av Snertingdølene et stykke slåtteland i
pant på 27 år. Etter 27 år skulle han løse inn pantene. Det som
skjedde etter hvert var at pantene var like vanskelige å hånd-
tere for brukeren på Landåsen, også etter de 27 år. Derfor ble
det enklest og gi skjøte på teigene til brukerne, for på den
måten å komme unna gjelden. Dermed ble store deler av myr-
området med navnet Olamyra eid av en rekke gardbrukere i
Snertingdal. De første som brukte myrslåttene ga også navn til
dem, og disse navnene har fulgt de fleste av dem fram til dags
dato. De første vi hører om var; Brennhaugen (tre sletter -
Brennhaugslettene), Aalseth (Aalsethmyra), Bakke (Bakkmyra),
Tomter (Tomtslette), Fåreng (Fårengslette), Hov (Hovslette),
Berg (Bergslette), Skonnord (Skonnordslette), Drogset
(Drogsetslette) og Onsrud (Onsrudslette). Noen av dem nevnt
alt i 1809. 

Senere kom de fleste av slettene over på nye hender etter over-
dragelse av pantebrev, kjøp og salg de neste 100-120 årene. Og
ytterligere Snertingdalsgarder ble eiere, slik som; Brenner,
Aalsethmoen, Fladlien, Rønningsveen, Kværnvolden, Nøss,
Klette, Austdal, Kvisgård, Gjøsti, Ruud og Ringeli. Til sammen
22 Snertingdalsgarder har hatt interesser her ute i løpet av
disse vel 200 årene. Det er det nok ikke mange Snertingdøler
av i dag som vet.

Alle disse gardene brukte hver sin flekk i myrene i Olamyra,
men også noen slåtter lå langs Evju, elva eller bekken som
utgjør grensa mellom Snertingdal og Landåsbygda, eller
Søndre Land. Men også flere garder og bruk i Landåsbygda og
Fluberg fikk sletter her ute helt fra begynnelsen. Så det har
vært 30-35 sletter eller slåtteteiger i alt. Olamyra ble derfor et
lappeteppe av teiger, og ser slik ut også i dag. De mange hand-
lene med slettene førte til at en mengde eiere nevnes i kildene,
og som er en interessant del av historien, men som det vil føre
alt for langt å ta med her.

Nå har de fleste slettene blitt solgt til garder i Landåsbygda og
Fluberg, og bare Ruud, Ringeli og Rønningsveen er
Snertingdalsbruk som har sletter i fortsatt eie. På flere av slet-
tene finner vi ennå enkle «slåttebuer», husvær som ble brukt
under innhøstingen. Men de fleste slåttene er overgrodd av
skog, og bare to-tre kan sies å bli brukt som beite. Resten bru-
ker sau og elg som matfat. Og «mat» finnes det her. Villgraset
som vokser over myrene her mangler sidestykke. Det ser ut

som den fineste eng med gras, blomster og urter i et utall av
arter. Men det er rålendt over alt og bare egnet for ljåslått.
Området er også interessant på flere måter, ikke minst på
grunn av all ferdselen gjennom her i mange hundre år. Vi har
jo hørt om Oslo-biskopen som dro gjennom her alt i 1594. Han
red fra Landåsen og forbi Nettåsen, i grove trekk langs gamle-
vegen, som det ennå finnes mye igjen av. 

Men det har gått flere «veier» gjennom området. Med veier
menes i denne sammenheng stier som ble brukt som kløvve-
ger, og tømmerveger. Hjulredskap var utelukket. På kart fra
1800-tallet finner vi flere av traseene, der en går fra
Ambjørsgardene til Rognhaugen i Landåsbygda. En annen går
fra Grøterud, forbi Ruudsetra og under Rønningsveen og til
samme Rognhaugen. Denne siste er også delvis en gammel
vinterveg som ble brukt i forbindelse med tømmerkjøring fra
Snertingdal til Randsfjorden på 17- og 1800-tallet. Alle disse
vegene har jeg funnet biter eller mindre strekninger av, og alle
krysser Evjemyra, for øvrig det fineste myrområdet vi har i
distriktet. 

Det kan nevnes at deler av Jotunheimstien går over Evjemyra,
og denne stien er et fint turmål i seg selv for dem som er glad i
å ferdes i skog og mark. Det kan bare anbefales.

Slåttebua på Hovslette står fortsatt

Råumsmyra er fast og fin å gå på



PÅ KIRKEVANGEN 15

Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved,
og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’.
Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund,
imens je rugge vogna, så bror din får en blund.

Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser,
og prøve finne leia der julestjerna er,
den blankeste ta alle, hu er så klar og stor
– du ser a over taket der Jordmor-Matja bor.

Hun er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå?
– og nå skal je fortælja og du skal høre på.
Den fyrste gong hu skinte så lage hu ei bru
imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.

I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein og go’,
og mor hans dreiv og stelte’n og far hass sto og lo,

og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå
og bar med seg små lam-onger som gutten skulle få.

Og tel og med tre vise menn – dom rei i flere da’r
og ingen visste vegen og itte ‘hen det bar,
men stjerna sto og blonke på himmelhvelven blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå.

Ja, det var fyrste gongen som julestjerna brann,
men sea har a brønni i alle verdens land,
og såmmå å som hende er stjerna like stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.

Tekst: Alf Prøysen
Melodi:Arnljot Høyland

Utdeling av
4 års-boka
Søndag 9. november deltok mange 4 åringer i
gudstjenesten i Seegård kirke med inngangspro-
sesjon og sang. 

Som belønning mottok de 4 årsboka av presten
vår. Dette også som en markering av at det er 4
år siden de ble døpt.

Lysmesse med nytt piano
Søndag 7. desember var det lysmesse i Nykirke med
Haraldur og de nye konfirmantene. Inngangsprosesjon med
levende lys satte oss i god stemning. Konfirmantene deltok
gjennom hele messa med lystenning, tekstlesning, bønner
og 5 av jentene sang vakkert «En stjerne skinner i natt»
akkompagnert av kantor Inger Schiager på det nye pianoet
som var kommet på plass.

Julekveldsvisa
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Salmeboka
minutt for
minutt
Den nye salmeboka inneholder et betydelig antall salmer,
hele 899 i tallet! Hva er vel da i veien for å tenke at
denne sangskatten må egne seg ypperlig til en skikkelig
maraton? - Det var kanskje nettopp det han tenkte Helge
Gudmundsen, mangeårig programleder for ”Salmer til
alle tider” i NRK P1, et program der han har servert sal-
mer hver søndag kveld i 21 år, da han foreslo å synge
salmeboka sammenhengende fra A til Å… Ideen fikk han
faktisk en gang han gjestet sang- og musikkbyen Gjøvik
i anledning en 60-årsdag!

Helga 28. – 30. november var alt klart! Over 200 kor
hadde meldt seg på til en 60 timers salmemaraton i Vår
Frues kirke midt i Trondheim sentrum. Det ble en non-
stop sending på Nrk2 som starta fredag kl.11.45 og skul-
le vare helt til midnattstider søndag kveld, med mye flott
og variert kirkesang og -musikk. Det skal ikke underslås
at det også var opptak av kor fra andre steder i landet, bl
a Maihaugen, men det aller meste ble altså framført i
denne romslige kirken ikke så langt unna Nidarosdomen
i Trondheim. En virkelig salmevake!

Biri Snertingdal kantori bestemte seg tidlig for å melde
seg på, og dirigent Inger sendte påmelding som også
inneholdt salmer koret kunne tenke seg å framføre. Dette
var salmer kantoriet hadde hatt på repertoaret tidligere,
der det ikke ville koste all verden å synge flerstemt. Og,
det ble satset på at vår opptreden ikke skulle komme for
seint på søndags ettermiddag/ kveld, siden mange skulle
på jobb tidlig mandag morgen.

Stor var spenningen da tilbakemeldinga kom; Biri
Snertingdal kantori var kommet med! Men, det var ikke
til å unngå at spenningen økte ytterligere da sangtida ble
kjent, fra kl.04.00 til kl.05.00 natt til søndag, med opp-
møte 02.30. Videre var de fem salmene nærmest ukjente
for korets medlemmer, og slett ikke slike som kunne
framføres flerstemt med ”trøkk” sånn uten videre. Men,
korets medlemmer sto ved sin første avgjørelse; det skul-
le bli tur! Tross alt var det snakk om en ”en gang i livet”-
opplevelse! Det kan imidlertid tenkes at tidspunktet
skremte noen gjestepassasjerer vekk, turdeltakere som
ikke skulle synge men kun være med på bussen…

Lørdag kl.08.15 stilte Snertingdal Auto til avgang fra
Seegård kirke. Neste stopp var Biri, der de påtroppende
ble møtt med salmesang, og med glade røster ble kursen
satt mot Trondheim. Det kunne nok vært ønskelig med
en litt sterkere mannsrekke (tre i tallet!), men ellers må
en vel si at koret var ved godt mot. Det ble en stopp på
Dombås (sjåfører har jo sine kjøre- og hvilebestem-
melser), hvor deltakerne ruslet litt rundt, smakte på kaffe
og vafler hos Frich, eller frekventerte butikker på stedet.
Nista på oppoverturen skulle inntas i Innset kirke i
Rennebu kommune. Her var det gjort avtale med Kåre
Haugan, en ytterst levende kirkeguide, som med entusi-
asme viste rundt og fortalte fra både den gamle og den
nye kirken. Kaffe attåt nista vanka det også! Det spesiel-
le med denne kirken er at den brant på tilsvarende måte
som vår egen Seegård kirke! Dette skjedde også midt på
90 – tallet, og ny kirke ble reist på samme tomt!

Lise og Anne på tur oppover

En entusiastisk Kåre Haugan er guide i Innset kirke
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Haugan kunne fortelle at kirken brant i 1995, på ”fan-
dens fødselsdag” (11.12). Det var mye følelser knyttet
både til hendelsen og til diskusjonen om gjenoppbyg-
ging. Mange ville ha en kirke helt maken til den gamle.
Resultatet ble en kirke som utvendig er mye lik den
gamle, men hvor det er mye nytt innvendig. Dog er alter-
tavla og en del av innredningen tro kopier av det som var
i gamlekirken. Tidligere biskop Finn Vagle har uttalt at
det at det ble en korskirke i laftet tømmer stammer fra
det gamle, men at Innset kirke er den i Nidaros (bispe-
dømme) mest moderne! Det er blitt en god kombinasjon
av å ta vare på det gamle samtidig som man lar den nåle-
vende generasjon bidra ”med sitt” inn i dette…
Opphavet til Innset kirke kom i 1510 da Jon på Innset
gård ga (eller solgte?) en del av sin gård til prestebolet
på Tynset. Bakgrunnen skal ha vært at kona på en mira-
kuløs måte hadde berget livet. Det ble etablert gravplass
på Lille - Innset, der kirka i dag ligger, og da smelteov-
nene fra kobbergruvene på Kvikne ble flytta til Innset i
1640 var det naturlig å bygge kirke der det var gravplass
fra før. Plasseringa ”støttes” for øvrig av Bjørnstjerne
Bjørnson som i Synnøve Solbakken uttaler: ”Kirken står
i bondens tanke på et højt sted og for seg selv”. Kirka
ligger virkelig vakkert til. Med flott utsikt til alle kanter!

Den gamle kirka ble innviet i 1642 og tilhørte
Kobberverket i 172 år, fram til 1814, da daværende eier,
H. Knudzon fra Trondheim, i et gavebrev ga kirka til
Innset menighet. Han hadde kjøpt kobberverket da drif-
ten ble lagt ned samme år, og kirka fulgte med i kjøpet.
Innset kirke var så i menighetens eie fram til brannen i
1995. Det må for øvrig nevnes at kong Christian den IV
var den som sørget for at det ble reist en forholdsvis stor
kirke med plass til 250 (det bor tross alt ikke flere enn
rundt 350 i bygda). Begrunnelsen lå i den sentrale plasse-
ringa i forhold til alle veiene som møtes der, fra
Gudbrandsdalen, Østerdalen og nordfra.  

Nykirka ble vigslet 22.10.00. Kåre Haugan var aktiv del-
taker i kirkeprosessen denne perioden, så engasjert i sin
kirke at poteten frøs for ham to år på rad! Da kronprin-
sparet gjestet Innset året etter var han formann i menig-
hetsrådet og hadde kronprinsesse Mette Marit som bord-
dame, en opplevelse han husker som ekstra hyggelig.
Nevnes må at han vokste opp som nær nabo til kirka og
hadde en mor som var flittig kirkegjenger.
Vi fikk for øvrig også hilse på ”multiarbeideren” Sigrunn
Joramo, som var i gang med renhold da vi besøkte kir-
ken. Hun har i noen år nå vært både klokker, kirketjener
og kirkegårdsarbeider, ved siden av renholder.  

To blad Håkon, Bleken og Gullvåg, fikk oppdraget med
utsmykninger i den nye kirka. Bestillingen var klar; det
skulle males bilder fra bibelhistorien på nærmere angitte
steder i kirkerommet. Slik fikk prekestolen og dørene inn
til benkene malerier, penselstrøk som lett lar seg gjen-

kjenne i malerier i Seegård kirke. Noen av maleriene
viser de to malernes ulike ”tolkning” av de samme sene-
ne fra Bibelen (bildene av korsfestelsen er et eksempel
på dette).  Noen gjenstander (vesentlig i metall) fra den
gamle kirka er for øvrig bevart og danner et lite museum
i 2.etasje.

Som takk for en fin omvisning i en flott kirke kvitterte
koret med å synge sangene som skulle bli Vår Frue til
del. Haugan fikk også en oppmerksomhet og takkens ord
fra korets Elise.

Bevart etter brannen i gamlekirken: kollektbøsse preget
av den sterke varmen

Altertavla er en kopi fra gamlekirken
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Ved ankomst Trondheim ble det litt anledning til å besø-
ke et kjøpesenter før middagen ble inntatt i felleskap på
Solsiden. Menyen var pizza og pasta i ulike varianter,
samt dessert. Veien til hotell Clarion ble unnagjort per
apostlenes hester, og innsjekking kunne skje i åttetida om
kvelden. Det var nok flere som så fram til å kunne slenge
seg nedpå for litt søvn før nattens salmetokt skulle
gjennomføres.

Slik skulle det imidlertid ikke gå for alle! Med et Statoil i
feststemning og CC Cowboys bak mikrofonene var det
flere som så godt som ikke fikk blund på øynene før de
måtte møte i resepsjonen igjen kl.02.00. Da skulle turen gå
til oppvarming og en siste finpuss før opptredenen i Vår
Frue. Her ble vi overrasket av å bli kalt inn til sang ¾ time
før vi egentlig skulle gå inn i kirka! Men, vi rakk så vidt å
møte organisten som skulle spille til våre salmer.

Første salme var nr. 602, ”Lat kvar jordisk skapning
teia”, med tekst av Gerard Moultrie, en engelsk salme-
dikter som levde 1829 – 85. Salmen er hans mest kjente,
fra 1864, oversatt til norsk av Per Lønning, til en fransk
folketone. Tre vers skulle synges unisont mens sopraner
synger teksten på vers tre, med tonefølge av alt, tenor og
bass som ”o-er”.

Neste ut må med sin 18 vers være en av de lengste i den
nye salmeboka(?!), ”Ditt dyre minne Jesus kjær. Her var
det laget litt variasjon ved at en solist sang fem av versene,
mens kun damer sang på på tre av versene – og herrestem-
mer på ett vers. Salmen er for øvrig latinsk fra 1100 – tal-
let, med musikk av Bartholomaes Gesius (1603).  

Så fulgte salme 604, ”Jesus livets sol og glede”, med
norsk tekst av Svein Ellingsen fra 1965, fritt etter Johann
Franck (1649), og melodi av Johann Crüger ((1653), tysk

salmekomponist som levde fra 1598 – 1662. Han studer-
te også teologi og var kantor i Nikolaikirche i Berlin. Her
ble vers to sunget firstemt, resten unisont. Svein
Ellingsen er en av de absolutt mest produktive norske
salmedikterne, med bidrag i flere salmebøker!

Salme 605 er ”Opp, jublende sang”, tekst av Iver Brinch
(1665 – 1728) fra 1697 og melodi av Ludvig M.
Lindeman (1812 – 87) fra 1862.  Denne ble sunget uni-
sont, alle fem vers. Sistnevnte var norsk komponist,
organist og folkemusikksamler, for øvrig den første som
begynte med systematisk innsamling av folkemusikk.
Han var organist i 47 år i det som i dag er Oslo
Domkirke, mens Brinch var norsk/dansk prest, forfatter
og salmedikter. Han var prest flere steder, bl a i Irland,
London, København, og bodde både i Sverige og Norge. 

Kantoriets siste salme var ”O Jesus for din alterfot” (nr.
606), med tekst av Petter Dass (ca 1647 – 1707). Salmen
ble først utgitt etter hans død, i 1715, er skrevet før 1698.

Innset kirke, vigslet i
år 2000

Korsfestelsen i to versjoner: Håkon Gullvågs og Håkon
Blekens
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Petter Dass drev med fiskesalg ved siden av sin prestegjer-
ning. Han var teolog og dikter – og sokneprest i
Alstadhaug i Nordland. Han er bl a kjent for å ha lagd for-
klaring til katekismen på vers! Det sies videre om ham at
han var i stand til å ”sette djevelen på plass”. Melodien er
ved Wolfgang Dachstein, tysk organist og komponist som
levde fra 1487 – 1553. Denne melodien er fra 1525.
Dachstein studerte for øvrig sammen med Martin Luther!

Alle salmene unntatt nr 603 fikk solid tonefølge av kan-
tor Carl-Andreas Næss på kirkeorgel. Han er utdannet
kirkemusiker ved Norges Musikkhøyskole og har i til-
legg hovedfag i kordireksjon. I dag er han ansatt som
kantor i Sarpsborg kirke og dirigerer i tillegg Sarpsborg
Kammerkor. Han fikk i 2008 Sarpsborg Sparebanks kul-
turpris for sin langvarige innsats innen sang og musikkli-
vet i området!

På salme 603 fulgte han koret på et ”husorgel” like ved
der koret var oppstilt.

Etter vellykket gjennomføring og spontane positive

tilbakemeldinger til flere mobiltelefoner i kantoriet var
tida kommet for å returnere til hotellet for noen, mens
andre fulgte korsangen fra kirkebenken ei god stund
utover morgenkvisten. Det var derfor ikke alle som fikk
seg mer søvn denne natta, men valgte å gå direkte til fro-
kost da den åpnet. Dog var det godt for de som hadde
blitt mest forstyrret tidligere på natta å kunne hvile hodet
på puta denne morgenen…

Søndagen var det mulig å delta i gudstjeneste i
Nidarosdomen, noe de fleste valgte å delta på.
Nidarosdomens Oratoriekor ga sitt bidrag til en fin høy-
messe. Turen nedover til Innlandet startet kl 14,30, med
stopp for middag på Dombås. På turen oppover fikk bus-
sjåfør Rune tilbud om at vi kunne ta middagen på Frich
på Dombås på nedoverturen, noe alle sluttet seg til. Vi
ble servert mye god mat i eget lokale av sjefen sjøl, som
stammer fra Snertingdal. Hans mor er datter av Richard
Landaasen! Det ble et hyggelig måltid før veien gikk
videre nedover Gudbrandsdalen.

Etter litt snø og fokk over Dovre gikk været etter hvert

Harry med malerier på dørene inn til kirkebenkene Skråstilt stående panel gir spesielle lyseffekter inne i kirka;
lys slipper inn på dagtid, slipper ut når det er mørkt

Avlsappet etter vel overstått
salmesang
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over til yr/ småregn fra Dombås og nedover, dog uten
nevneverdige problemer for sjåfør Rune som fikk takk
for en fin tur og behagelig kjøring. Biringene ble sluppet
av og siste strekning opp til Snertingdal kunne ta til.  I
Snertingdal hadde nedbøren frosset til is på bakken, og
det var en smule glatt opp fra Elvedalen. Alt gikk imid-
lertid greit, og rundt 21.15. kunne de siste forlate bussen
ved Seegård kirke, etter en alle tiders tur til Trondheim
og salmemaraton!

Laila, Elise, Berit og Anne Grete nyter følelsen

Det samme gjør Eli, Harry og Gunhild

Salmeboka minutt for
minutt fra sofaen
I lang tid har jeg hørt og sett reklamen for
sakte tv, salmeboka minutt for minutt og tenkt
at dette må jeg få med meg så mye som mulig
av. Som så mange andre er jeg fascinert av
NRK sine sakte TV programmer som har gått
tidligere. Det høres kanskje kjedelig ut, men
begynner en å se på det, så må en følge med.
Kanskje skjer det noe snart?
Og slik var det også denne gangen. Det skjed-
de noe hele tiden og for en som er over mid-
dels glad i salmer og lyden av kirkeorgel ble
dette en stor opplevelse.

Riktig nok var det mange ukjente salmer og
melodier, men så snart det var en kjent salme
var det stas.

Fikk ikke med meg begynnelsen av pro-
grammet og de kjente julesalmene, men de
kjente påskesalmene var et høydepunkt.
Likeens nr. 759 «Fagert er landet» og nr 757
«Gud signe vårt dyre fedreland».
Også når 3 Amerikanske kor sang nr. 471
«Nærmere deg min Gud» på Norsk ble jeg
imponert. Det same gjentok seg når Dalsbygda
skolekor sammen med Os mannskor sang nr.
490 «Salige visshet: Jesus er min!»

Etter å ha sovet noen timer slo jeg på
TV`en kvart på fire natt til søndag fikk jeg
med meg Biri Snertingdal kantori. Fint å høre
og se så mange kjente ansikt på TV.

Mange andre salmer en kunne nevne, men
det hele toppet seg med de to siste salmene nr.
898 «Hjemme i himmelen skal ingen mer
gråte» og 899 «Jeg tror på jordens forvand-
ling» hvor en fullsatt kirke sang med og
avsluttet med kjempe applaus.

NRK skriver at 2,2 millioner seere fikk
med seg deler av programmet. I gjennomsnitt
såg 87000 på sendinga til en hver tid. Det må
en kalle en suksess.

Bernt
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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

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
01.11 Eirik Gaaserud Alvestad

døpt i Rena leir kapell
09.11 Henrik Strandbakke

døpt i Biri kirke
16.11 Selma Mekdelawit Engen
30.11 Magnus Leander

Hellebust

Gravferd
Leif Aaslund f. 1937
Alma Sveum f. 1914
Edvard Sveum f. 1923
Harald Sørli f. 1925
Nils Ambjør f. 1918
Ove Skundberg f. 1946
Arne Brennhagen f. 1924

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 21.desember, 4.s.i.advent
Nykirke kl. 19.00. Musikkandakt
Snertingdal Musikkforening og
Gunnarsson. Bjørnar Rognstad og
Lars Wold deltar.
Kollekt til Musikkforeningen.

Julaften 24. desember
Nykirke kl. 14.30. Familiegudstjeneste
Gunnarsson. Offer: Kirkens Nødhjelp

Julaften 24. desember
Seegård kirke kl. 16.00,
Familiegudstjeneste
Gunnarsson. Offer: Kirkens Nødhjelp

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

Søndag 28. des., romjulssøndag
Seegård kirke kl. 17.00.
Juletrefest. Mye gang rundt juletreet,
andakt, servering og pakker til barna.

Søndag 4. januar, Kr. Åpenb.søndag
Nykirke kl. 12.00. Høymesse. Dåp.
Offer. Menighetsarbeidet

Søndag 11.januar, 2.s.i.åpenb.tid
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse.
Dåp. Offer: Norsk Luthersk
Misjonssamband

Onsdag 14. januar
Seegård kirke kl. 17.00
Spagettigudstjeneste.
Vi starter med et middagsmåltid, der-
etter gudstj.samling i kirkerommet.

Søndag 18. januar, 3 s.i.åpenb.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Dåp. Offer: Trosopplæring

Søndag 25. januar, 4.s.i.åpenb.tid
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse.
Dåp. Offer: Kirkens SOS Hed/Opp

Søndag 1.februar, 5.s.i.åpenb.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Presentasjon av
konfirmanter. Dåp. Offer til
Trosopplæring. Kirkekaffe.

Søndag 8.februar, 6.s.i.åpenb.tid
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse.
Dåp. Offer: Menighetsarbeidet

Onsdag 11.februar
Seegård kirke kl. 17.00
Spagettigudstjeneste.
Vi starter med et middagsmåltid, der-
etter gudstj.samling i kirkerommet.

Søndag 15. februar.
Ingen gudstjeneste i Snertingdal.

Søndag 22. februar Kr.
Forklarelselsdag
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse.
Dåp. Offer.

Søndag 1. mars
Skihytta v/Granumsdammen kl. 12.00
Sportsgudstjeneste. Offer: Åsen
Velforening.

Søndag 8. mars
Nykirke kl. 10.00.
Tårnagentgudstjeneste.
Dåp. Offer til Trosopplæring.

Onsdag 11. mars
Seegård kirke kl. 17.00
Spagettigudstjeneste.
Vi starter med et middagsmåltid, der-
etter gudstj.samling i kirkerommet.

Søndag 15. mars
Ingen gudstjeneste i Snertigndal.

Søndag 22. mars
Nykirke kl. 12.00. Høymesse. Hanne
Skjesol. Dåp. Offer: Normisjon

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening:
Onsdag 21.januar kl.19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 18.februar kl.19.00. Vi besø-
ker Betel, Ø.Sn-dal
Onsdag 25.mars kl.19.00.
Misjonsmøte

Øvre Snertingdal Misjonsforening:
Onsdag 21.januar kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel
Onsdag 18.februar kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel. Besøk fra
Markeng m.f.
Onsdag 18.mars kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel

Skogheim normisjon:
Onsdag 11.februar Kl.19.00. Møte i
Seegård kirke. Andakt og sang v/Åse
Berit Rognstad og Bodil Engelien og
besøk av Nordåsen sanglag
Onsdag 11.mars Kl.19.00. Møte i
Seegård kirke v/Eva og Hans Gjesdal
Onsdag 8.april Kl.19.00. Møte i
Seegård kirke v/Ole Jakob Dyrnes

Regnbuen misjonsforsamling
NLM, Kolbu,Snertingdal,Torpa og
Vardal:
Møteserie 10. - 15. februar v/ Kari
Opperud
Tirsdag 10.2.Kl. 18.00. Områdemøte
på Folkvang
Onsdag 11.2.Kl.19.00. Betania, Kolbu
Torsdag 12.2.Kl.19.00. Hagaseth i
Aust-Torpa
Fredag 13.2.Kl.19.00. Seegård kirke,
Snertingdal
Lørdag 14.2.Kl.12.00. Hos Granhagen
i Bergegarda
Lørdag 7. mars kl. 12.00 i Vardal
Menighetshus v/Egil Grandhagen

Frist for stoff
til neste nummer er 
fredag 20. februar

Velkommen til

gudstjeneste


