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Kirkerotter
side 4

Årsmelding
fra side 9

Andakt
fra side 8

Seegård kirke i slutten av
januar 2015. Etter kirke-
brannen i 1994 var det mange
som ønsket at den nye kirken
skulle være hvitmalt. Her har
de langt på veg fått sitt ønske
oppfylt.
Foto: Kristin Landgraff Ekern

Husk fasteaksjonen
tirsdag 24. mars
fra kl. 17.00.
Les mer på side 2 og 5God Påske!
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Sokneprest Snertingdal og Biri
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haraldurgunnarsson@gmail.com
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Sokneprest i Biri og Snertingdal
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E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
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Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
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Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
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Nygård, Laila
Menighetssekretær
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E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå

Fasteaksjonen 2015
Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uka
før palmesøndag. Her i Snertingdal er aksjonsdagen tirsdag
24. mars. Overskriften for årets aksjon er «I kriser er vann kritisk»
Årets aksjon setter fokus på vatn og klima.

Kirkens Nødhjelp har som mål gjennom denne aksjonen å samle
inn penger til de som trenger det aller mest og å forandre årsaker
til nød gjennom gjennom beslutningspåvirkning. Denne aksjonen
har Kirkens Nødhjelp arrangert hvert år siden 1967.

Fasteaksjonen er menighetens aksjonen. «Den viktigste støtten
Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige enga-
sjementet i menighetene» sier generalsekretæren i Kirkens
Nødhjelp Anne-Marie Helland.

Over 40 000 bøssebærere over hele landet er med på den store
dugnaden disse tre dagene. Her i Snertingdal menighet danner
årets konfirmanter grunnstammen i bøssebærer korpset. Men vi er
avhengig av voksne medhjelpere, særlig foreldre/foresatte til kon-
firmantene, men også andre voksne. Ta kontakt med John Olav
Skard, tlf. 40827011 dersom du har anledning til å være med som
bøssebærer eller sjåfør.

Ta godt imot årets bøssebærere
tirsdag 24. mars fra kl. 17.00

Med hilsen John Olav Skard
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Årets Snertingdøl 2014
Forslag på kandidater - med begrunnelse - sendes eller ringes til
en av komiteens medlemmer innen 15. april 2015:
Willy Østeng. Willy.didrich@gmail.com  Tlf. 99 54 76 06
Eva Aske. ev-ask@online.no  Tlf. 99 79 06 08
Kåre Haugen. kahaugen@bbnett.no Tlf. 90 68 72 04
Elise Klette. e-klett@online.no  Tlf. 45 45 26 85

Prisutdeling skjer 1. mai.
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Oppslagstavla
DET NORSKE MISJONSSELSKAP
har sitt årsmøte i Frikirken på Raufoss
søndag 26. april.

Kl.11.00:  Gudstjeneste
Kl.12.30:  Lunsj (suppe), kr.100,-

Påmelding tlf. 480 74 264
Kl.13.30:  Årsmøte
Kl.15.00:  Misjonsfest
Stina Nergård, Mali-misjonær, deltar hele dagen og
MænSing synger på misjonsfesgten.

Alle velkommen!

SAMFUNNSHUSET
LINDHEIM
leier nå ut lokalet der leietaker selv
kan ha ansvar for mat og servering.
Det vil bli laget en kontrakt som skal
inneholde begge parters rettigheter og
plikter.
Prisene er differensiert i forhold til om
det ønskes å leie hele eller deler av
lokalet og om det ønskes tilgang til
kjøkken. Prisene inkluderer vask av
lokalet.
Henvendelse for utleie:

Knut Andersen, tlf. 920 85099 eller
Bodil Sørli, tlf. 417 66982

Styret

Velkommen til

Spagettigudstjeneste
onsdag 15. april i Seegård kirke kl.17.00
v/Gunnarsson. Starter med middagsmåltid og
avsluttes med gudstjenestesamling i kirken.

Velkommen til
Barnas påskegudstjeneste
29.mars, Palmesøndag i Seegård kirke kl. 12.00
ved Haraldur Gunnarsson og Kari Drogseth.
Kirkekaffe.

Gospelkonsert i Seegård kirke
lørdag 21. mars kl. 18.00
med Snertingdal gospelkor og
gjesteartist Kjell Samelson.

Hjertelig velkommen!

Langfredagsgudstjeneste
med ekstra musikk
Påskens gudstjenester er sentrale i kirkas liv, og
det er gudstjenester på alle helligdagene i høyti-
den.

Langfredagens gudstjeneste er spesiell med tre
tekstlesere som leser fra beretningen om Jesu
lidelse, og det er ekstra musikk denne dagen.

Asmund Hellerud deltar med fiolinmusikk
mellom lesningene. Musikken er hentet fra en av
komponisten Heinrich Ignaz Franz Bibers
”Rosenkranssonater”
Sontate nr. 10, som er skrevet rundt 1675, har tit-
telen ”Jesu korsfestelse og død”.

Seegård kirke, Langfredag, 3. april, kl.12.00

HJEMMETS VENNER
takker hjerteligst for gaven
ved Hans Sveums bisettelse

HJEMMETS VENNER
takker hjerteligst for gaven
ved Magda Elisabeth
Høgdens begravelse
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KIRKEROTTENE OG KATTUNGE
Kirketeater i Seegård kirke 2. mars.

4-5 og 6 åringer i Snertingdal Menighet
var invitert til kirketeater. Mari Cathrine
B. Hagen og Jo Terje Høysveen spilte rol-
lene i stykket laget av Kristian Sandmark,
som også deltok i bakgrunnen under fore-
stillingen.

Ungene fikk møte Fredo og Vesle, sirkus-
rottene som hadde rømt fra sirkuset og nå
var kommet til Seegård kirke. De var sulte
og trøtte , men syntes de hadde kommet til
et flott hus. De ville se seg omkring, og
lurte fælt på hvem som eide dette flotte
huset. Litt mat fant de også der.

I kirka fikk de møte presten Kari som
gjennom forskjellige figurer fortalte lig-
nelsen om den barmhjertige samaritanen.
Vesle og  Fredo lærte at det var viktig og
hjelpe hverandre.

Da så prestens lille kattunge ble borte for-
sto rottene at de måtte hjelpe den, selv om
det kunne være farlig siden han var en
katt. De hørte at kattungen var i søpla, og
slet veldig for å få den i sikkerhet før søp-
pelbilen skulle tømme søpla.

Presten fant rottebersj, men ingen rotter.
Rottene fant kattungen, og kattemor som
jamret og lette etter ungen sin, fant han
igjen.

Med stor innlevelse ble det spennende for
ungene som satt på gulvet og fulgte med.
Etter forestillingen ble det servert boller,
saft og kaffe i peisestua.

Turid L. Skundberg
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Om
fasteaksjonen
I kriser er vann kritisk!

Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før pal-
mesøndag, som i 2015 er 22. - 24. mars. Vann og klima er tema for årets
aksjon.

I perioden 22. - 24. mars 2015 kommer igjen over 40 000 bøssebærere fra
alle landets menigheter til å gå fra dør til dør for å samle inn penger til
Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet
gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon.

I årets aksjon møter vi bl.a. 18 år gamle Sumera Bibi. Hun er èn av èn milli-
on mennesker som ble rammet av flommen i Pakistan høsten 2014.
På vår nye klimaside møter du flere klimavitner fra verden rundt og finner
nyttig informasjon om klimakampanjen og årets tema, vann og klima.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som
trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirk-
ning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som samles inn går
til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom menighetene i
Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urett-
ferdighet.

- Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktigste støtten Kirkens
Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasjementet i menighe-
tene, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og
givergleden vi opplever i det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på
aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å
jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer,
sier Helland.

Vi trenger deg som bøssebærer. Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din
stemme mot urettferdighet. Takk for at du er med på Kirkens Nødhjelps fas-
teaksjon 24.mars.

Eksempler på hva din støtte er verdt:
l 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.

l 400 kroner gir flomsikring av et hus.

l 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier.
I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!

Min salme
Da jeg fikk utfordringen av
Ingrid om en sang/salme, tenkte
jeg tilbake på vår bryllupsdag
som var i august for 47 år
siden. Det var strålende vær
med sol, perfekt for en slik dag.

Da ble Kjærlighet er lysets
kilde spilt og sunget, derfor falt
valget på denne salmen. Den
stod i Landstads reviderte sal-
mebok nr. 206 og i Norsk
Salmebok 2013 finner vi den på
nr. 233
Skrevet av L. M. Lindeman.

Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot.
Derfor er guds råd så milde
derfor er gud ånd så god
Som  vår frelser har forklaret
ånden selv oss åpenbaret
Som vi føler i guds fred
Og det håp vi trøstes ved

Kjærlighet er livets krone
Kjærlighet er lysets glans
Derfor sitter på sin trone
Jesus nå med strålekrans.
Han om lyset er og livet.
Har for oss seg selv hengivet
Bliver i og lever ved
Guds sin faders kjærlighet

Kjærlighet er lovens fylde
Og fullkommenhetens bånd.
Den er hvad vår Gud vi skylder
Den er frukten av hans Ånd
Med Guds kjærlighet her neden
Vokser opp om kapp gudsfreden
Blive kan vi og ved den
Ett med sjelens beste venn

Sender stafettpinnen over til
Torild Bekkelund.

Hilsen
Bjørg Haugen
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Aller først TAKK til en hærskare, en
uendelig lang rekke av mennesker,
langt utover hva øyet kan se, øret
høre og hjertet kan romme... ja, langt
utover landegrensene også - og
tiden! Det er umulig å tallfeste dem,
det er det bare Gud som kan! Det er
de trofaste misjonskvinnene det
handler om – denne gangen.

Historien kan fortelle om misjonsak-
tivitet langt tilbake. I Norge ble Det
Norske Misjonsselskap (NMS)
grunnlagt i 1842. Siden da har det
blitt etablert mange
misjonsgrupper/-foreninger over hele
landet - og mange, mange er fortsatt
aktive! Hurra!

Hva angår Det Norske Misjons-
selskap, fikk kvinner stemmerett til
generalforsamlingen i NMS i 1904,
og er slik sett en pioner i norsk
sammenheng.

Altså ni år før nasjonen Norge inn-
førte kvinnelig stemmerett!
Enestående!

Det har alltid vært et sterkt kvinne-
engasjement i NMS. Allerede før
1850 samlet de første kvinnene seg
til forening, og dette tok en form
som slo an i hele landet. Kvinnene la
vekt på arbeidsfellesskap, håndar-
beid, opplesning og bønn. De hadde
et lokalt og globalt engasjement. 

Overalt leste man fra Misjons-
tidende, informasjonsbladet om
kirke/misjon utgitt av NMS.
Kvinnene skapte viktige inntekter til
misjon! Eksempelvis sto i år 1900
misjonskvinnene for nær 80 % av
Misjonsselskapets inntekter.

5 kvinneforeninger i Snertingdal
I Snertingdal har det vært mange for-
eninger i misjonens tjeneste og kvin-

neforeningene var starten. Det har
opprinnelig vært fem NMS kvinne-
foreninger i bygda vår.

I 1877 startet fire foreninger i
Snertingdal og den femte foreningen
hadde oppstart året etter.
En drivkraft i dette arbeidet var
Kristen Amble, født i Sogn i 1817.
Han bodde her i distriktet fra 1850 -
1884. Han var gift med Pernille
Skonnord og reiste i mange år som
emissær for Det Norske
Misjonsselskap.

Drogsethgrenda kvindeforening
ble stiftet i 1877 av nettopp Kristen
Amble. Det første møtet ble holdt 
6. oktober 1877 på Drogsethhaugen. 

I protokollen kan vi lese følgende:
«Aar 1877 den 6te Oktober kom
sammen paa Drogsethhaugen en del
kvinder hvorav efternævnte indgik i
en til Missionens gavn tilsigtende
Kvindeforening hvis formaal skal
være forbønner, arbeide og andre
mulige kjærlighetsgaver at understøt-
te Gudsrigets vekst her hjemme og
dets videre utbredelse blant
Hedningerne. Til dette maal agter
foreningen at arbeide, dels ved at
anvende dertil ledige stunder i hjem-
met, dels i de foreningens møter som
mindste et månedlig, hvor anledning
maatte være at infinde sig med sin
dertil bestemte haandgjerning av
hvis utbytte utdeles til den indre
Mission 1/3 og til Det Norske
Missionsselskap 2/3. De ved for-
eningens oprettelse paa ovennævnte
dag fortegnede medlemmer var:
Nicoline A. Drogseth, Mathea
Onsrud, Christiane Larsen, Marie
Segaard, Beathe Øvre Onsrud,
Antonette Onsrud, Oline Onsrud,
Ellen Onsrud, Anne Drogsethhaugen,
Berthe Drogsethstuen, Lina E.
Drogsethhaugen, Agnethe
Drogsethhaugen, Caroline
Skundberg, Mathea Ødegaarden,
Mathea Drogseth».

Drogsethgrenda tilsvarer området
som tidligere ble kalt Skogheim

krets. Kvinner fra hele kretsen - og
tverrkirkelig, har vært representert,
og det har vært mange med i løpet
av disse 138 årene. Dette har i aller
høyeste grad vært med på å styrke
misjonsarbeidet, det skapte samhold,
det har vært inkluderende og tros-
styrkende. 

Det har vært mange dyktige andakts-
holdere med på møtene gjennom
årene og det har vært stadige oppda-
teringer fra misjonsarbeidet gjennom
opplesning fra bladet
Misjonstidende.

Sang, bønn og kollekt/ innsamling
av pengegaver og annet til misjonen
har dessuten vært viktige arbeids-
oppgaver på møtene. Møtene ble
holdt rundt i hjemmene. Kaffepause
med bevertning og det sosiale sam-
været har også vært av vesentlig
betydning.

Nedlegging
Pr. 1. januar 2015 har denne for-
eningen lagt ned møtevirksomheten/
sitt felles arbeid på grunn av høy
alder blant medlemmene. Det vil si

Drogsethgrenda kvinneforening:

TID FOR TAKK

Solveig Rustad har vært en trofast
leder og misjonskvinne i Drogseth-
grenda misjonsforening i en årrekke.
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at Drogsethgrenda misjonsforening,
som den het i de seinere årene (d.v.s.
misjonsforening for kvinner og
menn), var den siste foreningen, av
de opprinnelige fem NMS kvinnefor-
eningene i bygda, som har vært aktiv
fram til nå.      

Vi retter derfor en STOR takk til
alle, men først og fremst til Solveig
Rustad, som har vært leder i
Drogsethgrenda misjonsforening de
siste årene.

Solveig har styrt skuta med stødig
hånd. Hun er eksempelet på trofast-
het, kunnskap og misjonsengasje-
ment, og hun har for lengst festet
blikket på Jesus, oppdragsgiveren!
Tusen takk, Solveig! Vi ønsker deg
og Bjørn fortsatt mange gode år!

Misjonsengasjement i menigheten
Tross nedleggelse av disse forening-
ene er det stor aktivitet i Det Norske
Misjonsselskap og misjonsarbeidet
er høyst aktuelt. Dessuten er det fort-
satt muligheter i Snertingdal!

Det er flott at Snertingdal Menighet i
mange år har støttet NMS/Barn og
utdanning ved å gi penger til drift av
Immanuelkirkens daghjem i Bankok.
Det har gitt mange barn og unge i
slummen omsorg, mat, opplæring og
utdanning! Hurra!

Ved å gi skaper du HÅP! NMS gjør
det enkelt å vise at du bryr deg!

NMS gavekontonr.: 8220.02.85030.
Du kan fint være enkeltmedlem uten
å være med i en forening. Da får du
også tilsendt bladet Misjonstidende.
Meld din interesse til NMS,
Stavanger tlf.: 51 51 61 00
eller på internett/ www.nms.no

Kari E. Drogseth

Sportsgudstjeneste på
Skihytta
Søndag 1. mars ønsket kirkevert Åse Irene Engen velkommen til sports-
gudstjeneste på skihytta, sokneprest Haraldur Ørn Gunnarsson ledet
gudstjenesten og holdt preken over dagens tekst. Han sa også at han er
den Islendingen som har gått flest turer i Stormyrrunden. Rundt 20 ski-
løpere og noen som kom til skihytta med bil var møtt fram.

Inger Schiager akkompagnerte til salmene og til slutt sang vi sangen
«Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski, nå lyser det så fagert i
heien». Dagens offer gikk til Åsen Vel som eier og driver skihytta. Helt
til slutt drakk vi kaffe og spiste ferske vafler, stekt av Synnøve og Ole
Jakob Rustad.

Foto: Bernt Nygård
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Andakt
Over alt i verden er det ennå sosiale betongvegger, selv om noen av dem er brutt ned. I Europa reiser fryk-
ten seg som en havbølge, frykt over alt som man ikke kjenner, og det ser ut til at noen ganger har denne
frykten rett tilværelse og argumenter, spesielt når ytringsfriheten blir trampet ned og det ser ut som det er
kun for å provosere. Men hvis vi lar frykten bestemme i hvilken retning vi går, da tror jeg  betongveggene
blir ennå flere, pistolene blir flere, og personlig frihet og sosial frihet gir opp. Vår kristne tro henter sin
modenhet i Guds ord. Det står skrevet i 1 Joh. 4.18.

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straf-
fen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi henter vår  styrke i kjærligheten og vi
demonstrerer kjærlighet i all vår oppførsel. Vi vet hvem som er vårt forbilde. I evangelieteksten 18. januar
hørte vi fortellingen om Jesus. Der han har samtale med en kvinne, en samaritansk kvinne. Han snakker
med henne om tro, han tilbyr henne å drikke av livets kilde, og han ber henne om vann. Gi meg å drikke.
Han livets vann, ber kvinnen som hadde en helt annen tro  om å få vann.

Jesus Kristus, ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse, og ble mennesker lik.(Fil 2.7) Han vis-
ste hva det var å være tørst, og han visste hva det betyr å være menneske. Han viste oss hva det er å være
menneske, hvordan vi skal oppføre oss, i samtale og  hvordan vi skal hjelpe og respektere den som vi
møter på vår vei. Han ber den samaritanske kvinnen om vann. Han trenger vann, han trenger hjelp, akku-
rat som han trengte sin mors varme og kjærlighet, når hun fødte han inn i denne verden, som et lite barn.
Han trenger oss også, vi er hans hender og føtter, akkurat som vi leser i Matteusevangeliet, For jeg var
sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot
meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere
besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst
og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så
vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det
dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Jesus ber om vann og han viser oss sin menneskelighet. Han ber, men han er også den som gir vann, han
er den som gir livets vann. Hver den som drikker av dette vannet skal aldri bli tørst igjen står det.

Jeg tror det er viktig at vi tilbyr hverandre vann, og at vi ber hverandre om vann. Det kan hende at embal-
lasjen er litt forskjellig, men inneholder den samme retningen.  Når vi starter å frykte hverandres tro, når
vi slutter å motta informasjon om hverandres tro og religion, tror jeg at uvitenheten, betongveggene og
skepsisen øker ennå mer. Det kan hende at det er enklere og mer behagelig å leve sammen når vi alle har
de samme tankene og ideene og vi er enige om det meste hele tida. Da vil det ikke være noen konflikt og
alt fungerer fint. Eller hva? Kan det kanskje hende at vårt samfunn da først blir fattig når vi ikke gir folk
plass for ulik tro og religioner? Jeg ønsker ikke å bo i et samfunn hvor sosiale betongvegger styrer alt. Jeg
drømmer om et samfunn der ulike religioner og tro kan leve sammen uten hele tiden å bevise sin eksistens
ved å bagatellisere hverandre.

Hilsen Haraldur
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Årsmøte og menighetsmøte
i Seegård kirke søndag 22. februar 2015

Snertingdal menighetsråd avholdt årsmøte og menighetsmøte etter
gudstjenesten i Seegård kirke søndag 22.2.2015 Som møteleder ble
valgt leder i menighetsrådet Åse Irene Engen, som referent ble valgt
Laila Nygård. Det var 17. stk. tilstede ved møtet. Sigmund Moen og
Bernt Nygård ble valgt til å underskrive protokollen.

Det var to saker til behandling:
1.Årsrapport for Snertingdal menighets virksomhet 2014
2.Forordnede gudstjenester i Snertingdal menighet

Sak 1: Årsrapporten ble utdelt i møtet og gjennomgått av leder Åse
Irene Engen.
Fra regnskapet ble følgende tatt med:
Driftsinntekter 2014 kr. 323841,55
Driftsutgifter 2014 «  318639,85
Renteinntekter «        227,09

Regnskapet er oppgjort med et overskudd på kr. 5428,79. Regnskapstall
for kirkeoffer til egen menighet, eksterne formål, fasteaksjonen og
menighetsbasaren ble også fremlagt.

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 2: Forordnede gudstjenester i Snertingdal sokn.
I 2014 ble det avholdt 63 gudstjenester i Snertingdal, disse er fordelt på
høymesser, spagettigudstjenester, sportsgudstjeneste på Skihytta, bede-
huset Betel, Olsokmesse på Kirkerud, setermesse på Redalssetra, fri-
luftsgudstjeneste på Kirkerud, skolegudstjeneste og barnehagegudstje-
nester.

Snertingdal menighet går inn for 54 forordnede gudstjenester pr. År
(vedtak i sak 15/0007 i møte 18.02.15). Reduksjon i antall forordnede
gudstjenester skjer i gudstjenester på søndager i nær tilknytning til høy-
tider. Spagettigudstjenester arrangeres hver andre måned, med unntak
av sommermånedene.

Vedtak: Menighetsmøtet gir sin tilslutning til at Snertingdal menighet
søker om å ha 54 forordnede gudstjenester pr. år.

Ref. Laila Nygård

Årsmelding 2014
Snertingdal
Menighetsråd:
Menighetsrådets sammensetning -
utvalg, komitéer og representasjon

Menighetsrådets sammensetning :
Åse Irene Engen– leder, Turid L
Skundberg, nestleder, Eli Aalseth, 
Olav Lars Klette, Tom Nordvoll (innvil-
get fritak fra høsten 2014), Jan Erik
Boday, Trond Haug (fast medlem av
rådet fra høsten 2014), Kai Geir
Øversveen flyttet ut av soknet og ble
innvilget fritak våren 2014.Varamedlem
til menighetsrådet er Petter Håkonsen.
Alle menighetsrådsmedlemmer og vara-
medlemmer har blitt innkalt til møtene i
2014.

Medlemmer og varamedlemmer av
Snertingdal menighetsråd pr.
31.12.2014.  
Åse Irene Engen leder, Turid L.
Skundberg nestleder, Eli Aalseth, Olav
Lars Klette, Jan-ErikBoday, Trond
Haug, Petter Håkonsen.

Underutvalg, komiteer og
kontaktpersoner:
Diakoniutvalg:
Anne Lise Aaslund, Marte Schiager,
Olav Klette, Magnus Drogseth og sek-
retær diakon John Olav Skard.

Gudstjenesteutvalg:
Åse Irene Engen, Turid Skundberg, Eli
Aalseth, Inger Schiager, sokneprest
Haraldur Gunnarsson og menighetsse-
kretær Laila Nygård.

Redaksjonskomite for
”På Kirkevangen”:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør,
Elisabeth Kruse, Turid Skundberg,
Magnar Sjevelås, sokneprest Haraldur
Gunnarsson fra juni 2014.

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

Representant til Gjøvik kirkelig felles-
rådd: Olav Klette, representant, Jan-
Erik Boday, vararepresentant.

Ansatte i menigheten. Ansatte av
Gjøvik kirkelige fellesråd: Soknediakon
John Olav Skard, 100% i Biri og
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Snertingdal menigheter, kantor Inger
Schiager, 100% i Biri og Snertingdal
menigheter, kirketjener Arne Myrlid 100
%, menighetssekretær Laila Nygård 70 %.

Ansatte av Hamar bispedømmeråd:
Sokneprest Haraldur Ørn Gunnarsson,
ble ansatt som sokneprest i Snertingdal
og Biri, 1. juni 2014. Sokneprest i Biri
og Snertingdal Hanne Moesgaard
Skjesol har tjeneste i Snertingdal ca.
hver sjette uke.

Fra årsskiftet 2014, før vår nåværende
sokneprest ble ansatt, ble stillingen i
Snertingdal dekket v/ prestene:
Prostiprest Ole Jakob Nyhus, sokneprest
Hanne Moesgaard Skjesol, prest Berit
Feste Helgestad og prost Stein Ovesen.

Arbeid i menighet og menighetsråd
Menighetsrådet har hatt 11 ordinære
menighetsrådsmøter. Det er journalført
93 politiske saker og 55 referatsaker
dette året.

Saker som har vært behandlet:
Disposisjoner, revisjonsberetning 2013.
Regnskapsrapporter/budsjettkontroll.
Møteplan. Valg av leder og nestleder.
Presentasjon av konfirmanter. Vertskap
for Kirkerotte- teater- forestilling,
Gudstjenesteplaner, Kirkegårds-
dugnader,  Kirkevangen ved Nykirke,
Konserter, Ny kirkelov,  Spagetti-
gudstjenester, Anskaffelse av nytt piano
til Nykirke, Gullkonfirmant-jubileum,
Menighetsbasar, Tilsetteing av ny sokne-
prest i Snertingdal og Biri,  Nye
Offersøknader 2014, Lysvåken, advents-
natt i kirken, Nattevakter til konfirmant-
leir. Årsmelding 2013. Årsstatistikk
2013. Menighetens årsmøte.

Det har vært avholdt 1 menighetsmøte.
Menighetens årsmøte  etter gudstjenes-
ten i Seegård kirke.

Trosopplæring
Trosopplæringstiltak som er gjennomført
i 2014:
l Dåpssamtale. I dåpssamtalen blir 

det også delt ut hilsner til fadderene.
l Dåpslys m/korsformet trelysetake gis

til alle dåpsbarn.
l Gudstjeneste med 4-åringer i

forbindelse med utdeling av «Min
Kirkebok» der 11 fireåringer deltok.

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

Årsstatistikk
Nøkkeltall 2014 2013 2012
Innmeldt i DNK 0 1 0
Utmeldt av DNK 0 1 3
Dåp utført i soknet 15 15 22
Døpte med bostedsadresse i soknet 13 11 18
Ekteskapsinngåelser 2 4 3
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 0 0 0
Gravferder 21 27 33
Unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten 29 17 33
Hovedgudstjenester på søn- og helligdager 49 42 46
(julaften og 17.mai medregnet) 3134 2236 3143
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. gudstjeneste 63,9 53,2 68,3
på søn- og helligdag
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 14 12 12

3134 544 128
Gudstjenester totalt 63 54 51
Frammøtte 3605 2780 3271
Gjennomsnittelig antall deltakere pr. gudstjeneste 57 51 64
Gudstjenester m/nattverd 33 33 33
(Institusjonsgudstjenester medregnet) 707 674 486
Gjennomsnittelig antall nattverdgjester 21,4 14,7 19,9
pr. gudstjeneste
Gudstjenester med skriftemål 0 0 0
Familiegudstjenester 6 4 5
(julaften ikke medregnet) 316 201 380
Gjennomsnittelig antall deltakere 52,6 76 57,5
pr. familiegudstjeneste
Julaftensgudstjenester 2 1 2

247 81 277
Gudstjenester i påsken 3 1 1
(skjærtorsd.langfred.påskedag) 64 25(påskedag)
30(påskedag)
Allehelgensgudstjenester 1 1 1

87 40 72
Konfirmasjonsgudstjenester 2 1 2

670 362 680
Gudstjenester for ungdom 0 0 0
Gudstjenester for barnehage- og skolebarn 2 2 1

290 293 60
Institusjonsgudstjenester 12 2 3
Konserter i egen regi 3 3 3

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

212 92

Kommentarer:
Det er noe varierende gudstjenesteantall fra år til år. I dette tallet er det medreg-
net gudstjenester på alders- og sykehjemmet og kirketuften på Kirkerud.
Setermesse på Redalssetra  er et samarbeid mellom Snertingdal og Biri og
avholdes siste søndag i juni hvert år. Snertingdal menighet var ansvarlig i 2014.
Det ble avholdt julaftens-gudstjenester i Nykirke kl. 14.30 og i Seegård kirke
kl. 16.00.
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l Kirkerotte-teaterforestilling i Seegård
kirke i mars 2014 hvor barn i alderen
3-6 år var invitert

l LysVåken – adventsnatt i kirken for
11-åringer. Sytten 11-åringer deltok.

l 5 trinn v/Snertingdal skole inviteres
til høsttakkefestgudstjenesten for
å motta bibel i gave fra menigheten.
Menighetsrådet deler ut en barne-
bibel, spesielt beregnet for 11 års-
fasen. Barnebibelen deles bare ut til
11 åringer som møter i gudstjenesten.

Konfirmantopplæring
Konfirmantene var med på den tradisjo-
nelle lysmessa i Nykirke i adventstiden
2014. Forrettende prest var sokneprest
Haraldur Ørn Gunnarsson, dessuten del-
tok diakon John Olav Skard.

Også i 2014  var konfirmantene i
Snertingdal med på Kick off for alle
konfirmantene i Gjøvik kirkekommune.
Kick off er tredelt, det er undervisning,
bedre kjent i gruppa, og konsert til slutt.
Som tjenesteoppgave har konfirmantene
husstands-innsamling til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon tirsdag før palme-
søndag. Innsamlingsresultatet i
Snertingdal ble kr. 27.540,-  En stor takk
til konfirmanter, foreldre og andre frivil-
lige som bidrog til gjennomføring av
aksjonen.

Konfirmantene var på  leir på Merket i
Nord-Aurdal første uka i august sammen
med Hunn, Bråstad - og Vardal konfir-
mantene. Dagene på leiren ble fylt med
bibeltimer, undervisning i forhold til
”Jesusfortellinger” uteaktiviteter, under-
holdning, cellegrupper og korssamlinger.
Konfirmantmessa,(tidligere samtale-
gudstj.), for alle konfirmantene ble ble
holdt i Seegård kirke 31. august.
Det var 29. konfirmanter i Snertingdal i
2014. Konfirmasjonssøndager var 7.
september i Seegård kirke og 21. sep-
tember i Nykirke. Ved konfirmasjons-
gudstjenestene deltar diakonen i tillegg
til soknepresten.

Diakoni
Diakoniutvalget har avholdt 5 møter i
2014. Utvalgsmedlemmer er Anne Lise
Aaslund, Magnus Drogseth, Olav Klette,
Marte Schiager og diakon John Olav
Skard. Diakoniplanen har vært utgangs-
punkt for sakene i utvalget.

Fasteaksjonen i regi av Kirkens
Nødhjelp, ble arrangert 8. april. Tema
for aksjonen var Sammen For Andre.

Dette er en dør til dør innsamling.
Konfirmantene er bøssebærere, og kon-
firmantforeldrene og flere frivilige er
kjørere. Dør til dør aksjonen innbrakte
kr.27.540,-

Institusjonsandakter/gudstjenester:
Andaktene annenhver uke er ved prest,
diakon og kantor. I tillegg kommer
enkelte ”sangstunder” ved kantor og dia-
kon.

Sjelesorg Ingen sorggruppe i
Snertingdal i 2014. Prest og diakon utfø-
rer besøktjeneste på omsorgssenteret og
i hjemmene.

Formiddagstreff
Diakoniutvalget har arrangert 9 treff i
Seegård kirke. På formiddagstreffene er
det 19-26 personer pr. samvær.
Programmet har vært sang, opplesning,
foredrag/kåseri, ord for dagen, utlodning
og bevertning.

Kirkemusikk
Biri og Snertingdal kantori startet opp
tirsdag 7. jan. i Biri kirke.
Styret for koråret 2014 har vært:
Leder: Laila Refstad - 1 år og Mona
Bakke Rudi – 2 år, kasserer Ragnhild
Hveem – 1år, sekretær Lise Lagestrand
Brovold - 2 år, styremedlem Åshild
Jostad – 1 år. 1.varamedlem Anne Grete
Skundberg – 1 år, 2.varamedlem Målfrid
Schiager – 2 år, revisor Arnulf Bergli –
gjenvalg 1 år, revisor Andreas Ekern –
gjenvalg 1 år, valgkomite Ole Jakob
Rustad – 1 år og Gunhild Ekerhaugen –
2 år.

Aktivitet i året: Kyndelsmesse søndag
2. februar deltok koret med Mariasanger
på Madonnainnvielsen i Biri kirke, tirs-
dag 4. mars salmekveld i Biri kirke,
hvor vi sang salmer fra den nye salme-
boka. Lørdag 22.mars seminar i Seegård
kirke med Paula Strand, søndag 30. mars
deltok med sang på menighetsbasaren i
Biri. Lørdag 17. mai gudstjeneste i Biri
kirke og tirsdag 3. juni vårkonsert i Biri
kirke.  

Torsdag 12. til mandag 16. juni korbe-
søk av St. Donats Atlantic Chorale fra
Wales med felles sommerkonsert søndag
15. juni i Seegård kirke. Et gledelig
gjensyn fra sommeren 2012 da kantoriet
var i Wales. Også kormedlemmer fra
Søndre Land kirkekor som var med til
Wales, var med denne helgen. Søndag
22. juni deltok koret med sang under

gudstjenesten i Seegård kirke ved innset-
telse av ny sokneprest Haraldur Ørn
Gunnarsson.

Høstsemesteret startet opp med øvelse
19. august i Seegård kirke.

Søndag 12. oktober salmegudstjeneste i
Seegård kirke og menighetsbasar.
Lørdag 18. oktober seminar med Paula
Strand i Seegård kirke, søndag 2.
november  allehelgensøndag i Biri kirke
kl.10.00 og Nykirke kl.16.00. Tirsdag
11. november notekurs på Snertingdal
skole ved Mona Rudi Bakke og lørdag
13. november salmekveld i Biri kirke.
Lørdag 29.november – 30. desember sal-
mevake i Trondheim «Salmer minutt for
minutt». Magnar Sjelvelås har skrevet
fra turen i menighetsbladet «På kirke-
vangen», og stykket er lagt inn i korets
protokoll. Tirsdag 16. desember julekon-
sert i Seegård kirke. 1. juledag deltok
koret på høymesse i Seegård kirke kl.
10.00 og forsangere deltok i Biri kirke
kl.13.00.

Forsangere har deltatt på konfirmasjons-
gudstjenestene i Biri kirke lørdag 6. og
søndag 7. september og i Seegård kirke
søndag 7. september og i Nykirke søn-
dag 21. september.

Det har vært holdt 17 øvelser, 5 opptre-
dener, 1 seminar og 1 notekurs.

Andre som har opptrådt sammen med
koret dette året er: Gunn Inga Tofsrud –
fele på julekonserten, Arnfinn Hasle –
organist på julekonserten, St. Donats
Atlantic Chorale fra Wales, korsangere
fra Søndre Land kirkekor, Finn Kjærnsli
fra Gjøvik Mannskor, Mona Bakke Rudi
har hatt notekurs for kormedlemmer og
har dirigert koret når dirigenten har hatt
ferie. Mona, Ragnhild Hveem og John
Skundberg har hatt gruppeøvelser.

Menighetsbladet ”På Kirkevangen” kom
ut med 5 nummer i 2014. Dette var bla-
dets 26. årgang. Bladet blir trykt i farger
hos Land Trykkeri på Dokka og oppla-
get er på 1250 eksemplarer. Distribueres
til alle husstander i Snertingdal. Dette
utføres av Oppland Distribusjon.
Dessuten er det ca. 125 personer bosatt
utenfor soknet som abonnerer på bladet.

Menighetsbasaren i oktober er blitt en
tradisjon. Menighetsrådets medlemmer,
varamedlemmer og frivillige deltok i
forhåndssalget av lodder. Det var en
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godt besøkt basarkveld i Seegård kirke
12. oktober.  

Bygg og anlegg
Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd`s
ansvar å sørge for drift og vedlikehold
av kirker og kirkegårder, er det behov
for lokalt initiativ til å utføre oppgaver.
Dugnaden på kirkegårdene om våren er
et viktig bidrag. Flott arbeid ble også i
år utført ved dugnaden før 17. mai. 

Kirketjener utførte  slåing av graset
i«kirkestuehagen» v/Nykirke. Det gjen-
står fremdeles mye arbeid for å sette
kirkevangen ved Nykirke i brukbar
stand. Arbeidet skal utføres av ansatte i
fellesrådet etter prioritert liste over
arbeider som skal utføres ved kirkegår-
dene. Nedre Snertingdal historiegruppe
sørget for oppmuring av stein til sokkel
for oppslagstavla v/Seegård kirke. 

Historiegruppa håper å få sluttført stein-
muren sommeren 2015.

Takk
Det er mange mennesker involvert i fri-
villig arbeid i menighetens regi i løpet av
et år, alle som utfører ulønnet arbeide. 

Mange frivillige har sagt seg villig til å
stille med bistand v/spagettigudstjenes-
ter, kirkekaffe og annen hjelp ved arran-
gementer. Vi nevner medlemmer i
underutvalg, kirkeverter, dem som pyn-
ter med blomster, tekstlesere, loddsel-
gere, de som ordner i stand og bidrar
med kirkekaffe, medlemmer i kor og
korps, i foreningsvirksomhet, misjon,
humanitært arbeid - og alle andre, enten
det er enkeltpersoner eller ulike lag og
foreninger som på en eller annen måte
stiller seg til tjeneste. Menighetsrådet
retter også en hjertelig takk til ansatte i
menigheten gjennom nok et arbeidsår.

Åse Irene Engen, leder
Laila Nygård, men.sekr.

LYRIKKHJØRNET
ved Elisabeth Kruse
Et dikt kan gjennom få ord formidle mye! Disse to diktene kan gi ettertanke
om livets mange sider og kontraster; sorg og glede, medgang og motgang,
lys og mørke, solnedgang og soloppgang…

På jorden et sted
Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
- soloppgang.

André Bjerke

Det finnes
Det finnes stunder
da alle ord er grå
da sorga er et høstsyn:
et vissent sevblad frøsi fast
i isen på ei å.

Det finnes stunder
da alle ord er små,
da lykka er et vårsyn:
ei solgnist i en dråpe dogg
som siger langs et strå.

Hans Børli

Ettersom det snart er påske; med påskeegg, grønt løv, gåsunger, gule lys og
påskeliljer, hvite vidder, en plass i solveggen, snøsmelting, fuglekvitter og
vårtegn; avsluttes lyrikkhjørnet med et lite, enkelt dikt av Gerd Nyland.

Påskelilje
Påskelilje, livsvilje i en løk;
solvarmen varsler løken;
liljeblomst, din tid er nå;
dager med skjønnhet skal du få;
strekk deg mot solens lys,
kom fram, voks opp;
vi vil se din gule topp;
vi vil se ditt grønne blad;
gi oss vårens under;
gi oss vårens smil;
gi oss vårens håp og vårens liv
nå da sola viser sin kraft;
la oss igjen få se vårens prakt
og påskeliljas gulgrønne drakt.

God påske!
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Tårn-
agentene
inntok
Nykirke
Snertingdal menighet inviterte alle 8-åringer i bygda
til å være tårnagenter i kirken, inspirert av serien
«Tårnagentene» på NRK.

Serien ble utviklet av Søndagsskolen i Norge med
støtte fra «Størst av alt» - trosopplæring i Den nor-
ske kirke.

Agentene møttes lørdag og søndag 7. og 8 mars i
Nykirke.
Dette er både hyggelig og spennende for barna. Lørdag
hadde vi fem timer sammen og søndag var det gudstje-
neste med tårnagent preg, hvor tårnagentsangen ble
også framført.

Det var mange ting som var spennende, for eksempel
besøk i kirkens tårn og kryssord lek for å finne kodeor-
det til hovedkvarteret. I tillegg til dette, besøk i preste
sakristiet og på prekestolen og sist, men ikke minst,
servering av rykende varme pølser til agentene.

– Dette er en del av trosopplæringen i Gjøvik og det
var veldig flinke ledere som var med oss fra tros-
opplæringen i Gjøvik. I forbindelse med dette opp-
legget fikk barna også oppdrag i forbindelse med
gudstjenesten.

På søndag ble både foreldre, søsken, besteforeldre, tan-
ter, onkler, faddere og venner invitert til tårnagentguds-
tjeneste.

Der fikk tårnagentene et agentbevis for fullført innfø-
ring i det å være tårnagent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristian Sandmark

Sangen kan høres på Jou tube

Han er oppstanden!
Tekst/melodi: Afrikansk folketone/ukjent.

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Refr.: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav.
gav det til oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
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På et for koret litt uvanlig tidspunkt, mellom jul og
påske, inviterte Biri Snertingdal kantori til en litt
annerledes koropplevelse i Seegård kirke på selve
kvinnedagen. Begrunnelsen for å legge konserten til
søndag 8.mars lå nok ikke i kvinnepolitiske argumen-
ter. Ei heller var det for å ”forstyrre” arrangementer
som tradisjonelt legges til denne dagen. 

Dagen ble nok 8.mars fordi det var den som passet! Men,
en skal ikke se bort fra at høstens omfattende program,
ikke minst med ”Salmeboka fra A til Å” i Trondheim,
bidrog til at kveldens konsert ble flyttet til etter nyttår…

Publikum fikk møte et kirkerom som kun var lyst opp
med levende lys, med de kvinnelige kormedlemmene
spredt nedover langs sideveggene. Riktig stemningsfullt
ble det da korets røster stemte i Vitae Lux, på norsk
”Livets lys”! Sangen fikk danne bakteppe for kvinne-
stemmenes vandring opp mot kirkekoret. Livets lys er for
øvrig tonesatt av Frode Alnæs, en allsidig, jazzinspirert
gitarist og komponist, ikke minst kjent som bandmedlem
i Dance With a Stranger i mange år, mens arrangementet
er ved Stein Ivar Mortensen.

Neste sang, ”I ditt fine lys” er det Iver Kleive, kjent
musiker og organist, som står bak. Sangen vekslet
mellom kun kvinnestemmer og firestemmig kor. Kleive
er kjent for et bredt samarbeid med en rekke kjente musi-
kere innen mange ulike sjangre. Litt spesielt er det at han
i denne sangen lar et par strofer fra Grundtvigs
”Påskemorgen” slippe til. Effektfullt!

Flere av arrangementene var svenske, og først ut av disse
var ”I Guds tystnad får jag vara”, med meningsfull tekst
av Jonas Jonsson og melodi av Fredrik Sixten. Denne ble
fulgt av ”Nattens mørke”, som også markerte at kantoriet

fant sine plasser nede i stolradene for å gi plass for et par
solonumre.

Her overtok ”Biriprest” Hanne Moesgaard Skjesol med
solosang og framførte Gabriel Faures variant av Pie Jesu,
for øvrig av de mest kjente.  Hun ble akkompagnert av
Inger Schiager på piano, som så selv framførte en piano-
solo: Arabesque av den franske komponist Claude
Debussy.

Kantoriets 2. avdeling innledet med Prøysens ”Mitt hjer-
te er ditt”, i et arrangement der tenorene fører an i et par
av strofene. Melodien er ved Geir Holmsen, som for
øvrig også har samarbeidet med totningen May Britt
Andersen om å lage musikk for barn. Neste sang var ”Du
ser meg i augo” med tekst av Haldis Moren Vesaas (fak-
tisk født i Trysil!) og melodi av Terje Eliassen. Her kan
en i høyeste grad si at det er kvinnestemmene som gir
oss teksten mens mannsstemmene sørger for takt og
rytme. Det kan bli riktig flott!

Neste svenske på programmet var ”Gabriellas song”, fra
den vakre filmen Så som i himmelen, med tekst av Py
Bäckman og melodi av Stefan Nilsson. Mot slutten syng-
es det så taket er i ferd med å løfte seg!
Denne følges så av to nye solistinnslag, først kantoriets
Ole Jakob Rustad, som framfører Erik Byes svært vakre
(og alvorlige!) ”Vår Herres klinkekule”, med tonefølge
av Inger Schiager på piano. Deretter var det Ingers tur,
med ”Romanze” av R Schuman, kjent tysk komponist fra
første halvdel av 1800-tallet.
Alle tre solister høstet for øvrig velfortjent applaus etter
sine presentasjoner!

Korets 3.avdeling åpnet med nok en svenske,
”Aftonbön”, med tekst av Karin Boye og musikk av Egil

Flott koropplevelse i Seegård kirke:

Varme toner i vinterkvelden
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Hovland, en av de som har satt tone til flest norske sal-
mer. Diktet Aftonbön fikk for øvrig, som mange av Karin
Boyes dikt, melodi først mange år etter at diktet var blitt
til (og Karin selv var død). ”Bred dina vida vingar” fulg-
te så, en kjent og kjær salme forfattet av den like kjente
forfatteren, teologen og salmedikteren Lina Sandell. Hun
har flere for nordmenn kjente og kjære sanger på samvit-
tigheten, som Blott en dag og Ingen er så trygg i fare.

Konserten nærmet seg avslutning med en opprinnelig
keltisk tekst, oversatt til norsk av Hans Olav Mørk: ”Må
din veg komme deg i møte”, til en irsk folketone. Her ble
belysningen igjen dempet til levende lys, mens kvinne-
stemmene gikk nedover i kirkerommet og stilte seg langs
sideveggene i kirkerommet. Helt til sist fulgte et engelsk
innslag, ”Go with a song in your heart”, godt egnet med
tanke på at sangstunden nå var over.

Det vanket mye applaus på kantoriet denne gang, både til
slutt og underveis i konserten! ”Go with a song…”  ble
etter ønske servert nok en gang. Det vanket blomst på de
to solistene Hanne og Ole Jakob, samt organist og diri-

gent Inger. Det ble ikke tatt inngangspenger denne kvel-
den, men de som ønsket kunne legge igjen penger i kol-
lekt ved utgangen. Og, før publikum forlot kirken takket
de fleste av de 70 – 80 frammøtte ja til kirkekaffe, en
vellykket avslutning på en høyst vellykket og finstemt
konsert.

Tekst: Magnar Sjevelås
Foto: Bernt Nygård

Årets konfirmanter
Søndag 1. februar ble årets konfirmanter presentert i gudstjenesten i Nykirke. De kom inn i kirken i prosesjon
sammen med sokneprest Haraldur Ørn Gunnarsson. De har allerede deltatt i lysmesse og flere andre arrangement.
Konfirmantkullet teller ca 30 og de skal konfirmeres i Nykirke søndag 6. september og i Seegård kirke søndag
20. september, begge dager begynner gudstjenesten kl.11.00.

Foto: Bernt Nygård
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El-forsyning og
El. Installasjon

tlf 61 11 27 00 DOKKA
http://www.vokks.no

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

Tlf.: 61 18 37 35 - Mobil: 928 02 630 e-post: erik.hasli@c2i.net

Catering, cafe og selskapslokaler
Minnesamvær, bryllup eller bursdag?
Ta en prat med oss
Kontakt Jorun tlf. 61 18 40 80 eller
mob. 917 92265

 

 
VELKOMMEN 

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

TALAS, PÅ JOKER`N 

JJOOKKEERR SSNNEERRTTIINNGGDDAALL 
Tlf 406 01 943 

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

Avd. Snertingdal:
Roger Engen - 977 68950 og Steffan Stanes - 990 20530

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
01.02 Milla Jøstne
22.01 Elias Hoffsbakken

Gravferd
Arne Jonny Jaugland f. 1947
Hans Sveum f. 1927
Normann Menik Bergum f. 1932
Kristian Ulvesveen f. 1927

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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22. mars, Maria Budskapsdag
Nykirke kl.12.00. Høymesse,
Skjesol. Offer, Normisjon.

29. mars, Palmesøndag
Seegård kirke kl. 12.00
Barnas påskegudstjeneste.
Gunnarsson. Kari Drogseth.
Anledning til dåp.
Offer, Trosopplæring. Kirkekaffe.

2. april, Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19.00.
Skjærtorsdagsgudstj.
Gunnarsson. Nattverd. 
Offer: Menighetsarbeidet.
Kveldsmat.

3. april, Langfredag
Seegård kirke kl. 12.00
,Langfredagsgudstj.
Skjesol, Musikk v/Inger Schiager og
Asmund Hellerud.
Offer, Menighetsarbeidet.

5. april, 1.påskedag
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse.
Nattverd. Gunnarsson.
Offer: Immanuelkirkens daghjem.

12. april, 2.s.i. påsketiden
Betel kl. 12.00. Gunnarsson.
Konfirmanter deltar.
Kirkekaffe.Offer til bedehuset.

15. april,  onsdag
Seegård kirke kl.17.00, spagettiguds-
tjeneste. Gunnarsson. Starter
m/midd.måltid, avsluttes
med gudstjenestesamling i kirken.

26. april, 4.s.i. påsketiden
Nykirke kl.12.00. Våronnmesse.
Gunnarsson. Anledning til dåp.
Offer. Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

3. mai, 5.s.i. påsketiden
Seegård kirke kl.12.00. Høymesse.
Gunnarsson. Anledning til dåp.
Offer.

10. mai, 6.s.i. påsketiden
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Skjesol. Anledn.til dåp.
Offer: Trosopplæring.

17. mai,Grunnlovsdag
Nykirke kl. 10.30. fam.gudstj.
Gunnarsson.
Offer, Redd Barna

24. mai, 1.pinsedag
Seegård kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste.
Gunnarsson. Anledn. til dåp.
Offer, Menighetsarbeidet.

31. mai, treenighetssøndag
Nykirke kl. 12.00.
Høymesse. Gunnarsson.
Konfirmanter deltar. Anledn. til dåp.
Offer. Trosopplæring.

7. juni,2.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Gunnarsson.
Konfirmanter deltar.
Diakoniens dag. Kirkekaffe.
Offer,Trosopplæring

14. juni, 3.s.i. treenh.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Gunnarsson. Offer.

21. juni, 4.s.i. treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Skjesol.
Offer, Immanuelkirkens daghjem.

28. juni, 5.s.i. treenh.tid
Redalssetra, setermesse kl. 11.00
Gunnarsson. Offer.

Les gudstjenestelisten i Oppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening NLM:
Onsdag 29.4.kl.19.00.
Misjonsmøte
Onsdag 27.5.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betania
Onsdag 24.6.kl.19.00. Vi deltar på
Kampebu i Øvre Sn-dal
Søndag 23.8.kl.16.00. Stevne på
Betania

Skogheim Normisjon:
Onsdag 8.4.kl.19.00. Misjonsmøte
i Seegård kirke v/Ole Jakob
Dyrnes

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM:
Onsdag 15.4.kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel
Mandag (2.pinsedag)
25.5.kl.12.00. Stevne på Betel
Onsdag 24.6.kl.19.00.
Misjonsmøte på Kampebu v/Tor
Magne Normann

Regnbuen Misjonsforsamling
NLM:
(Kolbu,Snertingdal,Torpa og
Vardal)
Lørdag 9.5.kl.12.00
Formiddagsmøte i Seegård kirke
v/Kari Helene Haugen

Frist for stoff
til neste nummer er 

mandag 5. mai

Velkommen til

gudstjeneste


