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Vårkonsert i Seegård kirke
Biri Snertingdal kantori holdt tirsdag 2. juni sin tradisjonelle vårkonsert i Seegård kirke.

Denne gang var Grande mannskor invitert med,
og korene hadde hver sine avdelinger i tillegg til

at de framførte ett nummer sammen.
Konserten inneholdt også enkelte solistinnslag.

Les mer på side 9 og 10
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I fokus nå
VÅRHILSEN
Kalenderen viser 11. mai. Ute er det snøblandet regn, sur vind og 3,2
grader. Ikke akkurat vår, eller?

Men vi bor jo lagt mot nord, og et ordtak lyder at: « Mai kulde, gjør
bondens lader fulle». Så håper vi at det slår til.

Håp, ja! Er det ikke fint at vi bevarer håpet? Livet går opp og ned. Noen
ganger er en så full av bekymringer og angst at en ser ingen utvei. Så
plutselig kan dette bli snudd om til håp, det tennes et lys inni deg.
Det som får angsten til å snu er Jesu ord: « Kom til meg alle som stre-
ver og bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile.» Er ikke dette en stor
trøst? Når en føler at ingen forstår en, at ting er så vanskelige at man
kvier seg for å snakke med noen om det, da er Jesus der. Han tar imot
alt vi bærer på og viser oss at vi ikke er alene.

Så, plutselig er det ikke så farlig om været er dårligere enn vi forventer,
en maidag. Været gir meg ikke angst og bekymring, men det er et bilde
på livet.

Det er grått og tungt, men plutselig klarner det i skylaget, jeg skotter ut
og det grønnes da virkelig på det store lerketreet, liljene har store knop-
per, kanskje springer de ut til 17. mai...

Jeg blir fylt av glede, jeg er med i den norske våren, og etter den en
lang sommer. De norske årstidene er flotte og livet er godt å leve.

EN GOD SOMMER TIL HVER OG EN
Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor,
Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer ved alt som før var dødt.
De blide stråler varmer, og alt på ny blir født.

ÅIE
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Oppslagstavla
Kreftinnsamlingsaksjonen 2015
Snertingdal Bygdekvinnelag vil få takke for innsat-
sen til alle som var med på årets
Kreftinnsamlingssaksjon. Vil også få takke for giverg-
leden folk viste. Det ble samlet inn i alt kr. 15793,-. Vi
vil også rette en stor takk til Jorun Håkonsen på Tone’s
Matbar for gjestfriheten og for god servering.

Med vennlig hilsen
Åse F. Rognstad, sekr.

SNERTINGDAL
OMSORGSSENTER
TAKKER HJERTELIGST FOR GAVEN
VED RANDI RYTTERSVEEN`S
BEGRAVELSE

Babysang
starter opp igjen
tirsdag den
6. oktober i
Seegård kirke
kl. 11.30

Fasteaksjonen 2015
Den landsomfattende aksjonen er grunnmuren for alt arbeid som Kirkens
Nødhjelp driver med. Ca 33mill kroner kom det inn på landsbasis 22.– 24.
mars. Dette gode resultatet fører til at Kirkens Nødhjelps mange prosjekter
kan fortsette som f.eks skoletiltak for barn og voksne, helsearbeid, vann-
prosjekter og katastrofearbeid for å nevne noe.

I Snertingdal fikk vi år inn 29.718 kr, et meget godt resultat. Det er en
økning på litt over 2000 kroner fra i fjor. Takket være årets konfirmanter,
deres foreldre/ foresatte, frivillige og medlemmer fra menighetsrådet /dia-
koniutvalg ble årets aksjon vellykket.

I forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Nepal jobber nå Kirkens Nødhjelp
med å sikre tilgang til reint vann og trygge sanitærforhold i de berørte
områdene. De beregner å kunne hjelpe ca 60.000 mennesker med reint vatn
gjennom boring. Dette er på oppdrag fra FN og utenriksdepartementet i
Norge. Kirkens Nødhjelp har også vannrenseutstyr som skal rense foruren-
set elvevann til trykt drikkevann. I slike katastrofer som nå har skjedd i
Nepal er reint vatn og midlertidige sanitæranlegg noe av det aller viktigste
å få på plass.

Deler av innsamlede midler fra fasteaksjonen vil bli brukt til nødhjelp i det
hardt rammede Nepal.

Til slutt en stor takk til alle som på en eller annen måte var med på fasteak-
sjonen i Snertingdal.

Med hilsen John Olav

Andakts-
telefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Snertingdal
musikkforening
takker hjertelig for minegaven vi fikk i
forbindelse med Per Arnold Haugens
bortgang.

Med hilsen Ole Ludvig Tomter

HJEMMETS VENNER
takker hjerteligst for gaven
ved Gerd Solberg sin bisettelse og
Ottar Kåre Markeng sin begravelse.

Jakt og friluftsleir
Inspirasjonshelg for friluftsinteresserte
mannfolk (i alle aldre) på
Livoll Ungdomssenter
(v/Gålå i Gudbrandsdalen)
18.– 20. september 2015
Påmelding til NLM, Region Øst
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Min salme
Det er mange fine sanger og salmer jeg er glad
i. I min skoletid startet vi dagen med sang/
salme. Og i konfirmasjonstiden måtte vi pugge
utenat mange salmer som huskes den dag i
dag.

Blant mange fine velger jeg meg
«Navnet Jesus blekner aldri».
Den står på nr. 86 i Norsk salmebok.

Navnet Jesus blekner aldri
Tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig.
Ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle.
Skyter stadig friske skudd,
Det har evnen til å samle.
Alle sjeler inn til Gud.

Refreng:
Navnet Jesus må jeg elske.
Det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse.
Intet annet frelse kan.

Jesus navn! Hvor skjønt det klinger.
La det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og
trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker,
som et fyrlys Jesu navn.
Og hver hjem’løs seiler vinkes
inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesus-navnet lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen.

Jeg sender stafettpinnen videre til
Anne Beate R. Sveum.

Med hilsen Toril Bekkelund

Andakt
Kvinner som dikter i Bibelen

Bibelen forteller historier om forskjellige mennesker i
forskjellige situasjoner. Både mennesker som driver med
de vanlige dagligdags oppgavene og ikke minst mennes-
ker som er i nød, tvil og sorg. I det siste har jeg vært litt
opptatt av kvinner i Bibelen og fortellinger om dem.
Noen av fortellingene i det gamle testamentet har fokus
på tekster de har skrevet.

En av disse kvinnene er Hanna. Vi leser om Hanna i
Første Samuelsbok. Hannas største ønske i livet var å få
et barn. I samfunnet hun bodde i, så alle ned på kvinner
som ikke kunne få barn, disse kvinnene var udugelige og
uten virkelig verdi. Hannas hjerte var fult av sorg og hun
ba intenst til Gud om hun kunne få barn. Og hun fikk
barn. Hun fødte en gutt, og i sin takknemlighet skrev hun
en lovsang som vi kan lese om i 2. Kapitel i Første
Samuelsbok, Hannas Lovsang.

En annen kvinne er Mirjam, Moses søster. Moses fikk
mye hjelp fra sine søsken, Mirjam og Aron, i oppgaven
Gud hadde valgt ham til, som leder for Israel og føre dem
ut av Egypt. I 2. Mosebok kapitel 15 er fortellingen om
Mirjam og flere kvinner som omfavner livet, synger lov-
sanger og danser, når de så hvordan Gud hadde kløvd
Sivsjøen og Israelittene kunne gå til den andre siden av
sjøen i flukt fra Faraos vogner og krigere.

Denne teksten er regnet som en av de eldste tekstene i
hele Bibelen.
I Dommerne 4. Kapitel er det fortelling av Deborah. Hun
var en av de første lederne ( dommerne), for sin nasjon.
Deborah var veldig godt likt som dommer og hele nasjo-
nen var glad i henne. Etter en vellykket kamp skriver
Deborah seiers lovsang som vi kan lese i 5. kapitel.
Det er næringsrikt, interessant og spennende å bli kjent
med folk i Bibelen. På varme sommerdager som vi har
foran oss er det  godt å ta Bibelen i hånden, sette seg ut i
hagen og lese litt og kose seg.

God sommer til alle sammen.

Hilsen Haraldur
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Under årets generalforsamling i
Snertingdalshallen ble hallens 25 års
jubileum markert ved at byggmester
Ingolf Bjørke var invitert og det ble
servert bløtkake og kaffe.

Ingolf Bjørke var den eneste ansatte
under byggingen av hallen og i sin
tale sa Olav Ringsrud at Bjørke var
helt unik med sin dyktighet som
praktisk byggeleder. Han var en ene-
stående dyktig håndverker og han
hadde alltid planene klare i god tid
med tanke på materialinnkjøp osv.
Dessuten hadde han en fantastisk
god kontakt med dugnadslagene som
kom på kveldstid, og konkrete opp-
gaver var alltid tilrettelagt slik at
dugnadsøktene ble effektive og lyst-
betonte. Dette var helt avgjørende
for framdriften i prosjektet. Det
hører også med til historien at han
selv deltok som dugnadsleder en fast
kveld i uka gjennom hele byggeperi-
oden.

Sammen mintes de hvordan avtaler
med leverandører ble inngått og
nevnte spesielt den gode avtalen med
Moelven limtre som var helt unik for
å kunne realisere byggeprosjektet.

Olav Ringsrud ble i sin tur hedret av
nåværende styreleder Kåre Haugen.
Han sa at Olav er den direkte årsak
til at hallen står her i dag. Med sin
iver og sitt pågangsmot klarte han å
organisere dugnadsarbeidet,  stå for
innkjøp og inngå avtaler om finansi-
ering m.m.

Forøvrig ble siste års årsmelding og
regnskap godkjent og sittende styre
gjenvalgt med Kåre Haugen som sty-
rets leder.

Tekst og foto: Bernt Nygård

Snertingdalshallen 25 år:

Ingolf Bjørke og Olav
Ringsrud hedret

Byggmester Ingolf Bjørke og Olav Ringsrud fikk gave og blomster av styre-
leder Kåre Haugen

Fra venstre Kåre Haugen, Ingolf Bjørke, Per Erik Sørlie og Olav Ringsrud
mimret om tiden da hallen var ny
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På vårparten fikk undertegnede en
tekstmelding fra Arne Refstad, med
forespørsel om å ta en tur innom
familien Refstad i Dalheimvegen, de
hadde noe å vise meg.

Arne fortalte at han hadde vært i
Seegård kirke på konsert m/Biri
Snertingdal kantori i mars, der hadde
han fått en ide, om at et bilde han
hadde laget, kunne passe på kirketor-
get i Seegård kirke over døra inn til
kirkerommet.

Arne Refstad ble invitert til et

menighetsrådsmøtet der han presen-
terte bildet.

Bildet er laget i flere typer metall
som er flott satt sammen. Hva moti-
vet forestiller er opp til øyet som ser,
men i sentrum sees tydelig mennes-
ker, store og små, og over disse strå-
ler en sol med «himmelsk glans».
Kunstneren selv, hadde forslag om at
motivet var Jesus som rekker ut sine
hender og sier:

«La de små barn komme til meg».
Undertegnede tenkte umiddelbart på

oppstandelsen, eller «Å jeg så en ny
himmel og en ny jord.»

Kunstneren var selv behjelpelig med
å montere bildet på kirketorget.
Til deg som kommer til kirken, løft
blikket og du vil se livet og lyset
som strømmer ut fra bildet!

Snertingdal menighetsråd takker hjer-
telig for denne flotte gaven, den vil
glede vår menighet i generasjoner.

Åse Irene Engen
menighetsrådsleder

Nytt bilde på kirketorget i Seegård
Arne Refstad har gitt et av sine kunstverk til Segård kirke

Fest for frivillige medhjelpere
Fredag 29. mai hadde menighetsrådet invi-
tert frivillige medhjelpere til fest i Seegård
kirke. Leder Åse Irene Engen sa til de
rundt 20 frammøtte at menighetsrådet på
denne måten ville vise sin takknemlighet
for de mange oppgavene de forskjellige
hjalp til med. Det ble servert Indisk kyl-
lingsuppe og kaffe og bløtkake som alt
smakte godt.

Kveldens underholdning ble framført av
Haraldur «ELVIS» Gunnarson som sang
en Islandsk sang og Anne Lise Aaslund
som leste stykker av Alf Prøysen. Det var
også allsang, ledet av Eva Ulven Hoff på
piano. Alt i alt ble dette en hyggelig kveld
for alle.

Foto: Bernt Nygård

Kveldens underholdning ble
framført av Haraldur «ELVIS»
Gunnarson som sang en Islandsk
sang og

Anne Lise Aaslund som leste
stykker av Alf Prøysen
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”No livnar det i lundar…”
Årsmøtet i Hjemmets venner falt i år på søndag 26.april. Tittelen over
henspeiler på sangen som passer så godt for denne årstid – og som fikk
lov til å åpne arrangementet som allsang. Et blikk ut av vinduet kunne
kanskje legge en demper på slike vårlige følelser, med et vær som ikke
helt har stått i stil med årstida, men slikt kan en ikke bry seg med på
slikt et arrangement.

Årsmøtet arrangeres samtidig med vårfest, noe som sannsynligvis er en
av grunnene til godt oppmøte. Det var det også i år, med rundt 75 delta-
kere. Årsmøtet ble, tradisjonen tro, avviklet først, og årsberetning, regn-
skap og valg ble godkjent uten innsigelser. Årsberetningen er for øvrig å
finne annet sted i dette nummeret av På kirkevangen.

I år var det Elisabeth Aasheim som sto for underholdningen, med sang
og opplesinger. Hennes første avdeling innledet vårfesten. En medtenkt
musiker hadde meldt avbud rett i forkant av arrangementet. Men
Elisabeth er dreven ”entertainer”, med erfaringer fra langt større scener
enn Snertingdal omsorgssenter. Med stødig stemme serverte hun den ene
perlen etter den andre, og Prøysen er som alltid aktuell «medspiller» på
laget. Også litterære godbiter med snert kom fra hennes munn. Litt hum-
ring gjør seg alltid! Og, det er god «medisin» i både sang og latter!

God mat hører med til slikt et arrangement. Nydelige snitter med masse
godt pålegg var tilberedt på kjøkkenet ved omsorgssenteret, og kakene
var kjøpt hos Sveen på Østsinniåsen, som vanlig av to slag: marsipan og
krem. Det kan sies at det ikke var mye igjen på fatene etter måltidet!
Åresalg hører også med! Denne gang ble det solgt årer for kr.5700,-!
Som en ny vri ble noen få årer som ikke var solgt på vanlig vis auksjo-
nert bort, uten at særlig mange satt med følelsen av å ha gjort noe røver-
kjøp av den grunn. Men, alle årene ble solgt! Antall gevinster var høyt,
og også denne gang var Hjemmets venner støttet av sponsorer, både
enkeltpersoner og bedrifter. En «god trekning» skaper alltid god stem-
ning, og med så mange gevinster er sjansen stor for at vinnerne sitter
spredt utover i hele lokalet … Til slutt er det på sin plass å rette en takk
til alle de som bidrar at disse arrangementene lar seg gjennomføre!

Elisabeth Aasheim har ord og stemme i sin makt, enten det gjelder opp-
lesninger eller praktfull sang

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Årsberetning for
Hjemmets Venner 2014

Styret har bestått av:
Leder: Magnar Sjevelås
Nestleder: Melvin Engen
Kasserer: Vera Engevold
Sekretær: Anne Lise Øversveen (ny)
Styremedlemmer: Toril Brobakken (ny)
og Arnhild Stenseth
Møtende vara.: Åshild Jostad
Ansattes rep.: Inger Aalseth

Valgkomité: Åse Irene Engen og
Magne Ø. Bekkelund
Revisor: Odd Nyseth

Hjemmets Venner hadde 92 medlemmer
i 2014. Vi har avholdt 3 styremøter.

Styret har (på omgang) vært og servert
og ordnet underholdning.
l Juli jordbær med tilbehør
l Oktober sjokoladekake
l November kake
l Desember rakafisk med tilbehør

Faste arrangement:
Juletrefest – vårfest m/ årsmøte – grill-
fest - og i år 30- årsfest.  

Vårfest med årsmøte 4.mai:
Det var ca. 75 personer til stede. Solfrid
Ødegårdstuen og Anne Aaslund gikk ut
av styret. Nye ble Anne Lise Øversveen
og Toril Brobakken. Underholdningen
sørget Svein Øversveen og Morten
Johansen for. Det ble servert snitter og
marsipankake. Åresalget innbrakte nes-
ten kr. 6000,-. Solfrid og Anne ble tak-
ket med blomster for deres flotte inn-
sats i foreningen.

Grillfest 3.august:
Værgudene var ikke på vår side så reg-
net høljet ned. Ca. 70 personer hadde
funnet veien allikevel.
Kjøkkenpersonalet hadde ordnet det
meste så grillinga ordnet Trond Jostad
og Kjell Engevold. Underholdninga
bestod av Monica og Rune Torp.
Loddsalget innbrakte ca. kr.4000,-.

Jubileumsfesten 28.september (30 år):
Varaordfører Torvild Sveen ønsket de
80 frammøtte velkommen og hadde
med kr. 5000,- fra kommunen. 

forts. neste side
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Fra forrige side:
Underholdninga besto av:
Overraskelsen ved tidligere ansatte
(dvs. 4 som alle jobbet ved Hjemmet
for 30 år sia) Magnar Sjevelås – Tove
Røstad (torader) – Åse Engen (gitar) –
Kirsten Alund, som spillende og syng-
ende «reisende følge». Høstet stor app-
laus!  

Vi fikk så to avdelinger Prøysen: Først
Harald og Hans Erik Sveum som leste
og sang. Evald Fredholm sang og spilte.
Alle fikk velfortjent applaus.

Magnar ble hedret med medalje og pla-
kett. Han orienterte også om mye som
Hjemmets venner har bidratt med i 30
år. Olava Granseth og Trygve Jostad var
der fra det første styret. Kirsten
Rønningsveen var også bedt, kunne
ikke komme men hadde sendt flott
blomst (Hun ga også pengegave rett
etter festen).

Det ble servert flott viltgryte med tilbe-
hør og marsipankake til dessert.
Elgkjøttet var sponset av Engen og
Aalseth.

Juletrefesten 11.januar 2014:
Det deltok ca. 75 personer på festen.
Underholdninga ble besørget av 5 per-
soner fra Snertingdal musikklag.
Serveringa var som vanlig på juletrefes-
ten. Mange gikk rundt juletreet til stor
glede for beboerne.

Hjemmets Venner vil til slutt takke for
alle gode bidrag i form av gaver –
underholdning, - kjøkkenpersonale og
alle som tar i et tak ved arrangemen-
tene.  

Anne Lise Øversveen
Sekretær

Konsert med SKRUK
Lørdag 2. mai var det storfint besøk i Seegård kirke av det kjente
Sunnmøre Kristelige Ungdomskor eller populært kalt SKRUK. Deres
mangeårige dirigent Per Oddvar Hildre ønsket velkommen og fortalte
om sangene som ble framført. De åpnet med å synge Fader vår på
arameisk, språket som Jesus brukte og på melodi fra den tiden. De sang
Å var jeg Jesus mer deg lik, av Mathias Orheim og Eg veit i himmelrik
ei borg, oversatt fra Tysk av Bernt Støylen i 1906. De sang også sanger
av Knut Nystedt og en som er oversatt eller gjendiktet av Erik Hillestad.
Gospelsanger er utbredt over hele verden og avslutningsvis sang de to
slike sanger og på den ene var Ingunn Ekern fra Biristrand en av solis-
tene.

Foto: Bernt Nygård

Deres mangeårige dirigent Per Oddvar Hildre ønsket velkommen og
fortalte om sangene som ble framført

De framførte to gospelsanger hvor Ingunn Ekern fra Biristrand en av
solistene
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Vårkonsert
i Seegård
kirke
Biri Snertingdal kantori holdt tirsdag
2.juni sin tradisjonelle vårkonsert i
Seegård kirke. Denne gang var
Grande mannskor invitert med, og
korene hadde hver sine avdelinger i
tillegg til at de framførte ett nummer
sammen. Konserten inneholdt også
enkelte solistinnslag

Begge kor tonet inn til ”Brureslått fra
Øye”, i et arrangement av Henning
Sommerro. Kantoriet ga stemmer til bru-
reslåtten, med tonefølge av dirigent
Inger Schiager på kirkeorgelet.
Kantoriet hadde på sitt repertoar noe
kjent og noe nytt.  Blant de sistnevnte
var ”Skaperverket”, opprinnelig fra eng-
elsk (All things bright and beautiful),
med musikk av John Rutter, en engelsk
komponist som er godt kjent for spesielt
kirkemusikk. Den norske oversettelsen
er ved Arne Kildal. Den andre sangen
kantoriet innledet med var ”Blå salme” -
som har stått på korets repertoar i en
årrekke, med tekst av Erik Bye og melo-
di/ arrangement av Henning Sommerro.
Her veksler det mellom dame- og herre-
stemmer i det man må kunne kalle for et
stemningsfullt arrangement. Så fulgte
den svenske ”Ut i vår hage” etter en
svensk folketone.

Grande mannskor og dirigent Asmund
Kristiansen åpnet sin første avdeling
med ”Lovsang” og fortsatte med ”Du
hyrde”, begge av D. Bortniansky, en rus-
sisk komponist, kapellmester og korle-
der som levde for 200 år siden. Det er en
egen malmfull klang i stemmene i et
mannskor som kommer godt til sin rett i
denne type sanger. Deretter fulgte ”Til ei
lita jente” av Johan H Grimstad, en
sunnmørsk komponist, dirigent og tekst-
forfatter. Børre Mathias Lilleengen
hadde solistnumre med vakker baryton.

En annen av kveldens solister var Hanne
Moesgaard Skjesoel, presten i Biri.
”Solveigs sang” klang vakkert ut i kirke-
rommet til akkompagnement av Inger
Schiager på piano. Denne sangen inngår
i Edvard Griegs scenemusikk til Peer

Ole Jakob Rustad framførte Prøysens «Blåklokkevikua» som solist, akkompagnert av
Inger Schiager på piano

Børre Mathias
Lilleengen hadde
solistnumre med
vakker baryton
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Gynt, det nasjonale hovedverk fra
Henrik Ibsens hånd, og er for nasjonal-
skatt å regne.

Kantoriet vartet i sin neste avdeling opp
med to sanger fra ”Prøysenåret” vi har
lagt bak oss: ”Mitt hjerte er ditt” med
tekst av Alf Prøysen og melodi av Geir
Holmsen, kjent også fra sitt samarbeid
med May Britt Andersen om musikk for
barn. Så fulgte den spenstige (og sprel-
ske?) ”Mazurka” (Jentelokken) med
tekst av Geirr Lystrup og arrangement
av Andrew Smith. Som tredje sang i
denne avdelingen kom ”I denna  ljuva
sommartid”, med tekst av  Gerhardt
Hallquist og melodi ved Anders Ôhr-
wall, kjent bl a som dirigent for
Radiokören i Sverige. Det er ingen tvil
om at Biri Snertingdal kantori har «falt
litt» for noen av de vakre sangskattene
nabolandet Sverige har frambrakt!

Så var det mannskoret sin tur igjen.
Først ute var ”Alf” , med tekst av Erik
Bye og arrangement ved Kjetil J B
Belsaas, korpedagog fra Kongsvinger.
Det sies at Erik Bye satte seg til å skrive
denne teksten umiddelbart etter at
beskjeden kom om at Alf Prøysen var
død. Deretter fulgte en av Vamps mest
kjente –og vakre; ”Liten fugl”, arr. H
Bæverfjord. Så fulgte ”Ved tjernet” av A
Ekhaugen og ”En ferjemanns vise”, sist-
nevnte med tekst av hedmarkingen Vidar
Sandbeck og arrangement ved Asmund
Hellerud fra Biristrand. Han står for
øvrig bak flere arrangementer for
Grande mannskor. Vakker barytonsolo
ved Børre Lilleengen ble lytterne til del
også i denne avdelingen.

Før kantoriets siste avdeling framførte
Ole Jakob Rustad  Prøysens
«Blåklokkevikua» som solist, akkom-
pagnert av Inger Schiager på piano.
Siste avdeling for kantoriet inneholdt
”So ro godt barn”, etter en norsk folke-
tone, og den nydelige ”Gabriellas song”
fra den like vakre filmen ”Så som i him-
melen”. Teksten er ved Py Bäckman,
svensk ”låtskriverske” og sangerske,
mens melodien er ved Stefan Nilsson -
med korsats av Lars Wallenäs.

Helt til slutt fulgte et felles nummer,
”Norsk fedralandssong”, kanskje bedre
kjent som ”Gud signe Norigs land”,
hvor begge kor stemte i og taket i
Seegård kirke nesten løftet seg. Teksten
er av Arne Garborg og melodien av
Oscar Borg, haldenseren som i sitt liv
satte tone til mange kjente sanger, noen
av dem vil vi vel i dag kalle «evergre-
ens». Siste vers ble gjentatt, med bistand
fra mange stemmer også fra salen.
Denne sangen var det Asmund
Kristiansen som dirigerte. Han sang i til-
legg sammen med kantoriet på mange av
sangene de framførte.

Det vanket blomster til solister og diri-
genter, overrakt med noen takkens ord
av Åse Engen fra menighetsrådet.
Kantoriet inviterte så alle de frammøtte
til kaffe etter forestillingen, en vellykket
avslutning på en melodiøs aften. Og et
betydelig antall hadde funnet veien til
kirken denne tirsdagskvelden.

En annen av kveldens solister var
Hanne Moesgaard Skjesoel, presten i
Biri. ”Solveigs sang” klang vakkert ut i
kirkerommet

Helt til slutt fulgte et felles
nummer, ”Norsk fedralands-
song”, kanskje bedre kjent
som ”Gud signe Norigs
land”

Tekst: Magnar Sjevelås
Foto: Bernt Nygård
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Valgliste Snertingdal
menighetsråd 2015
13. og 14. september
Her er lista over de som stiller til valg
på nytt menighetsråd. Vi gjengir noen
opplysninger de selv har gitt på et spør-
reskjema.

1. Skonnord, Kari
Nicola Herft, 46 år
Snertingdalsvegen 1621.
Resepsjonist. Erfaring
fra menighetsråd/ felles-
råd, klassekontakt og

FAU m.m. Ønsker en åpen og inklude-
rende kirke bygd på kirkens tradisjoner
og verdier.

2. Austad, Svein
Øyvind, 61 år
Steinsetgutua 55.
Pensjonert maler / drifts-
teknikker.

3. Skårstad, Sissel, 61 år
Seegårdvegen 95.
Pensjonert kjøkkenassis-
tent/ taxisjåfør. Erfaring
fra sanitetsforening.
Ønsker tiltak for barn og

unge, sang og musikk og konserter i kirka.

4. Smedsrud, Arve, 64 år
Øvre veg 590.
Pensjonert gårdbruker/
avisbud.

5. Tomter, Lene, 29 år
Gravåsvegen 329.
Selvstendig nærings-
drivende/bonde. Ønsker
at flere unge deltar i
menighetsarbeidet.

6. Seegård, Lars L, 68 år
Steinsetgutua 70.
Pensjonert bussjåfør/
daglig leder / maskinsel-
ger. Ønsker vår menig-
het skal oppleves som et

åpent, inkluderende og omsorgsfullt fel-
lesskap.

7. Brennhagen,
Birgit S., 56 år
Førskolelærer/pedago-
gisk leder. Hasligrenda
49. Førskolelærer. Har
hatt div. verv i sanitets-

foreningen.

8. Skundberg,
Lars Tore, 32 år
Ambjørsveen 53.
Selvstendig nærings-
drivende.

9. Hoff, Eva Ulven, 56 år
Snertingdalsvegen 1771.
Hjemmeværende hjelpe-
pleier/ bonde. Erfaring
fra FAU.

10. Schrøder, Gunn
Marit, 48 år
Dalheimvegen 71.
Kirketjener. Opptatt av
diakoni.

11. Skundberg, Anne
Grete, 61 år
Skundbergvegen 20.
Sjukepleier. Ønsker en
åpen og inkluderende
kirke, et naturlig møte-

sted for bygda, fellesskap/ nestekjærlig-
het, musikk og kulturliv.

Valglokaler:
Snertingdal sokn
Redalen skole
søndag 13.sept. - kl.15-19
mandag 14.sept. - kl.15-20
Snertingdal skole
søndag 13.sept. - kl.15-19
mandag 14.sept. - kl.10-20
Lindheim samfunnshus
søndag 13.sept. - kl.15-19
mandag 14.sept. - kl.15-20

Forhåndsstemmegivning:
Kirkekontoret i Gjøvik: 10.08.15 -
11.09.15 kl.08.00-15.30
Gjøvik rådhus – Møterom Vardal:
01.09.15 – 11.09.15 man -fred.
Åpningstider: 01.09. – 04.09.:
kl.08.00 -15.30
07.09. – 10.09.: kl.08.00 – 18.00
11.09.: Kl.08.00 – 15.30

Valgregler – menighetsråd
og bispedømmeråd
Kirkeloven:
§ 10-4. Når valgtinget er åpnet, får de
velgerne som er innført i manntallet
anledning til å stemme etter hvert som
de møter frem. Velgere som har for-
håndsstemt kan ikke avgi stemme.
Fremgangsmåten er slik: Velgeren går til
de utlagte stemmesedlene og vises deret-
ter til en del av valglokalet hvor ved-
kommende usett kan gjøre eventuelle
endringer på stemmeseddelen.
Stemmeseddelen, samt eventuell stem-
meseddel for valg til bispedømmeråd,
brettes deretter sammen med teksten inn.
Stemmesedlene stemples deretter med et
stempel som identifiserer hvilket sokn
stemmen(e) er avlagt i, og det settes ett
kryss i manntallet.
Velgeren legger så stemmeseddelen/
stemmesedlene, med påført stempel, i en
låst urne.
Velger som er ukjent for stemmemotta-
ker, skal legitimere seg.
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Foregår stemmegivningen på flere steder
i soknet, skal også velgere som ikke står
i vedkommende del av manntallet, få
adgang til å avgi stemme.

§ 10-5. Ved flertallsvalg kan velgeren:
(Menighetsrådet)
a. gi tilleggsstemme til kandidater på
valglisten ved å sette et kryss i ruten til
venstre for navnet. Ved opptellingen får
da kandidaten(e) to stemmer hver. Det
kan gis tilleggsstemme til opptil tre kan-
didater.
b. tilføye opptil tre navn på valglisten.
Disse kan ikke gis tilleggstemme, ver-
ken ved å sette kryss eller ved å gjenta
et navn.

Ved forholdstallsvalg kan
velgeren: (Bispedømmerådet)
a. gi tilleggstemme til kandidater på
valglisten ved å sette et kryss i ruten til
venstre for navnet. Ved opptellingen får
kandidaten(e) to stemmer hver. Det kan
gis tilleggsstemme til opptil tre kandida-
ter. b. føre opp inntil tre navn fra andre
valglister. Disse kan ikke gis tilleggs-
stemme, verken ved å sette kryss eller
ved å gjenta et navn.

Presentasjon av kandidatene på de to
listene til bispedømmerådsvalget ved
kirkevalget 2015 - Åpen folkekirkes
liste og nominasjonskomiteens liste:

Åpen folkekirkes programerklæring:
Åpen folkekirke vil sikre at Den norske
kirke forblir en åpen, bred og inklude-
rende folkekirke for alle. Åpen folkekir-
ke vil arbeide for at også likekjønnede
par kan gifte seg i kirken.

1: Gunhild Tomter Alstad (41) 
Førsteamanuensis, Vang i Hedmark

2: Marianne Kjøllesdal Dyrud (42) 
Adjunkt, Kapp

3: Finn Ragnvald Huseby (66) 
Personal- og organisasjonsdirektør, 
Elverum

4: John Jacques Washington Delourme 
(25) Student, Furnes  

5: Anne-Lise Marstein (53) 
Selvstendig næringsdrivende, Lom

6: Trond Egil Gellein Løkken (41) 
Adjunkt, Tolga

7: Henning Andersen 
Gravferdskonsulent,  Aurdal

8: Solbjørg Skruklien (54) Diakon/
frivilligleder, Øyer

9: Roald Braathen (69) Pensjonist, 
Brandbu

10: Grethe Lingum Gjertsen 
Spesialpedagog, Kongsvinger

11: Sidsel Lied (67) Professor i RLE, 
Ottestad

12: John Magne Pedersen Tangen 
Student, Løten

13: Ole Gustav Narud (57) 
Finanspolitisk rådgiver, Rena

14: Liv Melbye Wechsler (63) Adjunkt, 
Lena

15: Ole Midthun (20) Student, Elverum
16: Steinar Barstad (62) Fagdirektør, 

Fall
17: Ingvild Kessel (19) Student, Fåberg
18: Lasse Gran (68) Pensjonist, Kapp

Nominasjonskomitéens liste er prioritert
av en representant fra hvert prosti, opp-
nevnt av menighetsrådene i prostiet.
Kandidatene representerer ulike syn i
kirkeaktuelle spørsmål.

1: Dag Landmark (67) Pensjonist fra 
01.08.2015, Gjøvik

2: Torunn Elise Kvisberg (48) 
Tingrettsdommer, Lillehammer

3: Reidar Åsgård (72) Småbruker, 
Engerdal

4: Anne-Lise Brenna Ording (28) 
Student, Kongsvinger

5: Inger Johanne Reiestad Hansen (62)
Advokat, Hamar

6: Torstein Lerhol (29) Leder i 
Innovangsjon, Vang i Valdres

7: Gunnar Gjevre (59) Adjunkt med 
opprykk, Arneberg

8: Berit Elisabeth Meiningen (64) 
Fysioterapeut/osteopat, Lora

9: Øyvind Sogn (33) Daglig leder. 
Gårdbruker, Jevnaker

10: Lise Holland (70) Pensjonist, Moelv
11: Bjørg Antonsen (57) Avdelingssjef, 

Hunndalen
12: Lars Lien (55) Leder/professor, 

Hamar
13: Arnfinn Bjørgen (66) 

Misjonskonsulent NMS, Stange
14: Solveig Vatn Weisser (21) 

Stipendiat, Vang i Valdres
15: Arnfinn Uthus (58) Enhetsleder, 

Hernes
16: Elin Gravdal Øvrebotten (57) Lærer,

Jaren
17: Ragnar Løsnesløkken (41) 

Aktivitetsleder, Fåvang

Kirkevalget i Norge
er et valg som blir avholdt i den norske
kirke for å bestemme hvem som skal
styre kirken på lokalt og nasjonalt nivå.
Representanter til enighetsråd og bispe-
dømmeråd velges ed listevalg med åpne
lister.

Etter Kirkeforliket i 2008 ble valg av
representanter til bispedømmeråd
og kirkemøtet endret fra å være indirek-
te via menighetsrådene til å gjøres ved
direkte valg. Kirkevalget i 2009 ble
avholdt samtidig med stortingsvalget og
var det første kirkevalget med direkte
valg av medlemer til disse organene. 

Valgordningen som ble brukt var prefe-
ransevalg av typen single transferable
vote. Valget ble grundig evaluert og kri-
tisert for skuffende oppslutning, særlig
blant de mellom 15 og 18 år, for van-
skelig valgform og for at den alfabetiske
rekkefølgen på kandidatene viste seg å
gi utslag.

I 2011 ble kirkevalget avholdt samtidig
med kommunestyrevalget og fylkes-
tingsvalget. Da ble det valgt represen-
tanter til bispedømmet og menighetene i
den Den norske kirke for perioden 1.
januar 2012 til 31. desember 2015. 

Dette valget fant sted 11. og 12. septem-
ber, to år etter det siste kirkevalget som
ble avholdt 13. og 14. september 2009.
Det er over 3 millioner medlemmer i
den norske kirke, og 13,4% av disse
valgte å stemme ved kirkevalget i 2011. 

Oppslutningen ved kirkevalget i 1997
var på 3,0%, i 2005 var den på 4,3%,
mens oppslutningen i 2009 var på
13,1%. Likevel svarte dette ikke til for-
ventningene noen hadde, og Anne
Tingelstad Wøien sa i Stortinget at:
«Det har vært bred enighet om at opp-
slutninga om det kirkelige demokratiet
har vært for dårlig». Tross den svake
fremgangen siden forrige kirkevalg i
2009 ble valgordningen med preferanse-
valg vraket.

Før kirkevalget i Norge 2015 ble valg-
ordningen for kandidater til bispedøm-
meråd og kirkemøtet endret til listevalg.
I tillegg ble reglene for kumulering og
strykning endret. Det første ”kirkeparti-
et”, Åpen folkekirke, ble startet opp, og
nettverket Levende folkekirke ble orga-
nisert som en reaksjon på det.

Kilde: Wikipedia
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Tekst: Odd Martin Hesjadalen,
Gjøviks blad
Foto: Bernt Nygård

219 medlemmer kan nå kalle seg Årets
snertingdøl for 2014 etter at foreningen
Snertingdal Jakt og Fiske fikk denne
hederen under feiringen av 1. mai i
bygda. Dagens taler var nestleder Stian
Simensen i Gjøvik Arbeiderparti. Det
var Tom Sørensen som mottok beviset
på at Snertingdal Jakt og Fiske er kåret
til Årets snertingdøl for 2014. Han
kunne fortelle at leder Cato Bergfinn
Alund var forhindret fra å delta da han,
selvfølgelig, var på jakt. Denne gangen
var det vill - svinjakt i Sverige som opp-
tok ham. – Men en slik heder er det ikke
bare lederen som bør ta del i. Den gjel-
der alle våre 219 medlemmer, som har
gjort at foreningen vår har blitt kjent for
sine aktiviteter langt utenfor bygdas
grenser, sier Tom Sørensen. Derfor var
også en del av medlemmene til stede
under markeringen utenfor bygdas bo–
og omsorgssenter 1. mai. Satser på barn
og unge Foreningen ble stiftet i 1996 og
har i dag medlemmer fra tre - fire års
alderen til over 80. – Vi har mellom 100
og 120 aktiviteter i året. Vår hovedakti-
vitet er barne- og ungdomsarbeid, noe vi
er stolte av å ha fått til. Oppslutningen er
stor og våre ungdommer blir faktisk
invitert til andre foreninger for å fortelle
om hva de driver med og hva som har
vært og er en slik stor suksess for oss,
sier Sørensen. – Dette har blitt et begrep
i bygda og barn og unge vil gjerne være
med på våre tiltak. Samlingssted er en
base camp nede ved Stokkelva, forteller
han. Komiteen bak Årets snertingdøl-
pris består av medlemmer fra bygdas
sanitetsforening, idrettslaget, pensjonist-
foreningen, arbeiderlag og et jakt og
fiske-foreningen. Willy Østeng, som
delte ut prisen på vegne av komiteen,
kunne fortelle at hovedkriteriet for å
motta æresbevisningen i form av en pla-
kett, er at mottaker har bidratt til å gjøre
Snertingdal kjent på en positiv måte
utenfor bygda, samt for å jobbe for gode
aktiviteter i bygda. Mer enn olje og gass
Dagens 1. mai-taler var Stian Simensen,
som er nestleder i Gjøvik Arbeiderparti.

Han minnet de tilstede-
værende på hvorfor vi
feirer Arbeidernes fri-
hetsdag og hvorfor den
er like viktig i dag og i
framtiden. – Noen sier
at grunnen til at Norge
har blitt et så rikt og
godt land å leve i, ene
og alene skyldes flak-
sen vi hadde med å
finne olje og gass i
Nordsjøen. Men det er
ikke hele sannheten.
Uten en sterk organise-
ring og innsatsen fra de
mange arbeiderne,
hadde ikke vi vært hvor
vi er i dag som sam-
funn og nasjon, mener
Simensen. Han klandret
den nåværende regjeringen for å bryte
ned og smuldre opp det arbeiderklassen
og arbeiderstyret i tiårene etter krigen
har bygd opp av velferd, sosiale goder
og fellesskap. – Det organiserte arbeids-
livet og en god arbeidsmiljølov skal ha
mye av æren for dette. Den vil de nå
endre, slik at vi skal få søndagsåpne
butikker. Dette er å gå bakvendt inn i
framtida. I dag foregår det en verdikamp
mellom høyresiden og venstresiden, der
velferdssamfunnet vi har bygd opp står i
fare for å brytes ned, sier han. Simensen
snakket videre om de mange krisene og

krigene som finner sted i Midt–Østen og
det store antall båtflyktninger i
Middelhavet. – Her bør og må Norge
bidra enda mer for å finne gode løsning-
er. Vi må også ta inn flere flyktninger og
gi disse det trygge og anstendige livet de
ikke finner i sine hjemland, understreker
Stian Simensen. Som vanlig under små
og store begivenheter i bygda, var det
Snertingdal Musikkforening som sto for
de musikalske innslagene, og det på en
utmerket måte.

219 personer kan kalle seg
«Årets snertingdøl»

Dagens taler nestleder Stian Simensen i Gjøvik Arbeiderparti
og Tom Sørensen som mottok beviset på at Snertingdal Jakt
og Fiske er kåret til Årets snertingdøl for 2014

Snertingdal Musikkforening og skolekorpset sto for de musikalske innslagene, og det
på en utmerket måte
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Hei alle sammen!

Først vil jeg takke for tilliten, for at vi
ble nominerte til årets Snertingdøl
2014. Denne prisen setter vi høyt, og
at lokalsamfunnet synes at vi fortjener
det, gjør at en føler seg ydmyk, beæret
og stolt av det som er gjort. Dette
hadde ikke vært mulig hvis vi ikke
hadde hatt så mange og gode tillit-
svalgte som jobber utrettelig med sin
interesse innen jakt, fiske, og frilufts-
liv, og med barn og ungdom. Som
leder av foreningen så er man privile-
gert som har med seg slike mennesker.
Som jeg så mange ganger har sagt, jeg
bukker dyp og tar av meg hatten for
den jobben tillitsvalgte i foreningen
gjør.

Snertingdal Jeger og Fiskerforening
ble stiftet 17.01.1996.
Vi hadde i starten forskjellige sam-
lingspunkter/klubbhus, med bla
«Bekken Bygget» og Næringssenteret
som de første plasser. Etter hvert så
inngikk vi en avtale med Snertingdal
Skytterlag, og bygde vårt eget klubb-

hus, som ble klart til vi feiret 10 års
jubileum 2006. Der holder vi fortsatt
til og har dette som et utgangspunkt
for alle våre aktiviteter. Og med ca.
120 aktivitetsdager i året så var det en
selvfølge at vi skulle ha en plass som
vi definerte som vår. Derfor var det et
prioritert område å ha et klubbhus som
vi kunne bruke som samlingspunkt, og
identifisere oss med.

Ved årsmøte 2015 så er vi 45 tillit-
svalgte, og så har vi litt over 200 med-
lemmer, og ca. halvparten er barn og
ungdom. Og det setter vi pris på, da vi
har fokus på aktiviteter for barn og
unge, med å lære de opp til å bruke
naturen og det den tilbyr, som en del
av sitt daglige liv.

Som informasjonskilder så bruker vi
eget medlemsblad som kommer ut 4
ganger i året. Vi er selvfølgelig på
nett, med egne hjemmesider.
www.njff.no/snertingdal. Og
Facebook, som dere kan søke på
Snertingdal JFF, er i dag en selvfølge
for å henge med i tiden. Dere ser oss

også i lokalaviser, når de finner det
interessant nok å skrive om det vi dri-
ver med.

Vi har et hovedstyre i SJFF, med
underutvalg som tar seg av de forskjel-
lige fagområder for foreningen. Hvert
utvalg er bygd opp på samme måte,
med leder, nestleder, sekretær og sty-
remedlemmer, unntatt kasserer. SJFF
har kun en hovedkasserer til økonomi.
Hvert enkelt utvalg ligger inn under
denne. Dette for å ha kontroll på øko-
nomi.

Vi har et jaktutvalg som tar seg av
jegeropplæring med fadderordning.
Jaktfelt / leirdue- skyting og klubb-
mesterskap. Aversjons dressur. Skyte
kvelder. Jegerkvelder. Jaktturer. Barne
og ungdomsarbeid. Rovvilt kultivering
med konkurranse. Salg av hundefor.

Fiskeutvalget vårt tar seg av fiskekulti-
vering og tilrettelegging. Fiskekortsalg
i samarbeid med fiskeforvaltningen for
grunneierlagene. Konkurranser.
Isfiskecup. Størst fisk. Klubbmester-
skap. Fisketurer og arbeid med barn
og unge.

Natur og miljøutvalg tar for seg ting
som er rettet mot natur og miljø i nær-
område. Primært tilrettelegging / eta-
blering av fiske / tur stier i fbm vann
og elver i Snertingdal.

Ungdomsutvalget har hovedansvar for
barne og ungdomsarbeid i foreningen.
Planlegging og organisering av akti-
viteter, primært for aldersgruppen 9-15
år. Her er det mye forskjellige aktivite-
ter, slik som turer, overnattinger og
mange forskjellige utflukter, prosjekter
og interessante oppgaver.

Vi har også ei ungdomsgruppe, som

Presentasjon av
Snertingdal JFF

Familiedag på isen på Åbbårtjernet
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jobber primært mot ungdom i alder fra
16-25 år. Tar for seg ting som er rettet
mot ungdom i nærområde. Tilrette-
legging og planlegging av egne akti-
viteter, jakt og fisketurer, overnatting-
er, sosiale kvelder, skyting, osv.
Sist men ikke desto viktigere de er
«Faddere til den yngre garde».

Så har vi en kvinnegruppe, som har
aktiviteter som er tilrettelagt for
damer. Herunder turer, sosiale kvelder,
skyte aktiviteter, fisking, jaktturer, osv.

Som dere ser, så er det en mulighet for
alle og enhver. Vi er en godt spleiset
forening, med mange fine dager, turer
og aktiviteter. Har et miljø for kompet-
anseheving innen det tema du brenner
for, samt at du kan dele dette med
andre.

Økonomi i foreningen er god, og det
betegner en god drift over flere år. Vi
har som mål at vi ikke skal låne peng-
er, slik at vi slipper å jobbe på dugnad
for å betale lån og avdrag. Og det har
vi fått til. Alle våre bygg og anlegg er
gjeldfrie, og det skal også prioriteres i
fremtiden. Våre inntekter kommer av
medlemskontingent, eget medlemslot-
teri på høsten, sponsorer, prosjekt søk-
nader, fiskekort, dugnader, og grasro-
tandelen. Som dere ser så er det
mange strenger å spille på, men det er
alltid et spørsmål om penger og øko-
nomi.

Jeg utfordrer forresten de som ikke har
registrert en grasrotmottager på seg i
Norsk Tipping om å gjøre det. Da går
det 5% av det du tipper for, tilbake til
den du selv velger. Det er mange lag
og foreninger i Snertingdal som treng-
er dette, og vi setter jo selvfølgelig
ekstra pris på det om du velger oss
som din grasrotmottager. Si i fra der
dere leverer tipping, så ordner de
resten, med den Dere velger som mot-
tager.

Å være medlem i SJFF koster i fra
190,- som familiemedlem, til ca. 600,-
for et hovedmedlem, med bladet jakt
og fiske som inngår i prisen. Da får
dere også tilgang på alle medlemsfor-
deler som vi har.  Rabatert strøm, for-
sikring, drivstoff, klær, og utstyr, kurs
og arrangement, og gode avtaler med

lokale bedrifter, og aktører. Vi har
også tilgang på profilerte klær i alle
typer. Sist men ikke minst, muligheter
for kompetanseheving i et faglig og
kompetent fellesskap, stor påvirk-
ningskraft i et faglig sterkt miljø.
Her er det mange muligheter, så er det
av interesse så ta gjerne kontakt med
en av oss, og meld deg inn, alle er
hjertelig velkomne.

Så vil jeg også rette en takk til grun-
neiere, og rettighetshavere, grunneier-
lag, og alle våre sponsorer, avtalepart-
nere, og bidragsytere. Uten Deres vel-
vilje og hjelp, ville heller ikke dette
vært mulig å drive med. Vi er veldig
glade for det gode samarbeid vi har. Vi
håper også at dere ser verdien i å være
en medvirkende årsak til at SJFF har
satt jakt, fiske, og friluftsliv på kartet i
mange år, og det ønsker vi også å
gjøre i mange år fremover i sammen
med Dere.  

I skrivende stund, jobber vi på spreng

for å få ferdigstilt basecampen vår. En
stor takk til Arne Hellerud som lar oss
bruke dette unike område. Dette er
helt glimrende til dette formålet. Vi
skal for øvrig ha en villmarks camp
for vår barn og ungdomsgruppe 12-
14.06, så dette blir en innvielsesdag
for de nye byggene. Så vi gleder oss
stort.

Vil fra alle oss i Snertingdal JFF ønske
Dere en riktig god sommer. Benytt
sjansen til å komme dere ut i skog og
mark for å lade batterier og nyte frihe-
ten. Men husk at du ikke er alene, og
forlat området og hvileplasser i en slik
forfatning som du selv ønsker å finne
den. RENGJORT FOR SØPPEL.

God sommer!

Bergfinn Alund
Leder - Snertingdal JFF

Fiskekultivering
med flytting av
fisk fra elv til
vann

Fiskesommer på
Langvatnet



Glimt fra
17. mai
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Det var en
ung og blid
kirkevert
som møtte
oss i
Nykirke

17. maikomiteen hadde en kald og våt jobb
foran i toget

Det var ikke lettere for musikkerne, men kanskje de
holdt varmen

Femte trinn representerer Snertingdal skole her

Vått var det også for 2. trinn og alle de andre

Til slutt var det underholdning ved elever på
scena i gymnsalen

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”

Vått var det også for 2. trinn og alle de andre
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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
29.03. Henriette Fredriksen
26.04. Aurora Loeng
03.05. Tuva Sæther Nordhagen
31.05. Henriette Ødegård Hauglien
31.05. Jenny Sveine Hagen
07.06. Olivia Kokslien
14.06. Sander Bergengen Fruseth
14.06. Thea Nyseth
14.06. Emilie Brennhaugen

Vigsel
23.05. Gunn Jorun Nerseth og

Viktor Alund

Døde
Arne Johnny Haugland f. 1947
(navnet var skrevet feil i forrige nr.)
Benny Alvilde Rognlie f. 1926
Aud Jorunn Sveen f. 1945
Ottar Markeng f. 1920
Per Arnold Haugen f. 1946
Steinar Nordby f. 1950
Bente Irene Henriksveen f. 1963
Randi Ryttersveen f. 1937
Ingrid Marie Kompelien f. 1935

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



PÅ KIRKEVANGEN
20

12.juli, 7.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 10.00. Merk tiden!
Høymesse. Gunnarsson.
Anledn.til dåp.
Offer: Menighetsarbeidet

26.juli, 9.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 10.00.
Merk tiden!
Høymesse. Hanne Skjesol.
Anledn.til dåp.
Offer: NMS, Immanuelkirkens
daghjem

29.juli, Olsok
Kirketuften på Kirkerud
kl. 18.30
Friluftsgudstj. Hanne Skjesol.
Anledn.til dåp.
Offer: Kirkerudfondet.
Kirkekaffe v/bygdekvinnelaget.
Ta med stol.

9.august, 11.s.i,treenh.tid
Nykirke kl. 10.00. Merk tiden!
Høymesse. Hanne Skjesol.
Anledn.til dåp.
Offer.

23.august, 13.s.i.treenh.tid
Seegård kirke.kl.12.00.
Høymesse. Hanne Skjesol.
Anledning til dåp.
Offer:

30.august, Vingårdssøndagen.
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse/konfirmantmesse.
Gunnarsson.
Offer: Trosopplæring
Kirkekaffe.

6.september, 15.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 11.00. Merk tiden!
Konfirmasjon. Gunnarsson.
Offer: Trosopplæring

20.september, 17.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 11.00.
Merk tiden!
Konfirmasjon. Gunnarsson.
Offer: Trosopplæring

27.september, 18.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 12.00.Fam.gudstj.
Anledn.til dåp.Gunnarsson.
Offer:Trosopplæring.
Kirkekaffe.

Les gudstjenestelisten i
Oppland Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter
Markeng misjonsforening NLM:
Søndag 23.8. kl. 16.00
Stevne på Betania v/Inger
Strangstad. Sang
v/Sambandssekstetten fra
Lillehammer.

Øvre Snertingdal
Misjonsforening NLM:
Onsdag 26.8. kl.19.00.
Misjonsmøte på Betel

Frist for stoff
til neste nummer er 

lørdag 1. august

Velkommen til

gudstjeneste

Kirkesmil
BORDBØNN

Prestens seks år gamle datter
var en aktiv og vilter jente.
Noen ganger gikk aktivitetene
litt for langt og de voksne i
familien følte behov for å straf-
fe henne. Det ble gjort ved at
hun måtte sitte for seg selv
rundt et lite bord på kjøkkenet
og spise middag mens resten av
familien satt rundt et større
bord i det samme rommet.

Jenta opplevde straffen som
urettferdig. Hun var en kløpper
i bibelvers, og etter at de andre
i familien hadde sunget bord-
verset, folder hun hendene sine
og sier høyt: Kjære Gud, takk
for at du dekker bord for meg
like foran øynene på mine fien-
der.


