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E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
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I fokus nå
Fasteaksjonen 2016
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går av stabelen 13-15 mars. For
Snertingdal er aksjonsdagen tirsdag 15 mars. Overskriften for årets
aksjon er lik fjorårets «I kriser er vatn kritisk» dvs. at vatn og klima er
tema for årets aksjon.

Kirkens nødhjelp (KN) kjemper sammen med enkeltmennesker og orga-
nisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.
Kirkens Nødhjelp gir hjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvik-
ling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker K.N.
samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige
beslutninger. K.N. er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global
rettferdighet, men arbeidet utføres uten intensjon om å endre mennes-
kers religiøse tilhørighet.

Fasteaksjonen er hele menighetens aksjon.«den viktigste støtten
Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasje-
mentet i menighetene» sier generalsekretærene i K.N. Anne-Marie
Helland.

Det er mange i hele vårt utstrakte land som er med på denne dugnaden
for K.N. en gang i året. Over 40 000 bøssebærere som består av konfir-
manter og frivillige voksne, engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Her i
Snertingdal menighet er årets konfirmanter med på å danne grunnstam-
men i bøssbærerkorpset. Mange voksne er også med. I år er konfirmant-
gruppa liten. Derfor håper vi at mange frivillige voksne kan bli med
som bøssebærere, slik at alle rodene blir dekket.

Ta kontakt med diakon John Olav på tlf. 408 27011 hvis du har
anledning til å være med som bøssebærer eller sjåfør og dermed støtte
en god sak.

Ta godt imot årets
bøssebærere tirsdag 15. mars
fra kl. 17.30
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Oppslagstavla
Midtre Snertingdal sanitetsforening
Arrangerer eldrefest på:
Tabor, Dalheimv. 1. 2838 Snertingdal,
torsdag, 28.april 2016 kl. 18.00.
Det blir underholdning og servering.
VELKOMMEN!!

Påmelding til: Ingrid Bergli tlf: 611 84012.
Elise Klette mobil: 454 52685
Svar utbedes innen 22.april 2016.

Barnas påskegudstjeneste
20.mars, Palmesøndag
Seegård kirke kl. 12.00.
Haraldur Ørn Gunnarsson m/fl.
Offer:Trosopplæring

«Varme toner i vinterkvelden»
Korkonsert i Seegård kirke

Søndag 13.mars blir det konsert i Seegård kirke med Biri
Snertingdal Kantori og solister. I fjor vinter hadde koret
konsert med den samme tittelen, «Varme toner i vinter-
kvelden», og de ønsker å videreføre denne tradisjonen
dette året. I år faller konserten sammen med Maria
Budskapsdag og noen av sangene vil gjenspeile dette.

Sangsolister er Bjørnar Rognstad og Hanne
Moesgaard Skjesol.

Velkommen i Seegård kirke!
Søndag 13.mars kl.19.00. Bill. Voksne 100,- Barn gratis

Velkommen til møte på
Lindheim tirsdag 29. mars
kl. 19.00
Forfatter Thor Gotaas: Et muntert blikk på
Norsk skihistorie. Han er kjent fra Nrk og
har bl.a. skrevet bok om Birken og 5 mila.

Billetter Kr 100,- pr. person.
Kaffespleis
Arr. Snertingdalstreff

Vi takker hjerteligst for gaven ved
Else Nybakk begravelse.

Hjemmets venner

Velkommen til å bli med på Busstur til
Hadeland lørdag 18. juni

Avreise fra Kjerringelva kl. 8.30, Seegård kirke kl. 9.00, så
Øvre veg. Statoil Gjøvik kl. 9.30. Påstigning langs vegen.

Kl. 11.00. Hadeland folkemuseum. Omvisning
Halvdanshaugen, Dynnastien og St. Petri. Ta med niste
eller kjøp kaffe og vafler.
Kl. 13.30. Omvisning i Søsterkirkene på Granavollen.
Kl. 15.00. Omvisning og middag på Thorbjørnrud hotell,
Jevnaker (de er en av Norges beste lokalmatprodusenter).

Planen er å være hjemme ca. kl. 19.00.
Pris inkl. buss, mat og omvisning Kr 700,- pr person.
Påmelding til Bernt Nygård tlf. 952 40550 innen 1. juni.

Hilsen lokalhistoriegruppa Snertingdalstreff

Menighetens årsmøte
søndag 20. mars
etter gudstjenesten i Seegård kirke

Weekend på Golsfjellet
Åreeld ungdomsenter på Hermanstølen
har 3 separate utleieenheter for familier i
weekender og ferier til rimelige priser.
Hele leirstedet kan også leies av større
grupper fra menigheter og forsamlinger.
Åreeld ligger i et vakkert og aktivt støls-
område med gode muligheter for turer
sommer og vinter.

Oppkjørte løyper og gode forhold for
sykkelturer. For mer informasjon og
booking kontakt Solveig B. Nyseth
tlf. 99 58 99 66 el. sbnyseth@gmail.com
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Førjulsfest
i Seegård
kirke
Skogheim underavdeling av
Snertingdal Sanitetsforening invi-
terte pensjonister i nedre dalen til
førjulsfest i Seegård kirke søndag
22 nov 2015.På grunn av omorga-
nisering i Sanitetsforening en ble
festen arrangert av nå Nedre
Snertingdal Sanitetsforening.

Underholdningen ble besørget av
The Oldtimers, bestående denne
kvelden av Stein Villa på gitar,
banjo, munnspill, fiolin og sang.
Arne Willy Grønland trakterte
trekkspillet og Øyvind Nyseth
spilte fiolin. De formidlet
Gladsang og gamle låter etter både
Karl Sæter og Arne
Myhrvol. Allsangen fikk også god
kraft akkompagnert av disse musi-
kerne.

Tradisjonen tro hører det med
gløgg og pepperkaker i førjulstida,
og noe varm i koppen smaker godt
når vinteren har kommet.

Serveringen videre besto av snitter
og bløtkake, og praten gikk livlig
rundt bordene.

Tekst og foto: Turid Skundberg
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HVA HAR SKJEDD
MED BETEL?
Betel bedehus ble bygget og tatt i bruk i 1953. Betel er et trivelig bede-
hus som brukes til samlinger om Guds ord og leies ut til minnesamvær,
selskaper og møter.

Alderdommen skulle egentlig ikke tilsi at Betel skulle “skjelve” i
grunnen! Dessverre så er det oppdaget et “skjelvende” gulv, noe som
skyldes råteskader i gulvbjelkene.

For å ta vare på Betel, må gulvet skiftes. En entreprenør har sett på
skadene og utarbeidet et kostnadsoverslag på kr 140.000,- (inkl. mva)
for gulvet i storsalen. I tillegg viser det seg at både veslesalen, gang og
lagerrom har råteskader, noe som vil bety en totalentreprise på kr
230.000,-.

Betel har i alle år vært drevet av dugnadsinnsats. Driftsutgifter og
ulike vedlikeholdskostnader, har blitt dekket gjennom gaver og utleie. I
og med at Betel ikke har avsatte midler til å dekke en så omfattende
renovering, er Betel avhengig av økonomisk støtte.

Betel har i alle år vært til stor betydning for bygda og vi mener at en
“kulturbygning” som Betel, fortsatt vil ha en funksjon og betydning i
mange år. For å gjennomføre den uforutsette og store reparasjonen,  hen-
vender vi oss til alle som ønsker at Betel fortsatt skal ha en naturlig plass
i bygda.

Du kan gi en gave til Betel på bankkonto nr. 0530.02.26894.
Trenger du mer informasjon eller en bankgiro blankett, kan du ringe
952 40550 (Bernt Nygård).

På forhånd hjertelig takk for din støtte.

Med hilsen styret i Betel bedehusforening.

Foto: Åge Thingbø

Min salme
Vi har et stort mangfold av
vakre og kjære salmer. I valg
av en salme blir mitt bidrag,
Dype stille, sterke milde,
denne stod i Landstads revi-
derte på nr. 552. i Norsk
Salmebok 2013 står denne på
nr. 570.

1. Dype stille, sterke milde
guddomsord fra himmelhavn,
kaller beder, sjeler leder, til
den gode hyrdes favn, vitner
om hva oss er givet: Jesus er
vår vei til livet

2. Frelser kjære, takk deg
være for din nåde, mot vår
jord! Tiden rinner, verden
svinner, evig dog består ditt
ord. Med ditt ord din nåde
varer, er vårt vern mot alle
farer.

3. Drag de mange sjeler bange
til deg ved din Hellig Ånd!
Alle vegne døden segne for
din sterke frelserhånd! Før oss
frem på livets veie, før oss inn
til livets eie.

Tekst: Theodor Wilhelm
Oldenburg 1840. Oversatt til
norsk av Anders Hovden 1918.
Melodi av Ludvig M.
Lindeman 1862

Stafettpinne går videre til
Helge Ødegård

Med hilsen fra
Else Marie Ødegård
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Påskeandakt
«Han stod opp før dagen demret; dødens dype
natt tok slutt. Kristus lever, han har seiret;
dødens mørke makt er brutt. Sol og måne, jord
og himmel, dyr og fugler, gress og trær; alle ser
og alle jubler: Han er oppstått, Gud er her!»

Denne vakre salmen setter ord på det dyptgri-
pende og altomfattende som finnes i påskebud-
skapet. Skaperverket, med all sin skjønnhet,
strekker seg opp i glede med løftende hender og
jublende lepper. For i og med første påskedag
skjer det noe nytt; noe gjennomgripende annerle-
des; graven kunne ikke kneble Herren!
Kjærligheten seiret, og livet vant. Jesus Kristus
stod opp før dagen demret, og brakte håp til
mennesker i generasjoner etter generasjoner. Vår
erfaring med døden og det vonde fikk en helt ny
dimensjon; døden hadde ikke lenger siste ordet.
Livet vant, dets navn er Jesus!

«Han stod opp for dem som brakte blomster til
hans tause grav. Han stod opp for sine venner,
dem han elsket og holdt av. Graven kunne ikke
kneble han som er Guds skaperord. Kristus lever,
vi gir stemme til en sang om håp på jord»

I påsken ble håpet født. Og alle mennesker
trenger håp – vi trenger noe å orientere oss mot,
noe som viser vei igjennom det mørke som vi
alle en eller annen gang må besøke. Budskapet
fra påskedag kan være det lyset som til sist seirer
og leder oss ut. Vår oppgave, som kirke og men-
nesker, er å gi en stemme – slik at alle kan synge
sangen om håp på jord; og dette gjør vi gjennom
vår daglige oppmerksomhet på menneskene
rundt oss. For hvem vet hva slags mørke men-
neskene vi møter befinner seg i? Men vi vet vi
kan bringe lys inn i verden – for eksempel ved å
bruke våre blikk til å anerkjenne, glede og smile
til de vi møter på vår vei. Lyset kan formidles på
så mange måter – og det kan vi alle bidra til.  

«Han stod opp, hans venner fryktet jordens
mørke, dødens natt. Han stod opp da troen svik-

tet, da de trodde seg forlatt. Fylt av mismot var
vi alle til han delte vin og brød. Kristus lever, vi
skal leve, det er døden som er død!»

Vi trenger stadig påminnelse om Kristi seier. Det
er lett å mistet motet i en verden som mange
ganger kan synes å mangle barmhjertighet. I kir-
kens fellesskap, i ord og sakrament, kan vi
minne hverandre på at livet har et holdepunkt, et
sentrum. I møte med Kristi oppstandelse møter
vi et budskap som har sprengkraft til å gjøre tvil
til tro, mismot til håp, mørke til lys.

Påsken er tiden for å glede seg over det store
underet; Guds kjærlighet til oss mennesker er så
stor at selv ikke døden kunne stå imot. Og det
skjedde da dagen demret på påskemorgen – da
alt det skapte jublet over Herrens kjærlighet for
hele skaperverket!

«Han stod opp før dagen demret; ut av natt brøt
lyset frem. Kristus lever, han har seiret; evig
lever vi med ham. Han er her og han vil skape
liv der natt og mørke bor. Kristus lever, vi skal
bære, Herrens seiertegn på jord.» (NoS nr 214)

En riktig velsignet påskehøytid til dere alle!

Leif Jørn Hvidsten
fungerende biskop
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Glimt fra karnevalgudstjenesten
Tirsdag 9. februar var små store invitert
til karnevalgudstjeneste i Seegård kirke.
Riktig mange små og store kom og barna
var utkledd i festelige og fargerike kosty-
mer. Presten vår Haraldur hadde med seg
godt humør å gitar og spilte og sang sam-
men med barna. Etter gudstjenesten solg-
te menighetsrådet middagsmat for en
rimelig penge og vi alle syntes vi hadde
en trivelig ettermiddag i kirken. Foto:
Bernt Nygård
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Bøssebærere fra  menigheten gir deg
mulighet til å støtte Kirkens
Nødhjelps arbeid i katastrofer.  
Tirsdag 15. mars får folk i Snertingdal
mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2016. Da besøker konfir-
manter, unge og voksne fra menighe-
ten alle husstander for å samle inn
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Årets aksjon heter ”I kriser er vann
kritisk”. I fokus står Kirkens
Nødhjelps vannarbeid i katastrofer, og
hvordan klimaendringene skaper flere
og verre katastrofer. Pengene går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele
verden, og vil blant annet bidra til at
organisasjonen raskt kan stille med
rent vann når katastrofen rammer.
– Rent vann redder liv. Derfor er vann
noe av det aller første Kirkens
Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår
støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet
til å handle raskt og gjøre en best
mulig jobb. Derfor håper vi folk tar
godt imot oss og har pengene klare når
vi kommer med bøssene, sier John
Olav Skard.

Mange store kriser
Aksjonstemaet er svært dagsaktuelt.
Aldri før har verden sett så mange
store katastrofer på en gang, og flykt-

ningkrisen har gjort at lidelsene også
har rykket nærmere oss her hjemme i
Norge.  Kirkens Nødhjelp har katastro-
feinnsats i en rekke land.
Det siste året har Kirkens Nødhjelp
gitt rent vann til blant andre flyktning-
er i Sør-Sudan, Syria, Nord-Irak og
langs fluktrutene i Europa, flomofre i
Malawi, tørkerammede i Etiopia og
jordskjelvrammede i Nepal. Pengene
vi samler inn i fasteaksjonen er enormt
viktige for at vi skal klare dette arbei-
det, sier generalsekretær Anne-Marie
Helland i Kirkens Nødhjelp.

Det hjelper å engasjere seg
Aksjonsleder John Olav ser frem til
aksjonsdagen.

– Folk her i Snertingdal viser et impo-
nerende engasjement i forbindelse med
aksjonen. I fjor ble det satt rekord på
landsplan, med nær 37 millioner kro-
ner. Det er inspirerende å se hvordan
både unge og voksne sammen bidrar
til å gjøre en forskjell for de som
trenger det mest, sier han.

For mer informasjon, kontakt:
Lokal aksjonsleder: John Olav Skard
tlf. 408 27011.

Faktaboks
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
13.-15. mars, utfordrer oss til å
gi penger til rent vann når kata-
strofen rammer. I kriser er vann
kritisk.

Det er menighetene landet rundt
som står for gjennomføringen. I
Snertingdal trenger vi mange
kjørere og bøssebærere i år. Ring
John Olav på tlf. 408 27011 eller
Kirkekontoret på Gjøvik på 
nr. 611 46480.

Pengene vi samler inn under fas-
teaksjonen går til alt av Kirkens
Nødhjelps arbeid, og gir oss nød-
vendige økonomiske muskler til
å handle raskt når katastrofen
rammer.

Du kan støtte aksjonen
direkte ved å:

l Benytte kontonummer
1594 22 87493

l Sende en sms <GAVE> til
2426 (200 kroner)

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser er vann kritisk!

Årets
konfirmanter
Søndag 31. januar ble
årets konfirmanter pre-
sentert i gudstjenesten i
Seegård kirke. De har
allerede deltatt i lys-
messe og flere andre
arrangement.
Konfirmantkullet teller
12 og de skal konfir-
meres i Seegård kirke 
søndag 4. september.
Gudstjenesten begynner
kl.11.00. 

Foto: Bernt Nygård
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Gjennom
prestens briller
Kjære Snertingdøler
Jeg oppdaget for noen år siden
at det å praktisere Guds nærvær
er en kunst, det er en vane man
kan utvikle. 

Akkurat som musikere øver
hver dag for lettere å kunne
spille vakker musikk, må man
øve seg til å tenke på Gud for-
skjellige tider på dagen, man
må øve opp sinnet til å huske
Gud.

Selv opplever jeg å ha fått troen
i gave. Jeg er ikke vokst opp
med kirkegang og kveldsbønn,
og ikke med kristne fortellinger
om Gud som min livsramme. 

Dessverre, kan jeg nesten si,
fordi jeg ser opp til mennesker
som har et dypt og langvarig
forhold til Gud, mennesker som
er vokst opp i den kristne tradi-
sjon, mennesker som bruker sin
fritid for kirken og kirkens bud-
skap og fremgang. 

Mennesker som vanligvis er
travelt opptatt av å tjene andre
enn å spørre seg selv ”er jeg
lykkelig?” Fordi de trenger
ikke å spørre seg selv.

Jeg fant Gud, når jeg ble far,
det var mitt første år i teologi
fakultetet. Det tok tid, og det
var jobb, men i dag lever jeg
mitt liv i en slags konstant dia-

log med Gud, og jeg har heldig-
vis funnet et hjem i kirken hvor
jeg får lov til å formidle om
Gud. Jeg er stolt over min jobb,
jeg er stolt over min tru, og
over min kristne tradisjon.

Og for meg har det blitt sånn at
jeg føler at Gud vil så gjerne
inkluderes i alle mine aktivite-
ter, i alle mine problemer, sam-
taler, og til og med i alle tanker.
Jeg prøver så godt jeg kan å ha
åpen dialog med ham gjennom
dagen. 

Det handler jo kanskje litt om
min jobb som prest, men jeg
prøver å la mine tanker også i
fritid og med min familie inklu-
dere Gud. Og for meg har det
også blitt sånn at jeg lovpriser
ikke Gud kun for å føle det
godt, men også for å føle at jeg
gjør noe godt. For meg har det
etter hvert ikke blitt et spørsmål
om følelse men en kontinuerlig
visshet om at Gud alltid er til
stede for meg. Det har blitt en
livsstil.

Å inkludere Gud i sitt liv er ett
valg, og nå i fastetiden og
påsken oppfordrer vår tradisjon
oss til å søke Gud i stillhet og
meditere over livet og tilvæ-
relsen. Forberede oss på Jesu
lidelses- og seiershistorie som
kommer i påsken. 

Om dere er som meg, og jobber
stadig  med deres tro, er fasteti-
den en fin tid. Det er tiden vi
kan lære å se. Kjenne troen
vokse. Føle mysteriets dybder.
Og kanskje kan vi møtes i kir-
ken med løftede hoder og
bekjenne. Jeg tror. Jeg tviler og
er fortsatt forvirret, men jeg
tror.

God påske til dere alle
sammen!

Hilsen Haraldur
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Tekst og foto: Ingebjørg Felde

Mandag 30. november 2015 ble det
stiftet ny forening for Snertingdal
Nærmiljøpark. I desember ble
Snertingdal Nærmiljøpark tildelt
Coop Innlandets ”Omtankeprisen”. I
år er turstier og utebelysning i ake-
bakken kommet på plass. 

Nærmiljøparken brukes daglig av
skolen, barnehagen og turgåere, og
det er mulig å låne musikkbingen og
utelivscamp’en. Ved å stifte en for-
ening vil det bli mulig for alle inter-
esserte å delta i styringen av nærmil-
jøparken, og formålet for foreningen
er å ta vare på og videreutvikle par-
ken, legge til rette for aktiviteter og
bidra til at flest mulig får glede av
stedet. Alle som er interessert kan bli
medlemmer, også lag og foreninger.

Det ble et positivt og konstruktivt
møte, der det kom fram mange gode
ideer og innspill. Dette lover godt
for framtida! Per Erik Sveen og
Svein Erik Hasle fortalte blant annet
at elevene daglig ”stikker bort på
Kjenset”, og at skolen har planer om
å bruke området som en utvidet
læringsarena. Produksjon av mat,
lokal historiekunnskap, naturkunn-
skap og fysisk aktivitet vil kunne
erfares og formidles på mange måter
her. Musikklivet i bygda har planer
om arrangementer og øving, Ung i
Gjøvik og Jeger og Fisk vil bruke
området til ulike ungdomsaktiviteter
og bygdekvinnelaget har neste år
tema ”fysisk aktivitet og helse”, og
ser for seg å benytte anlegget til
ulike aktiviteter. St.Hans-feiring vil
vi prøve å få til i år, også.

Den største utfordringen framover
vil være oppussing og tilbygg til
huset på Kjenset, slik at det kan
benyttes som et allsidig ”kulturhus”.

Stiftelsesmøtet vedtok vedtekter og
valgte styre. Styret vil fram til neste
årsmøte bestå av 5 representanter og
2 vararepresentanter: Anne Toril
Klette (leder), Lars Ligaarden (kas-
serer), Per Erik Sveen, Jan Grøterud,
Magne Myrheim, Steinar Lyshaug og
Ingebjørg Felde.

Nå har vi fått kontonummer og det
er mulig å bli medlem når som helst
ved å betale inn til denne kontoen:
1503.71.19706
Medlemskontingenten er:
Enkeltmedlem kr 50,-, Familie kr 100,- og
Foreninger kr 300,- pr år.

Forening stiftet for
Snertingdal Nærmiljøpark

I desember ble Snertingdal Nærmiljøpark tildelt Coop Innlandets
”Omtankeprisen”. Her representert ved  Anne Toril Klette og Lars Ligaarden

Fra stiftelsesmøtet på Snertingdal skole den 30. november
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Snertingdal Menighetsråd: Årsmelding 2015
Medlemmer og varamedlemmer
til Snertingdal menighetsråd pr.
31.10.2015.  
Åse Irene Engen, leder, 
Turid L. Skundberg, nestleder, 
Eli Aalseth, Olav Lars Klette,
Jan-Erik Boday, Trond Haug og
Petter Håkonsen.

Det nye menighetsrådet trådte i
kraft 01.11.2015.
Medlemmer:
Kari Nicola Herft Skonnord, leder,
Lene Tomter, nestleder,
Lars Tore Skundberg, Anne Grete
Skundberg, Birgit Sigrun
Brennhagen, Lars Seegaard.
Varamedlemmer: Svein Øyvind
Austad,  Arve Smedsrud, Gunn
Marit Bjørklund Schrøder og
Sissel Skårstad.
Alle medlemmer og varamedlem-
mer innkalles til menighetsråds-
møtene

Diakoniutvalg.
Anne Lise Aaslund, Marte
Schiager, Olav Klette, Magnus
Drogseth. Fra og med 01.01.2016
er utvalget utvidet med Gunn
Marit Bjørklund Schrøder, Lars
Seegaard. Diakon John Olav Skard
er utvalgets sekretær.

Gudstjenesteutvalg til og med
31.10.2015:
Åse Irene Engen, Turid
Skundberg, Eli Aalseth, Inger
Schiager, sokneprest Haraldur Ørn
Gunnarsson og menighetssekretær
Laila Nygård.
Fra og med 01.01.2016
Består utvalget av Kari Nicola
Herft Skonnord, Lene Tomter, kan-
tor Inger Schiager, sokneprest
Haraldur Ørn Gunnarsson og
menighetssekretær Laila Nygård.

”På Kirkevangen”, Blad for
kirke og bygd i Snertingdal
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør,
Elisabeth Kruse, Turid Skundberg,
Magnar Sjevelås, sokneprest
Haraldur Ørn Gunnarsson.

Representant til Gjøvik kirkelig
fellesråd til og med 31.10.2015:
Olav Klette, representant, Jan-Erik
Boday, vararepresentant. Fra og
med 01.11.2015: Anne Grete
Skundberg, medlem, Lars L.
Seegaard, varamedlem.

Ansatte i menigheten
Soknediakon John Olav Skard,
100% i Biri og Snertingdal menig-
heter
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri
og Snertingdal menigheter
Kirketjener Arne Myrlid 100 %
Menighetssekretær Laila Nygård
70 %.

Ansatte av
Hamar bispedømmeråd
Haraldur Ørn Gunnarsson,
Snertingdal og Biri
Hanne Moesgaard Skjesol, Biri og
Snertingdal

Arbeid i menighet og
menighetsråd

Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 10 ordi-
nære menighetsrådsmøter. Det er
journalført 79 politiske saker og
18 referatsaker dette året.

Saker som har vært behandlet :
Årsmelding 2014. Årsstatistikk
2014. Årsregnskap 2014 med dis-
posisjoner.
Revisjonsberetning 2014.
Møteplan. Menighetens årsmøte.
Regnskapsrapporter.
Valg av leder og nestleder.
Offersøknader 2015. Presentasjon
av konfirmanter.
Vertskap for Kirkerotte- teater-
forestilling. Gudstjenesteplaner.
Spagettigudstjenester.
Kirkegårdsdugnader. Kirkevangen
ved Nykirke.
Konserter. Høringsuttalelse
«Veivalg for fremtidig kirkeord-
ning». Høring om forordnede

gudstjenester.. Revidering av lokal
trosopplæringsplan. Fest for frivil-
lige. Nattevakter til konfirmantleir.
Innkjøp av salmebøker (supplering
50 stk. NOS 2013).
Gullkonfirmantjubileum.
Nominasjonskomite for valg av
nytt menighetsråd 2015-2019.
Godkjenning av kandidatliste for
kirkevalget 2015. Stemmestyrer
ved kirkevalget. Valg av nytt
menighetsråd. Menighetsbasar.
Julekrybbe til Seegård kirke.
Lysvåken, adventsnatt i kirken.
Juletrefest.

Menighetsmøte
Det har vært avholdt 1 menighets-
møte. Menighetens årsmøte i
Seegård kirke etter gudstjenesten
22. februar.

Trosopplæring
Trosopplæringstiltak som er
gjennomført i 2015:

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

l Dåpslys  m/korsformet tre-
lysetake gis til alle dåpsbarn.

l Gudstjeneste med 4-åringer i
forbindelse med utdeling av
«Min Kirkebok».

l Babysang 2015 startet opp i
Seegård kirke 6. oktober med
meget godt frammøte. Ti mødre
m/barn som deltok. Ledere har
vært Åse Irene Engen og Anne
Lise Aaslund. Det ble gjennom-
ført 8 samvær.  Samværene
avsluttes med felles lunsj i
kirkestua.

l Tårnagneter i mars. Der
8 åringene blir invitert til å bli
bedre kjent med kirken sin. Her
i Snertingdal avholder vi tårn-
agentarrangementet i Nykirke.

l Kirkerotte-teaterforestilling i
Seegård kirke i mars 2015.
hvor 5- og 6 åringene er
invitert.

l LysVåken – adventsnatt i
kirken for 11-åringer. Over-
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natting i kirken fra lørdag til
søndag 1 søndag i advent.

l 5 trinn v/Snertingdal skole
inviteres til høsttakkefest-
gudstjenesten for å motta bibel i
gave fra menigheten. Menighets-
rådet deler ut en barnebibel,
spesielt beregnet for 11 årsfasen.
Barnebibelen deles bare ut til
11-åringer som møter i guds-
tjenesten.

Konfirmantopplæring
Konfirmantene var med på den tradi-
sjonelle lysmessa i Nykirke i
adventstiden 2015. Forrettende prest
var sokneprest Haraldur Ørn
Gunnarsson, dessuten deltok diakon
John Olav Skard.

Konfirmantene deltar på Kick-off
som arrangeres i slutten av januar. Et
fellesarrangemnt i regi av trosopplæ-
ringen, dette er starten på konfir-

mant-tiden. Kick-off er tredelt, det er
undervisning, bedre kjent i gruppa,
og konsert til slutt.

Som tjenesteoppgave har konfirman-
tene husstands-innsamling til
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirs-
dag før palmesøndag.
Innsamlingsresultatet i Snertingdal
ble 29.718,-  En stor takk til konfir-
manter, foreldre og andre frivillige
som bidrog til gjennomføring av
aksjonen.

Konfirmantene deltar i leir på
Merket i Nord-Aurdal, første uka i
august sammen med Hunn, Bråstad -
og Vardal konfirmantene. Dagene på
leiren inneholder bibeltimer, under-
visning i forhold til ”Jesus-
fortellinger” uteaktiviteter, under-
holdning, cellegrupper og korssam-
linger. Konfirmantmessa ble holdt i
Seegård kirke 30.august 2015.

Det var 30. konfirmanter i
Snertingdal i 2015. Konfirmasjons-
søndager var 6. september i Nykirke
og 20. september i Seegård kirke.
Ved konfirmasjonsgudstjenestene
deltar diakonen i tillegg til sokne-
presten.

Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 4 møter
i 2015. Utvalgsmedlemmer 2015 og
2016 er nevnt under utvalg.
Diakoniplanen har vært utgangs-
punkt for sakene i utvalget.

Fasteaksjonen
«Ved katastrofer er vann krise».
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp,
dør til dør innsamling til dette for-
målet i 2015. Konfirmantene er bøs-
sebærere, og konfirmantforeldrene
og flere frivillige er kjørere. Dør til
dør aksjonen innbrakte kr 29.718,- .
Et meget bra resultat

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

Sjelesorg
Prest og diakon utfører besøktjeneste
på omsorgssenteret og i hjemmene.

Formiddagstreff
Diakoniutvalget arrangerer formid-
dagstreff i Seegård kirke siste man-
dag i måneden.  Antallet varierer fra
20 – 26 deltagere pr. treff.
Programmet er sang, opplesning,
foredrag/kåseri, ord for dagen, utlod-
ning og bevertning.

Kirkemusikk
Biri Snertingdal kantori dirigeres av
kantor Inger Schiager. Koret som tel-
ler 26 stk. har stabile medlemmer fra
både Snertingdal, Biri og Gjøvik.
Koret bidrar ved gudstjenester og
arrangement i Biri og Snertingdal,
og litt utenbygds.

Kantoriet hadde en fin og stemnings-
full konsert i Seegård kirke 8. mars,
kalt «En annerledes koropplevelse».

Årsstatistikk

Nøkkeltall 2015 2014 2013
Innmeldt i DNK 1 0 1
Utmeldt av DNK 3 0 1
Dåp utført i soknet 24 15 15
Døpte med bostedsadresse 20 13 11
i soknet
Ekteskapsinngåelser 3 2 4
Forbønn for borgerlig 0 0 0
inngått ekteskap
Gravferder 24 21 27
Unge som har deltatt i 30 29 17
konfirmasjonsgudstjenesten

Hovedgudstjenester på søn- 45 49 42
og helligdager (julaften og 3271 3134 2236
17.mai medregnet)
Gjennomsnittelig antall 72,6 63,9 53,2
deltakere pr. gudstjeneste på
søn- og helligdag
Gudstjenester utenom søn- 8 14 12
og helligdager 259 3134 544
Gudstjenester totalt 53 63 54
Frammøtte 3530 3605 2780
Gjennomsnittelig antall 66 57 51
deltakere pr. gudstjeneste
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Sommerkonserten ble holdt i
Seegård kirke sammen med Grande
Mannskor 2. juni. 
Koret deltok ved Allehelgensdag i
Biri kirke på formiddagen og i
Nykirke kl. 16.00.
Koret deltok i sanggudstjeneste med
etterfølgende basar i Seegård kirke
15. november.
Julekonserten var i Seegård kirke 13.
desember.

Første juledag deltok koret ved høy-
tidsgudstjenesten i Nykirke kl. 11.00
og i Biri kirke kl. 13.00.

Solist ved gudstjenesten Langfredag

er Asmund Hellerud på fiolin.
Gunn Inga Schiager Tofsrud har vært
solist på fiolin ved konserter sam-
men med kantoriet og solist i begge
kirkene ved julaftens gudstjenester.

Snertingdal Gospelkor har hatt sine
øvelser i Seegård kirke og i Nykirke.
Koret dirigeres av Elisabeth og
Øyvind Alund. 2. halvår 2015 startet
de også et barnekorprosjekt som del-
tok på julekonserten i Seegård kirke,
29.november, sammen med gospel-
koret.

Det har blitt en fin tradisjon at
Snertingdal musikkforening sammen

med bygdas egen sokneprest holder
konsert/musikkandakt i Nykirke siste
søndag før jul. Musikkforeningen
dirigeres av Per Arne Bergli. Lars
Wold deltok på piano. Sangsolister
var Elisabeth Aasheim og Bjørnar
Rognstad.
I 2015 var konserten søndag 20.
desember. En fin og stemningsfull
konsert for en nærmest fullsatt kirke.

Sunnmøre Kristelige Ungdomskor,
SKRUK, sammen med sin dirigent
Per Oddvar Hildre, var på turne i Sør
Norge i begynnelsen av mai. Et av
medlemmene i koret kommer fra dis-
triktet, og på tilbaketuren til
Sunnmøre ønsket de å komme til
Seegård kirke 2. mai. Det ble en fin
konsertopplevelse denne vårkvelden.

Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 4
nummer i 2015. Dette var bladets
27.årgang. Bladet blir trykt i farger
hos Land Trykkeri på Dokka og opp-
laget er på 1250, og distribueres til
alle husstander i Snertingdal. Bladet
distribueres av Oppland distribusjon
og av frivillige. Bladet sendes også
til 125 utenbygds abonnenter.

Menighetsbasaren
Menighetsbasaren i oktober er blitt
en tradisjon.
Menighetsrådsmedlemmer, varamed-
lemmer og frivillige deltok i for-
håndssalget av lodder. Det var en
godt besøkt basarkveld etter gudstje-
nesten i Seegård kirke 15. november.
Inntektene av menighetsbasaren
2015 gikk til anskaffelse av 50 nye
salmebøker, og julekrybbe til
Seegård kirke.

Bygg og anlegg
Selv om det er kirkelig fellesråd`s
ansvar å sørge for drift og vedlike-
hold 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 dugna-
dene før 17. mai.
Stakittet ved Seegård kirke ble full-
ført i høst. Stakittet er satt opp av
Gunnar Arne Skumsrud, ansatt i

Nøkkeltall 2015 2014 2013
Gudstjenester m/nattverd 29 33 33
(Institusjonsgudstjenester 577 707 674
medregnet)
Gjennomsnittelig antall 19 21,4 14,7
nattverdgjester pr. gudstjeneste
Gudstjenester med skriftemål 0 0 0
Familiegudstjenester 6 6 4
(julaften ikke medregnet) 357 316 201
Gjennomsnittelig antall 59 52 76
deltakere pr. familiegudstjeneste
Julaftensgudstjenester 2 2 1

288 247 81
Gudstjenester i påsken 3 3 1
(skjærtorsd.langfred.påskedag) 120 64 25

(påskedag)

Allehelgensgudstjenester 1 1 1
86 87 40

Konfirmasjonsgudstjenester 2 2 1
650 670 362

Gudstjenester for ungdom 0 0 0
Gudstjenester for barnehage- 3 2 2
og skolebarn 310 290 293
Institusjonsgudstjenester 2 12 2
Konserter i egen regi 4 3 3

620 300 342
Konserter i regi av andre 2 2 2

430 212 92

Setermesse på Redalssetra  er et samarbeid mellom Snertingdal og Biri
og avholdes siste søndag i juni hvert år.
Det ble avholdt julaftens-gudstjenester i Seegård kl. 14.30 og i Nykirke
kirke kl. 16.00. Tidspunktene skifter annethvert år.
Høytidsgudstjeneste på juledag skifter mellom kirkene annethvert år.
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Gjøvikkirkelige fellesråd, og vår
egen kirketjener Arne Myrlid.
Oppslagstavla, som Nedre
Snertingdal historielag har laget, ble
også ferdig med sokkel i høst.

Et tilbakevennende tema er kirke-
vangen ved Nykirke. Kirkelig felles-
råd har gitt klarsignal for at stakittet
ved Nykirke skal tas ned og nytt set-
tes opp sommer/høst 2016. Befaring
er gjort på parkeringsplassen ved
Nykirke og en større dreneringsjobb
skal utføres i 2016 for å lede vekk
vann fra parkeringsplassen.

Fra regnskapet 2015 tas med
følgende tall:
Utgifter
Annonsering kr.  10.631,-
Inventar og utstyr kr.  20.745,-
Trykking av men.blad kr.  52. 496,-
Porto (men.blad) kr.    8.222,-
Serviceavtaler kr.    4.700,-
Refusjon til fellesrådet kr.  18.180,-
(Trosopplær.)
Misjonsengasjement
Immanuelkirkens Daghjem i
Bangkok NMS kr.     7.437.-

Inntekter
Offer til egen menighet kr.   48.442,-
Menighetslotteriet kr.   36.055,-
Abonnement men.blad kr.   61.550,-
Støtteannonser kr.   31.970,-
******************************

Takk
Det er mange mennesker involvert i
frivillig arbeid i menighetens regi i
løpet av et år.
Vi nevner medlemmer i underutvalg,
kirkeverter, pynting av kirkene,
tekstlesere, loddselgere, de som ord-
ner i stand og bidrar med kirkekaffe,
medlemmer i kor og korps, i for-
eningsvirksomhet, misjon, humani-
tært arbeid - og alle andre, enten det
er enkeltpersoner eller ulike lag og
foreninger som på en eller annen
måte stiller seg til tjeneste.
Til alle frivillige og alle ansatte,
hjertelig takk for tjenesten!

Åse Irene Engen
leder

Med trutmunn settes
sangens ”o”
På korseminar med sangpedagog Paula Strand

Det er ikke tvil om at det er gjensynsglede fra begge hold når Paula fra
Lierne avlegger Biri og Snertingdal kantori visitt! Lørdag 13.februar holdt
hun seminar med koret i Seegård kirke for tredje gang. Selv sier hun at dette
er ”koret hun har lyst til å besøke”, og det er belegg for å hevde at dette er
”seminarformen” kantoriets medlemmer ønsker seg, med Paula som inspira-
tor og leder. Samarbeidet dirigent Inger Schiager har innledet med henne har
vært flott for korets medlemmer.

Seminarene starter alltid med en solid oppvarming, med fokus på støtte, pust,
åpenhet og bevisst tilstedeværelse. Alt er elementer i hvordan skape den
gode korsang; støtte i form av å stå stødig (men allikevel ikke låse seg) og
fokus på god bruk av muskulatur, ikke minst den som er plassert i mageregi-
onen, åpenhet i form av ”åpen kanal fra mage til munn”, det å skape  rom for
klangfull lyd, bevisst tilstedeværelse i form av konsentrasjon og det å være
med på notene (være tent og klar!) øyeblikket før en selv skal gi sitt bidrag
til korsangen.

Som Paula sier: ”Hvert enkelt kormedlem utgjør en forskjell i korets samlede
lydbilde/ det publikum hører!” Og, som hun også poengterer: ”Det er krop-
pen som er korsangerens instrument!”

Seminaret denne lørdagen startet med noen øvelser for å varme opp dette
instrumentet. Her inngikk bevegelser for å myke opp stressede og stive mus-
kler, skape et løst og ledig kjeveparti, finne god balanse med stødige (men
ikke låste) underekstremiteter, samt pusteøvelser med konsonantene f og s på
lang utpust eller som korte ”støt», korte og lydløse innpust (korpusting) i
form av å ”slippe opp”, og ikke minst klang- og toneøvelser.

Sangpedagog Paula Stand og dirigent Inger Schiager i «Kor – O – modus»
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Det er betydelig forskjell mellom en o slik vi vanligvis
uttaler den og en o satt med trutmunn for å forme den
runde, flotte o-klangen i korsang!  

”Slipp opp” skaper vakuum og suger luft inn i trengende
lunger. Det er en del av det man kaller korpusting, og
helt sentralt i denne sammenheng er magemusklene våre:
Det er ikke brystet men magen som skal bevege seg! 

Magen skal altså ikke holdes inn, man skal heller være
stolt av ”den korpus” man har! Det er ikke tvil: en mage
i «fri utfoldelse» - og derved sjanse for riktig pust -
bidrar til vakker sang!

Noen sanger fra vårens repertoar sto spesielt på program-
met denne gang: Agnus Dei, Aftensang, Med Jesus vil eg
fara og Messe Basse”. «Agnus Dei» betyr Guds lam.
Verket var med da kantoriet var i Spania sist høst, og nå
var tida inne for å komme et skritt videre med finpuss av
framføringen. Noe av utfordringen er lange toner i
samme tonehøyde.

«Aftensang” har tekst av Niels Olsen Svee, bonde, lærer
og dikter fra Sunnmøre på siste halvdel av 1700-tallet.
Melodien er en folketone fra Stordal i Møre og Romsdal.
Salmen handler om å finne ro/ fred, det å oppnå sjele-
fred, og her ble formidling av innhold sentralt. Et ledd i
dette var at korets medlemmer sammen leste teksten med
vekt på å få fram det sentrale i innholdet.

«Med Jesus vil eg fara» skulle være kjent for mange.
Teksten er skrevet av teologen og salmedikteren Elias
Blix (1836 – 1902), melodien en folketone fra
Sunnmøre. Blix har skrevet flere av våre salmer og sang-
er (bl a No livnar det i lundar) og er for øvrig kjent for
sine oversettelser av deler av bibelen til nynorsk.
Henning Sommerro har laget et arrangement som er både
vakkert og spenstig, noe som krever stadig «terping» for
å få salmen «under huden».

«Messe Basse» er en Kyrie skrevet av den franske kom-

ponist og organist Gabriel Fauré rundt 1880. Kyrie
Eleison er bønnerop som opprinnelig skriver seg fra den
greske kirke. I dette arrangementet av svensken Anders
Öhrwall, kjent komponist og arrangør for kor, er Biri-
prest Hanne solist, og her er det viktig at korets ulike
stemmer følger solisten når de skal «føre videre det solis-
ten har lagt opp til».

Hver av sangene ble gjenstand for flere gjennomganger,
av enkeltstående vers, av vanskelige partier, av over-
ganger, og til sist som hele framføringer. Øving gjør
mester, og innsatsen ble flere ganger underveis belønnet
med både applaus og gledesutbrudd. Det er rett og slett
morsomt å delta!

Hard innsats krever pauser innimellom, og, ikke å for-
glemme, mat. Sistnevnte var det Målfrid Schiager som
besørget denne lørdagen, med Laila Refstad som bidrag-
syter til kakefatet. På menyen sto kyllingsuppe og rund-
stykker, til kaffen ble servert to slag kaker samt sjokola-
de. Det så ut til at en samstemmig dom var: «Nydelig!!!»
- om både suppe og kaker!

Da gjenstår det kun å fastslå at seminaret ble en inspira-
sjon for alle som deltok. En del av inspirasjonen dreier
seg sannsynligvis også om å få bekreftet at det kantoriet
bedriver i sine ukentlige øvinger, med dirigent Inger og
støttespillere i spissen, er liv laga og driver Biri
Snertingdal Kantori i riktig retning.

Det ble også understreket av sangpedagog Paula, som for
øvrig kommer igjen ved en senere anledning …

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Deilig kyllingsuppe servert av Målfrid Schiager:
Berit, Åse, Eli, Elisabeth og Mona

To «tenores» i dyp konsentrasjon: Magnar og Harry
Foto: Synnøve Myklestad
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STEINSRUDFJØSET
Særegent lokale for alle typer arrangementer

Kontakt meg på mob. 47 82 42 96 eller finn.brobakken@hotmail.com
Se oss på Facebook: steinsrudfjøset

Adresse: Øverrovegen 421, Snertingdal

Annonse:

Hytte til salgs
790 m.o.h. på Fjelloa i Aust-
Torpa, ca 400 m nord for fyl-
kesveg 250.

Eiendomstomt ca 3 da. Hytta
bygd 1966 er 56 m2, 3 sove-
rom, stue og kjøkken. Enkel
standard. Uthus og lysthus.

Ring  97 52 26 40

Den stille uke
er tiden mellom palmesøndag og påskedag. Den kalles også den
hellige uke (latin Hebdomas sancta) eller Den store uke
(Hebdomas maior). Uken omtales også ofte feilaktig som påskeu-
ken, som egentlig er betegnelsen på uken mellom påskedag og 2.
søndag i påsketiden.

Navnet kommer av at man tradisjonelt ikke ringer med kirkeklok-
ker denne uken. Andre navn er dimmel-uken, dømmel-uken eller
dymbill-uken, som refererer til en dymbill, en treklubbe som kunne
brukes til å slå på klokkene med dersom det var behov for å ringe
med dem, slik at de fikk en dempet klang. Denne tradisjonen er
beholdt i Den katolske kirke, hvor man ringer under Ære være
Gud i det høyeste på skjærtorsdag for så å la klokkene stilne inntil
påskevigilien. Dette er et symbol på sorg og tomhet i de dagene
som minner om Jesu lidelse og tiden han lå i graven.

I den tidligste kristne liturgi ble påsken antagelig feiret kun på
påskedag. Etterhvert begynte man å feire den over flere dager, for
å følge Jesu lidelseshistorie. Dette skjedde særlig i forbindelse
med at pilegrimmer begynte å valfarte til Jerusalem. På slutten av
300-tallet var langfredag og påskeaften regnet som dagene for Jesu
lidelse, og det utviklet seg en egen liturgi for disse dagene.

Pave Leo den store bestemte på 400-tallet at man i Roma skulle
lese de fire evangelistenes lidelseshistorier på palmesøndag, ons-
dag og fredag i den stille uke og påskenatt. Dette ble etterhvert
endret, men ordningen ble i Den katolske kirke gjeninnført av Pius
XII i 1955. Mange protestantiske kirker følger en lignende modell.

Det er også vanlig i mange kirker, og foreskrevet i Den katolske
kirke, at statuer og andre bilder i kirkene dekkes til, helst med fio-
lette kleder.

Det Norske
Misjonsselskaps
Områdestevne
Toten Prosti
24. april 2016 i
Seegård kirke

Misjonsselskapet ønsker vel-
kommen til sitt årlige områ-
destevne som denne gangen
blir arrangert i Seegård kirke
søndag 24. april. Utsending til
stevnet er regionleder Elsa
Storaas Vatne,  tidligere
misjonær i Mali.                                                 

PROGRAM FOR DAGEN
Kl.12.00: Gudstjeneste 
Kl.13.30: Lunsj (påmelding)
Kl.14.30: Årsmøte
kl.16.00:  Misjonsfest med

bevertning

Deltakerpris kr.100,-

Påmelding for lunsj til
tlf. 48074264

HJERTELIG
VELKOMMEN!
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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

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjørings alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops
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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
Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
utfører omtanke i nærmiljøet

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.

Tlf.  611 84318

Slekters gang
Dåp
06.12.15
Milian Høye Hannisdal
(døpt i Haus kirke)
20.12.15
Natpharan Kasenborg
24.01.16
Julian Hansen
24.01.16
Ingeborg Engan-Røste
(døpt i Dalsbygda kirke)
31.01.16
Julie Henriksveen

Gravferd
Torgeir Udahl f.1951
Else Mathilde Holte f.1927
Arve Ødegård f.1924  
Arne Grøterud f.1927
Synøve Ødegård f.1927
Else Nybakk f.1937
Ingeborg Marie Gilberg f.1933
Lina Berg f.1921

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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6.mars, 4.s.i.fastetid
Skihytta kl. 12.00. Sportsgudstj.
Gunnarsson. Offer: Åsen Velforening

13.mars, 5.s.i.fastetid
Nykirke kl. 12.00. Tårnagentgudstj.
Hanne Skjesol. Offer:Trosopplæring

20.mars, Palmesøndag
Seegård kirke kl. 12.00.
Barnas påskegudstjeneste.
Haraldur Ørn Gunnarsson m/fl.
Offer:Trosopplæring. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.

24.mars, Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19.00.
Skjærtorsdagsgudstj. Nattverd. Offer:
Menighetsarbeidet. Kveldsmat.

25.mars, Langfredag
Seegård kirke kl. 12.00.
Langfredagsgudstj. Hanne Skjesol.
Musikk v/Inger Schiager og Asmund
Hellerud, fiolin.
Offer: Menighetsarbeidet

27.mars, 1.påskedag
Nykirke kl. 12.00. Høytidsgudstj.
Hanne Skjesol. Dåp.Nattverd.
Offer:Misjonsprosjekt,
Immanuelkirkens daghjem i Bangkok.

3.april,2.s.i.påsketiden
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Haraldur Ørn Gunnarsson.
Dåp.Nattverd. 
Offer: Menighetsarbeidet

10.april,3.s.i.påsketiden
Betel kl. 12.00. Forenklet høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson. Offer:
Bedehuset. Kirkekaffe

12.april, onsdag
Seegård kirke kl.17.00.
Spagettigudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson.

24.april, 5.s.i.påsketiden
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Dåp. Nattverd. Haraldur
Ørn Gunnarsson. Områdestevne for
Det Norske Misjonsselskap. Offer:
NMS

8.mai, Søndag før pinse
Nykirke kl. 12.00.
Høymesse. Dåp.Nattverd.  Hanne
Moesgaard Skjesol.
Offer: Kirkens Bymisjon

15.mai, Pinsedag
Seegård kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Dåp. Haraldur Ørn
Gunnarsson. Offer: Menighetens
Misjonsprosjekt.

17.mai, Grunnlovsdag
Seegård kirke kl. ?? (tidsp. ikke bestemt)
Bekransning av bauta over falne fra
andre verdenskrig. Musikkforeningen
spiller. Etter bekransningen feirer vi
Familiegudstjeneste v/ Haraldur Ørn
Gunnarsson. Offer: Redd Barna

22.mai, Treenighetssøndag
Nykirke kl. 12.00.Høymesse. Haraldur
Ørn Gunnarsson. Dåp.Nattverd.
Offer: Norsk Luthersk
Misjonssamband.

29.mai, 2.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson. Dåp.
Nattverd. Diakoniens dag.
Offer: Diakoniarbeid

5.juni, 3.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson. Dåp.
Nattverd. Offer: Normisjon

8.juni, onsdag
Seegård kirke kl.17.00.
Spagettigudstjeneste.
Haraldur Ørn Gunnarsson.

19.juni,5.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Dåp.Nattverd. Offer: Trosopplæring

26.juni,6.s.i.treenh.tid
Redalsetra kl. 11.00. (merk tiden).
Setermesse, felles for Snertingdal og
Biri. Hanne Moesgaarad Skjesol.
Blåsergruppe fra Snertingdal musikk-
forening. Offer: Menighetens misjons-
prosjekt Immanuelkirkens daghjem i
Bangkok. Ta med stol og niste.

Les gudstjenestelisten iOppland
Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter

Frist for stoff
til neste nummer er 

mandag 30. mai

Markeng misjonsforening
Onsdag 20.4. kl.19.00. Misjonsmøte.
Onsdag 1.6. kl.19.00. Misjonsmøte.

Skogheim normisjon
Onsdag 9.3..kl.19.00. Møte er avlyst
Onsdag 13.4.kl.19.00. Misjonsmøte i
Seegård kirke v/Eva og Hans Gjesdal.
Kom og hør dyktige sangere

Øvre Snertingdal Misjonsforening
Søndag 22.mai kl.19.00. Misjonsmøte
hos Laila og Bernt Nygård
Onsdag 15.juni kl.19.00. Misjonsmøte
på Kampebu

Regnbuen misjonsforsamling
(Kolbu, Snertingdal, Torpa og Vardal)
Lørdag 12.3.kl.12.00. Formiddagsmøte
i Vardal Menighetshus v/ Ernst Jan
Halsne
15.-19.3. Bibeluke i Vardal
Menighetshus v/ Egil Grandhagen
kl.19.00 og lørdag kl. 12.00. Misjonær
Venke Lunde deltar fredag og lørdag

Uke 15-17. Besøk fra Fjellheim bibel-
skole hos Grandhagen i Bergegarda.
Onsdag 13. april kl.19.00. Husmøte hos
Odd Tomter, Vest-Torprunden 338,
2870 Dokka.
Onsdag 27. april kl.19.00. Husmøte hos
Grandhagen i Bergegarda. Oddvar
Hansen deltar med sang
Lørdag 23.april
kl.12.00.Formiddagsmøte på Betel, Ø.
Sn-dal v/ Kari Helene Haugen og stu-
denter fra Fjellheim bibelskole

Torsdag 5.mai kl.17.00.Dokka bedehus
v/ Anfinn Skåheim og flere musikklag.
Lørdag 4.juni. Stevne hos
Grandhagen i Bergegarda v/Odd
Dubland.


