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Olsokfeiring ved Kirkerud
Det var kirke på Kirkerud allerede i middelalderen, og det siste gudshuset som
sto her var Vor frelsers kirke, innviet i 1703, revet i 1871. Denne kvelden
utgjorde menigheten nær 60, noe som må kunne kalles bra oppmøte på en
fredag kl.18.00!
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Hilsen til konfirmantene
Kjære konfirmanter, vi nærmer oss årets konfirmasjon.
Dere har deltatt på allslags viktige oppgaver siste året, både i kirka og uten
for kirka. Jeg har blitt kjent med dere og deres familier, noe som markerer
spor i mitt liv og jeg håper også i deres liv. Nå blir dere snart voksne og
skal ut i livet, delta i alt det livet tilbyr.

Vi lever i en verden der perfeksjonisme, produktivitet og engasjement er
opphøyet. Ofte har man den følelsen at alle må være helt perfekte og spesi-
elt mange av oss voksne er stadig underveis, fra et møte til et annet, fra
prosjekt til prosjekt, uten å stoppe opp og nyte hverdagen.

Mange av oss har glemt stillheten og roen som kan finnes i morgenkaf-
fens stille bønn, i regnet som drypper på verandaen. nærværet i barnas høy-
lytte lek, eller gleden over bare å være til. Jeg tror og håper at dere konfir-
manter ikke har glemt disse tinga. Kanskje ikke dette med høylytte barne-
lek og kaffekopp, men dere har fortsatt gleden over å bare være til.  Og jeg
ønsker og ber at dere ikke glemmer det. Hold fast i barndommen så lenge
som dere kan.

Vi voksne husker innimellom ikke lenger å legge merke til de vakre
tinga i livet, fordi vi allerede har forflyttet oss til neste post. Vi har allerede
neste gjøremål i fokus.

Og jeg må si at sånn er jeg også. Men jeg har prøvd litt i det siste å
jobbe med meg selv når det gjelder ro og fred, når det gjelder å takke hver
dag for hva jeg har i livet.

Det hektiske jaget kan i noen minutter hver dag, kanskje en halvtime
hver uke, erstattes av trening i å være absolutt nærværende og mottagende.
I kirkens historie kalles dette andaktsstunder. Jeg har valgt å kalle dette,
min tid, min time. Og jeg tror alle av oss store og små kan være litt opp-
merksom på å øve oss litt i å ha, min tid, litt andaktsstunder.
Og i bunn og grunn er det kanskje ikke så vanskelig å få til?

Men det å endre gamle vaner kan være vanskelig å få til. Og kanskje da,
mest av alt tankegangen. Tankegangen om å lykkes. Tankene om å være
perfekt. Fordi ingen av oss er perfekt eller trenger å være perfekt.  
Det finnes stress i livet som bare kan overdøves av stillhet og av å medi-
tere.  Fordi jeg tror vi visner innvendig. I jaget etter aksept, etter prestasjo-
ner, etter rikdom.

For hva er egentlig rikdom? Hva er å ha rikdom i livet? Kanskje handler
det om å elske livet mer enn dets mening, akkurat som jeg tror dere konfir-
manter gjør, dere elsker livet mer en livets mening, hold fast på det.
Fordi jeg tror at i dette utsagnet ligger det en frihet – Hver dag er en gave.

Det er lyder i naturen det gjelder å være oppmerksom på. Det gjelder å
være oppmerksom på skaperverket og omsorgen mellom mennesker fordi
den formidler en guddommelig verden. Og vårt arbeid er en bønn og bøn-
nen er arbeid.

Og som det står i Korinterbrevet: For Gud, som sa: «Lys skal stråle
fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at
kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Jesu
Kristi ansikt. Vår neste.
Hver dag. En gave.

Kjære konfirmanter, måtte Gud styrke dere og deres familier på den veien
dere nå skal legge ut på.
Herren velsigne dere fra nå og til evig tid.

Hilsen Haraldur
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Oppslagstavla
Konfirmanter
for hele Snertingdal i Seegård kirke
søndag 4. september kl. 11.00.

Selma Lian Alund
Mari Austdal
Even Bergli
Magnus Brenden
Patrick Leo Johan Brobakken
Ariel Isabell Bøe
Sveinung Dårflot Fladsrud
Camilla Grøterud
Odin Lillesolberg
Trym Slettaløkken Engen
Hanna Thingbø
Kristoffer Ødegård

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Konsert Seegård kirke
søndag 25. september med

Norske Kammersangere
med sin dirigent Yuval Weinberg legger i høst ut
på en mini-turné med folkemusikk fra ulike land
på repertoaret. Med seg på turen har koret fele-
spilleren Bjørn Kåre Odde fra Lom, som også
tidligere har vært solist med Norske
Kammersangere.

Koret, som består av 20 sangere, ble dannet i
1994 og har deltatt på flere internasjonale kon-
kurranser med gode plasseringer. Norske
Kammersangere har gitt ut 3 CD’er, bl. a. Den
fyrste songen (2007), laget i anledning av 150
års jubileet for dikteren Per Sivles fødsel.

På konserten vil koret og Bjørn Kåre Odde pre-
sentere en blanding av norsk, estisk, ungarsk og
hebraisk folkemusikk, både religiøs og verdslig.

Konserten blir å høre søndag 25. september i
Seegård kirke i Snertingdal.

Høsttakkefest
i Seegård kirke søndag 25.september kl. 12.00 med utdeling av
bibler til 5. trinns elever og bygdekvinnelaget bidrar med «høs-
tens grøde» og servering av kirkekaffe.

Velkommen til formiddagstreff
i Seegård kirke

mandag 29.8., 26.9., 31.10. og 28.11. kl. 11.30.

Hilsen diakoniutvalget

Seegård kirke
lørdag 24.9. kl.12.00.
Formiddagsmøte for Regnbuen
misjonsforsamling v/ Ernst Jan
Halsne og Hjalmar Bø.

Alle er velkommen!

Vi takker
hjerteligst for gaven ved
Aslaug Olava Fladsruds
begravelse.

«HJEMMETS VENNER»

Menighetsbasar
søndag 30. oktober etter gudstjenesten i Seegård kirke
kl. 17.00.  Menighetslotteriet avsluttes med trekning.
Gevinster mottas med takk. Alle velkommen
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«En sommer er over», synger Kirsti
Sparboe i en gammel slager.

Jeg protesterer litt inni meg når jeg
hører det. Det er bare august, og
jeg vil kalle det sensommer. Det er
kanskje den vakreste tiden på året,
for aldri er himmelen så klar og
blå, blomstene på det vakreste og
det bugner av modne bær.

I skrivende stund sitter jeg på
Stenvik Camping hvor vi har plas-
sert vogna. Sola er god og varm, og
Mjøsa glitrer foran meg. Jeg føler
meg glad og tilfreds med livet.

Tankene mine går tilbake til barn-
dommens somre som var «lange og
varme». Det er slik jeg husker dem.
Når en vokste opp på et lite små-
bruk var det en hard tid. Det var
våronn hvor alt skulle i jorda, slåt-
tonn for å berge mat til dyra, og om
høsten var det skuronn og potet-
opptaging.

Vi hadde ikke traktor da jeg var
barn, men vi hadde snille, gode
Blakka. Det var hun som dro høy-
lasset og potetopptager. I mellom
slaga gikk hun på beite, og hver
dag gikk jeg for å gi henne en god-
bit. Synes jeg kjenner den myke
mulen mot hånda mi enda.
Men det var ikke på alle jorder
Blakka kunne brukes. Jordet vi
kalte sørbakken var bratt ned mot
Finna. Far gikk og slo med ljå, og
når høyet var tørt bar han det på
ryggen inn på låven. Han lagde noe
som kaltes «børsvolk», og på denne
ble høyet lagt. Børa var så stor at vi
ikke kunne se far under den, bare
den store høysåta med bein under.
Tenk for et slit for at dyr og men-
nesker skulle ha noe å leve av.

Det var også en travel tid for mor.
Hun skulle være med ute på jor-
dene, stelle dyr, hus og lage mat.

Jeg husker ofte at jeg våknet av at
det luktet nystekt brød. Vi hadde
naturalhusholdning, så på butikken
ble det kjøpt bare slikt som mjølk,
kaffe, sukker o.l.

Det var jobben min å male kaffe-
bønnene. Jeg husker enda hvor
godt jeg synes det luktet av kaffen
når jeg åpnet posen. Jeg er også så
gammel at jeg husker vi kjøpte raf-
finade i plater som vi klipte opp
med sukkersaks.

Jeg var også med på jordet og raka
sammen og hesjet, og det var min
jobb å hente «midtøktsmat». Det
ble fylt saft og mjølk på flasker, og
så var det brød, smør og ost. Hvis
mor hadde bakt brød hadde hun
også laget «æskavring» . Dette er
brøddeig formet som litt store
rundstykker stekt på ovnsplata.
Lunke sånne med brunost på var
det beste som fantes.

Men det var ikke bare slit. Det var
varme kvelder hvor vi gikk opp i
elva for å bade, og «eftaskaffen»
ble inntatt i solveggen. Til denne
fikk vi mors gode kaker. Far og jeg
sparket også mye fotball. Vi hadde
mål mot husveggen, og så byttet vi

på å stå i mål. Det er varme gode
minner. Jeg kjenner tårene presse
på.

I dag har barna Pokemon, I-Phone
og I-Pad. Det er jo slik at en må
følge med utviklingen, men samti-
dig har vi mistet noe. Tross alle
hjelpemidler og god råd for de fles-
te, så raser alle rundt for å rekke
mest mulig, meg selv inkludert.
Da er det godt å sitte og mimre slik
som i dag. Det var godt å vokse
opp i Ødegårdsroa.

Til slutt vil jeg gi dere et lite dikt
av Hans Børli som heter:

Små gleder
Smaken av heimbakt rugbrød med
duftende, sprø skorpe, nykjernet
smør.
Saltdugget med klipt graslauk i tid-
lig en sommermorgen når skyggen
av lauv famler over voksduken på
kjøkken bordet – Selv om du ikke
hadde opplevd mer……

Ønsker alle en god sensommer og
høst.

Åse Irene Engen

Barndomsminner

Ødegårdstuen anno 2016 - Åse Irenes barndomshjem. Foto: Bernt Nygård
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Den 10. august arrangerte Nedre Snertingdal
Historiegruppe rusletur til to steder knyttet til mye histo-
rie, beliggende nordvest for Nykirke. Det første stedet vi
besøkte var en gammel myrslått som kalles
Damsveslettet. Navnet kommer fra bruket Damsveen,
som opprinnelig var en husmannsplass under Bakke. På
myra finnes også ei gammel løe, og hele området er for-
holdsvis intakt slik det var da det hadde betydning for
hva brukerne fikk ut av det. Historien om bruket
Damsveen er også historien om myrslåtten.

Damsveen ble ryddet av den første brukeren, og må ha
fått navn etter ”dammen” i Vesleelva. Hans
Christoffersen kom fra Land, og sammen med kona Anne
Hansdatter ryddet de husmannsplassen en gang på 1850-
tallet. Våningshuset ble bygd i 1857, låven er fra1886 og
fjøset fra1936. De hadde blant annet ei datter som het
Rønnaug, Rønnaug Sætervegsveen, som hun ble hetende.
Hun ble ikke boende på Damsveen.

I bygdeboka finner vi følgende historie etter Rønnaug;
”Far min var det som bygde opp Damsvea. Han hogg
seg inn i ville skogen, gjerdet inn åtte mæling og tok seg
til å rydde. Han skulle gi sju daler året for denne plas-
sen. Penga skulle svares med arbeid, og det ble slik; 28
vinterdager etter 12 skilling dagen, 12 våronndager, 12

håvollsdager, slå 14 mæling og skjære 7 mål. Enda var
det gjæting i 8 dager som falt på a mor”.

I 1878 ble garden Bakke solgt, og i salgsdokumentet står
det bl.a.: «Til Lars Madsen Bratlien er frasolgt jordeien-
dommen Bakke kaldet, bestaaende af Storjordet,
Nyjordet, Bakhagen, Bakseterløkken, Lamphaugringen,
Lamphaugmyren og pladsen Damsveen».

Denne Lamphaugmyren må være det vi kaller
Damsveslettet, eller Sangbekkslettet som det het opp-
rinnelig fordi Sangbekken renner i store slyng gjennom
myrslåtten. Hele dalen her kalles Lamphaugdalen, og
bekken på myra var min barndoms fiskeparadis.
Damsveen var ubebodd i mange år inntil Rønnaug
Sætervegsveens datter Agnete, som ble gift med Laurits
Henriksen Gilleråsen, tok over plassen i 1901, og ble sel-
veier fra 1911. Men dette året døde Laurits, og Agnete
ble alene om ansvaret for bruket og to småjenter. Resten
av historien er hentet fra «slitets saga», og forteller om
mennesker som måtte slite for utkommet. Først Agnete,
og deretter dattera Ragna. Selv husker jeg Ragna som
gammel og krokete etter alle år med arbeid. Først i
mange år som kokke på flere høyfjellshoteller, deretter
som ugift gardbruker og kokke i utallige «lag» i hjem-
bygda. Hun slo graset i Damsveslette og bar det på ryg-

Fra en rusletur i historiske omgivelser
Utløa på Damsveslettet
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gen hjem til bruket vinterstid. Men fikk også hjelp av
traktor i senere tid. Hun døde i 1976. Om disse mennes-
kene kan vi lese mer i Bygdeboka, og i en artikkel i
Årbok for Gjøvik nr. 19 side 178.

Neste stoppested på rusleturen vår var Aalsethsetra vest
for Granum. Det er ikke mye igjen av det gamle seterom-
rådet i dag. Bare størhuset på Moasetra er bevart og bru-
kes til fritidsformål. Sør-Aalseth har for så vidt seter
enda, ettersom de har en del mål med dyrket mark her,
og ei laftet hytte som ble satt opp i 1947, etter at det
gamle størhuset brant ned. Vi var så heldige at brukeren
av setra, Steinar Aalseth, ba oss med inn i hytta der vi
kunne sitte å nyte medbrakt. Og det var i «grevens tid».
Da alle fjorten «ruslerne» vel var inne kom den første
regnskura. Steinars foreldre var også med, og det ble for-
talt mange historier rundt bordene. Frank tok for seg den
gamle historien fra området.

Sør-Aalseth ble tidlig utskilt fra Aalseth, og etter å ha
vært med på setra ved Sangsetra til etter 1669, flyttet de
setra si til dette området. Øver-Aalseth ble utskilt fra
Sør-Aalseth tidlig på 1700-tallet. Og hadde seter her kan-
skje alt fra begynnelsen. Setra ble senere utskilt til bruket
Volden (sætervolden). Flere av de fraskilte plassene
under garden, Tomtbakken, Moen og Sveum, fikk sine
seterrettigheter her etter hvert. Moen med både størhus,
fjøs og låve, Sveum bare med egen låve. De brukte ellers
husene felles med Moen. Slik var det også med
Tomtbakken, i hvert fall på 1930-tallet.

Dette var avslutningen på Årets rusleturer for gruppa i
Nedre Snertingdal.

Noen av deltagerne på rusleturen

På Sør-Aalsetsetra drakk vi kaffe og Frank Solbakken
fortalte om bruken av setra

Vår trofaste kirketjener
Melvin Ødegård 

En trofast kirketjener er gått bort!
Melvin var kirketjener i Seegård kirke i hele 27 år fram til 1997, da den nye Seegård
kirke sto ferdig. Da gamle Seegård kirke brant i 1994, ble bedehuset Emmaus
Interimkirke i tre år. Melvin fortsatte kirketjenergjerningen der og ved Seegård kirkegård.
I tillegg til kirketjenerstillingen var han vaktmester ved Skogheim skole alle disse årene.                                                                                                                                                       

Melvin var veldig glad i kirka si! Vi har forstått at han var seint og tidlig i kirka i løpet av tjenesten som kirke-
tjener. - Sorgen var stor for veldig mange da kirka brant ned, og ikke minst vet vi at dette var en stor sorg for
den trofaste kirketjeneren.

Melvin var en god tjener med en sterk kristen tro. Melvin var bibeltro, med nød for sin neste og han var himmel-
vendt og ønsket himmelen for alle. - Han hadde hjertet i kirka og på bedehuset. Han var en trofast misjonsvenn
med et sterkt misjonsengasjement. Melvin var også leder i Skogheim Normisjon i mange år.
Fred over Melvin Ødegård sitt minne.

Magnus Drogseth
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Olsokmesse ved
Kirkerud
29. juli
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Slik været har vært så langt denne som-
meren, var det knyttet spenning til om
kirkelyden måtte søke til Nykirkes loka-
ler for å få avviklet den tradisjonelle
olsokmessa 29.juli. Men, det holdt akku-
rat! Regnet lot vente på seg helt til slut-
ten av kirkekaffen, og dermed ble det
olsokmesse på det historiske kirkestedet
ved Kirkerud også i år!

Det var kirke på stedet allerede i middel-
alderen, og det siste gudshuset som sto
her var Vor frelsers kirke, innviet i 1703,
revet i 1871. Nykirke sto da ferdig til
bruk. Denne kvelden utgjorde menighe-
ten nær 60, noe som må kunne kalles bra
oppmøte på en fredag kl.18.00! Under
de rammer selve kirkestedet gir er det en
spesiell stemning å delta på utegudstje-
neste. I tillegg ble prekenen holdt av en
landsmann av Snorre Sturlason, nemlig
sogneprest i Snertingdal og Biri;
Haraldur Ørn Gunnarson.

Hva har så den islandske dikteren og
høvdingen Snorre, som levde fra 1179 –
1241, i en gudstjeneste i Snertingdal i
2016 å gjøre? Jo, Olsok feires til minne
om Olav den hellige. Feiringen er lagt til
dagen han falt i slaget på Stiklestad i
1030, 29.juli. Kildene som sier noe om
de norske kongene i gammel tid er det
nettopp islendingen Snorre Sturlason
som står bak. Han reiste mye rundt i
Norge i tida 1218 - 1220 og samlet
kunnskap som deretter ble til
Heimskringla, også kalt Snorres konge-
sagaer - eller de norske kongesagaene.
Dette var prestens utgangspunkt for pre-
kenen denne kvelden. Han kom bl a inn
på det faktum at Olav den hellige skal
ha innsett at vold ikke nyttet; han kastet
sitt sverd og ba Gud om hjelp - hvorpå
han ble drept. Han ble så erklært som
helgen et års tid etterpå, og 29.juli 1030
er av ettertiden sett på som «datoen» for
kristningen av Norge, selv om det er
mye usikkerhet knyttet både til tidfes-
tingen av slaget og andre forhold
Snorres saga tar opp. Sagaen om Olav
den hellige, som utgjør en stor del av
Heimskringla, ble tross alt skrevet nær

200 år etter at hendelsene
fant sted. Selv skal Snorre
ha uttrykt seg med forsik-
tighet i noe av det han
skriver.

Haraldur knyttet sin pre-
ken til hendelsene på
Stiklestad i 1030 og så
dette opp mot dagens jag
etter aksept og prestasjo-
ner: «Hva gagner det et
menneske om han vinner
hele verden men mister
seg selv». Han poengterte
det å være nærværende,
finne ro og fred, for
eksempel under morgen-
kaffens stille bønn.

En blåsergruppe fra
Snertingdal
Musikkforening med Ole
Ludvik Tomter i spissen
sørget for musikken under
gudstjenesten. Det blir en
annen klang når salme-
sangen støttes av musikk,
og musikerne ble behørig
takket for bidraget.
Takkens ord gikk også til
Snertingdal
Bygdekvinnelag som sto for bevertning-
en; kirkekaffe med kaker. Begge deler
var velsmakende, kakene hadde i tillegg
utseendet med seg (se bilde).

Olsokmesse til minne om Kong Olav
den hellige er av katolsk opprinnelse.
Det sier noe om denne hendelsen i

nåværende Nord-Trøndelag for snart
2000 år siden at feiringen av olsok som
nasjonal høytidsdag overlevde reforma-
sjonen og holder seg sterkt den dag i
dag. Det borger nok for at det blir olsok-
messe på kirkestedet ved Kirkerud også
29.07.17.

Forrettende prest Haraldur Ørn Gunnarson og tekstleser Laila Nygård

Musikkforening ga solid støtte til salmesangen

Det smakte med kaffe og kaker i regi av Snertingdal
Bygdekvinnelag. Og noen av dem var spesielt vakre...
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Lørdag 18. juni var dagen som opprant med bra tur-
vær. Bussen startet fra Kjerringelva og samlet opp
deltakere langs veien til Gjøvik, tilsammen 33 stk.

Leder Per Kristenstuen og sjåfør Kjell Arild Brattlien
ønsket alle velkommen om bord, denne gangen i en av
Torpa Bilruters turbusser. På Lygna plukket vi opp Jens
Olerud fra landbrukskontoret på Hadeland. Han satt inne
med mye opplysninger som han foret oss med helt fram
til Jevnaker.

Første stopp var Hadeland folkemuseum. Her ble vi møtt
av to kvikke guider som først tok oss med til Tingelstad
gamle kirke (St. Petri) som ligger like ved museumsom-
rådet.

(St. Petri) er en steinkirke fra middelalderen. Kirken er
bygget av lokal stein, blant annet fra Buhammeren, og

regnes som en typisk romansk bygdekirke. Den antas å
være bygget som en privatkirke for en lokal storgård. De
middelalderske takstolene over skipet er bevart, og en
datering viser at tømmeret ble felt i 1219–20. Kirken ble
altså trolig oppført på 1220-tallet.

Tingelstad «nye» kirke sto ferdig i 1866, derav navnet.
St. Petri ble da stengt, og unnslapp modernisering.
Kirken rommer rundt 100 mennesker, og utgjør en del av
pillegrimsleden mellom Nidaros og Oslo som ble åpnet i
1997.

Fra kirken gikk turen opp til Dynnasteinen som er en
runestein fra gården Dynna. Den regnes for å være et av
Norges tidligste kristne minnesmerker og Norges første
billedmonument. Den er om lag tre meter høy og har
bibelske motiver som er datert til om lag år 1050.
Motivene på steinens forside forestiller

Snertingdalstreff på busstur til Hadeland

St. Petri (gamle Tingelstad kirke) bygget
på 1220 tallet
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Betlehemsstjernen, de tre vise menn, Jesusbarnet og
gaveoverrekkelsen i stallen.

Her er også Halvdanshaugen, en gravhaug. Ifølge tradi-
sjonen skal kroppsdeler av Halfdan Svarte være gravlagt
i haugen, derav navnet.

Vi ble også servert kaffe og vafler før turen gikk videre
langs pilegrimsleden til søsterkirkene på Granavollen.

Søsterkirkene på Gran er to steinkirker fra middelalderen
plassert side ved side for hverandre. Den største kirken
heter Nikolaikirken og var fylkeskirke for Hadeland. Den
er bygget før 1200 og har 250 plasser. Den mindre kirken
heter Mariakirken og var trolig kirke for sognet Gran.
Mariakirken er bygget før 1150 og er en langkirke med
romanske og gotiske stiltrekk med plass til rundt 150
mennesker.

Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner og måtte
ha hver sin kirke, men i middelalderen var det ikke uvan-
lig at det ble bygget flere kirker tett inntil hverandre,
men med forskjellig funksjon.

I sørøstre hjørne av kirkegården står et steintårn fra
middelalderen som kan ha vært et forsvars- og tilflukts-
sted før det ble tatt i bruk som klokketårn. Kirkeklokkene
i støpulen er langt nyere enn resten av tårnet og er fra
1860-årene.

Granavollen har vært samlingssted i uminnelige tider.
Det eldste funnet herfra er runesteinen fra 1000 tallet
Den står nå bak koret på Nikolaikirken. Utenfor porten
til Søsterkirkene står en milestein som forteller at det er
533 km til Nidaros. Tårnene på Søsterkirkene danner
utgangspunkt for kommunevåpenet til Gran kommune.
Aasmund Olavson Vinje er begravet på kirkegården til
Søsterkirkene og det ble i 1873 reist et monument over
Vinje foran Mariakirken.

Etter omvisningen gikk turen videre gjennom flott kul-
turlandskap til Jevnaker og Thorbjørnrud hotell hvor vi
fikk omvisning og servert nydelig middag basert på loka-
le mattradisjoner.

Thorbjørnrud var tidligere direktørbolig for Hadeland
Glassverk og fungerte som privatbolig inntil bedriften
skiftet eier i 1985. Da ble anlegget skilt ut og bygget ut

Altertavlen i ST. Petri er spesielt fin Dynnasteinen regnes for å være et av Norges tidligste
kristne minnesmerker
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til hotell. Eiendommen er på 33 mål og ligger idyllisk til
på en tange i den sydøstre delen av Ransfjorden.

I skriftlige kilder dukker navnet Thorbjørnrud første
gang opp i slutten av 1300 årene. Deretter må vi helt til
1650 før den nevnes igjen. Gården var en gang blant
Jevnakers største og kom i glassverkets eie i 1765 da
glassverkets eier ervervet gården. I mer enn 200 år var
Hadeland Glassverk og Thorbjørnrud uløselig knyttet til
hverandre, dels ved at gården forsynte verkets folk med
landbruksprodukter, dels ved at Thorbjørnrud i perioder
har fungert som både arbeiderbolig og direktørbolig. I
krigsårene (2.verdenskrig) ble hotellet okkupert av tys-
kerne og hovedhuset ble brukt som offisersbolig.

Hotellet ønsker å ivareta lokale mattradisjoner, kultur-
landskap og kulturhistorie, og bruker derfor en rekke
lokale produkter i sitt kjøkken. Høsten 2009 startet de
arbeidet med å gjenopprette den gamle hagen som
engang prydet området i forkant av hovedhuset. De
gamle grusgangen som slynget seg rundt eksotiske trær,
lysthus og blomstrende trær skal nå gjenoppstå.

Gode og mette satte vi oss på bussen hjemover og syntes vi
hadde sett og opplevd mye fint som Hadeland har mye av.

Tekst og foto: Bernt Nygård

Nicolaikirken, den største av
søsterkirkene

Høsten 2009 startet de arbeidet med å gjenopprette den
gamle hagen som engang prydet området i forkant av
hovedhuset.

Ingen kan hjelpe alle, men
alle kan hjelpe noen
Sterke bilder av ødelagte
byer i Syria og mennesker

på flukt preger nyhetsbildet. Krig og konflikt er hver-
dagen til mennesker i mange land i verden.

Pengene som samles inn under årets TV-aksjon skal gå
til livsviktig hjelp i ni land hvor sivilbefolkningen har
lidd i mange år. Syria, Libanon, Sør-Sudan,
Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador,
Guatemala og Honduras.

President i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv har
vært i Syria en rekke ganger. Og han ser at pengene
når fram til de som lider.

– Frivillige i Røde Kors ser ødeleggelsene på nært
hold, og de gjør en utrolig innsats for å redde liv med
førstehjelp, mat og humanitært arbeid.

Mollekleiv sier pengene skal brukes til blant annet
vann, mat, medisiner og legehjelp i disse ni landene.
Pengene skal hjelpe rundt to millioner mennesker i
nød. Og målet er å få hundre tusen barn og voksne til å
gå med bøsser 23. oktober.
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Grillfest i regnvær
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Det mest stabile ved været om dagen er at det er ustabilt.
Værvarslene er som følge av det blitt ferskvare. Et varsel gitt en
dag trenger slett ikke å stemme når dagen kommer, selv om det
bare er et par dager fram i tid. Basert på noen års erfaringer ser
det imidlertid ut til at noe av det sikreste varslet i Midt-
Snertingdal er når Hjemmets venner annonserer grillfest: Da blir
det regn!

Så også søndag 7.august 2016! Da gikk bygene med jevne
mellomrom, og etter hvert hopet skyene seg opp til å bli riktig
svarte og i tordenstemning. Da er det godt at hjerterommet inne
på omsorgssentret i dalen er så stort at husrommet er i stand til å
huse nær 90 feststemte grilldeltakere. Så mange var det nemlig
som møtte opp «med stort og smått» denne augustsøndagen.

Tradisjonen tro var pølse og karbonader, hjemmebrygget øl og is
med jordbær blant det som sto på menyen, med gode salater og
annet tilbehør i tillegg, ved siden av trekkspill og godt humør,
da. Musikken sto Harry Foss og Arne-Willy Grønland for, til
glede for både ung og gammel. De har spredd glede på Hjemmet
ved slike tilstelninger også tidligere og ønskes velkommen igjen.
Trekkspill er på en måte skreddersydd til grillformål! Når i til-
legg repertoaret gjenkjennes av mange av de som er til stede,
trampes takten, det nynnes med, og noen får til og med sving på
dansefoten. Med så mange til stede er det ikke verdens største
dansegolv, men: enkelte våget seg utpå også denne gangen.

Mange «drar lasset» sammen på et slikt arrangement. Det er stor
aktivitet knyttet til kjøkkenet, både av ansatte og fra styret i
Hjemmets venner, inkludert særs varme griller ute.
Arrangementet krever innsats og tilpasset dagsrytme og arbeids-
innsats fra avdelingsansatte, og mange av de tilstedeværende
pårørende gjør også en betydelig innsats. Det er en betydelig
«restaurant» som skal betjenes når så mange skal bespises!  Og
før og etter er det mange elementer i form av stoler og bord som
skal flyttes. Da er det godt at så mange i tillegg til styret yter sin
innsats.

Noe av det viktigste ved slike sammenkomster er praten ved
bordene. Den gikk livlig også denne gang, og latteren satt løst.
Det var tydelig at de tilstedeværende trivdes. Når i tillegg mat og
musikk smaker får en håpe at de gode øyeblikk skapes. …
Åresalg hører med på en slik tilstelning, med gevinster gitt av
styrets medlemmer og andre som vil støtte Hjemmets venner.
Bygdas butikk, Coop Prix, stiller velvillig med fruktkurv til slike
arrangementer. Også denne gang ble årer i alle alfabetets boksta-
ver solgt, hvilket betyr 580 solgte årer og kjærkomne inntekter
til foreningen.

Leder i Hjemmet venner, Åse Irene Engen, ledet festen med stø-
dig hånd. Det er på sin plass å takke alle som, hver på sin måte,
har bidratt til en vellykket grillfest.

Musikantene (fra venstre) Arne-Willy Grønland og
Harry Foss. Bak: Leder i Hjemmets venner: Åse Irene
Engen

Dagens trekning i åresalget; Åse Irene Engen og Solfrid
Ødegårdstuen i Hjemmets venner

Synnøve Øversveen og sønnen Per

Arne, Elna og Grethe Sveum
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Solsikken
I månedskifte juni/juli i år overtok jeg blomsterbutikken Solsikken på Lena
som hadde butikk i Rema 1000 sine lokaler. Jeg har jobbet innen faget i 8
år og 5 av disse har vært hos Solsikken på Lena.

Før jeg tok over fikk jeg tilbudet om å bringe navnet Solsikken videre, noe
jeg med glede takket ja til ettersom dette er et velrenomert navn på Toten. I
utgangspunktet ønsket jeg ikke å drive en ”vanlig” blomsterbutikk med
kjøp og salg over disk grunnet at det stadig er flere aktører (matbutikker,
bensinstasjoner etc.) som gjør nettopp dette.

Jeg ønsker å bringe selve håndtverket videre med et binderi der jeg tilbyr
alt som har med binderi å gjøre.

Mitt tilholdssted er i en del av tidligere Nyheim Dagligvares lokaler, Øvre
Veg 1003 i Snertingdal ved gamle Skogheim skole. Her har jeg eget verk-
sted/kontor med alt et binderi trenger, som kjøle-, arbeidsdisk m.m. 

Det jeg lager er til alle anledninger, hva enn det måtte være, både tradisjo-
nelle buketter og dekorasjoner, buketter og selskapsdekor til bryllup,
begravelse, fest, dåp, konfimasjon. Hvis det ønskes fraktes bestillingen dit
det skal for et lite vederlag.

Jeg er utdannet blomsterdekoratør med fag- og mesterbrev og er stolt av
faget mitt og ønsker derfor å gi mine kunder det beste jeg kan gi. Jeg leg-
ger derfor stor vekt på at blomstene skal være av god kvalitet og benytter
derfor nødvendig tid på å stelle blomstene for at holdbarheten skal være
best mulig.

Bestillinger tar jeg imot over mail og telefon, men om man ønsker å
bestille noe ”ansikt til ansikt” er det ingenting i veien for det.
Se, lik og følg gjerne sidene på facebook; Solsikken v/Mari Gjævert Hesla
og Instagram; binderiet_solsikken.
Ellers om meg så er jeg inngift i Snertingdal og har en sønn på 2 år, men
er opprinnelig fra Skreia. Flyttet til Snertingdal 2011 og 2 av de åra har vi
bodd i 2. etg. på Nyheim. Tok utdannelsen min som blomsterdekoratør på
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Vea.

Hilsen
Solsikken v/ Mari Gjævert Hesla
974 97 093

Mari Gjævert Hesla klar for oppdrag. Foto: Bernt Nygård

Nye hyller for
salmebøker i 
begge kirkene

På oppdrag fra menighetsrådet har Ole
Christian Schrøder ved Norsk Orgel-
verksted laget nye fine og praktiske
hyller for å oppbevare salmebøkene i. 

Foto: Bernt Nygård

Ny stakitt ved
Nykirke

Kirketjener Gunnar Arne Skumsrud har
kommet igang med å sette opp nytt stakitt
rundt kirkegården ved Nykirke. 

Foto: Bernt Nygård



PÅ KIRKEVANGEN 13

Nedre
Snertingdal

Sanitetsforening
– litt bakgrunnshistorie

Nedre Snertingdal Sanitetsforening
er en relativt nystartet sanitetsfor-
ening, men sanitetsforeningens histo-
rie i Snertingdal er over 100 år.
Tidligere var det en hovedforening
med mange underavdelinger. Det var
sanitetskvinner i hver grend som sto
i bresjen og tok tak i de ulike utfor-
dringer og oppgaver som samfunns-
utviklingen ga. Det er en historie å
være stolt av!

Høsten 2015 ble «saniteten» i
Snertingdal delt opp i tre selvstendi-
ge foreninger. En forening i Øvre-,
Midtre- og Nedre- Snertingdal.
Kanskje er det veien å gå for å øke
det lokale engasjementet! Det vil
tiden vise… Samfunnsutviklingen
gir oss fortsatt store utfordringer.
Morgendagen er full av oppgaver for
en sanitetskvinne.

Norske Kvinners Sanitetsforening er
en slagkraftig forening med 41000
medlemmer på landsbasis. I Oppland
fylke er det 2749 medlemmer fordelt
på 52 lokalforeninger. NKS repre-
senterer et kvinnefelleskap som har
eksistert i 120 år som sammen gjør
samfunnsnyttig arbeid.
Arbeidsoppgavene har som sagt vari-
ert gjennom tidene. Men dagens
sanitetskvinner er opptatt av å sikre
barn og unge en god oppvekst og
eldre en god alderdom. Noen av
dagens satsningsområder i NKS sen-
tralt er; - vold mot kvinner, - kampen
mot skjønnhetstyranniet og integre-
ring av minoritetskvinner.

I tillegg er det ulike fond som gir
økonomisk støtte til kvinnemedisinsk
forskning, barn og unge, kreftfond,
psykiske lidelser, revmatisme og
«min dag i dag» som kan gi barn i
en vanskelig situasjon en drømme-
dag m.m. Sanitetsforeningene er i til-
legg opptatt av å støtte lokale akti-

viteter og tilrettelegge for lokale til-
tak som er med på å skape trivsel i
lokalmiljøet.

Snertingdal Sanitetsforening bygde i
sin tid 13 aldersboliger på
Stuveekren, noe som i dag er skilt ut
som en egen stiftelse. Ved 100-årsju-
bileet ga vi ut et hefte om
Snertingdal Sanitetsforening sin his-
torie, forfattet av Frank Solbakken.
Et flott dokument som synliggjør
sanitetskvinnenes innsats! Vi er ikke
bare loddsalg, fastelavnsris og mai-
blomst-salg, selv om det er en del av
det inntektsbringende arbeidet!

Nedre Snertingdal
Sanitetsforening

Nedre Snertingdal Sanitetsforening
starter i høst sitt arbeid på møte 29.
august hos Sissel Skårstad med å
planlegge søndagskaffe på
Snertingdal aldershjem 16.10. Vi ser-
verer kaffe/kaker og har underhold-
ning, beboerne i alle aldersboligene
får også invitasjon.

I tillegg arrangerer vi åpen kveld
på Skogtun mandag 3. oktober kl.
19.00, der temaet er kakebaksttra-
disjoner til jul, påske og livets høy-
tider. Vi har også med oss Aija
Baumane som har startet firmaet
«Hembakst» som bidrar med sine
idéer og tradisjoner – samtidig
som vi har erfaringsutveksling
rundt bordene, deler noen opp-
skrifter og får nye idéer. Det serve-
res kaffe med noe attåt.

Vi planlegger også skolefrokost og
barnehagefrokost i Sanitetens uke,
noe som er et samarbeidsprosjekt
mellom de tre sanitetsforeningene.

Den 20. november inviterer vi alle
fra 70 år og oppover med følge, og
som bor i kretsen til Nedre
Snertingdal Sanitetsforening til før-
julsfest i Seegaard kirke. Det blir
servering av gløgg, smørbrød, bløt-
kake og kaffe, og det blir fin under-
holdning. En tradisjon som har gått
over flere år.

Den 13. desember på Lucia-dagen

serverer vi kaffe og marsipankake og
deler ut julegaver på Snertingdal
Aldershjem. Dette er et samarbeids-
prosjekt mellom «tirsdags-kaféen»
på aldershjemmet og de tre sanitets-
foreningene. I år er det Nedre
Snertingdal sin tur. Vi har også et
samarbeidsprosjekt med Snertingdal
menighet om juletrefest i romjulen.

I tillegg har vi også sanitetsmøte hos
Turid Skundberg den 7. november
kl. 19.00 og hos Elisabeth Kruse den
5. desember kl. 19.00. På møter tar
vi opp organisasjonssaker, info-skriv
fra NKS sentralt og fylkesnivå, plan-
legger aktiviteter, drikker kaffe, hyg-
ger oss og har loddsalg.

Slik er i hovedtrekk halvårspla-
nen for Nedre Snertingdal
Sanitetsforening høsten 2016.
Alle er hjertelig velkommen til å
delta både på åpent møte på
Skogtun 3. oktober og de andre
møtene. Medlemskap er ingen
betingelse for det. Vi søker sam-
arbeidspartnere som bare vil være
med på enkeltprosjekt, og de som
ønsker å være medlemmer.
Alle bidrag, stort eller lite, er like
viktig!

Vi er stadig på jakt etter nye idéer
for sanitetsforeningens engasje-
ment, så har du idéer, så kontakt
oss i Nedre Snertingdal
Sanitetsforening. Vi er også å
treffe på Facebook.

Vi tror at det fortsatt er
behov for Nedre Snertingdal
Sanitetsforening i vårt lokal-
miljø!

Tekst: Elisabeth Kruse
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Når dette skrives er sommeren i ferd med å slippe
taket. Bilder av sommerblomster i fullt flor, lange lyse
sommerkvelder, solglitrende vann, strandliv med deilig
avslappende svømmeturer og nyfisket makrell på gril-
len, passerer i revy!

Men selv om sommeren er på hell, er vi på vei inn i en
ny og vakker årstid; høsten.

Høsten er en fantastisk tid med sin klare høstluft –
høstfarger i naturen – gylne åkrer som er klar for inn-
høsting. Naturens spiskammer gir oss blåbær, tyttebær,
molter og sopp. Frukthager med epler, pærer, plommer,
solbær og rips. Noen etternølere av bringebær står fort-
satt og rødmer i veikanten. En rik tid som man bør
utnytte både til høsting og rekreasjon i naturen.

Disse skiftende årstider og deres særpreg er en beri-
kelse, men også inspirasjon for poetiske linjer. Denne
gangen byr lyrikk-hjørnet på noen typiske høstdikt:

Høst
Krystall-klare dager.
Ja, nå er det høst
Sola står lavt
på himlen i øst.

Bladene gulner
på busker og trær.
Nå kan jeg plukke
frukter og bær.

Røyk-sopp og risker
og små kantareller.
Rognebær, nøtter
og ville moreller.

Sola den gløder
på himlen i øst.
Krystall-klare dager.
Nå er det høst.

Anne Lise Gjerdrum

Haust

Kvar vart det av alle dei fuglar som song
i sommar så vent mellom greino?
Og sidan eg høyrde dei ender og gong,
men så vart det stille i eino.
Han tagnar fuglen om hausten.

Kva vart det av alle dei blomar som stod
og nikka i ljos og i ange?
Eg ser over bøen, men er ikkje god
få augo på ein av dei mange.
Han visnar blomen mot hausten.

Per Sivle

Skiftningene i naturen og overgangen mellom de ulike
årstider er fantastisk.
Lyrikk-hjørnet avsluttes derfor med et lite dikt om årsti-
dene oversatt fra svensk. Diktet er opprinnelig skrevet
av A. Tegnér.

Årstidene

Vårdag, vårdag. Lerkesang fra tue grå, himmel blå.
Bekkesus og hvite fossefall,
blåveistepper over bakkehell.
Vårdag, syng du i mitt sinn gleden inn.

Sommer, sommer.
Blomsterduft fra skog og vann dagen lang.
Småbarn ror seg ut til fiskeskjær
eller går til skogs og plukker bær.
Sommer, du oss alle er hjertens kjær.

Høstsol, høstsol lyser gjennom løvets gull vemodsfull.
Stjerneskudd og kveld i måneskjær,
trosteflokk i røde rognebær.
Høstsol, mørk var hver en vei uten deg.

Vinter, vinter. Deilig er den hvite sne, skjønn å se.
Ski og kjelker i hver bakke bratt,
dombjell’klang i stjerneklare natt
Vinter, med din julefest, du er best.

Ha en rik og fin høsttid!

Tekst: Elisabeth Kruse

Høstlyrikk-hjørnet
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Alzheimer-
dagen
21.09.16
Tradisjonen tro arrangeres også i
år fagdag om demens på
Reinsvoll på den internasjonale
Alzheimerdagen, i år for 20.
gang i Oppland. ”Den gode
dagen” er i fokus - med innlegg
om demenstypene frontallapps-
demens og lewy body demens,
om fristende og god matomsorg,
om å være aktivitetsvenn for
personer med demens og om å
gjøre dagen i dag til din beste
dag. 

Arrangører er
Nasjonalforeningen ved
Fylkeslaget i Oppland og Østre
Toten og Gjøvik demensfor-
eninger i samarbeid med
Sykehuset Innlandet HF. 

Foredragene er alle ved helse-
personell. Plakater med nærmere
informasjon er satt opp ved
butikk og bensinstasjon i
Snertingdal.

Tilbudet er åpent for alle som
ønsker lære mer om demens.
Deltakeravgiften er kr.400,-
inkludert lunsj, frukt og kaffe
med noe attåt.

Påmelding: 
Nasjonalforeningen for
folkehelsen
Rektor Jørgensensgt.3,
2318 HAMAR 

Tlf.: 62 51 79 10

Epost:
hedop@nasjonalforeningen.no
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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

Gjøvik
Kirkelige
Fellesråd
Jan Erik Aasheim, leder
Jan Egil Pettersen, kirkeverge
Line Langseth Bakkum,
Gravferdskonsulent/ass. kirke-
verge

Besøksadresse:
Strandgata 13A, 2815 Gjøvik
Telefon 45 87 62 01

Kontortid:
Mandag-fredag
kl. 08.00-15.30

Min salme
Min salme er: ”Ingen er så trygg i fare”, nr. 488
i Norsk Salmebok 2013

1. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare
Fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet

2. Herren selv vil sine berge, han er deres skjold og verge
Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer

3. Ingen nød og ingen lykke, skal av Herrens hånd dem rykke
Han den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner

4. Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller
Han oss føder og oss kleder, midt i sorgen han oss gleder

5. Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare
For hans allmakts ord må alle fiender til jorden falle

6. Hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver
Og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene

Dette er en av de nydeligste salmene jeg vet om, og som jeg lærte
når jeg var ganske liten, som har fulgt meg opp gjennom årene, og
som nå ofte er nattasang til min lille datter. Jeg sender stafettpinnen
videre til min svigermor, Marit Irene Hauglien.

Hilsen Helle Ødegård

Thomas Aaslund og Lill-Ann
Jeanette Slettum ble viet i 
Nykirke 8. mai
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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

Utkjøring 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
Døpte
05.06 Amalie Kasenborg-Eide
31.07 Tiril Bang Iversen
21.08 Emilie Lundon Øverby
28.08 Amund Emil Hellebust

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

Døde
Melvin Ødegård f. 1929
Johanne Gaaserud f. 1925
Aslaug Olava Fladsrud f. 1924

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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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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28.august, 15.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Konfirmantmesse. Haraldur Ø.
Gunnarsson. Offer: Trosopplæring.
Kirkekaffe

4.september, 16.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 11.00. Merk
tiden! Konfirmasjonsgudstjeneste.
Haraldur Ø.Gunnarsson.
Offer: Trosopplæring.

18.september, 18.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 12.00.Høymesse.
Haraldur Ø. Gunnarsson.
Offer: Diakoni

25.september, 19.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Høsttakkefest. Fam.gudstj. Hanne
M. Skjesol. Bibler til 5.trinn.
Kirkekaffe v/Bygdekvinnelaget.
Offer: Trosopplæring.

2.oktober, 20.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ø. Gunnarsson.
Offer: Menighetsarbeidet

9.oktober, 21.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Høymesse. Gullkonfirmantjub.
Offer: Trosopplæring

12.oktober, onsdag
Seegård kirke kl. 17.00.
Spagettigudstj. Haraldur Ø.
Gunnarsson. Servering av enkelt
midddagsmåltid.

23.oktober, 23.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ø. Gunnarsson.
Offer: Trosopplæring. Offer til
TV-aksjonen 2016, Røde Kors

30.oktober, Bots-og bønnedag
Seegård kirke kl. 17.00
Kveldsgudstjenetse. Haraldur Ø.
Gunnarsson. Basar m/trekning av
menighetslotteriet 2016

6. november, Allehelgensdag
Nykirke kl. 16.00.
Allehelgensmesse. Haraldur Ørn
Gunnarson og Hanne Moesgaard
Skjesol. Kirkekaffe.
Offer: Diakoni

13. november, 26.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00.
Familiegudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Anledning til dåp.
Utdeling av Min kirkebok til fireå-
ringer. Kirkekaffe.
Offer: Trosopplæring

27. november, 1.s.i.advent
Seegård kirke kl. 10.00. Merk
tiden! Lys Våkengudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Offer:Trosopplæring

4. desember, 2.s.i.advent
Nykirke kl. 17.00. Lysmesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson, 2017
konfirmantene deltar.
Offer:Trosopplæring

11. desember, 3.s.i. advent
Seegård kirke kl. 19.00.
Julekonsert m/Biri Snertingdal
kantori

18.desember, 4.s.i.advent
Nykirke kl. 19.00. Musikkandakt.
Haraldur Ørn Gunnarsson og
Snertingdal Musikkforening.
Kollekt til musikkforeningen

Les gudstjenestelisten i
Oppland Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender Returadresse:
Kirkekontoret,

Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Møter

Frist for stoff
til neste nummer er 

1. november

Velkommen til

gudstjeneste

Markeng misjonsforening
Onsdag 26.10.kl.19.00. Misjonsmøte
Onsdag 30.11.kl.19.00. Misjonsmøte

Skogheim Normisjon
Onsdag 14.9.kl.19.00. Misjonsmøte i
Seegård kirke v/ Mary Frydenlund.
Sang v/ Marthe Lilleeng og Jorun
Kokslien
Onsdag 12.10.kl.19.00. Misjonsmøte i
Seegård kirke. Sang og andakt
v/Eva og Hans Gjesdal

Øvre Snertingdal misjonsforening
Onsdag 21.9.kl.19.00. Misjonsmøte
på Betel
Onsdag 19.10.kl.19.00. Misjonsmøte
på Betel

Regnbuen misjonsforsamling
(Kolbu,Snertingdal,Torpa, Vardal)
Lørdag 24.9. kl. 12.00. Møte i
Seegård kirke v/ Ernst Jan Halsne og
Hjalmar Bø.
Møteserie v/ Asbjørn Nordgård:
Tirsdag 11.10. kl. 19.00. Vardal
Menighetshus.
Onsdag 12.10. kl. 19.00. Betania,
Kolbu
Torsdag 13.10. kl. 19.00. Dokka
bedehus
Fredag 14.10. kl. 19.00. Seegård
kirke. Tor Magne viser bilder fra
Peru?
Lørdag 15.10. kl. 12.00. Israel møte.
Hvor ?
Søndag 16.10. Folkvang.
Lørdag 5.11. kl. 12.00. Betel Kolbu 
v/Per Ove Aarseth.


