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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Hamar biskops 
andakt - Julen 2016
Det var sent da Maria og Josef ankom den lille byen 
Betlehem. De slitne føttene fikk endelig hvilt seg da de 
fant husrom i den enkle stallen. De hadde reist langt - ja, 
nesten hele 150 km til fots. Den unge Maria var gravid, 
og kanskje var det ikke helt enkelt å hanskes med et esel heller. Men da stjernen 
kom opp på himmelhvelvingen og  tonene fra englesangen hørtes ble nok utslitthe-
ten fylt av glede over det lille barnet som ble født. Da Maria og Josef  la i vei for å la 
seg innskrive i manntall, visste de ikke at de satte i gang en bevegelse som spredte 
seg fra denne lille byen og ut til alle verdens hjørner. En bevegelse som også nådde 
oss her i nord.  Denne bevegelsen fortsetter å berøre, utfordre og avdekke. Det er en 
bevegelse fyllt av budskapet om barmhjertighet og nestekjærlighet som kaller oss 
til å formidle dette i ord og handling.

Mange av dem som har utsmykket kirkene rundt om i verden er også tydelig berørt 
av fortellingen om den lille hellige familie. Øverst på mange altertavler finner vi 
engler; og det er derfor treffende at det er fra alteret at nettopp ordene «Ære være 
Gud i det høyeste» lyder i våre gudstjenester. Dette er med på å understreke lyset 
og stemmen fra evigheters evighet, og slik holde fast på at evangeliet alltid er større 
enn det vi fatter dybden av. Dette er det godt å ha med seg inn i høytiden og inn i 
det nye året.

Nederst i en krybbe i en stall er det lille Jesusbarnet: Guds kjærlighet. Englene syn-
ger fortsatt: ”Frykt ikke”! De vet at vi trenger det mer enn noen gang.

Velsignet julehøytid og godt år 2017!

Solveig Fiske
Biskop

Helge Raaholdts legat for kultur i Snertingdal 

I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av kulturelle 
formål i Snertingdal, innenfor musikk, historie, med vekt på 

lokalhistorie, idrett og kirkelige formål tilknyttet Nykirke, her
under alminnelig menighetsarbeide. Legatstyret utgjør 

fire medlemmer som er satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke 
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til 

driftsmidler, men til spesielle investeringer.

I 2017 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 
Begrunnet søknad sendes styrets leder Per Kristenstuen, 

Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre Snertingdal innen 31. 12. 2016.

SNERTINGDAL MENIGHET 
Kirkekontoret 
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik 
Telefon: 45 87 62 01 

Åpent mandag - fredag 
kl. 08.00 - 15.30 

Leder i Snertingdal menighetsråd: 
Lene Tomter 
Tlf. 97 58 02 94 

ANSATTE I MENIGHETEN: 
Gunnarsson, Haraldur Ørn 
Sokneprest Snertingdal og Biri 
Tlf. 40 61 58 20 
E-mail: Hg747@kirken.no 
haraldurgunnarsson@gmail.com 

Skjesol, Hanne Moesgaard 
Sokneprest i Biri og Snertingdal 
Tlf. 47 95 90 25 
E-mail: Hs677@kirken.no 

Schiager, Inger 
Kantor i Snertingdal og Biri 
Tlf. 91 18 26 83 
E-mail: ls325@kirken.no 

Myrlid, Arne 
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke 
Tlf. 98 44 37 59 
E-mail: a-myrlid@online.no 

Nygård, Laila 
Menighetssekretær 
Tlf. 45 87 62 14 - mob. 48 06 89 72 
E-mail: Ln435@kirken.no
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Oppslagstavla
Midtre Snertingdal Sanitetsforening ønsker alle 
GOD JUL og GODT NYTTÅR! 
Takk for støtte og samarbeid i året som har gått.
Styret: Elise, Bjørgunn, Ingrid, Berit og Kari.

Menighetsbasaren
Menighetsrådet takker hjertligst alle 
givere av gevinster, alle som kjøpte lodd, 
og alle som møtte opp i kirken på basar-
dagen. Det kom inn ca kr 46000,-. Et flott 
resultat.
Lene Tomter, leder

Julekonsert i Seegård kirke fredag 16. desember kl. 19.30
Biri Snertingdal kantori har dette året julekonsert i Seegård kirke 
sammen med kammerkoret Dåm. «Det hev ei rose sprunge» er 
tittelen på konserten. Kammerkoret Dåm er et kammerkor beståen-
de av 20 erfarne korsangere. Koret har med to lokale sangere i John 
Skundberg og Hanne Moesgaard Skjesol. Dåm jobber med forskjel-
lige sjangre innen korlitteraturen, som klassisk, jazz, pop, gospel og 
kirkemusikk. Korene vil ha hver sine avdelinger, men også en felle-
savdeling. Programmet vil bestå julesanger i tillegg til fellessang og 
solosang ved Bjørnar Rognstad. Tradisjonen tro serverer menighets-
rådet gløgg og pepperkaker på kirketorget etter konserten.
Bill. 150,-   Barn gratis

Ønsker du å støtte 
Kirkens SOS 
i Hedmark og 
Oppland? 

Send SMS til 2160 med 
kodeord Alltid 3. 
Takk for ditt bidrag på 
kr 150,- til vårt viktige 
arbeid!
For mer informasjon: 
www.kirkens-sos.no/h

Fra 1. juli ble beredskapsområdene 
større i Hamar bispedømme.

Vårt prosti ble slått sammen med Hadeland 
og Land prosti og Valdres prosti. Praktisk 
betyr dette at når prester har de nye «fellesvak-
tukene», blir det mye større områder å dekke, 
- samtidig blir det færre vakter pr år pr prest.

Alle uker året rundt har en prest denne be-
redskapstelefonen, se klokkeslett nedenfor. På 
dagtid er det fortsatt lokal prest som kontak-
tes.

Prestenes vakttelefon: 95 46 59 99. Brukes 
ved akutt behov for hjelp. Telefonen er betjent 
alle hverdager kl. 17- 08, og hele døgnet lørdag 
og søndag t.o.m. mandag kl. 08.

Julekonsert Nykirke 
søndag 18.desember kl. 19.00
Medvirkende: Snertingdal Musikkforening, 
Gjøvik og Snertingdal skolekorps, Haraldur 
Ø. Gunnarson, Lars Wold og Bjørnar Rogn-
stad
Gløgg serveres ved inngangen. Mulighet for 
å gi en gave til dekning av utgifter.
Alle er velkommen!

Menighetens juletrefest 
Seegård kirke 
4. juledag kl. 17.00.
Andakt, bevertning, åresalg, mye 
gang rundt juletreet. pakker til barna
Alle er velkommen

Juletrefest på Betel
3.juledag kl. 17.00. 
(merk tiden) 
Andakt, bevertning, 
åresalg, mye gang 
rundt juletreet, pakker 
til barna
Alle er velkommen

Vi vil få takke alle som har 
bidratt på hver sin måte 
med underholdning, gaver, 
aktiviteter og servering her 
på senteret i 2016.

God Jul og Godt Nyttår 
ønskes dere alle!

Randi Skaug for 
Snertingdal omsorgssenter
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av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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A/S Snertingdal Auto – 100 år i tjeneste for bygda
Frank Solbakken

Det var ingen tilfeldighet at Snerting-
dal Auto så dagens lys i 1917. Det 
skjedde mye i bygda på denne tida. 
Det var kommet nye og oppgraderte 
veger, landhandlerier og meieri ble satt 
i gang. Og det var mye av de samme 
personene som dro i gang både det ene 
og det andre. Rundt Snertingdal Han-
delslag skjedde det spesielt mye. Der 
ble det bensinpumpe ganske tidlig, og 
garasjeanlegg for bussene.

Selskapet startet med to lastebiler og 
to personbiler mellom 1917 og -20. Da 
var det alt etablert rutetrafikk til Gjø-
vik, og godstransport med lastebilene. 
I 1927 kom den første bussen til bygda, 
og utover på 1930-tallet kom det man-
ge busser og lastebiler, alle av merket 
REO. I tillegg ble det kjøpt personbiler 
for drosjetrafikk, og som var en del av 
trafikken fra første halvdel av 30-tallet 
til ut på 50-tallet.

Tyskernes okkupasjon i 1940 skaffet 
selskapet mange problemer etter hvert. 
Bensinkrisen fra 1944-45 var en ting, 

manglende vedlikehold på grunn av 
delemangel var også et problem. Men 
likevel klarte Auto’n å opprettholde et 
brukbart rutetilbud både for buss og 
lastebil, til tross for at man måtte gå 
over til å kjøre med ved som drivstoff. 
Bilene ble utstyrt med gassgenerator 
som var vedfyrte. Og dette var langt 
fra problemfritt. Etter fem lange år tok 
elendigheten slutt, til en viss grad. Men 
man måtte slite med dårlige og utslitte 
biler i noen år etterpå før nye biler ble 
tilgjengelig.

Av bilmerker hadde man mange for-
skjellige rett etter krigen. Men etter 
hvert gikk man over til Volvo i flere 
tiår, både av buss og lastebil. Vare-
transport hadde vært en viktig del av 
selskapets gjøremål helt fra starten, og 
var viktig for å betjene bygda til 70-80 
tallet. Men da kom mange nye sider, 
spesielt i jordbruket, til å minske beho-
vet for fraktkjøring. Og på midten av 
90-tallet var denne delen av driften blitt 

historie. Turkjøring begynte man med i 
større målestokk fra 50-tallet og utover, 
og er en viktig del av driften til dags 
dato. Skolebarnkjøring var også en del 
av det hele fra 40-tallet. Og er i dag en 
av de viktigste sidene ved transporten, 
utenom rutekjøring. Men egentlig rute-
trafikk er i dag en vanskelig side ved 
driften ettersom det ikke lenger er man-
ge som bruker bussen. Det har med ar-
beidstider å gjøre, blant annet. Og så er 
alt blitt så lettvint at vi ikke har tid til 
noe som helst lenger. Aller minst å ven-
te på bussen. Vi kjører føre, eller etter.

Men selskapet har taklet medgang og 
motgang i 100 år, og det er ganske opp-
siktsvekkende, og i hvert fall verdt å 
bli feiret. Derfor fikk jeg ansvaret for 
å samle selskapets historie mellom to 
permer. Og nå foreligger det hele i bok-
form, «A/S Snertingdal Auto – 100 år 
i rute», er tittelen. Boken er illustrert 
med et stort antall bilder, både biler og 
personer. Og bilene til Auto’n, og ikke 
minst sjåførene, var og er en del av det 
daglige liv i bygda. Mer eller mindre 
alle som har levd i bygda de siste 100 
årene har hatt et forhold til transport-
selskapet. Boka forteller om alt dette, 
og om tider og forhold som er ganske 
ukjent for oss som lever i dag.

Cadillac 1919 modell. Her har den 
stoppet ved Fredheim og blir tauet. 
Foto: Ragnhild Mathea Kalbakken 
Schjøll

Auto’s første buss, internasjonal 1927 
modell. I midten står sjåføren Andreas 
Alund. Foto: Kirsten Alund

Magnar Aaslund har kjørt varer til 
Oslo med Bedforden på 50-tallet. 
Foto: Inger Marie Børresen

Forfatter av boka: Frank Solbakken. 
Foto: Bernt Nygård

Ivar Alund 
poserer 17. mai 
1959 i Volvo 
E-6162. for øv-
rig samme bilen 
som forulykket i 
Tømmeråsfeltet 
to år senere. 
Foto: Ingolf 
Alund
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Advent
er en kristen høytid som markerer forbe-
redelse til juletiden. Navnet kommer fra 
latin Adventus (Redemptoris), «(Her-
rens) ankomst». Første søndag i advent er 
første dag i kirkeåret. I 2016 er 27. no-
vember første søndag i advent.

I ortodokse kirker begynner advent 15. 
november, og varer i 40 dager. I andre 
kirker begynner den på søndagen som 
er nærmest festen for St. Andreas (30. 
november), og varer fram til jul. Fjerde 
søndag i advent kan da senest falle på jul-
aften.

Det er usikkert når kristne begynte å 
markere adventstiden. Den tidligste re-
feransen man har til at det er noe spe-
sielt med tiden før jul, er fra et konsil i 
Saragossa i 380, der det forbys å være 
fraværende fra kirken i de tre ukene mel-
lom 17. desember og Herrens åpenbaring 
(Epifani), 6. januar. Den første helt sik-
re henvisningen er fra synoden i Lerida 
i 524. Advent ble da fastlagt som starten 
på kirkeåret.

Den ble tidligere markert som fastetid i 
alle kirker, men dette er ikke lenger uni-
verselt. I den katolske kirke er den fort-
satt en faste- og botstid, men med mindre 
strenge regler enn fastetiden før påske. I 
ortodokse kirker er det strengere, og den 
kalles der ofte vinterfasten. Protestantiske 
kirker og den anglikanske kirke markerer 
den i liten grad som faste- og botstid.

I kirker som bruker liturgiske farger er 
adventsfargen fiolett, som tradisjonelt er 
en botsfarge. I den katolske kirke kalles 
tredje søndag i advent Domenica Gau-
déte, «Gled dere-søndagen», og denne 
dagen kan rosa brukes som liturgisk far-
ge.

Tradisjonen med å markere adventsti-
dens gang ved å tenne lys hver av de fire 
søndagene er gammel, men det er usik-
kert når den ble innført. En myte fortel-
ler om en tysk kvinne som ville lage en 
kalender for sin funksjonshemmede sønn, 
som gledet seg meget til jul. Hun fant opp 
adventstaken og tente lys for å telle ned 
til jul.[1] Adventskransen består av fire 
lys (moderne adventsstaker har ofte fire 
lys ved siden av hverandre), hvor ett ten-
nes første søndag, to andre søndag osv.

Min salme
Hei. Jeg, Marit Irene Hauglien, 
er utfordret av min svigerdatter, 
til å sende inn min “favoritt”salme 
til menighetsbladet.
 
Min Salme: 

“Kjærlighet fra Gud”, 
nr.669 i Norsk Salmebok.
 
Kjærlighet fra Gud
Springer like ut
Som en kilde klar og ren
I dens stille bunn
I dens dype grunn
Gjemmes livets edelsten
 
Kjærlighet fra Gud
Som en yndyg brud
Kommer smykket til oss ned
Lukk kun opp din favn
Kom i Jesu navn
Himmelen bringer den jo med
 
Kjærlighet fra Gud
Er det store bud
Er det eneste jeg vet
Bli i kjærlighet
Og du har Guds fred
for Gud selv er Kjærlighet
 
Denne salmen er så vakker og vi 
hadde den da vi giftet oss.

Mange liker å ha den med både 
ved giftemål og ved begravelser.

Den har en vakker melodi og er kjent 
for de fleste. Nå vil jeg gjerne utfordre 
Jorunn Håkonsen til å sende inn sin 
salme i neste nummer av menighetsbladet.
 
Mvh Marit Irene Hauglien
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Julelyrikk-hjørnet
Når alt fryser ute, snøen kommer, trærne står der hvite av 
rim, det blir tidlig mørkt ute, vi tenner lys og det er godt å 
sette seg ved ovnen. Da er det tiden før jul; adventstid og 
førjulstid. En tid for forventning, minner og tradisjoner 
……

Margrethe Munthe har skrevet diktet:

Mot jul
Sommeren er borte,
dagene korte
men gjennom mørke, tåke og regn
hist i det fjerne
lyser en stjerne –
Betlehems-stjernen, det himmelske tegn.

Snart skal vi høre
klokkene føre
budskap om høytid i hjemmene inn.
Klart skal det klinge,
inn skal de ringe
julen for alle – i hjerte og sinn.

Granen vi tenner
atter vi kjenner
julens vidunderlige, barnlige fryd.
Intet oss tynger,
medens vi synger
julekveldssangen – med jublende lyd!

Vi har en rik julesangtradisjon. Det er skrevet mange dikt 
og fortellinger om jul. Gamle julehefter er en rikholdig 
kilde.

Lyrikk-hjørnet avsluttes med et juledikt av Arnulf Øver-
land:

Jul
Det ble så sent og langsomt gry
og tidlig mørkt i hus og by
med alle lamper tente.
Og der kom sne og akevær.
Da måtte julen være nær,
og det ble hardt å vente.

Så kom den første julegran!
Vi glemte bok og timeplan
og var for tidlig glade.
En skog var kommet hit i natt!
Vi gikk oss vill og stod forlatt
i stille duft av kvae!

Den siste lange time går,
og all vår sorg er endt i år
for frøken og pedellen.
Vi river våre ransler frem
og stormer ut og stormer hjem
til mor og julekvelden.

Og hjemme er det bråk og bras
og kjøkkenbenken er full av stas
og underlige pakker:
Rosiner, mandler, mel og mjød
og julelys og julebrød, -
og dagen lir og lakker.

Så hemmelig går allting til.
Nu spørs det om du har vært snill,
og du får tinnsoldater.
Du vet nok de du liker best,
som traver tappert frem til hest
på brede, grønne plater.

Og stuedøren lukkes opp:
Der står det, tent fra rot til topp,
det glitrer og det brenner!
Det lukter lys, og harpikslukt,
og der er epler, allslags frukt
og snille kakemenner!

Så kommer natten, mørk og mild,
og engler flyver fra og til
på bleke melkeveier.
Og herregud, din vilje skje;
Men la det helst bli meget sne.
Ja, all den sne du eier!

Ha en god førjulstid!

Tekst: Elisabeth Kruse
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lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Snertingdal Musikkforening på vestlandstur
Av TM Normann

Fredag 10. juni på formiddagen i god 
sommertemperatur, var det oppstart 
fra bussgarasjen med mål for Molde. 
Det stod musikere etter veien nedover 
dalen, for å bli med. 19 musikere med 
tillegg av en trofast supportergjeng. 
Totalt 43 stk. inkl. vår trivelige sjåfør 
Egil Sandvoll. På Vinstra hoppet siste 
musiker inn på bussen. Her ble det også 
anledning til å strekke litt på beina.
Første stopp var på Dombås, hvor Øy-
vind Frich serverte oss en innbydende 
og flott lunsjtallerken. Turen gikk vide-
re til Åfarnes hvor ferja over til Søls-
nes ventet, før vi booket inn på Scandic 
Seilet Molde ved 18.30 tida. Deretter 
ventet middagsbuffet på hotellet.

Lørdag rant opp med sol fra skyfri him-
mel og god sommertemperatur.  Etter 
frokost satte vi oss inn på bussen for en 
sightseeingtur ut til Bud i Fræna kom-
mune og Atlanterhavsvegen. Vi hadde 

fått med oss en 
lokal guide, Jan 
Flatholm, og han 
er gift med Inger 
Marie Hoel, som 
hadde vært lærer 
på Skogheim sko-
le i 1968-1970.  
Han fortalte inter-
essant om steder, 
historie og lokale 
severdigheter på 
turen. Vi stoppet 
på Ergan kystfort, 
og fikk et flott ut-
syn ut over Hust-
advika og området 
rundt. Videre gikk turen ut til Atlan-
terhavsveien med stopp på Eldhusøya 

hvor vi kunne ta en 
kopp kaffe og rusle 
på den 800m lange 
svevestien som er 
anlagt. Stien var la-
get i kompositt og 
aluminium, slik at 
dette skulle holde 
i uminnelige tider. 
Denne stien hadde 
kostet 55 mill å lage. 
Noen gikk også opp 
på haugen på Eld-
husøya, og da kunne 
vi se langt ut i havet.  

Deretter gikk turen til-
bake til Molde via Malmefjorden. En 
flott og interessant tur.

Ut på ettermiddagen holdt vi en mini-
konsert på torget i byen. Mange 
stoppet opp og hørte på oss, og 

viste interesse for 
oss og det vi spil-
te. Mye folk var i 
byen i anledning 
Europeisk matuke, 
og store prisavslag i 
butikkene pga Juba-
lubadager.

Etter konserten del-
te flokken seg, og 
gikk på byen. Noen 
valgte å bli med 

Lars Wold, som bor i Molde og jobber 
på kulturskolen i byen. Her fikk de om-
visning og informasjon.

På kvelden samlet vi oss til middag på 
Egon, og hadde en trivelig og sosial 
kveld med god mat og drikke.

Søndag rant også opp med flott som-
mervær, og da var tiden kommet for å 
starte på returen tilbake til Snertingdal. 
Turen ble lagt om Geiranger, med bl.a. 
stopp i en av ørnesvingene for å nyte 
utsikten utover og innover Geiranger-
fjorden. Det var tydelig å merke at tu-
ristsesongen var i gang, og Egil loste 
oss trygt ned og opp de smale veiene 
og svingene i Geiranger. Vi stoppet for 
en bedre middagsbuffet på Skeid kafe 
i Bismo, før vi turen gikk videre hjem-
over. En litt benstrekk på Vinstra måtte 
til før vi endte opp i Snertingdal etter 
en trivelig og vellykket sommertur

Stopp ved Trollveggen

Minikonsert på torget i Molde

Utsikt utover Geirangerfjorden

Atlanterhavsvegen
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Lussekatter

Formiddags-
treffet

Lussekatter er en gjærbakst som skal for-
mes i ulike fasonger. Lussekattene skal 
være solgule så de nesten «lyser». De 
skal lager av safran-brøddeig. Men siden 
safran er verdens dyreste krydder, kan 
man bytte den ut med gurkemeie.

Du trenger:
2 gram safran eller
10 gram gurkemeie
1 ss vann
300 gram smør
1 liter melk
4 dl sukker
100 gram gjær
1,8 kg hvetemel
Litt rosiner til pynt

Stekes midt i ovnen ved 225 grader ca. 
8-10 min. eller mer, beroende på lusse-
kattens størrelse.

Tekst: Elisabeth Kruse

i Seegård kirke fortsetter i 2017 siste 
mandag hver måned. 30.1.-27.2.- 27.3.- 
24.4. og 29.5. Kl 11.30. Alle er velkom-
men. Hilsen Diakoniutvalget

13.desember -   
Luciadagen
Sankta Lucia
Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen har gått sin vei.
Skyene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys
Sankta Lucia, Sankta Lucia!

Natten er mørk og stum.
Med ett det suser
i alle tyste rom
som vinger bruser.
Se på vår terskel står
hvitkledd med lys i hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia!

Den kjente Luciasangen er en hyllest til helgenen Lucia; Sankta Lucia fra 
Syrakus.

Hun led martyrdøden omkring år 300. Sangen er en folkevise fra traktene 
rundt Napoli i Italia.

Historien bak sangen er følgende: Sankta Lucia var en ung jente fra Syrakus 
på Sicillia, som døde som martyr i år 303. Den vakre Lucia ble tidlig kristen, 
og bestemte seg for å leve et liv i evig kyskhet. Da en fornem ung mann ville 
gifte seg med Lucia, nektet hun, - for det første var han ikke kristen og hun 
ville heller ikke bryte sitt løfte. Den avviste frieren hevnet seg ved å angi 
henne og hennes kristentro til keiserens stattholder, og Lucia ble arrestert. 
Etter mange plager led hun til slutt martyrdøden.

Lucia betyr lys, og lysene er et viktig element i Luciafeiringen. Skikken med 
Lussibrud kommer fra Tyskland. Lussibruden var en pike med tente lys i en 
krone på hodet. Denne lys-kronen skulle minne om helgenglorien til den 
hellige Lucia. Først på 1900-tallet begynte Lucia-feiringen å få den form vi 
kjenner i dag. Skikken med lysprosesjoner var lenge utbredt i Sverige før 
den kom til Norge. Lussibruden som helst skulle være hvitkledd, kom med 
lys-krone på hodet og kaffe og lussekatter den 13.desember. Luciabruden 
var gjerne fulgt av terner og stjernegutter, og de sang om Sankta Lucia.

I Sverige er Luciatradisjonen veldig utbredt og er et folke-eie. Etter hvert 
har også Lucia-markeringen blitt mer utbredt i Norge, og i mange barneha-
ger og skoler baker man lussekatter og har Luciaprosesjoner tidlig på mor-
genen den 13.desember; luciabrud med lys-krone, terner og stjernegutter 
med lussekatter i kurven. En koselig tradisjon i den mørkeste tiden av året.
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Nytt fra menighetsrådet
Kirkeverge Jan Egil Pettersen var invitert til møtet i oktober.
Kirkevergen startet med å si litt om det nylig framlagte 
statsbudsjett, og mulige konsekvenser.

Fellesrådet har utfordringer på økonomi, men opplever å 
ha god dialog med Gjøvik kommune.

Det er planlagt to minnelunder i Gjøvik kommune, på 
Gjøvik gravlund og Biri kirkegård.

Gjøvik kirkelige fellesråd tror at flere menigheter ønsker 
å opprette slike.

Kirkeverge og menighetsråd samtalte om status for kirker 
og kirkegårder i Snertingdal.

Et stadig tilbakevennende tema har vært stakittet og kirke-
vangen ved Nykirke.

Impregnerte materialer ble innkjøpt hos Lien Sag AS i 
2015. Kirketjener Arne Myrlid har malt stakittsprossene i 
ledige stunder.

Gamle trær ble fjernet samtidig med gammelt stakitt. Nytt 
kvitmalt stakitt ble startet oppsatt i sommer og det meste er 
nå på plass på øvre side av kirken, mot fylkesvegen.

Sluttføring av nytt stakitt og fjerning av gamle trær og sta-
kitt sluttføres i 2017.

Fellesråd og menighetsråd er gjort kjent med at flere ski-
fersteiner mangler på taket i Nykirke.

Skiferstein er innkjøpt, og fellesrådet sørger for at taket 
blir utbedret. Kommunens folk gjør en befaring av taket og 
eventuelle skader, på oppdrag fra fellesrådet.

Stakittet ved Seegård kirke er ferdig satt opp, men signaler 
ble gitt om at malingen ikke er sluttført.

Det har vært vannlekkasjer flere steder i Seegård kirke si-
den vigslingen i 1997. Dette skyldes i hovedsak torvtaket 
på vestsiden av kirken. Disse skadene er utbedret, men det 
gjenstår oppussing innvendig i nedgangen til kjelleren.

Svein Øyvind Austad sa seg villig til å ta oppussingen av 
veggen i kjelleren, under forutsetning av at fellesrådet skaf-
fer nødvendig materiell.

Menighetsrådet ønsker mer lys på parkeringsplassen og 
rundt Seegård kirke, og ønsker flombelysning.

Arkitekt Arne Thorsrud, Plan og Prosjekt Arkitekter på 
Lillehammer, var kirkens arkitekt. Arkitektens plan var at 
kirkerom, menighetsal, kirkestue og kirketorg skal belyses 
innvendig hele døgnet i den mørke årstid.

Det har vært skiftende tider i disse 20 årene, og sparing av 
strøm har vært et av tiltakene for å spare penger.

Kirkeverge Jan Egil Pettersen foreslår at Seegård kirke 
belyses inne, slik det var planlagt og slik arkitekten har be-
stemt, dette iverksettes fra og med dags dato, men som en 
prøveordning fram til sommeren 2017.

Gulvløper i våpenhuset i Nykirke er slitt og stygg og bør 
skiftes. Gulvløperen i våpenhuset har ikke samme kvalitet 
og farge som løperen inne i kirkerommet. Kirkevergen fore-
slår at det anskaffes ny løper i våpenhuset. Svein Øyvind 
Austad undersøker og innhenter priser.

Menighetsrådet henstiller til Gjøvik kirkelige fellesråd om 
at ventilasjonsanlegget i Seegård kirke skal renses.

Kaffekonsert
Søndag 23. oktober inviterte Snertingdal Musikkforening 
til kaffekonsert på Skogtun Ungdomslokale.

Kaffekonsertene som har vært arrangert de siste årene, 
har hatt form som en blanding av sosial samling med kaf-
fe/kaker og åresalg, og musikk fra korpset med innbudte 
musikkgjester. 

Denne gangen hadde musikkforeningen invitert «Gutta 
boys» som består av Svein Erik Hasle og Ingolf Hauge-
rud på trekkspill, og Trond Jostad på bassgitar.

Om lag 30 stk benyttet anledningen til å komme til 
Skogtun denne kvelden. Det viste seg at dette arrange-
mentet kolliderte med en del annet som skjedde i bygda.
Snertingdal Musikkforening hadde denne kvelden pluk-
ket frem et knippe musikk, hvor det meste av det som 
ble fremført var arrangert av Ole Wold. Vi er privilegerte 
som har en slik kapasitet i egne rekker.

Korpset startet med å spille «På Gjøvik», som er en sang 
Viggo Sandvik har gjort kjent. Deretter fremførte de 
«Maria Elena», «I asked the Lord», «Harry Limes Melo-
di», «Miss Celies Blues og «Alexander Ragtime».

Nå var det klart for en god og sosial kaffepause med åre-
salg. Mye god kaffemat ble servert, og praten gikk livlig. 
Åresalget ble det også fart på, og det ble solgt for flere 
tusen kroner denne kvelden. En kjærkommen inntekt til 
korpsets drift.

Etter pausen slapp «Gutta boys» til, og de spilte man-
ge friske og kjente melodier. Flotte musikere som bygda 
selv har i sine rekker.

Etter pausen ble to av korpsets medlemmer tildelt æres-
medaljer. Anita Brattsveen og Mona Stanes for 20 års 
musikktjeneste.

Etter pausen fortsatte korpset sin del av programmet med 
«Sommernatt ved fjorden», «Stupid Cupid», «The Wa-
ter is Wide» hvor Øyvind Stanes var solist på trombo-
ne, «Watermelon man» og «Men går jag øver ângarna».  
Som seg hør og bør på en korpskonsert, så må også en 
skikkelig marsj fremføres. Denne gangen ble det «Alpin 
Marsj»

Snertingdal Musikkforening håper alle hadde en trivelig 
kveld sammen med korpset. 

Ref. TM Normann



Av Haraldur Ø. Gunnarson

Kjære Snertingdøler, jeg har blitt bedt 
om å skrive litt om Islandske juletradi-
sjoner og kultur. 

Vi Islendinger feirer jul i 13 dager, og 
tradisjonelt er feiringen konsentrert om 
familien og god mat akkurat som her i 
Norge. Husene dekoreres med julelys 
både inne og ute, og som så mange an-
dre deler av den vestlige verden, er et 
vakkert dekorert juletre en viktig del av 
stuen.

En stor del av juleforberedelsene er 
når de 13 islandske julenissene, heter 
«jólasveinar» på islandsk, kommer ned 
fra fjellet og besøker barna om nette-
ne. Alle barna på Island legger en sko 
i vinduet og prøver å oppføre seg vel-
dig bra i desember, fordi julenissene gir 
små gaver til små barn. De som ikke 
oppfører seg bra nok er i faresonen for 
å få en potet i skoen sin, og det vil man 
jo ikke ha. Det er en kjempegrei tid for 
foreldrene, nesten uten problemer med 
barna!

Julenissen på Island er litt utenom 
det vanlige. Nissene er kledd i ull og 
vadmel i de naturlige ullfargene. Det 
kommer én julenisse hver natt fra 11. 
desember og den siste kommer på jul-
aften, den 24. desember. De heter (i 
riktig rekkefølge) Stekkjastaur, Gilja-
gaur, Stúfur, Þvörusleikir, Pottasleikir, 
Askasleikir, Hurðaskellir, Skyrgámur, 
Bjúgnakrækir, Gluggagægir, Gáttaþe-
fur, Ketkrókur og Kertasníkir. Navnene 
deres gir en indikasjon på hva de liker 
best, for eksempel klasker Hurðaskel-
lir dører, Gluggagægir titter gjennom 
vinduer og Bjùgnakrækir og Ketkrókur 
napper til seg pølser og kjøtt. (Bjùgu er 
en spesiell type islandske pølser).

Julenissene er sønnene til to troll, Grýla 
og Leppalúði, som også lever sammen 
med sønnene sine i fjellhulen. Disse to 
er ganske stygge og man sier til bar-
na på Island at hvis de er ulydige kan 
Grýla komme for å hente dem. Grýla er 
«bossen» i nissehjemmet.

Så har de et husdyr, selveste julekat-
ten, som spiser barn som ikke får nye 
klær i tide før jul. Heldigvis er nye 
sokker tilstrekkelig for å unngå denne 
forferdelige skjebnen. Dette, sammen 
med gavene fra julenissene, fører til at 
nesten alle islandske barn oppfører seg 
ganske bra i førjulsdagene. Fremdeles 
er historiene om Grýla en viktig del av 
islandsk folketro og ikke minst skikken 
med førjulsgaver, en populær juletradi-
sjon på Island. Islandske barn får i til-
legg også gaver på selve julaften.

Julematen et eget kapittel. På lille jul-
aften er det tradisjon å invitere til skate 
som har ligget i ammoniakk i lang tid, 
«kæst skata» som det heter på islandsk. 
Den har en helt egen lukt som de fleste 
ikke liker så bra, men de som spiser det 
sier at smaken kompenserer fullstendig 
for lukten. Mange koker den faktisk 
på balkongen eller ute i garasjen. Vi 
prestefamilien inviterte til skatafest sis-
te jul, noen av naboene. Men dem har 
vi nesten ikke hørt fra, siden på siste 
lille julaften :).

Når det gjelder selve julematen kan 
man si at det islandske folket deles i 
to grupper, de som spiser rype, og de 
som spiser røkt skinke, kalt «hambor-
garhryggur» på islandsk. Det er også
umistelig for alle islandske familier 
å drikke «jòlaöl» til. Det er en særlig 
blanding av islandsk maltøl (uten alko-
hol) og islandsk appelsinbrus som drik-
kes i massevis i jula.

Julaften spiser de aller fleste 
familier «hangikjöt», det vil si 
røkt sau. Ved siden av det spi-
ser man poteter i hvit saus eller 
«uppstùfur», grønne bønner 
og «laufabraud» som er vel-
dig tynne sirkulære brødski-
ver som er utskåret og deretter 
stekt.

Mange drar i kirka på julaften. 
De som ikke drar i kirka hører 
nesten uten unntak julemessa 
på radio. Det skaper en høy-
tidelig og festlig stemning i 

hjemmet å lytte til messa mens midda-
gen blir spist. For de fleste er det gan-
ske viktig å sette seg til bords klokka 
seks om ettermiddagen da jula ringes 
inn. Etter maten må man rydde opp før 
alle kan sette seg ned ved juletreet for å 
åpne julegavene. Denne tida kan være 
ganske vanskelig for ungene, men det 
er vanligvis verdt ventetiden.

En stor del av jula på Island akku-
rat som i Norge, handler om å være 
sammen med familie og venner. Det 
holdes utallige julefester over hele Is-
land hvor man treffer slektninger og 
spiser god mat. For de fleste er det også 
en uunnværlig del av jula å få en ny 
bok i gave. Det er ikke uten grunn av 
vi islendinger blir kalt bøkenes folk! 
Det er veldig koselig å holde seg våken 
lenge om natta og lese en ny bok med 
levende lys rundt seg og litt konfekt.

Jula på Island varer til 6. januar, eller 
den trettende dagen, som er skandina-
visk tradisjon. De tretten julenissene 
drar tilbake til fjellet i løpet av disse 
tretten dagene, en om gangen. På den 
siste juledagen samles vi ved trettende-
bål og sier farvel til juletida.

I det hele tatt kan man si at jula er en 
tradisjonsrik tid på Island. Det har all-
tid vært viktig å gjøre klar for jula og 
se fram til å spise god mat. Jula er også 
kalt lysets fest på Island og har i umin-
nelige tider gjort den mørke vinteren 
mer utholdelig for nasjonen.

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE: 
Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
Turid L. Skundberg.

BANKKONTO: 2010 27 02175

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mot-
tas med takk). Utensoknsboende kan
abonnere på bladet for kr 250,-.

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Juletradisjoner på Island

God jul til dere alle sammen kjære 
Snertingdøler fra oss Islendingene
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Jubileet ble feiret i Seegård kirke søndag 9. oktober. 12. stk. møtte fram på jubileumsmarkeringen.
Foran fra venstre: Anne Lise Øversveen, Jorunn Helene Sæther Kaløkkebakken, f. Sæther,  Lillian Bjørke, Karin Edle 
Nordseth, f. Toppen, Eli Heldbjørg Nordseth, f. Udahl, Jorun Laila Ulvesveen, f. Fruseth, sokneprest Haraldur Ørn Gunn-
arsson. Andre rekke fra venstre: Per Erik Sørlie, Even Klette, Olav Ringsrud, Geir Olav Lyshaugen, Alf Milnor Engen og 
Knut Overhalden. Foto: Bernt Nygård

I år var det bare en konfirmasjonsgudstjeneste og den 4. september ble disse konfirmert i Seegård kirke:
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 og 
Kristoffer Ødegård sammen med skoneprest Haraldur Ørn Gunnarson og diakon John Olav Skar. Foto: Bernt Nygård

Gullkonfirmanter i Snertingdal

Konfirmanter 2016



Etter gudstjenesten søndag 30. oktober ble menighetslotteriet avsluttet med 
trekning av hovedlotteriet og barneboka. I tillegg var det åresalg og gratis 
servering. Menighetsrådet hadde gjennomført en stor innsats og kunne no-
tere en netto på ca. Kr 42.000. Foto: Bernt Nygård
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Hedret av 
Redalen
Fredag 28. oktober ble Snertingdal Mu-
sikkforening invitert til et arrangement på 
Redalen skole, i regi av Mjøsbygda Re-
dalen.

Det viste seg at dette arrangementet var 
tilegnet Snertingdal Musikkforening, og 
andre som grendelaget hadde dratt nytte 
av det siste året. 

Korpset spilte 7 stykker som de hadde 
på programmet denne høsten, og under-
veis i arrangementet ble Snertingdal Mu-
sikkforening tildelt en gave på  kr. 5000,- 
som en takk for det gode samarbeidet og 
villigheten til å stille opp på 17.mai og 
andre arrangement som Mjøsbygda Re-
dalen arrangerte. Dette var overveldende 
og overraskende for korpset, og en gave 
vi satte stor pris på. 

Denne kvelden ble det servert mye god 
mat til de fremmøtte, og de innbudte gjes-
tene.

Det ble også loddsalg, hvor inntekten 
denne gangen ble gitt til Snertingdal Mu-
sikkforening.

Snertingdal Musikkforening ønsker å 
takke Mjøsbygda Redalen for gavene og 
samarbeidet vi har hatt over flere år.

Ref. TM Normann

Glimt fra menighetsbasaren

Per Erik en glad vinner av fruktkurven som var hovedgevinst i åresalget

Loddsalget gikk godt unna. Lene skriver så blekket spruter

Birgit hadde en stri jobb med å dele ut gevinster

Ny 
diakon 
ansatt
Ingvild Svalastoga er ansatt som ny dia-
kon i Gjøvik kirkekommune. Hun overtar 
etter John Olav Skard som er blitt pen-
sjonist.

Vi er veldig glade for å ha fått Ingvild 
med på laget. Hun har en solid utdannelse 
og relevant erfaring. Vi gleder oss til hun 
skal begynne 1. mars sier kirkeverge Jan 
Egil Pettersen.
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Trekningsliste for 
menighetslotteriet 2016
Barneboka:
1.Middagssett Linnea Sveum, 2.Buff Emre Tung-
våg-Helli, 3Hoppetau Signe og HåkonTomter, 4. Drik-
keflaske Tobias Tungvåg-Ekseth, 5.Tiara Alfred Flads-
rud Haugen, 6.Traktor og henger Jørgen Tungvåg, 
7.Dukke med vugge og klær Else Bjørnson, 8.Koffert-
sett Olivia Kokslien.

Hovedtrekning:
8.Termokopp fra Topp Auto Bjørn Moen, 9.Krus fra 
Ford Britt Øversveen, 10.Ullteppe Elise og Olav Klette, 
11.Kurv med saft og syltetøy Arne Aaslund, 12.Multi- 
sliper Inger Karin og Villy Øversveen, 13.Håndklepak-
ke Gunnar Framnes, 14.Sengesett Arnhild og Trygve 
Jostad, 15. Veggklokke Anne Grethe Gaaserud, 16.Tre-
bolle Kristoffer Ødegård, 17.Vannkoker Anny og As-
bjørn Kvernsveen,18. Gavekort fra Kildal Madslien, 
Dokka Hans og Margot Fladsrud, 19. Fuglehus Odd-
ny Jostad, 20.Hagesett Lars L. Seegard, 21.Vannkanne 
Elin Amundrud, 22.Gavekort middag for 2, Rudshøgda 
Elsa og Magne Sveen, 23.Sparedusj-hode Stein Ulves-
veen, 24.Veggklokke Edel Nordengen, 25.Strykejern 
Moja og Johannes Røstad, 26.Brikke og duk Anne Lise 
Aaslund, 27.Gavekort fra Snertingdal trimsenter Lene 
og Normann Bekkelund, 28.Hårprodukter fra Hårstua 
Kai Egil Kristenløkken, 29. 2 sengesett Inger Aalseth, 
30.Gavekort på fotpleie hos Elise Klette Lillian og Per 
Magne Stenseth, 31.Krakk Oddvar og Randi Stenseth, 
32.Tovet sitteunderlag Anne Lise og Odd Dag Haugen, 
33.Bok-Godt sagt Nils Sand, 34.Skjorte Netta Tofsrud, 
35.Vest Ingrid Grøterud, 36.Hårprodukt fra Frisørhu-
set Kjell Audun Bergli, 37.Håndkle fra Marie Madslien 
Torill Brobakken, 38.Gavekort fra Snertingdal Trim-
senter Åse Marit Seegård, 39Hårprodukter fra Hårstua 
Ragnhild Hveem, 40.Bok-Kjerringråd- Gunhild Eker-
haugen, 41.Genser Familien Thingbø, 42.Tovet sitte-
underlag Jørgen Skundberg, 43.Skrutrekkersett Mari 
Skårstad Sund, 44.Ugle fra Coop Kallerud Annette Al-
und Hole, 45.Pute Henry Moen, 46.Gavekort fra Sen-
trum Blomster John og Eva Bråten, 47.Brødboks Stein 
Ulvesveen, 48.Gavekort fra Hembakst Anne Grethe 
Skundberg, 49. Håndkleoppheng Målfrid Schiager, 
50.Vannkanne Roy Haugland, 51.Kakebestikk fra Har-
dangerbestikk Rigmor og Per Anders Sveen, 52.Såpe-
dispenser Borghild Øverstad, 53. Bok -Noveller- Ragn-
hild Solbrekken, 54.Fleecepledd Borghild Øverstad. 
55. Bag fra Mekonomen Helene Herberg, 56.Tacosett 
Ivar, Lina og Jørgen Skundberg, 57.Vinåpner Gunvor 
Bjørklund, 58. Strikkevotter Gunnar Hagen, 59.Gave-
kort fra Snertingdal Auto Ole – Christian Schrøder, 60. 
Sentrumsgavekort Gjøvik Ivar, Lina og Jørgen Skund-
berg.

Juleevangeliet
Luk. 2.1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augus-
tus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne før-
ste innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding 
i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Da-
vids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la 
seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, 
og som ventet barn. 

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun 
fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i 
en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og 
holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble over-
veldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg 
forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:
 
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, 
Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn 
som er svøpt og ligger i en krybbe.» 

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som 
lovpriste Gud og sang:
 
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden 
blant mennesker Gud har glede i!»
 
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, 
sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se 
dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»
 
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille 
barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som 
var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret 
seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som 
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 

Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde 
hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE: 
Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
Turid L. Skundberg.

BANKKONTO: 2010 27 02175

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mot-
tas med takk). Utensoknsboende kan
abonnere på bladet for kr 250,-.

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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I Snertingdal sentrum ligger 13 alders-
boliger samlet med adresse Stuveeke-
ren.

Sola skinner fra en knallblå himmel, 
lufta er klar som den bare kan være om 
høsten. Selv om nattefrosten har klart å 
lage hvitrimede bakker, er dagene fort-
satt varme og solfylte disse høstdagene 
i oktober. PKV har avtalt å møte bebo-
erne på Stuveekeren for en prat. 

Litt bakgrunnshistorie.
Aldersboligene på Stuveekeren ble 
bygget tidlig på 80-tallet på initia-
tiv av Snertingdal sanitetsforening. 
Hele byggeprosessen står beskrevet i 
100-års jubileumsheftet til Snerting-
dal sanitetsforening forfattet av Frank 
Solbakken. I dag er det 13 boliger på 

Stuveekeren. Leilighetene består av 
stue, kjøkken, soverom, bad, gang og 
bod. Det er et overbygd inngangsparti 
med en bod, og fra stua er det utgang 
til en egen veranda. Hver leilighet er på 
ca.67 kvadratmeter. Husleiene varierer 
fra 3700 kr til 4400 kr, litt etter alder på 
leilighet og da den sist ble pusset opp 
og oppgradert.

Det er veier mellom husene og oppar-
beidet grøntområder. I noen av leilig-
hetene bor det noen som liker å drive 
med blomster, så på sommerstid er det 
et fargeflor av blomster i kasser, potter 
og blomsterbed. 

Møte med beboerne på Stuveekeren
Midt på tunet er det store og solide sit-
tegrupper, og der sitter 10 av beboerne 
klare for en prat i den fortsatt litt varme 
høstsola.

Vi starter med et lite tilbakeblikk. Man-
ge av damene har tidligere vært med-
lemmer i sanitetsforeningen. Vi mimrer 
om årsmøtene før i tiden med fulltallig 
frammøte, og da årsmøter var en fest-
dag! En av beboerne, Reidun Engen, 
var hovedformann fra 1990 til 2000, og 
hun forteller at Aslaug Kalbakken var 
en av mange drivkrefter for å få alders-
boligprosjektet gjennomført. Snerting-

dal sanitetsforening ble også valgt til 
«Årets Snertingdøl», forteller Reidun. 
Tomten til de 10 første boligene ble gitt 
av Kari Onsruds sine foreldre på Nedre 
Berg. Kari forteller at hennes foreldre 
var veldig opptatt av idèen om å bygge 
aldersboliger. 

Først sto 5 boliger ferdig, og ikke lenge 
etterpå var de 5 neste ferdigbygd. Kir-
sten Alund viser fram et avisutklipp fra 
Samhold Velgeren fredag 18. juni 1982 
med overskriften: - Livet ble lettere i 

På Stuveekeren; Der har vi det bra ………… !

Beboerne på Stuveekeren fra venstre: Hilma Marie Markeng, John Bergli, 
Kirsten Alund, Reidun Engen, Kari Onsrud, Gerd Skredderstuen, Bertha Åslund, 
Karen Tomter, Nils Sand og Margit Haugen. (Anna Rotstigen og Ella Sørlie var 
ikke til stede).

Gerd Skredderstuen (til venstre) har 
bodd på Stuveekeren i snart 22 år. 
Bertha Åslund er akkurat i ferd med å 
flytte inn i sin bolig

Det bor ti damer på Stuveekeren. Her 
er det mannlige innslaget: John Bergli 
(til venstre) og Nils Sand

Til opplysning:
Stiftelsen Snertingdal Alders- og 
Trygdeboliger eier boligene på Stu-
veekeren. 

Daglig leder og regnskapsfører er 
Stein Bratteng.

Styret i Stiftelsen velges av Øvre-, 
Midtre- og Nedre Snertingdal Sani-
tetsforening.

Det sittende styret består av:
Elisabeth Kruse, leder
Kåre Haugen, nestleder
Inger Johanne Hasli, sekretær
Ottar Hellerud, styremedlem
Elise Klette, styremedlem
Anne Beathe Sveum, styremedlem
Jon Bergli, beboernes representant

Uttakskomite:
Marit Ekerhaugen
Ingrid Bergli
Solveig Nyseth
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Snertingdal! – en fulltreffer for bygdas 
eldre, nå har vi det godt!

Det er en helsides artikkel som viser 
et bilde av fornøyde beboere; - Vi kan 
ikke få det bedre enn vi har det nå.  - 
Det beste er badet og varmen i gulvet. 
Det fortelles videre i artikkelen at det 
er Stiftelsen; Snertingdal Alders- og 
Trygdeboliger som eier boligene. Hus-
leia er på 700 kr og ventelistene lan-
ge……..

Etter 10 år ble det bygd 3 nye boliger 
på en tilleggstomt kjøpt av kommunen. 

Dagliglivet på Stuveekeren.
På spørsmål om man trives med å bo 
på Stuveekeren, er svarene ganske en-
stemmige. Her har vi det bra! Det so-
siale felleskapet har blomstret denne 
sommeren. De forteller at de selv har 
arrangert 5 sosiale treff denne somme-
ren, med god servering. Det har vært 
grilling av pølser, rømmegrøt og spe-
kemat, og det har vært servert multek-
rem til dessert. Nils Sand har tatt fram 
trekkspillet og bidratt med musikk. På 
varme sommerdager hender det også at 
han åpner dørene i leiligheten sin mens 
han trakterer hammond-orgelet, og to-
nene lyder utover tunet. 

Men det kommer også fram at det er 
en overgang å flytte fra det stedet der 
man har bodd et helt liv. Det er nok 
individuelt hvor lett eller tungt denne 
overgangen er. Men som en sier: - Jeg 

bestemte meg for å trives da jeg flyttet 
hit! En annen kommenterer: - Man bor 
seg til!

Forøvrig synes man at det er en fordel å 
bo så tett sammen. Det er lett å få kon-
takt, og man har følelsen av at en aldri 
er helt alene, kommenterer en. Alle sy-
nes det er viktig å ha et godt sosialt fel-
lesskap, men at det er viktig å respektere 
hverandre. Det er viktig at man også har 
muligheten for å trekke seg tilbake når 
man ønsker det.

Den som har bodd på Stuveekeren lengst, 
er Gerd Skredderstuen – Hun har bodd 
der i snart 22 år, og har sammen med 
Margit Haugen vært beboernes repre-
sentant i Stifetlses-styret de senere årene. 
Det siste året har Jon Bergli overtatt den-
ne oppgaven, og han har tatt initiativet til 
å samle beboerne til praten med PKV sin 
utsendte medarbeider.

Man er stort 
sett fornøyd 
med leilig-
hetene. De 
leilighetene 
som er opp-
graderte, har 
nok et lyse-
re fargevalg, 
enn de som 
ikke er pusset 
opp. Man er 
fornøyd med 
at alle husene 

ble malt utvendig forrige sommer, og at 
man er i gang med å bytte ut verandaplat-
tinger. Men man er innforstått med at det 
er Stiftelsens økonomi som regulerer litt 
hva man kan gjøre. Beboerne setter også 
pris på at plenene klippes om sommeren 
og at snøen blir ryddet om vinteren. De 
ønsker også å framheve den støtte og 
hjelp de får av familiene sine. – De er 
flinke til å stille opp! sies det.

Sentral beliggenhet
Boligene på Stuveekeren har en sentral 
beliggenhet. – Det er kort vei til butikke-
ne, frisør og doktor, fremheves det, - og 
bussholdeplassen er like ved. Samtidig 
har de nærhet til naturen, Hilmas huskatt 
har plass til å boltre seg på, og man kan se 
rådyrene passere nede på jordet. De setter 
også pris på at de har noen aktivitetstil-
bud i nærheten. Det er tirsdagskaffen på 
«Hjemmet» med kaffe og vaffel. De blir 
invitert til ulike arrangementer på Sner-
tingdal Aldershjem. Noen skal også snart 
på kles-salg på aldershjemmet. Andre er 
med på møter i pensjonistforeningen, og 
du må huske på å skrive en stor takk til 
trivelige drosjesjåfører, sier Karen Tom-
ter, de er gode å ha når vi skal ut på noe.

Praten går videre om løst og fast rundt 
bordet på Stuveekeren. Det har gått et 
par timer, og sola har kommet lavere på 
himmelen. Det begynner å bli kjøligere, 
og vi sier takk for en hyggelig prat en et-
termiddag i oktober.

Vi vil ønske alle på Stuveekeren  En 
God Jul og Ett Godt Nytt År!
 
Tekst og foto : Elisabeth Kruse

Her er Kirsten Alund foran inngangen til sin leilighet

Kari Onsrud på sin veranda. Her blomstrer det – selv om frosten 
hadde tatt en del av blomstene



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE: 
Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
Turid L. Skundberg.

BANKKONTO: 2010 27 02175

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mot-
tas med takk). Utensoknsboende kan
abonnere på bladet for kr 250,-.

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
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men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.
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kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
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Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
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Om dagaktivitetstilbud ved 
Snertingdal omsorgssenter

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Tittelen er hentet fra en linje i Erik Bys 
vakre dikt ”Vår beste dag”. Med like 
vakker tonesetting av Jon Rosslund er 
det blitt en sang mange er glad i. Den 
er da også ofte å høre i ulike sammen-
henger. 

Noe av tankegangen bak dagaktivi-
tetstilbud i eldreomsorgen er nettopp et 
håp om gode dager for de som deltar, 
med trivsel, gode øyeblikk og menings-
fulle aktiviteter – og det å møte andre. 
Slike tilbud er fortsatt mangelfullt ut-
bygget i store deler av landet, noe som 
medfører ”hull” i omsorgskjeden.

Hjemmetjenesten i Snertingdal tok i 
sommer/ tidlig i høst initiativ til å styrke 
nettopp dagaktivitetstilbudet for eldre i 
Snertingdal. I sitt virke møter de flere 
i bygda som har behov for tilrettelagte 
dagaktivitetstilbud og har lenge ønsket å 
kunne inkludere flere i aktivitetene ved 
dagsenteret på Snertingdal omsorgssen-
ter. De har også søkere til et slikt tilbud. 
En forutsetning har imidlertid vært at 
det etableres flere slike plasser. 

Ved Fjellvoll i Østre Toten har de 
over flere år satset på rekruttering av - 
og samarbeid med -frivillige. De har nå 
mellom 50 og 60 personer som bidrar 
i et vidt spekter av aktiviteter. Det ble 
arrangert en ekskursjon dit i midten av 
september hvor representanter fra ledel-

se, dagsenter, kjøkken, hjemmetjeneste 
og Hjemmets venner deltok. Det ble et 
fint møte med aktivitør Kari Olsen, som 
med sitt engasjement i mange år har gått 
i bresjen for å trekke samfunnet rundt 
institusjonen inn i det som foregår på 
Fjellvoll, til stor glede for de som bor 
der. Hun poengterer viktigheten av å ta 
vare på de frivillige som melder seg og 
å finne oppgaver den enkelte kan tenke 
seg å bidra med. 

Turen til Fjellvoll fungerte som inspi-
rasjon til å jobbe videre med planene i 
dalen, og onsdag 2.november ble satt til 
oppstartdato for det nye – og utvidede - 
tilbudet. Snertingdal omsorgssenter har 
15 dagsenterplasser fra tidligere. Det 
etableres i tillegg ti nye dagsenterplas-
ser, med tilbud til én gruppe onsdager, 
en annen gruppe torsdager (i tillegg 
til tilbudet som gis annenhver fredag 
i dag). Transport til og fra besørges av 
drosjene, og de som deltar i opplegget 
spiser frokost og middag på omsorgs-
senteret. Måltidene er en viktig ”ingre-
diens” i tilbudet, som ellers vil bestå av 
ulike typer aktiviteter som søkes tilpas-
set de som møter opp de ulike dagene.

Denne første onsdagen kl.09.30 møt-
te sju deltakere til et frokostbord dekket 
med pent service og levende lys, pålegg 
i godt og variert utvalg, brød, kjeks og 
knekkebrød. Samtalen gikk om smått 
og stort; om kjærlige katter, om poteter 
i kosten, om pultost og annet pålegg, for 
å nevne noe. Etter måltidet gikk noen til 
håndarbeid, andre til avislesing, og fra 

kl.11.30 til nær-
mere 12.30 var 
det sangstund med 
Kirsten Tangen ved 
tangentene. Hun 
har vært her noen 
onsdager siden i 
sommer, og denne 
dagen deltok både 
beboere og dag-
senterbrukere. Stua 
var nesten full! 

Kl 13.15 sto mid-
dagen på bordet 
(for dagsenterbru-

kerne), og denne ons-
dagen benyttet noen 

av dem tida mellom sang og middag til 
en tur på Coop’en ”rett over gata”.  Bu-
tikkbesøk kan være en sjelden begiven-
het når en bor langt unna og ikke selv 
kjører bil. Turgåing er for øvrig en ak-
tuell aktivitet på dager hvor vær og føre 
innbyr til det. Etter middag var det lagt 
opp til hjemreise med drosje kl.1430.

For å få tilbudet ”opp og gå” benyttes 
noe ekstra bemanning under prøveperi-
oden nå i høst. Denne første onsdagen 
var aktivitør Sonja Åslund og helse-
fagarbeider Lene Toppen drivkrefter i 
opplegget. Som frivillig deltok Magnar 
Sjevelås fra Hjemmets venner under 
frokosten og fram til sangstunda var 
ferdig. Per i dag er det to frivillige til 
som bidrar, Anne Lise Åslund er med på 
torsdager, og Åse Irene Engen kommer 
også til å delta noe. Det hadde vært øn-
skelig om flere kunne tenke seg å delta.  
Dette oppleves som en meningsfull akti-
vitet som forhåpentligvis er til glede for 
deltakerne på dagaktivitetstilbudet. 

Dagene med dagaktivitetstilbud fram 
mot jul skal benyttes til å høste erfa-
ringer. Her vil en blant annet se på hva 
slags type aktiviteter som er egnet og 
hvem som ser ut til å ha utbytte av å del-
ta på hva. Planen er så å invitere hele 
bygda til et folkemøte hvor noe av for-
målet er å rekruttere flere frivillige til å 
bidra i dette opplegget. Så, kjære leser: 
Tenk over om det er noe DU har lyst til 
å delta med!!!

”Dagen i dag - kan bli vår beste dag”

Deltakere på dagaktivitetstilbudet onsdag 2.november; 
Solveig Alund og Ruth Fruseth

Astrid Solhaug var en av deltakerne …

… det samme var Kristine Solhaug
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Urtedag i 
Saniteten:
Søndag 2. august møttes 11 personer til 
urtedag på Tabor. Dagen startet med et in-
teressant foredrag av Solgunn Rosendahl, 
som var med oss hele dagen. Hun snakket 
om urter som medisin og som tilskudd av 
viktige vitaminer og mineraler i mat. Er 
det vanskelig å få barna til å spise grønt 
er det fint å blande inn tørkede eller friske 
urter i for eksempel brøddeigen, pizza og 
lignende.

Etterpå gikk vi ut for å plukke våre egne 
urter. Vi hadde med oss kaffe og litt å 
spise - og går ned til Ringsjøen og nyter 
den. Tilbake til Tabor sorterer, bunter og 
merker vi det vi har funnet, og kan henge 
det til tørk hjemme. Elise og Solgunn har 
”kjøkkentjeneste” og lager deilig suppe 
med brennesle og meldestokk. Den var 
både god og mettende. Vi fikk også pai 
krydret med brennesle og ramsløk som 
var kjempegod. 

Utlodning hadde vi også med høstrelater-
te gevinster, blant annet multer plukket 
av Bjørgunn. Det kom inn 1290 kr i lodd-
penger og inngangspenger. Det ble en fin 
dag med værgudene på vår side.

Ingrid Bergli (referent)

Bergshaugen en 
kveld i august
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Torsdag 25.august inviterte Midtre 
Snertingdal Sanitetsforening til hyg-
getreff/ møte på Berghaugen, denne 
fine husmannsplassen som ligger på 
en høyde innafor gården Haugli i 
Midt-Snertingdal. De seinere årene 
er den brukt som arena for uteskole 
med ulike aktiviteter både av skoler 
og barnehager. Med hinderløype, 
gapahuk og bålplass er mulighetene 
mange.

Grilling hører med på slikt et sted, og 
denne kvelden kunne vertinnene by 
på karbonade og pølser, med moltek-
rem, med molte selvplukket av sani-
tetskvinne Bjørgunn Neråsen. Kaffe 
og kaker var det også, og alt smak-
te fortreffelig! Et av sanitetskvinne 
Elise Klettes barnebarn, Olav Inge, 
underholdt med flere melodier på to-
rader. Han er ikke gamle karen men 
trakterte instrumentet, som vel ikke 
er det enkleste å spille på, med stødi-
ge hender og fingre.  Det falt i smak! 
Bjørgunn Neråsen leste for forsam-
lingen, og åresalg ble det også, med 
flere fornøyde vinnere.

Opp gjennom historien er det man-
ge som har bodd på husmannsplas-
sen i kortere eller lengre tid. John 
Bergli har tatt på seg å fortelle noe 
av historien til Bergshaugen denne 
kvelden. Han har selv bodd her som 
gutt. Han kan fortelle at det ikke er 
enkelt å finne ut av historiens gang 
på Bergshaugen. Noe skyldes bru-
ken av navn på disse eiendommene, 
noe skyldes hva som er omtalt i kir-
kebøkene og ikke. Når det gjelder 
navn på husmannsplasser var det 
ikke uvanlig å føye ”-eie” til nav-
net på gården som husmannsplas-
sen lå under. Eksempelvis kunne en 
husmannsplass som lå under en gård 
ved navn Berg få navnet Bergseie.  
Både Berg og Bergseie er å finne i 
historiske kilder, men det går ikke 
fram om dette er eiendommer i Biri 
eller Snertingdal. 

Bergshaugen er altså husmannsplass 
under gården Berg i Midt-Sner-
tingdal.  På et kart fra 1827 er ikke 
Berghaugen ført opp, mens andre 
husmannsplasser er det. Siden stedet 
er å finne på et seinere kart fra 1879 

Olav Inge i full musikalsk utøvelse
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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kan en anta at husmannsplassen ble 
bygd opp i tida mellom 1827 og 1879. 
Stedet ligger som nevnt på en høyde, 
med vid utsikt til alle kanter, og på et 
kart fra 1778 ser man for seg å danne et 
kirkested her. Dette var imidlertid før 
skogen inntok Bergshaugen. 

John nevnte flere av de som skal ha 
bodd på stedet: Ved folketellinga i 1865 
bodde to familier her, med ei ku og 
fire sauer. Dette var Martin Hansen og 
Kari Monsdatter, med dattera Marthe, 
samt Jens Martinsen og Mathia Svens-
datter, med dattera Mathia. Mye tyder 
på at det i perioder har vært betydelig 
”gjennomtrekk” i bosettingen på ste-
det. Ved folketellinga i 1875 er nye 
navn registrert; Peder Andreassen og 
Oline Olsdatter, med barna Olaus, Ag-
nethe og Kristian. Oline bor her fortsatt 
16 år seinere. Hun er da enke og bor 
sammen med barna Kristian, Martin, 
Olave, Otto og Emma. Ifølge kildene 
ser det ut til at det er Fattigvesenet som 
nå forsørger Oline og barna. En av søn-
nene til Peder og Oline var kraftkaren 
Anton Bergli. Det fortelles at han som 
20-åring med letthet løftet en jernbane-
skinne på 350 kg, og at han som ansatt 
i VOKKS reiste stolper alene dersom 
to andre sto på rot-enden av stolpen!. 
Denne Anton var bestefaren til Sig-
bjørn, Arnulf og John. 

Personene som er registrert boende på 
Bergshaugen ser ut til å ha livnært seg 
på ulike måter. ”Titler” som husmann, 
husmann med jordrett, dagarbeider 
(drev med bl a hogst, vedtransport, tre-
sking og lignende). For kvinner var det 
snakk om strikking, spinning og lig-
nende. 

Ved folketellinga i 1910 er det Peter 
Gulbrandsen og Birgitte Antonsdatter 
som bor her, med barna Hans og Kla-
ra. De tar etternavnet Bergshaugen. 
Blant de som har bodd her seinere på 
1900-tallet finner vi blant annet Olaf 
Hoffsbakken, Snertingdals kjente lang-
renns- og kombinert- løper. Andre som 
har bodd her er Rolf Berntzen og Nor-
mann Lund.

27 frammøtte er ikke verst på en van-
lig ukekveld i august! Værgudene var 
også på Sanitetsforeningens side, og 
regndryppene ventet høflig til det var 

tid for å avslutte sammenkomsten. 
Det gjenstår bare å takke vertinnene i 
Midt-Snertingdal Sanitetsforening. Sli-
ke sensommerkvelder tåler vi flere av!

John Bergli fortalte om beboere og ak-
tiviteter på Bergshaugen opp gjennom 
tidene

Noen av deltakerne samlet rundt bålet

Opplesing ved Bjørgunn Neråsen
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Høsttakkefest og bibler til 5. trinns elever

Lys Våken i Seegård kirke 

Søndag 25. september 
var det høsttakkefest og 
utdeling av bibler til 5. 
trinns elever i Seegård 
kirke. Elevene deltok 
i inngangsprosesjon 
med å bære inn deler 
av høstens avling og 
legge de foran altret 
som et synelig bevis på 
vår takknemmelighet 
for det vi kunne høste 
også dette året. Etter 
gudstjenesten serverte 
Bygdekvinnelaget saft, 
kaffe og kaker til alle. 
Foto: Bernt Nygård

I alt møtte 22 av de inviterte 11-åringe-
ne opp i kirka lørdag 26 nov. Helga var 
godt forberedt fra Trosopplæringen i 
kirkekommunen vår. Det ble mye sang 
og leik.

Det ble også tid til å øve salmer til 
søndagens Gudstjeneste.

For noen ble det en lang og spen-

nende natt, men noen fikk også tid til 
å sove litt.

Takk til foreldre som motiverer 11 
åringen til å bli kjent med kirken og det 
kristne budskap.

Etter frokosten søndag deltok barna i 
gudstjenesten bl.a. med å tenne det før-
ste advent lyset.

Takk også til de frivillige som stiller 
opp med praktiske gjøremål. Vår prest 
Haraldur deltok også og ledet oss gjen-
nom gudstjenesten hvor mange for-
eldre og besteforeldre var tilstede. Alt 
i alt fine dager i kirken.

Foto: Haraldur Ø. Gunnarson
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KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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Søndag 13. november var det familiegudstjeneste i Seegård kirke med mange frammøtte. Det var barnedåp og de som ble 
døpt for 4 år siden fikk sin kirkebok. Etter gudstjenesten ble det servert saft, kaffe og kaker til alle. Foto: Bernt Nygård

Ingenting vekker juleminner som ju-
lens blomster. Juleglede, amaryllis og 
svibler skaper julestemning hos de fles-
te.

Men den mest populære juleblom-
sten er ganske ny. De første julestjerne-
ne kom i slutten av 1960 tallet. Hvert år 
blir det solgt ca. 5 millioner julestjerner 
her i landet. De fleste blir produsert av 
norske gartnere.

Julestjerne
tåler ikke å ligge i en kald bil, selv om 
den er godt pakket inn. Det lønner seg 
å kjøpe en litt større stjerne av god kva-
litet. Den liker seg best ved vanlig rom-
temperatur. Ikke vann for mye, men 
hold jorden jevnt fuktig. Den trenger 
mindre vann dersom den står litt mørkt.

Juleglede
heter nå julebegonia, men de fleste 
kjenner den under sitt gamle navn. Den 

trives best ved jevn temperatur, unngå 
trekk. Jorden bør holdes jevnt fuktig 
med temperert vann. Den bør ikke bli 
stående med vann på skålen. Ved for 
høy temperatur  blir blomstringstiden 
kort. Sett den lyst for ved for mørk 
plassering faller blomstene av.

Asalea
med sine mørke blad og sine hvite, rosa 
eller lilla blomster er den en av de mest 
elegante juleblomstene som vi har lyst 
til å ha lenge. Plasser planten lyst og 
kjølig. Pass på at den ikke tørker ut. 
Den liker å bli dusjet.

Amaryllis
eller ridderstjerne er en høyreist  løk-
plante som pynter opp i et hvert jule-
hjem, enten den står i jord eller er 
avskåret. Sett potten med løk lyst og 
varmt. Romtemperatur på 20 grader er 
best. Vann sparsomt inntil knoppene 

viser seg i toppen. Gi deretter gradvis 
mer vann etter hvert som knoppene og 
bladene utvikles.

Julerose
Når du kjøper en julerose kjøper du den 
i knopp. De vil springe ut når de kom-
mer i romtemperatur. Blomstene er 
praktfulle og skifter farge fra hvitt eller 
rosa mot lysegrønt  etter hvert som de 
blir eldre. Sett planten lyst og gjerne litt 
kjølig. Vann med svakt gjødselvann for 
å unngå gule blader. Kan plantes ut til 
våren. Julerose er en staude som blom-
strer tidlig på våren hos oss.

Svibel
For mange blir det ikke jul før duften 
av svibel sprer seg i huset. Svibel er en 
løk som er lett å ha med å gjøre. Vann 
sviblene varsomt. Plasserer  du den 
kjølig om nettene, blomstrer den len-
ger.

Julens blomster
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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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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Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
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Gunnarsson, Haraldur Ørn
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Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
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Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene
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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

Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
omtanke i nærmiljøet

Døpte
13.11.    Margrethe Kalbakken     
               Sørsveen

Døde 
Anders Fredie Haganæs  f. 1938
Nils Egil Nyseth   f. 1939
Heidi Harbu   f. 1961
Rolf Erling Knudsen  f. 1932
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei roms-
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer-
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

Snertingdal  Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig Jul
og Et Godt Nytt År 2016 !
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
Hilsen oss i styret

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, his-
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige for-
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menig-
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Juletrefest på Betel
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

Juletrefest i
Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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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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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
trærne og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.

Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
med å lage det fint til jul.

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
forbarm deg Gud.

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
kjærlighet.

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

16.desember kl. 19.30
Seegård kirke 
Julekonsert m/Biri Snertingdal 
kantori, koret Dåm og 
Bjørnar Rognstad 
Bill. 150,- Barn gratis

18.desember, 4.s.i.advent
Nykirke kl. 19.00. Julekonsert v/
Haraldur Ørn Gunnarsson og 
Snertingdal Musikkforening. 
Gjøvik og Snertingdal skolekorps, 
Lars Wold og Bjørnar Rognstad
Kollekt.

24.desember, julaften
Nykirke kl. 14.30. 
familiegudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Offer Kirkens Nødhjelp

24.desember, julaften 
Seegård kirke kl. 16.00. 
familiegudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarson. 
Offer Kirkens Nødhjelp

25. desember, 1.juledag
Seegård kirke kl. 11.00 Merk tiden!
Høytidsgudstjeneste. 
Haraldur Ørn Gunnarsson
Anledning til dåp.
Offer: Immanuelkirkens 
daghjem i Bangkok

28. desember, 4 juledag
Seegård kirke kl. 17.00. Juletrefest

8. jan.Kristi åpenb.dag
Seegård kirke kl. 12.00. Høymesse
Hanne M. Skjesol.
Offer:

15. jan. 2.s.i åpenb.tiden
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer:

22.jan.3.s.i.åpenb.tiden
Seegård kirke kl. 12.00. Fam.gudstj.
Pres.av konfirmanter.
Offer: Trosopplæring

29. jan.4.s.i åpenb.tiden
Nykirke kl. 12.00. Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson. 
Offer: 
Kirkekaffe.

5. feb.5.s.i åpenb.tiden
Seegård kirke kl. 12.00.Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer:

12.feb. Såmannssøndagen
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer:

19.feb.Kristi Forkl.dag
Seegårdkirke kl. 12.00. Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer:

21.feb. Onsdag
Seegård kirke kl.17.00
Spagettigudstjeneste.
Haraldur Ørn Gunnarsson
Enkel matservering

5.mars 1.s.i fastetid
Skihytta kl. 12.00.
Sportsgudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Offer: Åsen Velforening

12.mars.2.s.i fastetid
Nykirke kl. 12.00.Tårnagentguds-
tjeneste.
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Trosopplæring

19.mars.3.s.i fastetid
Seegård kirke kl. 12.00
Høymesse. Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer:

26.mars.Maria budskapsdag
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Hanne M. Skjesol
Offer:

30.mars.Torsdag
Seegård kirke kl. 19.00
Sangkveld for konfirmanter og for-
eldre
Haraldur Ørn Gunnarsson
Inger Schjager

Les gudstjenestelisten i
Oppland Arbeiderblad hver fredag

Kirkekalender

Møter

Frist for stoff 
til neste nummer er

27. februar

Markeng misjonsforening
Onsdag 25.1.kl.19.00. Misjonsmøte.

Skogheim Normisjon
Onsdag 8.2.kl.19.00. Misjonsmøte i 
Seegård kirke. Eva og Hans Gjesdal 
taler og synger.

Onsdag 8.3.kl.19.00. Misjonsmøte i 
Seegård kirke. Andakt og sang v/ Åse 
Berit Rognstad og Bodil Engelien m.fl.

Øvre Snertingdal Misjonsforening
Søndag 18.12. kl.12.00. Julemøte hos 
Inger og Åge Thingbø v/Egil Grand-
hagen

Onsdag 15.2. kl.19.00. Misjonsmøte 
på Betel. Besøk fra Markeng m.f.  
      
Onsdag 15.3. kl.19.00. Misjonsmøte 
på Betel.


