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- et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Byggingen av Seegård kirke startet opp den 22. april og grunnsteinen ble lagt ned av Biskop Rosemarie Køhn den 23. 
juni 1996. Foto: Bernt Nygård. Den 13. april er det 20 år siden Seegård kirke ble vigslet. Dette skal feires med flere 
arrangementer: Orgelkonsert med Halgeir Schiager søndag 23.4. Kl.19.00. Kirkerotte- forestilling fredag 28.4. Kl. 
17.00. Jubileumsgudtsjenste søndag 30.4. Kl. 11.00. Korjubileumskonsert søndag 7.5. Kl. 19.00. Les mer side 2 og 3.

Husk fasteaksjonen tirsdag 4. april fra kl. 17.00.
Ta godt imot bøssebærene!  Les mer side 4

Seegård  kirke  20 år
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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

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN
• 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

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

2

Hamar biskops 
påskeandakt
I år markerer vi at det er 500 år siden reformasjonen. 
Å reformere betyr å forandre, og det ble helt klart store 
endringer i både kirke og samfunn. En av de store opp-
dagelsene til Martin Luther og hans meningsfeller var 
betydningen av nåde. Mennesker blir rettferdige for Gud ene og alene gjennom 
Guds nåde slik som den ble gitt oss gjennom Jesus Kristus. Og jeg tenker at det 
knapt finnes et sterkere avtrykk av nåde enn i budskapet fra den hellige påsken i 
Jerusalem for 2000 år siden.

Den stille uke er en bevegelse fra fest og glede, gjennom måltidsfellesskap med 
gode venner, til død, fortvilelse og rådvillhet. Det er en realitetsbevegelse – i denne 
uken gjennomlever Jesus mange av sidene ved det å være menneske. Derfor er det 
så sterkt at kjærligheten viser seg så overmåte stor – Jesus reiser opp på påskedag! 
Død, fortvilelse og rådvillhet vendes til liv, håp og glede! Påsken står i kjærligheten 
og nådens tegn – og Jesus kommer oss i møte med å si: «Frykt ikke!». Disse to 
enkle ordene som er så godt å høre!

Årets reformasjonsjubileum gir anledning til å reflektere over det som har vært – 
men det er like viktig å se fremover. Arven fra reformasjonen, om betydningen av 
nåde er like aktuelt i dag som den gang. Vi trenger alle nåde – samme hvor vi er i 
verden og samme hvem vi er. Nåden er gratis – gitt oss alle gjennom Jesus Kristus. 
Påsken er det sterkeste vitnesbyrdet – et nådens tegn. 

Så la oss være nådige med hverandre denne høytiden! Ved å se på hverandre gjen-
nom linsene av nåde kan vi skape gode øyeblikk, for ofte er det faktisk ikke mer 
som skal til!

Velsignet høytid!
Solveig Fiske
biskop

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

Oppslagstavla
Orgelkonsert i Seegård kirke
Denne våren feirer Seegård kirke 20 år. I den forbindelse blir det konsert med orga-
nisten Halgeir Schiager som stod for innvielsen av orgelet våren 1997. Halgeir Schi-
ager er opprinnelig fra Biri. Han studerte kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole 
i Oslo. Videre fortsatte han med studier i München og Strasbourg. I 1985 debuterte 
han i Oslo konserthus, og han har hatt og har stadig orgelkonserter i inn- og utland. 
Han har gitt ut flere cd-er. I 2001 fikk han Musikkritikerprisen for 
sin innspilling av musikk av den tsjekkiske komponisten Peter 
Eben. I 2008 tok han doktorgrad ved Norges musikkhøgskole for 
sin avhandling om den tyske komponisten Gustav Merkel. I dag 
er han kantor i Sofienberg kirke i Oslo. Vi håper mange benytter 
denne muligheten til å få høre flott orgelmusikk i Seegård kirke.
Seegård kirke. Søndag 23.april, kl. 19.00
Gratis inngang! Kollekt v/utgangen

fortsetter neste side...
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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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Langfredagsgudstjeneste med ekstra musikk
Påskens gudstjenester er sentrale i kirkas liv, og det er gudstjenester på alle helligdagene i høytiden. Lang-
fredagens gudstjeneste er spesiell med tre tekstlesere som leser fra beretningen om Jesu lidelse, og det er 
ekstra musikk denne dagen. Asmund Hellerud deltar med fiolinmusikk mellom lesningene. Musikken er 
hentet fra en av komponisten Heinrich Ignaz Franz Bibers ”Rosenkranssonater” Sontate nr. 10, som er 
skrevet rundt 1675, har tittelen; ”Jesu korsfestelse og død”
Seegård kirke, Langfredag, 14.april, kl.12.

Korjubileum i Seegård kirke
Det blir en vår preget av jubileum og fest i 
Seegård kirke. Kirka fyller 20 år, og det blir 
både orgelkonsert, barneforestilling og ju-
bileumsgudstjeneste. I forbindelse med planleg-
ging av ny kirke i Seegård ble det startet opp et 
prosjektkor, Seegård kirkes kor. De sang første 
gang ved grunnsteinsnedleggelsen i 1996. Jos-
tein Skundberg var korets første dirigent. Så var 
koret selvsagt med ved innvielsesgudstjenesten  
den 13. april 1997. Dette koret er forløperen til 
Biri Snertingdal kantori, og koret har valgt å leg-
ge sitt 20-årsjubileum opp til kirkas jubileum. 
Koret er i dag et felles kirkekor for Biri og Sner-
tingdal under ledelse av kantor Inger Schiager. 
Jubileet feires med konsert i Seegård kirke søn-
dag 7.mai. Det blir et variert program med san-
ger koret har hatt på repertoaret disse årene og 
litt nytt. Tidligere dirigenter og korsangere er 
invitert spesielt, men alle er hjertelig velkom-
men til jubileumskonsert!

Seegård kirke
Søndag 7.mai, kl. 19.00
Gratis inngang
Kollekt v/utgangen

MØTELISTE FOR 
SNERTINGDAL 
PENSJONSTFORENING
MØTENE HOLDES PÅ 
LINDHEIM KL 16.45 TIL 20.00

ONSDAG 05.04
ONSDAG 03.05
ONSDAG 07.06
ONSDAG 05.07 DAGSTUR.
ONSDAG 02.08

HJERTLIG VELKOMMEN

KÅRE HAUGEN 
LEDER

Program for Nedre Snertingdal 
Historiegruppe
Rusleturer er ikke endelig fastsatt, men 
blir annonsert i aviser etter hvert.

4. april Amerika kveld v/Finn Brobakken 
Rusletur juni – Nettåsen?
Rusletur august - Skundbergsroa

Program for Snertingdalstreff 2017
28. mars, Lindheim kl. 18.30 – Årsmøte Gjøvik 
Historielag. Per K. viser Power Point fra 30-år med 
Snertingdalstreff.
25. april, Lindheim kl. 19.00.
30. mai – rusletur til Kjenli i Ytterroa. Frammøte 
garasjene til Snertingdal Auto kl. 1800.
5. juli – busstur sammen med pensjonistforeningen.

8.-11. april: Påskeleir Åreeld, Hermannstølen
For deg i 2.-7. klasse
Sett av første dagene i påskeferien til å reise på leir på 
Åreeld! Leiren starter i år på lørdag og varer frem til 
tirsdag. Det blir mange forskjellige aktiviteter og leker i 
løpet av dagene.  
Vi får spennende bibeltimer der vi lærer mer fra Bibelen.
For mer informasjon og påmelding: www.nlm.no/leirost
Vi håper å se deg på leir!
Tlf.: 22 00 73 90
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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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Fasteaksjonen 2017:

Ja, vi elsker 
dette vannet
Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn 
før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet 
fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og 
morsommere for Wilson.

Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til 
familien. Køen ved brønnen kunne være lang, og for hvert mi-
nutt med venting, ble det ett minutt mindre med fotballspilling 
sammen med vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt 
å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann er 
hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire 
kanner med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når 
kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim for en 
13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker mange. Men 
vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer i 
landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere brønn-
byggere fått opplæring, og en ny brønn er på plass. Den har 
gjort køen ved brønnen kortere og vannet renere. Sykdommer 
som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt 
i magen. Men nå er det mye bedre. I framtiden håper jeg at 
vanntilgangen vil bli enda bedre, og at folk sin helse også blir 
bedre, sier Wilson, som nå også har bedre tid og helse til å 
spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Faste-
aksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele landet bidratt 
til at millioner av mennesker har fått den hjelpen de har rett 
på. Rent vann og tilgang på mat er en rett alle mennesker har, 
og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har 
støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kirker verden over markerer 
at det er 500 år siden Martin Luther hang opp tesene i Witten-
berg. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 
500 års-markeringen, og målet er å vise diakoni i praksis ved 
å gå med bøsser den 2-4. april.

Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må 
sette oss ned og se på alt vi har oppnådd disse 500 årene. Vi 
kan ikke bare be om penger, og si halleluja og amen. Vi må se 
på hva vi kan gjøre for samfunnet vårt, sier Emmanuel Makala 
som er biskop i den lutherske kirken i området der Wilson bor.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kir-
kens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig 
også de neste 50 årene trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp fra 
våre trofaste bidragsytere. Du kan bidra til at Fasteaksjonen 
blir en suksess i Snertingdal  enten ved å stille som bøssebæ-
rer, eller ved å gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.

Min salme
Jeg fikk en hyggelig utfordring fra Marit 
Hauglien om å sende inn min salme til PÅ 
KIRKEVANGEN. 
 
Det finnes uendelig mange vakre å velge mel-
lom, i dag falt mitt valg på  Ingen er så trygg i 
fare, av Lina Sandell, nr 488 i salmeboka.Den-
ne har jeg kjent til og likt så godt så lenge jeg 
kan huske, og det er viktig for meg at det alltid 
er en som verner våre ”besteforeldreskatter”. 
 
Kanskje jeg kan sende utfordringen videre til 
Odd Sveum? 
 
Vennlig hilsen Jorunn Håkonsen.

Ingen er så trygg i fare av Lina Sandel 1865
Oversatt til norsk 1885
 
Ingen er så trygg i fare 
som Guds lille barneskare, 
fuglen ei i skjul bak løvet, 
stjernen ei høyt over støvet. 
 
Herren selv vil sine berge. 
Han er deres skjold og verge. 
Over dem han seg forbarmer, 
bærer dem på faderarmer. 
 
Ingen nød og ingen lykke 
skal av Herrens hånd dem rykke. 
Han, den beste venn blant venner, 
sine barns bekymring kjenner. 
 
Våre hodehår han teller, 
hver en tåre som vi feller. 
Han oss føder og oss kleder, 
mitt i sorgen han oss gleder. 
 
Gled deg da, du lille skare! 
Jakobs Gud skal deg bevare. 
For hans allmakts ord må alle 
fiender til jorden falle. 
 
Hva han tar, og hva han giver, 
samme Fader han forbliver, 
og hans mål er dette ene: 
Barnets sanne vel alene.
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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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Årets konfirmanter

Søndag 22. januar ble årets konfirmanter presentert  under gudstjenesten i Seegård kirke. I alt 24 konfirmanter møtte fram 
og de skal konfirmeres i hhv. Nykirke den 3. september og Seegård kirke den 17. september og gudstjenestene begynner kl. 
11.00. Foto: Magnar Sjevelås

Påsken
er den mest sentrale av de krist-
ne høytidene i kirkeåret, både 
for den romersk-katolske, den 
ortodokse og de protestantis-
ke kirkene. Høytiden feires 
til minne om Jesu Kristi sis-
te nattverd, korsfestelse, lidelse, 
død og oppstandelse som iføl-
ge evangeliene i Bibelen fant 
sted under den jødiske påskefei-
ringen pesach i Jerusalem. For-
ut for påsken markeres faste-
tiden og den stille uke, og etter 
påskesøndag kommer påsketi-
den, som varer fram til pinse.

Jødene har feiret påske len-
ger enn kristne. Deres feiring 
markerer imidlertid israelitte-
nes utvandring fra fangenskapet 
i Egypt,[5] der Jacob og hans tolv 
sønner hadde bosatt seg og etter-
kommerne hadde blitt slaver un-
der faraos styre. Ordet påske kal-
les pascha på gresk og latin, en 
forvanskning av navnet på den 

jødiske høytiden pesach. Ordet 
betyr ’å gå forbi’ og henviser 
nettopp til fortellingen om Mo-
ses som førte jødefolket ut av 
trelldommen i Egypt.

Kirkemøtet i Nikea i 325 be-
stemte at påskedag skulle være 
første søndag etter første fullmå-
ne etter 21. mars. Den norske kir-
ke forholder seg fortsatt til dette. 
Datoen varierer dermed innenfor 
perioden 22. mars (1818 og 2285) 
til 25. april (1943 og 2038). Den-
ne beregningsmåten kalles på-
skeformelen. Påskedag falt på 27. 
mars i 2016 og faller/falt på 16. 
april i 2017, 1. april i 2018 og 21. 
april i 2019. For andre år, se ar-
tikkelen om bevegelige merkeda-
ger.

I den kristne allmennkulturen 
feires julen, markeringen av Jesu 
fødsel, ofte enda bredere enn den 
mer religiøst pregende påsken.

Sportsgudstjeneste 
på Skihytta
Søndag 5. mars holdt sokneprest Haral-
dur Ørn Gunnarson, kantor Inger Schi-
ager og kirkevert / tekstleser Åse Irene 
Engen sportsgudstjeneste for en fullsatt 
sal på skihytta. Gunnarson holdt preken 
over dagens tekst og Inger Schiager ak-
kompagnerte til salmene. Til slutt sang vi 
sangen «Jeg snører min sekk, jeg spenner 
mine ski, nå lyser det så fagert i heien». 
Dagens offer på kr 1800,- gikk til Åsen 
Vel som eier og driver skihytta. Helt til 
slutt drakk vi kaffe og spiste ferske vafler, 
mens vi slo av en prat med kjente. Foto: 
Bernt Nygård
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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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Agenter søkes til hemmelige opp-
drag. 8 åtteåringer møtte i Nykirke 
lørdag 11. mars for å løse forskjelli-
ge oppdrag, spise mat, lekte inne og 
ute. De var også på oppdagelsesferd 
i kirketårnet. Der var det mørkt og 

småskummelt. Tårnagentene syn-
tes kirkeklokkene var store og fine. 
Søndag 12. mars deltok de i guds-
tjenesten, med inngangsprosesjon, 
tekstlesning og tårnagentsang som 
de hadde lært. Foto: Bernt Nygård

Mandag 6. februar holdt Gjøvik 
brannvesen brannøvelse for ca 30 
brukere av hallen. Det var både teo-
retisk og praktisk del. Det ble på-
pekt at det er viktig med god orden 
og ikke la søppel hope seg opp. De 
farligste apparatene i hjem og på lo-
kaler, som har startet flest branner 

er vannkokere og kaffetraktere. Alle 
fikk også prøve å slukke brann med 
pulver apparat og øve seg på å finne 
brannstedet når alarmen går.
Til slutt gjennomgikk representant 
fra BP brannkompetanse bruken av 
hjertestarteren som er utplassert i 
hallen. Foto: Bernt Nygård

Tårnagentsang
Tekst og melodi: Kristian Sandmark
Nå skal vi lete. 
Nå vil vi finne. 
Se kirketårnet - 
hva skjuler seg der inne? 
 
Vi stopper aldri. 
Vi gir oss ikke. 
Før vi får svaret, 
lar vi oss ikke rikke. 
 
Tårnagenter – det er vi. 
Tårnagenter– det vil si: 
Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har. 
 
Vi er i tårnet. 
Hør trappa knirke. 
Hva kan vi finne 
her i vår egen kirke? 
 
La vinden suse, 
nå er vi fremme. 
Vi slår på klokka, 
de hører det der hjemme. 
 
Tårnagenter – det er vi. 
Tårnagenter– det vil si: 
Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har. 
 
Det er noe som alle vet: 
Det er fint med nysgjerrighet. 
I kirken finner vi mange spor. 
Vi leter sammen, vi ser og tror.
Tårnagenter - det er vi.
Tårnagenter - det vil si:  
Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har.
Tårnagenter - det er vi. 
Tårnagenter - det vil si: 
Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har.

Vellykket tårnagent helg  

Brannøvelse i 
Snertingdalshallen

Formiddagstreffet 
i Seegård kirke 

fortsetter siste mandag i hver mnd. 
24. april og 29. mai kl. 11.30. 
Alle er velkommen.
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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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Skogtun restaureres

Snertingdal Frilynte Ungdomslag, 
som  driftes av Skogtuns Venner, øn-
sker å ta vare på det fine bygget som 
betyr veldig mye for mange i bygda.

Vi ser det som nødvendig å bevare det 
gamle bygget, og det er viktig at vi 
kan klare det økonomisk å restaurere, 
og fortsatt ha igjen driftskapital.

Vi ser det som viktig for bygda å fort-
satt ha et åpent lokal som kan benyttes 
av alle i bygda.

Skogtun trenger nye vinduer og panel 
på hele lokalet fordi alt har blitt råte 
i treverket. I år tar vi den dårligste 
veggen, den ned mot veien. Vi har fått 
pristilbud fra snekker på 165000 kro-
ner for å gjøre denne jobben.

Det er gitt tilsagn om økonomisk støt-
te til restaureringsarbeidet over en 
periode på 3 år fra Nedre Snertingdal 
Sanitetsforening.

Litt historie om Skogtun:
Snertingdal Frilynte Ungdomslag ble 
stiftet i 1923 for at ungdommen skulle 
få mulighet til å møtes uten å traske 

vei langs. Den første som meldte seg 
inn i laget var Anders Hasle på 70 år. 
De første møtene ble holdt vekselvis 
på Skogheim og Markeng Skole hver 
14 dag. Etter 10 år ble det dannet 
byggekomité hvor den første tanken 
var å bygge et eget hus som et andel-
slag sammen med andre foreninger 
og private i området. Peder Lønnum 
ga tomt og tømmer til huset. Under-
veis i byggearbeidet ble det stopp pga.  
pengemangel, bankene vil ikke gi lån 
med mindre det var bare en eier. Ung-
domslaget ble da stående som eier av 
bygget og i 1936 ble det holdt innvi-
elsesfest.

For å få betalt lånet til banken og ved-
likeholdskostnadene begynte Ung-
domslaget med leikarring og amatør-
teater.  

Fra 1957 ser vi at det var samarbeid 
mellom Snertingdal Frilynte ung-
domslag og Sanitetsforeningen i 
Nedre Snertingdal.

I 1959 bygde bygdefolket opp et fol-
kebad, og det  ble benyttet av alle 
som ønsket å bruke badet. Idrettsla-

get, Saniteten, bygdefolket, Norsk 
Folkehjelp, Snertingdal Frilynte ung-
domslag, Rikstrygdeverket og Sner-
tingdal kommune betalte det de hadde 
råd til, for å komme i gang med byg-
gingen.

Sanitetsforeningene i Skogheim og 
Markeng ga støtte til Snertingdal F. 
Ungdomslag helt til midten av 60-tal-
let.

I 1985 ble det vedtatt at folkebadet 
skulle saneres, og eiendommen ble 
gitt som gave til Snertingdal Frilynte  
ungdomslag.

I 1986 stilte i overkant av 40 karer i fra 
midtre Snertingdal og helt ned til Re-
dalen på dugnad for videre utbygging 
av Skogtun. Flere skogeiere stilte sko-
gen til disposisjon. De hogg tømmer, 
lunnet og kjørte det til saga. Ferdig 
materiell ble videre kjørt til Skogtun, 
der Ungdommene stablet materiell, 
før de kunne begynne å snekkere på 
tilbygget. Når dette byggearbeidet ble 
ferdigstilt er dette det bygget som vi 
kjenner det i dag, med garderobe og 
toaletter i kjelleren.
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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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Skogtuns historie viser oss at folk i alle 
aldre har stor tilknytning til stedet pga. 
at bygdefolket sammen har stiftet Ung-
domslaget og bygd lokalet sammen på 
dugnad. De yngre sin tilknytning til 
lokalet er at lokalet har blitt benyttet 
til møter for ungdommen og utleie til 
bursdager, konfirmasjon, bryllup og 
andre sosiale sammenkomster.  

Skogtun har dessverre noen ganger 
måttet stenge dørene på grunn av dår-
lig økonomi, og noen ganger har det 
vært for få frivillige til å drive huset. 
Ungdomslaget har også vært uheldige 
å blitt utsett for økonomisk underslag. 
Disse underslagene har derfor vært 
med å skape den tidvis dårlig økono-
mien.

I 2011, etter noen år med stengte dører, 
ble det arrangert et folkemøte med et 
veldig bra frammøte. Alle de frammøte 
var enige om å starte opp igjen driften 
av Skogtun. På folkemøtet ble det enig-
het om å beholde Snertingdal Frilynte 
Ungdomslag sitt org.nr, men utad bru-
ke navnet Skogtuns Venner.

Nå de senere årene har vi vært heldi-
ge med et fullsatt styre som stiller opp 
hundre prosent for Skogtun. I tillegg er 
det mange som vil bruke lokalet.

Lokalet er mulig å få leid til private 
møter og selskaper der de ordner seg 
selv. Vi tar også på oss selskaper og 
møter i ulike størrelser, hvor vi lager 
og serverer mat etter leietakers ønske.

Litt om hva Skogtun tilbyr per i dag:

Vi har et bredt tilbud til alle barn og 
unge i hele Snertingdal. Vi har noen 
klubbdager for barn fra 4 år til 4. trinn. 
Vi har også klubbkvelder for de fra 5. 
trinn til 7. trinn, og fra 8.trinn til 18 år. 
Begge de to sistnevnte gruppene har en 
klubbkveld hver måned i skoleåret.

Vi leier ut lokalet til private arrange-
ment, her kan vi nevne barnebursdager, 
barnedåp, konfirmasjon, bryllup, priva-
te fester og ulike møter. Vi tar også på 

oss matservering til ulike selskaper og 
møter som holdes i lokalet. Vi lager alt 
av mat som hver enkelt ønsker. I tillegg 
har Julemarkedet blitt en årlig tradisjon 
i november hvor et stort utvalg av ut-
stillere kommer og selger sine hånd-
verksprodukter.

Noen av utbedringene vi har utført 
de siste årene:

Siden folkemøtet i 2011 har vi malt 
taket innendørs, satt opp nye lysarma-
turer, hengt opp nye gardiner og sce-
neteppe. Scenerommet har blitt pusset 
opp til et rom som kan benyttes som 
spillerom til ungdommene på klubb-
kveldene med sofa og tv-spill. Rommet 
bruks som hvilerom for  musikere som 
spiller til dans, rommet blir også brukt 
ved styremøter i Skogtuns Venner.

Utbedringer vi utførte i 2016:
Utvendig har vi malt taket og satt opp 
nye takrenner.
 
På dugnad har vi lagd vei og bru inn 
mot nødutgangen tilpasset rullestolbru-
kere. Ny tram foran hovedinngang er 
også på plass.

Oppvaskmaskinen ville ikke mer så vi 
investerte i ei ny maskin. Motoren til 
kjølerommet på loftet ble vi nødt til å 
bytte ut i romjulen. Disse investerin-
gene er nødvendig for driften, men var 
dessverre kostbare.

Fremtidsplan:
Utbedringer ønsket utført i 2017:
Utbytting av panel og vinduer på nedre 
siden av huset pga. av råte. Vi trenger 
også en ute-bod for lagring av gass, 
grill, gressklipper og ute-møbler.

Utbedringer ønsket utført i 2018:
Utbytting av panel og vinduer på gavl-
veggene på huset pga. av råte.

Utbedringer ønsket utført i 2019:
Utbytting av panel og vinduer på øvre 
siden av huset pga. av råte.
Vi har også planer om å sette inn fol-
dedør, som kan dele mellom vesle-sal 

og stor-sal. Deling kan gi oss et bedre 
tilbud til små møter. Men vi ser det som 
nødvendig å ta vare på huset utvendig i 
første rekke.

Avslutning:
Vi håper at bygdefolket ser verdien av 
å ha Skogtun Forsamlingslokale i Sner-
tingdal og vil bidra slik at vi kan få ut-
ført arbeidet med bygget.

Det er et ønske om at huset vedlikehol-
des, og fortsatt kan være et samlings-
punkt i bygda framover.

At lag, foreninger og enkeltpersoner 
kan støtte opp ved å bruke huset, evt. 
også bidra med økonomiske midler 
som trengs nå i restaureringsfasen.

Venke Fladsrud

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

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

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

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

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

Gå og fortell at tom er hans grav. 
Livet han vant da livet han gav. 
gav det til oss og kjøpte oss fri. 
Frelse og fred han alle vil gi.
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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

Rørlegger
Lars Tore Skundberg

Tlf 950 88 192

l Salg og installasjon
	 av	HDG	flis-	og	vedkjeler

l  Luft/vann
	 varmepumper
l  Sanitærarbeider

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

Bruk VOKKS!  
Tlf 61 11 27 00
www.vokks.no

Tren når du vil og hvor mye du vil for
Kun kr. 360,- pr. mnd.

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og klippekort

trimsenteret@online.no
954 94 713
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

Norske Kvinners Sanitetsforening
Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
utfører omtanke i nærmiljøet

Snertingdal
Drivstoff, kioskvarer, rikstotto og tipping.
Tlf.  611 84318

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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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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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
15.01, Eurora Håkonsen 
19.02, Mia Andersen Rognstad
19.03, Jakob Strand Normann
19.03, Marius Dahlseng

Døde 
Synøve Øversveen  f. 1929 
Leif Andreas Kvernlien  f. 1936 
Reidulf Gudmund Johansen f. 1943 
Ellen Nora Brobakken  f. 1932
Anna Elene Rotstigen  f. 1924

Flott julegave til alle
Etter en kort annleggstid på ca 1 mnd.  
fikk vi i Snertingdal sentrum nytt gate-
lys mandag før jul. De gamle lysene var 
i dårlig forfatning og vi hadde vel håpet 
at de skulle erstates  i forbindelse med 
bygging av gang og sykkelveg. Men at 
det skulle skje så raskt var en stor over-
raskelse og så like føre jul da.

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

Se vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35
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Snertingdal
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Bekkelund

STEINSRUDFJØSET
Særegent lokale for alles typer arrangementer

kontakt meg på mob; 47 82 42 96, eller finn.brobakken@hotmail.com
se oss på facebook: steinsrudfjøset

Adresse Øverrovegen 421, Snertingdal
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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

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

15 10 11 12 13 14 15 16
Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1. påskedag

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.
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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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9. april- Palmesøndag
Seegård kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste. 
Dåp. Dag Buhaug
Offer: Trosopplæring.

13.april, Skjærtorsdag
Nykirke kl. 19.00. Høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Menighetsarbeidet

14. april, Langfredag
Seegård kirke kl. 12.00
Langfredagsgudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Menighetsarbeidet

16. april, 1. påskedag
Seegård kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste. 
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Immanuelkirkens daghjem i 
Bangkok

23.april, 2. s.i.påsketiden
Betel kl. 12.00. Gudstjeneste
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Betel bedehus

23. april Seegård kirke kl. 19.00
Orgelkonsert m/organist 
Halgeir Schiager.
Kollekt v/utgangen

30.april, 3.s.i.påsketiden
Seegård kirke kl.11.00. 20 års ju-
bileum for kirken.
Haraldur Ørn Gunnarsson, 

Stein Ovesen, Knut Sønstegaard, 
Lars Harald Tjøstheim
Biri Snertingdal katori
Offer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe

7. mai, 4.s.i.påsketiden
Nykirke kl. 12.00. Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Offer: Kirkens Bymisjon

7. mai. 4.s.i.påsketiden
Seegård kirke kl. 19.00
Vårkonsert med 
Biri Snertingdal kantori.
Kollekt ved utgangen.

17.mai. Grunnlovsdag
Seegård kirke kl. 10.00
Familiegudstjeneste.
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Redd Barna

21.mai, 6.s.i.påsketiden
Nykirke kl. 12.00. Høymesse.
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Offer: Diakoniarbeidet

28.mai, Søndag før pinse
Seegård kirke kl. 12.00. 
Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Diakoniarbeidet

4.juni, 1.pinsedag
Nykirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste.

Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Immanuelkirkens 
daghjem i Bangkok

11. juni, Treeng.søndag
Seegård kirke kl. 12.00
Haraldur Ørn Gunnarsson.
Offer:Trosopplæring

14.juni, Onsdag
Seegård kirke kl. 17.00.
Spagettigudstjeneste/grilling 
og frivillighetsfest

18. juni, 2.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00. 
Høymesse
Haraldur Ørn Gunnarsson
Offer: Normisjon

25. juni, 3.s.i.treenh.tid
Redalsetra kl. 11.00
Haraldur Ørn Gunnarsson

Kirkekalender

Møter

Frist for stoff 
til neste nummer er

torsdag 1. juni

Øvre Snertingdal Misjonsforening

Lørdag 29.4. kl.12.00. 
Formiddagstreff på Betel 
v/ Misjonær Mathias Mjølhus

Lørdag 10.6.kl.12 00. 
Stevne hos Grandhagen 
i Bergegarda, Fluberg

Onsdag 14.6.kl.19.00. 
Misjonsmøte på Kampebu

Markeng Misjonsforening
 
Onsdag 19.4.kl.19.00 Misjonsmøte
Onsdag 24.5.kl.19.00 Misjonsmøte

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no


