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Seegård kirke`s 20 års jubileum ble skikkelig feiret i april og mai. Jubileumsgudstjenesten ble avsluttet med kaffe og 
marsipankake. Foto: Bernt Nygård

20 års jubileum  
Side 16

Årsmelding 
Side 8

Dagsenteret
Side 6

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
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I fokus nå
Nettkirken er åpen for alle - alltid. 
www.kirken.no

Du er velkommen til Nettkirken
• når du trenger noen å snakke med
• når du opplever livet vondt
• når du har noe å be for
• når du vil vi skal be for deg
• når du trenger noe å lese
• når du har behov for å roe deg ned

I blant er det godt å senke tempoet. Om du er hjemme, sitter på bussen eller på en 
benk i parken; uansett hvor du er og kjenner behov for å tenke og reflektere: Vel-
kommen inn i Nettkirken!

Du kan skrive 1:1 med en av oss nettprestene. Du finner oss på chat og e-post. Vi 
har taushetsplikt, og du kan dele, spørre, undre, klage, gråte eller le, ja komme med 
det du er opptatt av. Det er plass til hele livet, slik det er. Du kan skrive om per-
sonlige ting, tanker om tvil og tro eller bare dele et behov for å bli sett av et annet 
menneske.

Vil du vi skal be for deg, eller for noen du er glad i? I Nettkirken kan du skrive 
bønner som bare leses av nettpresten, eller dele dem på nettsiden så flere kan delta i 
bønnen. Du kan også tenne et lys for noen du tenker på, og sende en hilsen til dem!
Bibelen sier at Guds ord er levende og virkekraftig! I Nettkirken finner du hele Bi-
belen, og du kan lese og abonnere på korte andakter, kalt «dagens betraktning». Vi 
skriver korte betraktninger over bibelord og aktuelle temaer, og skriver andakter til 
hver søndags prekentekst.

Mer om Nettkirken:
• Norges første nettkirke
• startet i 1999
• er et samarbeid mellom Sjømannskirken og Den norske kirke
• driftes av Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Mandag 8. mai var det mange 
flinke dugnadsfolk som møtte 
opp påbegge kirkegårdene for å 
rake og pynte før 17. mai

Flinke damer utenfor Nykirke

Arne Henry stiller alltid med trak-
tor og skuffe

Lønnen dugnadsfolket får er kaffe og ka-
ker fra menighetsrådet

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: 
Bøhler, William Alf
Sokneprest i Snertingdal og Biri
Tlf. 941 35158
E-mail: william.alf.boehler@gmail.com

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

Jarlvang, Hilde Kristin
Diakon
Tlf. 916 96338
E-mail: hj793@kirken.no

Svalastoga, Ingvild
Diakon
Tlf. 458 76205
E-mail: is737@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

Magnar Sjevelås, Elisabeth Kruse 
og Turid L. Skundberg.

Dugnad på kirkegårdene
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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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Konfirmanter 2017
Nykirke Kirke 03.09.2017 11:00
Brobakken, Vegard
Brobakken, André
Engen, Vetle Ringsveen
Felde, Anders Kvamme
Johansen, Jørgen Kristian Ringvold
Nereng, Amund Landgraff
Nereng, Lars Landgraff
Tveit, Henrik Brennhagen
Grøterud, Tonje
Lyshaug, Veronica
Skolseg, Marte
Toppen, Ida
Øverstad, Victoria

Seegård kirke 17.09.2017 11:00
Kokslien, Sindre
Lyng, Steffen Olsen
Myhren, Anders Melbye
Sollien, Markus Hansen
Strand, Jon
Aalseth, Sarah Elise Brobakken
Ervig, Malin Celina
Henriksveen, Malin
Kristiansen, Ida Malen
Solbakken, Hanna Amundrud

Giro i bladet
Kontingenten for menighetsbladet «På Kirkevangen» er kr 200 
innenbygds og kr 250 for de som sendes utenbygds. Større og 
mindre beløp mottas med takk. Det er dette som sammen med 
annonseinntektene finansierer trykking og porto slik at vi kan 
gi ut «På Kirkevangen». Tusen takk til alle som vil støtte oss.

Hilsen menighetsrådet og oss i redaksjonen

William Bøhler heter den nye soknepresten vår
Etter at vår kjære sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson er inn-
vilget 1 års permisjon fra stillingen sin her i Snertingdal og Biri, 
er William Bøhler ansatt som vikarprest. Snertingdal menighet 
er glade og takknemlige for at vi har fått en fast vikar. William 
Bøhler tiltrådte 1. juni, vi ønsker ham hjertelig velkommen til 
bygda vår. 

Hjertelig takk
Snertingdal omsorgssenter takker hjertlig for minnegavene vi 
fikk etter Bjørn T. Jostad, Sara Hesla og Norun I Aaslund`s be-
gravelse.

Randi Skaug for Snertingdal Omsorgssenter

Midtre Snertingdal Sanitetsforening
inviterer til eldrefest i Nærmiljøparken 17.august kl.11.00. 
Servering av lapskaus, kaffe og kaker.
Ved behov for skyss kontakt Ingrid Bergli, tlf 611 84 012/ 482 
64 575
Hvis regn holdes festen på Tabor

Andaktstelefon
Ring 3809 1700

Tjenesten er gratis

Markengstevne
på Betania søndag 
den 13. august kl. 12.00.

Marie Onsrud taler 
og Eva og Hans Gjesdal synger.

Gave til misjonen. 
Kaffe og kaker.
Alle er velkommen.

Oppslagstavla
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Snertingdalstreff på 
rusletur til Kjenli i Ytterroa
Tekst: Per A. Kristenstuen. Foto: Bernt Nygård

Hver sommer arrangerer Snertingdalstreff rusleturer, der vi 
besøker historiske og interessante steder. Den 30. mai var vi 
på besøk hos Lise og Jarle Gram. Foranledningen var at Jarle 
for ca. tre år siden fikk tak i et gammelt tømmerhus på Hade-
land, bygd i 1877, som tidligere hadde vært husmannsstue. 
Lise og Jarle ville sette opp igjen tømmerhuset på ei stein-
røys vest i Kjenlijordet. Da Jarle begynte å jobbe i steinrøysa 
for å lage mur, oppdaget han at det var en gammel husmur 
der allerede, nedfylt med stein i nyere tid. Denne meget in-
teressante og historiske begivenheten startet ved funnet av 
den gamle muren. 

Frank Solbakken har i Gjøvik Historielags årbok nr. 17 – 
27 og 32 skrevet tre meget interessante artikler med tittelen 
«Pyntet med mose og dekket med kvist» Frank har i tingbo-
ka fra 1734 funnet en tragisk historie om Gunder Pedersen 
Ambjørseie, som trolig pga. religiøse grublerier og depre-
sjon begikk selvmord sommeren 1734. Hvorfor tragedien 
kom til rettsapparatet og tingboka er nok pga. avklaring om 
Gunder Pedersens legeme kunne begraves i vigslet jord ved 
gavekirken på Kirkerud, eller ikke. Konklusjonen ble ikke.
Frank skriver i sin andre artikkel om saken i årbok nr. 27, at 
en historie kan få flere versjoner over tid, en arkivversjon og 
en fortellerversjon. Hans Bergshaugen f. 1908 var en per-
son som hadde hørt mange sagn og historier, og var meget 
god til å fortelle. Per Odd Lønnum og Halvard Oudenstad 
intervjuet Hans og tok opp på bånd den muntlige versjonen 
av historien om Gunder Pedersens selvmord. Helge Sæter 
har skrevet ned dette intervjuet og Frank refererer dette i 
sin andre artikkel. Noe av dette ble lest og kommentert litt 
fra denne meget interessante fortellingen til Hans. Ikke alt 
i den muntlige versjonen stemmer med rettsreferatet, men 
noe er også i samsvar med den. Og ikke minst, det muntlige 
forteller mye interessant som ikke er nevnt i tingboka, men 
som kan være riktig. 

Frank skriver i årbok nr. 32 at det kan det dukke opp nye 
opplysninger i gamle saker. Slik er det også i denne saken. 
Og Jarle fortalte at da han oppdaget den gamle hustufta i 
steinrøysa tok han kontakt med Frank, som ble svært interes-
sert og straks kom på befaring. Frank hadde et gammelt kart 
fra 1827, som viser at den gamle husmannsplassen Søndre 
Brattsveen lå nettopp der steinrøysa er i dag. Gunder Peder-
sen Ambjørseie bodde altså nettopp her. Det var her familien 
bodde da tragedien skjedde for 283 år siden.

Frank skriver også at når Gunder ikke ble begravd i vigs-
let jord, hvor ble legemet av? Han hadde jo hustru, barn og 
mange slektninger. At han skulle bli liggende i skogen hvor 
han tok sitt eget liv, ville vært usannsynlig! 

 15-20 meter nedenfor denne gamle boplassen som Sner-
tingdalstreff hadde lagt rusleturen til denne gangen står det 
en stein på enden. Den står som en bauta, og den står på ei 
lita slette som må være lagd av folk. Terrenget på alle kanter 
er bratt og uten slike platåer. Frank og våres konklusjon ang. 
denne steinen er at her har familien begravd Gunder Peder-
sen sitt legeme.

Til slutt denne kvelden ble det overraket en liten blomst til 
Lise og Jarle som takk for at vi fikk komme, og for en me-
get interessant kveld med mye spennende lokalhistorie. Stor 
takk til Frank Solbakken også, som har forsket fram disse 
opplysningene. Uten den nitidige forskningen til Frank vil-
le alt dette vært ukjent stoff. Vi vil absolutt anbefale å lese 
alle tre artiklene i sin helhet, og i riktig rekkefølge. Dette er 
lokalhistorie på høyt plan der Frank gjør mange refleksjoner 
om denne tragedien, som ikke er nevnt her i referatet.

Snertingdalstreffs neste rusletur/kjøretur er til Redalssetra 
29. august. 

Jarle Gram ønsker velkom-
men til Kjenli

Per Kristenstuen tar bilde av 
minnesteinen over Gunder 
Pedersen

Tømmerstugua fra 1877 som 
Jarle fikk kjøpt på Hadeland

Godt å komme inn for å drik-
ke kaffe

Jarle Gram forteller om arbeidet med å sette opp igjen tøm-
merstugua og om historien fra 1700 tallet
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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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Flott orgeljubileum i Seegård kirke 
Det ble en flott og verdig start på Se-
egård kirke sitt 20-årsjubileum med 
orgelkonsert av Halgeir Schiager 
23.april. De ca. 80 frammøtte fikk høre 
et variert program framført av Schiager 
som også var den som innviet orgelet 
i 1997.

Han startet med å gi en liten innfø-
ring i kveldens program før han gikk 
opp og satte seg ved orgelet.

Konserten ble innledet med J. S. 
Bach sitt mektige preludium og fuge i 
Eb-dur.

Deretter fortsatte han med J. Pachel-
bels «Werde munter, mein Gemüte». 
Det er variasjoner over salmen som 
vi kjenner som «Som den gyldne sol 
frembryter». Dette er musikk som 
på en fin måte viste noen av orgelets 
klangmuligheter.

Schiager har nylig spilt inn en cd 
på orgelet i Sofienberg kirke, der han 
er kantor til daglig, med tittelen «God 
save the King» Dette var tittelen på 
neste stykke av Adolf Hesse. Dette ver-
ket er nettopp variasjoner over det vi 
kjenner som «Kongesangen»

Videre fortsatte han med vår egen 
Leif Solberg som døde for ett år siden, 
101 år gammer. Solberg var organist 
på Lillehammer i en årrekke og skrev i 

ungdommen variasjoner over «Eg veit i 
himmelrik ei borg». En kjent salme, og 
musikken med sine flotte variasjoner 
gjorde tydelig inntrykk på tilhørerne. 
Det gjorde også den enkle, men vakre 
«Gammal fäbodpsalm från Dalarne» 
som fulgte.

Kjell Mørk Karlsen er en nålevende 
komponist som nylig har fylt 70 år. Til 
innvielsen av orgelet på Gjøvik for få 
år siden skrev han en orgelsymfoni, 
Sinfonia Norvegica. Det er laget over 
temaer fra visjonsdiktet «Draumkve-
det». Herfra var neste stykke hentet. 
Scherzo – «Sæl er den i fø’esheimen». 
Et moderne, men fint stykke med tyde-
lige innslag av norsk folkemusikk.

Konserten ble avsluttet med den 
franske komponisten Widor sin mek-
tige Toccata i F-dur fra orgelsymfoni 
nr.4. Den tar ut alle orgelets krefter og 
stemmer og satte et verdig punktum for 
konserten. Det var stående applaus og 
blomster til organisten etterpå.

Vi håper denne konserten kan være 
en inspirasjon til flere orgelkonserter 
i Seegård kirke, og vi ønsker Halgeir 
Schiager velkommen tilbake.
 
Tekst: Inger Schiager

Min salme
No livnar det i lundar

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li, 
den heile skapning stundar 
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord 
og atter som eit under 
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle 
som høgt på berg ein stad, 
med sumar utan kulde 
og utan solarglad.

Guds ord vel alltid lyser, 
den sol gjeng aldri ned. 
Det hus som Anden hyser, 
ligg støtt i ljos og fred.

Du vår med ljose dagar, 
med lengting, liv og song, 
du spår at Gud oss lagar 
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge, 
med kjærleik heil og klår, 
alt utan brest og sprunge 
skal lova Herren vår!

Tekst: E. Blix 
Melodi: L.M. Lindeman

Jeg sender stafettpinnen 
videre til Randi Ruud

Hilsen Odd Sveum

Haraldur takker Halgeir Schiager for en flott konsert
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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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Den største glede du kan ha – det er å gjøre andre glad!
- Om dagaktiviteter ved Snertingdal omsorgssenter

Det utvidede dagaktivitetstilbudet ved 
Snertingdal omsorgssenter (se PK nr. 
4/2016) har nå vart noen måneder, 
og mye tyder på at forventninger om 
trivsel, gode øyeblikk og meningsful-
le aktiviteter er blitt de som deltar til 
del. Også vi som deltar som frivillige 
blir glade, det er mye sant i ordtaket 
som utgjør tittelen på dette innlegget! 
Nedenfor omtales to eksempler på ak-
tiviteter som har vært nå i vår; den ene 
en tur til Skihytta onsdag 15.mars, den 
andre besøk fra Skonnordtjernet barne-
hage fredag 16.mai.

Skihytta
En vårdag med hvit snø og sol fra nær-
mest skyfri himmel dannet rammen om 
utflukten til Åsen vel sin skihytte oppi 
Åsen. Midt i mai kan det fortsatt være 
litt kald vind, og det var det også denne 
dagen. Noen våget seg allikevel ut en 

tur. Men, det meste av aktivitetene var 
lagt innendørs. 

Snertingdal omsorgssenter var åsted 
for avreise, og bilene kjørte i følge opp 
til hytta. Et par av deltakerne hadde 
reist i forveien for å se til at det var 
varmt nok samt måke unna snø om det 
var behov for det. Vi andre kom etter 
medbrakt frokost med «nogo attåt». 
Deltakerne på dagsenteret hadde bakt 
boller/rundstykker til dette bruk dagen 
før. Noe av poenget med turen var nem-
lig en bedre frokost i hyggelig lag og i 
hyggelige omgivelser. En ekstra spiss 
på måltidet var medbrakt hjembakst. 
Matlyst og «pratlyst» øker under slike 
omstendigheter! Boller og rundstykker 
fikk bein å gå på, og praten gikk om 
stort og smått. Et slikt måltid skal vare 
en tid, her hører ikke hastverk hjemme. 

Ulike typer aktiviteter ble funnet 
fram etter frokosten. Noen spilte yat-
zy/ titusen, andre spilte kort, mens at-
ter andre igjen tok for seg quiz. Slike 
aktiviteter gjør bruk av hjernevinninger 
og til en viss grad muskulatur, i denne 
sammenheng ikke minst lattermuskle-
ne.  Det ble mange morsomme kom-
mentarer underveis …

Skihytta er kjent for gode vafler til 
skiløpere vinterstid. Kaffe og vafler 
skulle derfor inngå i turen også denne 
dagen. Åsen vel hadde kjøpt inn nytt 
vaffeljern kort tid før, så alt lå til rette 
for vellykket «vaffelslabberas». Men, 
det tok da så inderlig lang tid før liflig 
vaffelduft spredte seg i hytterommet! 
Kunne det være at vi måtte se litt nær-
mere på bruksanvisninga for vaffeljer-

net? Eller hadde vi slått på feil bryter? 
Kanskje var det sikringen som var gått? 
-  Alt dette ble sjekket, og da lampette-
ne på veggen heller ikke lyste, var sva-
ret opplagt: Strømmen var gått! Vinden 
hadde gjort jobben(?), og det var bare 
å slå seg til tåls med at vaffelprosjek-
tet muligens «gikk i vasken». Men, 
VOKKS sto oss bi, og det ble vafler, 
riktignok forsinket, men en telefon til 
kjøkkenet på omsorgssenteret sørget 
for at deltakerne skulle få middag selv 
om det ble noe forsinket retur.

Dette frister til gjentakelse, noe hyt-
tegjengen ved avreise er enige om, men 
at det er lurt å vente til våren har sluttet 
å herje med veger og sommeren har fått 
innpass. Da vil det være «risikofritt» 
å ta seg til Skihytta per bil, og det vil 
være mulig å gå tur på barmark i om-
rådet rundt hytta. (Vårens mulige «her-
jing» ble for øvrig dokumentert rundt 
17.-maitider; da sørget kraftig regnvær 
for å grave over veien et stykke innafor 
bommen på Granumsvegen!)  

Lene Toppen og Sonja Aaslund står i 
spissen for dagsenteret, alltid like bli-
de! Også andre ansatte bidrar innimel-
lom …

Det er godt å ha noen sterke karer med 
på laget - Sigbjørn og Melvin stilte som 
sjåfører og «altmuligmenn» på turen 
til Skihytta. De er ivrige frivillige, et 
«must» for dagsenteret på Snertingdal 
omsorgssenter

Her går vaflene unna; Åse, Solveig, 
Elna og Solveig

Og praten går om bollebakst, fra ven-
stre Elna, Inger Åshild og Sigbjørn

Livlige bakere - Oddny, Hege Susanne 
og Solveig
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Skonnordtjernet barnehage
Fredag 26 mai kom en gruppe fra bar-
nehagen på besøk på omsorgssenteret. 
Denne fredagen var «inneklemt» mellom 
Kristi himmelfartsdag og helga etter, så 
flere både barn og foreldre hadde nok tatt 
langfri. Men de som kom var svært så vel-
komne på omsorgssenteret. Brukerne på 
dagsentret var travelt opptatt med å bake 
boller til de besøkende skulle komme. Litt 
ulike varianter av boller ble rullet, men i 
steikeovnen jevnet det hele seg ut. Og 
praten gikk livlig rundt hvor mye mjøl 
som trengtes, hvor mye deig som skulle 
gå med til hver bolle, hvordan de peneste 
bollene skulle rulles … 

Ute ble det rigget plass på plenen i hjør-

net ved kjøkkenet. Her kunne folk i ulike 
aldre nyte sola eller skyggen. Det skal sies 
at det var skikkelig sommertemperatur 
denne dagen (påfølgende lørdag ble den 
varmeste så langt i 2017!), og mange valg-
te skyggen – i det minste etter litt tid. Un-
gene hoppet strikk før et par «seil» dukket 
opp. Disse kunne brukes til å løpe under; 
en person løper mens de andre holder sei-
let og hever det opp for at det skal være 
mulig å løpe under.  Seilet senkes så igjen, 
og nestemann kan løpe. Det er også mulig 
å kaste små baller oppi seilet. Målet da er 
å «balansere» seilet slik at ballen(e) ikke 
triller av – eller gjennom et hull i midten 
av seilet. Litt kasting på blink med «erter-
poser» ble det også, her skulle posen lande 

oppi bøtta. Barnehagen hadde med fiske-
utstyr; en stang med magnet brukes til å få 
ulike fisker på bakken til å «bite på». Det 
var et poeng både å få fisk «på kroken» og, 
i neste omgang, å finne fisker som «rimet 
på hverandre». På hver fisk var det nemlig 
et bilde og et ord. Bildet kunne for eksem-
pel vise et hus – ordet var da HUS, og po-
enget var ved neste forsøk å få en fisk hvor 
bildet (og ordet) var MUS. Ungene fisket 
«på skift», og enkelte av de godt voksne 
prøvde seg også.

Dagsenteret serverte forfriskninger i 
form av saft og vann. Det er viktig å få i 
seg drikke på slike varme dager. Bolle-
ne som var bakt tidligere på dagen måtte 
selvsagt smakes, og de var GODE! Det 
vanket også is, og det gjorde godt en slik 
solskinnsdag. Som takk for seg sang bar-
nehagebarna til avskjed. Like før avgang 
ble det oppdaget et litt spesielt insekt, 
sannsynligvis en tege, som hører til i klas-
sen «nebbmunner». De lever på ulike saf-
ter de suger fra planter og små insekter. 
Tegen vakte intersse- den så litt skummel 
ut, men ikke verre enn noen våget seg til 
å pirke borti. 

Det blir sannsynligvis flere muligheter 
for deltakerne på dagaktivitetstilbudet og 
barnehagebarn fra Skonnordtjernet bar-
nehage til å møtes i tida framover. Treff 
på tvers av generasjoner kan gi alle parter 
gode øyeblikk og mye gjensidig.
 
Tekst og foto:  Magnar Sjevelås

Det var stekende varmt i sola! Her må 
Martin og William ha seg litt drikke

Kristine var ivrig til å fiske «magnet-
fisk»

Noen oppholdt seg i skyggen, andre ville 
ha litt sol. Her ser vi (fra venstre) Else, Gu-
drun, Elna, Sonja, Ingeborg, Solveig, Hege 
Susanne og Inger Åshild. Barnehagen hol-
der seg i forkant, på huk med ryggen til …

Her tar barnehagen farvel; Kristine 
på ryggen til Sølvi Jegersborg, Embre 
(som kom litt seinere enn de andre), 
Martin og William 

Dagsenteret har seil som kan brukes til litt av hvert. Her skal Kristine egentlig 
kaste baller oppi seilet – hele bøtta havnet der i stedet! Poenget var å unngå at 
ballene trillet ned på bakken. Seilet holdes av Hege Susanne (med ryggen til), … 
fra barnehagen, Elna, Sigbjørn og Solveig
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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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Årsmelding Snertingdal Menighetsråd 2016
Medlemmer:
Kari Nicola Herft Skonnord, leder, 
Lene Tomter, nestleder, Lars Tore 
Skundberg, Anne Grete Skundberg, 
Birgit Sigrun Brennhagen og Lars Se-
egaard.

Varamedlemmer:
Svein Øyvind Austad, Arve Smedsrud, 
Gunn Marit Bjørklund Schrøder og
Sissel Skårstad

Kari Herft Skonnord ble innvilget fri-
tak som menighetsrådsmedlem fra au-
gust 2016 og ut perioden 2015-2019.
Svein Øyvind Austad rykket dermed 
opp som medlem av menighetsrådet.

Ny leder i Snertingdal menighetsråd fra 
og med august 2016 er Lene Tomter.
Ny nestleder for menighetsrådet fra 
samme tidsrom er Svein Øyvind Au-
stad

Medlemmer og sammensetning av 
Snertingdal menighetsråd fom. August 
2016.
Lene Tomter, leder, Svein Øyvind Au-
stad, nestleder, Lars Tore Skundberg, 
Anne Grete Skundberg, Birgit Sigrun 
Brennhagen og Lars Seegaard.

Varamedlemmer Snertingdal me-
nighetsråd fom. August 2016. Arve 
Smedsrud, Gunn Marit Bjørklund 
Schrøder og Sissel Skårstad.

Alle medlemmer og varamedlemmer 
innkalles til møtene i menighetsrådet. 

Diakoniutvalg.
Diakon John Olav Skard sluttet i sin 
stilling 1/7 2016 ved oppnådd pen-
sjonsalder. John Olav har fortsetter i et 
vikariat som diakon, til ny diakon til-
trer i mars 2017.

Anne Lise Aaslund og Marte Schiager 
frasa seg gjenvalg og sluttet i utvalget i 
august 2016.

Utvalget består nå av Olav Klette, 
Magnus Drogseth, Gunn Marit Bjør-
klund Schrøder og Lars Seegaard.

Ved at John Olav Skard vikarierer inn-
til den nye diakonen tiltrer, har de må-
nedlige formiddagstreffene i Seegård 

kirke kunnet fortsette med møtedag 
siste mandag i mnd. Elise Klette og 
Berit Bergli har flere ganger vært fri-
villige medhjelpere med istandsetting, 
servering og opprydding.

Gudstjenesteutvalg
Kari Herft Skonnord til og med juni 
2016, Lene Tomter, kantor Inger Schi-
ager, sokneprest Haraldur Ørn Gunn-
arsson og menighetssekretær Laila Ny-
gård.

” På Kirkevangen” Blad for kirke og 
bygd i Snertingdal
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør, Eli-
sabeth Kruse, Turid Skundberg, Mag-
nar Sjevelås, sokneprest Haraldur Ørn 
Gunnarsson.

Representant til Gjøvik kirkelig fel-
lesråd
Anne Grete Skundberg, medlem og 
Lars L. Seegaard, varamedlem.

Ansatte i menigheten
Soknediakon John Olav Skard, 100% i 
Biri og Snertingdal menigheter, til og 
med juni 2016.

Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og 
Snertingdal menigheter

Kirketjener Arne Myrlid 100 %

Menighetssekretær/saksbehandler 
Laila Nygård 70 %.

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

Arbeid i menighet og menighetsråd
Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 10 ordinære 
menighetsrådsmøter. Det er journalført 
79 politiske saker og 18 referatsaker 
dette året.

Saker som har vært behandlet :
Årsmelding 2015.
Årsstatistikk 2015.
Årsregnskap 2015 med disposisjoner.  
Revisjonsberetning 2015.
Møteplan
Menighetens årsmøte.

Regnskapsrapporter.
Valg av leder og nestleder.
Offersøknader 2017
Presentasjon av konfirmanter.
Tårnagenter
Vertskap for Kirkerotte- teater- fore-
stilling
Gudstjenesteplaner
Spagettigudstjenester
Kirkegårdsdugnader  
Kirkevangen ved Nykirke
Konserter
Nattevakter til konfirmantleir. (In-
gen nattevakter deltok fra Snertingdal 
2016)
Gullkonfirmantjubileum
Menighetsbasar
Lysvåken, adventsnatt i kirken
Juletrefest

Menighetsmøte
Det har vært avholdt 1 menighetsmøte. 
Menighetens årsmøte

Trosopplæring
Trosopplæringstiltak som er gjennom-
ført i 2016

Dåpssamtale. I dåpssamtalen blir det 
også delt ut hilsener til fadderne.

Dåpslys  m/korsformet trelysetake gis 
til alle dåpsbarn.

Familiegudstjeneste med 4-åringer i 
forbindelse med utdeling av «Min Kir-
kebok».

Babysang. Det var tilbud om babysang 
1. halvår 2016. 6-8 mødre m/barn del-
tok. Ledere for babysang har vært Åse 
Irene Engen og Anne Lise Aaslund.
Det ble ingen tilbud 2. halvår 2016 på 
grunn av manglende ledere.

Tårnagneter i mars. Der 8 åringene blir 
invitert til å bli bedre kjent med kirken 
sin. Tårnagentarrangementet  avholdes 
i Nykirke.

Kirkerotte-teaterforestilling i Seegård 
kirke i februar 2016. 5 - og 6 åringene 
er invitert.

LysVåken – adventsnatt i kirken for 
11-åringer. Overnatting i kirken fra lør-
dag til søndag 1. søndag i advent.
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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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5 trinn v/Snertingdal skole inviteres til 
høsttakkefestgudstjenesten for å motta 
bibel i gave fra menigheten. Menig-
hetsrådet deler ut en barnebibel, spesi-
elt beregnet for 11 årsfasen.

Setermesse på Redalssetra  er et sam-
arbeid mellom Snertingdal og Biri og 
avholdes siste søndag i juni hvert år.

Det ble avholdt julaftens-gudstjenester 
i Nykirke kl. 14.30 og i Seegård kirke 
kl. 16.00. Tidspunktene skifter annet-
hvert år.

Høytidsgudstjeneste på juledag skifter 
mellom kirkene annethvert år.

Høytidsgudstjenesten 1. juledag ble 
holdt i Seegård kirke kl. 11.00

Konfirmantopplæring
Konfirmantene deltar på lysmessa i 
Nykirke som holdes 2.søndag i desem-
ber. 

Konfirmantene deltar på Kick-off som 
arrangeres i slutten av januar for hele 
kirkekommunen. Et felles arrangement 
i regi av trosopplæringen, dette er star-
ten på konfirmant-tiden.
Kick-off er tredelt, det er undervisning, 
bedre kjent i gruppa, og konsert til slutt.

Som tjenesteoppgave har konfirman-
tene husstands-innsamling til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon tirsdag før pal-
mesøndag. 

Konfirmantene deltar i leir på Mer-
ket i Nord-Aurdal, første uka i august 
sammen med Hunn, Bråstad - og Var-
dal konfirmantene. Dagene på leiren 
inneholder bibeltimer, undervisning, 
uteaktiviteter, underholdning, celle-
grupper og kors-samlinger.

Det var konfirmasjon for alle konfir-
mantene i Seegård kirke søndag 4. sep-
tember. (12 konfirmanter)

Diakoni
Diakoniutvalg
Diakoniutvalget har avholdt 4 møter 
i 2016. Utvalgsmedlemmer 2016 er 
nevnt under utvalg.

Diakoniplanen har vært utgangspunkt 
for sakene i utvalget.

Fasteaksjonen
«Ved katastrofer er vann krise». Fas-
teaksjonen til Kirkens Nødhjelp, dør 
til dør innsamling til dette formålet i 
2015.

Konfirmantene er bøssebærere, og kon-
firmantforeldrene og flere frivillige er 
kjørere. Dør til dør aksjonen innbrakte 
kr 28.811,-. En stor takk til konfirman-
ter, foreldre og andre frivillige som bi-
drog til gjennomføring av aksjonen.

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

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

Formiddagstreff
Diakoniutvalget arrangerer formid-
dagstreff i Seegård kirke siste mandag i 
måneden.  Antallet varierer fra 20 – 26 
deltagere pr. treff.

Programmet er sang, opplesning, fore-
drag/kåseri, ord for dagen, utlodning 
og bevertning.

Kirkemusikk
Biri Snertingdal kantori dirigeres av 
kantor Inger Schiager. Koret som teller 
26 stk. har stabile medlemmer fra både 
Snertingdal, Biri og Gjøvik. Koret bi-
drar ved gudstjenester og arrangement 
i Biri og Snertingdal, og litt utenbygds.
Biri Snertingdal kantori har årlig vår-
konsert og julekonsert i Seegård kirke, 
ved julekonserten deltok også kammer-
koret DÅM

Gunn Inga Schiager Tofsrud har vært 
solist på fiolin i begge kirkene ved jul-
aftens gudstjenester.
Solist ved gudstjenesten Langfredag 
var Asmund Hellerud på fiolin.

Snertingdal Gospelkor har ikke hatt 
faste øvelser i Seegård kirke i 2016.

Snertingdal musikkforening sammen 
med bygdas egen sokneprest holder 
konsert/musikkandakt i Nykirke siste 
søndag før jul. I 2016 var konserten 
søndag 18. desember. En fin og stem-
ningsfull konsert for en nærmest full-
satt kirke.  I tillegg til musikkforenin-
gen deltok Lars Wold på piano og 

Bjørnar Rognstad var sangsolist.

Menighetsbladet
” På Kirkevangen” kom ut med 4 num-
mer i 2016. Dette var bladets 28.år-
gang. Bladet blir trykt i farger hos Land 
Trykkeri på Dokka og opplaget er på 
1250 stk. Bladet distribueres til alle 
husstander i Snertingdal. Distrubuering 
v/Oppland distribusjon og av frivillige. 
Menighetsbladet har 125 utenbygds 
abonnenter.

Menighetsbasaren
Menighetsbasaren i oktober har blitt en 
tradisjon og en god inntektskilde. Me-
nighetsrådsmedlemmer, varamedlem-
mer og frivillige deltok i forhåndssal-
get av lodder. 

Det var en godt besøkt basarkveld etter 
gudstjenesten i Seegård kirke 30. okto-
ber.

Nytt av året var loddsalg på bok der ge-
vinstene er spesielt for barn, og et par 
runder med åresalg på basarkvelden.

Bygdas næringsdrivende bidrar med 
gevinster til lotteriet.

Frivillige loddselgere dette året var Be-
rit Bergli og Åse Irene Engen.

Basar med trekning ble avholdt etter 
kveldsgudstjeneste i Seegård kirke.

Noe av basarinntekten ble benyttet til 
komplettering av julekrybben i Se-
egård kirke.

Regnskap
Regnskapsresultatet viser et mindre-
forbruk på kr. 44.990,-

Driftsinntektene er på kr. 20.000 over 
budsjett.

Det er oppnådd høyere inntekt på 
loddsalg, ved konserter og i 2016 fikk 
menighetene utbetalt driftstilskudd fra 
fellesrådet.

Offerinntektene har en nedgang totalt 
på kr. 4.214,-.

Driftsutgiftene er ca 10.000,- under 
budsjett, noe som viser at menighets-
rådet har holdt seg godt innenfor ram-
mene.

Bygg og anlegg
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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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Selv om det er kirkelig fellesråd`s an-
svar å sørge for drift og vedlikehold 
av kirker og kirkegårder, er det behov 
for lokalt initiativ til å utføre oppgaver. 
Dugnaden på kirkegårdene om våren er 
et viktig bidrag. Flott arbeid ble også i 
år utført ved dugnadene før 17. mai.

Salmebokhyller ble anskaffet til begge 
kirker. Arbeidet er utført av Norsk Or-
gelverksted v/Ole Christian Schrøder. 
«Hyllene» er utstyrt med hjul, slik at 
de lett kan flyttes. 

Stakittet ved Nykirke ble tatt ned i 
sommer og nytt stakitt ble satt opp mot 
kirkevangen høsten 2016. Samtidig ble 
flere råtne trær tatt ned. 

Kirketjener Arne Myrlid er i full gang 
med maling av resten av stakittsprosse-
ne og resten av stakittet settes opp vår/
sommer 2017. Oppsettingen utføres av 
Ole Christian Schrøders stab ved Norsk 
Orgelverksted.

Det er utført noe drenering for å lede 
vekk vann fra parkeringsplassen, arbei-
det er ikke sluttført ennå.

Menighetsrådet utførte vaske/rydde-
dugnad i Nykirke før jul, og det ble 

bestemt å anskaffe ny beskytteslsesduk 
oppå alterduken. 

Borghild Øverstad er forespurt om å sy 
duken og har sagt ja til dette. 

Nykirke mottok minnegave på 
kr.6.550,- ved Synnøve Øversveens` 
begravelse.

Midler fra minnegaven brukes til an-
skaffelse av denne duken.

Takk
Mange er involvert i frivillig arbeid i 
menighetens regi i løpet av et år.

Vi nevner medlemmer i underutvalg, 
kirkeverter, pynting av kirkene, tekstle-
sere, loddselgere, de som ordner i stand 
og bidrar med kirkekaffe, medlemmer 
i kor og korps, i foreningsvirksomhet, 
misjon, humanitært arbeid - og andre, 
enten det er enkeltpersoner eller ulike 
lag og foreninger som på en eller annen 
måte stiller seg til tjeneste.

Til alle frivillige og alle ansatte, hjerte-
lig takk for tjenesten!

Lene Tomter
leder

Gjenglemt  
i Seegård kirke

- Strikket babyteppe .
Hjemmestrikket babyteppe 
gjenglemt etter nyttår.
Teppet er strikket i alpakkag-
arn, ensfarget brunbeige, ruter 
med hjerter i. Det er festet en 
liten lapp til teppet der det står: 
« Strikket med kjærlighet av be-
stemor ». Håper noen kjenner 
seg igjen. Teppet fåes igjen ved 
henvendelse på tlf. 48068972.

 -  Ytterjakke mørk blå Jean 
Paul, med vaffelmønster str. 48.
kan hentes ved henvendelse på 
tlf. 48068972.

Vellykket Fasteaksjon

Menighetsrådet og diakonutvalget takker alle konfirmantene, foreldre og alle andre for godt utført fasteak-
sjon. Det ble samlet inn kr 29476 til Kirkens nødhjelp. Pengene går til å skaffe rent vatn til folk i uland.

Her er to av 
konfirmantene 
sammen med diakon 
John Olav 
Skard under 
Fasteaksjonen
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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



Fra prosjektkor til Biri-Snertingdal Kantori, 
20-års korhistorie
Det at Seegård gamle kirke brant 
ned, ble på en måte starten på dette 
korets historie og virksomhet. Det 
hele startet opp som et prosjektkor 
ledet av Jostein Skundberg i forbin-
delse med grunnsten-nedleggingen 
og vigsling av nye Seegård kirke. 
Koret debuterte på Emmaus interim-
kirke 23.juni 1996 ved høymessen og 
grunnsten-nedleggingen  samme dag. 
Koret fortsatte sine øvelser, og neste 
prosjekt ble å synge ved åpningen av 
nye Seegård kirke den 13.april 1997. 

Koret fikk etter hvert flere forespørs-
ler. Vi sang ved gudstjenester, salme-
kvelder, juletrefester, på Snertingdal 
aldershjem, aktiviteter sammen med 
Snertingdal musikklag m.m. i – 1997 
og 1998. Koret var ikke lenger bare et 
prosjektkor. Vi deltok i ulike tilstel-
ninger både i og utenfor bygda. Den 
12.januar 1999 fikk prosjektkoret sitt 
navn. Tilknytningen til nye Seegård 
kirke var åpenbar. Det var høytidlig 
avstemning i koret om vi skulle hete 
Seegård kirkekor eller Seegård kir-
kes kor. Det ble klart flertall for geni-
tiv- s-; Seegård kirkes kor. Historien 
skulle gå fram av navnet!

Det ble holdt årsmøte den 9.mars 
samme år, og korets vedtekter ble 
formelt vedtatt, et korstyre ble valgt 
og Jostein Skundberg var fortsatt vår 
dirigent. Seegård kirkes kor hadde nå 
29 medlemmer, koret hadde varieren-
de aktiviteter og oppdrag. Bl.a. innle-
det vi et samarbeid med Åmodt kirke 
i Nord-Torpa der vi besøkte hver-
andre rundt påsketider. En merkedag 
ble 29.august 1999; Vår dirigent og 
initiativtager Jostein Skundberg skul-
le slutte. Han fikk takk for god inspi-
rasjon og et variert og godt salmeut-
valg han hadde tilført koret. 

En ny dirigent sto klar; Marit We-
senberg, som var nytilsatt organist i 
Snertingdal. Aktivitetene fortsatte, vi 
sang ved bispevisitas i Biri-Snerting-
dal, vi deltok også på Allhelgensøn-
dag og 1.juledagsgudstjeneste. Noe 
som har blitt en årviss tradisjon. Vå-

ren 2000 deltok vi ved musikkuka på 
kulturkveld sammen med Snertingdal 
musikklag. Et samarbeidsprosjekt 
som gjentok seg. Vi hadde vårkon-
sert i Seegård kirke; «En hyllest til 
våren». Vi deltok også ved festguds-
tjeneste i anledning overgang til nytt 
årtusen. Det året hadde vi også vår 
første musikk- og sanggudstjeneste 
med ni lesninger i samarbeid med fel-
leskorpset i Seegård kirke. Noe som 
også gjentok seg noen år framover.

Høsten 2001 arrangerte vi også 
en Grundtvig-kveld, både i Sner-
tingdal og Biri. Sangene var hentet 
fra Grundtvig-heftet: «Strengen er 
av gull». 17.mai 2002 deltok ko-
ret med sang i Snertingdals- hallen. 
Høsten 2002 hadde koret salmekveld 
med Pastor Wangs kvartett fra Søn-
dre-Land i Seegård kirke. Høsten 
2003 deltok koret på salmekveld 
med Svein Ellingsen i Biri kirke. Vå-
ren 2004 var det skuddårskonsert på 
Tingvang i Moelven sammen med en 
rekke andre kor. Sommeren 2004 tok 
vi avskjed med Marit Wesenberg et-
ter flere begivenhetsrike kor-år. Akti-
vitetene hadde vært mange og varier-
te. Her er bare noen nevnt. 

Høsten 2004 kom Inger Schiager 
og tok midlertidig over som dirigent. 
Koret hadde små og store oppdrag. 
Noe som befester seg som faste tra-
disjoner er vårkonsert, julekonsert og 
Allhelgen-søndag. Et større prosjekt i 
2005 var konserten den 17.september 
i samarbeid med Modum kammerkor 
og framførelsen av «Visst skal våren 
komme» av Sigvald Tveit og Eivind 
Skeie. En begivenhetsrik helg med 
både konsert og fellesøvelser. En stor 
og vellykket opplevelse for koret! 
«Trampeklapp, stående applaus og 
ekstranummer», står det i referatet 
etter konserten.

Den 8.november 2005 var ny diri-
gent på plass, Monica Korsli Solberg, 
nytilsatt organist i Snertingdal. Tra-
disjoner opprettholdes, men ny pro-
sjekter står for tur. Det 5.mars 2006 

hadde koret salmekveld i Seegård 
kirke i samarbeid med Nittedal kam-
merkor. Året bød ellers på korsemi-
nar og vårkonsert. Den 22.oktober 
var det høstkonsert i samarbeid med 
Snertingdal musikkforening og mar-
kering av korets 10.års jubileum med 
alle tidligere dirigenter til stede.

Jostein, Marit og Inger dirigerte 
hvert sitt korinnslag. Den 17.novem-
ber var alle kormedlemmer og tidli-
gere medlemmer invitert til Strande 
for god mat og festlig samvær. Mag-
nar presenterte 10 års korhistorie. 
2006 avsluttes med Allhelgens-guds-
tjeneste og julekonsert. Monica tak-
ker av som dirigent og organist i mars 
2007 og setter kursen mot Nesbyen, 
Hallingdal.

I 2007 fortsatte Seegård kirkes kor 
sin virksomhet, nå med Inger Schia-
ger som dirigent igjen. Det som var 
nytt og spennende, var at vi innledet 
et samarbeid med Biri kantori. Både 
med vårkonsert i Biri og Snertingdal, 
taize-gudstjenester, felles korseminar 
og 2007 avsluttes med felles julekon-
sert for begge korene.

2008 startet med at Inger ansettes 
som organist både i Biri og Snerting-
dal, og dermed ble det også naturlig 
at de to korene fikk et enda tettere 
samarbeid gjennom året. Biri kantori 
startet opp 24. august 2006 og var et 
kor under Biri menighet. Den 2. mars 
2008 inviterte Biri kantori Seegård 
kirkes kor og Snertingdal gospel-
kor til stor konsert i Seegård kirke. 
Det ble også vårkonsert i både Biri 
og Snertingdal med deltagelse av 4 
Fun. Om høsten deltok vi på folke-
tonemesse i Biri kirke, taize-guds-
tjenester, Allhelgen-gudstjeneste i 
Biri og Snertingdal og 2008 avsluttes 
med felles julekonsert 21. desember; 
«Du juletid med englesong i natta».

Koråret 2009 starter med at Biri 
kantori og Seegård kirkes kor formelt 
blir slått sammen til et kor. Korets 
navn blir Biri-Snertingdal kantori, og 
det utarbeides vedtekter for koret. I 
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Prest og menighetsråd.
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ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
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Telefax: 61 14 64 81
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Gjøvik kirkekontor:
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Diakon: Tlf. 408 27 011.
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Tlf. 48 06 89 72
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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

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

12



2009 har koret 30 aktive medlemmer. 
For Biri-Snertingdal kantori sin vide-
re historie fram til i dag, er det en del 
oppgaver som befester seg. Hvert år 
har vi vårkonsert i Biri og Snerting-
dal. Deltagelse på gudstjenester, på 
folketonemesser, taize-gudstjenester, 
Alhelgen-gudstjenester i Biri og 
Snertingdal, julekonsert i Seegård 
kirke, deltagelse på 1. juledags-guds-
tjeneste, kor-innslag på menighetsba-
sarer i Biri og Snertingdal.

Videre kan det bli forespørsel om 
å synge ved ulike arrangementer i 
lokalmiljøet eller deltagelse i større 
prosjekter.

Noe som er utviklende og lærerikt 
for et kor, er korseminar, noe som 
Biri-Snertingdal kantori har hatt med 
jevne mellomrom. Videre i vår ju-
bileumsberetning vil vi nevne noen 
av samarbeidsprosjektene våre.

I mars 2010 har vi konsert i Seegård 
kirke med Søndre Land kirkekor, og 
årets julekonsert er i samarbeid med 
Snertingdal gospelkor. I mars 2011 
var det bispevisitas i alle sogn i Gjø-
vik kommune. Vi sang under den 
avsluttende visitas-gudstjenesten 
sammen med Gjøvik Spelemannslag. 
Om høsten var det stort samarbeids-
prosjekt med Hov kirkekor om en 
Henning Sommero-konsert. Vi øvde, 
hadde seminar og konsert med Hen-
ning Sommero. «Korene sto fram 
som et friskt pust i samstemt klang» 
sto det i OA sin anmeldelse. I februar 
2012 arrangerte vi sammen med Hov 
kirkekor og Øystein Wangs trio kon-
sert i Biri kirke.

Våren 2012 – den 13. mai, var det 
dags for vår- og eksamenskonsert i 
Seegård kirke; «Salmer og sanger vi 
gjerne hører». Gjøvik Spelemannslag 
deltok også. Inspirerende for dirigent 
Inger og koret var det jo at ca. 150 
stk. tok veien til kirken denne kvel-
den.

I mars 2013 arrangerte Biri-Sner-
tingdal kantori konsert i Seegård kir-
ke sammen med koret Ters Pink fra 
Solbakken Folkehøyskole. Vi deltok 
også på konsert i Biri kirke med Sol-
veig Slettahjell «Salmer og åndelige 
sanger». Kor-reportoaret høsten 2013 
ble viet salmedikteren Grundtvig, 
ettersom det var 230 år siden hans 

fødsel. Våren 2014 sto Maria-sanger 
på reportoaret, og vi deltok med Ma-
ria-sanger på Madonna-innsettelsen 
i Biri kirke. For øvrig inneholdt vå-
rens reportoar Prøysen-sanger i an-
ledning Prøysen-jubileumet. Ellers 
ble sommerens store kor-evenement 
gjenbesøket av St. Donat’s Atlantic 
Chorale fra Wales med felles som-
merkonsert i Seegård kirke.

Høstens store evenement ble del-
tagelse i NRK sitt program «Salme-
boka minutt for minutt». En spesiell 
og fin opplevelse.

8. mars 2015 inviterte koret til kon-
serten; «Varme toner i vinterkvel-
den», og årets vårkonsert ble i samar-
beid med Grande mannskor. Høstens 
store opplevelse ble Spania-turen 
med alle sine opplevelser. I 2016 in-
viterte koret til konserten; «Vi synger 
med Maria».

I mange av konsertene har koret 
hatt med seg solister som er med på 
å berike opplevelsen. En stor takk til 
dem! Nå i 2017 er det jubileumskon-
sert som står for døren i Biri 2. mai 
og Seegård 7. mai med etterfølgende 
hyggelig samvær. Tidligere kormed-
lemmer og dirigenter inviteres, og 20 
års korhistorie skal markeres. Gle-
den over sang og musikk står sentralt 
i et kor. Inger har vært vår dirigent 
og inspirator i mer enn 10 år, så en 
stor takk til henne. Vi har hatt og har 
et godt og variert kor-reportoar. Det 
er eldre og nyere salmer og sanger. 
Salme- og sangskatten er stor. Vi 
har hentet mye fra svensk salme- og 
sangtradisjon, og også en del fra en-
gelsk sangtradisjon. Nye sangopple-
velser venter oss!

Foruten det musikalske fellesskapet 
har vi et godt sosialt fellesskap i ko-
ret. En begivenhetsrik del av korets 
historie er alle sommerturene koret 
har hatt. Turene har også vært godt 
musikalsk forankret! Vi kunne utgitt 
en reisedagbok over alle disse opple-
velsene, men her nøyer vi oss med en 
kort oversikt. I 2000: Luster i Sogn – 
Marit sin fjellgård, 2001: Sula kom-
mune/Ålesund, 2002: Karmøy, 2003: 
Fredrikstad/Hvaler, 2004: Trond-
heim/Holunda, 2006: Dagstur til 
Granavollen/Hadeland, 2007: Nesby-
en/Hallingdal, 2008: Glava/Sverige, 

2009: Rendalen, 2010: Nordfjordeid, 
2011: Dagstur Helgøya/Ringsaker 
kirke, 2012: Wales/England, 2013: 
Danmark, 2014: Gjenbesøk fra Wa-
les, 2015: Spania, 2016: Dagstur Blå-
farveverket på Modum. Høsten 2017 
går turen til Island. Turopplevelsene 
har ofte vært etterfulgt av hyggekvel-
der med god mat og gjenoppfriskning 
av turminner.

En jubileumsberetning over 20 års 
korhistorie må få en slutt! 

Biri-Snertingdal Kantori ønsker at 
flere ønsker å være med i koret vårt, 
og at vi har mange gode kor-år foran 
oss med et fortsatt godt musikalsk og 
sosialt fellesskap!

På vegne av Biri-Snertingdal Kantori 
Elisabeth Kruse
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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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Sommersalme
Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.
La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.

Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!
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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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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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Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
omtanke i nærmiljøet

Døpte
09.04.2017 Oskar Nordstad Bråten
09.04.2017 Martin Lien Gjøsti
30.04.2017 Eva-Elise Gjævert Hesla
30.04.2017 Even Tungvåg-Helli
07.05.2017 Sebastian Haugen 
Svenningsen
21.05.2017 Stine Marie Nysveen
28.05.2017 Alfred Skundberg
04.06.2017 Hedda Øversveen

Vielse
Gerd Silje Blichfeldt og 
Tommy Stensvold, Snertingdal 

Døde 
Kathleen Sylvia Styrvold f.1923
Norund Ingrid Aaslund f.1927
Astrid Hellerud f.1932
Kristian Olaf Brobakken f.1939
Hilma Marie Markeng f.1928
Kjell Arnulf Neråsen f. 1944
Arve Kværnlien f. 1929
Magnar Hasli f.1936

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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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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Seegård kirke og Biri Snertingdal 
kantori jubilerer - 20 år

Den hvite korskirken, «gamle Seegård 
kirke», brant fullstendig ned i en voldsom 
brann påskesøndag 27.mars 1994. Man-
ge mener fortsatt at brannen var påsatt.  
Det ble tidlig klart at kirken skulle byg-
ges opp igjen, og etter hektisk virksom-
het kunne nye Seegård kirke tas i bruk 
13.april 1997. Dette ble markert med 
jubileumsgudstjeneste søndag 30.april 
2017. Biri Snertingdal kantori oppsto på 
en måte som en følge av brannen og kun-
ne også legge markeringen av sine første 
20 år til våren 2017. Det var naturlig med 
deltakelse i jubileumsgudstjenesten den 
30. april, i tillegg til to konserter, en i Biri 
tirsdag 2. mai og så i Snertingdal 7.mai.  

Gudstjenesten
En fullsatt kirke møtte de som deltok i 
markeringen av Seegård kirkes første 
20 år. Gudstjenesten åpnet med prose-
sjon der medlemmer i menighetsrådet og 
flere geistlige deltok. I tillegg til dagens 
prest, Haraldur Ørn Gunnarsson, deltok 
Lars Harald Tjøstheim og Knut A Søn-
stegaard, som begge tidligere har vært 
prester i dalen. Sønstegaard er av og til 
prest også nå. Fra ledelsen i Toten pro-
sti var prost Stein Ovesen til stede. Ved 
orgelet satt Inger Schiager, godt assistert 
av fire blåsere fra Snertingdal musikk-

forening. Deltakere denne dagen var 
også to dåpsbarn med familier. Under-
veis i gudstjenesten bidro kantoriet i li-
turgi og salmesang, i tillegg til at de had-
de korframføring av «Den fattige Gud» 
og «Håpstango». Førstnevnte har tekst 
av Edvard Hoem og melodi av Henning 
Sommerro, mens Håpstango stammer 
fra Latin-Amerika og med lidenskap 
skal uttrykke håpet om oppstandelse. 
Teksten (den norske) er ved den danske 

lærer og salmedikter Estrid Hessellund, 
som også var lærer i Norge. Koret bidro i 
tillegg med Taize-sang under nattverden. 
Dette er sanger som etter hvert oppsto i 
Taize, en liten landsby i provinsen Bour-
gogne nordøst i Frankrike. Med Broder 
Roger i spissen ble Taize-fellesskapet 
etablert etter at Tyskland hadde okku-
pert Nord-Frankrike i 1940. Fellesskapet 
bygger på «å ta imot» og «å lytte», og 
tiltrakk seg etter hvert ungdom som ikke 
hadde særlig kjennskap til Bibel og litur-
gi. Sangene har derfor forenklet liturgisk 
tekst, som gjerne gjentas.

Etter selve gudstjenesten fortalte Jostein 
Skundberg fra byggeprosessen. Han satt 
i byggekomiteen, og kunne fortelle om 
stor aktivitet i perioden, fra juni 1994 og 
fram til den nye kirka ble tatt i bruk. Det 
var drøyt 40 møter i byggekomiteen og 
fire folkemøter, samt studiereiser. Nye 
Seegård kirke skulle ligge på samme sted, 
bygges i tre og se ut som en kirke, men 
være en «arbeidskirke». Arkitekten ble 
Arne Thorud, og maleren Haakon Gull-
våg fikk ansvaret for altertavlen, for øv-
rig en tavle som gir stadige nye «uttrykk» 
når den betraktes. Den gamle korskirken 
ble fullstendig utbrent, - det åpnet for å 
tenke nytt. Kun noe av kirkesølvet og 
spiret kunne restaureres og brukes i den 

Tidligere prester Knut Yngvar Sønstegaard og Lars Harald Tjøstheim deltok 
sammen med prost Stein Ovesen og vår egen Haraldur Ørn Gunnarson

Biri Snertingdal kantori deltok med sang
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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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nye kirken. Forsikringsoppgjøret tok ut-
gangspunkt i hva det ville koste å gjen-
reise en tilsvarende kirke; og det ble gitt 
klarsignal til å bruke vel 20 millioner, 
nytt orgel og inventar inkludert. Norsk 
orgel- og harmonium fabrikk i Snerting-
dal fikk oppdraget med nytt orgel. Dette 
ble fullført av Norsk Orgelverksted og 
er blitt et flott instrument med 21 stem-
mer (noe mer enn opprinnelig planlagt) 
og til en pris av vel 2 millioner. Et ledd 
i markeringen av jubileet var for øvrig 
orgelkonsert med biringen Halgeir Schi-
ager ved tangentene helga før, en konsert 
mange i ettertid har lovprist. Han har for 
øvrig en doktorgrad i musikk og er bror 
til kantoriets dirigent.  

Grunnsteinen ble lagt ned av biskop 
Rosemarie Køhn sommeren 1996, 
beliggende i sentrum av kirken som 
brant. Det er blitt en lys og vakker kir-
ke, godt eget til ulike typer «møteplas-
ser» og arrangementer i menigheten, 
ikke minst konserter med sin flotte 
akustikk. Markeringen avsluttet med 
kirkekaffe og et rikelig kakefat.  Un-
derveis i kaffen kom det hilsninger fra 
tidligere diakoner.

Kantoriet
Det var vel ikke alle som hadde sett 
for seg at prosjektkoret Jostein Skund-
berg tok initiativ til i forbindelse med 
nedlegging av grunnsteinen til nye 

Seegård kirke sommeren 1996 skulle 
holde seg i to tiår framover! Men, det 
skjedde altså, og i 2017 var det på høy 
tid å markere 20 år med sang, parallelt 
med kirkens markering av sine første 
20 år. Annet sted i dette nr av På Kir-
kevangen går det fram at Biri Sner-
tingdal har hatt ulike navn, og at det er 
sammenslåinga av Biri kantori, startet 
i 2006, og Seegård kirkes kor som ga 
nåværende navn fra våren 2009. Med 
sangere fra 2 bygder er det naturlig at 
det har utviklet seg en tradisjon for 
opptredener både i Biri og Snerting-

dal. Så også denne gang, med konsert 
i Biri kirke noen dager før konserten i 
Seegård. 

Konsertprogrammet skulle presentere 
sanger fra korets løp under ulike di-
rigenter fram til dags dato. Kantoriet 
innledet med Bruremarsj fra Østerda-
len, benyttet i flere sammenhenger i 
korets historie, og fortsatte med Visst 
skal våren komme, som var et innslag 
i et samarbeidsprosjekt med Modum 
kammerkor høsten 2005. Den fattige 
Gud stammer helt fra oppstarten i ko-
ret, mens I Guds hytte satt Marie er 
fra «Strengen er av gull», en Grundt-
vig-kabaret av Sigvald Tveit og Eyvind 
Skeie. Her sang en mindre gruppe ett 
av versene firstemt. 

Kantoriet har videre hatt samarbeid 
med Søndre Land kirkekor. Henning 
Sommerros Vårsøg stammer fra denne 
perioden, og Med Jesus vil eg fara er 
også fra Sommerroprosjektet. Delta-
kelse i folketonemesser og samarbeid 
med Gjøvik spelmannslag er blitt et 
fast innslag i korets virksomhet, og den 
neste framføringa, lovsangen Gloria, er 
hentet fra folketonemessa. Av litt nye-
re dato (for koret) er Masurka og Pål 
sine hønur, begge spenstige eksempler 
på noe av repertoaret koret framfører. 
Etter dette framførte Ole Jakob Rustad 
Erik Byes Vår Herres klinkekule.

Tilstedeværende «veteraner» ble hyllet: (fra venstre) Jorun Laila Ulvesveen, Lene 
Bekkelund, Elisabeth Kruse, Anne Lise Aaslund, Anne Grethe Skundberg, og Ole 
Jakob Rustad. Helt til høyre dirigent Inger Schiager.

Konserten i Seegård søndagskvelden ble avsluttet med middag for spesielt invi-
terte



Neste innslag, The way you look, 
stammer fra samarbeidet med St. Do-
nat’s Atlantic Chorale. Biri Snertingdal 
kantori var på besøk hos dem i Wales 
i 2012, og de kom på gjenvisitt to år 
etter.  Noe svensk har også stått på san-
glista. Gabriellas song fra filmen «Så 
som i himmelen» er et vakkert eksem-
pel på det, mens Sønnavindsvalsen kan 
knyttes til hundreårsjubileet for Prøy-
sens fødsel i 2014. Her vekslet versene 
mellom firstemt kor, herrestemmer og 
damestemmer – samt en mindre grup-
pe som sang firstemt på to av verse-
ne. Til kantoriets nyere historie hører 
Hallingvisa, Har du fyr og Blå kveill. 
Skaperverket og Håpstango har vært 
med noe lenger, og den vakre Må din 
vei (opprinnelig en keltisk velsignelse) 
tilhører sanger koret har benyttet flere 
ganger opp gjennom årene. Konserten 
ble bundet sammen av dirigent Inger 
Schiager, som ga korte glimt av korets 
historie, samt ga et flott musikkinnslag 
på orgel. Avslutningsvis marsjerte kan-
toriet ut til Bruremarsj fra Valsøyfjord 
som stammer fra siste års repertoar. 
Konserten i Seegård søndagskvelden 
ble avsluttet med middag for spesielt 
inviterte. Med noen ektefeller og flere 
av korets tidligere medlemmer tilste-
de benket rundt 65 seg rundt bordene.  
Dessverre kunne ingen av de tidligere 
dirigentene komme, hverken Jostein 
Skundberg, Marit Wesenberg eller Mo-
nica Korsli Solberg. Men, de som var 
der koste seg med nydelig mat fra To-
nes matbar, allsang og livlig samtale. 
Påfølgende kaffe og kaker hørte med! 

Deler av kantoriets 20 år ble gjengitt 
under middagen, ikke minst episoder 
fra de årlige turene, og Jubileumsbe-
retningen, ført i pennen av Elisabeth 
Kruse, var kopiert opp til alle som vil-
le ha. Noen av dagens medlemmer har 
deltatt i koret helt siden starten og ble 
behørig trukket fram og hyllet. En takk 
ble også dirigent Inger Schiager til del, 
for inspirasjon i over 10 år, først ett års 
tid som dirigent 2004 – 2005, så sam-
menhengende fra 2007. Kveldens kon-
feransier var undertegnede -  en relativt 
grei oppgave blant så mange feststemte 
mennesker. 

Tekst: Magnar Sjevelås 
Foto: Bernt Nygård
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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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Etter gudstjenesten orienterte Jostein Skundberg om byggeprosessen for den nye 
Seegård kirke

SEGAARD KIRKE

Den gamle kirken i Snertingdal
fast gjennom sekler står,
var kan hende ingen katedral,
men var sognekirke i bygda vår.

Ut på vinteren i nittennittifire
brann sognekirken totalt ned
til hjertelig sorg for alle dem
som hører til dette kirkested.

Det var nok i siste nattevakt
da selv hanen sov
at kirken ble flammenes rov.
Påtent har noen sagt.

Mange fristes tro eller mene
at det ikke var feil med strøm,
men en kjeltring og han alene
som fikk realisert en usæl drøm.

Totalt ble kirken svidd av,
og alle klenodier gikk med
sammen med lysestaker og hyrdestav
på dette vakre kirkested.

Et prektig nybygg triumferer
i dag der gamlekirken stod
som maner og appellerer 
til større innsats og større tro.

Leif Ligaarden

Magnar Sjevelås var kveldens toastmaster
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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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Glimt fra 17. mai

Syttendemai komiteen ledet folketoget fra Snertingdal Omsorgssenter til skolen

I toget deltok bil og vetrantraktorer. Her er Finn Håvard Røstad Sveum med sin gamle Nufild

Fire elever unnerholdt med dans Elever fra 5. og 6. trinn unnerholdt med sang
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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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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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Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal
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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. juli, 5.s.i.treenh.tid
Nykirke kl. 10.00 Merk Tiden!
Høymesse. Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

23. juli, 7.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 10.00 Merk tiden!
Høymesse. Dåp og natttverd
Offer: Menighetsarbeidet

29.juli, Olsok
Kirkerud kl. 18.00.
Olsokgudstjeneste. 
Knut Sønstegaard
Snertingdal Musikkforening
Offer: Kirkerudfondet.
Bygdekvinnelaget serverer 
kirkekaffe.

13.august, 10.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 10.00 Merk tiden!
Høymesse. Dåp og nattverd
Offer: Kirkens SOS Hed/Opp

27.august, 12.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00
Høymesse/konfirmantmesse.
Offer:Trosopplæring

3.september, 13. s. i treenh.tid
Nykirke kl.11.00 Merk tiden!
Konfirmasjon.Offer: Trosopplæring

17.september, 15.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 11.00.Merk tiden!
Konfirmasjon.
Offer: Trosopplæring

24. september, 16.s.i.treenh.tid
Seegård kirke kl. 12.00
Høsttakkefest. 
5.trinn spesielt invitert.
Offer: Trosopplæring
Bygdekvinnelaget serverer 
kirkekaffe.

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

1. september

Tradisjonell 1. mai feiring
Hvor musikkforeningen stilte opp som vanlig og bidrog 
med fin musikk og leder i Gjøvik Arbeiderparti Even Sol-
haug holdt dagens tale i velkjent stil. Da “Årets” Snerting-
døl skulle kåres for 25. gang gikk prisen til Snertingdal  

 
Nærmiljøpark. I flere år har ei prosjektgruppe ledet arbei-
det ned å utvikle småbruket Kjendseth til en møteplass. 
Etterat Gjøvik kommune kjøpte Kjenset i 2012 har gruppa 
utrettet mye der.

Leder i Gjøvik Arbeiderparti Even Solhaug holdt tale for 
dagen

Snertingdal Musikkforening stilte opp som vanlig og bi-
drog med fin musikk

Ingebjørg Felde, Lars Ligaarden og Per Erik Sveen tok 
i mot prisen på vegne av nærmiljøparken


