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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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OM DÅP I KIRKEN I DAG
I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når 
medlemmer i Den norske kirke har fått barn. På den måten har det 
vært lett for menigheten å kontakte de nybakte foreldrene og invitere 
til dåp og samtidig informere om kirkens tilbud til baby og små-
barnsforeldre. Men det er det slutt på 1. oktober.

Hva gjør vi så? Hvordan inviterer vi til dåp når vi ikke lenger får 
fødselsmeldinger og kan bruke navn og adresse? Vi må være bevisst 

på å bruke andre og kanskje nye kommunikasjonsformer. Derfor skriver jeg litt om dåp her i 
Kirkevangen i dag.

HVORFOR DØPE?
Det er mange forskjellige årsaker til at man velger å døpe, og den vanligste årsaken som blir 
nevnt er at det er tradisjon. Og tradisjoner skal man ikke kimse av, troa leder skoa. Det er en 
tradisjon som man tar med seg fra familiene, for man ønsker det aller beste for sine barn. Det er 
en tradisjon man tar med seg fra kirken, for kirken ønsker det aller beste for sine ”barn”. Man har 
gjort det i generasjoner i familien og det er en hyggelig ting å gjøre, også kan barnet selv velge 
om man vil bli en aktiv troende. 

Ofte så hører man at: ” jeg er ikke så veldig kristen jeg altså”. Å være kristen er nok mer å sam-
menligne med å blande saft, så fort man har en dråpe saft i vannet, så er det saft, men den er ikke 
så sterk. Det å være en troende, er med hjelp fra Den hellige Ånd, og tro på den korsfestede og 
oppstandne Jesus Kristus. Også må man, som med saft, blande i mer for at den skal bli sterk. Det 
er ikke mengden tro som er avgjørende, men at man tror. Troa leder skoa, man tror nok til at man 
ønsker at barnet skal være en del av dette fellesskapet som kirken er.

HVA ER DET VI TROR PÅ?
Evangelisten Johannes svarer på dette i det i det 3. kapittel, vers 16, i det vi kaller Den lille bibelen.
”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
Og når vi tror på dette, svakt eller sterkt, så er det jo også slik at vi ønsker å følge Jesu ord og befa-
ling. Og dåp er en av de tingene som Jesus sa at vi skulle gjøre.

HVA ER DÅP?
Hva skjer når barnet døpes? For det første er det et av kirkens to sakramenter, nattverden er den 
andre. Dette er en av de to tingene som Jesus påla oss å gjøre som en fellesskapshandling. Dette 
pålegget finner vi blant annet i Evangeliet etter Matteus, kapittel 28 versene 18-20.
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor 
og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og 
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Dåpen er en gave fra Gud, en gave som innebærer en garanti om at vi tilhører i Guds rike og er 
i Hans trygge hender. Vi blir født på nytt med Ånd og vann. 

Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge. Det gjør dåpen til en høytidelig begivenhet.
Barnet bæres frem, nevnes med navn og er dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes et nett-

verk rundt barnet. Faddere påtar seg ansvar for å følge det opp og lære det om den kristne tro. 
Menigheten tar imot et nytt medlem. Og samtidig blir barnet også en del av Den norske kirke.

Dåp en samling rundt barnet, med familie, venner og de man har nær. Samtidig som man feirer 
det nye familiemedlemmet, feirer man også det kristne livet. Gjennom dåpen handler Gud: bar-
net får Guds frelse. Vannet i døpefonten helles over barnets hode tre ganger: I Faderen, Sønnens 
og Den hellige ånds navn. Det symboliserer 
gjenfødelse og et nytt liv som troende.

KONTAKT FOR DÅP
Lurer du på noe angående hvilket tilbud 
som vi i Snertingdal kan tilby, eller har lyst 
til å melde ditt barn inn til dåp. Så kan du 
enten lese på hjemmesiden, kirken.no/gjo-
vik og på facebook, Snertingdal menighet, 
eller ta kontakt med: 
Kirkekontoret Gjøvik, Strandgata 13 A,  
Tlf. 476 58201.
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SNERTINGDAL MENIGHET 
Kirkekontoret 
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik 
Telefon: 45 87 62 01 

Åpent mandag - fredag 
kl. 08.00 - 15.30 

Leder i Snertingdal menighetsråd: 
Svein Øyvind Austad
Tlf. 90 51 71 95

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

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

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

Ekerhaugen, Gunhild
Menighetssekretær
Tlf. 458 76215
E-mail: ge767@kirken.no

Trosopplærerne i Gjøvik:
Karsten Torp, 
kt693@kirken.no, 95065812

Eiliv Revling Holm, 
eh779@kirken.no, 94973714

Hilde Engevold, 
he839@kirken.no, 41571492

Linda Grelland Gudbrandsen, 
lg334@kirken.no, 92018100

Magnar Sjevelås, Elisabeth Kruse, Turid 
Skundberg og Haraldur Ørn Gunnarson

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal.
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp 
mottas med takk). Utensoknsboende kan 
abonnere på bladet for kr 250,-.
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Oppslagstavla
Leirprogram i Acta Oppland høsten 2018
Leirlederkurs på Skogstad 
19. – 21. OKTOBER 
Kurs for deg som vil være leder på leir 
Fra 7. klasse Pris: 500,- 
Kontakt: Marte Rebecca / Bjørnar
Påmeldingsfrist  14.10.18

Familieleir på Skogstad 
26. – 28. OKTOBER 
Aldersdelte bibelsamlinger – valgfrie aktiviteter for barna 
– misjonstivoli – karneval – storfamiliesamling. 
Pris: Voksen: 650,- • 13-17 år: 650,- • 
4-12 år: 600,- • 0-3 år: gratis 
Mulig å overnatte fra fredag til lørdag for de som vil for 
300,- (inkl. kveldsmat fredag og frokost lørdag) 
Kontakt: Solveig
Påmeldingsfrist  18.11.18

Adventsleir på Skogstad 
7. – 9. DESEMBER 
Barn og Tweens; aldersdelte grupper – Advent – Aktivite-
ter ute og inne 
1. – 7. klasse Pris: 800,- Kontakt: Solveig / Marte Rebecca
Påmeldingsfrist  01.12.18

Hjemmets Venner takker for gaven som vi fikk ved Odd Klarin 
Kverneruds begravelse.
 
Med hilsen  
Åse Irene Engen 
Leder i Hjemmets Venner.

Menighetsbasar i Snertingdal
Loddsalget ved årets menighetslotteri avsluttes med
Basarkveld i Seegård kirke søndag 14.oktober kl.1800

Programmet på kvelden blir: 
Åresalg
Loddsalg på listene med avsluttende trekning
Biri Snertingdal kantori synger
Andakt Diakon Hilde Kristin Jarlvang 
Kaffeservering

Velkommen på basar!

Julekonserter i desember

Onsdag 5.desember er det Blåtoner i Seegård kirke. Knut An-
ders er artisten med den store stemmen som vant Stjernekamp 
på NRK 2016. Han har i etterkant reist rundt på kulturhus og 
festivaler, og har etter 20 år som artist fått en plass i landets 
bevissthet. Lewi har sluppet to soloalbum og èn juleEP. Plata 
“Mayday” ble svært kritikerrost og var listet på nasjonal radio i 
fjor. Han ble for alvor kjent for det norske folk da han oversatte 
sangen “Fairytale of New York” til norsk og fremførte denne på 
nasjonal TV. Elvira er en artist fra Moi med fire soloalbum, som 
alle har høstet svært god kritikk. Hun har hatt stor suksess med 
sitt samarbeid med Bjørn Eidsvåg og ble et kjent ansikt for enda 
flere da hun var med i Hver gang vi møtes på TV2. 

Disse tre artistene har i år inngått et spennende samarbeid, og 
turnéen blir en større publikumsuksess for hvert år. De har høs-
tet fantastiske kritikker for sine tolkninger av kjente julesanger, 
samt for fremførelsen av deres egne låter. De ønsker å gi publi-
kum en julekonsert hvor formidling av tekst og å skape høytids-
stemning står i fokus.

Søndag 9.desember 
er det julekonsert i Nykirke med Elisabeth Aasheim. 
«Lys i mørket», kl.19.00

Søndag 16.desember 
Julekonsert i Seegård kirke kl. 19.00 med Biri og Snertingdal 
Kantori

Fredag 21.desember 
Julekonsert i Nykirke kl. 19.00 med Snertingdal musikkforening

Nedre Snertingdal Historiegruppe 
sitt høstprogram
Tirsdag 9. Oktober. 
Mustad fabrikkmuseum.  
 
Tirsdag 13. November  
Husmorvikar i Snertingdal.  
Olave Granseth forteller. 
Sted: Præstgarden kl. 19.00 
 
Tirsdag 11. Desember kl. 19.00 
Juleavslutning i Steinsrudfjøset

Snertingdalstreff
Tirsdag 30. okt. Møte på Lindheim kl. 19.00.
Tirsdag 27. nov. Møte på Lindheim kl. 19.00 sammen 
med Facebook gruppa Snertingdals historie.
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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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Stille Natt Hellige Natt julekonsert Gjøvik kirke

Min salme
Det er mange fine salmer og velge mellom, men en salme 
jeg bare må sette meg ned og høre når den kommer i radio 
eller tv er Blott en dag. 

Selv om dette opprinnelig er en Svensk salme og blir brukt 
en del i triste sammenhenger er dette virkelig en fin salme.

Anbefaler alle og gå inn på you Tube og høre Bjarne Brønd-
bo synge denne, det er bare helt vakkert.

Mitt valg blir da Blott en dag.

1.Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på. 
Allt ju vilar i min Faders händer 
skulle jag, som barn väl ängslas då. 
Han som bär för mig en faders hjärta 
han ju ger åt varje nyfödd dag, 
dess beskärda del av fröjd och smärta 
möda, vila och behag.

2.Själv han är mig alla dagar nära 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära 
han som heter både Kraft och Råd. 
Morgondagens omsorg får jag spara 
om än oviss syns min vandrings stig, 
som din dag så skall din kraft ock vara 
detta löfte gav han mig. 
 
3.Hjälp mig då att vila tryggt och stilla 
blott vid dina löften Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand. 
Blott en dag, ett ögonblick i sänder 
tills jag nått det goda land. 

Sender stafett pinnen videre til min nabo i Øst, 
Bjørn Magne Rognstad.

Mvh.
Odd Olaf Haugen.

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr 100)

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Årets sommertur ble også i år  arrangert 
sammen med Snertingdalstreff.  Bernt Nygård  
hadde lagt opp turen, som gikk til Lillehammer 
og Øyer med ca. 40 personer. Første stopp var 
Maihaugen, der vi fikk omvisning i OL-museet 
og ellers rusla vi rundt og kosa oss i det fine væ-
ret. Maihaugen er virkelig en perle, med både 
garder, setrer, byavdeling og det nyeste pro-
sjektet: Å gjenoppbygge hus  fra 1900 og hvert 
tiår framover. Dronning Sonjas barndomshjem 
representerer 30-tallet og åpner for publikum 
i slutten av august. På tur til Øyer kjørte vi 
VIP-vegen, forbi Lysgårdsbakken  og stoppet 
ved hopptårnet. Vel framme i Hafjell, tok de al-
ler fleste gondolbanen til toppen. Turen til topps 
tok ca. 12 minutter. Det var veldig bratt og vi 
hadde god utsikt til alle hyttene som er bygget. 
Også på toppen var det store hyttefelt. Etterpå 
gikk turen til Vegmuseet. Der var det mye å se 
på av biler, maskiner og andre redskaper. Der 
var det også en koselig kafè som mange besøk-
te. Utpå ettermiddagen gikk turen til Nermo 
Hotell der kjempegod grillbuffèt ventet oss ute 
på verandaen.  Nermo er et familiedrevet hotell 
med lange tradisjoner. Dagens eiere er 5. gene-
rasjon. Etterpå var det tid for hjemtur. Stor takk 
til Bernt Nygård, og Olav Ringsrud som ordnet 
det praktiske  på turen og til Per Kristenstuen 
som overrasket oss med å synge viser av Vidar 
Sandbeck  på hjemveien og ikke minst til Rune 
Pedersen fra Snertingdal Auto som kjørte oss 
trygt rundt om og hjem igjen.

Tekst: Dagrun Havro    
Foto: Bernt Nygård

Snertingdal pensjonistforening – Sommertur

Godt med en pust i bakken

Idyllisk på Maihaugen med Garmo stavkirke i bakgrunnen

Er på Kanthaugen for å se utsikten over Lillehammer

Morro å kjøre gondolbanen i Hafjell

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

I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situa-
sjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
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.
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Tradisjonen tro var det også i år gudstjenester ute i det i fri. Det varme 
sommerværet passet bra for slike arrangement og det var mange som 
deltok både på Redalssetra og på Kirkerud. Det var vikarprest Dag 
Buhaug som ledet og talte på begge gudstjenestene. Som barn bodde 
han her i Snertingdal og syntes det var hyggelig å være tilbake her.

Som vanlig var det en blåsegruppe fra Snertingdal musikkforening 
som sto for musikken og bygdekvinnelaget serverte kirkekaffe på 
Kirkerud.

Foto: Bernt Nygård

Setermesse og Olsokmesse

Fra Redalssetra

Fra Kirkerud

Bygdekvinnelaget serverte kirkekaffe 

Lyrikkhjørnet
Hans Børli 1918-2018
I år er det 100 år siden dikteren Hans Børli ble født. 
Dette markeres på mange måter rundt om i Norge – 
hans dikt kan vi vil nesten si er blitt et folke-eie.

Hans Børli var en naturens og skogens mann. Hans 
dikt gjør det enkle til noe stort. Hans måte å uttrykke 
seg på, ordvalget, bildene han skaper, gjør noe stort og 
vakkert ut av de enkleste ting. Diktene hans har mye 
å si dagens mennesker som er opptatt av materialis-
me og å skaffe seg flere ting. Tingenes tyranni er noe 
som kjennetegner dagens samfunn. Det er viktig for 
oss mennesker og kunne se det enkle, ekte og naturlige 
i vår tilværelse.

I diktet «Velsignet være», skriver Hans Børli følgende:

Velsignet være
de enkle ting
de trofaste ting
som er stillferdig
hos oss i dagene
og fyller dem med en duft
som av hvitskurt tre.

God redskap i hendene,
grovt brød når du er sulten,
et ly mot uvær, noen
som venter på deg
og hører at det er du
som trår i ganggulvet…

Det er lognene
der vatnet flyter ugrumset stille,
elva speiler fuglene og himmelen.

Naturen har sin egen katedral. Den storhet som natu-
ren har, uttrykker Hans Børli i diktet «Under himme-
len».

Tro ikke at
jeg kommer fra små forhold!
Himmelen sto alltid
åpen over meg.

Jeg levde mine år
med syvstjernen som nabo
og vinden som omgangsvenn. Jeg kjenner
de lave maurstiene
mellom brukne strå på jorda,
men også lengselens kongsvei av lys
der Guds fotspor står tegnet
i stjernestøvet.
Jeg er et menneske. Jeg har
erkjent storheten i det
å være så uendelig liten.

Så søk ut i naturen; se høstens fargeprakt, hør lydene, 
kjenn lukten av høst.Se det vakre i det lille og enkle!

Tekst: Elisabeth Kruse



Konfirmanter i Snertingdal 2018
Seegård kirke 2.9.

Nykirke kirke 16.09.

Ole Kristian Brobakken Aalseth, Tobias Engen-Boday, Stian Krokgjelet, Simen Melbye Myhren, Gaute Nyseth, Markus Peter Solhaug, Sina Ju Al-
und, Shanna Stine Marie Saceda Brobakken, Marte Søreng Engen, Ida Haugom, Ragnhild Klette og Tiril Rausand sammen med trosopplærer Eiliv 
Revling Holm og sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson
Mattis Solhaug (ikke tilstede da bilde ble tatt)

Sander Ødegårdstuen Aaraas, Joakim Enger-Elton, Mats Jensen, Peder Elias Nordseth, Adrian Ringvold, Gaute Kvernsveen Sakshaug, Lars Wallin, 
Mia Brobakken og Lisa Solbrekken sammen med sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson
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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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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Søndag 23. september gjentok Brenner og 
Krohn Traaseth bragden fra i sommer ved å 
samle 200 deltakere innendørs til nok en fest-
dag i Præstgar’n! Denne gang var det epler og 
bøker som sto i fokus for de rundt 200 som fylte 
lokalene. Først ut var «bokmannen» Hans Olav 
Brenner selv. Han presenterte fra sin skrive-
håndverksbok «Om å skrive» der han intervjuer 
flere kjente forfattere om hvordan de går fram 
for å skrive godt og hva som er i fokus for den 
enkelte underveis i skriveprosessen. Det ble en 
utfordrende bok å føre «i pennen», ikke minst 
fordi de forfatterne han møtte har så ulike inn-
fallsvinkler til skrivingen. 

Lars Saabye Christensen skulle være kjent for 
de fleste. Han tilhører de forfattere som skriver 
daglig men presser seg ikke i 24 timer i strekk. 
Av og til kan han rekke over mye på kun 10 mi-
nutter. Per Petterson, forfatter av «Ut og stjæ-
le hester», blir av og til sittende fast i at hver 
enkelt setning skal være perfekt. Han leter etter 
kjernen/ navet i romanen. I «Ut og stjæle hes-
ter» er kjernen «far forlater sønn,» men dette 
var ikke klart i starten av skrivinga. Han skriver 
uten å vite hva han kommer til å ende opp med. 
Brenner nevnte samtaler med flere forfattere 
som er kommet med i boken, som Vigdis Hjort, 
Jon Fosse, Dag Solstad og Karl Ove Knausgård. 
Sistnevnte fortalte at han la ned svært mye ar-
beid i det første bindet av «Min kamp», noe som 
også går fram av «kvaliteten» i teksten, mens 
de fem neste bindene gikk svært raskt å skrive. 
Elever fra skrivekunstlinjen ved Nansensko-
len på Lillehammer var noen av bidragsyterne 
denne gang og presenterte seg under fanen «Lit-
terær ferskvare», som omfattet produksjoner 
elevene selv sto bak. Først ute var Eline Ruud 

Kristiansen som med innlevelse deklamerte et 
egenskrevet dikt hvor hun tok utgangspunkt i 
Arnulf Øverlands «Du må ikke sove». Deretter 
var det Dagne Omland sin tur med et mindre 
dikt, før Peivend Ghayori ved hjelp av rapping 
presenterte sin tekst. Han fikk bistand fra Hans 
Tarjei Skaare med musikk fra mobil til deler av 
presentasjonen. 

Etter den første avdelingen med elevframfø-
ringer ble den kjente trønderske forfatteren Er-
lend Loe intervjuet av Hans Olav Brenner. Han 
fortalte at han bruker mye tid på ideer, og etter 
hvert har samlet seg en slags «katalog over hele 
og halve ideer» som han kan høste av ved be-
hov når han skriver. Loes siste bok er en litt ek-
strem komedie om fire menn og en kvinne som 
oppdager at de hver for seg har gått og følt seg 
tiltrukket av Afrika. I en verden i ulage ender de 
opp med å reise dit, og hver av dem etablerer 
sitt forhold til et typisk afrikansk dyr. Skjending 
er en del av tematikken, og Loe karakteriser-
te humoren i boka som mørk. Romanen heter 
«Dyrene i Afrika». Samtalen mellom Brenner 
og Loe kom etter hvert til å dreie seg om at det 
sitter langt inne for en forfatter å innrømme at 
en er humorist. De fleste liker ikke å være «en 
Aukrust». Loe trakk fram Dag Solstad som sitt 
beste eksempel på en «skaphumorist» og anser 
ham som virkelig morsom. Da Brenner trakk 
fram et eksempel fra en åpningssetning i en av 
Loes tekster kunne forfatteren bekrefte at han 
jobber mye med åpningssetninger, enten det 
gjelder starten på kapitler eller avsnitt. Denne 
må «sitte» før han går videre.

Anita Krohn Traaseth er i ferd med å skrive sin 
første roman. Neste post på programmet var en 
samtale mellom henne og Trygve Åslund (fra 
forlaget) som har vært hennes mentor under ar-

beidet. Han er for øvrig opprinnelig fra Hunnda-
len. Krohn Traaseths utgangspunkt var ikke det 
beste; på videregående fortalte en lærer henne 
at hun aldri ville «bli noe annet enn en 3-er». 
Hun oppnådde imidlertid en 5-er til eksamen, 
og nå er hun altså i ferd med å bli romanforfat-
ter! Hun ga tilstedeværende elever klar beskjed 

Epler og bøker i Præstgar’n

Epler i fokus

Eline Ruud Kristiansen fra Nansenskolen

Jens Barlund og Anita Krohn Traaseth

Dagne Omland fra Nansenskolen

Peivend Ghayori fra Nansenskolen
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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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om at de ikke måtte la seg stoppe av én enkelt 
opplevelse. 

For å komme i gang googlet hun på hva en ro-
man er. Hun ville finne en ramme å holde seg til 
for å si det hun ønsket å si. Hun lyttet til andre, 
«slukte» info fra forlag om romanformen, les-
te Brenners bok m.m. Og, mannen kjøpte fint 
skrivebord – det var vel det som skulle til … 
Men, det er etter hvert blitt så gøy og spennende 
å skrive at hun tar opp manus så fort hun har 
litt ledig tid! Og, siden hun allerede var dømt 
nord og ned kunne det bre gå én vei, oppover! 
Hun viser til Jan Kjærstad som skal ha uttalt at 
det begynner bra når en har skrevet sin første 
setning. De aller fleste har ikke det en gang! 
- Men, så opplevde hun at første utkast, som 
«nybegynnere» oppfatter så bra, ble sett på som 
«oppkast» av andre …. Noen nedturer hører alt-
så med.

I samtalen kommer de to inn på at «alt er lov 
bare det er bra!» – og at det er forfatteren som er 
sjefen. Det betyr at en skal høre – men ikke for 
mye – på andres råd! Allerede Aristoteles hev-
det at det må være enhet i tid, sted og handling. 
Det man skriver i starten skaper forventninger 
hos leseren som forfatteren videre i teksten må 
imøtekomme. De fleste som på befaling skal 
skrive en liten historie om et emne er for opptatt 
av virkelighetens detaljer (var tantes kjole blå 
eller grønn?), mer fiksjon ble etterlyst. Krohn 
Traaseth kunne for øvrig fortelle at de karakte-
rene hun skapte etter hvert levde sitt eget liv 

Jens Barlund var den neste i programmet og 
ble intervjuet av Hans Olav Brenner. Barlund 
jobber nå ved NTNU Gjøvik, men har tidlige-
re jobbet i Dagbladet i mange år. Med tre ung-
dommer i huset begynte han å interessere seg 
for språket nå og da; Hva forstår dagens unge 
av ord som var vanlig å benytte den gang han 
var ung? Han testet først ut sine egne barn med 
ord som båndsalat (som ikke har noe med mat 
å gjøre, men er «lydbånd» som floker seg) og 
inviterte etter hvert venner og kjente til innspill 
om ord som var aktuelle i en slik sammenheng. 
Responsen var stor, og han ville gi noe tilbake 
til de som hadde bidratt. Han endte opp med å 
skrive en nostalgisk ordbok med smilerynker, 
«Glemmeboka», som omfattet 1400 eksempler 
på slike hverdagsord etter at dialektord og de 
fleste faguttrykk er luket ut. 

For å rydde er ordene delt inn i temaer: penger, 
religion og forelskelse, for å nevne noen. Han 
ga flere eksempler fra boka innen disse og andre 
temaer: «Laken» = benevnelse på tusenlappen, 
som for noen år siden var stor og måtte brettes 
i tre, hva betyr det «å snu på en femøring» - når 
5-øringen er opphørt som mynt, og «1 Mong» - 
hvor mye penger er det? Barland er selv vokst 
opp i bedehusmiljø og kjenner godt til religiø-
se begreper som unge i dag sannsynligvis ikke 
vil forstå, som «perleporten», «syndeflod» og 
«ørkenvandring», for å nevne noen.  Han trakk 
også fram ord som i hans ungdomstid var van-
lige innen temaet forelskelse/ familie – som 
«rundbrenner», «ryper» og «havnet i ulykka». 
Avslutningsvis fikk han spørsmål om hans syns 

det var synd eller bra at disse ordene ble bor-
te. Han trakk da fram uttrykket «om forlatelse» 
som et eksempel på et godt ord det i dagens 
samfunn ville være bra om ble beholdt.  

Tre elever avsluttet bidragene fra Nansenskolen: 
Bjørk med diktet «Kveldsmat», Snefrid med 
«Lillehammer en vår», på engelsk, samt Hanna 
(sang) og Synnøve (piano) med «Bli med».

Arrangementet varte fra 13.00 til vel 16., og det 
var mulig å kjøpe mat og drikke laget på seson-
gens beste råvarer med epler som selvsagt fo-
kus. Her sto både ulike kaker og suppe basert på 
epler og selleri på menyen, i tillegg til heimlaga 

drikker. Det var også mulig å kjøpe forfatternes 
bøker og få deres signatur i boken. I uthuset var 
flere antikvariske bøker fra Præstgar’n utstilt, 
også det bøker det var mulig å kjøpe med seg. 

Underveis i programmet hadde Brenner en liten 
samtale med Mona Kolberg, en av de som har 
bodd i Præstgar’n, som prestefrue. Hun kunne 
blant annet fortelle om vannlekkasjer og andre 
utfordringer den tida de bodde der. Helt til sist 
var det Brenners oppgave å takke alle bidrags-
ytere og medhjelpere for innsatsen samt alle de 
besøkende for deltakelsen, en deltakelse som lo-
ver godt for seinere arrangementer. All honnør 
for innsatsen!

Hans Olav Brenner og Mona Kolberg

Hans Olav Brenner og Erlend Loe

Marte Schiager og Inger Karin Ø Lønnum sammen med Gun Merethe Sviund sto i spissen for mat, 
drikke og pynting

3
PÅ KIRKEVANGEN

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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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Dagsenteret ved Snertingdal omsorgssenter er 
på en rekke utflukter, spesielt i løpet av som-
merhalvåret. Noen turer går ut av dalen, mens 
de fleste går til steder i Snertingdal. Onsdag 
12.september gikk turen til Frank og Randi Sol-
bakkens private museum i nærheten av gamle 
Skogheim skole langs Øvre veg. Her har ekte-
paret hjemme på egen tomt satt opp et hus fra 
1800- tallet samt en innholdsrik landhandel 
fylt med skatter fra tidligere tider. Mye av det-
te stammer fra Snertingdal i gamle dager, med 
blant annet varer fra Pakkelageret ved meieriet 
i Elvedalen og fra Forbrukslaget litt lenger opp 
i dalen. 

Ekteparet tar gjestfritt imot oss og inviterer til 
kaffe i Engeli-stua. Den ble bygd i første halv-
del av 1800-tallet (rundt 1830?) og dette er tred-
je plassering for husets vedkommende. Stua er 
nevnt i folketellingen fra 1865, og var husmann-
splass i Sveen. En av tidligere plasseringer er i 
Svearovegen, i nærheten av der Åse og Melvin 
Engen nå bor.  Huset er godt utrustet med in-
teriør, vakkert sådan. Rundt kaffebordet snak-
kes det om gamle dager, om bakst og om ulike 
gjenstander som nå er å se på kjøkken og i stua. 
Randi viser blant annet fram en slitt kaffekvern, 
en nydelig pikekjole laget av en mjølsekk - og 
en finjakke til gutt, slitt etter mange, mange gan-
gers bruk. Den gang var «bruk og kast» ikke et 
tema!

Det blir også anledning til et besøk i landhand-
leriet. Et ustoppelig engasjement og en unik 
interesse for lokal fortid har resultert i en so-
lid samling av butikkvarer. Det har tatt 15 år å 
skaffe alt, det sier noe om arbeidet som er lagt 
ned! Og, lokalene er allerede utvidet én gang! 
Her finnes alt fra maling via klær til mat og 
drikke. Ski modell Hoffsbakken finnes også, 
ubrukte, og Frank viser fram ubrukte både klær 
og sko. Kvaliteten var nok så som så, selv om et 
par bukser faktisk så solide ut, og hadde kostet 
kr.13,-. Under krigen ble nemlig både bukser og 
sko laget av papir! Det hjalp lite at buksene så 
solide ut; ble de våte gikk de i oppløsning. Det 
samme skjedde med skoene; en kunne gå stiv-
pyntet på fest i blankpussede festsko og komme 
hjem utpå natta med bare «filler» rundt føttene 
dersom en kom ut for regn på hjemturen. På dis-
ken står en solid kaffekvern i metall, i hyllene 
finner vi brusflasker, tobakk og sigaretter, bake-
varer og TORO på boks. I et glasskap er det por-
selen, mens kopper og kar i metall henger på ei 
stang over disken. Det var ikke bare maling å få 
kjøpt i landhandleriet, men metallpuss, ovnskitt 
og alt til vedlikehold av sko. Frank fortalte at de 
reparerte (og laget) sko med sterk fletta «tråd», 
som de tredde gjennom hull laget med syl i læ-
ret. Spissen av tråden var stiv grisebust!

De som har noen år «på baken» vil huske pen-
gelotteriet, hvor det var mulig å kjøpe både 
halvlodd og hellodd. Førstnevnte ble solgt til 

halv pris, og gjorde det mulig også for de som 
ikke var så pengesterke å kjøpe lodd. Og, den 
gang var det mulig å kjøpe «lørdagsgodt» i løs 
vekt, noe som også var å finne i hyllene i bu-
tikken. Ute, ved døra inn til butikken, var det 
bygd et eget lite rom der det sto ei pumpe med 
parafin, olje og slike varer. I en landhandel i 
gamle dager skulle det være mulig å kjøpe alt 
en hadde bruk for, noe Solbakkens butikk er et 
godt eksempel på. Det er bare å ta av seg hatten 
for det arbeidet som er nedlagt, både med stue 
og landhandel. Og, helt på tampen av besøket 
viser Frank fram nok et par skatter -  i gara-
sjen; en gammel tysk DKW motorsykkel av el-
dre edel årgang og en hjemmelaget sykkel med 
motor på stanga, en forløper til dagens el-sy-
kler? En fin moped står der også, alt eksempler 
på et annet område det er mulig å samle fine 
objekter innen.

Men, denne omtalen omtaler kun et snev av alle 
de inntrykk besøket hos Solbakkens ga. Besøket 
fristet rett og slett til å avlegge flere besøk og få 
vite litt mer … En takk til Frank og Randi! 

På besøk til «gamle dager»

Gangen i stua huser et verksted for ulike arbeidsoppgaver. John fant seg fort til rette foran en drei-
ebenk i tre av edel årgang. I verkstedet var også innslag av skomakervirksomhet.

God Snertingdalsreklame på fyrstikkesker fra den gang. 

Ruth og Sonja ved kaffebordet. Salongen var 
stilig.
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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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En større beholder med lokk, laget av tre, høstet 
interesse. Det var forslag om alt fra flaskebe-
holder til nistepakke. Riktig svar var markkopp, 
med rikelig plass til godt agn på fisketur.

Frank forteller levende fra landhandelvirksom-
het i gamle dager. 

Lene, Elna og Sonja ved kaffebordet.

Telefoner i gamle dager var langt større enn 
dagens mobile «snakketøy», muligens også mer 
robuste?

Landhandler Frank mottok bestilling av varer 
under omvisningen vi fikk.

Randi viste fram og fortalte om denne gamle 
kaffekverna, slitt etter mange års bruk. Bak 
henne en flott etasjeovn laget på Gjøvik støperi.

Papirbukse fra krigens dager, funnet i pakkhu-
set på meieriet i Elvedalen. Landhandelen hos Frank og Randi. Ekteparet Solbakken på hjørnet av Engeli-stua. 

3
PÅ KIRKEVANGEN

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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Snertingdalstreff hadde 
biltur til Kråkhuggukampen 
26. august
Gruppa har vært på Kampen mange ganger tidligere, 
men det er noen år side nå. 20 deltakere møtte opp og 
vi kjørte helt til toppen.

Det er 360 graders utsikt her og i fint vær ser man 
Rondane, Nordseter, Hafjell, Sjusjøen, Ringsaker, 
Hedmark, Snertingdal, Vardal, mot Hallingdalsfjella, 
Jotunheimen, Torpa, Ullsjøen og Synnfjellet. 

I tillegg er det noe artige sagn knyttet til stedet.
Været var ikke helt bra i starten, men ble helt perfekt 

etter ei lita stund. Per ønsket deltakerne velkommen 
på Kampen og leste så en avskrift – utført av Helge 
Sæter - fra et båndopptak anno 1977. Der forteller 
Hans Bergshaugen sagnet om kua Dramei, som ble tatt 
og slaktet av røvere. Røverne skal i følge sagnet holt 
til i Røverhula, ei hule som ligger i nordhellingen av 
Kampen. Hans hadde også fortalt om mulige rester av 
en båt, som ble funnet i et tjern litt nord for Kampen, 
for lenge – lenge siden. Tjernet har hatt navnet «Skips-
pullen» i alle tider. 

Mens Per leste om de gamle sagnene hadde det blitt 
opphold, og vi gikk ned på nordsiden av Kampen og 
fant Røverhula og ble forlikte om at det ikke var plass 
til mange røvere i hula. Vi gikk så litt mot nordvest, og 
fikk se «Skipspullen» ligg helt blank og fager i august-
sola.

Vi avsluttet på toppen med kaffekos, sosialt samvær 
og kikking på den fine utsikten.
Tekst og foto:  Per Kristenstuen

TV-aksjonen NRK 2018 går 
til Kirkens Bymisjons arbeid for å 
skape et varmere og mer inklude-
rende samfunn. I år går TV-aksjo-
nen av stabelen søndag 21.oktober.

Norge er et samfunn der forskjelle-
ne øker. Forskjeller som ikke først 
og fremst handler om etnisitet eller 
religion, hvor du kommer fra eller 
hvem du er. Men om du er innen-
for eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor 
på. Fra å mangle en seng å sove i, 
til å være utenfor arbeidsliv eller 
sosiale fellesskap. Dette  rammer 
ikke bare enkeltpersoner, men gir 
ringvirkninger for hele befolknin-
gen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan 
Kirkens Bymisjon skape møter 
som endrer liv. Ved å åpne dører 
og legge til rette for at flere møtes, 
skal vi vise hvorfor årets TV-ak-
sjon er viktigere enn aldri før. Vi 
skal tilby mennesker som opplever 
å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en 
seng eller en samtale og slik bidra 
til at flere får muligheten til å opp-
nå egne mål og drømmer.

Bli bøssebærer!
Målet er at alle husstander skal få 
besøk den 21. oktober. Til det tren-
ger vi 100 000 bøssebærere.

Tidspunktet for bøssebæringen er 
mellom klokken 16.00-18.00 søn-
dag 21.oktober.

Er du under 18 år, må du gå i følge 
med en som er voksen

Ønsker du å gå sammen med en 

venn, holder det at én av dere re-
gistrerer seg som bøssebærer

Har du spørsmål om det å være 
bøssebærer eller hva som skjer 
rundt TV-aksjonen der du bor? 
Ta kontakt med din lokale TV-ak-
sjonsleder.

Fakta om TV-aksjonen NRK:
TV-aksjonen NRK er verdens stør-
ste innsamlingsaksjon målt i antall 
frivillige og innsamlede kroner 
fordelt på befolkning

7000 frivillige over hele landet or-
ganiserer innsamlingen gjennom 
600 kommune- og bydelskomiteer
100 000 bøssebærere banker på 
2,3 millioner dører

TV-aksjonen har vært arrangert 
hvert år siden 1974 og har gitt livs-
viktig hjelp til millioner av men-
nesker

Et eget innsamlingsråd, oppnevnt 
av NRKs styre, mottar og vurderer 
søknadene fra de som ønsker å bli 
tildelt NRKs TV-aksjon Kringkas-
tingssjefen, NRKs øverste leder, 
tar den endelige beslutningen om 
hvem som tildeles TV-aksjonen. 
Innsamlingsrådet har også en vik-
tig oppgave med å påse hvordan 
pengene brukes. 

TV-aksjonen koordineres av et se-
kretariat, som ansettes av årets ut-
valgte organisasjon. Sammen med 
de øvrige ansatte og TV-aksjonens 
fylkesapparat bygges årets TV-ak-
sjon.
På selve TV-aksjonsdagen sender 
NRK direkte hele søndag kveld.

TV-aksjonen 2018

Skipspullen ligger nord for kampen

Utsikt fra Kråkhuggukampen
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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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Den «blå» kirken
Endelig er  arbedet med å legge nytt tak på Nykirke kommet i gang. 
Sikkerheten er satt i fokus med et svært solid stilas som er pakket inn i 
blå plast. En håper at det blir satt fortgang i arbeidet slik at det blir ferdig 
før snøen kommer

Skolefrokost i 
Sanitetens uke
Dette med skolefrokost som serveres av 
sanitetskvinner i Sanitetens uke, har blitt 
en årviss tradisjon rundt i mange sanitets-
foreninger i Norge. Kost og ernæring er 
noe som har vært viktig i all tid – også 
i 2018 er sunn og næringsrik mat viktig! 
Ikke minst i forhold til alle usunne fris-
telser som for mange er en del av dagens 
kosthold.

Torsdag 27. september kl. 07.30 inntar 
over 20 sanitetskvinner fra Øvre-, Midt-
re- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening 
kjøkkenet på Snertingdal skole og forbe-
reder skolefrokost med brødskiver med 
sunt pålegg og frukt og grønnsaker ved 
siden av. Dette deles ut til nærmere 300 
personer; elever og ansatte i matfriminut-
tet.

Det er koselig å gå til dekket bord. God 
mat og sosialt fellesskap rundt matbordet 
er positivt. Skolefrokosten er en tradisjon 
som sanitetskvinnene i Snertingdal har 
hatt i ganske mange år. Barnehagen ved 
Skonnordtjernet får også sin barnehage-
frokost på samme tidspunkt.

Vi i sanitetsforeningene i Snertingdal 
synes det er fint å ha tiltak rettet mot barn 
og unge i bygda vår. Så vi håper at sko-
lefrokosten og barnehagefrokosten er en 
tradisjon som barn og unge også ønsker 
i framtiden!

Tekst: Elisabeth Kruse

Menighetsrådet fikk i sommer montert 
effektiv solskjerming i de store vinduene 
mot syd i Seegård kirke.  Med den varme 
sommeren kom denne investeringen godt 
til nytte fra første dag. Menighetsrådet er 
her representert ved Svein Øyvind Au-
stad, Lars L. Seegaard og Gunn Marit 
Bjørklund

Søndag 23. september arrangerte misjonsforeninga sangkveld på Betel med 
Vardal gospelkor og Haraldur Ø. Gunnarson holdt andakt. Koret sang man-
ge friske gode sanger under ledelse av sin dirigent Henning Barlund og de-
res pianist Anders Byfuglien viste seg fra sin beste side med skikkelig lyd 
i pianoet. Tor Magne Normann ledet og «kjøkkenjintene» serverte kaffe og 
mange gode kaker.

Sangkveld på Betel

3
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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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Lørdag 11. august dro vi på tur til Silkeveven på 
Skarnes.Vi var 8 personer som dro i privatbiler i 
flott sommervær. Underveis ble det en rast, med 
medbragt bakst og kaffe.

Vi ankom Silkeveven kl. 11 som avtalt, og ble 
tatt i mot av sjefen sjøl: Arild Hagen. Han bød 
på servering, og hadde et spennende bildefore-
drag om silkehistorien. Vi fikk høre at historien 
om silketekstiler kan være eldre enn 6900 år, 
funn av gamle tekstiler er gransket og tidsbe-
stemt.

Før år 500 e.Kr. trodde man at silke kom fra en 
plante, men i år 550 e.Kr. ble Silkeormen opp-
daget. Vi fikk se levende sommerfugler – Sil-
kespinner -som var kommet ut av sin konkong, 
og larveegg som skulle utvikle seg til larver og 
starte silkeproduksjon.  Larvene spiser morbær-
blad. Disse dyrkes i låven. 

Larvene settes på bladene og spiser seg ferdig, 
for deretter å spinne seg inn i sin konkong. På 
innsiden skjer den sårbare forvandlingen fra lar-
ve til puppestadiet, og videre til den kommer ut 
som ferdig sommerfugl etter en måned.

Konkongen blir så kokt, og det kan nøstes av 1 
km. silketråd fra hver. Tråden er så tynn at den 
knapt kan sees, og i Drageveven som vi fikk 
demonstrert var det 12000 slike renningstråder. 
Vevstolen var 4 meter høy og 5 meter lang. Den 
betjenes av 2 personer som kan veve 4-5 cm 
på en dag. Et møysommelig arbeid som krever 
samspill og nøyaktighet.

Vi fikk også høre om symbolikken i vevingen, 
om slangen som veves inn, som skal bringe  
Lykke – Langt liv –  og Rikdom. Videre skulle 
flaggermus veves inn som beskyttelse mot farer 
siden den er aktiv i mørket. 

Etter omvisning og litt handel gikk turen videre 
til Sandgrunn for middag. 

Neste stopp var Eidsvollsbygningen. Kjente 
historiske steder og personer ble gjenkjent, og 
graven til Carsten Anker fra Biri ble funnet. Vi-
dere «hilste» vi på Henrik Wergeland og brille-
ne hans.

Siste stopp på turen ble kafferast på Pannen-
gen-brygga på Toten.

Nedre Snertingdal Sanitetsforening - Sommertur

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175

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

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN
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3
PÅ KIRKEVANGEN

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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Tekst og foto: Bernt Nygård

Formiddagstreffet i Seegård kirke som dia-
koniutvalget hadde mandag, fikk besøk av 
biskop Solveig Fiske. Hun hadde hørt om 
det populære treffet og ønsket  selv å be-
søke Snertingdal. Denne dagen hadde det 
møtt fram mer enn 50 deltagere som ønsket 
å høre om biskopens arbeidsoppgaver.

Hun fortalte at som biskop skal hun føre til-
syn med menighetene, lede prestetjenesten, 
oppmuntre og komme med råd slik at ar-
beidet blir utført på best mulig måte.

Uka begynner med stabsmøte og ledermøte 
på kontoret. Etterpå reiser hum på besøk til  
en menighet, slik som i dag. Ellers reiser 
hun på bispevisitas 6 ganger i året for å bli 
bedre kjent næringsliv, kirke, menighets-
råd og fellesråd i den enkelte bygd eller by. 
Hun liker godt å reise på kirkejubileum, 
sist i Hunn kirke. Hun ønsker at kirken skal 
være for alle, med så lav terskel som mulig. 
Er glad for at barn sier: Kirka mi, et resul-
tat av trosopplæring som ikke hadde vært 
mulig uten økonomisk støtte fra Stortinget.
Mye av tiden går med til å lese tunge do-
kumenter fra bispedømmeråd og kirkeråd. 
Hun har mange samtaler om vanskelige 
ting og holder mange foredrag.

Andakt
Solveig Fiske holdt også andakt. Før den 
foreslo hun at vi skulle synge « Lykksalig, 
lykksalig hver sjel som har fred»  Hun er 
opptatt av hvordan folk har det og stilte 
spørsmålet: «Hvordan har du det?» og po-
engterte at det skal være rom for sårbarhet. 
Viktig å bli sett. Tolleren Sakkeus var en 
liten mann som klatret opp i et tre for å få 
se Jesu, dermed såg også Jesus han. Måtte 
også vi innrette oss slik at vi ser Jesus.

Ellers på treffet var det allsang, Anne Lise 
Aaslund leste et stykke av Alf Prøysen. 
Johan Gjestvang deklamerte fire dikt uten 
manuskript  på en utmerket måte. Det var  
«Ære det evige forår i livet» av Bjørnstjerne 
Bjørnson, Vandringsvise av Einar Skjæraa-
sen, En hustavle av Arnulf Øverland og et 
dikt  av Ivar Aasen.

I pausa ble det servert rømmegraut, marsi-
pankake og kaffe. Det var også åresalg 
med mange fine gevinster. Alle hygget seg 
og diakon Hilde Kristin Jarlvang som ledet 
treffet ønsket velkommen i igjen på neste 
treff som er mandag 29. oktober.

Biskop Solveig Fiske besøkte Snertingdal

Biskop Solveig Fiske forteller om sitt arbeid 

Biskopen spiser rømmegrøt sammen med medlemmer i diakoniutvalget og diakon Hilde Kristin 
Jarvang
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Seegårdsvegen 106
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POSTADRESSE: Kirkekontoret,
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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
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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
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Anne Lise Aaslund leste et stykke av Alf Prøysen 97 år gamle Johan Gjestvang deklamerte fire dikt uten manuskript

Mer enn 50 deltok på formiddagstreffet

Hilde Kristin Jarvang takker Berit Bergli, Else Ulvesveen og Elise Klette fordi de ordnet den goder serveringen

3
PÅ KIRKEVANGEN

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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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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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Også i år inviterte Midtre Snertingdal Sa-
nitetsforening til eldrefest med lapskaus og 
«nogo attåt» i dalens flotte nærmiljøpark 
Kjenseth. Værgudene serverte godt vær 
denne mandagen, og rundt førti benket seg 
rundt bordene.  Underholdningen denne 
gang ble godt ivaretatt av Arne Willy Grøn-
land på trekkspill og Hanne Støen sang. De 
har opptrådt noe sammen tidligere og had-
de nå «funnet tonen» og gjenopptatt sam-
arbeidet igjen. Grønland har for øvrig tid-
ligere spilt sammen med et par andre karer 
blant annet på omsorgssenteret i dalen. I til-
legg framførte Johan Gjestvang flotte dikt 
på nynorsk, som Gamle Norig av språkfor-
skeren, dikteren og nynorskmannen Ivar 
Aasen og Elsk av Arne Garborg. De to dik-
terne henger på en måte litt sammen siden 
forfatteren Garborg blant annet er kjent for 
videreføring av Ivar Aasens arbeid med 
nynorsk som skriftspråk. Morsomt var det 
å høre diktet om Kirsti og Kari av Einar 
Skjæraasen, Hokken ska’n blonke tel, når 
den ene er lys og kveik og den andre mørk 
og blyg, og en er glad i dem begge. Gjest-
vang er for øvrig 97 år gammel og må sies 
å være en god representant for «den eldre 
garde». 

Grønland og Hanne Støen serverte et vari-
ert program, delt i to avdelinger, blant an-
net sanger av Alf Prøysen og jubilanten Vi-
dar Sandbeck, som ville blitt 100 år i 2018 
dersom han hadde levd i dag. I programmet 
inngikk Menuett i mai, en av Sandbecks 
mest kjente. Sangene til Prøysen er kjær-
komne ved slike sammenkomster, også 
fordi mange kjenner tekst og melodi og 
kan synge litt med. Her fikk vi høre blant 
annet Jørgen Hattemaker, Sønnavindsval-
sen og Trassvisa hennes Tora. De to vartet 
også opp med Hildringsvise av «høvdingen 
selv», Erik Bye, og De nære ting av Kurt 
Foss og Reidar Bøe. Edith Piaf og Kari Di-
esen ble det også plass til, med andre ord et 
svært så rikholdig og variert program. 

På menyen denne mandagen sto vellaget 
og smakfull lapskaus med tyttebær og flat-
brød samt kaker og kaffe etterpå. Dommen 
var enstemmig: det smakte nydelig! For å 
få bukt med noen ekstra kalorier benyttet 
enkelte anledningen til en liten svingom 
mot slutten av arrangementet. Da gjenstår 
bare å takke Midtre Snertingdal for et hyg-
gelig arrangement som vi håper det invite-
res til også neste år. 

Sanitetens høsttreff på Kjenseth 13. august

Hanne Støen sang 

Noen av de rundt 40 tilstedeværende

Johan Gjestvang framførte dikt



Loppe-kafe på Betel
Søndag 30. september inviterte 8. trinns elevene Ingvild Aalseth Even-
stuen og Solveig Tomter til loppe-kafe på Betel for å skaffe penger til 
Kreftforeningen, denne gangen brystkreftsaken. Tross sin unge alder var 
dette tredje gangen. Det begynte med et utendørs loppemarked hjemme 
i hagen hos Solveig i 2016. Nå var det andre gangen på Betel og mye av 
åpningstiden var det mye folk og nesten umulig å finne parkeringsplass 
utenfor Betel.

Med god hjelp av foreldrene og andre solgte de lodder, kaffe og hjem-
mebakte kaker og mange flotte lopper. Alle som var der hadde god tid og 
slo av en prat over en kaffekopp.

Og ikke minst de fikk inn ca 26.000 kr til en god sak, noe jentene er 
veldig godt fornøy med. De ønsker å takke alle som har bidratt til det 
gode resultat.
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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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Ingvild og Solveig sto selv i kassa 
og tok imot pengene

Begge mødrene bidrog sterkt til det gode resultatet

Storsalen var fylt med lopper og folk som slo av en 
prat over en kaffekopp

Bjørgun og Wenche tar en liten svingom mens kara ser på

Arne Willy Grønland på trekkspill
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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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Søndag 23. september var det takknemlighet over årets grøde som sto i fokus under gudstjenesten i Seegård kirke. Haraldur Gunnarson 
ledet gudstjenesten og 10 åringene fikk utdelt bibel, en gave fra menigheten. Etter gudstjenesten serverte bygdekvinnelaget kirkekaffe.
Foto: Magnar Sjevelås

Høsttakkegudstjeneste

Dekorasjon 
høstens grøde

Bibel til 
10-åringene

Bygdekvinnelaget 
sørget for kirkekaffe 
etter gudstjenesten
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to timer.

Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.
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30. mai
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v/John Olav
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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 månedskort
 

trimsenteret@online.no
954 94 713

Bruk våre annonsører – 
de støtter «På Kirkevangen»

Odd Sveum`s salong 
Tlf. 611 84387  

 45 år med 
saks og kam

Snertingdal tlf. 61 18 03 70
Biri tlf. 61 18 52 32

• Blomster
• Interiør

• Smykker
• Klær

• Garn fra Sandnes og Drops

Ønsker du annonse 
ring 952 40550
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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
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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
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Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skin-
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
har vært til stor glede i livet mitt.

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

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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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

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

Snertingdal
Drivstoff, 
kioskvarer, 
rikstotto og 
tipping.

Tlf. 611 84 318
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Snertingdal
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Bekkelund

Døpte
Isak Sørensen Haganæs (bor i Bråstad 
sokn, døpt i Nykirke)
Amelia Lyshaug
Ludvik Øien Hesla
Inga Bjerkås

Vigde
Mai Sigrun Sand og Ole Egil Sell
Liv Marit Olafsen og Kjell Arne 
Pettersen

Gravferd
Grete Solvår Nereng 22.6.18.
Bjørn Johannes Rustad 26.6.18.
Anna Gjøsti 5.7.18.
Odd Klarin Kvernrud 26.7.18
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

øyeblikkelig hjelp tlf. 611 84248
Helsestasjon tlf. 611 34 902

Storgaten 53, 2870 Dokka
Telefon  61 11 10 69  Fax 61 11 21 69

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

Kokslien Maskinservice
Sentralbord 611 77605
Mobil 930 40123
h.einar@online.no
2838 Snertingdal
www.mekonomen.no

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

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

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.
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Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig
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Bekkelund

Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS 
Tlf. 22 40 00 40
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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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Søndag 7. oktober 
Seegård kirke kl. 12.00
20.søndag i treenighetstiden,
Høymesse,
Haraldur Ørn Gunnarsson 
Gullkonfirmanter
Nattverd. 
Anl. til dåp 
Offer: Kirkemusikkarbeid

Søndag 14.oktober, Seegård kirke 
Menighetsbasar kl.18.00

Søndag 21.oktober 
Nykirke kl. 12.00
22. søndag i treenighetstiden
Høymesse 
Haraldur Ørn Gunnarsson
Nattverd. 
Anl. til dåp 
Offer: Menighetsarbeid

Søndag 28.oktober 
Gjøvik kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste 

Søndag 4. november
Seegård kirke kl. 16.00
Allehelgensgudstjeneste, 
Hanne M. Skjesol / 
Haraldur Ø. Gunnarson. 
Nattverd Kirkekaffe
Offer: Kirkemusikkarbeid

Søndag 11. november
Seegård kirke kl. 12.00
25. søndag i treenighetstiden. 
Familiegudstj. 
4- årsbok
Haraldur Ø. Gunnarson 
Offer: Trosopplæringsarbeid

Søndag 25. november
Nykirke kl. 12.00
Høymesse
Siste søndag i kirkeåret. 
Nattverd 
Anl.til dåp
Gunnarson
Offer: Menighetsarbeid

Søndag 2. desember
Seegård kirke kl. 10.00
1. søndag i adventstiden
Lys våken gudstjeneste
Gunnarson 
Offer:Trosopplæringsarbeid

Søndag 9. desember 
Nykirke kl.12.00 
Høymesse
2.søndag i adventstiden. 
Nattverd 
Anl.til dåp
Gunnarson 
Offer: Kirkemusikkarbeid

Søndag 16. desember
Julekonsert i Seegård kirke  kl. 19.00
med Biri og Snertingdal Kantori

Fredag 21. desember 
Julekonsert Nykirke kl. 19.00 
med Snertingdal musikkforening

Juleaften 
Nykirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste
Gunnarson 
Offer: Kirkens nødhjelp

Juleaften
Seegård kirke kl. 16.00 
Familiegudstjeneste
Gunnarson 
Offer: Kirkens nødhjelp

1. juledag 
Seegård kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste
Nattverd 
Gunnarson. 
Offer: NMS Immanuel kirkens 
daghjem i Bangkok

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

torsdag 15. november

Møter
Møteuke Snertingdal NLM
v/ Misjonær Kjell Årdal

Tirsdag 9.okt 
kl.19.00. 
Betel, Snertingdal 

Onsdag 10.okt 
kl.19.00. 
Seegård kirke, Snertingdal

Torsdag 11.okt 
kl. 19.00. 
Vest-Torpa hos Solveig og Odd Tomter

Fredag 12.okt 
kl. 19.00. 
Vardal menighetshus

Lørdag 13.okt 
kl. 12.00. 
hos Grandhagen, Bergegarda. Eva og 
Hans Gjesdal synger.

Onsdag 21.nov. 
kl. 19.00 
Møte hos Liv Anne og Tor Magne 
Normann v/ Hanne Mette Roås

Søndag 16.des. 
kl. 12.00 
Møte hos Inger og Åge Thingbø 
v/ Egil Grandhagen

Primstaven i Oktober
7.Britemesse: Etter den hellige 
Birgitta fra Vadstena. Hun fikk et 
syn fra det himmelske.
-- Det var tid for bjørnen å grave 
seg hi og samle kvister.

14.Vinterdagen: Første dagen på 
vintersida på primstaven. En tolk-
ning er at vott ligner på vetter el-
ler vinter i uttale. Kan også bety at 
vinteren kommer og at det er tid 
for å kle seg deretter.

28.Simonsmesse: Etter Simon og 
Judas. Snøen kunne være venten-
des . Kalles også fyrebod, da vinte-
ren bebudes.

Bededag: «På denne dag man bede 
må, for all den synd som utestår.»


