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God Jul!
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Foto: Britt Stensvold. Advent er en kristen høytid som markerer forberedelse til jule-
tiden. Navnet kommer fra latin Adventus (Redemptoris), «(Herrens) ankomst». Første 
søndag i advent er første dag i kirkeåret. I 2018 er 2. desember første søndag i advent.
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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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Juleandakt 2018
Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel. 

Et folk var okkupert av en fremmed hersker, ei ung 
mor som ennå ikke var gift, ei lang reise like før 
fødselen, og natt over stallen der barnet ble født. 

Fødselsfortellingen skinner likevel som en dyrebar skatt og er noe som men-
nesker fester sitt håp og sin tro til. 

Julebudskapet vil oss noe! Det vil ha oss til å stole på at nåde og sannhet fin-
nes. Det vil at vi skal lite på at det finnes en Gud, en kraft som aldri gir opp 
kampen for det gode. Som ikke gir opp troen på kjærlighetens muligheter. 

Det barneansiktet som lyste mot Maria og Josef er fremdeles tegn på at Guds 
lys er kommet nær oss og at mørket ikke kan overvinne Kristi lys. Hans 
kjærlige lys holder oss fast i sannhet, trøst og håp. 

Det som ble til i ham, var liv,                                                                                     
og livet var menneskenes lys.

Forunderlig og vakkert formidles det store og sanne i at lyset skinner i mør-
ket og at mørket ikke har overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert 
menneske, er kommet til verden. Full av nåde og sannhet. Og fred.

Dette er en julefred uten virkelighetsflukt. En jul der vi tenner våre lys i tras-
sig tro på det sanne lyset. Lyset som gir oss mot til å kjempe og aldri slutte å 
stå opp for det som er rett og godt. 

En velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske
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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.

Helge Raaholdts legat for kultur i Snertingdal 

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

og kirkelige formål tilknyttet Nykirke, 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 inves-

teringer.

I 2019 skal det deles ut midler av legatets avkastning. Begrunnet søknad 
sendes styrets leder Per Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre 

Snertingdal innen 31.12.2018.



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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Oppslagstavla

Formiddagstreffet 
i Seegård kirke 
Diakoniutvalget inviterer til hyg-
gelig sosialt felleskap i Seegård 
kirke med bl.a. bevertning, all-
sang, andakt/foredrag og åresalg.
Treffet starter kl. 10.30, og varer 
til kl. 13.00. Velkommen!

Datoene for vårsemesteret 2019
Mandag 28. januar
Mandag 18. februar
Mandag 25. mars
Mandag 29. april
Mandag 27. mai

Fredag 21. desember 
Nykirke kl. 19.00. Julekonsert 
m/ Snertingdal musikkforening, 
Haraldur Ø. Gunnarson,
Elisabeth Aasheim, Bjørnar 
Rognstad og Vidar Fredheim. 
Kollekt til musikkforeningen. 
Alle er velkommen

Gjøvik kirkelige fellesråd 
Leder i fellesrådet: Jan-Erik Aasheim Tlf. 413 15 778 
Kirkeverge: Jan Egil Pettersen, jp982@kirken.no, Tlf. 905 82 766
Assisterende kirkeverge: Line langseth Bakkum, lb772@kirken.no, 
Tlf. 907 97 188 
Sentralbord: Karianne Fangan 
Økonomikonsulent: Arnhild Kløvrud 

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

Juletrefest
Menighetens juletrefest Seegård 
kirke 6. januar kl. 17.00. 
Mye gang rundt juletreet, 
bevertning, åresalg
Pakker til barna
Alle er velkommen

Julekonsert i Seegård kirke 
Søndag 16. desember er det julekonsert med Biri Snertingdal Kantori 
i Seegård kirke kl. 19.00. Denne konserten har blitt en hyggelig og 
viktig tradisjon i førjulstida i Snertingdal.

Koret har satt sammen et variert program av julesanger. Det blir 
innslag av solister, grupper fra koret og hele menigheten får ta del i 
allsang av julesanger.

Etter konserten serverer menighetsrådet gløgg og julekake på kir-
ketorget.

Konserten er gratis, men det blir kollekt ved utgangen.
Velkommen!

Snertingdal Omsorgssenter 
takker hjerteligst for minnegavene 
vi har fått etter Thorstein Seierstad, 
Anna Gjøsti, Nils Sand og Klarin 
Solhaug sine begravelser.

Vi vil også takke for alle bidrag 
på forskjellige måter gjennom 
hele året og ønske alle 
RIKTIG GOD JUL OG 
GODT NYTTÅR . 

Randi Skaug for 
Snertingdal Omsorgssenter

Juletrefest på Betel
3. juledag kl. 17.00. 
(merk tiden) Andakt, bevert-
ning, åresalg. Mye gang rundt 
juletreet. Pakker til barna. Sang 
og musikk v/ Monica og Rune 
Torp og Snertingdal Gospelkor. 
Alle er velkommen

Midtre Snertingdal 
Sanitetsforening ønsker alle 
GOD JUL og GODT NYTT 
ÅR. Takk for all støtte i året 
som er gått. Styret 

Nedre Snertingdal 
Sanitetsforening vil takke for 
all støtte og samarbeid i vårt 
sanitetsarbeid og ønske alle 
En gledelig jul og et godt 
nytt år!
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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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Vidar Sandbeck på skjemt 
og alvor i Snertingdal
Vidar Sandbeck ville vært 100 år i år, og derfor har 
70-åringen Grande Mannskor samlet gode venner til syn-
gespillet «På skjemt og alvor med Vidar Sandbeck», og 
etter to stappfulle hus på Medalheim og fullt på Solvoll 
Grendehus, blir det forestilling på skolen i Snerting-
dal søndag 3. februar kl 19:00. Før det stopper man på 
Mustadroa Samfunnshus søndagen før, 27. januar.

- Vi vil vise at Sandbeck står for så mye mer enn de 
mest kjente poplåtene som har fått stor oppmerksomhet. 
Vi har bladd oss gjennom mye av det Sanbeck har skre-
vet - og noe har vi fått tilrettelagt for mannskor. Og som 
vanlig har vi fått med oss gode venner av koret - Lisbeth 
Snuggerud, Julie Tollefsrud Foss, Jon Terje Hansebråten 
og musiker Arnfinn Hasle. I tillegg fremstår mange av 
korets egne i et humoristisk syngespill - med skjemt og 
alvor på scenen, og det har så langt trimmet lattermus-
klene hos hundrevis, forteller korets leder, Roger Han-
sen.

Koret samarbeider med lokale arrangører og legger 
opp til en forestilling bare avbrutt av ei pause med kaffe 
og bakst, i Snertingdal i samarbeid med Snertingdal Mu-
sikkforening. 

- Vi skal hygge oss sammen med publikum i beste 
Sandbeck-ånd - med folkelige tekster, like aktuelle i dag 
som da de ble skrevet. Billettsalget skjer i døra og det 
skjer pr. kontant, og vi håper selvsagt på «fullt hus»i 
Snertingdal også, avslutter Hansen.

Juleevangeliet
Luk. 2.1-20
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra 
keiser Augustus om at hele verden skulle innskri-
ves i manntall. Denne første innskrivningen ble 
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og 
alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til 
Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen 
med Maria, som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da 
hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den før-
stefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, 
for det var ikke husrom for dem. Det var noen 
gjetere der i nærheten som var ute på marken og 
holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en 
Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet 
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men 
engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkyn-
ner dere en stor glede, en glede for hele folket: 
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han 
er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i 
en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jor-
den blant mennesker Gud har glede i!» 
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilba-
ke til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La 
oss gå inn til Betlehem for å se dette som har 
hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef 
og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk 
se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om 
dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det 
gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som 
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne 
dro tilbake. De 
lovet og pris-
te Gud for alt 
de hadde hørt 
og sett; alt var 
slik som det 
var sagt dem.Ottar Hellerud 

i aksjon under 
et humoristisk 
syngespill
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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

5

Foran fra venstre: Karin Brenner f. Haugen, Liv Rigmor Sveen f. Strandbakke, Inger Karin Henriksveen, f. Holthe, Åse 
Austad f. Seegaard, Lillian Stenseth f. Liereng, Marit Hauglien f. Rotstigen, Sissel Beathe Moen f. Ringvold, Aina Johan-
sen f. Ryttersveen, Marit Williamsen f. Alund og sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson. Bak fra venstre: Bodil Brenner, 
Brede Klæthe, Frank Solbakken, Lars Ligaarden, Odd Sveum, Magnus Drogseth og Kjell Håkonsen. Foto: Bernt Nygård

Under gudstjenesten i Seegård kirke den 11. november var 4 åringene invitert for å ta i mot sin kirkebok. Haraldur ledet 
gudstjenesten og foretok utdelingen. Det ble sunget flere barnesanger og vist bilder som passet til dagens tekst. Etter 
gudstjenesten ble det servert saft og kaker til barna og kaffe til de voksne

Gullkonfirmanter i Snertingdal 2018

4 åringene fikk «Min kirkebok»
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
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MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
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POSTADRESSE: Kirkekontoret,
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haraldurgunnarsson@gmail.com
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Skard, John Olav
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Tlf. 40 82 70 11
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Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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«På Kirkevangen» 30 år
Når Knut Erling Johansen var sokneprest her i Sner-
tingdal tok han initiativ til å fornye menighetsbladet 
Menighetsbudet som vi hadde sammen med Biri me-
nighet.  Resultatet ble at «På Kirkevangen» - et blad 
for kirke og bygd i Snertingdal kom ut med sitt første 
nummer i 1989, mens Biri fortsatte med Menighetsbu-
det. Knut Erling var en dyktig skribent så bladet fikk 
en god start. Han fikk med flere unge og eldre i redak-
sjonen som bidrog i kortere og lengre perioder. Mange 
andre har også skrevet og bidratt på forskjellige måter. 
Vi har alltid fått positive tilbakemeldinger på bladet, 
noe som har medført at mange betaler for bladet. Det-
te sammen med annonse-inntektene gjør at bladet aldri 
har gått med underskudd. Dette inspirerer oss til fort-
satt å arbeide med bladet. Håper at mange fortsatt vil 
bidra med stoff og ideer om hva vi kan skrive om og 
bra om noen kan tenke seg å være med i redaksjonen. 
Nedenfor gjengir vi en framside for hvert år «På Kirke-
vangen» har kommet ut. 

Hilsen oss i redaksjonen
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Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.
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Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
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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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Min salme
Siden det nå snart er jul, har jeg valgt en julesang som jeg 
synes er fin å høre på. Det er ”En stjerne skinner i natt” 
Arrangementet med Oslo Gospelkor er nydelig. 

Tekst: Eivind Skeie  
Musikk: Tore W. Aas

”En stjerne skinner i natt”
 
Nå er den hellige time  
vi står i stjerneskinn  
og hører klokkene kime  
nå ringes julen inn  
 
Englene synger høyt i kor  
synger om fred på vår jord  
verden var aldri helt forlatt  
en stjerne skinner i natt  
 
En nyfødt kjærlighet sover  
nå er guds himmel nær  
vår lange vandring er over  
stjernen har stanset her  
 
Englene synger høyt i kor  
synger om fred på vår jord  
verden var aldri helt forlatt  
en stjerne skinner i natt  
 
Se himmelen ligger og hviler  
på jordens gule strå  
vi står rundt krybben og smiler  
for vi er fremme nå  
 
Her kan vi drømme om den fred 
som vi skal eie en gang. 
For dette barn har himmelen med 
og jorden fylles med sang.

Sender stafettpinnen videre til min nabo 
på andre sida ta bækken, Finn Brobakken.

Med vennlig hilsen 
Bjørn Magne Rognstad

Kløvertur i 
Nedre Snertingdal 
Sanitetsforening
I høst startet Nedre Snertingdal Sanitetsfo-
rening opp med kløverturer, nærmest som 
et prøveprosjekt. Det ble bestemt fire da-
toer da vi skulle møtes ved Skogtun klok-
ken 12.00, gå en tur og ha kaffespleis på 
Skogtun etterpå. Her skulle det være både 
fysisk aktivitet og sosialt fellesskap!

Ettersom oppstarten ble så vellykket, har 
foreningen bestemt å fortsette med denne 
aktiviteten. Så nye datoer for første halvår 
2019 er satt opp. Dagen er fortsatt torsdag 
kl.12.00 ved Skogtun, og datoene er:

Januar: 24.01
Februar: 07.02
 14.02
 28.02
Mars: 14.03
 28.03
April: 11.04
 25.04
Mai: 09.05
 23.05

Etter turen er det kaffespleis på Skogtun 
for kr. 20,-. Noen ganger kaffe m/ noe attåt, 
andre ganger varm suppe. Det å komme 
inn i varmen etter en tur føles godt, og det 
sosiale er også en viktig del av konseptet 
«kløvertur».

Så vi ønsker vel møtt tilbake i 2019, og det 
er fint om enda flere ønsker å benytte tilbu-
det! Velkommen skal du være!

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

Helge Raaholdts legat for
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I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
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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
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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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Høstfest på Snertingdal omsorgssenter
Høstfesten i regi av Hjemmets venner 
ble i år arrangert i nydelig høstvær søn-
dag 7. oktober med rundt 75 til stede. 
Underholdningen sto Svein Øversve-
en og Morten Johansen for, med sang, 
trekkspill og ukulele. De stiller med 
glede opp på slike arrangementer og 
gir deltakerne gode opplevelser med 
kjente og kjære sanger i «lett og ledig 
innpakning.» Felles for framføringene 
til Morten og Svein er at de frister til 
å synge med og danse til, noe flere be-
nyttet seg av, ikke minst Elna Sveum 
på 83 og Solveig Alund på 88 år. Den-
ne gang fikk vi blant annet høre «Kjære 
vakre vene», «Vid din sida jag önskar 
…» (Sven Ingvars), «Hun kom som en 
engel» (Jonas Fjeld), Åge Aleksander-
sens «Levva livet» (Sola som gikk ned 
i kveld), og «En slant til trikken hjem». 

Det å møtes og snakke sammen er 
viktig på disse festene. Praten ved bor-
dene går livlig, og latteren sitter løst. 
Undertegnede tok en prat med ekteparet 
Olav og Sonja Olsen og sønnen Rune. 
De er nordlendinger, fra Fiplingdalen 
nordvest for Børgefjell nasjonalpark. 
Ekteparet var inntil 2012 bosatt i Mo-
sjøen, men lot seg overtale av sønnen 
Rune til å flytte til Gjøvik i 2012. Han 
hadde selv fått seg arbeid i området og 
flyttet nedover i 1985. De trives alle 
godt og har ikke angret på at de gjor-
de «østlendinger» av seg. Olav er på 
dagsenteret ved Snertingdal omsorgs-
senter to dager i uka og bor i tillegg på 

omsorgssenteret en uke hver sjette uke. 
Han er en blid og omgjengelig kar som 
sprer glede rundt seg og trives svært 
godt med tilbudet han får. Familien 
lovpriser Snertingdal omsorgssenter og 
sier de der møter folk som bryr seg og 
tar seg tid til den enkelte. Å delta på 
høstfesten og liknende arrangementer 
gjør at de blir bedre kjent med stedet 
og tilbudet faren/ ektemannen får.

Arrangementet ble ledet av leder i 
Hjemmets venner, Åse Irene Engen. 
Hun innledet med å lese Einar Skjæra-
asens «Himlen blåner for vårt øye» og 
avsluttet med «Fager kveldsol smiler». 
Helt til slutt takket hun for alle bidrag 
og for oppmøtet.

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Elna på 83 og Solveig på 88 benytter 
anledningen til å få seg en svingom

Nordlendingene Sonja, Rune og Olav 
Olsen, nå bosatt på Gjøvik, trives og 
sier seg godt fornøyd med Snertingdal 
omsorgssenter

Svein Øversveen og Morten Johansen skaper mye glede gjennom sin sang og musikk

Åresalg hører med og gir Hjemmets ven-
ner gode inntekter. Foreningen sponses 
blant annet med fruktkurv. Her poserer 
Andre og Hauk med fanget fullt av frukt

Kaffemaskina stakk Inger Åshild Lys-
haugen av med. Denne ble overrakt av 
leder i Hjemmets venner, Åse Irene En-
gen

På en slik tilstelning har omsorgssen-
teret «alle rettigheter» hva gjelder mat, 
med snitter som bugner av godt pålegg 
- både kjøtt, fisk og ost, vakkert dandert. 
På høstfesten hører varm kakao med. I 
tillegg vanker det kaker til kaffen 
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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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«Snertingdal har imponert oss» Kirkevalg 2019
Lørdag 5.desember 1959 var en stor dag i Snertingdal. Da ble 
Gamlehjemmet i sentrum av bygda innviet. Ordene over er sak-
set fra fylkesmann Hans Gabrielsens tale i forbindelse med inn-
vielsen. Det som imponerte var at «… Snertingdal på minimum 
av tid har fått reist et så usedvanlig vakkert og rimelig gamle-
hjem. Det er godt gjort av en så forholdsvis liten bygd å ta et tak 
som dette.» Også ordfører Tandberg kom med ros, ikke minst til 
en «alle tiders» byggekomite.  

Snertingdal var den gang egen kommune, og mange var de 
som ga sine bidrag til at byggeprosjektet kunne la seg gjennom-
føre. Snertingdal sanitetsforening skaffet møbler og annet utsyr 
samt la ned en betydelig innsats i forbindelse med innvielsen 
- som vask og rydding, sying av gardiner - og «kjøkkentjenes-
te» med bevertning på selve innvielsen. Leder i foreningen, for-
mann Aslaug Kalbakken, fortalte at basarer i deres regi hadde 
innbrakt kr.15.000,- netto (nærmere 200.000,- i dag), og at en 
tidligere formann i Snertingdal Sanitetsforening hadde stoppet 
henne på Gjøvik og gitt kr.1000,- (i dag ca. kr 13.000,-). Fru 
Kalbakken hadde fått beskjed om at det var mer å hente dersom 
det skulle være behov for det. Hun framhevet at de i arbeidet 
med møbler og øvrig interiør hadde hatt god hjelp av interiørar-
kitekt Arne Ligården, også han fra Snertingdal. Ellers vanket det 
en flott morter og sanitetsflagg som gave fra sanitetsforeningen. 

Snertingdal Bondekvinnelag skjenket åtte vakre reproduk-
sjoner til hjemmet, overrakt av lagets formann Marianne Ou-
denstad. Flere prominente gjester kom med hilsninger og overr-
akte gaver på tilstelningen; Menighetsrådets leder Olav Rysstad 
overrakte bibel og salmebøker, mens formannen i styret for 
Gamlehjemmet, Lars Onsrud, i sin hilsning påpekte det viktige 
i at det rådet «en god ånd» på hjemmet, noe han mente ville bli 
ivaretatt under bestyrerinne Ruth Danielsens ledelse. Under inn-
vielsen kunne organist Kåre Lilleberg glede forsamlingen med 
musikk av Grieg, spilt på Gamlehjemmets eget orgel.

Even Oudenstad fra Snertingdal var formann i byggekomite-
en, mens arkitekt Magnus Wold hadde tegnet huset. Det var ikke 
tvil om at gleden var stor over at de gamle i kommunen nå kunne 
bo på det nye gamlehjemmet framfor det gamle aldershjemmet 
på Rusten som ble ansett å være uegnet, ikke minst hvis det skul-
le bli brann. Nå kunne 25 av kommunens eldre flytte inn i nye, 
fine og trivelige lokaler i bygdas sentrum, lokaler som skulle 
holde seg bra fram til nye krav til blant annet brannsikkerhet 
kom tidlig på åttitallet. Nye fløyer ble da i løpet av noen år bygd 
i tilknytning til bygget fra 1959. Dette er fortsatt i bruk, ikke 
som boligrom, men som kjøkken, spisestue kontorer, møterom 
med mer.

Bakgrunnen for denne omtalen er en artikkel i hver av avisene 
Oppland Arbeiderblad og Samhold mandag 7. desember 1959, 
i denne sammenheng utlånt av Bror (Olav) Kalbakken. Det er 
sagt at «uten historien henger vi i luften». En takk til Bror for 
dette bidraget.

Tekst: Magnar Sjevelås

Hvilken retning skal Den norske kirke ta videre? 
Hva bør kirka prioritere og satse på? Neste år har du 
som er medlem av Den norske kirke igjen mulighet 
til å påvirke dette. Da er det tid for valg av nye me-
nighetsråd og bispedømmeråd. Stemmerettsalderen i 
kirka er 15 år, så man kan stemme fra det året man 
konfirmeres.

Du har mulighet til å påvirke menighetsrådsvalget 
allerede i nominasjonsprosessen ved å foreslå kan-
didater for menighetens nominasjonskomité. For å 
kunne velges må man fylle minst 18 år i 2019, være 
medlem av Den norske kirke og bo i soknet. Det er 
også mulighet for å stille alternativ liste, og fristen 
for alle listeforslag til menighetsrådsvalget er 30. 
april kl. 12. Dersom det kun foreligger én liste, vil 
det være mulighet for supplerende nominasjon. 
Du har også mulighet til å påvirke bispedømmeråds-
valget i nominasjonsprosessen. Bispedømmerådets 
oppgaver er blant annet å ansette prester og lede ut-
viklingen av bispedømmet som helhet. Medlemmene 
av bispedømmerådet sitter også i Kirkemøtet, Den 
norske kirkes «Storting». I 2017 vedtok Kirkemøtet 
likekjønnet vigsel i Den norske kirke, og de neste 
årene vil Kirkemøtet ta stilling til mange andre saker 
som har stor betydning for kirken. Menighetsrådet 
tar imot forslag på kandidater til nytt bispedømme-
råd og skal innen 1. mars 2019 foreslå inntil fire kan-
didater som har sagt seg villige til å stå på valg. Det 
er også mulig å stille alternative kandidatlister til bi-
spedømmerådsvalget, slik «Åpen folkekirke» gjorde 
ved forrige valg. Også fristen for dette er 30. april 
kl.12. Dersom det ikke stilles alternative lister, blir 
det mulighet for supplerende nominasjon på nomi-
nasjonskomiteens liste. 

Kandidatlistene til menighetsrådsvalg og bispedøm-
merådsvalg skal ha minst 40 % representasjon fra 
hvert kjønn og minst 20 % representasjon av kandi-
dater under 30 år. Fram mot valget vil kandidatene 
bli presentert i menighetsbladet og på nett. Kirkeval-
gene skjer samtidig med, og i lokaler i umiddelbar 
nærhet av, valg til kommunestyrer og fylkesting. Fra 
10. august 2019 er det mulig å forhåndsstemme ved 
minimum ett av kirkekontorene i kommunen. Har du 
spørsmål om noe av dette, er du velkommen til å ta 
kontakt med Hamar bispedømmekontor på telefon 
625 50350 eller e-post hamar.bdr@kirken.no.
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Temakveld i Nedre Snertingdal Sanitetsforening - på Skogtun 
8. oktober 2018

Historiegruppene med 
julebord på Lindheim

Mange møtte opp for å se Saowaluk Bergh, bedre kjent i Snertingdal som « Tutta Fruktkunstner» i aksjon. Hun demon-
strert nydelige kunstverk hvor hun først laget en rosebukett av vannmelon. Dette var et arbeid som krevde presisjon og 
tålmodighet, noe Tutta behersket. Hun førte kni-
ven med stø hånd.

Vi fikk også demonstrert noen enklere måter å 
pynte på, som med nokså enkle knep kan pynte 
opp f.eks. med agurk, purre, rødløk og paprika. 
Mange knipset ivrig bilder for å huske hvordan 
hun laget de fineste rosetter, for å overføre dette 
til eget kjøkken. Hun viste og forklarte for et in-
teressert publikum.

Etterpå ble det servert kveldsmat, og alle hyg-
get seg rundt langbordet, og praten gikk. 

Tekst og foto: Turid Skundberg

Facebookgruppa, Snertingdals historie, Nedre Sner-
tingdal historiegruppe og Snertingdalstreff hadde felles 
julebord på Lindheim 27. november.

Per Arnulf Kristenstuen ønsket velkommen og Guro Sissel Fin-
stad leste diktet «Hilsen til Snertingdal» av John Gustav Halden. 
Per Arnulf og Ann Katrin Bredesen hadde laget historie- quiz hvor 
Snertingdal sto i fokus og våre små grå fikk noe å bryne seg på på. 
Videre var det kaffepause med karbonadesmørbrød og bløtkake. 
Etterpå var det åresalg med trekning av mange fine gevinster. Til 
slutt viste Per Arnulf en video fra Snertingdal som Ann Katrin 
og Knut Låsby hadde laget og Guro Sissel leste tre dikt. Alt i alt 
en hyggelig kveld i november mørket.               Ref. Bernt Nygård

Du grønne glitrende tre, god dag!
Vi har mange fine julesanger, men når juletreet står fer-
digpyntet i stua, er det vil ingen julesang som passer 
bedre enn; «Du grønne glitrende tre, god dag!».

Egentlig er det en barnesang forfattet av den danske 
skolemann og dikter Johan Krohn. Han skrev flere bar-

nebøker som var svært utbredt før og etter århundre-
skiftet. Mest kjent ble «Peters jul» (1866) hvor denne 
julesangen var med. Den mest brukte melodien er skre-
vet av Christopher Weyse, men Edvard Grieg har også 
komponert en melodi til «Du grønne glitrende tre, god 
dag!».

Du grønne glitrende tre, god dag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne

med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!

Ja, den må skinne
for den skal minne
oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne vår Herre tente;
den skulle vise vår jord at han

den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen
gikk engledansen

om Betlehem.

Om Jesusbarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt der hjemme;
Vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.

Når stjernen skinner
om ham oss minner

vårt juletre.
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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
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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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Trekningsliste fra 
Snertingdal menighets 
basar 14.oktober 2018
Loddsalget ved årets menighetslotteri/basar innbrakte kr. 
54.675,34. Det må være ny rekord! Det er gjort en kjempe-
messig jobb for å nå dette resultatet. Menighetsrådet takker 
alle som kjøpte lodd og ellers alle som bidrog til dette gode 
resultat.

Gevinst nr. 1.Bilde, Fam Åge Thingbø 
2.Skruer/plugger sett, Liv Anne og Tor Magne Norman 
3.Pute til badekar, Anders Engelien m/fam 
4.Oppheng håndklær, Hans og Margot Fladsrud 
5.Pakke, Elida og Milla U. Roland 
6.Salatslynge Erling Olstad m/fam 
7.Tovet sitteunderlag, Anne Grethe og Kjell Skunberg 
8.Gavekort Snertingdal fotklinikk, Johnny Henriksveen 
9. Bok, Karen Emilie Sveum 
10. Kopper på fat, Eli Aalseth 
11.Duk, Berit og Arnulf Bergli 
12. Gave fra Sivs hårstudio, Kenneth Skaug Lille Homb 
13. Bok, Steinar Brattlien 
14. Dusj, Erik og Sara Skunberg 
15. Oppbevaringspose skinn, Kristian Onsrud 
16. Sjakkspill, Laila og Bernt Nygård 
17. Brikker 2 stk, Berit Bergli 
18. Skål, Tove Skiaker 
19.Skjerf, Fam Arne Fladsrud  
20. Håndklær, Marie Kvernlien 
21. Gavekort Sentrum Blomster,  Inger Karin Henriksveen 
22. Lysestake m/lys, Liv og Hans Engen 
23. Lyslykter 2 stk, Jorun Laila Ulvesveen 
24. Bok, Solfrid og Kjell Ødegårstuen 
25. Såpe Skonnord Gård, Britt Engen 
26. Kaffe 2 poser, Kristina Smedstuen 
27. Bilde, Inger Bjøntegård 
28. Poncho og skjerf, William Henriksveen Stokke 
29. Pute, Kari og Inger Schiager 
30.  Pute, Berit og Arnulf Bergli 
31. Matkurv, Elsa og Magne Sveen 
32. Gavekort Frisch’s Rudshøgda, Anne Lise Aaslund 
33. Sjokolade, Helga Sveum 
34. Duk, Laila og Bernt Nygård 
35. 2 stk puter, Marte og Gunnar Tofsrud 
36. 2 sengesett, Mathias Hagaseth  
37. Cd Lars Kolberg, Joakim og Vemund Sandvold 
38. 4 stk porselenskåler, Nikolai Neumann 
39. Matkurv, Hans og Margot Fladsrud 
40. Sild 2 glass, Grethe og Torgny Kildal. 

Hovedgevinster: 
Gavekort Gjøvik Sentrum 3000kr, Tore Tveit.  
Matkurv Coop Snertingdal, Åse og Melvin Engen.

Taket på Nykirke 
ferdig restaurert
Kirkevergen skriver: Jeg synes det ble veldig fint! Ar-
beidet ble utført innenfor budsjettrammen og ferdig 
i henhold til planen. Kirken er klar for mange nye år 
med bruk. Det er skiftet en del blikk i tillegg til kom-
plett nytt tak, nye takrenner, nedløp og snøfangere. Vi 
skal også reparere noen stener på tårnet. Kirkevergen 
har hatt et veldig godt samarbeid med Gjøvik kommu-
ne og Syljuåsen AS. Med nytt tak er Nykirke reddet 
for mange år fremover, det er ingen avvik av noe slag 
(brann/ elektrisk) på bygget.

Anne Grethe Skundberg og Øyvind Austad 
leverer ut gevinster
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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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Bygdekveld på Lindheim
I høst arrangerte sanitetsforeningen i øvre dala bygekveld på Lindheim, dette for å skape litt aktivitet i bygda. De inviterte 
lokale aktører til å delta med stand og mange deltok med strikking, maling og pynteting m.m.

De arrangerte moteshow med Roger Bekkelund som konferansier og det ble servert kaffe og kaker og det var åresalg som 
gikk strykende.

Mer enn hundre var innom for å hygge seg og det 
ble på alle måter en vellykket kveld.

Fra venstre Fredrik Røkke, Ludvig Røkke, Ann Mari Blilheldt, Susanne 
Bergshaugen, Åse Bergshaugen, Luna Marlene S Solien, Jøran S Sol-
lien og Ida Sveum
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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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Boman-seminaret i Præstgar’n
Tekst og foto: Lars Harald Tjøstheim,
prest i Snertingdal 1996 – 2001

Alle i Snertingdal har fått med seg at 
det bobler i Præstgar’n. At det også 
i eldre dager har vært kreativitet i 
huset – da som nyskapende teologisk 
forskning som nådde ut i hele verden, 
det er et smalere tema og kjent mest 
blant teologer som har lest Thorleif 
Bomans verker. Ville noen komme 
til Snertingdal på Boman-seminar i 
forbindelse med Forskningsdagene 
2018?

«Thorleif Boman – residerende ka-
pellan i Snertingdal og verdenskjent 
fagteolog» var tittelen på arrangemen-
tet 26.september. Og folk ville komme. 
Både gode samarbeidspartnere, Høg-
skolen Innlandet og OsloMet – stor-
byuniversitet. Gode foredragsholdere, 
Anders Aschim (professor ved Høg-
skolen) og Gunnar Heiene (professor 
ved Menighetsfakultetet). Og de kom 
- teologer og andre interesserte i hele 
Mjøs-distriktet, og fylte opp i stuene. 
Til og med noen som reiste langt, fa-
milien Boman var representert, ved 
barnebarn og oldebarn, stilte og hadde 
med minner og skrifter etter sin berøm-
te bestefar og oldefar.

Foredragsholderne kunne da også be-
krefte historien. Boman satt virkelig i 
Snertingdal og leverte et stykke viten-
skapelig arbeid som i ulike former er 
kommet ut på en rekke språk i verden.  
Selv om oppholdet i Snertingdal be-
grenset seg til fire år, så var det nettopp 
her har utformet sin særegne teori, en 
tenkning som alle senere arbeider byg-
ger videre på. Som han selv skriver i 
Kallsboka:

- Det ser ut som alle prester trives 
godt i Snertingdal. For oss har de fire 
år vi har fått være her, vært velsignel-
sesrike. Utslitte av strev og uro i Ham-
burg kom vi hit; men i løpet av nogen 
måneder hadde jeg gjenvunnet helbred 
og arbeidskraft i den friske luft, de va-
kre, stille omgivelser og blandt gode, 
imøtekommende bygdefolk. Ja, jeg 
merket hvordan tenkeevnen var blitt 
skjerpet siden studietiden. En dag tok 

jeg frem Kants Kritik der reinen Vern-
unft. Som student hadde jeg prøvet å 
tilegne meg noget av dens innhold, 
men det lykkedes ikke. Nu derimot for-
stod jeg den helt. I Hamburg hadde jeg 
ikke hatt tid eller stillhet til å lese, nu 
begyndte jeg å studere i mine fristun-
der; den selskapelige omgang blev inn-
skrenket til det aller nødvendigste, dvs 
praktisk talt ingen ting, men jeg tror 
ikke jeg forsømte mine embedsplikter 
(jfr dagsregisteret). I 1931 skrev jeg 
en kort avhandling om den semittis-
ke tenknings egenart som blev inntatt 
i N.T.T. 1933 I. Høsten 1933 fikk jeg 
H.M. Kongens gullmedalje for en av-
handling om ”Symbol og psykologisk 
grunnlag i religiøs opplevelse”.  (ut-
drag v HO Brenner)

Foredragsholderne gav nok også de 
frammøtte et innblikk i at de faglige 
innsiktene fra Boman hele vegen har 
møtt debatt, og at det samlede bildet i 
faget med tiden har blitt et annet. Dagen 
var likevel med og hedre en usedvanlig 
selvstendig vitenskapsmann og Pre-
stegårds-teolog som har gitt gjenklang 
langt utover sin tid. 

Som beboer i huset et stykke ute i 
rekka bak Boman, var også underteg-
nede utfordret av alltid engasjerte Hans 
Olav Brenner, til å si noe på seminaret. 
Det måtte bli i form av min faste pre-
stegårds-anekdote fra Snertingdal. Den 

vitenskapelige Boman satte igjen et 
skrivebord til sine etterfølgere i preste-
boligen. I min tid ble det nok brukt til 
kjøkkenbord og stellebord, og slik sett 
et talende symbol og glimt av skiftet til 
moderne presteliv.

Jeg skrev nok aldri noen avhandling. 
Derimot var det hyggelig å bli utfordret 
av redaktør Bernt Nygård til å skrive 
om seminardagen i På kirkevangen, et 
blad jeg bidro til i fem år som prest i 
Snertingdal.

Hans Olav Brenner arbeider videre. 
Kanskje blir det en artikkelsamling 
fra 2018. Kanskje kan det bli et årlig 
Boman-seminar, da med ulike tema i 
Præstgar’n i årene som kommer.

Ved alle store anledninger er det tatt bilde her i vinterhagen. Fra venstre: Gunnar 
Heiene, Hans Olav Brenner, barnebarn Astrid Linnea Boman, oldebarn Bjørn Bo-
man Rinde og Anders Aschim på Boman-dagen 26.september
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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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Norge nå:
Kjempe bra Snertingdals reklame
Nrk programet Norge nå besøkte 
nyss Oppland og ikke minst Præst-
gard`n her i Snertingdal med pro-
gramleder Tarjei Strøm i spissen. 
Han intervjuet Hans Olav Brenner 
og Anita Krom Traaseth som kjøp-
te Præstgard`n for et år siden. Blant 
annet roste de oss snertingdøler for 
at vi hadde tatt så godt imot dem.

Elever fra ungdomsskolen presen-
terte bygda og så presenterte Inger 
Karin Ø. Lønnum og Åse Furuseth 
Rognstad fra bygdekvinnelaget 
hvordan de lager lefse og småbrød. 
Artisten Lars Kolberg som har 
vokst opp i Præstgard`n sang sin 
egen sang «Jeg hørte elva».

Det var et stort team på 10 – 15 
personer som sørget for at alt dette 
kom på lufta og bidrog til at bygda 
vår ble enda mer kjent utover i lan-
det. Foto: Præstgard`n.
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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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Pepperkake-tid!
Tiden før jul er pepperkake-tid. 
Vi tenner lys, lager varm gløgg og 
spiser pepperkaker. Men først må 
vi bake pepperkakene, hvis vi ikke 
kjøper de på boks!

Pepperkakebaking er en utbredt ak-
tivitet før jul. På skoler, barnehager 
og rundt i de tusen hjem baker barn 
og voksne pepperkaker. En kjevler 
ut deig og trykker ut pepperkake-
figurer i ulike fasonger, mange la-
ger dekorative, fine pepperkakehus. 
I Bergen kan man sende inn sitt 
pepperkakebyggverk, og det lages 
en hel pepperkake-landsby som 
publikum kan se. En hyggelig før-
julstradisjon. Men når vi åpner ste-
keovnsdøra, og kjenner eimen av 
nystekte pepperkaker bre seg over 
kjøkkenet; da vet vi at det snart er 
jul.

Pepperkaketradisjonen har også 
inspirert for lyriske linjer, f.eks. 
Torbjørn Egners «Pepperkakeba-
kersang» fra «Dyrene i Hakkebak-
keskogen».

Når en pepperkakebaker
baker pepperbakekaker
tar han først en stekegryte
og en kilo margarin.
Oppi gryta smelter smøret
og det neste han må gjøre
er å røre sammen smøret
med en kilo med farin.

Og mens smør og sukker skummer
tar man åtte eggeplommer
som man rører ut i gryta
med en kilo hvetemel.
Og til slutt i gryta slepper
man en liten teskje pepper,
og så rører man omkring
og tømmer deigen på en fjel.

I sangen «Det bor en baker i Østre 
Aker» blir det også bakt pepperka-
ker.

Astrid Gullstrand har skrevet san-
gen «Tre pepperkakemenn»:

Vi kommer, vi kommer 
fra Pepperkakeland.
På veien vi vandrer 
til sammen hand i hand.
Så brune, så brune, 
det er vi alle tre,
korinter til øyne og 
knekk i venstre kne.

Tre gubber, tre gubber 
fra Pepperkakeland.
I jula, i jula vi vandrer 
hand i hand.
Men bukken og grisen 
de springer hver sin vei.
Den ene skal til nissen, 
den andre skal til deg.

Spør vi barn om hva vi skal bake 
til jul, vil nok svarene være pepper-
kaker! Man kan samarbeide om en 
pepperkakebakings-dag for store og 
små. Det skaper hygge og felles-
skap.

Her kommer en oppskrift på pepper-
kake-deig fra tidligere Skogheim 
skole i Snertingdal.

Mange kjenner den kanskje igjen 
fra pepperkakebakings-dager på 
skolen.

Oppskrift pepperkaker:

250 gram sukker
280 gram sirup
100 gram margarin
1 ss kanel
1 ss ingefær
1 ss stjerneanis

Dette smeltes over svak varme.

3 dl melk tømmes i
og det hele avkjøles

Bland i ca. 900 gram hvetemel ev. 
litt mer
1 ss natron

La deigen ligge kaldt en stund før 
utbaking.
Deigen kan ev. dobles elle halveres 
etter behov.

Lykke til med pepperkakebaking og 
ha en fin og hyggelig førjulstid!

Tekst: Elisabeth Kruse
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med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
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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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Julelyrikk med Hans Børli
Hjemstedet til Hans Børli var plas-
sen Børli ved sjøen Børen ved sør-
grensa av Finnskogen i Eidsskog 
kommune. Hans Børli satte sin mor 
høyt og i boka «Med øks og lyre» 
beskriver han minnene om moren 
ved juletider.

Han skriver: «Et minne om mor står 
spesielt klart for meg: På julekvel-
den, hvis været var noenlunde klart 
og stille, sto hun ute på bakken for-
an huset heime og nilydde østover 
skogen. Ville så inderlig gjerne høre 
klokka i Vestmarka kjerke ringe 
høgtida inn.

Men det var så langt dit, innpå to 
og ei halv mil. Likevel hendte det at 
hun kom glad innat og sa: - Nå hør-
te je kjerkeklokka, det svarm så fint 
aust i Slirtjennsbergjet.

Men jeg tror at hun i virkeligheten 
aldri hørte klokka. Det var inni seg 
hun hørte den. Hun hadde slikt et 
sinn mor.»

Ut i fra dette skrev Hans Børli diktet 
«Mors julekveld»:

Je sitter og tenker på julekveld, mor –
je mins den så vel i frå før:
Når maten sto ferdig i skåp og på bord,
og høgtida knakket på dør,

da kom du frå fjøset i nyfallen snø
med kveldsmjølka skumkvit i spann.
Og tusentall froststjerner tok til å strø
sitt sølv over helgstille land.

Du stanste på stien, - du sto der og såg
Med sinnet mot høgtida spent.
som alteret kvitduket Køsslia låg
og lys hadde stjernene tent.

Slik sto du der mangen en julekveld blå
på fjøsstien – lita og trøtt.
Men aldri hørte du klokkene slå
den kvelden da Jesus vart født.

Nei, malmljomen trøtnet 
mot granskog og tall
der langt bakom høgdenes ro.
Nærmere er det til Betlehems stall
for den som har enfoldig tro.

Om aldri ei tårnklokke dirrende klang
til deg djupt i skogen fant inn,
så tonte dog viddenes 
julekvelds-sang
mildt mot ditt menneskesinn.

Dype og vakre ord som bare Hans 
Børli kan det!

Vi ønsker alle en god jul!

Tekst: Elisabeth Kruse

Primstaven i desember
04. Barbromesse etter St. Barbra 
som led martyrdøden år 306

06. Nilsmesse: Eter St Nikolaus (bi-
skop) som ofret seg for de fattige. 
Herfra kommer skikken med jule-
nissen

13. Lucianatten. Minnedag for Lu-
cia som led martyrdøden på Sicilia 
år 304

21. Tomasmesse: Etter St. Tomas. 
Fra denne dagen ventet man ka-
kelinna

22. Vintersolverv: Sola snudde og 
det gjekk mot lysere tider

25. Juledag. Første juledag skulle 
man holde seg heime og ikke gå på 
besøk til noen

26. Stefanusdagen. Til minne om 
Stefanus som var den fyrste martyr

28. Barnedagen viser til de uskyldi-
ge barn som ble drept av kong He-
rodes
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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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Autorisert regnskapsførerselskap
Ditt lokale regnskapskontor!

Vi utfører alle regnskapstjenester
(Bokføring, fakturering, lønn, 

årsoppgjør, konsulenttjenester mm)
for alle selskapsformer innen

Landbruk og annen næringsvirksomhet.

Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176

 
post@mjosenregnskap.no

For mer informasjon: 
www.mjosenregnskap.no

Kontoradresse fra jan 2019: 
Fautvegen 11, 2836 BIRI

Julemesse på Skogtun søndag 11. november 2018
Tradisjon tro arrangerte Skogtuns ven-
ner julemesse med stor oppslutning. 
Mange utstillere var på plass med mye 
flott handarbeid. Varene viste et stort 
spenn av hva som kan være kjekt å ha, 
eller gi bort i gave. Julebaksten kunne 
man også sikre seg hos utstillerne.
Nytt av året var smaksprøver og salg 
av oster fra «Den blinde Ku - håndlaget 
gourmetost». Inger S. Rosenfeld synes 
dette var en fin anledning til å treffe 
folk i bygda, siden hun og datteren er 
godt i gang med etablering av ny oste-

produksjon i Snertingdal. Hun fortalte 
om brannen de hadde hatt i produksjon 
og lager på Ås, men at de hadde igjen 
noe ost, og at de selger i Mathallen i 
Oslo.

Hun fortalte litt om planene for Ys-
teriet i Snertingdal, at håndverkere er i 
gang og at de håper å være i hus innen 
utgangen av året. Blåmuggost har også 
tidligere vært produsert i bygda, men 
den er bare en av alle de slag som skal 
produseres her når hele produksjonen 
kommer i gang. Dette vil skape ar-

beidsplasser, som skal rekrutteres lo-
kalt. Selv skal hun pendle noe, og fort-
satt ha kontor på Ås. 

Hun fortalte videre at det vil bli ut-
salg på Ysteriet, og ser kundegrunnlag 
i lokalbefolkningen og hyttefolk. Hun 
nevner også «Askepott» men hva det-
te skal bli vil hun foreløpig ikke røpe, 
men det kan vel tenkes at det har noe 
med ost å gjøre, når de starter ny pro-
duksjon etter brannen. 

Tekst og foto: Turid Skundberg

Inger S. Rosenfeld selger håndlaget 
gourmeost fra den «Blinde ku»

Det var store mengder med husflid og 
håndverk å få kjøpt

Harald Fladsrud selger hjemmelaget 
honning

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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El-forsyning og
El. Installasjon

tlf 61 11 27 00 DOKKA
http://www.vokks.no

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

Tlf.: 61 18 37 35 - Mobil: 928 02 630 e-post: erik.hasli@c2i.net

Catering, cafe og selskapslokaler
Minnesamvær, bryllup eller bursdag?
Ta en prat med oss
Kontakt Jorun tlf. 61 18 40 80 eller
mob. 917 92265

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjøring alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops

Rørlegger
Lars Tore Skundberg

Tlf 950 88 192

l Salg og installasjon
	 av	HDG	flis-	og	vedkjeler

l  Luft/vann
	 varmepumper
l  Sanitærarbeider

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

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

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

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og 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
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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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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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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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Døpte
Norah Taje-Lønstad. 11.11.2018
Ludvig Matheo Antonsen, 
døpt i Ottestad kirke 18.11.2018
Linus Grøterud, 25.11.2018

Gravferd
Åse Marit Seegaard, 23.10.18
Kåre Kristenløkken, 30.10.18
Kåre Røstadstuen, 23.11.18
Haldis Edrun Engen,  27.11.18
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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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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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Norske Kvinners Sanitetsforening
Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
utfører omtanke i nærmiljøet

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

Slekters gang
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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

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

Søndag 16. desember
Seegård kirke kl. 19.00
3.søndag i adventstiden. 
Julekonsert med Biri 
Snertingdal kantori.

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

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. 
Anl.til dåp. Gunnarson. 
Offer: NMS Immanuel kirkens 
daghjem i Bangkok

Søndag 6. januar 
Seegård kirke kl. 16.00
Menighetens juletrefest. 

Søndag 13. januar 
Nykirke kl. 12.00
2.søndag i åpenbaringstiden 
Høymesse. Nattverd. Anl.til dåp. 
Gunnarson

Søndag 20. januar 
Seegård kirke kl. 12.00 
3.søndag i åpenbaringstiden 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Konfirmantprestasjon. Kirkekaffe.

Søndag 27. januar 
Nykirke kl. 12.00.
4.søndag i åpenbaringstiden. 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Anl.til dåp.

Søndag 3. februar 
Seegård kirke kl. 12.00
5.søndag i poenbaringstiden 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Anl.til dåp.

Søndag 10. februar 
Seegård kirke kl. 12.00
6.søndag i åpenbaringstiden 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Anl.til dåp.

Søndag 17. februar 
Nykirke kl. 12.00 
Såmannssøndagen 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Anl.til dåp.

Søndag 24. februar 
Seegård kirke kl. 12.00 
Kristi forklarelsesdag 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Anl.til dåp.

Søndag 3. mars 
Skihytta. Fastelavenssøndag. 
Sportsgudstjeneste. Gunnarson.

Søndag 10. mars 
Nykirke kl. 12.00 
1.søndag i fastetiden 
Tårnagentgudstjeneste. Gunnarson. 
Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 24. mars 
Nykirke kl. 12.00 
Maria budskapsdag 
Høymesse. Gunnarson. Nattverd. 
Anl.til dåp.

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

4. mars 2019

Møter
Snertingdal 
misjonsforening 
NLM

Søndag 16.12. 
kl. 12.00. 
Julemøte hos Inger og Åge 
Thingbø v/ Egil Grandhagen

Onsdag 6.2. 
kl. 19.00. 
Møte i Vardal menighetshus 
v/ Kjell Iversen

Torsdag 7.2. 
kl. 19.00. 
Møte hos Odd Tomter, 
Vest Torpa v/ Kjell Iversen

Fredag 8.2. 
kl. 19.00. 
Møte i Seegård kirke 
v/ Kjell Iversen

Onsdag 15.3. 
kl. 19.00. 
Misjonsmøte hos Liv Anne 
og Tor Magne Normann

Søndag 28.4. 
kl. 18.00. 
Sangkveld på Betel


