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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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Påskeandakt
Påske og oppstandelsens håp
Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet kjenner vi 
godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?          
                        
At våren kommer snart, det vet vi. Så lenge det er 
tale om sol og måne, blomster og trær, kan vi være 
i en grunnleggende tillit til tilværelsen. Men at oppstandelsen fra de døde, 
og nytt liv angår oss som hendelse, kan det være vanskeligere å tro eller 
begripe. 

For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt Peter-kirka i Kairo i Egypt. I 2014 var 
det et terrorangrep her. Det var vondt å se minneplatene med bilder av de 29 
som ble drept. Da vi stod utenfor kirkeporten kom ei kvinne bort og pekte på 
bildet av ei av de drepte og sa at dette var hennes søster. Hun uttrykte sorg 
og savn i det hun fortalte, og slik ble de døde på minneplata mer enn navn.  
Dette gjorde et sterkt inntrykk sammen med det som under besøket ellers ble 
formidlet av tro, håp og tillit til at døden ikke er det siste.

I møtet med hun som hadde mistet søstera si, med kirkerommet og minne-
platene tenkte jeg på påskeberetninga der mismot og frykt bredte seg blant 
Jesu venner da han døde. Da han sto opp, vendte motet tilbake. Det sier noe 
om at Jesu oppstandelse er vårt fremtidshåp, men også en livgivende kraft 
her og nå. –Frykt ikke! sa engelen ved graven. –Fred! Sa Jesus da han møtte 
sine venner.

Ved besøket i Egypt var jeg også på retreat - og opplæringssenteret Anafora. 
Etter koptisk tradisjon har de mange ikoner og malerier. I en egen halvsirkel 
formidles historia om Maria Magdalena. Bildene viser at Maria Magdalena 
opplever seg sett av Mesteren, og at hun vil ære Ham ved å vaske føttene 
hans. Senere klamrer hun seg gråtende til korset, og i sorg går hun til graven 
og får oppleve den oppstandne i hagen. På det neste ikonet i serien ser vi 
hvordan hun forteller de andre om hva hun har opplevd. Rak og myndig står 
hun der og forteller at Mesteren lever. Hun har møtt Ham! Hun har opplevd 
kraften og håpet i møtet med den oppstandne. 

Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen. Og jeg vil gjerne legge til – og 
skaper mot og håp! Påskens budskap kaster lys over livet og døden, forso-
ning og kjærlighet, nestekjærlighet og gudskjærlighet. Det folder seg ut i sta-
dig nye nyanser i håpet som får sin sterkeste ramme i Jesus Kristus, som på 
påskedag viste oss at selv ikke 
døden kan stå imot kjærlighe-
tens kraft.

Med ønske om 
velsignet påskehøytid!

Solveig Fiske                                                                                                                                
Hamar biskop
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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

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener 
Tlf. 950 51916

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

Eiliv Revling Holm, 
eh779@kirken.no, 94973714

Hilde Engevold, 
he839@kirken.no, 41571492

Linda Grelland Gudbrandsen, 
lg334@kirken.no, 92018100

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

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

3

Oppslagstavla
Vannskade på Betel
På et av toalettene på Betel har det oppstått vannskade. 
Arbeidet med å reparere skaden er igang og største del av 
kostnaden dekkes av forsikringsselskapet. Bedehusfore-
ningen må likevel dekke en egenandel på 16- 17000 kr. 
Vi håper at noen kan bidra med økonomisk støtte slik at 
utgiften blir lettere å bære for bedehusforeningen. På for-
hånd takk.

Med hilsen Betel Bedehusforening
Bankkonto 0530.02.26894
VIPPS 549263

Påskesangkveld i Biri kirke
Før jul er kalenderen ofte fylt opp av julekonserter og arrange-
menter der vi synger julesanger. Vi har ikke like mange anled-
ninger til å synge alle de fl tte påskesangene vi har. Søndag 7. 
april inviterer Biri menighetsråd til en kveld der vi får høre og 
synge sanger og salmer knyttet til påske og påsketiden.

Medvirkende er musikere fra Biristrand musikkforening, Biri 
Snertingdal kantori, Hanne Moesgaard Skjesol og Inger Schia-
ger.

Arrangementet er gratis, men det vil bli mulighet til å gi en gave 
til nytt orgel i Biri kirke.

Biri kirke Søndag 7. april kl. 19.00

Grønske 2019

Det blir 15-16 juni. 

Ligger an til aktiviteter 
fle e steder i bygda

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, Tlf. 458 76 201
Økonomikonsulent: Arnhild Kløvrud, Tlf. 458 76 210

Årets konfirm nter
Nykirke 01.09. Kl. 11:00
Engum, Ole Martin Bergli
Ruud, Fredrik
Evenstuen, Emma Aalseth
Valhovd, Mari

Seegård kirke 15.09. Kl. 11:00
Fougner, Even Aaberg
Grøterud, Sigurd
Volden, Viktor Ringsveen
Bratlien, Ida Marie
Bråten, Ingeborg Nordstad
Engen, Selma Mekdelawit
Henriksveen, Mia
Krognes Brynjulfsen, Malin Helene
Myrberg-Hoff, Celine
Randen Egeberg, Tonje

Velkommen til dåp
I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folkeregis-
teret når medlemmer i Den norske kirke har fått barn. På 
den måten har det vært lett for menigheten å kontakte de 
nybakte foreldrene og invitere til dåp og samtidig infor-
mere om kirkens tilbud til baby og småbarnsforeldre. Men 
det var det slutt på 1. oktober 2018.

Lurer du på noe angående hvilket tilbud som vi i Sner-
tingdal kan tilby, eller har lyst til å melde ditt barn inn 
til dåp. Så kan du enten lese på hjemmesiden, kirken.no/
gjovik og på facebook, Snertingdal menighet, eller ta 
kontakt med: Kirkekontoret Gjøvik, Strandgata 13 A,  
Tlf. 45876201

Præstgar'n Fortsetter »
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kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
å åpne pakker.

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Giro i bladet
Kontingenten på menighetsbladet «På Kirkevangen» er kr 
200,- innenbygds og kr 250,- for de som sendes utenbygds. 

Større og mindre beløp mottas også med takk. Det er det-
te som sammen med annonseinntektene fi ansierer  ”På 
Kirkevangen”. Derfor er det viktig at så mange som mulig 
betaler for bladet. 

Bankkonto nr. er 2010.27.02175. 
Du kan også bruke vipps nr. 111901 merk Kirkevangen.

Tusen takk til alle som vil støtte oss.  
Hilsen menighetsrådet og oss i redaksjonen.

Vårkonsert i Seegård kirke 
Søndag 26.mai kl. 19.00 inviterer Snertingdal menighetsråd og 
Biri Snertingdal kantori til tradisjonell vårkonsert i Seegård kir-
ke.
Koret har øvd inn et repertoar som består av en blanding av 
vårsanger og sanger de har hatt på repertoaret denne korseson-
gen. 
Det blir også allsang og opplesning.
Vi tror dette blir en fin konsert som vi håper snertingdølene og 
andre vil møte opp på i forsommerkvelden.
Etter konserten er det enkel servering på kirketorget.

Seegård kirke
Søndag 26.mai kl. 19.00
Gratis inngang

Formiddagstreffet i Seegård kirke
fortsetter med  hyggelig sosialt felleskap med bl.a. bevertning, 
allsang, andakt/ foredrag og åresalg. Treffet starter kl. 10.30, og 
varer til kl. 13.00. Velkommen!

Mandag 25. mars
Mandag 29. april
Mandag 27. mai

Snertingdal pensjonistforening 
har møte 1. onsdag i måneden. 
Begynner vanligvis kl. 17.30. 
Neste møte er på Lindheim 3. april.

Bibeluke på Vardal Menighetshus 
26., 27., 29. og 30.3. 
ved Egil Grandhagen. De tre første kveldene 
starter kl.19. Lørdag kl.12. 
Vi skal gjennomgå det meste av 2. Timoteus brev, 
det siste brevet Paulus skrev. 

Menighetsrådet 
vil rette en varm takk til bygdekvinnelaget, sanitetsforeningene 
og alle andre frivillige medarbeidere som driver frivillig arbeid 
i Snertingdal menighet. Også en hjertelig takk til ansatte i me-
nigheten.

For Snertingdal menighetsråd 
Svein Øyvind Austad, leder 

Snertingdalstreff, kalender 
26.mars kl. 19.00 Lindheim. Tema ikke bestemt.
30.april kl. 19.00 Lindheim. Tema ikke bestemt.

26.mai. Rusletur langs Gamlevegen. Start fra Finnbrua, som lig-
ger ved fv. 249 ca. 0,7 km. vest for Snertingdal Ysteri. Vi starter 
kl. 10.00 og går til Ringshella ved grensa mot Torpa. Hele turen 
er ca. 8 km. Det blir mange stopp underveis, hvor det blir ori-
enteringer om gårdshistorie m.m. Ca. halvveis passerer vi Gil-
bergsrovegen, hvor det er mulig å avbryte eller starte turen, hvis 
man ikke ønsker å gå hele turen. Det må være oppholdsvær.

28.juni. Busstur sammen med Snertingdal pensjonistforening 
med bla. omvisning på Det kongelige slott, Oslo. Påmelding til 
Bjørn Øversveen tlf. 901 95523  eller Bernt Nygård tlf. 952 40550 
innen 1. juni.

14.august. Rusletur til Teglverket ved Rådalsbekken, sammen 
med Nedre Snertingdal Historiegruppe. Fremmøte ved Skytter-
huset, Elvedalen kl. 18.00

Fortsetter »

Nedre Snertingdal Historiegruppe
Årskalender 2019 
Tirsdag 9.april  kl. 19.00 
Krigsminner fra Snertingdal  
v/ Frank Solbakken, Snertingdal Skole

Tirsdag 7. mai  kl. 19.00 
Boplasser i Nedre Snertingdal v/Roy Magne Sveen

Søndag 26.mai  kl. 10.00 
Rusletur langs Gamlevegen i 
Øvre Snertingdal fra Finnbrua til Ringshella
Felles med Snertingdalstreff

Onsdag 12. juni. 
Rusletur fra  Lindstad -Aalkytrud – Skavdalen. 
Oppmøte kl.18.00 Parkering Øvreveg 430, 
Hans og Solfrid Ødegård

Onsdag 14.august. 
Rusletur til Teglverket ved Rådalsbekken. 
Fremmøte Skytterhuset, Elvedalen kl. 18.00

Onsdag 11. september. 
Rusletur Seegård Kirke – gamlevegen til Skogheim skole. 
Oppmøte Seegård Kirke kl.18.00 
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Kirkerotter i Seegård kirke 
Mandag 4. mars kom mellom 70 og 80 små og store til Seegård for å se om det var noen kirkerotter der. Og riktignok der 
traff de kirkerottene Fredo og Vesle og vesle Lea mus samt Kari prest. Bak rottene var skuespillerne Mari Cathrine Bro-
stuen Hagen og Jo- Terje Sagrusten Høyesveen. Opphavsmann til Kirkerottene Kristian Sandmark ønsket velkommen. 
Under forestillingen fortalte rottene og Kari prest en historie om hvor trist det er å miste vennene sine og om hvor godt 
det er å finne de igjen.

Etter forestillingen serverte menighetsrådet saft, kaffe og kaker.
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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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Natta syng sine songar
Kan én natt legge et helt samliv i grus? 
Hvor mye må et ektepar gå igjennom 
før de klarer å bryte fra hverandre? Med 
utgangspunkt i Jon Fosses dramatiske 
verk ”Natta syng sine songar” ønsker vi 
å forske i det klaustrofobiske og i blant 
destruktive i enkelte parrelasjoner. Ved 
kutte tre av karakterene i stykket, og 
kun fokusere på ekteskapet mellom 
Den Unge Mannen og Den Unge Kvin-
na, ønsker vi å gå dypere inn i oppfat-
ningen om at det underliggende i alle 
parrelasjoner er noe mostridende, noe 
som både trekker oss mot hverandre 
og drar oss hva hverandre. Er hat og 
kjærlighet virkelig motsetninger? 
Hvor langt er det egentlig fra den ene 
følelsen til den andre? Vi håper å fi -
ne frem til noe universelt og smer-
tefullt gjenkjennelig i en tilspisset og 
ekstrem situasjon, noe som er like 
menneskelig som det er feilbarlig. 

Ved å ta i bruk Præstgar’n i Snerting-
dal, som nå fungerer som et kulturhus 
under Hans Olav Brenner og Anita 
Krohn Traaseth, kan vi invitere publi-
kum inn i ekteparets hjem, der skillet 
mellom publikumsplass og scene viskes 
ut. Jon Fosse er kjent for å skrive dra-
matikk som beskriver og eksponerer et 
liv på bygda. I stedet for å ta bygda med 
til scenen, tar vi scenen med til bygda. 
Forestillingen er et innblikk i hva som 
egentlig foregår innenfor hjemmets fi e 
vegger når alle dører er lukket og alle 
lys er slukket.
 
FORESTILLINGSDATOER: 
30.03.19 kl 14:00 - Førpremiere 
30.03.19 kl 19:00 - Premiere 
31.03.19 kl 14:00 - Forestilling 
31.03.19 kl 20:00 - Forestilling 
 
06.04.19 kl 14:00 - Forestilling 
06.04.19 kl 19:00 - Forestilling 
07.04.19 kl 14:00 - Forestilling 

07.04.19 kl 19:00 - Forestilling 
 
27.04.19 kl 14:00 - Forestilling 
27.04.19 kl 19:00 - Forestilling 
28.04.19 kl 14:00 - Forestilling 
28.04.19 kl 19:00 - Forestilling 
 
Pris på forestilling: 250 kr per billett.  
Billetter kan kjøpes på 
www.gjovikkultursenter.no, 
eller kjøpes i døra før forestillingsstart. 

Kun 30 publikumsplasser 
per forestilling. 

Skrevet av: Jon Fosse 
Regi/manusbearbeidelse: Maud Mon-
ceyron Jonassen 
Skuespillere: Andreas Koschinski Kvis-
gaard og Maud Monceyron Jonassen 
Plakatfoto: Jan Tore Øverstad 
Spillested: Præstgar’n i Snertingdal 
I samarbeid med Præstgar’n ved Anita 
Krohn Traaseth og Hans Olav Brenner.
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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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Agenter søkes til hemmelige oppdrag. 9 åtteåringer møtte i Nykirke søndag 10. mars 
for å løse forskjellige oppdrag, spise mat, lekte inne og ute. De var også på opp-
dagelsesferd i kirketårnet. Der var det mørkt og småskummelt. Tårnagentene syntes 
kirkeklokkene var store og fine. Dagen begynte med deltakelse i gudstjenesten, med 
inngangsprosesjon og tårnagentsang. Deretter kirkesaft og kaker og lederne organi-
serte forskjellige leker, folk fra menighetsrådet grillet pølser og alle de aktive barna 
syntes de hadde hatt en fin og lærerik dag i kirken.

Tekst og melodi: Kristian Sandmark

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

Tårnagenter - det er vi.
Tårnagenter - det vil si:  
Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har.

Tårnagenter - det er vi. 
Tårnagenter - det vil si: 
Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har.

TårnagentsangVellykket tårnagenthelg 
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Norske kvinners sanitetsforening har de seinere åra satt stort fokus på strikking. 
Noen har strikket til asylsøkere mens andre har strikket til barn av Norwegian-an-
satte, i flyselskapets farger selvfølgelig. Også i Snertingdal har strikking «kommet 
på moten», og Midtre Snertingdal Sanitetsforening har en tid nå arrangert strikke-
kafé torsdager i like uker (uke 10, 12, 14 osv.) Strikkekaféen arrangeres på Tabor 
i tidsrommet kl.11.00 til 13.00. Her vanker det kaffe og hyggelig prat, ved siden 
av strikkingen som er hovedformålet. Det strikkes til privat bruk, men mange av 
deltakerne gir gevinster til foreningen av det de strikker, noe sanitetsforeningen er 
svært glade for. 

Dette er et lavterskeltilbud hvor ALLE ønskes velkommen - det er ikke nødvendig 
å være medlem i Norske kvinners sanitetsforening. Antall deltakere varierer, van-
ligvis kommer 10 – 11 personer. På det meste har det møtt 16 stykker, og da PK var 
innom en torsdag i februar var de 10 i tallet.

Det finnes i dag forskning som tyder på at strikking gir helsegevinst! Blant annet 
kan aktiviteten fungere bra som naturlig antidepressiva, noe som kan komme til 
nytte i den «mørke årstid». Strikking kan i tillegg redusere stress, og både fingre og 
hjerne får nyttig trim. Sistnevnte kan utsette utviklingen av en eventuell demens-
sykdom.

Eneste kostnad utenom strikkeutstyr (som den enkelte holder selv) er kaffespleis. 
Så hvorfor nøle? Møt opp alle dere som har lyst (også menn)! 

Tekst og bilder: Magnar Sjevelås
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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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For over 50 år siden bestemte menighetene i 
Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon 
til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. 
Fasteaksjonen er i dag den nest største innsam-
lingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen. 
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter 
fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra as-
keonsdag. Fasteaksjonen arrangeres over hele 
landet og her i Snertingdal er det tirsdag 9. april 
fra kl. 18.00.

URENT VANN DREPER 
FLERE ENN KRIG
I årets aksjon har vi besøkt et av Kirkens Nød-
hjelps prosjekter i Somalia. Brønnene til Kir-
kens Nødhjelp gir rent vann til over 25.000 i 
Puntland. Her er nomadebefolkningen særlig 
hardt rammet av klimaendringene, tørken har 
tatt fra dem livsgrunnlaget og tvunget stadig 
flere på flukt. Dette er ikke noe som kan skje 
en gang i framtiden, de lever med dette nå.

SAMMEN GJØR VI EN FORSKJELL
Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær 
og hygiene (WASH) i langsiktige utviklings-
prosjekter og akutte katastrofesituasjoner over 
hele verden. Målet er å sikre menneskers til-
gang til rent vann, trygge sanitærforhold og å 
legge til rette for god hygienepraksis i fattige 
og marginaliserte lokalsamfunn. Midler fra 
fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet.

I 2017 har vi, sammen med lokale partnere, 
sikret tilgang til rent vann for 2,811,000 men-
nesker. Ved å sikre tilgang til WASH-fasiliteter 
bidrar vi  med å gi tilgang til grunnleggende 
rettigheter. For eksempel er det i hovedsak 
kvinner og jenter, gjerne i skolealder, som har 
ansvar for å hente vann til familien. Mange jen-
ter dropper av denne grunn ut av skolen fordi 
de må gå i timesvis hver dag for å hente vann.

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Angola siden 
1975. Her har tusenvis av flyktninger kom-
met fra Kongo etter opptøyer i landet de sis-
te årene. Til fasteaksjonen i fjor møtte vi på 
Innocent Nigindu – en kongolesisk flyktning i 
leiren Dundo. Han hadde flyktet med famili-
en sin da opprørsgrupper tok over landsbyen 
der han bodde. Innocent ble ansatt av Kirkens 
Nødhjelp for å være koordinator i leiren. Han 
er en verdifull kollega som har ansvar for hele 
vanntilførselen i leiren, å sjekke vannkvaliteten 
og følge opp vannkomiteen. Et år senere har 
vi fått tilsendt nye bilder av Innocent. Han har 
flyttet til en ny leir, men arbeider fortsatt for å 
sikre at 25.000 mennesker i leiren har tilgang 
til rent vann.

Husk fasteaksjonen 
tirsdag 9. april

Fra venstre: Kjersti Berntzen, 
Bjørngunn Neråsen og 
Åse Olava Engen

Fra venstre: Eva Haugen, 
Marry Lillesolberg og 

Ann Kristin Ødegårdstuen

Ingrid Bergli (fra venstre), 
Kari Sjevelås og 
Synnøve Brobakken. 
Også sjefen sjøl, Elise Klette, 
var til stede, men fotografen 
mislyktes i å feste henne 
til minnebrikken. 

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

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

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
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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Ny kirketjener 
Fra 1. januar i år er Ole Wilhelm Skundberg 
(39) ansatt som kirketjener i Nykirke og Se-
egård kirke.

Kirketjenerene i kommunen samarbeider og 
når han har tid skal han hjelpe til ved andre kir-
ker og kirkegårder. Ole Wilhelm er godt kjent 
i bygda er gardbruker og har vært entreprenør 
så han har brei erfaring med praktisk arbeid. Vi 
ønsker han lykke til og håper han kommer til å 
trives med arbeidet.

Babysang 
Også denne vinteren har det vært babysang i Se-
egård kirke med fin fin deltagelse fra mødre og 
barn. Et fint tiltak som vi håper fortsetter.

Påsken er kirkeårets viktigste høytid og har lange tradisjoner i mange 
land. Det hebraiske ordet for påske – Pesach er jødenes eldste og vik-
tigste festdag. Påsken er en bevegelig høytid, ikke som jul, som har sine 
faste datoer. Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn er 1. 
påskedag. Palmesøndag er innledningen til påske til minne om Jesus’ 
inntog i Jerusalem, der han ble hyllet med palmegrener.

Bibelens påskehistorie er stor og omfattende. Det handler om skjær-
torsdagens historie; om det siste måltidet med disiplene, og der Jesus 
senere ble forrådt. Langfredag markerer Jesus’ lidelseshistorie; hans 
død og korsfestelse. Flere steder er det korsvandringer på langfredag. 
1. påskedag handler om Jesus’ oppstandelse – graven var tom.
Svein Ellingsen skriver i første vers i sin Påskemorgensalme:

Nå strømmer lyset inn i våre hjerter,
med glans fra påskemorgens soloppgang.
Et vindu åpnes mot den annen verden,
mens vi tar del i Kirkens jubelsang.

Denne historien står sentralt i påskens gudstjenester i kirken, og vi mø-
ter den også i vår rike påskesalmetradisjon. Men i vår kultur er ikke 
påsketradisjonene bare en kirkelig høytid.

Påsken er ofte på et tidspunkt som representerer overgangen mellom 
vinter og vår. Vi har påskeferie – for mange med snøhvite vidder i på-
skefjellet, påskesol i solveggen og Kvikk-lunsj og appelsin i sekken.
Vi har mange ord med påske i seg; påskelilje, påskeegg, påskehare, 
påskelam, påskekort, påskepynt og påskenøtter. Og av en eller annen 
merkelig grunn er påsken også blitt krim-litteraturens høysesong både i 
film og bokform; påskekrim.

Alle har vi våre påsketradisjoner, men uansett personlig ståsted i tro 
og tvil, er det viktig også i 2019 å vite hvorfor vi egentlig feirer påske.

Tekst: Elisabeth Kruse

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

PÅ Kirkevangen er på besøk i det tidli-
gere Forbrukslaget i Snertingdalsveien 
2154 og møtes av en hyggelig sjef ved 
navn Fatima Myrseth. Sammen med 
henne er tre møbeltapetserere og en 
sjarmerende gordon setter (muligens 
skipshunden?). De er i ferd med å slutt-
føre et oppdrag på Color Magic, der vel 
90 sitteplasser skal trekkes om og hele 
1524 sitteplasser skal rengjøres og ved-
likeholdes. Dette skal gjøres i løpet av 
ei lita uke mens skipet ligger for anker i 
Oslo. Den dagen På Kirkevangen er på 
besøk har 11 fra Cleanfurn AS bodd og 
arbeidet på skipet noen døgn for å ut-
føre dette vedlikeholdet. Nå er noen av 
dem tilbake i Snertingdal for å sluttføre 
det hele. I Oslo har totalt 200 ansatte 
på båten og 200 gjestearbeidere utenfra 
vært i virksomhet for å få oppdraget i 
boks på noen få, hektiske dager. På bå-
ten inngikk for øvrig Tor Andre Bergli 
som samarbeidspartner for Cleanfurn. 
Denne kontakten ble etablert da hans 
svigerfar John Olav Toppen solgte hu-
set til Cleanfurn. Han drev med handi-
kaputstyr i bygget etter at butikkdriften 
opphørte i 2007. 

Det hele startet for 11 år siden, i Fos-
navåg i 2008, der hovedkontoret i dag 
ligger. Fatima Myrseth ble oppringt av 
Color Line; det var behov for et firma 
som kunne ta på seg større renholds- 
og vedlikeholdsoppgaver på fergene 

deres, Fantasy og Magic. Så store pro-
sjekter kan ikke den enkelte møbel-
tapetserer ta på seg, siden denne type 
firmaer er relativt små.  Fatima har tid-
ligere jobbet med reklamasjoner innen 
sektoren og hadde i den forbindelse 
opparbeidet kontakt med et stort nett-
verk av dyktige fagfolk. Hun var rette 
person å kontakte, og ikke lenge etter 
var det hele i gang. 

Fatima Myrseth er eneste fast ansatte 
og tar hånd om bestillingene. Hun har 
knyttet til seg rundt 50 samarbeids-
partnere over hele landet, alle dyktige 
møbeltapetserere og «handy» personer, 
som til vanlig jobber i småbedrifter el-
ler enkeltmannsforetak innen møbelta-
petsering. Disse leies inn etter behov 
ved større oppdrag. Det er et poeng 
at Cleanfurn ikke skal ta arbeid fra de 
mindre bedriftene. Er oppdragene små 
tar den møbeltapetserer som ligger 
nærmest «åstedet» oppdraget, er det 
større omfang og behov for stor kapa-
sitet går oppdraget til Cleanfurn. Fir-
maet driver med alt innen møbler, fra 
impregnering av nytt treverk, via ren-
sing til omtrekking. De lager vedlike-
holdsplaner for oppfølging av møbler 
de er blitt involvert i.  I arbeidet inngår 
også renholdsprodukter og opplæring 
av renholdsarbeidere. Miljø er viktig 
for dem, derfor tenker de gjenbruk av 
møblene og søker å unngå farlige kje-
mikalier til rengjøring. 

Cleanfurn stortrives med lokalene i det 
gamle forbrukslaget i Snertingdal. Dis-
se er godt egnet både som produksjons-
lokaler og som «pensjonat» når et stør-
re antall innleide kommer for å jobbe i 
kortere eller lengre perioder. Her lever 
de som en stor familie, med felles mål-
tider og sosiale sammenkomster.  Det 
meste av tida de er her går dog med til 
jobbing. Opplegget krever at det jobbes 
intensivt når oppdragene kommer inn, 
og det blir mye reising.  Industrisymas-
kiner må dessuten fraktes med der opp-
dragene er, noe som gir mye sjauing. 
Men, det understrekes at opplegget er 

Cleanfurn – i sjøfartens tjeneste fra sentrale Snertingdal 

Forbrukslaget har fått en skikkelig rehabilitering og er bygd om for å 
kunne huse både arbeidsplasser og innlosjering mens arbeidet foregår. 
Her fra stua 

Lokalene er ombygd og inneholder nå 19 sengeplasser fordelt på 7 sove-
rom, her fra ett av dem 

Her er Cato Blikfeldt i ferd med å starte til-
skjæring av møbelstoffer. Han er fra Tromsø og 
jobber til daglig i firmaet Møbeltapetserer Aslak 
Jensen

På Kirkevangen Påsken 2019.indd   9 19.03.2019   11.26.19



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175

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

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
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haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
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Tlf. 47 95 90 25
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Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
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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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lystbetont; har man lyst til å delta fin-
nes gjerne en løsning for å komme til 
Snertingdal og de større oppgavene.  
Samtidig har man eget arbeid utenom 
de oppdrag Cleanfurn får og tvinges 
ikke til å delta på alle oppdrag.  
De understreker at Snertingdal ligger 
sentralt til med kort reiseavstand til 
hele Østlandet! Det har vært et poeng 
for etableringen i dalen, som feier 5 
år nå i mars. Lokalt har firmaet vært 
involvert i omtrekking av stoler i det 
største auditoriet på NTNU Gjøvik, 
Eureka. De har også levert tilbud på 
trekking av møbler i det nye rådhuset 
på Gjøvik. Dette er ennå ikke avklart. 
Color Line er den største oppdragsgi-
veren også i dag, med en rammeavtale 
for perioden 2018 – 2022 som gir Cle-
anfurn forutsigbarhet. Jungeltelegrafen 
medvirker i tillegg til at firmaet får en-
kelte oppdrag.

Når det gjelder selve bygningen har de 
nye eierne gjort mye for å oppgradere 
og ta vare på huset. De har fått med seg 
at huset har en sterk historie i snerting-
dølers bevissthet. Vinduer er skiftet ut, 
innervegger har fått ny overflate, og 
nye rom er bygget. Stedet har i dag 19 
soveplasser fordelt på 7 soverom, stue 
og kjøkken, to dusjer og toaletter samt 
vaskerom, skreddersydd til Cleanfurns 
behov.   Det hele framstår i vakker 
drakt.  Hagen ute er også anvendelig på 

sommers tid, og kjel-
leren er ryddet og kan 
evt. gi lagerplass hvis 
det er behov for det.

Helt til sist må bemer-
kes at sjefen sjøl, Fati-
ma Myrseth, slett ikke 
er en kvinne fra fjerne-
re himmelstrøk, men 
fullblods møring. Hen-
nes far reiste til sjøs 
og oppdaget det vakre 
navnet Fatima. Han 
satte nærmest himmel 
og jord i bevegelse for 
å få lov til å døpe dat-
teren med dette opp-
rinnelig arabiske nav-
net og lyktes til slutt. 
Fatima betyr «barne-
pike», og kanskje kan 
det være litt symbolikk 
i dette for en person 
som framstår som om-
sorgsfull leder for en 
gjeng dyktige utøvere 
av møbeltapetsering 
fra det ganske land? 
Det var i hvert fall en 
fin gjeng På Kirkevan-
gen møtte i Snerting-
dalsveien 2154!

... John Gabrielsen driver til vanlig møbeltapetserverkested i Asker

Daglig leder Fatima Myrseth velger ut møbelstoff. 
Stoffene kjøpes inn fra ulike land og er av eksklusiv 
kvalitet. Under arbeid på båten er lugaren hennes sted 
for aktuelle stoffprøver 

Øyunn Røkke og …
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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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Årsmelding for 
Snertingdalstreff 
2018
Dette året er det holdt 7 møter, arran-
gert busstur til Lillehammer / Øyer og 
to bilturer, først til Bratberg gårdsmuse-
um i Biri i mai og til Kråkhuggukampen 
i august. Året begynte med årsmøte på 
Lindheim den 30. januar hvor årsmel-
ding og regnskap ble enstemmig god-
kjent. Valget ga følgende resultat:

Leder: Per Arnulf Kristenstuen, nest-
leder: Alf Andersen, kasserer: Olav 
Ringsrud, sekretær: Bernt Nygård, revi-
sor: Olava Granseth, bokansvarlig: Per 
Arnulf Kristenstuen, medlem i Kirke-
rudkomiteen: Tore Pettersen, utsending 
til styret i Gjøvik historielag: Per Arnulf 
Kristenstuen med Bernt Nygård som va-
ramann.

På møtene var det lokale innslag av film 
og bilder, Arne Martin Røste kåserte om 
Olaf Hoffsbakken, Frank Solbakken om 
Vassfaret og Olava Granseth om hus-
morvikarordningen. På møtene deltok 
Guro-Sissel Finstad med opplesning.  

30. mai var det vellykket biltur til 
Bratberg gårdsmuseum i Biri. Utrolig 
hvor mye fint gammelt utstyr Helge 
Bratberg har klart å samle på låven sin. 
Vår sommertur gikk til Lillehammer / 
Øyer fredag 6. juli sammen med Sner-
tingdal pensjonistforening. Vi besøkte 
OL museet, Maihaugen, Lysgårdbakke-
ne, kjørte gondolbane i Hafjell, besøkte 
Vegmuseet og til slutt spiste vi middag 
på Nermo hotell.

26. august var det en vellykket biltur 
til Kråkhuggukampen.

Ca 40 deltok på bilturene, 40 på bus-
sturen og på møtene var det fra 14- 26 
som gir en gjennomsnitt på 22 (25) 
frammøtte. Konklusjonen blir at vi har 
hatt nok et vellykket år i Snertingdal-
streff.
Øvre Snertingdal den 14. januar 2019.

Per Arnulf Kristenstuen                                                       
Bernt Nygård   

Kakevafler (tørre vafler)
Min mor var i sin ungdom kjøkkenhjelp  hos lensmannen i Biri og Snerting-
dal, Karl Viken, fra 1938 – 1942.

Karl Viken bodde på Diseth gård i Biri sammen med sin familie, kona  
Martha f. Sveen, barna Ingrid, Margrethe og Erling. 

Martha Viken var mye syk,  mens barna var små og hennes søster, som var 
ugift, og som alle kalte «moster» (fordi hun var mors søster) var «styrstaur» 
i husholdningen. Etter min mors utsagn: «ei stor dame som var snill og 
omsorgsfull» 

«Moster» gjorde en fantastisk jobb for familien  Viken og alle var glad i 
henne. 

«Moster» ble en alle tiders mentor for ei ung beskjeden kjøkkenjente fra 
Snertingdal.

Mor brukte å si:  « husmorskolen» , den gikk jeg på Diseth på Biri, før og 
under deler av siste verdenskrig.»

Denne oppskriften på kakevafler er fra «moster» på Diseth i Biri.

4 egg
1/4 kg farin
1/4 kg margarin
1/2 kg potetmjøl
3 ts. Bakepulver
(jeg har også i et par ts. med vaniljesukker, men det kan sløyfes)

Egg og sukker piskes til eggedosis.
Smelt margarinen
Potetmjøl blandes med bakepulver og has i røren, vekselvis  med margari-
nen.

Vaflene stekes i middels varmt jern.
Ved å langsteke vaflene blir de sprø og gyldne.

Lykke til!
Mvh. Laila Nygård

På Kirkevangen Påsken 2019.indd   11 19.03.2019   11.26.22



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175

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

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Min salme
står i Norsk Salmebok fra 2013 på nr. 14.
Salmen er; Gå, Sion, din konge i møte.

1.Gå, Sion, din konge i møte, 
Jerusalem, gled deg i Gud! 
Strø palmer med fryd for Messias, 
og vær som den ventende brud!

Omkved: 
Vær glad, vær glad!  Ja gled deg 
i Herren din Gud! 
Vær glad, vær glad 
og syng for din konge og Gud! 
 
2.Han kommer fra evige gleder, 
forlater sin stol av krystall, 
sin ære i lysets palasser, 
og legges på halm i en stall. 
Vær glad ... 
 
3.Han kommer og bringer et offer
for deg på det blodige tre, 
han dør for vår syndige verden, 
rettferdighet bringer han med, 
Vær glad ... 
 
4.Han kommer fra graven med bytte, 
og sollys i natten blir tent. 
For døde som slumrer i graven, 
er tiden i tausheten endt. 
Vær glad ... 
 
5.Han kommer til sørgende hjerter, 
og gjenreiser det som var falt. 
Han kommer i makt og skal herske 
til Gud er i alle blitt alt. 
Vær glad ...

Dette er en salme min mor, Astrid, ofte gikk å 
nynnet på. Husker jeg ikke feil var den brukt 
i frikirkemiljøer og var ikke å finne i Land-
stads Salmebok. Dette er en salme som både 
min søster Elbjør og jeg forbinder med mor.  
Hvorfor denne salmen var en hun likte ekstra 
godt, kan jeg ikke svare på, men for meg er 
dette min mors salme.

Jeg sender stafettpinnen videre til min søster 
Elbjør Ødegård.

God påske!
Finn Brobakken

Lyrikkhjørnet
Vinteren har igjen festet sitt grep. Men vi vet at det går mot 
vårligere tider. Vi har passert vårjevndøgn og det går mot 
påske. Dagene har blitt lengre og lysere. Det er dagen i dag, 
og det er dagen i morgen med nye muligheter. Erik Bye har 
skrevet en fin tekst rundt dette.

Det er diktet «Vår beste dag».

Vår beste dag
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til de hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dagen kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går, er like ny
hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte
og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag – kan bli vår beste dag.

Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått.
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,
mer, kan hende, enn vi har forstått.
Månen over tun og tak er like ny,
men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag.

Men til slutt blir det ordentlig vår! Snøen smelter og naturen 
våkner til nytt liv. Derfor vil lyrikkhjørnet avslutte med et tra-
disjonelt vårdikt av Gabriel Scott og ønske alle en god påske!

Vår
Det blinker i luften av sommerfuglvinger,
det kryper og kravler med tusen små ben,
sneen har ynkelig grått seg til døde,
og blomstene våkner, en etter en.

Blåveis og hvitveis og sneklokker åpner
de blanke små øynene, smiler og ler,
myser mot solen og morgenrøden,
og tror ikke alt det rare de ser.

Og seljen den står der med grenene fulle
av svulmende rakner med silkehår –
de ligner små lubne kattepuser –
som soler seg i den deilige vår.
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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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Årsmelding Snertingdal Sokn Virksomhetsåret 2018 
1. Menighetsrådets sammensetning - 
utvalg, komitéer og representasjon

B) Menighetsrådets sammensetning
Medlemmer:
Lene Tomter – leder tom 19.03.19, inn-
vilget fritak fra menighetsrådet resten av 
valgperioden fra 19.03.19, Svein Øyvind 
Austad - leder, (fra 19.03.18), Anne Grethe 
Skundberg – nestleder (fra 19.03.19), Lars 
L Seegård, Birgit Sigrun Brennhagen, Lars 
Tore Skundberg, Sissel Skårstad

Varamedlemmer:
1. varamedlem Arve Smedsrud, 2.vara-
medlem Gunn Marit Bjørklund Schrøder

C) Underutvalg, komiteer:
Diakoniutvalg:
Magnus Drogseth, Lars L Seegård, Olav 
Klette

Redaksjonskomite for ”På Kirkevangen”:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør, Elisa-
beth Kruse, Turid Skundberg, Magnar Sje-
velås, Haraldur Ørn Gunnarsson

D) Representasjon
Gjøvik kirkelig fellesråd:
Anne Grethe Skundberg – representant
Lars L Seegård – vararepresentant

2. Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd:
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og 
Snertingdal menigheter 
Menighetssekretær Laila Nygård 70 %, 
fratrådte stillingen mars 2018
Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen, 60% i 
Biri og Snertingdal menigheter
Kirketjenervikarer Gunn Marit Schrøder, 
Ole Christian Schrøder med flere
Fellestjenester utføres av kontorsekretær 
og økonomikonsulent 
Trosopplærerne i kirkekommunen utfører 
arbeid for alle menighetene: Karsten Torp, 
Eiliv R Holm, Hilde Engevold, Linda Gud-
brandsen 
Diakoner og diakonimedarbeidere som har 
hele kommunen som arbeidsområde: Ing-
vild Svalastoga (fratrådte juni 2018), Hilde 
Kristin Gressbakken Jarlvang, Christian 
Sporild

B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd:
Haraldur Ørn Gunnarsson – sokneprest i 
Snertingdal og Biri, 100% permisjon fra 
01.01.18- 03.04.18
William Bøhler var tilsatt som vikar, men 

ble sjukepermittert. Dag Buhaug ble der-
med vikar for vikaren.
Hanne Moesgaard Skjesol – sokneprest 
i Biri og Snertingdal, 50% permisjon fra 
01.06.18- 30.11.18
Dag Buhaug var tilsatt som vikar i permi-
sjonstida.

3. Arbeidet i menighet og menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 8 ordinære menig-
hetsrådsmøter. Det er journalført 76 saker 
dette året.
Av saker som har vært behandlet nevnes: 
Årsstatistikk 2017, Årsmelding 2017, 
Årsregnskap 2017 – med disposisjoner, 
Revisjonsberetning 2017, Regnskapsrap-
porter/ Budsjettkontroll 2018, Årsbudsjett 
2019, Offersøknader 2019, Signaturrett for 
m-rådet, Møteplan 2019, Valg på leder og 
nestleder, Fritakssøknad, Menighetsmøte, 
Menighetsbasar, Kirkegårdsdugnad, Hø-
ring: Utkast til ny Kirkeordning, Høring: 
justering av hovedgudstjeneste, Oppret-
telse av nominasjonskomitè til menighets-
rådsvalget 2019, Gudstjenesteplaner, Kon-
firmantjubileum, Trosopplæringstiltak: 
Kirkerotteteater, Tårnagenthelg, Lysvåken 
– adventsnatt i kirken, Praktiske oppgaver 
ved konfirmasjon, Frivilligfest, Gaver til 
ansatte ved fratreden, Representasjon på 
årsmøte i Kirkens SOS, Gardiner i Seegård 
kirke, Salg av oppvaskmaskin, Tilgjenge-
ligheten til Seegård kirke, utlån av Seegård 
kirke til 2 konserter

B) Menighetsmøter
Det har vært avholdt et menighetsmøte 
med orientering om det kristelige arbeidet 
i soknet. 

C) Årsstatistikk 
Nøkkeltall 2018 2017 2016
Innmeldt i DNK 2 ? 2
Utmeldt av DNK 0 ? 1
Antall døpte 11 20 12
Døpte bosatt soknet 7 14 10
Konfirmanter 22 23 13
Kirkelige vigsler  2 3 1
Forbønn for borg.lig 
inngått ekteskap 0 0 0
Gravferder  21 20 20

                     Antall/Antall nattverdgjester
Gudstj. m/nattverd 29/529 23/495 28/554
Gjennomsnittlig ant. Nattverdgjester 
pr. gudstjeneste 18,2 21,5 19,8

Nøkkeltall 2018 2017 2016                               
                            Antall/Antall deltakere
Gudstjenester på søn- og helligdager  
 39/2087 36/2386 42/2272
Gjennomsnittlig antall deltakere 
pr. gudstjeneste  53,5 66,3 54
Gudstjenester totalt 
 46/2471 42/2763 53/2849
Gjennomsnittlig antall deltakere 
pr. gudstjeneste  53,7 65,8 53,8
Familiegudstjenester/gudstj.tilrettelagt for 
barn (Julaften ikke med) 
 4/169 5/332 6/436
Gjennomsnittlig antall deltakere pr. 
familiegudstjeneste 
 42,2 66,4 72,7

                             Antall/Antall deltakere
Gudstjenester med dåp
 10/565 12/882 9/621
Julaftens-gudstjeneste
 2/235 2/204 2/204
Gudstjenester i påsken
 3/73 3/63 3/79
Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag
 0 0 0
Gudstjenester i pinsen
 1/13 1/45 1/42
AllehelgensGudstjenester
 1/84 1/73 1/75
Gudstjenester for barnehagebarn 
 2/85 2/30 2/100
Gudstjenester for skolebarn
 1/200 1/190 1/160
Konfirmasjons-gudstjenester
 3/570 2/675 1/310
Konserter, musikkandakter egne arr.
 2/214 5/723 4/325
Gjennomsnittlig oppmøte
 107 144,6 81,3
Konserter, eksterne arr.
 4/814 0 4/225

Kommentarer:
Fra 1.januar 2018 hadde Hamar Biskop 
fastsatt 50 forordnede gudstjenester i Sner-
tingdal. Dette var en betydelig nedjustering 
i forhold til tidligere forordning, som var 
65. Men justeringen gikk i riktig retning i 
forhold til det faktiske antall gudstjenester 
som ble avholdt i soknet. Det vi kan lese ut 
fra statistikken over er at totalt sett er det 
synkende frammøte ved gudstjenestene i 
soknet. Spesielt ved familiegudstjenestene 
er det mindre oppslutning.

D) Trosopplæring
Trosopplæringstiltak som er gjennomført i 
2018:
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

14

• Dåpssamtale. I dåpssamtalen blir det 
også delt ut hilsner til fadderne.

• Dåpslys med korsformet trelysestake 
gis til alle dåpsbarn

• Babysang vår 2018 med 9 deltakere
• Gudstjeneste med 4-åringer i forbin-

delse med utdeling av Min Kirkebok 
4, hvor 10 4-åringer møtte opp

• Kirkerotte-teaterforestilling i Seegård 
kirke i mars 2018 hvor 40 barn i alde-
ren 4-6 år deltok

• Utsending av div. CD, lydbok, filmer 
til barn i alderen 4-6 – 84 stk

• Tårnagentene i mars 2018. Der 9 årin-
gene blir invitert til å bli bedre kjent 
med kirken sin. Antall deltakere var 4.

• Utdeling av Bibler til 10-åringer ved 
Høsttakkegudstjeneste 23.september

• LysVåken – adventsnatt i kirken for 
12-åringer, med 12 deltakere.

Konfirmantopplæring
KonfPro 18, et konfirmantopplegg som i 
stor grad er likt for alle menigheter i kom-
munen, men med noen lokale varianter, 
ble gjennomført. Det var 24 ungdommer i 
Snertingdal menighet som deltok i konfir-
mantforberedelsene og som ble konfirmert. 
Det var 13 konfirmanter i Seegård kirke 
2.september og 11 konfirmanter i Nykirke 
16.september.

Presentasjonsgudstjenesten fant sted i 
Seegård kirke søndag 21.januar. Den før-
ste fellessamlingen for alle konfirmanter i 
kirkekommunen, KICKOFF I, ble avholdt 
i Hunn kirke 26.januar. Så fulgte en peri-
ode med lokalt opplegg med blant annet 
deltakelse i gudstjenester. Konfirmantene 
hadde også en fellessamling  i Fjellhallen 
på Gjøvik i april.

Hovedbolken av konfirmasjons-forbe-
redelsen var leiren på Bolærene utenfor 
Tønsberg i august.

Som tjenesteoppgave hadde konfirman-
tene husstandsinnsamling til Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon. Den fant sted tirsdag 
20.mars. I tillegg til konfirmanter og for-
eldre deltok også noen frivillige fra menig-
heten på innsamlingen. Innsamlingsresul-
tatet ble kr.24 111.-. Et resultat som er ca. 
kr. 5000.- lavere enn foregående år. En stor 
takk til de bøssebærere, sjåfører og admi-
nistratorer som deltok og til giverne.

Lederopplæring
Trosopplæringen i Gjøvik driver et godt 
arbeid med lederopplæring av unge. Fra 
året etter konfirmasjon er det mulig å delta 
i dette opplegget, LupY, som betyr lederop-
plæring på Ynglingen. Disse får lederopp-
læring og binder seg for en viss periode til 
å være ungdomsledere ved konfirmantlei-
rene. De gjør en stor innsats i konfirmantar-

beidet og er også delaktig ved Tårnagent-
helg” og ”LysVåken”.  I 2018 var det 3 
ungdommer fra Snertingdal menighet som 
var med på LupY.

E) Diakoni
Fasteaksjonen
Er nevnt under konfirmantopplæring. Det 
er konfirmantene som danner grunnstam-
men i bøssebærerkorpset, men det er øn-
skelig at hele menigheten skal ha et ansvar 
for fasteaksjonen. Derfor utfordres også 
voksne til bøssebærertjeneste og som sjå-
fører, spesielt blir konfirmantenes foreldre 
oppfordret til å delta som sjåfører. Diako-
niutvalget var aktive i forberedelse og ad-
ministrering.

Institusjonsandakter/gudstjenester
Stort sett pleier det være andakt på Sner-
tingdal omsorgssenter annenhver torsdag, 
men ikke alltid lar det seg gjennomføre. I 
2018 ble det holdt 19 institusjonsandakter 
på senteret.
 
Besøkstjeneste og Sjelesorg, Sorggruppe
Besøkstjeneste i menighetens regi er ikke 
registrert for 2018. Sjelesorgsamtaler 
er samtaler med enkeltmennesker uten-
om samtaler i forbindelse med kirkelige 
handlinger. I 2018 har soknepresten hatt 
3 slike samtaler. At antallet ikke er høyere 
har nok sammenheng med delvis permi-
sjon en tid av året. 

Det finnes et tilbud om sorggrupper som 
er felles i kirkekommunen

Formiddagstreff
Diakoniutvalget arrangerer månedlige treff 
i Seegård kirke, unntatt i feriemånedene. 
Det er meget god oppslutning på formid-
dagstreffene. Programmet har vært sang, 
opplesning, foredrag/kåseri, ord for dagen, 
utlodning og bevertning.

F)  Kirkemusikk
Biri Snertingdal kantori
Biri Snertingdal kantori har vært i drift hele 
året.  Kantoriet er et felles kirkekor for Biri 
og Snertingdal med eget styre og egen øko-
nomi. Kantor i Biri og Snertingdal, Inger 
Schiager, er korets dirigent og musikalske 
leder.

Kantoriet deltar i gudstjenester og me-
nighetsarrangement i begge menigheter.

I 2018 deltok koret på gudstjeneste i Se-
egård kirke 8.april og ved gudstjenestene 
i Biri og Seegård kirker på Allehelgens-
dag. Ved fellesgudstjenesten i Gjøvik kirke 
28.oktober var også koret med.

På menighetsbasarene i Biri og Snerting-
dal, henholdsvis 15.april og 28.oktober, bi-
dro også kantoriet.

Kantoriet sang «Mitt hjerte er ditt» ved 
vielse i Biri kirke 18.august.

Dessuten var det Vårkonsert i Seegård 
kirke 27.mai og Julekonserter i Seegård 
kirke 16.desember og Biri kirke 22.desem-
ber.

Kor- og solist deltakelse i gudstjenester
Foruten Biri Snertingdal kantoris deltakel-
se i gudstjenester har Gunn Inga Schiager 
Tofsrud deltatt med fiolinspill ved Lang-
fredagsgudstjenesten og på julaftensguds-
tjenestene i begge kirker. Ved konfirma-
sjonsgudstjenestene deltok Ragnhild Klette 
og Sigrid Blystad med musikkinnslag.

G) Menighetsbladet
”På Kirkevangen” kom ut med 4 nummer 
i 2018. Dette var bladets 30.årgang. Bladet 
trykkes hos Land Trykkeri på Dokka og 
opplaget er på 1250 eksemplarer. Bladet 
distribueres til alle husstander i Snerting-
dal og til en god del personer bosatt uten-
for soknet som har tegnet abonnement på 
bladet.

H) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren på høsten er blitt en 
tradisjon og en god inntektskilde. Menig-
hetsrådsmedlemmer, varamedlemmer og 
frivillige deltok i forhåndssalget av lod-
der. Det var en godt besøkt basarkveld i 
Seegård kirke 14.oktober. Biri Snertingdal 
kantori deltok med sang og diakon Hilde 
Kristin Jarlvang hadde andakt. Loddsalget 
innbrakte kr.58 255.-!

I) Frivilligfest
Menighetsrådet arrangerte fest for de fri-
villige medarbeiderne i april 2018. Her 
ble også menighetssekretær Laila Nygård 
og kirketjener Arne Myrlid takket av for 
lang tjeneste i menigheten. Grande mann-
skor deltok med sang. Soknepresten holdt 
andakt. Det var servering av gulasjsuppe, 
kaffe og kaker. Det var også åresalg.

4. Økonomi
Årsregnskapet er avsluttet og gjort klar for 
revisjon. Regnskapsavslutningen viser at 
sum inntekter i 2018 er kr.280 219. - mens 
sum utgifter er kr.291 279.- Finansinntek-
ter er kr. 1 479.-. Netto driftsresultat er kr. 9 
581.-. Bokførte interne finanstransaksjoner 
beløper seg slik: Sum bruk av avsetninger 
kr.87 446.- og sum avsetninger kr.64 341.-. 
Dette gir et regnskapsmessig mindrefor-
bruk (overskudd) på kr.13 524.-.

Saldobalansen pr.31.12.18 viser at me-
nighetsrådets beholdning i kasse/ bank er 
kr.619 567.- kortsiktige fordringer kr.3 
618,- og kortsiktig gjeld kr.18 925,-. 
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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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Menighetens avsetninger i fond er ved 
årets slutt kr.590 735.- og fordeler seg slik:

Disposisjonsfond (fritt) kr.327 217.-
Disposisjonsfond øremerket 
trosopplæring kr.  30 260.-
Disposisjonsfond øremerket 
diakoni kr.  70 492.-
Disposisjonsfond øremerket 
kirkemusikk kr.    9 248.-
Disposisjonsfond øremerket 
menighetsblad kr.153 517.-

Disposisjoner vedrørende årsregnskapet 
for 2018 foretas etter revisjon av regnska-
pet på forsommeren 2019.

Fra årsregnskapet tas det med noen nøkkel-
tatt knyttet til offer, innsamlinger og gaver:

Tekst 2018
Kirkeoffer totalt Kr.  54 738.-
Kirkeoffer til eget arbeid Kr.  35 585.-
Kirkeoffer til 
eksterne formål Kr.  19 153.-
Andre innsamlinger, 
gaver, basar etc totalt Kr.122 749.-
Andre innsamlinger, gaver, 
basar etc til eget arbeid Kr. 98 638.-
Menighetsbasaren 

(bruttoinntekt) Kr. 58 255.-
Fasteaksjonen Kr. 24 111.-

5. Bygg og Anlegg
A) Vedlikehold bygg og anlegg
Ordinært vedlikeholdsarbeid på bygg og 
anlegg er utført.

Nykirke
Et omfattende arbeid med legging av nytt 
tak ble gjennomført høsten 2018.

Seegård Kirke
Det er påbegynt arbeid med utbedring av 
adkomsten til kirka. Det er foretatt noe 
drenering, lysopplegget på kirkegården er 
flyttet til motsatt side slik at det kan brøytes 
inntil lyktene. Utbedringsarbeidet fullføres 
i 2019.

B) Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt ansvar 
å sørge for drift og vedlikehold av kirker og 
kirkegårder, er det behov for lokalt initiativ 
til å utføre oppgaver. Dugnaden på kirke-
gårdene om våren er et viktig bidrag. Flott 
arbeid ble også i år utført ved dugnaden før 
17. mai.

6. Frivillige medarbeidere
Det er mange mennesker involvert i fri-
villig arbeid i menigheten i løpet av et år. 
Noen er allerede nevnt før i årsmeldinga, 
men ikke alle. Her vil vi ta frem alle som 
utfører tjenester. Vi nevner medlemmer i 
underutvalg, kirkeverter, tekstlesere, de 
som ordner i stand og bidrar til kirkekaffe, 
pynting med blomster i kirkene, medlem-
mer i kor og korps, Bygdekvinnelaget og 
Sanitetsforeningene, misjonsarbeid - og 
alle andre, enten det er enkeltpersoner eller 
ulike lag og foreninger som på en eller an-
nen måte stiller seg til tjeneste. 

7. Takk
Menighetsrådet vil rette en varm takk til 
alle frivillige medarbeidere innenfor me-
nighetsrådets arbeidsområde og til alle som 
driver frivillig arbeid i Snertingdal menig-
het. Også en hjertelig takk til ansatte i me-
nigheten gjennom nok et arbeidsår.

Snertingdal 21.februar 2019

Svein Øyvind Austad
Menighetsrådsleder 
  
Gunhild Ekerhaugen
Saksbehandler

Årsberetning 2018 for Snertingdal pensjonistforening 
Styret har bestått av:
Leder: Svein Øversveen
Nestleder: Bjørn Øversveen 
Kasserer: Per Olav Bergshaugen 
Sekretær: Dagrun Havro 
Styremedlem: Borghild Øverstad 
Varamedlemmer: Thorild Haugerud 
 Siri Torp
 
Turkomite: Solveig Ulvesveen 
 Asbjørn Kvernsveen

Underholdningskomite:  
 Torild Aaslund 
 Åse Irene Engen

Revisorer: Bernt Nygård 
 Morten Sakshaug
 
Det har vært 2 styremøter, 10 medlemsmø-
ter, inkludert årsmøte, og julebord. Det 
har vært deltakelse på tre møter på Hon-
ne. Formannen og nestformannen deltok 
på årsmøtet i Pensjonistforbundet Oppland 
i mars, og hadde fått mange innspill på 
hvordan øke medlemsmassen og aktivitet 
i foreningen. De deltok også  på høstkon-
feransen i september.  De syntes ikke de 

hadde lært noe viktig og mente  pengene 
kunne brukes på en bedre måte. Formann 
og kasserer deltok også på et kurs om bl.a. 
den nye ordningen med at direktemed-
lemmer automatisk skal tilhøre nærmeste 
lokalforening, dersom de ikke har ønske 
om noe annet. Pr. 1. november var det 126 
medlemmer i Snertingdal pensjonistfore-
ning, herav 16. nye. Det har også vært øk-
ning i oppmøte på møtene, men det er plass 
til mange flere.

Disse har besøkt oss i løpet av året:
Februar: Etter at årsmøtet var avviklet ble 
vi underholdt av The Oldtimers.
Mars: Asmund Hellerud. Han spilte både 
på gitar og fele og sang viser av Vidar 
Sandbeck og leste stubber av Alf Prøysen.
April: Ingolf Haugerud, Trond Jostad, Roy 
Nybakk og Svein-Erik Hasle med trekk-
spill og muntre historier underholdt oss.  
Mai: Møtet ble holdt på Tabor. Mange møt-
te opp for å høre Diann Wallin orientere om 
planene og fremdriften ved bygging av nytt 
omsorgsenter.  Brødrene Berget underholdt 
oss etterpå.
Juni: Grillfest på Lindheim med ca. 60 del-
takere. Flere gjester fra Biri. Vi ble under-

holdt av Roar Stensvold og Ole Aaslund.
Juli: Sommertur til Lillehammer og Hafjell 
sammen med Historielaget. 
August: Møte på Tabor. Sixpence Broth-
ers, bestående av Kim Aske Gammelseter 
og Jan Lyshaug underholdt oss.
September: Fylkesleder Vera Holtlien for-
talte om arbeidet i Pensjonistforbundet.
Oktober: Møte på Skogtun. Per Øversveen 
underholdt oss med sang og musikk.
November: Aage Sogn sørget for en livat 
stemning.
Desember: Julebord. Kveldens gjest var 
Dag Buhaug. 

D.H., sekr.

Ingolf Haugerud, Roy Nybakk, Trond Jostad og 
Svein Erik Hasle underholdt på årsmøtet
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Vidar Sandbeck - «På skjemt og alvor»
Den 21. juli 2018 var det 100 år siden Vidar Sandbeck ble født. 
Han døde i november 2005, men sporene etter ham lever godt vi-
dere gjennom de mange tekster han ga etterverdenen, både som 
sang og prosa. Mange ville feire hundreårsjubileet for hans fødsel, 
deriblant Grande mannskor, som selv ble 70 år i 2018. De har mar-
kert Sandbeck med flere forestillinger i et jubileumsår som strek-
ker seg inn i 2019, og søndag 3. februar var turen endelig kommet 
til Snertingdal.

Kveldens konferansier, korets leder Roger Hansen, kunne øn-
ske mange forventningsfulle snertingdøler velkommen til en reise 
mot bygda Åsta i Åmot kommune i Hedmark, stedet der Sandbeck 
kom til verden som den yngste av 5 søsken. Forestillingen bygger 
på Jan Harildstads Vidar Sandbeck-kabaret for mannskor, og kvel-
dens arrangementer var ved Asmund Hellerud. Mannskoret har 
knyttet til seg flere medarbeidere, både sangere og scenearbeide-
re, og samarbeidspartner i dalen var Snertingdal Musikkforening, 
som også tidligere har samarbeidet med Grande mannskor. Arn-
finn Hasle var ansvarlig for piano og lyd og hadde med seg Geir 
Johansen  på lyd.  

Kvelden skulle by på både skjemt og alvor, med korister og 
solister som viste sann glede i sin framføring av en lang rekke 
av Vidar Sandbecks perler. Mannskoret hadde knyttet til seg flere 
gjester og medhjelpere: Lisbeth Snuggerud, Julie Tollefsrud Foss, 
Jon Terje Hansebråten, Else Lilleengen, Herborg Mellemberg og 
Wenche Berge. Flere av disse har også tidligere deltatt på arrange-
menter i regi av koret.    

I Bildilla fikk vi høre om han som sveiver og sveiver uten å få 
start «… du skulle bare høre hvis motor’n ville gå» - som teksten 
sier.  Til slutt er ferien forbi uten at familien har fått startet på den 
etterlengtede ferieturen. Dakota-Kalle handler om han som ven-
der hjem fra Amerika og nyter stor oppmerksomhet, med gulltann, 
spisse sko og det hele. Men, interessen daler etter hvert, når den 
første nysgjerrigheten gir seg. Her var Werner Hansen solist.  Gull 
og grønne skoger handler om pratmakeren som er redd kona skal 
huske alt han har drømt om og pratet om uten å gjøre noe med.  I et 
bittelite miniskjørt ble selveste politiet - i Lars Seegaards skikkelse 
– bydd opp til dans.  Hei, hei Josefine handler om to unge som ar et 
godt øye til hverandre. Gutten er imidlertid litt treg og det ser ut til 
at det like gjerne kan bli broren hans hun blir gift med. Men, i siste 
vers er broren gift med en annen og alt ligger til rette for de to som 
har ønsket hverandre helt fra ungdommen av. Solister her var Julie 
Tollefsrud Foss og Jon Terje Hansebråten. Den vakre visa handler 

om et møte mellom to unge som seinere i livet ikke skal komme til 
å treffe hverandre igjen. Her var Stein Erik Johnsen solist. Kan du 
låne meg en femmer handler om en far som har en bekymringsløs 
innstilling til livets økonomi og spør om en femmer i alle livets 
stadier, fra jordmora da gutten fødes fram til dagen da huset går Det musikalske følge er godt ivaretatt med Arnfinn Hasle ved tangentene

Asmund Kristiansen er både dirigent, regissør og tilrettelegger, i tillegg til 
at han har solistoppdrag

Noen av medlemmene i Grande Mannskor med korets leder Roger Han-
sen i midten. Han var konferansier under reisen mot Åsta stasjon.

Lisbeth Snuggerud er gjesteartist og byr på flere sentrale bidrag som so-
list. Hun har i tillegg bidratt med bilder fra korets arbeid med Sandbe-
ck-kabareten
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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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under hammeren. Han går i grava uten å ha betalt noe av sin gjeld. 
Solist her var Oddmar Finsveen. Blådansen handler om selve li-
vets elv, framført av en gruppe bestående av både kormedlemmer 
og gjesteartister. I Kjærlighetsvalsen er «kjærlighet - det beste je’ 
vet», et omkved fra gutten som ung og stormforelsket etter kort 
tid går til alters. Han får jernteppe da talen til bruden skal holdes, 
men er i fyr og flamme da han som far noen år seinere jager beile-
re som prøver å få kontakt med dattera han og kona fikk. Her var 
Børre Mathias Lilleengen solist. Blant Sandbecks mest kjente fikk 
publikum også høre Menuett i mai og På folkemunne. Omtales må 
også Pengegaloppen. Denne ble Sandbecks første store hit, utgitt 
i 1959. Her går pengetellinga på helsa løs og mannen ender opp 
med prest og klokker og en rose på sitt bryst i sin egen begravelse. 
Visa er på mange måter å anse som Vidar Sandbecks signaturlåt. 

Omtalene ovenfor omfatter kun et utvalg av det publikum fikk 
servert denne kvelden. Vidar Sandbeck er opphavsmann til rundt 
360 viser og dikt, og det er et stort repertoar Grande Mannskor 
har hatt å velge blant. Han skrev både tekst og komponerte melo-
dier til visene. I tillegg til å skrive for egen framføring skrev han 
sanger til andre utøvere - som Wenche Myhre, Thore Skogmann, 
Dizzie Tunes og Gjermund Eggen - for å nevne noen. Tekstene tok 
ofte utgangspunkt i eget liv og hverdagslivet i nabolaget. Gjennom 
samarbeid med Alf Prøysen fikk han tilgang til et nettverk som 
etter hvert skulle bidra til å gjøre ham viden kjent i Norge. Samar-
beidet ga også faglig vekst. 

Tekstene hans inneholder både humor og det som vondt var, 
spenner fra det løssluppent muntre til det melankolske i en øster-
dalsk skogsbygd. Han var innom 12 ulike yrker før sang og mu-
sikk etter hvert ble hovedgeskjeften. Dette ga ham en rik erfaring 
å høste av. Det er vel ikke feil å si at han på mange måter var en 
multikunstner. 

Til en togtur hører kaffeservering med. Halvveis til endestasjo-

nen Åsta serverte Snertingdal Musikklag kaffe og kaker, inkludert 
i billettprisen. Det smakte godt som tilbehør til en flott togreise. 
Publikum kunne etter endt reise bevege seg ut i kulde og snø, rik 
på vake opplevelser. Takk til kor, solister, gjesteartister og med-
hjelpere, og til Snertingdal Musikklag for denne fine februarkvel-
den!

Tekst: Magnar Sjevelås
Bilder: Takk til Lisbeth Snuggerud for lån av bilder fra hennes rike 
utvalg knyttet til Sandbeck-kabareten
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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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Julie Tollefsrud Foss er også gjesteartist og bidrar i flere av numrene

Koret har medlemmer også fra Snertingdal, med Lars Seegaard og …  … Ottar Hellerud som gode bidragsytere

På Kirkevangen Påsken 2019.indd   17 19.03.2019   11.26.30



SNERTINGDAL BYGDEKVINNELAG 70 år 2018

Lørdag 15. desember feiret bygdekvin-
nelaget 70 års jubileum med festmiddag 
i Steinsrudfjøset. Bygdekvinnene hadde 
bedt med seg ektefeller til en hyggelig 
markering av jubileet. Under middagen 
underholdt Gunn Inga Schiager Tofsrud 
med egenkomponerte låter på fiolin. Vi 
gjengir her jubileumsberetningen som 
ble framført under middagen: 

Snertingdal bygdekvinnelag er fortsatt ei 
aktiv forening, har et stabilt medlemstall 
på omkring tjue medlemmer. Unntaket er 
året 2012, da var vi særs aktive med ver-
ving, og medlemstallet var oppe i hele 35 
personer en periode. Laget nå må vel sies 
å være en liten, men likevel en ganske så 
driftig forening med bygdekvinner. I denne 
lille jubileumsberetningen blir det et kort-
fattet sammendrag av hva som har skjedd 
gjennom disse siste ti årene. 

Vi har hatt en variert og STOR meny på 
arbeidsplanen! Det har vært utallige mange 
temamøter hvor har tatt for oss bl.a. mat, 
drikke og baketradisjoner,  fokus på  helse, 
påske og juletradisjoner, interiør og farger i 
hjemmet, rengjøring,  trim og omvisning på 
trim-senteret, beredskapsmøte, kildesorte-
ring, bilder og kåseri fra pilgrimsvandring 
i Frankrike, levesett og mattradisjoner på 
Filippinene, bilder og foredrag fra syke-
pleiepraksis i Afrika, billedbrev fra det 
norske Amerika,  bokkvelder, teaterturer til 

Gjøvik når Riksteateret gjester scenen der, 
strikkecafe på Tones Matbar,  auksjon med 
hagestauder,  utendørs rusleturer, både med 
og uten historielaget,  bussturer til historis-
ke spel, Peer Gynt på Gålå, Kristin Lav-
ransdatter på Jørundgaard i Sel, og Bronse-
bukkene på Jevnaker, busstur til Hadeland 
Glassverk,  vandring i Hemsangen hyt-
tefelt, utstillinger, juletrefester, julebord, 
deltagelse ved de årlige olsokgudstjenester 
på Kirkerud, høsttakkegudstjenestene i 
kirkene våre, samarbeid med Kreftfore-
ningen i deres årlige innsamlingsaksjon,  
vi har støttet dette i sju år og fått samlet 
inn  nærmere 150 000 kr,  Eiktunet-dagen 
med smaksprøver og baking i Engumsstua, 
samarbeidet med de andre bygdekvinne-
lagene i kommunen, og også nabolagene 
Torpa og Nordre Land, saniteten, histo-
rielaget, bondelaget, bygdeungdomslaget, 
menighetsrådet, skolen og foreldreutvalget 
ved skolen. Vi var også samarbeidspartnere 
med kommunen i forbindelse med en stor 
undersøkelse om folkehelsa i bygda vår.

 Vi har vært på sykehjemmet med små-
brødbaking og julekakebaking. Vi har ar-
rangert suppekvelder for barn og voksne, 
aksjon sunn matglede med matlagingskvel-
der på skolen, utdeling av rotgrønnsaker og 
bygg utenfor Coop, dette har vært sentralt 
bestemte aksjonsområder og vi har fått ma-
teriell fra NBK. 

Prosjekt ‘Bygda i bevegelse’ 4 turer, 

4 årstider. Vårturen gikk fra Seegaard til 
Snartumsbrua, tema granskuddsirup, som-
merturen var på Kjenset, villblomsttur 
rundt Pinsberget, høstturen gikk til Gul-
set i Ytterroa, tyttebærplukking, vintertu-
ren også arrangert på Kjenset, en ski og 
ake-aktivitetsdag med spennende matser-
vering fra bålpanne.

Laget har deltatt på ‘Grønske’festival i 
kulturhuset Præstgar’n, med salg av røm-
megrøt og spekemat. Noen av medlemme-
ne hadde også vakt på Vardal sin stand un-
der akevittfstivalen på Gjøvik, her ble det 
solgt potetvafler.

 Laget har organisert verveaksjoner i byg-
da med stand på butikkene, og her har vi 
brukt diverse ‘knep’ for å lokke flere med-
lemmer til laget, så som halv innmeldings-
kontingent. På markedsdagen i sentrum i 
juni har vi også vært representert et par/tre 
ganger. Fra 2015 har laget også deltatt med 
rømmegrøt salg, blomsterkransbinding og 
natursti på St.Hans kvelden i Snertingdal 
Nærmiljøpark.

Alle aktivitetene våre har vi lagt til of-
fentlige steder, bortsett fra noen få unntak 
som enkelte tema-møter, årsmøte og for-
rige jubileum, som har vært avholdt hos 
noen av medlemmene. Vi prøver å bruke 
lokaliteter i hele bygda, til og med oppe på 
Skihytta i Granums-åsen, der hadde vi en 
flott bok-kveld.

Nevnes må vår deltagelse på Åpen Gård 

Bygdekvinnene som deltok på 70 årsfeiringen sammen med sine ektefeller
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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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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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i 2011, på Seegård. Her solgte vi grøt og 
spekemat til nærmere tusen besøkende!

 I 2012 arrangerte vi en meget vellyk-
ket velværekveld og ‘damenes aften’. 
Her bidro alle de kvinnelige bedriftene i 
bygda og vi fikk et innholdsrikt og mor-
somt arrangement.

Bygdekvinnelaget har arrangert tre sto-
re samarbeidsmøter med Biri og Vardal 
Bygdekvinnelag.Vi arrangerte det første 
møte høsten 2010 på vertshuset på Biri, 
der tema var barselomsorgen, og Gro Ny-
lander var hovedgjest med sitt engasje-
rende foredrag. Her var det vårt lag som 
hadde hovedansvaret.

Neste møte ble holdt våren 2011, på 
samfunnet på Gjøvik, tema Grunder på 
Kvinnevis, med Christel Kvam som kon-
feransier, og Edel Urdal fra Edel’s design 
m.fl. som foredragsholder. Her var det 
Biri som hadde ansvar for programmet.

Det tredje store møtet ble arrangert på 
Markestad, Gjøvik, tema var Fra rakfisk 
til sushi. Hit kom Arne Brimi med sin 
store matkunnskap og kåserte. Vardal 

Bygdekvinnelag stod for dette arrange-
mentet. På disse tre kveldene hadde vi 
snaut 300 besøkende. Dette var kreven-
de, givende og spennende måter å sam-
arbeide på.

Vi har vært med og samlet inn, og 
prøvd ut oppskrifter på lokal tradisjons-
mat og bakst. Noen av disse finnes på 
nettstedet tradisjonsmat.no.

 I 2008 ble det vedtatt at Bygdefolkets 
studieforbund avd. Snertingdal skulle av-
vikles, men laget kan selvfølgelig holde 
kurs fortsatt.  Det har vært bl.a. Lefseba-
king og Lag din egen hengekøye.

Vi prøver å holde tritt med utviklin-
gen og har hatt hjemmeside i mange år 
nå, www.bygdekvinnelaget.no, og vi er 
selvfølgelig på Facebook. Samler faktisk 
mange likes nå de siste ukene.

I 2017 sendte styret et forslag på et 
medlem i laget som kandidat til ‘Posi-
tivprisen’. En pris som Oppland Bygde-
kvinnelag deler ut på sitt årsmøte hvert 
år, de velger blant innsendte forslag fra 
alle lokallagene i fylket. Prisen gikk til 

mangeårig leder og studieleder Inger Ka-
rin Øversveen Lønnum. 

 I 2005 ble Inger Karin Øversveen Løn-
num valgt til ledervervet, og beholdt det-
te fram til 2014, etterfulgt av nåværende 
leder Thea Helene Slotnæs. 

I 60 årsberetningen skriver Åse Marit at 
vi må ha tro på framtida og ha tro på fort-
satt drift av laget. Dette kan trygt gjentas 
også nå når ti år har gått. Det er utrolig mye 
som har skjedd i regi bygdekvinnelaget i 
disse årene, og det positive får utvikle seg.  
Vi har lært og lært bort, spredd mye bl.a. 
matglede og kunnskap hos store og små. 
Men litt rekruttering må til for å få til dette 
fortsatt.

Og kjenner vi bygdekvinnene rett så vil 
det fortsatt bakes og kokes, pyntes, bæres 
og fraktes, både spekemat og rømmegrøt, 
kringler, eplekaker, boller, rullekaker, fest-
kaker, kaffekanner og smørbrød rundt om 
på ulike arrangementer i bygda de neste ti 
årene også.

GRATULERER med de 70 gyldne år J

Ny Start i Øst, tidligere Estlandskomiteen, har nå vært i drift i 
Oppland og Hedmark i siden 1991. 

Ting og Tøy butikkene, som er Ny Start i Øst sitt lokale arbeid, 
er en viktig del av arbeidet for å kunne drive hjelpearbeid. I disse 
butikkene har mange gjort nyttige og gode kjøp. Likedan er det 
mange som har bidratt med å gi utrolig fine klær, møbler og gjen-
stander til butikkene. På den måten er de med å bidra til at mennes-
ker i virkelig nød, får hjelp til en bedre hverdag.

Ny Start i Øst sender 35-40 trailerlass pr år med klær og gjen-
stander til Øst-Europa. Dette blir levert til samarbeidspartnere i 
organisasjoner, kirker og menigheter som driver hjelpearbeid 
blant fattige, prostituerte, rusmisbrukere, funksjonshemmede, bar-
nehjem, gi undervisning og ovenfor andre sosialt vanskeligstilte 
grupper. I tillegg gir vi som stiftelse direkte pengestøtte på flere 
millioner til diverse prosjekter Øst- og sentral Europa i tillegg til 
Midtøsten, og i noen grad i Asia.

Ting og Tøy butikkene drives av mange flotte og trivelige men-
nesker som gir av sin tid til dette viktige arbeidet. Her er opp-
gavene mange og omfattende. 

Har du ledig tid du kan gi til vårt arbeid, så vil vi sette stor pris 
på det. Her har vi bruk for folk inne i butikken til å betjene kasse, 
holde orden i hyller, tørke litt støv etc. Andre oppgaver er sortering 
av klær, kopper, kar og nyttegjenstander. Vi trenger også noen som 
har helse og initiativ til å hjelpe oss ved mottak av varer. Vi får inn 
møbler mm som skal inn i butikken eller lagres. Til dette trenger 
vi noen som er villig og kan ta et tak, som vi sier. I tillegg trenger 
vi hjelp til opplasting av de mange trailere som går ut av landet.

Vi synes selv vi har mange trivelige og gode dager i disse opp-
gavene. 

Som du ser, så har vi stor bruk for din tid, som du er villig til å 
gi oss. Dette gjelder om du kan jobbe noen timer eller dager i uka. 
«Alle bekker små, gjør en sto Å», står det i ordtaket.

Vil du gi av din tid til oss, så er utfordringen gitt til deg.
Kontakt Roy Westbye på tlf. 40210555 eller Tor Magne Nor-

mann på tlf. 40413693.

Vil du gi av din tid, til hjelp for nødlidende i Øst-Europa?
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Samtalen om abort – et bidrag fra Bispemøtet

Uttalelse fra biskopene i Den norske 
kirke

Kirken har lenge engasjert seg i abort 
som etisk, menneskelig og politisk ut-
fordring. Da loven om selvbestemt abort 
ble behandlet og vedtatt på 1970-tallet, 
var kirken en tydelig motstander av de 
endringer som ble innført. Prester og 
andre var sterke og klare i sin kritikk av 
loven i den hensikt å verne det ufødte 
liv. I dag innser vi at kirkens argumen-
tasjon ikke la til rette for en god dialog. 
Det er på tide å skape et nytt samta-
leklima. Det ønsker vi å medvirke til.  
Vi erkjenner at kirken i liten grad har 
tatt inn over seg den situasjonen som 
mange gravide kvinner har stått i, og 
har heller ikke klart å gi troverdig ut-
trykk for forståelse for kvinners erfa-
ring og de utfordringer kvinner har 
opplevd. Tvert om har kirken som 
institusjon gjennom historien vist 
manglende engasjement for kvinners 
frigjøring og rettigheter. Det bekla-
ger vi. Som kirke må vi forandre vår 
måte å snakke om abort på og hvordan 
vi ivaretar mennesker som er berørt. 
Det er på det rene at kirkens hold-
ning har påført alenemødre en kre-

vende belastning. Tidligere kun-
ne barn født utenfor ekteskap bli 
nektet dåp, og ugifte foreldre fikk 
ikke stå sammen ved døpefonten.  
Et samfunn med legal adgang til abort 
er et bedre samfunn enn et samfunn 
uten slik adgang. Det forhindrer illega-
le aborter, og fremmer helse, sikkerhet 
og trygghet for kvinner. Det blir ikke 
minst tydelig i et globalt perspektiv. In-
ternasjonalt ser vi at kirker fortsatt er 
med på å legge sten til byrden for man-
ge gravide kvinner i utsatte posisjoner. 
I Norge har vi demokratiske prosesser 
for å fastsette lover, og norsk lov gir ad-
gang til selvbestemt abort innenfor de 
første 12 uker av svangerskapet. Vårt 
fokus er ikke å reise spørsmål om lo-
vens berettigelse, men et lovverk i seg 
selv løser ikke ethvert etisk dilemma.  
Fosteret er fra unnfangelsen et liv med 
verdi og krav på vern. Medisinsk tek-
nologi gir oss nå større kunnskap, samt 
flere muligheter til å gripe inn og korri-
gere fosterets utvikling underveis. Mye 
av dette er et gode, men her reises også 
en rekke spørsmål som må avveies og 
avklares. Dette kan sette foreldre i en 
krevende situasjon.

Det er positivt at det utføres færre 

aborter i Norge, og særlig at antall ten-
åringsaborter er redusert. Det er trolig 
mange grunner til dette. De rammer 
og støtteordninger som samfunnet kan 
tilby, bidrar vesentlig og må utvikles 
videre slik at økonomiske, praktiske 
og sosiale forhold ikke blir avgjøren-
de i valget om å avslutte et svanger-
skap. Dette er også en utfordring for 
kirkens diakoni. Kirkens oppdrag er 
å fremme inkluderende fellesskap. 
Fostre med utviklingsavvik og barn 
med annerledes funksjonsevne er et 
særlig ansvar for foreldrene og sam-
funnet. Vi vil fremholde at men-
neskeverdet er gitt av Gud, og ikke 
avhengig av funksjonsevne. Alle men-
nesker kan leve fullverdige liv. Målet 
må være at ethvert barn skal få mu-
lighet til å oppfylle sitt potensial, og 
at foreldre og foresatte får adekvat 
og tilstrekkelig hjelp og støtte. Det er 
helt nødvendig at vi som samfunn leg-
ger bedre til rette for disse familiene.  
Vi vil oppmuntre til en bred og sak-
lig, fordomsfri og omsorgsfull samta-
le om disse spørsmålene fremover, og 
vil også selv forsøke å bidra til den.  
 
Bispemøtet, 15. februar 2019

Biskopene i Den norske kirke. (Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet) 
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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
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Gjøvik kirkekontor:
Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

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

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
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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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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

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

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

Bruk våre annonsører – 
de støtter «På Kirkevangen»

Odd Sveum`s salong 
Tlf. 611 84387  

 45 år med 
saks og kam

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

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og klippekort

trimsenteret@online.no
954 94 713
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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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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

* Blomster
* Interiør
* Garn
* Klær

Vi utfører alt av blomster- 
binderi, til både sorg og glede!
Vi samarbeider med  
Nettum begravelsesbyrå.

Biri
Birivegen 79
tlf: 611 85 232

Snertingdal
Snertingdalsvegen 1726
tlf: 611 80 370
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Slekters gang
Døpte
Ottar Os Markeng,  10.02.
Oliver Engen-Holt,  10.02.
Åse Kokslien,   10.02.
Madelen Hansen Sollien,  24.02.

Vigde
Marianne Gjøsti og 
Amund Jostad Lien  23.02.

Gravferd
Haldis Edrun Engen 
Marie Elbjørg Nyseth
Astrid Moen
Benny Rønningen
Hedvik Bergum

Påskemorgen
1 Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid; 
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid. 
Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid. 

2 Redningsmannen er oppstan-
den, 
er oppstanden i morgengry! 
Helvede greder, himlen seg gleder, 
himlen seg gleder med lovsang ny. 
Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry! 

3 Sangen toner, vår forsoner, 
vår forsoner til evig pris; 
han ville bløde for oss å møte, 
for oss å møte i paradis. 
Sangen toner, vår forsoner, 
vår forsoner til evig pris. 

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1843
M: Ludvig M. Lindemann i 1864 
Norsk Salmebok nr. 196
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

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

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

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

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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Åpent 08-21 (20)
Tlf. 611 78655

Utfører alle tjenester
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hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

STEINSRUDFJØSET
Særegent lokale for alles typer arrangementer

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

Adresse Øverrovegen 421, Snertingdal

Snertingdal
Drivstoff, 
kioskvarer, 
rikstotto og 
tipping.

Tlf. 611 84 318

Ønsker du annonse 
ring 952 40550

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN
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Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

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

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.
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Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
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Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
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Bekkelund

Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.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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Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

Kasenborg Thaimat
Snertingdalsv. 1726

Torsd.-sønd. kl. 14.- 19.
Tlf. 915 80557

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

Spesialsagbruk
Villmarkspanel
Laftetømmer 
Takåser + mye mer......
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24.mars – Maria Budskapsdag 
Luk 1, 39-45
Nykirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet 
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kirkekaffe
Menighetsmøte

31.mars – 3.søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet 
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

14.april – Palmesøndag
Joh 12,1-13
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18.april – Skjærtorsdag 
Joh 13,1-17
Nykirke kl.1900 – 
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet 
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kveldsmåltid

19.april – Langfredag 
Matt 26, 30-27,50
Segård kirke kl.1200 – 
Langfredagsgudstjeneste
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

21.april – Påskedag
Joh 20,1-10
Seegård kirke kl.1200 – 
Høytidsgudstjeneste
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

28.april – 2.søndag i påsketiden
Joh 20,24-31
Nykirke kl.1200 – Høymesse

Takkoffer: Menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

5.mai – 3.søndag i påsketiden 
Mark 6,30-44
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

12.mai – 4.søndag i påsketiden
Joh 14,1-11
Nykirke kl.1200 – Høymesse
Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet 
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

17.mai –Grunnlovsdag
Luk 17,11-19
Segård kirke kl.1000 – 
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

26.mai – 6.søndag i påsketiden 
Matt 6,7-13
Betel kl.1200 – Høymesse
Takkoffer: Betel Bedehus
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

2.juni – Søndag før pinse
Joh 16,12-15
Seegård kirke kl.1200 - Høymesse
Dåp. Nattverd.
Diakonidag. 
Takkoffer: Diakoniarbeidet 
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kirkekaffe

9.juni – Pinsedag
Joh 14, 23-29
Seegård kirke kl.1200 – 
Høytidsgudstjeneste
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

16.juni –Treenighetssøndag
Luk 24,45-48
Nykirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: NMS Immanuelkirkens 
daghjem i Bangkok
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 3. juni

Møter
Søndag 28. april 
kl. 18.00 
Sangkveld på Betel 
v/ Hans og Eva Gjesdal, og 
Gerd Solbakken har andakt.

Torsdag 30. mai 
kl. 17.00 på Dokka bedehus 
Kr himmelfartsdag. Tormod 
Kleiven, tidl formann i Normi-
sjon taler. Flere musikklag og 
Oddvar Hansen synger.

Lørdag 1. juni 
kl. 12.00 
Stevne i Øvre Bergegarda 16, 
Fluberg. Først spiser vi med-
bragt mat og grillmat, og så er 
det kaffe og kaker etterpå, og 
det spanderer vi. Hovedtaler 
i år er tidl. generalsekretær i 
Navigatørene, Ole Magnus 
Olavsrud, og det blir sang ved 
sanggruppa Quarts

Onsdag 19. juni
kl. 19.00 
Misjonsmøte på 
Kampebu  v/ Odd Tomter

Søndag 11. august
Stevne på Betel. 
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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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