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I midten av juni blomstret Liljekonvall. Den vokser i skog og hager. Den får 
hvite blomster i ensidige klaser, og får etter blomstring røde bær. Bladene og 
blomstene, og etterhvert også bærene, inneholder stoffer som har vært brukt som 
medisin i århundrer, men som kan være dødelige, også i mindre doser for barn 
og dyr. Siden 1982 har liljekonvallen vært Finlands nasjonalblomst, og den er 
Østfolds fylkesblomst. Navnet ”liljekonvall” kommer fra det gamle latinske nav-
net på planten, ”Lilium convallium”. Litt fritt oversatt betyr det dalenes lilje. 
Liljekonvall finnes oftest på bakken i lune skogholt. Foto: Gunn Marit Bjørklund 
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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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Andakt
Kjære Snertingdøler.

Nå er det vår og det går mot sommer. Livet kommer tilbake i naturens trær 
og busker. Det er fantastisk å se Guds skaperverk fra evighet og til evighet. 
Og blomstene på marken bryter seg frem mellom ugress og noen steder til og 
med asfalten på veien over Gravåsen. Det er skapt av Gud selv.

Det er få tider som fremkaller så mye godt av opplevelser og følelser som 
sommeren. I disse korte sommerukene kommer livet så tydelig fram, og nær-
heten til skaperverket gir nytt mot og mer glede. Vinden og vannet, solskin-
net og varmen,--- alt gir nye krefter. 

Vandring i skogen på en varm sommer dag, og bading i Abbortjernet, gjør 
at man føler seg nær skaperen, og blir lett inspirert av alt det vakre han har 
skapt. 

Sommeren er tiden for nye drømmer og ønsker, en tid hvor forpliktelsen 
handler om å leve og kjenne på det gode i Guds skaperverk. Oppleve land-
skaper. Nyte blomsten på marken.

Gud unner oss å nyte alt som er godt. Det er jo derfor Han har skapt det og 
gitt oss det. I sommerens gleder ser jeg spor av en Skaper som unner oss alt 
som er godt. Han oppfordrer oss til å la forpliktelsene hvile for en stund. 
Sommeren er mulighetenes tid til å la alt det gode i skaperverket ta tak i oss 
og gjøre noe Gud-villet godt med oss. Det gode er en gave fra Guds hånd.

Kjære alle sammen god sommer!!

Haraldur
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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

Korslien, Kari Karsrud  
Diakon 
Tlf. 92 29 72 69
E-mail:KK896@kirken.no

Sporild, Christian
Diakon 
Tlf. 97 66 28 24
E-mail: CS928@kirken.no

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

Skunberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

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

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

Eiliv Revling Holm, 
eh779@kirken.no, 94973714

Hilde Engevold, 
he839@kirken.no, 41571492

Linda Grelland Gudbrandsen, 
lg334@kirken.no, 92018100

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

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal.
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp 
mottas med takk). Utensoknsboende kan 
abonnere på bladet for kr 250,-.
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

Formidddagstreff i Seegård kirke 

Det populære formiddagstreffet i Seegård kirke som diakoniutvalget har en gang i må-
neden hadde sist gang besøk av Soknepresten i Etnedal Marit Slettum. Marit som er født 
og oppvokst i Øvre Snertingdal synes det var hyggelig å møte så mange kjente i Seegård 
kirke.

Marit fortalte om seg selv og sitt arbeid og holdt andakt.

Ellers på treffet var det allsang og trim. I pausa ble det servert mat, kaker og kaffe. Det 
var også åresalg med mange fine gevinster. Alle hygget seg og diakon Christian Sporild 
som ledet treffet ønsket  god sommer og velkommen i igjen til høsten.

Marit Slettum

Tordis Snekkerhaugen 
og Odd Nyseth ledet 

trimmen

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Oppslagstavla
Menighetsbasar i Snertingdal
Det er blitt tradisjon at Snertingdal menighetsråd arran-
gerer menighetsbasar på høsten. Slik blir det også i år. 
Loddsalget vil bli satt i gang ca. 1.september og avsluttes 
med Basar i Seegård kirke på kveldstid søndag 13.oktober.
Basaren er en viktig inntektskilde for anskaffelser i kirkene 
og til arbeidet i menigheten. For å få et godt nettoresultat, 
er man avhengig av å få en del gevinster også. Næringsli-
vet utfordres til å bidra med gevinster - og man får mange 
ting å lodde ut.

Nå vil menighetsrådet også komme med en utfordring 
til privatpersoner om å gi gevinster, gjerne håndlagde ting. 
Det er mange som syr, hekler, strikker, dreier i tre etc. 

Har du noe du har laget som egner seg som gevinst og 
som du ønsker å bidra med, så kontakt menighetsrådsle-
der Øyvind Austad (tlf. 90517195) eller nestleder Anne 
Grete Skundberg (tlf. 97751686)

Takk for den støtten du gir!

Babysang . 
Her er en fin gjeng som har vært med på babysangen. 
Karoline Øien har hatt ansvaret denne våren. Menighets-
rådet takker Karoline for fin innsats, da trosopplæringa 
dessverre ikke kunne delta i vår!
 
Vi vil gjerne opplyse om at fra høsten setter vi igang igjen 
med babysang. Vi møtes onsdag i like uker fra onsdag 
4.september. Da vil Hilde Engevold fra trosopplæringen 
være med og damene på kjøkkenet stiller også opp!
 
Velkommen til Seegård kirke 4 september, til kos og sang 
med babyen din! Etterpå samles dere i peisestua til enkel 
servering!

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

Nedre Snertingdal historiegruppe 
14.august, Onsdag:  Rusletur til Teglverket ved Rådalsbekken.
Fremmøte  Skytterhuset ,Elvedalen kl. 18.00

11. sept. Onsdag: Rusletur  Seegård  Kirke–gamlevegen til
Skogheim  Skole. Oppmøte   Seegård Kirke kl. 18.00 

8.oktober, Tirsdag: Temakveld Hoppbakker i Snertingdal 
v/ Arne Martin Røste. Temakveld i  samarbeid med  SIF 
Ski. Sted ikke avklart  kl. 19.00

Snertingdalstreff 
14. august. Rusletur til Teglverket ved Rådalsbekken, 
sammen med Nedre Snertingdal Historiegruppe. 
Fremmøte ved Skytterhuset, Elvedalen kl. 18.00
24. september kl 19.00. Lindheim. Tema ikke bestemt.
29. oktober kl 19.00.  Lindheim. Tidligere 
Husmannsplasser i Øvre Snertingdal v/ Per Kristenstuen

Formiddagstreffet i Seegård kirke
Diakoniutvalget i Snertingdal inviterer til hyggelig sosialt 
felleskap i Seegård kirke med bl.a. bevertning, allsang, andakt/
foredrag, åresalg m.m.

Treffet starter kl. 10.30, og varer til kl. 13.00. Velkommen!

Datoer for høstsemesteret 2019
Mandag 26. august
Mandag 23. september
Mandag 28. oktober
Mandag 2. desember

Årets konfirmanter
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 

Kløvertur i Nedre Snertingdal Sanitetsforening
Kløverturene fortsetter også høsten 2019. Vi møtes ved 
Skogtun annenhver torsdag klokka 12.00, går en tur og har 
kaffespleis på Skogtun etterpå.
Konseptet «Kløvertur» skal inneholde både fysisk aktivitet og 
sosialt fellesskap.
Høstens datoer er:
September: 05.09 / 19.09
Oktober: 03.10 / 17.10 / 31.10
November: 14.11 / 28.11
Vi ønsker alle deltagerne en god sommer!
Vel møtt tilbake i september 2019, og det er fint om enda flere 
ønsker å benytte tilbudet.
Velkommen skal du være!
Tekst: Elisabeth Kruse



Søndag 12. mai var det innsettel-
se av Kari Karsrud Korslien som 
ny diakon i Gjøvik kirkelige fel-
lesråd. Det skjedde under guds-
tjenesten i Biri kirke.

Kari Karsrud Korslien er en av 
tre diakoner med ansvar for kir-
kens sju menigheter og Diako-
nihuset Gjøvik. Sammen med 
frivillige og kollegaene Hilde 
Kristin Gressbakken Jarlvang 
og Christian Sporild skal Dia-
konihuset Gjøvik bli et kompe-
tansesenter for diakoni som alle 
menigheter kan benytte seg av. 
Diakoniutvalgene er de nærmeste 
samarbeidspartnerne. 

Kari gleder seg til samarbeidet, 
og hun ønsker at vi sammen skal 
bygge en bærekraftig diakoni. 

Kari kommer fra Lena på Østre 
Toten, men har i mange år vært 
ansatt ved VID vitenskapelige 
høgskole i Oslo der hun har un-
dervist i diakoni. Hun har 2 voks-
ne barn som begge bor i Oslo, og 
mannen Roy er rektor på Bente-
rud barneskole på Hønefoss. «Vi 
pendler litt begge to, men vi har 

slekt og venner på Toten,» sier 
Kari. 

Hun har jobbet som diakon tid-
ligere, men synes hun har mye å 
lære av hvordan diakoni og fel-
lesskap bygges i by og bygd nett-
opp her i Gjøvk-menighetene. 
«Folk er så hyggelige og ber meg 
inn på treff og samlinger. Da kan 
jeg lettere bli kjent,» sier Kari. 
Hun synes det er spennende å se 
hvilke talenter menighetene har 
og hva vi kan få til i fellesskap. 

Ellers ser hun etter muligheter 
for samarbeid med institusjoner 
og organisasjoner. Hun er glad i 
skog og mark og tilbyr gjerne en 
tursamtale. På torsdager klokka 
12 er det gåtur fra Engehaugen 
om man vil gå seg en tur sammen 
med andre og ta en prat. Naturen 
er en naturlig kilde til et godt liv. 
Hun blir gjerne med på tur andre 
steder om noen allerede har en 
turgruppe eller vil ta med ideen 
til en av de andre menighetene. 

Tekst: Inger Schiager
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Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95
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Gunnarsson, Haraldur Ørn
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Skjesol, Hanne Moesgaard
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Skard, John Olav
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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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Nytt fra Stiftelsen 
Snertingdal Alders- 
og Trygdeboliger – 
Stuveekeren

Fine benker 
ved Nykirke

Våren og snart sommeren har kommet 
til Stuveekeren. Styret i stiftelsen har 
hatt sitt årsmøte for 2019, og der ble 
enkelte forandringer foretatt.

Tidligere har man jo hatt en egen inn-
takskomité for utleie av boliger på 
Stuveekeren. Denne komitéen har de 
seneste årene bestått av Marit Eker-
haugen, Solveig Nyseth og Ingrid 
Bergli.

Takk til dem for innsatsen de har gjort 
gjennom flere år.

Stiftelsesårsmøtet vedtok i samråd 
med inntakskomitéen at den skulle 
oppløses, og at fremtidige søknader 
om bolig på Stuveekeren stilles til 
daglig leder, Stein Brateng. Han og to 
personer fra stiftelsesstyret vil vurde-
re tildeling av boliger i framtiden.

Ønsker du å melde din interesse, el-
ler å stå på venteliste for bolig, tar 
du kontakt med daglig leder, Stein 
Brateng, på tlf. 61 18 43 24 eller 905 
26 524.

Astrid Hellerud er valgt til ny leder 
i stiftelsesstyret, og Kåre Haugen er 
fortsatt nestleder. Ellers er det ingen 
forandring i styret.

I løpet av sommeren vil det bli bred-
bånd-utbygging på Stuveekeren, og 
alle boligene vil bli tilkoblet. Stiftel-
sesstyret vil ønske alle beboerne på 
Stuveekeren en god sommer!

Tekst: Elisabeth Kruse

Benkene på Nykirke kirke-
gård har lenge lengtet etter et 
par malingsstrøk. Det skjønte 
Svein Øyvind Austad som i 
løpet av vinteren har reparert 
og malt benkene slik at de nå 
er fine å sitte på. Tusen takk.

Ny diakon i 
Gjøvik kirkelig fellesråd
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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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2019 er valgår. Det er valg til kom-
munestyrer og fylkesting – og det er 
kirkevalg. Det skal velges medlem-
mer til menighetsråd og bispedøm-
meråd (kirkemøte). Disse valgene 
foregår samtidig og i tett nærhet. 
Det er likevel to adskilte valg i hver 
sine rom. Men valgtidene er de 
samme.

8. og 9. september 2019 velges 
medlemmene til menighetsråd og 
bispedømmeråd (Kirkemøte) i Den 
norske kirke for perioden 2019-
2023.
På landsbasis skal det velges ca. 
7000 medlemmer til menighets-
rådene og 115 medlemmer til bispe-
dømmerådene (Kirkemøtet).

Disse rådene er kirkens styrings-
organer. Menighetsrådet lokalt. Bi-
spedømmerådet regionalt og Kirke-
møtet nasjonalt. De som velges til 
bispedømmerådene er også Kirke-
møtets representanter.

Snertingdal menighetsråd:
I Snertingdal menighet skal det vel-
ges 6 medlemmer og 5 varamed-
lemmer til menighetsrådet. De vil 
ha ansvar for det kirkelige arbeid 
i soknet. ”Menighetsrådet skal ha 
sin oppmerksomhet henvendt på alt 
som kan gjøres for å vekke og nære 
det kristelige liv i soknet” (kirkelo-
ven § 9). Rådet skal legge til rette 
for det lokale menighetslivet med 
trosopplæring, omsorgsarbeid (dia-
koni) og kirkemusikk. 

Det nye menighetsrådets funk-
sjonstid er fra 1.november 2019 til 
31.oktober 2023. De vil kunne feire 
100-års jubileum for menighetsråd, 
for de første menighetsråd trådte i 
kraft i 1922.

Fra Snertingdal menighetsråd vel-
ges det en representant og en vara-
representant til Gjøvik kirkelige fel-
lesråd, som består av representanter 
fra alle 7 sokn i kommunen. Kirke-

lig fellesråd er ansvarlig styringsor-
gan for bygg og anlegg (kirker og 
kirkegårder) og har arbeidsgiveran-
svar for alle kirkelig ansatte unntatt 
prester.

Ved menighetsrådsvalget i Sner-
tingdal foreligger det en valgliste, 
nominasjonskomiteens liste.

Hamar bispedømmeråd
Bispedømmeråd ble innført i 

1933. Det er ett bispedømmeråd i 
hvert av de elleve bispedømmene. 
Vår menighet tilhører Hamar bispe-
dømme og velgerne skal velge leke 
representanter til dette bispedøm-
merådet. Bispedømmerådet består 
av biskopen, en prest, en lek tilsatt 
(ikke teolog) og sju andre leke med-
lemmer. Rådet velges for fire år og 
samles ca. én gang i måneden. Lan-
dets bispedømmeråd samles årlig til 
en ukes Kirkemøte, som er kirkens 
øverste demokratiske organ.

Ved valget til Hamar bispedøm-
meråd foreligger det 3 valglister: 
Nominasjonskomiteens liste, Åpen 
folkekirkes liste og Bønnelista.

Stemmerett ved kirkevalget
Stemmerett ved menighetsrådsvalg 
har medlemmer av Den norske kir-
ke som oppfyller følgende vilkår:

a. vedkommende vil ha fylt 15 år 
innen utgangen av valgåret og

b. vedkommende er folkeregister-
ført som bosatt i soknet.

For å utøve stemmeretten må velge-
ren være innført i manntallet i sok-
net på valgdagen.

De samme regler gjelder for å velge 
de leke medlemmene til bispedøm-
merådet/ kirkemøtet.

Valgtider og valgsted
I Snertingdal er det to stemme-

kretser med hver sitt valgsted. De 
fleste tilhører Snertingdal stemme-
krets med stemmested på Snerting-
dal skole. Men ca 155 husstander i 
nedre del av dalen har stemmested 
på Skrinhagen skole i Biri. Det vil 
framgå av valgkortene som sendes 
ut både til kommunestyrevalget og 
kirkevalget, hvilken stemmekrets 
man tilhører. 

Valglokalene på Snertingdal sko-
le og på Skrinhagen skole, er åpne 
søndag 8. september kl.1500 – 1900 
og mandag 9. september kl.1000 – 
2100.

Forhåndsstemming
I tiden fra mandag 12. august til og 
med fredag 6.september er det mu-
lig å avgi forhåndstemme ved kir-
kevalgene. 

I perioden mandag 12. august til 
og med 30. august skjer dette ved 
frammøte på Kirkekontoret i Gjø-
vik, Strandgata 13A (4.etasje), i 
kontorets ekspedisjonstid: mandag 
til fredag kl.0800 – 1530.

I tiden fra mandag 2 .september til 
og med fredag 6. september er for-
håndsstemmingen i Gjøvik Rådhus, 
Kauffeldtsplass 1. Åpningstiden 
er: 2., 3. og 6. september kl.0800 – 
1530. 4. og 5. september kl. 0800 – 
1800.

Hold deg oppdatert og finn mer in-
formasjon om kirkevalgene ved å 
gå inn på hjemmesidene: 
gjovik.kirken.no/kirkevalget, 
Hamar bispedømme eller på 
Kirkevalget 2019.no.

Møt opp på Kirkevalget! 
Bruk stemmeretten din! 
Gi kirken gode råd!

Kirkevalget 2019
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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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Kandidater: (Navn, fødselsår, yrke)

1. Sigrid Amlie Kokslien, 1962, Øvre veg, 
Sjukepleier i Hjemmetjenesten

2. Kai Evenstuen, 1970, Snertingdalsve-
gen, Miljøarbeider Lillehammer kommune 

3. Lene Toppen, 1977, Svearovegen, 
Helsefagarbeider omsorgssentert

4. Sigbjørn Ottar Bergli, 1945, Øvre veg, 
Pensjonist

5. Gunn Jorun Alund, 1967, Snerting-
dalsvegen, Sjukepleier omsorgssentret

6. Ole Wilhelm Skundberg, 1979, Skund-
bergvegen, Kirketjener / Gardbruker

7. Siv Engen, 1973, Bergumsvegen, Ad-
junkt Snertingdal skole

8. Marianne Haugen, 1969, Storsveleia, 
Fagarbeider Monsveen barnehage

9. Britt Stensvold, 1972, Rotstigvegen , 
Hjelpepleier

10. Gunn Marit Bjørklund Schrøder, 1967, 
Dalheimvegen, Kirketjener

11. Siv Margareth Øverstad, 1968, Gamle-
vegen, gardbruker / ekspeditør

12. Kjell Josef Skundberg, 1955, Skund-
bergvegen, Pensjonist

Nominasjonskomiteens kandidatliste til valg på menighetsråd i 
Snertingdal sokn 8. og 9. september 2019
Forslagsstillere: Magnar Sjevelås, Bernt Nygård, Lars L Seegård, Åse Irene Engen, Magnus Drogseth, Berit Agnethe Bergli, 
Anne Lise Aaslund, Gerd Elise Klette, Jorunn Laila Ulvesveen og Eli Aalseth



I løpet av kirkeåret bærer liturgen 
stola med ulike farger under guds-
tjenesten. Kledet (antependiet) på 
alter og prekestol skiftes også ut i 
samme rytme. Fire forskjellige far-
ger blir brukt: Fiolett, hvit, rød og 
grønn.

Den eldste drakt som ble brukt i 
gudstjenesten var hvit, og det var 
denne fest- og gledesfargen som 
preget gudstjenestene fram til mid-
delalderen.

Etter at silken fra det fjerne Østen 
var kommet i bruk på 1100-tallet, 
kom det også bestemte forskrifter 
om farger. Først i middelalderen 
møter vi gudstjenestekledninger 
i forskjellige farger. Disse skulle 
veksle med kirkeårstidene. Det er 
først og fremst messehagelen (som 
brukes under nattverdsfeiringen i 
gudstjenesten) og stolaen (brukes av 
presten ved alle gudstjenester) som 
har de liturgiske fargene. Fargene 
kan også brukes på andre tekstiler 
som pynter kirken, for eksempel på 
alteret og prekestolen.

Fra ca. år 1200 ble det vanlig med 
fire liturgiske hovedfarger. Disse 
kalles for kirkeårsfargene:

Fiolett – symboliserer forberedelse, 
oppgjør og sorg. (Advent, fastetida.) 
Hvit – symboliserer glede, fest og 
renhet. (Jul, påske.) 
Rød – symboliserer Ånden (ild) og 
offer (blod). (Pinse og martyrdagene.)  
Grønn – symboliserer vekst og liv. 
(Det alminnelige kirkeåret.)

Hovedperioder i kirkeåret:
Adventstiden - fiolett  
Juletiden (Julaften - nyttårsdag/
Jesu navnedag) - hvitt 
Kristi åpenbaringsdag - hvitt 
Åpenbaringstiden (– Søndag før 

faste/Fastelavnssøndag) - grønt 
Fastetiden (Askeonsdag – 
Påskeaften) - fiolett 
Påsketiden (Påskenatt – 
Søndag før pinse) - hvitt 
Pinse (Pinsedag – Andre 
pinsedag) - rødt 
Treenighetssøndag - hvitt 
Treenighetstiden - grønt 
 
Farger på spesielle dager 
Hvitt: 
Maria budskapsdag  
Sankthans (Jonsok) 
Mikkelsmess 
Allehelgensdag 
Andre helgendager
 
Rødt:  
Stefanusdagen (Andre juledag) 
Aposteldagen (6. søndag i treenig-
hetstiden) 
Olavsdagen (Olsok) 
Andre martyrdager
 
Fiolett:  
Bots- og bønnedag
 
Grønt: 
Høsttakkefest 
Skaperverkets dag 
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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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Kirken trenger 
gode ledere – 
hvem vil du gi 
din stemme?
Kirkevalget er to valg. Menig-
hetsrådet og bispedømmerådet. 
Bispedømmerådet er ansettel-
sesorgan for prestene i bispe-
dømmet og er representantene i 
Kirkemøtet, den norske kirkens 
«storting» i perioden 2019 – 
2023. I år er det tre lister i Ha-
mar Bispedømme. 

Her er en kort presentasjon 
av en av dem:

Bønnelista ønsker å bidra til å 
styrke lokalmenighetene i Den 
norske kirke, og det gode arbeid 
som gjøres rundt om i menig-
hetene. Vi ønsker også å være til 
hjelp og støtte for dem som står 
i arbeidet, og å kunne bistå med 
undervisning og motivering for 
dem som trenger det, ved hjelp 
av Guds ord. 

Vi vil videreføre den bibelske 
tro og tradisjon som Den norske 
kirke har vært tuftet på siden re-
formasjonen. Alle avgjørelser i 
kirken må være i tråd med Bibel 
og bekjennelse - kirkens grunn-
lag. Vi ønsker en fornyet kirke 
der medlemmene blir utfordret 
til å ha Jesus som Herre og som 
søker Gud i bønn og tilbedel-
se. Vi ønsker en ledelse som er 
ledet av Guds hellige Ånd og 
som oppmuntrer alle til å tjene 
Gud på forskjellig vis. Vi ønsker 
selvstyre i de lokale menighete-
ne. 

Du kan bli kjent med listekan-
didatene på www.bonnelista.no. 

Kirkeårets farger



Under årets 1. mai feiring uten-
for Snertingdal omsorgssenter 
ble hjemmets venner beæret med 
titlen «Årets snertingdøl» Hjem-
mets venner har i mange år job-
bet aktivt for at beboerne på om-
sorgssentret og omsorgsboligene 
skal få det hyggeligere. Det var en 
enstemmig komite som vedtok at 
Hjemmets venner skulle få denne 
ærestittelen i år, sa Willy Østeng i 

sin tale under utdelingen. Det var 
Torbjørn Alund som tok imot pri-
sen på vegne av foreningen.

Hjemmets venner har gjennom 
mange år kjøpt inn mye utstyr 
som er til glede for beboerne, ar-
rangerer fire fester i året, tar med 
beboerne på turer og sørger for 
underholdning på hjemmet minst 
en gang hver måned. Alt dette er 

noe som beboerne setter stor pris 
på.

Som vanlig stilte Snertingdal mu-
sikkforening opp og spilte for de 
frammøtte, mens Tom Rune Bratt-
lien holdt tale for dagen. Han foku-
serte sterkt på at vi må få nytt om-
sorgssenter her i dalen.

Foto: Bernt Nygård

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Leder i hjemmets venner Åse Irene Engen sammen Torbjørn Alund som 
tok imot prisen på vegne av Hjemmets venner. 

Som vanlig stilte Snertingdal musikkforening opp og spilte for de frammøtte

Tom Rune Brattlien holdt tale for dagen

1. mai ble Hjemmets venner «Årets snertingdøl»
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Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
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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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Også denne sesongen holdt kantori-
et vårkonsert i Seegård kirke. I til-
legg deltok koret med noen sanger 
ved menighetsbasaren på Biri søn-
dag 24.mars og i en påskesangkveld 
i Biri kirke 7 april. Siste opptreden 
var en felleskonsert med Søndre 
Land kirkekor i Hov kirke 12. juni. 

Vårkonserten i Seegård kirke fant 
sted om kvelden søndag 26.mai. Det 
ble et allsidig og variert program, 
noe nytt, noe fra tidligere konser-
ter – og med korsang på norsk, en-
gelsk og svensk. Det var også ulike 
innslag i form av dikt, solistopptre-
den (dansk innslag) og en oktett fra 
koret. I tillegg var Olve Wendelbo 
gjesteartist på cello. Han har beriket 
musikklivet i regionen over mange 
år – som lærer ved Gjøvik kunst- og 
kulturskole og som utøvende musi-
ker på sin cello.

Konserten startet med at koret gikk 
inn til den fengende Bruremarsj fra 
Valsøyfjord etter en norsk folketo-
ne og med tekst av teologen, politi-
keren og salmedikteren Elias Blix. 
Så fulgte Afrikansk bön av Bengt 
Hallberg, kjent svensk komponist 

og jazzmusi-
ker. Et vesent-
lig element i 
lydbildet på 
sistnevnte er 
pianoakkom-
pagnementet, 
livlig og ener-
gisk, godt be-
sørget av In-
ger Schiager. 
Neste sang fra 
koret, Him-
melen med all 
sin hær, er det 
Elias Blix som 
har satt tekst 

til, mens organis-
ten og komponis-
ten Arne Dagsvik 
står for musikk/ 
arrangement. 

Wendelbos bi-
drag var delt i tre 
avdelinger. Den 
første var Salut 
d’Amour, en vak-
ker komposisjon 
for cello. Så fulg-
te koret på med 
Himlen blåner for 
ditt øye. Her er 
teksten ved Einar 
Skjæraasen og 
melodien en fol-

ketone fra bygda Hodalen i Tolga 
kommune i Hedmark. Her synges 
ett av versene av herrestemmene, 
ett av damene. Nestemann ut var 
Sommerpsalm, komponert av kor-
pedagogen Waldemar Åhlén, med 
musikk av Carl-David av Wirsén. 
Den siste i denne avdelingen av 
korsang var den kjente Uti vår hage 
der växa blå bär, en folkevise fra 
Gotland, arrangert av Hugo Alfvén. 

Elisabeth Kruse framførte så to 
dikt; Villblomen og Vesle vakre 
blåklokke - før en gruppe med to 
sopraner, to alter, to basser og to te-
norer sang Alf Prøysens Blåklokke-
vikua, med melodi av komponisten 
og pianisten Finn Luth fra Fana i 
Bergen. Så var det Wendelbos cel-

Biri Snertingdal kantori våren 2019

Også denne sesongen holdt kantoriet vårkonsert i Seegård kirke

Hanne Moesgaard Skjesol, framførte solonummeret I skovens stille, 
dype ro

Elisabeth Kruse framførte så to dikt; Villblomen og Vesle vakre blåklokke
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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
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Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
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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.
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forbarm deg Gud.

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

10

lo sin tur, denne gang med musikk 
fra Russland, avløst av ytterligere to 
dikt; Være i de blå dager og Juni-
kveld, sistnevnte av Hans Børli.

Kantoriets tredje avdeling besto 
av Blå kveill, en korsang der de 
«blå toner» gir sangen en helt spesi-
ell klang. Teksten er ved Arvid Han-
sen og melodien av Tove Knutsen. 
Dernest fulgte gospelsangen Swing 
low, sweet chariot, og Halvdan Si-
vertsens kjente Nordaførr – vårvise, 
sistnevnte i et arrangement av Ola 
Graff.  

I denne konserten bidrog også 
prest Hanne Moesgaard Skjesol, 
både i koret og i solonummeret I 
skovens stille, dype ro, akkompag-
nert av Inger Schiager. Med vak-
ker stemme framførte hun denne 
danske folketonen, med tekst av 
Fritz Andersen. Den samme oktet-
ten som er omtalt tidligere, sang så 
Vilar glad, med tekt av den svenske 
lyrikeren Kristina Lugn og musikk 
av ikke ukjente Benny Andersson 
(ABBA). Kristina Lugn bestemte 
seg for øvrig allerede som seksåring 
for å bli forfatter; hun fikk da inn et 
dikt i det svenske tegneserieheftet 
Kalle Anka (Donald Duck). 

Kantoriets siste avdeling besto 
av No stig vår song, Deretter fulgte 
to engelske sanger; God be in my 

head med melodi av John Rutter og 
tekst hentet fra The Sarum Primer, 
en slags bønnebok fra 1514. Rutter 
er for øvrig en komponist koret har 
hatt i sitt repertoar flere ganger. Sis-
te sangnummer var Go with a song 
in your heart av den amerikanske 
korsang-komponisten Jay Althouse, 
før alle deltakere og frammøtte ble 
behørig takket av kantoriets leder 
Kjell Skundberg. Koret toget så ut 
til bruremarsjen konserten startet 
med. - Og, tradisjonen tro, ble alle 
invitert på kaffe og kaker før hver 
og en kunne gå ut i den vakre vår-
kvelden.

Onsdag 12.juni var koret invitert 
av Søndre Land kirkekor til å hol-
de konsert sammen med dem i Hov 

kirke. Her hadde Biri Snertingdal 
kantori første avdeling og stilte med 
sju av vårkonsertens sanger: Bru-
remarsj fra Valsøyfjord, Afrikansk 
bön, Himlen blåner for ditt øye, 
Blå kveill, Nordaførr – vårvise, No 
stig vår song og Go with a song in 
your heart. Etter dette fulgte 3 felles 
sanger med begge kor; Agnus dei, 
Himmelen med all sin hær og God 
be in my head. 

Søndre Land kirkekor framførte 
også sju av sine sanger, før begge 
kor avsluttet konserten med i fel-
lesskap å framføre Sommerpsalm. 
Kantoriet var invitert med på av-
slutningen Land-sangerne skulle ha 
i rådhuset på Hov, og de fleste san-
gerne fra Biri/ Snertingdal deltok 
der. Kantoriets egen avslutning på 
vårsesongen var lagt til dirigent In-
ger Schiagers nye hjem på Biri, der 
sangerne var invitert til grilling og 
godt sanghumør tirsdag 18.juni.

Tekst Magnar Sjevelås 
Foto: Bernt Nygård

Wendelbos bidrag var delt i tre avdelinger. Den første var Salut d’Amour, en vakker komposisjon 
for cello

Oktetten sang bl.a Vilar glad.
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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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Onsdag 29.mai inviterte Dagsenteret ved Snertingdal omsorgs-
senter til busstur med veteranbuss fra Snertingdal Auto, distriktets 
eldste rutebilselskap (100 år 2017).  Bussen er et nydelig eksem-
plar fra 1981, godt vedlikeholdt og med utrolig komfort til å være 
snart 40 år gammel! Vestoppland Veteranbussforening har nå bus-
sen i sitt eie, og sto i sin tid for restaureringen. Med klart vær, 
opphold og akkurat passe dose solskinn ble det en flott reise for 
de som var med. 

Bak «spakene» satt Brede Klette, en erfaren og dyktig bussjåfør 
med god kjennskap til Autos materiell. Godt kjent i Snertingdal er 
han også, og bisto gjerne med sine kunnskaper underveis på turen. 
Det ble derfor en viss guiding underveis, i et samarbeid mellom 
Brede og undertegnede. Innspill kom også fra passasjerene.

Ferden gikk langs fylkesveg 249 (Snertingdalsveien) mot Reda-
len. Det ble en tur bortom skolen og idrettsanlegget i midt-dalen, 
der bygdas eneste rundkjøring er å finne. Snertingdal skole ble for 
øvrig 10-delt da Dalheim og Skogheim barneskoler ble nedlagt for 
noen år siden. På vegen videre nedover dalen passerte vi Elveda-
len - som er blitt et viktig «kryss» med fin veg over åsen til Vardal 
og Gjøvik og veg opp til den nyeste av de to kirkene i dalen, Se-
egård. I Elvedalen var det meieri og postkontor fra slutten av 1800 
tallet. Bebyggelsen videre langs hovedvegen er sparsom, men øker 
når Redalen nærmer seg.

 I Rolidkrysset svingte bussen opp Øvre veg for å se all bebyg-
gelse langs denne vegstrekningen. Det er tungt for «gamlingen» å 
trekke alle oss deltakere opp Rolidbakkene, men veteranen klarer 
oppgaven med bragd. Det er mange flotte gårder, bygg og steder å 
se langs denne strekningen, og navn på personer og familier som 
bor eller har bodd på flere av plassene ble omtalt. Ikke minst var 
det interesse for å bli vist steder der noen av busspassasjerene tid-
ligere har bodd – eller fortsatt bor. Skoler og ulike forsamlingslo-
kaler med mer blir også omtalt, de fleste i dag nedlagt. Dette gjel-
der Markeng og Skogheim skoler, samt Nyheim dagligvare, mens 
forsamlingslokalet Skogtun de seinere år er pusset opp og i dag er 
i full drift i forbindelse med ulike typer arrangementer. 

Rusten passeres rett etter at Øverroveien tar av mot Dalheim, der 
det tidligere var skole. Der ble det første gamlehjemmet i dalen 
bygget – et sted som huset mange eldre snertingdøler fram til et 
nyere aldershjem ble bygget i sentrum av bygda. Turen gikk også 

bortom parkeringen ved vakre Seegård kirke fra 1997, bygget på 
samme tomt der den hvite korskirken fra 1781 sto, den som brant 
i 1994. Så ble kursen satt ned mot Elvedalen – og videre oppover 
fylkesveg 249 til Øvre Snertingdal. 

Ved krysset mot Gilbergsrovegen ligger både Snertingdalshal-
len, dalens idrettshall, og Lindheim samfunnshus. Begge er i aktivt 
bruk til mange ulike arrangementer/ tilstelninger og aktiviteter. 
Gilbergsrovegen er de seinere år utbedret og framstår i dag som fin 
grusveg, med strekninger som har fått fast dekke. I mai er det ikke 
uvanlig å se forskjell på vegetasjonen her, siden beliggenheten er 
noe høyere enn langs hovedvegen gjennom dalen. Det er da også 
denne dagen noe mindre grønt gras og mindre grønt på løvtrærne 
på denne strekningen enn vi har sett tidligere på turen. Men, mye 
fin natur å se. Det er bl.a. mulig å se over mot Snertingdals (og 
Gjøvik kommunes!) høyeste punkt på 837 (eller 835?) m.o.h., øst 
for Ringsrudåsen. På denne strekningen blir det også en liten stopp 
hvor saft serveres. Et par historier fra barnemunn blir det dessuten 
anledning til før ferden går videre.

Vel tilbake på fylkesveg 249 holdes det utkikk mot bl.a. Øver-
sveen som troner ganske så høyt i terrenget mot Ytterroa. Ved 
krysset mot Dokka passeres  bedriften som har etablert seg i det 
tidligere forbrukslaget, CleanFurn, og driver med renhold og ved-
likehold av interiør på bl.a. Color Lines båter.

Dalen har også fått nytt ysteri «Den blinde ku» som ligger her, i 
lokalene som er restaurert/ ombygget etter meieriet som var i drift 
her fram til 1973. En kafé knyttet til produksjonen ved ysteriet åp-
net for øvrig 15.06., og det er store forventninger både til ysteriet 
og kaféen. 

Til slutt må nevnes at de fleste av de tidligere bedehusene i Sner-
tingdal også ble nevnt, som Tabor, Emmaus, Sion og Betel, og 
Torstuen skole som passeres like etter at vi kommer ned på Sner-
tingdalsvegen igjen etter rundturen i Gilbergsrovegen.

En god tur har også en ende, og de fornøyde deltakerne kunne 
etter hvert, mette på inntrykk, gå inn til ferdig middag på «Hjem-
met», etter en behørig takk til Brede Klette, som med stødig hånd 
guidet både buss og passasjerer gjennom det meste av Snertingdal.

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

På rundtur i Snertingdal med veteran buss fra 1981

Både beboere ved omsorgssenteret og deltakere ved dagsenteret deltok på turen. Her er de fleste av dem etter ankomst til Snertingdal omsorgssenter 
og deilig middag.
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN
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Glimt fra 17. mai    Foto: Bernt Nygård
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.
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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
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tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
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.
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Jeg tar turen til verkstedet i Øvre veg 
nr 541 for å se hvordan det fremstår 
etter 2 byggeperioder som snart er i 
mål. 

Her treffer jeg hele staben i sving 
med å avslutte dagens gjøremål, men 
stiller villig opp for en prat.  Det er 
Hans, Per Anders, Leif Olav og Hans 
Einar.

Vi får først litt historikk om plassen 
hvor Per Anders Sveen tråkket sine 
barnesko. Hans far Holger Sveen 
startet opp med bensinstasjon straks 
etter krigen. Han drev stasjonen ES-
SO`n til Per Anders tok over denne i 
1972 og drev den på samme vis i 25 
år, til februar 1997. 

Hans Einar, som også er gårdbru-
ker, hadde syslet med tanken om å 
bygge eget verksted. Da Leif Olav 
kom med ideen om at han heller 
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der. De ansatte har fått et funksjonelt 
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I skranken sitter sjefen sjøl, Hans 
Einar, som driver firmaet sammen 
med 3 ansatte.  Hans Ødegård er bil-
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2013. Per Anders Sveen er ansatt i 
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er nok å gjøre.
De har en stor kundekrets og nok 

av oppdrag. Mange fra Biri og Sner-
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vikensere kommer innom.  De driver 
lite PR for sitt firma, men støtter gjer-
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Tekst og foto: 
Turid Skundberg

Mekonomen Snertingdal i ny drakt
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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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Glimt fra lørdag 15. juni – en stor dag i Snertingdal
Foto: Bernt Nygård

På markedet i sentrum var det flere stands, her fra Bondelaget

Snertingdal Jeger og fisk

Folket hygget seg i det fine været

Snertingdal arbeiderlag stilte med stands

Finn Håvard Sveum solgte pynteting

1981 modell vetranbuss fraktet folk mellom Ysteriet, 
sentrum og Præstgard`n



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175

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

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN
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Små “meiersker” solgte biletter for omvisning hos Den blinde ku

Mange deltok i omvisningen

Sjefen sjøl Inger S. Rosenfeld fortalte historien om Den blinde ku

Etterat Bjørnen Ysteri kaffe åpnet strømmet kundene inn

Kassadamen hadde mer enn nok å gjøre

På grønske festivalen i Præstgard`n fortalte  Ingeborg Semb historien 
om Biritapeten i samtale med Hans Olav Brenner



Vestoppland kammerkor gledet oss med fin og god sang Finn Brobakken fortalte om sin morfar til Hans Olav Brenner

Anita Krohn Traaseth og tidl finansminister Sigbjørn Johnsen 
fortalte fra sitt yrkesliv og leste dikt av Hans Børli

Folket fra Mitre Ekern gård solgte egen produsert mat

Bygdekvinnelaget solgte mye god rømmegrøt

Hans Olav Brenner intervjuvet den kjente forfatteren Jan Kjærstad
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Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.
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Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen
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Seegård kirke
Velkommen til juletrefest
mandag 28. desember i
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
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Hans Olav Brenner 2018:
«Grønske er opplevelser som ikke kan vaskes bort»
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Det ble en fin tur, selv om det så skummelt ut på morg-
ningen med regn og kald vind. 

Likevel møtte 22 ruslere opp ved Finnbrua, og da vi be-
gynte å rusle var det fint ruslevær.

Første stopp det ble orientert om var husmannsplassen 
Røstadskogen. Tre kullgroper, datert til ca. år 1400 ble 
neste kommentar. På Nordre Røstad ble det kafferast og 
kommentarer, pluss et forsøk på å synge Snertingdalsan-
gen til Even Lyshaug. Videre passerte vi Øversveen og 
Lunden-gården. Nå ble det solskinn og veldig fint vær. 
Gilbergsrovegen ble passert, og vi kom til Ekergårdene. 

Her ble det ny kafferast og flere kommentarer. Ekern var 
nok en skikkelig storgard, mange registrerte gravhauger 
vitner om det. Vi ruslet så videre vestover og nøt den 
fine utsikten over bygda vår. Neste stopp var Hasli, som 
trolig er den eldste gården i bygda. Gravhauger også her.  
Nydal ble passert, som er en bygning som ble flyttet fra 
Ekern sist på 1800-tallet. Der har det vært butikk, post-
kontor og bakeri.

Flere steinbrudd der murstein til fjøs- og husmur ble pas-
sert. Den lagdelte kalksteinen i området var ideell å mure 
med. Ferden gikk videre vestover forbi Hageengsjordet 
og Gjevle, der masse fine lam og sau beitet på frodige 

voller. 

Vi passerte så 
Gilbergsrovegen 
på nytt, og tok fatt 
på siste etappen 
opp Gamlebakka 
om Ringsrud til 
Ringshella, der 
turen ble avslut-
tet med en liten 
orientering eller 
hypotese om den 
store steinblokka, 
kalt Ringshella, 
og litt gårdshis-
torie.

Konklus jonen 
må bli: En vel-
lykket tur, selv 
om det var langt, 
over 10 km. 26 
ruslere deltok.

Tekst og foto: 
Per A. 
Kristenstuen

Rusletur på Gamlevegen 26. mai. 2019
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Årets TV-aksjon som går av stabelen den 20. oktober, 
går til CARE Norge.

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for 
kvinners rettigheter.

Likestilling er både et viktig mål i seg selv, og den mest 
effektive måten å redusere fattigdom på. Med årets 
TV-aksjon skal CARE bidra til at kvinner får økonomisk 
frihet, rett til å bestemme over egen kropp og mulighet 
til å få sin stemme hørt.

Målet er at man med TV-aksjonsmidlene skal nå 400 000 
kvinner direkte i Mali, Niger, Kongo, Burundi, Rwanda, 
Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å 
skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt og mulighet 

til engasjement og deltakelse i politikk i lokalsamfunnet.
I Norske Kvinners Sanitetsforening vet man hvor viktig 
disse temaene er for hver enkelt kvinne og for samfun-
net. Norsk kvinnehistorie og NKS sitt arbeid er tuftet på 
de samme utfordringene.

Det å kunne være økonomisk selvstendig, å kunne be-
stemme over egen kropp og å delta i samfunnet, er av-
gjørende for likestilling og likeverd. Det er naturlig for 
NKS å mobilisere ekstra for årets TV-aksjon.

Derfor har NKS også inngått en samarbeidsavtale med 
CARE om TV-aksjonen. Sanitetskvinner over hele Nor-
ge vil være med å fronte årets TV-aksjon gjennom ulike 
aktiviteter.

Tekst: Elisabeth Kruse
Kilde: Informasjon gjennom NKS

Været var strålende, folka var blide, hesten var snill, 
musikken livat, maten var god. Hva mere kan en ønske 
seg? Tenker at dal’n er heldig som har et omsorgssenter 
som ser lenger enn til det helt nødvendige. Her feires det 
stadig vekk, alle fra kjøkken avd. dagsenter og frivillige 
står på for at hver og en skal få være med og oppleve 
hvor vidunderlig livet er. Stor takk til dere alle, dere er 
helt unike. Dere er hverdagshelter.

Tekst og foto: Åse Irene Engen

TV-aksjonen 2019 – «Nå er det hennes tur»

St. Hans feiring på omsorgssenteret

Arne Henry og Kjell hilser på hverandre

Kai Olav Vassenden kjørte de eldre på tur med hest og vognMelvin og Odd ordnet grillmaten
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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
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Min salme
På oppfordring fra Finn, 
så  har jeg valgt meg salmen: 

Å leva det er å elska
Å leva, det er å elska 
det beste di sjel fekk nå; 
å leva, det er i arbeid 
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet 
å finna det største verd; 
å leva, det er å vinna 
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja 
all urett og lygn i grav; 
å leva, det er som havet 
å spegla Guds himmel av.

Salmen er skrevet av Anders Vassbotn 
i 1893. Vi finner den i Norsk Salme-
bok (NoS) som nummer 666. Her står sal-
men plassert under temaet «Kjærlighet og 
tjeneste». Men mange bruker den også til 
vielse. Melodien er ved Per Steenberg fra 
1923.

Sender stafettpinnen videre til
Solfrid Ødegård

Hilsen fra Elbjør Ødegård

Lyrikkhjørnet
Det går mot midtsommer. Det 
er varierende vær; regn, lyn, 
torden og sol. Men naturen 
er i sin fulle sommerprakt. 
Det er grønne lier og trær, og 
langs veikanten står villblom-
stene i all sin fargeprakt. Ikke 
noe er så pent som villblom-
ster.

Hans Børli har skrevet et fint 
dikt om nettopp dette.

Villblommer
Villblommer
på det skrinne steinrøystorpet
heime over skogen.
Et overdådig yr av farger
som biter av en sundriven 
regnbåga,
strødd utover bakkene ved 
Børen.
Fagerklokke,
veronika,
tjyrublom,
tiriltunge, tepperot
og mange, mange andre,
så mange at
skulle jeg nevne dem alle,
ville jeg ikke ha papir nok å 
skrive på.
Ja, de velsignede ville blomma
som omskapte gustne finn-
skjegg-bakker
til små filialer av Himmerike
slik ved sankthans-leite
hver gudskapte sommer.

En får følelsen av riktig som-
mer når blåklokkene nikker 
på sine tynne stilker der en 
vandrer i dogg-vått gras tidlig 
en morgen.

Det øyeblikket har 
Alf Prøysen fanget i diktet 
«Blåklokkevikua».

Blåklokkevikua
Nå ligg steinrøysa solvarm 
med fingerstrå.
Blåklokkevikua – je er heme nå,
blåklokkevikua – den var 
lykka for meg.

Den vi fikk som ei gave da vi 
var små.
Blåklokkevikua – midt i æillt 
det grå,
blåklokkevikua  - som je leng-
te mot deg.

Natta bære skumre,
dagen var blå,
og vegen var lett å gå.

Flyge berrføtt i dogg-gras og 
blåbærlyng.
Blåklokkevikua – Ja, den ler 
og syng.
Blåklokkevikua – milla stein-
røys og strå,
Sit je i a nå,
je er i a nå.

Plukk en bukett med vill-
blomster med ønske om god 
sommer!

Tekst: Elisabeth Kruse

Den lille bibel :
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.»                                Jokannes evangeliet 3.16
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

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

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

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

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

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjøring alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops

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

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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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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Slekters gang
Døpte
Peter William Håkonsen, 24.03.
Sigurd Faldbakken Kleven, 31.03.
Matheo Lundon Øverby, 28.04.
Mathias Røsåsen, 28.04.
Peder Lønnum, 05.05.

Gravferd
Normann Ulvesveen 4.4.
Tore Brattlien  11.4.
Grethe Fladsrud 16.4.
Aase Johanne Rognstad 23.4.
Arvid Markeng 26.4.
Tore Leif Sveum 24.5.
Stig Røstad 4.6.
Jorunn Eva Wangen 7.6.
Liv Margareth Nettum 27.6.
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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
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          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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21.08 Emilie Lundon Øverby
28.08 Amund Emil Hellebust

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

STEINSRUDFJØSET
Særegent lokale for alles typer arrangementer

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

Adresse Øverrovegen 421, Snertingdal

Snertingdal
Drivstoff, 
kioskvarer, 
rikstotto og 
tipping.

Tlf. 611 84 318

Ønsker du annonse 
ring 952 40550

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

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

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.

PÅ KIRKEVANGEN
18

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.no

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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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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JULI
7.juli – 4.søndag i treenighetstiden 
Matt 9,35-38
Seegård kirke kl.1000 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

21.juli – 
6.søndag i treenighetstiden 
Mark 3,13–19
Nykirke kirke kl.1000 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

29.juli – Olsok 
Luk 22,24–27
Kirketuften på Kirkerud kl.1800 – 
Olsokmesse
Takkoffer: Kirkerudfondet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol
Kirkekaffe

AUGUST
4.august – 
8.søndag i treenighetstiden 
Mark 12,28–34
Seegård kirke kl.1000 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

18.august – 
10.søndag i treenighetstiden
Mark 11,25–26
Nykirke kirke kl.1000 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

25.august  – 
11.søndag i treenighetstiden
Joh 8,31–36
Seegård kirke kl.1200 – 
Konfirmantmesse
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kirkekaffe

1.september – 
12.søndag i treenighetstiden
Joh 4,27-30,39-43
Nykirke kirke kl.1100 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

15.september – Vingårdssøndagen 
Matt 19,27-30
Seegård kirke kl.1100 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

22.september – 
15.søndag i treenighetstiden 
Joh 8,31–36
Seegård kirke kl.1200 – 
Høsttakkegudstjeneste
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Kirkekaffe

OKTOBER
6.oktober – 
17.søndag i treenighetstiden
Mark 5,35–43
Seegård kirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson
Gullkonfirmantjubileum

20.oktober – 
19.søndag i treenighetstiden
Luk 9,57-62
Nykirke kirke kl.1200 – Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: TV-aksjonen
Prest: Haraldur Ørn Gunnarsson

27.oktober – Bots- og Bønnedag 
Luk 15,11–32
Gjøvik kirke kl.1100 – Felles guds-
tjeneste i kirkekommunen

Kirkekalender Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 9. september

Møter
Snertingdal misjonsforening:

Søndag 11. august 
Kl. 12.00 
Stevne på Betel 
v/ Ernst Jan Halsne
 
Onsdag 18. september 
Kl. 19.00 
Misjonsmøte hos 
Marie Kvernlien
v/ Marie Onsrud

Onsdag 9. oktober 
Kl. 19.00 
Seegård kirke  
Misjonsmøte v/ Per Tveten 
 
Torsdag 10. oktober 
Kl. 19.00 
Misjonsmøte hos 
Odd Tomter, Vest Torpa 
v/ Per Tveten

Søndag 27. oktober 
Kl. 18.00 
Sangkveld 
Seegård kirke 
v/GregersHes


