
 Nr. 3 Høsten 2019 31. årgang

- et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Glimt fra
Høsttakke-

gudstjeneste

Side 15

Besøk på 
Bjørnen

Ysteri kafe

Side 7 

Kirken i friluft

Side 16

PÅ KIRKEVANGEN

Snertingdal sokn med best oppslutning om kirkevalget i Gjøvik kirkekommune. 
Her er tellekorpset i full gang med opptelling etter at valglokalet var stengt 
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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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Hverdagskristen
Andakt av Marte Rebecca Dæhlen, Tweensarbeider Acta Oppland

Jeg startet året på Lia Gård, sammen med kolleger i Acta, for samling og en 
smak av retreat. Det var fine dager, hvor vi hadde gode samtaler, og under-
visning. Men det som gjorde opplevelsen aller best for meg, det var retre-
atdelen. Vi hadde ikke en full retreat – men vi hadde en smak av hvordan 
en retreat på Lia kan være. Stille tid, bibellesing og tid sammen med Jesus 
i stillhet. Det ble en veldig fin stund og jeg ble påminnet hvor viktig det er 
å bruke tid sammen med Han, og hvor viktig det er å dele Han med andre.

Kanskje står vi fare for å ta Jesus for gitt. Vi regner bare med at han er til-
stede i våre liv. Vi tar oss ikke bryet med å invitere ham med på livsreisen, 
å sjekke at jeg selv er på samme vei mot samme mål som han er. Jeg har tatt 
meg selv i å tenke noen ganger at «Jesus er jo alltid med, selv om jeg ikke 
inviterer han».

Det er fint og nødvendig å ha gode rutiner og vaner for mitt åndelige liv. 
Samtidig finnes skyggesider ved rutiner og vaner. Jesus kan bli en selvfølge. 
Jeg tar han for gitt. Så kommer sløvheten og legger seg som en tåke over 
troslivet. Til slutt merker jeg ikke at jeg gradvis har glidd bort i fra Jesus.

I skyggelandet bak vanene og rutinene forsvinner gleden over å tilhøre Je-
sus samt undringen over at han vil ha å gjøre med en synder som meg. – 
Dette er noe jeg ønsker å jobbe med i 2019, for min egendel og mitt eget liv.

Ja, vi kan godt stoppe opp og stille oss noen ransakende spørsmål. Hvor var 
jeg i livet da jeg sist levde bevisst med Jesus? Når og hvorfor begynte jeg å 
gli bort fra ham? Det handler om å innse realiteten om livet mitt med Gud.

Min utfordring til meg selv og dere i dag, er; tørr å stille de selvransakende 
spørsmålene, og vær ærlig på hvor Jesus er i ditt liv. Ta han med i hverdagen, 
og i alle små og store ting. Han er faktisk interessert i å bruke tid sammen 
med deg. Ta med dere ordene fra Matteus 11 inn i våren og året: «Kom til 
Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile»

• 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

PÅ KIRKEVANGEN

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 

Skundberg, 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

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.

Nedre Snertingdal historiegruppe
12.nov. kl. 19.00 Felles møte med Snertingdalstreff på Snertingdal skole. 
Lokalhistoriker Hans Olav Haugen forteller historien om den 
Tyske operasjon Almen Rausch som fant sted  den 12. juni 1944 
i Topptjerndalen i Valdres hvor 2 milorg soldater fra Gjøvik ble drept.

10.des. Tirsdag Felles juleavslutning med Snertingdalstreff 
på Bjørnen Ysteri Kafe
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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
Søndag 13.oktober – Menighetsbasar
Seegård kirke fra kl.1700 
Loddsalg – Trekning - Kaffeservering
Kl.1800 – Salmeprogram med Biri Snertingdal kantori

Alle er velkommen

Øvre Snertingdal Sanitetsforening
har kløverturer i høst  og går kl. 18:00 torsdag i ulik uke:
Vi går fra Lindheim 10.10 og 22.11.
Vi går fra Bussgarasjen 24.10 og 5.12
Vi går fra Bruflat (Ytterroa) 7.11 og 19.12
Møt opp og bli med på en hyggelig tur

Kløvertur i Nedre Snertingdal 
Sanitetsforening
Vi møtes ved Skogtun annenhver torsdag klokka 12.00, 
går en tur og har kaffespleis på Skogtun etterpå. Høs-
tens datoer er: 17.10, 31.10, 14.11 og 28.11

Tusen takk for gaven vi mottok ved 
Helga Margaret Sveum`s begravelse
  
Hilsen Øvre Snertingdal Sanitetsforening

Snertingdal Omsorgssenter takker hjerteligst for 
minnegavene vi fikk etter Astrid Moen, Åse J. Rogn-
stad, Arvid Markeng og Arve Haugen sine begravelser.
 
Randi Skaug for Snertingdal Omsorgssenter

Tusen takk for de flotte pengegavene Hjemmets Ven-
ner fikk i anledning av Liv Margareth Nettum, Arvid 
Haug og Arne Rognstads begravelser.
 
Med beste hilsen Åse Irene Engen, Leder.

Snertingdal Musikkforening takker for minnegaven 
som ble gitt i forbindelse med Asta Aaslunds begravelse.

Formiddagstreffet i Seegård kirke

Starter kl. 10.30, og varer til kl. 13.00.
Mandag 28. oktober
Mandag 2. desember

Snertingdalstreff

29 oktober kl. 19.00. Lindheim. Husmannsplasser i 
Trettsveroa v/ Arne Martin Røste 26.november møte på 
Lindheim kl. 19.00.

Per A. Kristenstuen forteller om nedlagte husmannsplasser i 
Øvre Snertingdal.

Loppemarked Betel

Søndag 3. november inviterer 9. trinns elevene Ingvild Aal-
seth Evenstuen og Solveig Tomter til  loppemarked på Betel 
for å skaffe penger til Kreftforeningen. Dette året går penge-
ne til kampen mot livmorhalskreft. Det er åpent for salg fra 
kl. 12.00- 1600. Etter kl. 16 vil Ida Øye Bjørkvold fortelle om 
hvordan det er å være ung og å leve med kreft og det blir 
underholdning ved Tommy Mikalsen. Det er salg av kaffe og 
kaker og loddsalg med trekning. Alle er hjertelig velkommen.

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

Årets TV-aksjon som går av stabelen 
den 20. oktober, går til CARE Norge.

CARE er en global bistandsorganisasjon 
som jobber for kvinners rettigheter.

Ta godt i mot bøssebærene 

Pensjonistforeningen og sanitetsforeningene i Snertingdal in-
viterer til «åpent møte» på Tabor 6. november 2019 kl. 17.30. 
Det er foredrag ved intensivsykepleier Åse Rimstad Ander-
sen; «Hjertesykdom hos kvinner». Det blir underholdning, 
servering og loddsalg. Velkommen!
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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.
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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Årets konfirmanter

Nykirke 01.09. Ole Martin Bergli Engum, Fredrik Ruud, Emma Aalseth Evenstuen og Mari Valhovd sammen med trosopplærer Eiliv Revling Holm 
og sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson. Foto: Bernt Nygård

Seegård kirke 15.09. Even Aaberg Fougner, Sigurd Grøterud, Viktor Ringsveen Volden, Ida Marie Bratlien, Ingeborg Nordstad Bråten, Selma Mek-
delawit Engen, Mia Henriksveen, Malin Helene Krognes Brynjulfsen,  Celine Myrberg-Hoff og Tonje Randen Egeberg,sammen med trosopplærer 
Marte Hjeldsbakken og sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson. 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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Det var 358 som stemte ved menighets-
rådsvalget i Snertingdal. Det gir en frem-
møte prosent på 26 - i Gjøvik kommune 
totalt er deltakelsen 13%.

Ved valget til Bispedømmeråd / Kirkemøte 
var deltakelsen i Snertingdal 20% - i kom-
munen 12%.

Det er ikke noe sokn i kommunen med 
større valgdeltakelse enn Snertingdal. Ved 
menighetsråds-valget 1% økning i forhold 
til valget i 2015. I  Bispedømmerådsvalget 
samme frammøteprosent som sist. Alle an-
dre sokn hadde en lite tilbakegang.

I tillegg til 358 stemmer fikk alle til-
leggstemmer. Valget ga følgende resultat:

Faste medlemmer:
Sigrid Amlie Kokslien, 461 stemmer
Ole Wilhelm Skundberg, 446 stemmer
Lene Toppen,  426 stemmer
Sigbjørn Ottar Bergli,  402 stemmer
Kjell Josef Skundberg, 401 stemmer
Marianne Haugen, 389 stemmer

Varamedlemmer:
Kai Evenstuen,  388 stemmer  
Britt Stensvold, 387 stemmer  
Gunn Marit Bjørklund Schrøder, 384 stemmer
Siv Engen,  382 stemmer 
Gunn Jorun Alund, 378 stemmer

Menighetsrådsvalget 2019- 2023:
Snertingdal beste sokn i Gjøvik

Valgstyret måtte ha litt mat før opptellingen startet

To av valg funksjonærene Anne Grethe Skundberg og Sissel Skårstad passer på at valget foregår 
riktig

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
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Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Min salme står på nr. 717 i Norsk salmebok og 
er: Kjære Gud når eg bed. Det er den fineste 
salmen jeg veit om. Jeg sender stafettpinnen 
videre til Sigrid Amlie Kokslien.

Med hilsen Solfrid Ødegård

Kjære Gud når eg bed,
lat min tanke kvile i fred
frå alt stress i verda om kring
og all uro for daglige ting.
Lat din kjerleik få trengje seg inn, 
slik at han kan forandre mitt sinn.
Lat oss alle som trur på ditt ord,
vera samman i bønn for vår jord

Hjelp meg, Gud, til å gi
både pengar, arbeid og tid 
i den tenesta der eg er sett, 
slik at eg kan forvalte den rett.
Gi meg kraft til å dele mitt brød 
med dei menneska som er i nød. 
Hjelp meg søkje fornying og fred. 
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.

Min salme

Snertingdal Sanitetsforening arran-
gerte skolefrokost for alle elevene 
ved Snertingdal skole og tilsvaren-
de for alle barna i barnehagen den 
26. september. Noe som har blitt en 
årviss tradisjon.

Ellers er temaet i sanitetens uke; 
«Sammen redder vi liv – førstehjelp 
for eldre». Noe av hensikten med 
dette temaet er å bidra til at man læ-
rer seg symptomer på akutt, alvorlig 
sykdom som hjerneslag, hjertein-
farkt og hjertestans.

Hovedmålene er å formidle at det 
kan være forskjell på symptomer 
hos kvinner og menn, og at eldre 
også kan ha litt vagere symptomer. 
Det andre viktige budskapet hand-
ler om å senke terskelen for å ringe 
113.

Derfor har sanitetsforeningene i 
Snertingdal inngått et samarbeid 
med Pensjonistforeningen og in-
viterer til «åpent møte» den 6. no-
vember der Åse Rimstad Andersen 
har foredraget «Hjertesykdom hos 
kvinner». Hun har lang erfaring 
som intensivsykepleier og har vært 
avdelingsleder ved Gjøvik sykehus.

I tillegg vil det være underholdning, 
kaffe med noe attåt og loddsalg.

Dette har mulighet til å bli en kveld 
som gir viktig kunnskap, sosialt fel-
lesskap og hygge. 

Du er hjertelig velkommen! Se an-
nonse på oppslagstavla.

Tekst: Elisabeth Kruse

NKS – Sanitetens uke

Lyrikkhjørnet
Årstider; vinter – vår – sommer – høst skaper skiftnin-
ger i naturen. Hver årstid har sine kjennetegn …
Når det er høst: klar høstluft – høstfarger – nattefrost – 
naturen gjør seg klar for vinterdvalen.
I to dikt av Einar Skjæråsen og Hans Børli skildres noe 
av det som skjer i naturen om høsten.

«August» av Einar Skjæråsen

August er det mykeste myke jeg kjenner,
denne skjelvende streng mellom sommer og høst,
denne dugg av avskjed i mine hender.

Dette hemmelige, milde inn over jorden,
denne lyende stillhet: Tal Herre, tal!
Dette lyset som hviler på modningens høyde
dveler og synker mot visningens dal.

Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen.
Denne ettårsfred over sted og forstand.
Jeg har drømt at jeg seilte mot evigheten,
og en kveld i august var den første
besynderlig duse kjenning av land.

Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet:
August er det mykeste myke jeg kjenner
myk som sorg og som kjærlighet.

«I skogen en septemberkveld» av Hans Børli

I skogen en septemberkveld
aleine,
som alltid.
Blikket lavt,
nede hos steiner og strå,
tegn som skyggene skriver.
Et tørt ospeblad på stien
rører uendelig varsomt på seg, en
snutebille kravler under det. Og
store bleike bregne-hender
svinger flatt fra side til side
som prøver de å stoppe vinden. Et liv
så smålåtent stille at det er som
sansene bytter funksjoner:
Jeg hører med øynene
og ser med ørene, alle grenser
slettes ut; ensomheten
djupt i midt eget mørke og
i strået som lener seg mjukt mot brisen
går opp i en høgere enhet, et fellesskap
utenfor formenes strenge normer
av kjøtt og klorofyll.

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

En søndag i september avla vi et av de 
nye etablissementene i Snertingdal et 
besøk. Bjørnen Ysteri Kafé så dagens 
lys i forbindelse med etablering av os-
teproduksjon i den gamle meieribyg-
ningen fra 1919 og skal være et tilbud 
for veifarende – og ikke minst for sner-
tingdøler! Her skal en kunne treffes 
til et bedre måltid, enten det er snakk 
om middag eller kaffe med kaker attåt. 
Kaféen skal være et nisjetilbud med 
bruk og salg av oster fra det nyetablerte 
ysteriet, med kortreiste råvarer og for-
midling av historien rundt det hele. Det 
siste blir godt i varetatt av daglig leder 
Ole André Heen-Olsen, som er en le-
vende historieforteller. 

Bakgrunnen for etableringen av et slikt 
kafétilbud nettopp i Snertingdal var at 
Torill Sogn Haug, som eier meieribyg-
ningen, ønsket å få etablert en kafé i 
tilknytning til ysterivirksomheten. Hun 
tok kontakt med Heen-Olsen som til 
daglig er leder ved Bjørnen på Odnes, 
noe han har vært siden 2014. Det var 
hans foreldre som bygget opp dette 
fine spise- og overnattingsstedet ved 

Randsfjorden i 1986/87. Han sitter inne 
med en kompetanse som var ønsket til 
utviklingen av det spennende konseptet 
i Snertingdal, ikke bare i form av erfa-
ringen driften av Bjørnen Odnes hadde 
gitt ham. Som arbeidserfaring har han 
i tillegg flere år som eiendomsmegler 
bak seg og har faktisk også drevet fjell-

gård. Vel så viktig er livets erfaringer, 
erfaringer som gjør en forskjell i eta-
blering og drift av et slikt tilbud som nå 
er etablert i Snertingdal.  For 10 år si-
den fikk han en alvorlig kreftdiagnose 
etter å ha følt seg i dårlig form i lengre 
tid. På den tida hadde han små barn, 
barn han til dels hadde eneansvar for. 

Bjørnen Odnes er en solid bedrift som 
besitter masse kompetanse i form av 
erfarne og dyktige ansatte, noe det var 
viktig å kunne dra nytte av ved etable-
ring av kaféen. Vakter ved kafeen inn-
går nå i turnusen for flere av de ansatte 
ved Bjørnen, som gjør seg viktige og 
spennende erfaringer utenom det de er 
vant til fra Odnes. Kokken denne sep-
temberkvelden er Frank Harald Dahlby 
Korslund. Han har svennebrev innen 
baker- og konditorfaget, og er nå i ferd 
med å utdanne seg til kokk gjennom 
sitt arbeid hos Ole André Heen-Olsen. 
Det er et ønske at enda en kokk skal 
knyttes til virksomheten, slik at Dahl-
by Korslund får en samarbeidspartner 
og en å dele vaktene med. Kafeen bru-
ker for øvrig andre kokker fra Bjørnen 
Odnes og tilbyr, i et samarbeid med 

Bjørnen Ysteri Kafé – 
en opplevelse for gane, øye og øre

Taklampene over spisebordene er laget av osteformer fra det gamle meieriet. Det gir et helt spesielt 
«lysspill» på veggene når mørket siger på

Stolene er basert på Dokka-mannen Bratteruds nyskapende design av Scandia-stolen fra 1957, en 
klassikker som opp gjennom årene har høstet mange priser
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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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Odnes, catering. Dette kan være aktu-
elt i forbindelse med konfirmasjoner, 
minnestunder ved begravelser og åre-
målsdager. De har så langt bl.a. levert 
mat til ca. 100 personer i forbindelse 
med en minnestund i Seegård kirke. 
De ulike cateringmenyene består av 

spekemat, gryterett med elg, kryd-
dersnitter & varme elgkarbonader (in-
kludert kakestykke) samt bagetter. Det 
er også mulig å bestille kaker, og valget 
står mellom ostekake, sjokoladekake, 
marsipan- eller gulrotkake. Alternativt 
kan en bestille kake etter eget ønske. 

Maten vi får servert er virkelig til å 
skryte av, delvis basert på egen erfa-
ring med noen av de kulinariske ret-
tene; salat, fjellørret, ostekake og sjo-
koladekake, men også basert på ros 
fra andre gjester. Alle retter lages på 
gamlemåten, fra bunnen av. Fisken for 
eksempel kommer fersk fredag og be-
nyttes samme helg. Salaten inneholder 
ost og spekemat, med ferske, sprø sa-
latblader. Ørreten er nydelig - saftig og 
med stekte potetbåter, syltet agurk og 
hjemmelaget saus/dressing til. Begge 
kakene smaker fortreffelig. Ostekaken 
er basert på ost fra ysteriet, Camenås, 
som er en håndlaget camembert, mens 
sjokoladekaken i smak og konsistens 
heller i retning Brownies, fyldig og 
kompakt. For øyeblikket er det benyt-
tet en annen ost som ingrediens i først-
nevnte kake grunnet midlertidig stopp i 
osteproduksjonen, men det er håp om å 
komme i gang igjen i løpet av høsten. 
Andre retter som høster mange godord 
er hjemmelaget ertesuppe og jegerbur-
ger. Lørdag og søndag er det mulig å 
få ytrefilet og nevnte fjellørret, mens 
pannekaker og vafler er andre godbi-
ter som står på menyen. Det er faktisk 
også servert pizza på fredag! 

Interiøret er en sak for seg! Eier av 
meieribygningen, Torill Sogn Haug, er 
innehaver av TSH Interiør/ Norsk arv. 
Hun har dermed skreddersydd kom-
petanse på interiørområdet. Dette har 
satt sitt tydelige preg på lokalene! Å ta 
vare på historien er vektlagt. For kafé-
en innebærer det at kontoret fra Sver-

Bordene er kledt med store forstørrelser av fotografier fra gamle dager, her av meieribygningen utvendig og av produksjonslokalene. Oppå forstørrel-
sene er det lagt glassplater

Kontoret har flotte lysekroner fra 50-tallet



re Sakshaugs tid som meieribestyrer 
(1950 – 73) er bevart og søkt tilbake-
ført til 50-tallet. I taket henger flotte ly-
sekroner, og tapeten er en gjenskaping 
av kvalitetstapet fra den tid, trykket i 
Sverige. Både salong, skap og stort spi-
sebord med stoler er fra samme tidspe-
riode og står godt til hverandre. Her er 
det mulig å ta imot grupper på inntil 20 
personer til ulike typer arrangementer.  

Selve kaférommet er møblert med 
Bratterudstoler, designet på 50-tallet. 
Bordplatene forteller noe av meieriets 
historie - gjennom forstørrelser av bil-
der fra det gamle meieriet, beskyttet av 
en heldekkende glassplate. Heen-Ol-
sen krydrer sin fortelling ved å knytte 
noen betraktinger til bildene, som bare 

viser menn, ingen kvinner. I denne 
sammenheng «lyver» bildene litt; det 
var mest kvinner som utførte arbeidet, 
mens mennene var aktører når bilder 
skulle tas!  Også tak og vegger gir sitt 
bidrag til historien, gjennom en hylle 
med meieriets prøveflasker og takbe-
lysning laget av tidligere osteformer. 
Flaskene hadde et nummer som viste 
til den enkelte leverandør. I disse lever-
te bøndene melkeprøver som ble tes-
tet for fettinnhold og bakterieinnhold. 
Melkespannene hadde samme gårds-
nummer som flaskene. Resultatet fra 
prøvene dannet grunnlag for oppgjør 
for melkeleveransen fra den enkelte 
gård. Osteformene på sin side sørger 
for et vakkert lysspill på veggene etter 
hvert som skumringen siger på. Med 

murvegger og høyde under taket blir 
det lett «klang» i rommet, noe som er 
dempet ved å legge lyddempende pla-
ter på veggene.

Under oppussinga ble det gjort en be-
tydelig innsats for å finne fram til de 
opprinnelige farger på veggene. Ett 
felt på veggen viser noe av dette, og en 
grønnfarge som kommer til syne der - 
og ser ut til å være en «grunnfarge» - er 
benyttet både på stolene og i serviset 
som maten serveres på.  Det blir en 
spesiell opplevelse av slikt! - Vi går ut i 
den klare høstlufta med en klar oppfat-
ning om at vi gjerne gjentar et besøk til 
Bjørnen Ysteri Kafé.
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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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Utsnitt fra 
tapetet i det som 
var kontoret til 
meieribestyrer 
Sakshaug

Et høyst 
oppegående 
Beha kjøleskap 
fra 50-tallet!

Prøveglass fra de enkelte gårdene som leverte melk til meieriet. Her ble fettprosent 
og andre forhold ved kvaliteten på den leverte melka sjekket, noe som ga utgangs-
punkt for betaling for melkeleveransen 

Kveldens kokk Frank Harald Dalby Korslund til venstre og daglig leder Ole André 
Heen-Olsen til høyre. Førstnevnte har svennebrev innen baker- og konditorfaget 
og er nå i ferd med å gjennomfør kokkeutdanning gjennom sitt arbeid ved Bjørnen 
Odnes/ Bjørnen Ysteri Kafé
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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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Snertingdal pensjonistforening og Sner-
tingdaltreff arrangerte fellestur til Oslo 
28. juni.
 
Vi dro tidlig på morgenen med buss fra 
Snertingdal Auto. På Hadeland Gjestegård 
inntok vi en solid frokost, før ferden gikk 
til Oslo og Slottet, der vi fikk guidet om-
visning i 1 time. Slottet ble innviet av kong 
Oscar i 1849. Vi fikk se statsrådsalen, ball-
salen og store festsal. Grunnet at det i år 
er 150 år siden Dronning Maud ble født, 
er årets utstilling viet henne og det faktum 
at Norge kun har hatt to dronninger siden 
1905. Blant annet «møtte» vi dronning 
Maud og dronning Sonja som drakk Af-
ternoon Tea i Speilsalen, utstilling av nye 
og gamle dronningkjoler og så mange his-
toriske malerier og bilder på veggene. Etter 
omvisningen kunne vi vandre i Slottspar-
ken. Middagen inntok vi på Frognersetra. 
Opprinnelig var Frognersetra en seter som 
til 1848 til lå under Frogner herregård. 
Frognersetra restaurant ble bygget av Oslo 
kommune i 1891. Den er bygget i drage-
stil, med et bonderomantisk preg. Etter en 
god middag, gikk turen ned til Holmenkol-
len og Skimuseet, der de som ville kunne 
ta heisen opp i hopptårnet og nyte utsikten 
der. Etterpå gikk kursen hjemover med en 
beinstrekk på Lygnaseter. Vi takker Bernt 
Nygård  for god planlegging og vår humør-
fylte sjåfør Kjetil Hoff som sørget for at vi 
kom trygt både fram og tilbake.

Tekst: Dagrun Havro
Foto: Bernt Nygård

Sommertur

Etter frokost på Hadeland Gjestegård

Det kongelige norske slott 

Ventetid i slottsparken
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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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Gardister klare for vaktskifte

Forsvarets stabs musikk stilte opp for oss?

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

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
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haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
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Tlf. 47 95 90 25
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Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
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Skard, John Olav
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Tlf. 40 82 70 11
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN
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Trivelig å spise på Frognersetra

Vår trivelige sjåfør Kjetil Hoff

Middagen venter på Frognersetra
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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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Utsikt fra tårnet i Holmenkollbakken

Hvem har den fineste bussen?
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Veterantreff på Seegård-saga begynner så smått å bli en tradisjon - 2. helga i sept.  Med noe værforbehold ble det i år sam-
ling søndag 8. september. Her var grillen varm og kaffekjelen putret over varmen. Mange hadde tatt turen innom i finværet, 
for å beskue gamle blanke klenodier. Det var biler og traktorer av god gammel årgang. Frank Solbakken kom også i år på 
sin sykkel påmontert motor. For spesielt interesserte var det motorsager fra fordums tid, alt gammelt som durer fanget in-
teressen til de frammøtte.
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kjærlighet.

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

14

Veterantreff



Høsttakkegudstjenesten 22. 
september 
– et «Kinderegg» hvor mange hadde funnet 
veien til kirken.

Gudstjenesten åpnet med prosesjon med dåpsfølget og barn 
som bar fram markens grøde. Barna som ble båret til dåpen 
var Mateo og Sebastian. Presten løftet dem fram og de ble 
tatt imot i menigheten. Videre var 10-åringene invitert for å 
motta sin gave fra menigheten, «Bibel for barn». De deltok 
med sang og bevegelser under salmen «Jeg er trygg hos deg».

Jeg er trygg hos deg, Jeg får be til deg
Jeg får lovsynge ditt navn. 
Du har tid for meg Når jeg søker deg
Min herre, Min Gud.

Bygdekvinnelaget hadde pyntet med markens grøde, og stilte 
opp med kaffe og deilige kaker etter gudstjenesten.
Tekst og foto: Turid Skundberg

Søndag 11. august arrangerte misjonsforeninga 
stevne på Betel. Det kom bra med folk for å høre 
regionleder Ernst Jan Halsne preke og sang og 
musikk av Monica Torp Engen og Rune Torp som 
stilte med sin harpe. Foto: Bernt Nygård  

Stevne på Betel  
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Søndag 30. juni setermesse på Redalssetra. Været var bra og mange deltok. Haraldur Ø. Gunnarson prekte over dagens 
tekst, Gunhild Ekerhaugen var kirkevert og tekstleser og tradisjonen tro sto blåsere fra Snartingdal Musikkforening for 
musikken. Etterpå drak vi kaffe, men fikk det litt travelt med å komme i bilene da regn og tordenbyger kom på besøk. Foto: 
Bernt Nygård

Kirken i friluft
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Mandag 29. juli Olsokmesse 
på Kirkerud. Denne gangen 
var det varmt og fint vær og 
det var sokneprest Hanne M. 
Skjesol sin tur til å preke på 
Kirkerud. Mange deltok og 
som vanlig spilte blåsere fra 
musikkforeninga og bygde-
kvinnelaget serverte kirke-
kaffe. Foto: Bernt Nygård
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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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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Lørdag 24 august fylte vi opp 3 biler, 
pakket picknic-kurven og dro i vei mot 
Elverum.

Første stopp ble Myklagard, med ser-
vering av deilig medbragt mat og kaffe, 
servert ute på en varm og klar høstdag.
Så gikk turen videre til Glomdalsmu-
seet, hvor utstillingen”Latjo drom” var 
en av mange saker som var verd et be-
søk der. 

Utstillingen Latjo drom, som betyr 
god vei / god tur på romanispråket, er 
en beskrivelse av romanifolkets liv og 
historie. I dag er det offesielle navnet 
romanifolket eller tatere.  Før kalte 
myndighetene gruppen for omstreifere, 
men andre navn som gruppen bruker 
om seg selv er reisende, vandriar eller 
tavring. Fram til slutten av 1800-tallet 
ble de sett på som et belastende fattig-
problem. Det var vanskelig å få inn-
krevd skatt fra de omreisende og de ble 
”uglesett” av samfunnet.

De første som kom til Norge var ka-
tolske, og ifølge katolske skikker var 
de pilegrimer som hadde krav på mat 
og husly. Dette endret seg etter refor-
masjonen i 1536, da kong Christian 
styrte i Danmark og Norge. Han ga or-
dre om at omstreiferne skulle vises ut 
av landet. Senere ble de lyst fredløse  
fram mot 1800-tallet.

Kirken engasjerte seg i omstreiferene 
for å gjøre dem bofaste. Presten Eilert 
Sundt gikk inn for å gi barna en kris-
ten oppdragelse, uten å lykkes.  Jakob 
Walnum var norsk prest /misjoær blant 
romanifolket. (1893). Han etablerte 
foreningen  ”Norsk misjon blant hjem-
løse” – hvor strenghet og mildnet må 
gå hånd i hånd”- Staten representerte 
tvangen, og foreningen mildheten.

Vi fikk Vergerådsloven i 1900- om 
behandling av forsømte barn, og ga rett 
til å plassere barn i fosterhjem, barne-
hjem eller skolehjem. Steriliseringslo-
ven kom i 1934, hvor tatere ble sett som 
en mindreverdig rase. Denne ble først 
opphevet i 1977. Videre var løsgjen-
gerloven av 1900 og Dyrevelferdslo-
ven av 1951 laget for å få kontroll over 
taterne. Det ble forbudt å bruke hest når 
de reiste mellom bygdene. De måtte ta 

Nedre Snertingdal sanitetsforening på sommertur
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i bruk sykkel og drakjerre, men sav-
net hesten.

For å få kontroll ble ungene plas-
sert på barnehjem, som for eksempel 
Svanviken ved Bergen (1963) Besty-
rer Myhre uttalte at: ”Det vi gjør er å 
utrydde et folks egenart, deres språk 
og livsform”. Bildemontasje og lyd-
klipp var laget slik at vi fikk deres 
egen opplevelser fra barnehjemmet. 
Begrunnelsen for å plassere barn var 
å forebygge at de ble kriminelle, el-
ler at omstreiferlivet var skadelig for 
barna. 

Familielivet og samholdet i fami-
lien ble fremhevet, og at de arbeidet 
sammen med å lage saker de kunne 
selge der de reiste omkring. Mye 
blikktøy og kjøkkenredskap av stål-
tråd var utstilt, likeså de flotteste tek-
stiler. Papirblomster i kreppapir ble 
kunstferdig formet, vokset og solgt. 

Også hardangersøm og nupereller var 
med i sortimentet. Teger av bjørke-
røtter ble 
til flotte 
kurver.  Vi-
dere var det 
rikt utvalg 
av kniver 
og sølvtøy.  
Noen i vårt 
t u r f ø l g e 
dro kjensel 
på historie-
ne om Ta-
ter-Milla og 
Stor-Johan.

Det var 
mye annet 
som fanget 
o p p m e r k -
somhe ten . 
Museet har 

92 hus som viser livet i Østerdalen 
gjennom tidene. Det var skolestue, 
butikk og apotek. Utstillingen om 
Gamledoktorn  med apotekets urte-
blandinger og doktorns arbeidsred-
skaper viste at utviklingen har gått 
fremover. Utenfor vokste urter med 
helsefremmende egenskaper. 

Norges krigshistorie var også godt 
illustrert, med ”Kongens nei”- som 
utspant seg på Elverum, videre mot-
standsbevegelsens arbeid, og om 
flukten til England. 

Endatil var det en utstilling med 
møbler gjennom tiden, med særpreg 
fra Østerdalen. En utstilling av dåps-
tøy fanget også interessen. Stakker 
og luer i forskjellige handarbeidstek-
nikker, eks sprang, som nok ikke er 
særlig kjent lenger.

For den som enda ikke var mett av 
inntrykk var det en utstilling om det 
mangfoldige Hedemarken. Om folk 
og liv i nåtid. Her kunne vi nok brukt 
en hel dag, med så mye interessant 
samlet.

Fra museet gikk turen til sentrum 
for middag hos ”Matglede”, og det 
ble mat med glede i godt lag.

Siste stopp på turen ble Løiten Lys. 
Her var det flotte utstillinger i alle 
farger og fasonger. Litt kunne en også 
kjøpe med seg hjem.

Tekst og foto:
Turid Skundberg
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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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Åpent mandag - fredag
kl. 09.00 - 14.00.
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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Døpte
Iver Tofsrud Amlien, 04.08.
Thale Andersen Vestrum, 18.08.
Mateo Wullum Halvorsen, 22.09.
Sebastian Johannessen-Fjeld, 22.09.

Vigde
Marina Lien Aanonsen og 
Mats Strande, 10.08.

Gravferd
Arvid Haug, 04.07.
Helga Margaret Sveum, 04.07.
Arne Stensvold, 05.07.
Asta Aaslund, 25.07.
Arve Haugen, 09.08.
Magnhild Engen, 29.08.
Kjell Egil Ringsveen, 03.10.
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Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
omtanke i nærmiljøet

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

Se vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35

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

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

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

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

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

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

13.oktober – 
18.søndag i treenighetstiden
Mark 1, 40-45
Seegård kirke fra kl.1700 – 
Menighetsbasar
Loddsalg – Trekning - 
Kaffeservering
Kl.1800 – Salmeprogram med Biri 
Snertingdal kantori

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

27.oktober – Bots- og Bønnedag 
Luk 15,11-32
Gjøvik kirke kl.1100 – Høymesse
Felles kirkedag i kommunen

NOVEMBER

3.november – Allehelgensdag
Luk 6, 20-23
Seegård kirke kl.1600 
Allehelgensmesse
Nattverd
Takkoffer: NMS Immanuelkirkens 
daghjem i Bangkok
Prester: Hanne Skjesol og Haraldur 
Gunnarsson
Biri Snertingdal kantori
Kirkekaffe

10.november – 
22.søndag i treenighetstiden
Luk 10, 25-37
Seegård kirke kl.1200 
Familiegudstjeneste
Dåp.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Gunnarsson
Utdeling av Min kirkebok til 
4 åringer
Kirkekaffe

24.november – Kristi Kongedag 
Joh 9, 39-41
Nykirke kirke kl.1200 
Høymesse
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

DESEMBER

1.desember – 1.søndag i advent 
Matt 21, 1-11
Seegård kirke kl.1000 
Lysvåkengudstjeneste
Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Gunnarsson

8.desember – 2.søndag i advent 
Joh 14, 1-4
Nykirke kirke kl.1700 – Lysmesse
Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet
Prest: Haraldur Gunnarsson

15.desember – 3.søndag i advent 
Matt 11,2–11
Seegård kirke kl.1900 – Julekonsert
Biri Snertingdal kantori
Inger Schiager

24.desember – Julaften 
Luk 2,1-20
Seegård kirke kl.1430 
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
Prest: Haraldur Gunnarsson

24.desember – Julaften
Luk 2,1-20
Nykirke kirke kl.1600 
Familiegudstjeneste
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
Prest: Haraldur Gunnarsson

25.desember – Juledag 
Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl.1100
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet
Prest: Haraldur Gunnarsson

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 11. november

Møter

Bibelordet

9.oktober kl. 19.00 
Misjonsmøte Seegård kirke 
v/ Per Tveten

10. oktober kl. 19.00 
Misjonsmøte hos Odd Tomter, 
Vest Torpa v/ Per Tveten

Søndag 27. oktober 
kl. 18.00 Sangkveld 
Seegård kirke v/ Gregers Hes

Onsdag 13. november kl. 19.00 
Misjonsmøte hos Normann 
v/ Gerd Solbakken

Søndag 15. desember kl. 12.00 
Misjonsmøte hos Thingbø 
v/ Egil Grandhagen

Paulus’ brev til filipperne
4.4.#Gled dere alltid i Herren! Igjen 
vil jeg si: Gled dere! 5. La alle men-
nesker få merke at dere er vennlige. 
Herren er nær.  6. Vær ikke bekymret 
for noe! Men legg alt dere har på 
hjertet, fram for Gud. Be og kall på 
ham med takk. 7. Og Guds fred, som 
overgår all forstand, skal bevare deres 
hjerter og tanker i Kristus Jesus.#


