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- et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Årets olsokmesse ble feiret på Kirkerud 29. juli i fint vær. Sokneprest Berit Rinde 
ledet messen og talte over dagens tekst og innledningsvis fortalte hun om Olav den 
helliges arbeid med å innføre kristendommen i Norge. Her er hun foran den nye 
skigarden som er satt opp rundt kirkestedet i sommer. Les mer side 12.
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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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Noe å tenke på
Til alle tider og i alle kulturer har mat og måltidsfellesskap vært viktig. Det 
handler om gjestfrihet, omsorg og kjærlighet. Maten og måltidsfellesskapet 
gir styrke for både kropp og sjel. «Uten mat og drikke duger dagen ikke» sto 
det på en matboks jeg hadde i mange år. Når du ikke orker å spise og drikke, 
blir du ganske raskt både sliten og slapp. «Stå opp og spis! Ellers blir veien for 
lang for deg.» fikk profeten Elia høre fra en Guds engel da han var utslitt og i 
ferd med å gi opp. (1.Kong 19)

Jesus kalte seg selv for Livets brød og Livets vann. Med andre ord: Vi tren-
ger Jesus. Jesus er livsviktig for oss.

Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, møtte disiplene ham flere ganger 
før han dro tilbake til himmelen. Han kom gjennom stengte dører og snakka 
vennlig med dem. Og så ble han borte for dem igjen like plutselig som han 
hadde kommet. Det var veldig forvirrende for disiplene. De visste ikke helt 
hva de skulle tro eller hva de skulle gjøre. Til slutt sa Peter, lederen i disip-
pelflokken: «Jeg drar ut og fisker.» Det var noe han kunne; det var jo jobben 
hans før han møtte Jesus. «Vi blir også med», sa noen av de andre disiplene. 
Men den natta fikk de ingenting. -  Neste morgen sto Jesus på stranda, men 
de kjente ham ikke igjen. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til 
dem. - Nei, de hadde strevd hele natta uten å få en eneste fisk. Da sa Jesus at 
de skulle kaste garnet ut på den andre siden av båten. Da fikk de så mye fisk 
at de ikke klarte å dra det opp. Plutselig kjente de igjen Jesus. Han hadde jo 
gjort under så mange ganger før. De skyndte seg i land. Da de hadde kommet 
i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. Jesus ba dem komme 
med noe av fisken de hadde fått. Så sa Jesus til dem: «Kom og få mat!» Ingen 
av dem våget å spørre; «Hvem er du?» Men de visste at det var Jesus. Så ga 
Jesus dem nystekt brød og fisk på stranda.  (Joh 21). 

På gresk heter fisk ICHTYS. Hver av de bokstavene kan stå som første bok-
stav i setningen «Jesus Kristus Guds Sønn frelser.» Det er en god oppsumme-
ring av hele den kristne tro; symbolisert gjennom en fiskekropp. Derfor er 
fisk et kristent symbol.

«Kom og få mat!» Jesus har noe godt å by på 
hver eneste dag. «Mennesket lever ikke bare av 
brød, men av hvert ord som kommer fra Guds 
munn.» (Matt 4,4) Guds Ord, Bibelen, er en 
matpakke der brødet alltid er ferskt! For «Jesus 
er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» 

(Hebr 13,8) Jesus byr oss på mat både tomannshånd og i fellesskap med an-
dre på gudstjeneste, bibelgruppe eller misjonsmøte. Vi er heldige som kan 
møtes uten å risikere å bli satt i fengsel fordi vi er kristne!

«Kom, for alt er gjort ferdig!» sier Jesus hver gang han inviterer oss til å ta 
imot ham i brødet og vinen i nattverden. I lignelsen om den fortapte sønnen 
som bryter opp fra sitt fullstendig ødelagte liv og vender hjem igjen til sin far, 
forteller Jesus at faren tar imot sønnen med åpne armer og ber tjenerne sine 
om å stelle i stand det beste festmåltidet som går an! Den gode faren i lignel-
sen er et bilde på Gud, og festmåltidet er et bilde på himmelen. Der skal det 
ikke mangle noe som er godt!
   
Berit prest
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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: 
Kjell Josef Skundberg
Tlf. 957 78217

ANSATTE I MENIGHETEN: 
Rinde,Berit 
Sokneprest i Snertingdal og Biri 
Tlf.41 60 94 18
E-mail: br457@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 

Breang, Hege 
Saksbehandler/menighetssekretær
Tlf. 45 87 62 11
E-mail: hb978@kirken.no

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

Trosopplærerne i Gjøvik:
Karsten Torp, 
kt693@kirken.no, 950 65 812

Eiliv Revling Holm, 
eh779@kirken.no, 949 73 714

Hilde Engevold, 
he839@kirken.no, 415 71 492

Bjørnar Nome 
BN459@kirken.no mobil 92655291

Elisabeth Kruse, Turid Skundberg 
og Berit Rinde.

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Oppslagstavla Syndan på Betel
Fortsetter siste søndag hver måned fra kl 14-16 med sosi-
alt samvær og mat. Alle velkommen.

MENIGHETSBASAREN I SEEGÅRD KIRKE 
SØNDAG 30.OKTOBER 
Dørene åpnes kl.16
Loddsalg, kaffe og biteti 
Andakt v/Berit prest
Sang v/Biri Snertingdal kantori
Trekning kl.19
VELKOMMEN!

Som vanlig blir det også forhåndssalg flere uker i forkant. 

GEVINSTER TIL MENIGHETSBASAREN
Har du lyst til å gi en gevinst til menighetsbasaren? Ta 
kontakt med basargeneral Britt Stensvold på mobil 970 
36543 eller en av de andre i menighetsrådet. 
Frist for innlevering av gevinster: mandag 24.oktober.  

BARNEKLUBB I SEEGÅRD KIRKE
for unger fra 4 år og oppover; gjerne i følge med en foresatt. 
Det er gratis å være med, og det er ingen påmelding. 
Det blir sang, leik, bibelfortelling og kveldsmat følgende 
mandager fra kl.17.30-18.30:

• 26.september   • 31.oktober   • 28.november

VELKOMMEN!

KAKEBAKELISTA
Vi trenger noen flere personer som kan bake ei kake eller 
noen boller til kirkekaffe av og til. Ta kontakt med Berit 
prest eller noen andre i menighetsrådet. 

HØSTTAKKEFEST I SEEGÅRD KIRKE 
søndag 25.september kl.12. Da blir det utdeling av boka: 
BIBEL FOR BARN til 10-åringer. Bygdekvinnelaget stil-
ler opp med kirkekaffe /saft / kake. Invitasjon blir sendt 
i posten.

FORMIDDAGSTREFF I SEEGÅRD KIRKE 
KL.10.30-13.00

• 26.september   • 31.oktober   • 5.desember

VELKOMMEN!

Nedre Snertingdal Sanitetsforening inviterer igjen til 
kløvertur annenhver onsdag. Fysisk aktivitet og sosialt 
fellesskap er viktig. Vi møtes på Skogtun klokken 12.00 – 
Kaffespleis etter turen ved bålpanna eller på Skogtun. Det 
blir tur på følgende datoer:

 7. september – 21. september – 5. oktober – 19. oktober – 
2. november – 16. november – 30. november

Vi sees på tur! Se oppslag på Facebook. 

Konfirmanter 2022
Seegård kirke søndag 4. september kl. 11:00
Margrete Nordstad Bråten
Lars Fruseth
Nikolai Stanes
Christina Magdalena Bertheussen-Grøndahl
Petter Kongelf Ånneland
Olav Inge Klette
Therese Holmen
Basse Moen
Amina Henriksveen
Kristoffer Randen-Egeberg
Arja Martine Hellebust

Nykirke kirke søndag 18. september kl. 11:00
Nora Almenning Hagaseth
Marielle Charise Bratlistuen

Midt Snertingdal Sanitetsforening takker hjertelig for 
minnegaven vi fikk ved Oddrun Brennhaugen`s begra-
velse. 

Hjemmets venner takker hjerteligst for den fine gaven vi 
fikk når Asbjørn Kvernsveen fylte 80 år. I stedet for gaver 
på dagen sin ønsket han en gave til Hjemmets venner. 
Vi skal bruke gaven til beste for beboere på og utenfor 
hjemmet.

Hilsen Åse Irene Engen
Leder

NYKIRKE 150 ÅR
blir feiret med jubileumsgudstjeneste i Nykirke søndag 
2.oktober 2022 kl.12. Gudstjenesten er ved biskop Sol-
veig Fiske, prost Stein Ovesen, sokneprestene Berit Rinde 
og Hanne Moesgaard Skjesol, kantor Inger Schiager, Biri 
Snertingdal kantori m.fl. Etter gudstjenesten er alle vel-
kommen til kirkekaffe i Seegård kirke.

Snertingdal misjonsforening
Onsdag 28. september, kl. 19.00 
Møteuke, EJ Halsne, Betel

Onsdag 19. oktober, Kl. 19.00 
Misjonsmøte, Tove Stang Karlsen, Norman 

Onsdag 23. november, Kl. 19.00 
Misjonsmøte, Hanne Mette Roås, Betel 
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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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Ord i 
gudstjenesten: 
FORSAKELSEN

Konfirmantleir 2022

På en gudstjeneste hører det med at 
menigheten reiser seg og sier fram 
trosbekjennelsen. Det er en opp-
summering av den kristne tro og blir 
brukt i kirker over hele verden: «Jeg 
tror på Gud Fader - Jeg tror på Je-
sus Kristus – Jeg tror på Den hellige 
ånd» 

Når det er dåp, er det et ekstra ledd 
før trosbekjennelsen. Presten sier: 
«La oss sammen bekjenne forsakel-
sen og troen som vi døpes til.» Det 
leddet som kalles forsakelsen, lyder 
slik: «Jeg forsaker djevelen og alle 
hans gjerninger og alt hans vesen.» 
Det er en ganske tung setning! Hva 
menes egentlig med det vi sier her?

Ordet djevel kommer fra det greske 
ordet diabolos som betyr «baktaler». 
Det igjen er en oversettelse av det he-
braiske ordet satan som betyr «mot-
stander» og «anklager». Det dreier 
seg om Guds motstander som stadig 
anklager og baktaler oss for å skape 
splittelse og strid. Hvordan og hvor-
for djevelen og ondskapen har kom-
met inn i den verden som Gud har 
skapt, har vi ikke klart å finne ut av. 
Det kalles for «Det ondes problem» 
og er tema for mange avhandlinger. 
At ondskapen finnes, er det derimot 
ingen tvil om. 

Å forsake betyr å si nei til eller avstå 
fra noe eller noen. Å si nei til djeve-
len betyr å snu ryggen til djevelen og 
alt det som djevelen står for. Vi vil 
ikke at djevelen eller ondskapen skal 
styre livet vårt. I stedet vender vi oss 
til Gud som er vår skaper, frigjører 
og livgiver. 
  
Berit prest

Årets konfirmantleir var igjen til Landbruksskolen Tomb. De har in-
ternat og plass til 200 konfirmanter og ungdomsledere. Og de har 
et kjøkken som er vant til sultne ungdommer og serverer god norsk 
mat: pizza, burger, taco og kylling! Det var god stemning og lite 
søvn på leiren. Det vil si på veien hjem i bussen, var det ingen som 
sa et knyst. Det er mulig det var noe som skulle tas igjen.

Vi hadde et meget variert program på leiren. Hver morgen var det 
morgensamling i hallen, hvor bandet spilte til sanger. Etterpå var 
det undervisning i bolker med alt fra hinderløype til PowerPoint om 
trosbekjennelsen. Om kvelden var det show og konkurranser og pi-
legrimsvandring. Hver kveld. Natten var fylt med bordtennisturne-
ring og utveksling av blikk og replikker til de andre på leir. 

Her er det noen bilder fra den vakre kirka like ved. Her var det 
nattverd som avslutting på pilegrimsvandringen.   
   
Hanne prest
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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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Litt historie om 
Nykirke 
Etter mye strid om hvor den nye kir-
ken skulle bygges, på Kirkerud eller 
ved Tomtbakken ble Nykirke bygget 
ved Tomtbakken og innviet den 22. 
oktober 1872. Tegnet av arkitekt J 
W. Nordan. Kirken har vernestatus 
listeført.

Nykirke er en langkirke av laftet 
tømmer, med panel utvendig og 
innvendig. Det meste av inventaret, 
unntatt benkene er fra den gamle kir-
ken på Kirkerud. Altertavlen er fra år 
1800. 

Grunnflaten er på 275 m2 med 360 
sitteplasser. 

Etter siste utvidelse i 1982 er kir-
kegården på 10,7 da og har ca 1000 
graver.

I 1963 ble kirken panelet innvendig 
og nytt gulv med isolasjon ble lagt. 
Nytt orgel fra Norsk Orgel Harmoni-
um fabrikk her i Snertingdal ble satt 
inn i 1976.

I 2018 fikk kirken nytt fint skifertak. 

Biri Snertingdal 
kantori 
tar med glede imot flere nye sangere! 
Øvelse hver tirsdag kl.19.00-21.30; 
vekselsvis i Seegård og Biri kirke. 
Nærmere opplysninger hos dirigent 
Inger Schiager tlf. 91 18 26 83.

Babysang 
starter opp igjen onsdag 31. august 
i Seegård kirke kl. 11.-13. Fortset-
ter ulike uker utover høsten unntatt i 
høstferien. Alle velkommen.

EN LEVENDE KIRKE OVER 
HELE JORDEN
Gjennom samarbeidsavtalen som Snertingdal menighet har 
med Det norske misjonsselskap, er vi med på å bekjempe urett-
ferdighet, dele troen på Jesus og utrydde fattigdom i Thailand. 
Så langt i år har vi samlet inn kr. 6736 til dette arbeidet. 

HVA GJØR NMS I THAILAND?
Sammen med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand 
(ELCT) er vi med på å gi barn og unge fra fattige kår en bedre 
start på livet. I tillegg bidrar vi med økonomisk støtte til opp-
læring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer. Vi 
er også engasjert i klimasmart jordbruk og landsbyutvikling i 
avsidesliggende landsbyer nord i Thailand.

LOVSANGSHJEMMET
Barnehage i slummen i Bangkok. Området er preget av store 
sosiale problemer; fattigdom, splittede familier, rus og krimi-
nalitet. På Lovsangshjemmet får barna omsorg og trygghet, og 
de får leke, lære, spise og hvile.

NÅDEHJEMMET
Et hjem for gravide i en vanskelig livssituasjon. Her kan de få 
hjelp og støtte gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. De 
får arbeidstrening og oppmuntring til å gjenopprette kontakt 
med familie og nettverk.

LØRDAGSKLUBBER
Et tilbud til barn fra minoritetsfolk i Nord-Thailand. Det er et 
trygt sted å være, der blant annet undervisning om barns rettig-
heter, egen kultur, naturvern, grønnsaksdyrking og bibelhisto-
rier står på agendaen.

FOREBYGGING AV MENNESKEHANDEL
Thailand er et av landene med mest menneskehandel. «Sterke 
og trygge familier» er et prosjekt som har som mål å sikre barns 
rettigheter, forebygge menneskehandel og styrke familier.

KLIMASMART JORDBRUK
For kirken i Nan-provinsen i Nord-Thailand har metodene fra 
såkalt regenerativt jordbruk ført til at de nå får gode avlinger 
flere ganger i året. Kirken ønsker å være et læringssenter der 
bønder i nabolaget kan inspireres og få opplæring.

USE YOUR TALENTS
Kirken har ikke nok prester. Derfor er opplæring av frivillige 
spesielt viktig. Kvinner og menn settes i stand til tjeneste i kir-
ken. De deler troen på Jesus og formidler nåde i et land der den 
vanlige tankegangen er at en får som fortjent.

Kilde: nms.no/Thailand
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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
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haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
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Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
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Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
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Tlf. 98 44 37 59
E-mail: Am925@kirken.no
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
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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Ut i vår hage . . . 
Når du kjører Øvre veg mot Kvatumvegen får du øye 
på en frodig og fargerik velholdt hage rundt hus num-
mer 687. 

“På Kirkevangen” ønsker å se mer på denne, og kan-
skje få noen tips om hvordan det kan gjøres for å få det 
til å vokse overalt. Vi tar derfor en prat med beboerne 
- Ingebjørg og Bjørn Øversveen.

De forteller at de bygget huset sitt på en skogkledd, 3 
mål stor tomt i 1977 - 78. Gradvis har de plantet, pla-
nert ut og beplantet hele tomta.

Det er Ingebjørg som er drivkraften bak hagen, Bjørn 
beskriver seg selv som “hjelpemann”, det er han som 
bruker traktoren til tyngre arbeid. Ingebjørg forteller 
at interessen og plantekunnskapen kom mens hun ar-
beidet 8 år hos Ringstad Hagesenter. Hun liker å luke, 
en viktig jobb fra våren, for å få blomster og planter i 
god vekst.  Hun bruker dagene ute i hagen med stell 
av prydbusker, blomster og grønnsaker.  Det finnes 2 
drivhus på tomta, for tomater og agurker. Når jeg spør 
hvordan hagen planlegges får jeg høre at det er lite 
planlegging. Busker settes i jord, for senere å kunne 
flyttes dit de passer inn. Ikke alle plantene vokser fro-

dig, men da kan de klippes 
ned for å se om veksten tar 
seg opp.

Mot skadedyr brukes svært 
lite sprøytemidler, men det 
hjelper godt å spyle med 
vann, evt. iblandet grønnsåpe 
forteller hun. Av egne planter 
tar hun vare på frø, tørker og 
sår alt av sommerplanter selv. 
Hagen bugner av egenpro-
duserte Surfina, en riktblom-
strende slektning av Petunia. 
Det er lite som kjøpes inn, de 
fleste prydbusker formeres 
ved stiklinger, f.eks.: Poten-
tilla, Syrin, Spirea og Ame-
rikansk Hagtorn. Hun viser 
villig fram alt som vokser 
og deres gode egenskaper. 
Dvergslirekne er en villig 
plante som gir tett bunndekke 
og fin blomstring. Hasselurt 
er også fin som bunndekke, 
og hindrer ugress å ta over i 
bedet. Takløk sprer seg fint, 
og trives godt i sprekker mel-
lom steiner.

Med erfaring fra hagesenteret 
finnes det noen kuriositeter 
i hagen. Et Kastanjetre som 
nå er 4-5 meter høyt med rik 
blomstring på våren, startet 
som en nøtt som hun la i jor-
den for ca 15 år siden. Lys-Flammentanz klatrerose



3
PÅ KIRKEVANGEN

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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stolpen på tomta dekkes av vill-vin som snor seg opp-
over stolpen. Eller finnes Månejordbær, som ble sådd 
med frø fra Grand Canaria. Den ligner den mer kjente 
viltvoksende markjordbær. I hagen står Sargenteple 
som blomstrer på våren, og setter deretter dekorative 
bær. Vierhortensia vokser villig med hvite blomster. 
Rhododendron vokser godt, gjerne mellom store stei-
ner. Slik skapes lune varme vokseplasser. Klematis står 
i full blomst nå, vi ser røde store og små blå og blå/
hvite blomster. Ingebjørg viser fram en rose som hun 
har hatt siden hun arbeidet hos Ringstad. Ellers prydes 
husveggen av klatrerosen Flammentanz. Denne krever 
litt ekstra pass på våren, pakkes gjerne inn, eller pakkes 
til med snø mot vårsola. Når høsten kommer og det 
skal legges ned blomsterløker er rådet å vente til de 
varme dagene er over, for å unngå at de starter å vokse 
på høsten.

Mye tid brukes i hagen for stell, men den gir også mye 
å glede seg over fra tidlig vår til sen høst.

Tekst og foto: Turid Skundberg.

Klematis

Hårtensia blandt lunende steinerKastanjetreet
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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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Lyrikkhjørnet
Det er august, sommeren er på 
hell… En ser tilbake på en sommer 
med minner og opplevelser. Det 
kan være store opplevelser eller de 
små hverdagsgledene sommeren 
har gitt; synet av markblomste-
ne i veikanten, en vakker bukett 
med blåklokker og prestekrager 
på verandaen. Markjordbærene du 
tredde på strå, eller blåbærene som 
klang i spannet på bærtur i skogen. 
En fisketur… en solnedgang… 
en tidlig sommermorgen… møtet 
med en god venn.

Alle de lyse stundene – ta vare på 
minnene.

I Jan Magnus Bruheim sitt dikt 
Merkesteinar er dette tema:

Merkesteinar
Alle dei ljose stunder,
ville eg skulle stå
som merkesteinar ved vegen
der som dei andre skal gå.

Eg går her og set eit merke
for kvar ei glede eg fekk.
Tett skal dei stå og fortelja
at lett var vegen eg gjekk.

Stå der og vitne: At styrken
får du, som dagen er.
Gleda ved livsens gåve
lettar alt tungt du ber.

Tala om alt som lyfter,
som lindrar og lækjer og jamvel
hjartesåret kan svala.
Men inst inne ligg ein otte,
at um eg teier
med det som tyngjar
vil kanskje steinane tala.

Men sommeren har kanskje ikke 
bare gitt gleder. Sorgen… ensom-
heten… kan en også føle på noen 
ganger. Arild Nyqvist har skrevet 
et dikt om ensomhet.

Ensomhet
Ensomhet, sier du. Det
er greit med litt
ensomhet bare det ikke
blir for mye. Da åpner jeg døren
og roper ut i natten: Kom inn
Kom inn – her er ensomhet nok
for to! Ja, for fire! Og
på riktig ille dager brøler
jeg: her er ensomhet nok
for et helt orkester!

I Thomas Kingos gamle salme fra 
1674 heter det (No.S. nr. 463):

Sorgen og gleden de 
vandrer til hope,
lykke og ulykke kommer på rad.
Medgang så ofte på 
motgang vil rope,
solskinn og skyer de 
følges ôg ad.
Jorderikets gull
er prektig muld.
Himmelen er ene av 
salighet full.

Det går nå mot høst. Det blir kal-
dere i været, det kan være deilig. 
Men menneskelig varme trenger vi 
alltid!

Lyrikkhjørnet avsluttes med et lite 
dikt av Jan Magnus Bruheim:

Å høyre til
Vondt er av alle andre
bli trakka på og trengd.
Men vondare å veta
at du er utestengd.

Det er mangt i livet
du ventar deg og vil.
Men meir enn det å vera
er det å høyre til.

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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Utsmykning i Seegård kirke

Over døren inn til kirkerommet er et kunstverk laget 
av Arne Refstad. Som annen kunst er det øyet som ser 
som tolker kunsten. Det er allikevel fint å kunne høre 
kunstnerens egen beskrivelse av verket evt. om det har 
en tittel.  Jeg tar derfor turen til Tiriltoppen, i Dalheim-
vegen nr. 123, til Laila og Arne Refstad. Her blir jeg 
møtt av kunstverk på vei opp til huset, og videre innen-
for døra. Arne har tittel kunsthåndverker, med fagbrev 
som smed. Øynene faller på et spesielt verandarekk-
verk i smijern, som selvfølgelig er laget av Arne, som 
hans svenneprøve.

Vel innenfor døra er det alskens kunstverk laget av hus-
bonden. Det som går igjen, er en unik bruk av metaller 
i ulike kvaliteter og valører. Han forteller at han kjø-
per kilovis med skrap, dvs. metallspon av eks. kobber, 
messing eller kromnikkel stål. Under dreiing av metal-
ler skapes skinnende blå farge.  Videre forteller han at 
metall kan endre farge ved bruk av varme, syrer eller 
urin. Eks. blir kobber irrgrønt og gir forskjellige farge-
nyanser. Arnes to bilder i peisen på Omsorgssenteret i 
Snertingdal viser godt hvordan metallbildene bygges 
opp med pinsett, hammer etc. før bildet blir dekket 
med polyuretan.

Kunstverket over døra på kirketorget har tittel: MOR 
OG BARN. Det blir en prat rundt navnet, og Laila bi-
drar med å utdype bakgrunnen for navnet. Arne mistet 
sin mor i sykdom da han var 9 år gammel. Han husker 
bare moren som syk, og kan ikke huske kos eller mors-
fang. Hun døde i forbindelse med en operasjon. Laila 
mener av savnet etter moren har ligget der i alle år si-
den, uten at det har kommet til uttrykk. Arne medgir 
at han nok har savnet moren mer enn han egentlig har 
vært klar over, og derfor navnet Mor og Barn. 

At bildet skulle gis til kirken sier han var fordi det var 
«der det hørte hjemme, - La de små barn komme til 
meg» siterer han. Videre poengterer han at materialene 
som er brukt i kirken jo er metall, tre og stein. Kunst-
verket har fått en flott veggplass over døra, og med 
skiftende lysforhold blir det «liv i bildet». Dette endres 
etter hvilken vinkel lyset faller inn, eller hvilken vinkel 
det sees fra. 

Så til arbeidet med verket. Han starter med å pusle små 
metallbiter sammen med pinsett, og bygge opp bildet 
med millimeters presisjon. Hovedfigurene i bildet er 
laget av flytende tinn. Forhøyningene forteller oss at 
figuren på bildet er en kvinne sammen med barnet. Alt 
ligger løst der han vil ha det, før han fester det hele med 
flytende polyuretanlakk. Han forteller at arbeid med 
kunsten gir han ro, og at det da ikke er rom for negative 
tanker. Han og kona har sammen opplevd mye sykdom, 
men greier å hente fram de gode minnene som livet har 
gitt dem.

Tekst 
og foto: 
Turid 
Skundberg

Utsnitt av kunstverket.
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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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Lørdag 6. august startet bussen fra 
Kjerringelva kl. 8 i fint sommervær. 
Langs vegen nedover dalen til Biri 
ventet 40 turdeltagere spent på hva 
dagen skulle bringe. Dagens rute 
gikk gjennom Gausdal og Espeda-
len til Skåbu med en vill og vakker 
natur. Derfra gikk turen til Glittersjå 
fjellgard i Heidal.

Der ble vi mottatt med kaffe og gul-
rotkake. Vertskapet har gjennom 16 
år bygget og restaurert mange hus 
og skaffet mange slags dyr. Hove-
dattraksjon var den tamme elgfami-
lien, hvor eieren gikk inn og matet 
elgene med ferske seljekvister. 

Derfra gikk turen til vakre Nordre 
Ekre gårdshotell hvor vi fikk servert 
lunsj og kaffe i den gamle fjøsbyg-
ningen hvor det er drevet med gård-
sturisme siden 1980 tallet.

Siste stopp i Heidal var Heidal yste-
ri hvor vi fikk smaksprøver av god 
prim og den berømte brune Heidal-
sosten. Meiributikken ble også godt 
besøkt.

Hjemturen gikk over vakre Valdres-
flya med stopp ved Gjendesheim 
og på Beitostølen. Takk til sjåfør 
Amund Haganes som førte oss trygt 
gjennom vakre fjell og bygder.

Ref. Bernt Nygård 

Snertingdalstreff på busstur til Heidal

Lars L. Seegard møtte på to fine på Glittersjå

På Glittersjå fikk vi servert kaffe og gulrotkake

Deltakerene 
på turen 
samlet 
utenfor 
Heidal 
ysteri
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Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Skard tlf. 408 27011.

Datoer for vinter/ vår 2016:
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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
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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
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Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
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Glittertind sees i 
det fjerne

Elgfamilien blir 
matet med ferke 

seljekvister her dag i 
sommerhalvåret

Sjåfør Amund 
Haganes førte oss 
trygt gjennom 
fjell og bygder

Vi spiste lunsj 
på Nordre Ekre 

gardshotell
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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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Fredag 29. juli kl. 18 arrangerte 
Snertingdal bygdekvinnelag, histo-
rielag og menigheten  Olsokmesse 
på Kirkerud. Sokneprest Berit Rin-
de ledet gudstjenesten. I sin preken 
minnet hun om Olav den hellige 
sitt arbeid med å innføre kristen-
dommen i Norge. Musikere fra 
Snertingdal Musikkforening spilte 
til salmene. Etter gudstjenesten ser-
verte bygdekvinnelaget kirkekaffe 
og kaker fra et bugnende kakebord.

Ruinen ved Kirkerud stammer fra 
kirkebygget som ble oppført på slut-
ten av 1600-/begynnelsen av 1700- 
tallet. Stedet ble fredet i 1990.

Arvid Granseth fra Torpa har satt 
opp ny skigard rundt kirketomta 
Mange dugnadstimer med fjerning 

av store trær og fjerning av gammel 
skigard er gjort i vår. 

Flere har støttet med penger så kir-
kerudkomiteen fikk mulighet til å 
gjennomføre arbeidet med å sette 
opp nytt gjerde. 

Informasjon om kirkestedet
KIRKERUD (SNERTINGDAL), 
gnr. 131 (=237) Kirkerud (Snerting-
dal sogn). Gjøvik kommune. Mel-
lom kirkestedet Ålset og det tradi-
sjonsbelagte kirkestedet Hov ligger 
(gnr. 237) Kirkerud med eldste 
omtale 1669 (NG 22). I 1694 søkte 
bøndene i Øvre Snertingdal om at 
de ”paa et beleilig sted, hvor tilforn 
hafver været bygt og brugt en liden 
kirke igien maa lade paa … egen be-

kostning opbygge og vedligeholde 
et lidet bedehus”. Tillatelse ble gitt 
og kirken ble oppført på Kirkeruds 
grunn og ble innviet 1703, en gave-
kirke med tjeneste 3-4 ganger i året. 
Christi Nye Kirke (”Gavekirken”) 
var en liten laftet tømmerkirke med 
rektangulært skip og smalere, rek-
tangulært kor. I 1840 ble kirkegår-
den utvidet med nærmere 2000 m2. 
Ved bygging av ny kirke ca. 1870 
ble kirkestedet flyttet til (241) Ål-
set, og Gavekirken ble revet i 1872 
(Bugge 1953:68ff). Den gamle kir-
kegården ble restaurert og kirketuf-
ten framgravd på 1980-tallet. Det 
ble i den sammenheng avklart at 
kirken nok egentlig hadde vært en 
lovekirke, men at man av hensyn til 
myndighetene hadde beskrevet den 
som gavekirke. De to ”låvåhellene” 

OLSOKFEIRING i SNERTINGDAL

Berit prest ledet olsokmessa
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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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(hvor èn er bevart, ca. 3 m lang) kan 
således ha vært ofret til – snarere 
enn å ha vært dørheller for en låve 
(Nordland & al 1993). Nabogårder 
til Kirkerud er (132 = 238) Grøte-
rud, (133 = 239) Rud, (134=240) 
Rudshaugen og (130=236) Au-
denstad. Ingen av disse er nevnt før 
på 1570-tallet eller på 1600-tallet 
(NG 21f). Trolig er de alle middel-
alderske bruk av en opphavsgård 
hvis navn er tapt – eller det kan være 
Audenstad – og der kirken stod på 
Kirkerud. Det lå ingen skyldparter i 
noen av disse gårdene til mensa ved 
Sigstad hovedkirke på 1570-tallet 
(St. 174) og som kunne indikert et 
tidligere prestebol til en kirke ved 
Kirkeby. (kildegjennomgang til re-
gistrering av middelalderkirkeste-
der av NIKU ved Jan Brendalsmo, 
RA sak 06/02235-21).

Eldre beskrivelse: I NØ-delen og 
innerst på platået: Kirketuft, orien-
tert Ø-V. Torven er fjernet av Riks-
antikvaren og stein ligger i dagen. 
L 14m, br 6m. Tilbygg 4x4m på 

N-veggen. Kirken sto her fra 1703 
til 1870, men det har trolig stått en 
bygning her før den tid. Området S 
og V for kirketufta er småkupert. På 
brinken i SV og V mye berg i dagen.

Ole Ludvig Tomter, Mona Stanes, Ingolf Haugerud, Martin Aalseth og Per Atle Ber-
gum fra musikkforeninga ordnet med musikken

Bygdekvinnelaget serverte kirkekaffe

Foto: Bernt Nygård
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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
Jeg velger meg den kjente salmen «Blott en dag «skrevet 
av Lina Sandell, som har betydd mye for meg og mine 
foreldre gjennom tida. Vi hørte den i «ønskekonserten» i 
radioen og i kirka og bedehuset i mine unge år. Et spesielt 
minne jeg har er at min far Leif sang den for meg en gang.

I året 1958,Vi dreiv med våronna og sloddet og plukket 
stein, med hest, på et jordet vi kalte «Gamleåker`n « og 
mens vi tok en pust i bakken, satte oss på slodden begynte 
han å synge «Blott en dag» husker jeg. Dette gjorde inn-
trykk på en 13- åring den gangen og siden i livet henter jeg 
bl.a fram « Hver en dags bekymring vil han bære, - den-
ne omsorg har han tatt på seg,- til din dag skal din styrke 
svare « Far døde 3 år etter dette og mor Ingeborg nynnet 
og sang bl.a på denne sangen ganske ofte i sitt liv siden 
husker jeg.  Jeg vil også tro at denne salmen betyr veldig 
mye for mange som har hørt den, og kommer til å høre den 
i fremtiden.  Stor takk til dikteren Lina Sandell.

Salmen blir sunget og fremført mye i begravelser og ellers 
av solister og kor.

Jeg sender da stafettpinnen videre til Sigbjørn Bergli. 

Med hilsen Lars L. Seegaard

BLOTT EN DAG
(På norsk)

Blott en dag,ett øyeblikk om gangen
hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min fader hånd.
Han som har for meg ett faderhjerte,
av sitt rike forråd vil han gi.
Hver en dagdens del av fryd og smerte,
Hva jeg renger all min tid.

Selv han alle dager nær vil vøre,
For hvor særskilt dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring vil han bære,
Stille stormen med sin allmakts røst.
Og sin dyre eiendom bevare,
Denne omsorg har han tatt på seg.
Til din dag skal og din styrke svare,
Dette løfte ga han meg.

Hjelp meg da å hvile trykt å stille
Blott i dine, Herre kjær,
Og ei troens rike trøst forspille,
Som ilivets ord meg lovet er!
Hjelp meg Gud å nynne på den sangen
Så mitt hjerte mer og mer den kan.
Blott en dag, ett øyeblikk om gangen,
Til jeg når ditt gode land!

Arbeidet ved Nykirke går framover. Portalen foran kirken er fjernet. Den ene stolpen var skikkelig råtten og bra at den ble fjer-
net. Ny kloakkum er også gravd ned.
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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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Søndag 21. august inviterte Overhaldens 
kvartett til konsert på Skogtun. Den popu-
lære kvartetten fylte storsalen til siste plass 
og vi som var der ble ikke skuffet. I nesten 
2 timer fikk høre melodier fra 60 tallet og 
framover i tid av kjente og mindre kjente 
komponister.

Musikerene er dyktige og ikke snauere enn 
at de komponerer litt sjøl og Arild hadde 
skrevet sang om sin grønne traktor.

I pausa serverte Skogtuns venner kaffe og 
kaker som smakte fortreffelig. Takk til alle 
for en hyggelig kveld.

Vi gratulerer Kristiane Drogseth og Martin 
Gundersen som giftet seg i Balke kirke 
13. august. Foto: Turid Skundberg

Konsert med 
Overhaldens 
kvartett 

Brudepar

Kvartetten består av Knut og Magne Overhalden og Arild Flaten alle med gitar og sang, mens Bjørn Magne Rognstad trakterer 
trommene. Foto: Bernt Nygård
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Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
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Nygård, Laila
Menighetssekretær
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E-mail: Ln435@kirken.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Finn fem feil!Finn fem feil!
Engelen forteller gjeterne på marken nyheten om Jesu fødsel. 
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: 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.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Navnet på ti navn og ord fra juleevangeliet 
er gjemt inni rutenettet under. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle? 

Finn 10 navn og ord Finn 10 navn og ord 
fra julefortellingenfra julefortellingen

Å F J O D E L I J A

U B E T L E H E M Q

M E S S I A S N A A

U L U I G U G G R U

J O S E F F J E I G

O L P Å S W E L A U

N A S A R E T X Ø S

S M A K K I E P I T

K Y I L L I R A P U

I K R Y B B E M Ø S

Fargelegg!Fargelegg!
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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

17
PÅ KIRKEVANGEN 17

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»

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

Rigmor Skaug - 48 44 62 32
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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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DÅP
Marius Strande 21.08.2022

GRAVFERD
Mimmi Arnhild Jostad 19.07.2022 
Oddrunn Brennhaugen 20.07.2022 
Sigmund Lundon 21.07.2022 
Margot Henny Fladsrud 22.07.2022 
Ågot Gåserud 29.07.2022 
Ella Sørli 09.08.2022 
Martin Ødegårdstuen 12.08.2022, Hunn 
kapell
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

Se vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35
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Bygningsvern - kulturhistorie - 
Ysteri - Kafe og osteutsalg

Tlf. 90596405

Trenger du noen å 
snakke med?
Ring Kirkens SOS 
22 40 00 40

Livets gang
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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
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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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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

En manns sanne rikdom er det 
gode han gjør for sine medmennesker. 

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

Spesialsagbruk
Villmarkspanel
Laftetømmer 
Takåser + mye mer......
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Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.

KOKSLIEN 
MASKINSERVICE

Øvre veg 541
2838 Snertingdal

h.einar@online.no
930 40 123
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

20

04.09.2022 
Seegård kirke kl 11:00 
13. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Berit Rinde, Eiliv Revling Holm
Takkoffer til Snertingdal Trosopplæ-
ringarbeid

18.09.2022 
Nykirke kirke kl 12:00 
15. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Berit Rinde. Takkoffer til Snertingdal 
Trosopplæringarbeid

25.09.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
16. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Berit Rinde
Takkoffer til Snertingdal Trosopplæ-
ringarbeid. Høsttakkefest med utde-
ling av ”Bibel for barn” til 10-åringer

02.10.2022 
Nykirke kl. 12:00 Jubileums-
gudstjeneste Nykirke 150 år
17. søndag i treenighetstiden
Biskop Solveig Fiske og prost Stein 
Ovesen deltar sammen med sokne-
prest Berit Rinde og Hanne Skjesol.
Takkoffer til Snertingdal Menig-
hetsarbeid

09.10.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
18. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Berit Rinde. Takkoffer 
til Det Norske Misjonsselskap

16.10.2022 
Seegård kirke kl. 12:00 
19. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Berit Rinde
Takkoffer til Snertingdal Menig-
hetsarbeid. Gullkonfirmanter 

23.10.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
20. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Hanne Moesgaard Skjesol
Takkoffer til TV-aksjonen

30.10.2022 
Seegård kirke kl 16 – 19:30 
Bots- og bønnedag. Basar
Berit Rinde

06.11.2022 
Seegård kirke kl 16:00 
Allehelgensdag. Gudstjeneste
Berit Rinde, Hanne Moesgaard Skje-
sol. Takkoffer til Snertingdal Diako-
niarbeid. Biri Snertingdal kantori

13.11.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
23. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste
Berit Rinde. Takkoffer til Snertingdal 
Trosopplæringarbeid. 4-årsbok.

20.11.2022 
Nykirke kirke kl 12:00 
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste. Hanne Moesgaard 
Skjesol. Takkoffer til Snertingdal 
Menighetsarbeid

27.11.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
1. søndag i adventstiden
Familiegudstjeneste. Berit Rinde
Takkoffer til Snertingdal Trosopplæ-
ringarbeid. Lys Våken.

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

15. november

Planlegger alle typer interiør 
Interiør butikk/ Egen systue 

TSH Interiør Design 
v/ Torill Sogn Haug Interiør arkitekt MIAF 

Kulturarv på rull!
 Kolleksjonen har tapet fra 1780 til 1945. 

14 design, i tilsammen 
23 ulike fargekombinasjoner. 

Nytt design: «LILLESAND»

www.tsh-interior.no 
e-post torill@tsh-interior.no

mob 905 96 405  tlf/fax 61 11 95 99
Storgt. 58  2870 Dokka

NYTT
DESIGN!

Returadresse: Gjøvik kirkekontor, 
Strandgt. 13 A, 2815 Gjøvik


