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Blåtimen. Og den sier. 
Du skal ikkje forstå. 
Men føle deg som en 
ørliten del av. Noe du
 er for liten til å fatte. 
Tekst og foto: 
Tom Rune Engen
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
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Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Diakon: Tlf. 408 27 011.
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99 51 06 95
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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
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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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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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Fred på jorden
I skrivende stund er jeg akkurat begynt 
på de siste ukene som biskop. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke 
for alle møtepunkt rundt om i Hamar 
bispedømme. Jeg ser for meg mange 
ansikt og bærer med meg mange var-
me håndtrykk fra ulike situasjoner. 
Hjertelig takk og alt godt videre!

Fred på jorden! 

Vi lengter etter nettopp det som den 
himmelske hærskare sang den første 
julenatt: 

Ære være Gud i det høyeste,                                                                                              
og fred på jorden                                                                                                        
blant mennesker Gud har glede i!

Vi har ei tid som er preget av uro over 
den spente krigssituasjonen i Europa 
og usikkerhet inn mot hva fortsettel-
sen blir. Jeg kjenner at engelens ord om 
«Frykt ikke» og englekorets sang og 
bønn om fred på jord, berører et øn-
ske, en drøm og et håp som inspirerer 
til å tro på og arbeide for rettferdighet 
og fred. 

Sangen på Betlehemsmarkene viser 
vei til å se Gud i krybben. Evigheten 
strømmet inn i det øyeblikket barnet 
ble født. Og Jesu fødsel setter i gang en 
bevegelse som aldri har opphørt. 

Barnet som ble født er et håp og en 
kjærlighet. Alle som har holdt et lite 
nyfødt menneske i hendene vil kunne 
gjenkjenne dette. Det er nært og stort, 
vakkert og meningsmettet. Våre erfa-
ringer blir satt i et svimlende perspek-
tiv i møte med fødselen i Betlehem og 
englesangen om fred på jord. Det løfter 
alle nyfødte barn opp mot himmelen 
og inviterer til å realisere håpet, drøm-
men og bønnen om fred på jord. 

Jesusbarnet er en liten knopp som er 
sprengfull av håp, også i dag. 

Med juleevangeliets grensesprengen-
de kraft åpnes livets kilder og framtids-
håp for alle mennesker og Kristi kjær-
lige lys holder oss fast i fremtid og håp 
for livet her og i evigheters evighet. 

Velsignet julehøytid!
Solveig Fiske
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SNERTINGDAL MENIGHET 
Kirkekontoret 
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik 
Telefon: 45 87 62 01 

Åpent mandag - fredag 
kl. 08.00 - 15.30 

Leder i Snertingdal menighetsråd: 
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.

1. I begynnelsen var Ordet. 
Ordet var hos Gud, 
og Ordet var Gud.

2. Han var i begynnelsen hos Gud.
3. Alt er blitt til ved ham, 

uten ham er ikke noe blitt til. 
Det som ble til

4. i ham, var liv, 
og livet var menneskenes lys.

5. Lyset skinner i mørket, 
og mørket har ikke  
overvunnet det.

6. Et menneske sto fram,  
utsendt av Gud.  
Navnet hans var Johannes. 

7. Han kom for å vitne.  
Han skulle vitne om lyset,  
så alle skulle komme til  
tro ved ham. 

8. Selv var han 
ikke lyset,  
men han skulle vitne om lyset.

9. Det sanne lys, 
som lyser for hvert menneske, 
kom nå til verden.

10. Han var i verden, 
og verden er blitt til ved ham, 
men verden kjente ham ikke.

11. Han kom til sitt eget, 
og hans egne tok ikke imot ham.

12. Men alle som tok imot ham, 
dem ga han rett til å bli Guds barn, 
de som tror på hans navn.

13. De er ikke født av kjøtt og blod, 
ikke av menneskers vilje 
og ikke av manns vilje, 
men av Gud.

14. Og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss, 
og vi så hans herlighet, 
en herlighet som den enbårne Sønn 
har fra sin Far, 
 full av nåde og sannhet. 
 
Joh 1,1-14



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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SAMMEN I SORGEN
Hele bygda ble ramma av sorg da 
13 år gamle Simen Ruud omkom 
i den tragiske dødsulykka onsdag 
kveld 14.september. Ingen andre 
enn Simen var til stede da ulykka 
skjedde, men familien antar at det 
må ha skjedd på følgende måte: 

Simen var nysgjerrig på om han 
fikk start på en gammel bil som sto 
på en lite brukt veg. Han ville prø-
ve om han fikk motoren til å gå. Da 
han ikke fikk start på bilen, forlot 
han den. Bilen må ha begynt å tril-
le, og Simen havna under bilen og 
døde av brystskadene han fikk. 

Når sånne tragiske hendelser 
skjer, er det godt å møtes for å dele 
sorg og fortvilelse. Mange benytta 
seg av tilbudet med ÅPEN KIRKE 
i Seegård torsdag, fredag og lør-
dag. Både unger, ungdom og voks-
ne kom. Mange satt lenge i stillhet, 
tente lys, så på bildene av Simen og 
skrev i minneboka. Noen gikk inn 
og ut igjen flere ganger. Gode sam-
taler fant sted både utendørs og inne 
i de forskjellige rommene i kirka. 
Tårer og klemmer satt løst hos de 
fleste.  Smilet kom også fram når 
gode og morsomme minner ble delt.  

Simen sokner til Nykirke. Men 
vi skjønte fort at veldig mange vil-
le komme i begravelsen, så da var 
det best å bruke Seegård. Der ble 
det rigga til med ekstra stoler, og 
det var lyd- og bildeoverføring både 
til kirketorget, peisestua og utafor 
kirka. Dermed fikk alle de ca. 550 
frammøtte med seg hele seremoni-
en. 

Denne tragiske hendelsen vil pre-
ge oss alle i lang tid framover, for 
Simen har satt djupe spor etter seg 
hos veldig mange. 

Tekst og foto: Berit prest

Simen i kjent 
og kjær stil – 
foto Trond Ruud

Mange skrev en hilsen i minneboka

Det gjør godt å tenne et lys i mørket
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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

4

Det er mange måter å uttrykke sorg og savn på. Fra venstre: Halvor 
Schiaker Alund, Tor Even Skundberg, Miki Nejman, Jørgen Skundberg, 
Lars Fruseth og Halvard Aalseth

Traktorgjengen med 
Lars Tore Skundberg 
som trygg sjåfør og Ole 
Ludvig som assistent

Nå er urna på plass ved Nykirke

Helge Raaholdts legat for kultur i Snertingdal

I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, 
historie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige formål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig 

menighetsarbeid. 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 2023 skal det deles ut midler av legatets avkastning. Begrunnet søknad sendes 
styrets leder Per Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre Snertingdal 

ellerpe-arnul@online.no innen 1.2.2023.
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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 Juletrefest i Seegård kirke søndag 8.januar 
2023 kl.16. Tradisjonelt program for unge og 
gamle med sang og gang rundt juletreet, be-
vertning, andakt v/Berit prest – og kanskje 
kommer nissen. Velkommen!

Juletrefest på Betel 3. juledag kl. 17.00
Tradisjonelt program for unge og gamle med 
sang og gang rundt juletreet, bevertning, an-
dakt og åresalg. Gave til barna. Alle er vel-
kommen. Arr. Betel bedehusforening 

Barneklubben fortsetter med samling i Se-
egård kirke følgende mandager fra kl.17.30-
18.30: 30.jan, 20.februar, 27.mars og 24.april. 
Sang, leik, bibelfortelling og kveldsmat. Vel-
kommen!

Formiddagstreffet i Seegård kirke våren 2023 blir 
på følgende mandager fra kl.10.30-13.00: 30.januar, 
27.februar, 27.mars, 24.april og 22.mai. Velkom-
men! 

Kveldssamling 
med mye sang og musikk på Betel 
onsdag 11. januar kl. 19.00. Alle Velkommen.
Arr. Betel bedehusforening

Nye konfirmanter har sin første samling i Seegård 
kirke torsdag 19.januar kl.18 og blir presentert for 
menigheten på gudstjenesten i Nykirke søndag 
22.januar kl.12. Hvis noen av forskjellige grun-
ner ikke har meldt seg på til konfirmantopplegget 
ennå, kan de gå inn på nettet på https://kirken.
no/gjovik/kirkenmin og fylle ut skjema der eller 
ta kontakt med Berit prest på mobil 41609418. 

For første gang blir det Hjertevennguds-
tjeneste i Seegård kirke søndag 5.februar kl.12. 
De som er døpt i Seegård eller Nykirke i 2020, 
får invitasjon i posten etter nyttår, men sett av 
dagen nå! Gudstjenesten er spesielt tilrettelagt 
for 2-3-åringer, men både unge og eldre er 
hjertelig velkommen! Vi skal blant annet leite 
etter en sau som er blitt borte. I løpet av guds-
tjenesten får ungene tilbake dåpshjerte som 
har hengt i kirka helt fra de ble døpt. Gjennom 
det blir ungene minna på at de er i Guds hjerte 
og at de kan få ha Jesus som sin hjertevenn.

Gledelig jul og godt nyttår ønskes av Midtre Sner-
tingdal sanitetsforening. Takk for alle støtte og hjelp 
i året som har gått. Hilsen Kari Sjevelås

Søndag 18. desember Julekonsert 
Nykirke kirke kl. 16:00 og kl. 19.00. Merk tiden.
Julekonsert med Snertingdal musikkforening. An-
dakt v/Berit Rinde. Gave til Snertingdal musikk-
forening ved utgangen. Alle velkommen

Adventsmøte
Hos Inger og Åge Thingbø søndag 11. desember kl. 
12.00 Andakt v/Solveig Granhagen
Misjonsmøte hos Liv Anne og 
Tor Magne Normann onsdag 25. januar kl. 19.00.
Misjonsmøte på Betel onsdag 22. februar kl. 19.00
Misjonsmøte i Seegård kirke 22. mars kl. 19.00
Alle er velkommen. 
Arr. Snertingdal misjonsforening

Det er babysang
i Seegård annenver uke, onsdager kl.11.

Det er ulike, oddetallsuker i Seegård kirke. 
Musikkstund og lunsj. 
Interesse meldes til meg: he839@kirken.no
Da legger jeg dem til  i vår gruppechat på Messenger. 

Hilsen Hilde Engevold

Vil du leie Betel
Til møte, kurs eller selskap? Ring 952 40550



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175

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

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Vi synger jula inn i Seegård kirke
Endelig kan vi ha jule-
konsert i Seegård kir-
ke uten koronarestrik-
sjoner! Det gleder vi 
oss til, og vi håper 
mange finner veien til 
Seegård kirke søndag 

11.desember kl. 19.00. Da synger Biri Snertingdal 
Kantori inn jula på tradisjonelt vis. Det blir korsang 
og innslag fra solister og grupper i koret. Vi har med 
en gjestemusiker, Knut Laasbye, på saksofon og 
Arnfinn Hasle spiller orgel. Koret ledes som vanlig 
av kantor Inger Schiager. Etter konserten serveres 
det gløgg, pepperkake og kringle på kirketorget.

Seegård kirke
11.desember kl. 19.00
Kollekt ved utgangen

Arr. Snertingdal menighetsråd

Kløverturer – Nedre Snertingdal Sanitetsforening
Vi fortsetter med kløverturer med egen niste/drik-
ke i 2023 på følgende datoer: 11.01 – 25.01 – 08.02 
– 22.02 – 08.03 – 22.03 – 19.04 – 04.05. Oppmøte 
kl. 12.00. Oppmøtested kan variere. Følg med på 
Facebook. Fysisk trening og sosialt fellesskap! Vær 
velkommen!

«Trening med mening» - 
Nedre Snertingdal Sanitetsforening
Vi fortsetter med trimgruppe på Skogtun hver an-
nen torsdag kl. 12.00 med fysioterapeut May Ons-
rud som instruktør. «Trening med mening» skjer på 
følgende datoer i 2023: 19.01 – 02.02 – 16.02 – 02.03 
– 16.03 – 30.03 – 13.04 – 27.04 – 11.05. Vi ønsker alle 
i «alle aldre» velkommen til aktivitetsglede!

Snertingdal Pensjonistforening takker hjerte-
ligst for den store pengegaven vi fikk i forbin-
delse med Ella Sørli’s begravelse. Pengene skal 
brukes til glede og hygge for medlemmene.

Med hilsen fra Snertingdal Pensjonistforening
V/ Svein Øversveen
Leder 

Møtedatoer 2023 første halvår 
Snertingdal pensjonistforening 

Ingen møte i januar.
8. februar, kl 17.30
8. mars, kl 17.30
12. april, kl. 17.30
3. mai, kl. 17.30
7. juni, kl. 17.30

Alle vel møtt!

Etterlysning
Idretten i Snertingdal feirer 100 år i 2025. I 
den forbindelse er en komite satt i sving for å 
samle historie og foto over temaet. Vi etterly-
ser selvopplevde historier og ikke minst gamle 
protokoller fra idrettslivet, om noen skulle ha 
slike ting. Vi mangler fortsatt noen protokol-
ler fra 1900-tallet. Men bilder fra idretten er 
like viktig. Vi etterlyser alt av bilder, og alt er 
interessant i utgangspunktet. Om noen har 
slike så vil vi gjerne få låne dem hvis det ikke 
kan scannes og sendes som epost. Eller dere 
kan kontakte Frank Solbakken tlf 941 30 217, 
e-post   fsolba@online.no.

Vi vil med dette takke alle som har bidratt på en 
eller annen måte her på Snertingdal Omsorgssenter 
i året som har gått.

Ønsker alle ei riktig GOD JUL og ett riktig 
GODT NYTTÅR

Randi Skaug
For Snertingdal Omsorgssenter

Snertingdal omsorgssenter takker hjerte-
lig for minnegaver etter Eva Moen, Sigmund 
Lundon og Oddrun Brennhaugen sine begra-
velser.

Randi Skaug

Nedre Snertingdal Sanitetsforening
vil ønske alle en God Jul og et Godt Nytt år!
Vi takker for all hjelp og støtte i året som har gått!
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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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Menighetsbasar 2022
Nok et år har vi gjennomført en god 
menighetsbasar i Snertingdal. Medlem-
mene i menighetsrådet og flere andre 
frivillige solgte lodd i forkant, og selve 
basardagen var søndag 30.oktober i Se-
egård kirke. Det var stort oppmøte av 
bygdefolket. Loddsalget gikk unna, og 
folk koste seg med kaffe, smørbrød og 
kaker og småprat rundt borda. Tradi-
sjonen tro, stilte Biri Snertingdal opp 
med fin sang, og Berit prest hadde an-
dakt. Totalt kom det inn kr 53 932 på 
basaren. Tusen takk til alle som har gitt 
gevinster og kjøpt lodd!     Berit prest

Foto: Sigrid Amlie Kokslien og 
Britt Stensvold

Trekningsliste fra 
menighetsbasaren 2022
1.Hudpleieprodukter fra Vitus: Sara 
Skarpås, 2.2 pk LED lys: Elise Klette, 
3.Prinsesse matboks m/drikkeflaske: 
Torger Dynna, 4. Lyslykt: Bjørn Egil 
Nordseth, 5 Den lille barnebibelen: Lil-
lian og Per Magne Stenseth, 6.Pyntelys-
pakke: Kristin Aalseth, 7. 2 sengesett: 
Marie Lovise Stensvold, 8.Selbuvotter: 
Vigdis på Raufoss, 9.Gavekort Maler-
mesterne 500 kr: Mari Brovold, 10.Pysj 
fra FK: Jane R. Johansen, 11.Fotkrem 
fra Snertingdal fotklinikk: Marthe 
Schiager, 12.Magnetisk tegnetavle: 
Niklas Engen, 13.Bag fra Kokslien 
Maskin: Ole Kristian Skundberg, 14. 
Gavekort fra Sentrum Blomster: Bjørn 
Ødegard, 15. Spekepølse fra Gunhild 
Landgraff: Kari Drogseth, 16.Sitte-
underlag i lammeskinn: Lars Gunnar 
Skundberg, 17.2 pk LED lys: Øyvind 
Austad, 18.Lyslykt fra Sveen snek-
kerverksted: Jorun Laila Ulvesveen, 
19.Pyntepute: Sigbjørn Bergli, 20.Sit-
teunderlag, tovet: Sigbjørn Bergli, 21. 
2.pak Led kubbelys: Mari Brovold, 
22. Gavekort Torpa hjemmebakst 500 
kr: Helene Kokslien, 23.Barnebok, La 
planeten leve: Hege Breang, 24.Gave-
kort, Snertingdal trimsenter: Ingvild 
Aalseth Evenstuen, 25.Pysj fra FK: 
Stig Ekseth, 26.Shampo fra Hår i Sen-
trum: Marie Haugen, 27.2 pk singlet 
fra FK: Øystein Grøterud, 28. 1 sekk 
bjørkeved: Helene Volehaugen, 29.Tre-

kurv fra snekker Bergli: Janne R. Jo-
hansen, 30.Strikket kortermet genser: 
Arve Smedsrud, 31.Pyntelysestake: 
Lillian og Per Magne Stenseth, 32.Bok 
Bibelen på 200 sider: Jorund Alice Lil-
leeng, 33.Strikket teppe: Wilhelm Tof-
stud, 34. Dreid trebolle fra John Bergli: 
Gunhild Ekerhaugen, 35.Gravemaskin-
pakke: Per E. Flåten, 36.Beige løper: 
Marit Sveum, 37.Sitteunderlag i lam-
meskinn: Jørgen Skundberg, 38.Stor 
hvit duk: Even Bergli, 39.Gavekort fra 

Trimsentret m/refleksvest: Bente Haug, 
40.Led lys fra Perfekt Home: Jorund 
Alice Lilleeng, 41.Pyntelyspakke: Jø-
rund Myrheim, 42.Lego city traktor: 
Tom Erik Stensvold, 43.Dekkskift fra 
Snertingdal Servicesenter: Janne Brat-
terud, 44.Ullteppe fra Kid: Kari Lin-
nerud, 45.Eu-kontroll fra Dokka Bil-
co: Odny Bråten, 46.Kvernkall: Berit 
Rinde, 47.Akvarellmaleri fra Anne M. 
Skar: Teodor Udahl, 48.Hodelykt LED: 
Helga Skundberg, 49.1 sekk bjørke-
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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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ved: Edit Ringsrud, 50.Hårgele fra 
frisør: Kamilla Sveum, 51.2 pk singlet 
fra FK: Norodd Alund, 52.Grillforkle: 
Guri Skogli, 53.Gavepakke fra Papir-
dilla: Odd Sveum, 54.Glassbolle: Berit 
Bergli, 55.Nonnedukke: Anita Sørmo-
en, 56.1 sekk bjørkeved: Britt Gåserud, 
57.8 stk. dessertskåler: Alfred Skund-
berg, 58.Babydukke: Sigbjørn Bergli, 
59.Glassfat: Edel Dahl, 60.Gavekort 
fra Snertingdal naturterapi: Ole Jakob 
Rustad, 61. Gavekort fra Husfliden: 
Anne Marie Hårseth, 62.Julelys og Ser-
vietter: Eli Nordseth, 63.Spill, Tower: 
Berit Rinde, 64.Asalia, hvit: Arnhild 
Sveen, 65.Glasshåndkler, 2 stk.: Kari 
Drogseth, 66.Yatsy + bok: Ingebjørg 
Dybdal, 67.Spill, snakk sammen bok: 
Sissel Skårstad, 68.2 bøker: Elise Klet-
te, 69.Fruktkurv fra Coop Snertingdal: 
Øystein Grøterud, 70.Fruktkurv fra CC 
mat: Hans Fladsrud, 71.Gavekort CC 
martn, 3000 kr: John Stensvold.

Kirkesmil
En søndagsskolelærer i Brattvåg på 
Sunnmøre fortalte barna om da Je-
sus mettet 5.000 i ødemarken. For å 
prøve å gi barna et begrep om hvor 
mange mennesker det egentlig var, 
la hun vekt på at det var dobbelt så 
mange som antall innbyggere i deres 
egen bygd.
 
En jente kom begeistret hjem til sin 
mor og fortalte ivrig: Du, Mamma, 
Jesus mettet 5.000 i ødemarken og 
halvparten av dem kom fra Brattvåg! 
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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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ORD I GUDSTJENESTEN: 
SYNDSBEKJENNELSE

MENIGHETSENS 
MISJONSAVTALE

«Det var synd!» sier vi ofte når noe ikke ble som vi 
hadde håpet på. 

Ordet synd kommer opprinnelig fra et gresk militært 
uttrykk som betyr å bomme på målet. Når unge greske 
gutter i antikken trente med pil og bue, hendte det at de 
bomma på målet. Da ropte sersjanten: «Nå synda du!  
-  Du bomma på målet.»

Målet for livet vårt er å leve i fellesskap med Gud og 
hverandre og hele skaperverket. Det målet bommer 
mange ganger. Den største bommerten – eller synden 
- vi mennesker til alle tider har gjort, er at vi har snudd 
ryggen til Gud; vi vil klare oss på egenhånd. Vi har lik-
som ikke bruk for Gud når vi har det bra. Vi har latt oss 
friste av spørsmålet fra slangen i Edens hage: «Har Gud 
virkelig sagt … Er det noen vits i å bry seg om Gud?» 
I stedet for å elske Gud og vår neste som oss selv, gir 
vi ofte etter for egoisme, grådighet og likegyldighet. Vi 
erfarer stadig det samme som Paulus: Det gode som jeg 
vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør 
jeg. (Rom 7,19). Da er det godt at vi kan få legge fra oss 
hos Jesus det som ikke ble som vi hadde tenkt; for så 
å få begynne på nytt igjen – og igjen – og igjen. Det er 
det som er nåde. Vi kan gå oppreist videre, for Guds ord 
sier: Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast 
og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for 
all urett. (1.Joh 1,9)

Berit prest

I løpet av 2020 har Snertingdal menighet samlet inn kr 
7136 til Det norske misjonsselskap sitt arbeid i Thai-
land. Det omfatter blant annet LOVSANGSHJEM-

MET; et barnehage- og 
fritidstilbud der får bar-
na omsorg og trygghet. 
De får leke, lære, spise 
og hvile. 

Kilde: https://nms.no/
land/thailand/

Nytt toalett og 
kjøkken i Nykirke
De siste månedene har det skjedd mange utbedrin-
ger ved Nykirke; både inne og ute. To gamle toa-
lett er gjort om til ett stort toalett med universell 
utforming, og rommet til høyre i våpenhuset er 
oppgradert med kjøkkenkrok. Vann- og avløpsrør 
er byttet ut, ny avløpstank er satt ned i bakken, og 
det er boret etter vann. I tillegg har fasaden fått 
nytt strøk med linoljemaling, og portalen foran 
inngangen er renovert og står støtt på nye funda-
menter. Nå er Nykirke klar for mange nye år som 
samlingssted for bygdas befolkning i både glede 
og sorg. 

Det er god grunn til å takke kirketjener Ole Wil-
helm Skundberg og hans medhjelpere for godt ut-
ført arbeid og fellesrådet som har bevilget penger 
til arbeidet. 

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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Erindringer om «Kommunen»
«Kommunen» eller kommunehuset 
i Snertingdal er nå borte. I overgan-
gen 2021-22 ble huset revet. «Kom-
munen» var ikke akkurat en arki-
tektonisk perle, men du verden, så 
mange funksjoner det huset har hatt 
her i dalen.

Det ble bygd som nytt kommune-
hus eller herredshus for Snertingdal 
på siste halvdel av 1950-tallet. Her 
hadde Snertingdal kommunestyre 
sin sal og kontorer. Den historien 
ble ikke så lang, for allerede i 1964 
ble Snertingdal innlemmet i Gjøvik 
kommune.

Min «minnebok» om «Kommunen» 
starter i 1975, da jeg kom flyttende 
til Snertingdal. Kommunehuset lå i 
Snertingdal sentrum, og opp gjen-
nom årene ble dette huset besøkt i 
mange sammenhenger.

Det var kafé der. Etter hvert ble det 
legekontor, ble man syk gikk en dit. 
Der gikk en også på svangerskaps-
kontroller, og der oppsøkte man 
etter hvert helsestasjon med helse-
søster for barnekontroll med veiing, 
måling og vaksinering.

Trengte man å kontakte lensman-
nen, hadde han en dag i uka kon-
tortid på «Kommunen». Ved siden 
av fant man kontorene til Snerting-
dal Auto i andre etasje. Der fikk du 
tak i bussrutetabeller, og trengte vi 
busser til skoleturer eller andre tu-
rer i lag og foreninger, var det bare 
å kontakte Snertingdal Auto på 
«Kommunen». Snertingdal Auto 
stiller heldigvis fortsatt opp med 
busstilbud for enhver tur!

På «Kommunen» hadde også spa-
rebanken kontorer og ekspedisjon 
hver dag i uken. Her kunne man 
stikke innom enten man skulle sette 

penger i banken, eller ta ut penger. 
Her kunne man søke lån til kjøp av 
hus. Hadde man i en forening lodd-
penger og basarpenger, ble de telt 
opp, etter hvert var det også egen 
tellemaskin.

Hver høst var det «Sparebankuke», 
der barn kom med «sparegrisen». 
Den ble åpnet med nøkkel og opp-
spart beløp ble ført inn i barnets 
egen bankbok. Det vanket også bal-
long og litt godt ved besøk i banken 
i «Sparebankuka». Man fikk også 
utdelt fine sparebøsser i ulike fason-
ger og farger opp gjennom årene.

En nyvinning var det jo virkelig da 
det ble satt opp bankautomat/mi-
nibank i gangen utenfor. Nå kun-
ne man ta ut penger på egen hånd! 
Hadde man verdisaker, kunne man 
leie en bankboks, og til og med en 
nattsafe ble montert utenfor der 
man kunne legge inn verdier om 
kvelden.

Gjennom mange år var det frisør i 
bygget… Vask, klipp og føn eller 
permanent. Ja, det var frisør helt til 
bygget ble revet. Det har også vært 
både en frisør til og tilbud om fot-
pleiebehandling på «Kommunen» i 
perioder. En boligleilighet til utleie 
var det også i mange år.

Kjellerlokalene ble også 
utnyttet. Gjennom flere 
år holdt ungdomsklubben 
«Kjeller’n» til der. Den 
var populær og innredet 
med flere aktivitetsmulig-
heter og ble et viktig treff-
sted for ungdom.

Til og med den 110 år 
gamle sanitetsforeningen 
i Snertingdal hadde sitt 
lager i kjelleren på «Kom-

munen». Da sanitetsforeningen i 
Snertingdal hadde sitt 100-års ju-
bileum i 2012, ble mange historiske 
ting fra sanitetens arbeid vist fram 
på en utstilling i en del av gymsalen 
på Snertingdal skole under feiringen 
av 100-års jubileet. Da kommune-
huset ble revet måtte lagret tømmes. 
Mye gammelt utstyr var gått ut på 
dato for mange år siden. Protokoller 
og ting av verdi oppbevares nå i en 
safe på Snertingdal omsorgssenter. 
Noen få ting er lagret på Skogtun og 
Lindheim. Ellers ble brukbare ting 
fordelt mellom sanitetsforeningene 
og gitt videre. F.eks. noen pledd/ull-
tepper ble gitt til Jeger og Fisk og 
til Kjenseth. Andre små ting ble i 
Nedre Snertingdal sanitetsforening 
solgt på loppemarked i forbindelse 
med en basar. Flagg og sanitetsdu-
ker brukes fortsatt i foreningene.

Men alt har en ende… Kommune-
huset i Snertingdal er i dag revet. 
Et praktbygg av et omsorgssenter 
i Snertingdal skal forhåpentligvis 
bygges på plassen der kommunehu-
set sto! Men minnene og historien 
om «Kommunen» har vi fortsatt. 
Huset som i Snertingdal hadde 
mange funksjoner.

Tekst: Elisabeth Kruse
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hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Nye vedtekter for 
gravplassene i 
Gjøvik kommune
Det har i år vært en revisjon av vedtektene for gravplassene. Disse 
ligger ut på hjemmesida og vil også være tilgjengelige på Lovdata.

Årsaken til at det er nye vedtekter er at nye regler krever egne 
vedtekter for hver kommune. Vi har tidligere hatt dette likelyden-
de i Toten prosti, som er Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kom-
muner.

Innholdet er mye det samme. Men vi vil spesielt trekke fram 
§8 som omhandler plantefeltet da dette er det som er mest aktuelt 
for alle. Med nye vedtatte vedtekter vil vi måtte håndheve disse 
reglene. Det er derfor viktig at alle med ansvar for graver setter 
seg inn i dette:

§ 8. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i 
høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn grav-
minnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. 
Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets 
bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets 
høyde eller går utover plantefeltet. Det kan ikke plantes på bak-
siden av gravminnet selv om det står navn på begge sider. 

Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven 
så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Ste-
arinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes 
etter bruk. Gravlys av plast med metallokk kan ikke benyttes. 

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant 
eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og 
fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Steinkant eller 
bedplate må justeres slik at den fortsatt flukter bakken. 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gress-
bakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller 
døde materialer.

En viktig ting er altså at gravlykter av plast ikke er tillatt (§8). 
Årsaken til dette er at når lyset har brent ut, blir disse lampene så 
lette at fuglene tar dem med og slipper dem på andre steder. Det 
kan for eksempel være i enger eller jorder der gresset blir slått. 
Lyktene med metallokk kan da bli med i foret til husdyr og være 
skadelig. 

Det er stadig flere gravminner som snus slik at det står navn 
på begge sider. Det er likevel ikke tillatt å plante på baksiden av 
gravminnet. 

Spørsmål omkring vedtektene kan rettes til kirkevergen i Gjøvik. 

Kirkens besøkstjeneste 
i Snertingdal
På Kirkevangen har tidligere omtalt kir-
kens besøkstjeneste i regi av Diakoni-
huset på Gjøvik. I nærmere to år nå har 
flere i Snertingdal benyttet seg av tilbu-
det, og tiden er inne for å gjenoppfriske 
litt informasjon om besøkstjenesten.

Tilbudet går til alle som ønsker en be-
søksvenn, uavhengig av alder, helsesi-
tuasjon, livssyn eller andre grunner. En 
besøksvenn er først og fremst et med-
menneske, en frivillig medarbeider i 
kirken som ønsker å dele litt av sin tid 
sammen med deg. Vedkommende har 
taushetsplikt. Møtene kan handle om alt 
fra å snakke sammen til å gjøre enkle 
aktiviteter sammen, som å gå en tur. Det 
legges vekt på likeverdighet og at tiden 
skal være givende for begge parter. 

Ønskemålet med besøkstjenesten er å
• bidra til samvær, samtale og opplevelser
• skape sosialt fellesskap
• begrense følelsen og opplevelsen av 
ensomhet 

Dersom du ønsker å få besøk kan du 
ta kontakt med Christian Sporild ved 
Diakonihuset som er koordinator for 
tjenesten i kommunen, tlf.976 62 824 
(e-post cs928@kirken.no) eller Magnar 
Sjevelås som er kontaktperson i Sner-
tingdal, tlf. 936 95 70. Du kan også 
melde ønsket til sokneprest Berit Rinde 
når dere treffes i forbindelse med hen-
nes tjeneste i dalen – eller ringe henne 
på tlf.416 09 418.

Når ønsket er meldt vil du få besøk av 
en ansatt i kirken for å bli litt kjent/av-
klare forventninger. Etter dette vil du 
bli tildelt en egnet frivillig besøksvenn 
som har taushetsplikt, og det gjøres av-
tale om jevnlig besøk og/eller samtale.
Alle er velkommen til å ta kontakt.
Hilsen Magnar Sjevelås
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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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Jule-lyrikkhjørnet
Det går mot adventstid. Vinteren har 
ennå ikke kommet på ordentlig, midt 
i november var det en dag nesten 
femten varmegrader… Klimakrise, 
sier vi… Det er ikke den eneste kri-
sen. Det er høye priser på strøm og 
drivstoff. Matprisene øker, renteøk-
ning og krig i Europa.

Mot alt dette trenger vi å tenke på noe 
vakkert, noe som gir oss varme inn-
vendig. En varm og koselig advent 
– og førjulstid kan kanskje hjelpe. Vi 
tenner lys, henter fram våre førjul-
stradisjoner og ser fram til og gleder 
oss til julehøytiden. Vi trenger derfor 
noen varme og koselige dikt i lyrikk-
hjørnet nå.

Diktet «Vuggesang for vinternatt» av 
Trygve Skaug, leder tankene inn på 
en kald, stjerneklar vinternatt…

Vuggesang for vinternatt
Islag på fjorden
vinter over fjell
snøkyss av engler
i blå, blå kveld

Hvitkledde skoger
frostrøyk over alt
byen som hviler seg
kaldt så kaldt

Sov stille, stille
drøm din drøm om fred
som den første natten himmelen daler ned

Jeg holder hånden din
så finner du din ro
for der
inne i drømmen din
holder du håpet for oss begge to

Midt under det enkle
under stjernens milde skinn
ringes så rolig alle juledrømmer inn

Så sov stille, stille
i din drøm om fred
som den første natten da himmelen 
kom hit ned

Det neste diktet er opprinnelig en-
gelsk skrevet av Robert Wells / Mel 
Tormé: The Christmas Song, men 
oversatt av Odd Nordstoga. Diktet 
bringer tankene inn mot juleaften.

Jolesong
Stille snøen hyllar skogen inn.
Roser smeltar på ditt kinn.
Jolesong frå ei open dør
og glade menneske går inn.

Alle kjenner angen av jolemat, ser tre istas.
Det spreiast ljos og tennast eld.
Barneaugo som blenkjande stjerner,
finn ‘kje lett sin blund i kveld.

Dei veit at nissen er på veg.
Ein sekk med gåver i han hev med seg
og barn i alle land dei kan ‘kje finn svar
på det at nissen han har brillene til far.

Og eg, eg tilbyr desse enkle ord
som eit desemberstreif av sol:
Over by, over land, over fjord
ei velsigna god jol!

Og me, me tilbyr desse enkle ord
som eit desemberstreif av sol:
Over by, over land, over fjord
ei velsigna god jol!

Vi pynter opp til jul, tenner etter hvert 
fire adventslys og henger opp ad-
ventstjerne. Vi lager dekorasjoner og 
pynter opp både ute og inne. Tradi-
sjonene er nok ulike. Men bruk dine 
tradisjoner, og del førjulsgleden med 
andre. Her kommer et lite svensk dikt 
av Britt G. Hallqvist som handler om 
juleforberedelser.

God jul
En stjärna i vårt fönster, 
et ljus på varje bord
en lingonkrans på dørren, 
en sång – och glada ord.

En lukt av lack i huset, 
av hyacint och gran,
og hemlig pappersprassel 
och mycket marsipan.

Nu sitter vi och väntar, 
før alt er klart och gjort.
Just nu går julen sakta – 
sen går det veldig fort.

Britt G. Hallqvist har også et dikt 
som setter fokus mot julekveldens 
hendelser på Betlehems-marken. 
Den hendelsen som er årsaken til at 
vi feirer jul… og at vi synger julesal-
mer og julesanger.

Julnatten
Genom grå olivträd 
gick en vintervind,
trängde samman fåren, 
bet i herdens kind.

Det låg is på bäcken, 
snö på bergen låg.
Mörkt var det i Juda, 
vart än ögat såg.

Plötsligt tändes himlen, 
det blev varmt med ens,
sången ljöd, och ljuset 
lyste utan gräns.

Men så släktes ljuset, 
stängd blev himlens dörr,
sången ljöd ei mera, 
allting var som förr.

Nei, en nyfödd gosse 
låg på bädd av strå,
så var änglasynen ingen dröm ändå!

Med ønsker om en god og 
varm førjulstid for alle!

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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NYKIRKE 150 ÅR
ble feiret med jubileumsguds-
tjeneste i Nykirke søndag 2.oktober 
2022 .

Gudstjenesten ble en høytidsstund 
hvor mange hadde møtt fram.  Bi-
skop Solveig Fiske holdt dagens 
preken.  Også prost Stein Ovesen, 
sokneprestene Berit Rinde og 
Hanne Moesgaard Skjesol deltok 
sammen med kantor Inger Schia-
ger ved orglet og ledet Biri Sner-
tingdal kantori. En blåsegruppe fra 
Snertingdal Musikkforening deltok 
også. Kirkeminister Kjersti Toppe 
og ordfører Torvild Sveen var også 
tilstede sammen med mange andre 
innbudte gjester.

Etter gudstjenesten deltok mange på 
kirkekaffen i Seegård kirke hvor det 
ble servert marsipankake i tillegg til 
mange andre gode kaker som me-
nighetsrådet hadde ordnet i stand.

Etterpå var det mange hilsninger til 
jubilanten fra kirkestatsråd Kjersti 
Toppe, ordfører Torvild Sveen, le-
der i Hamar bispedømmeråd Gun-
hild Tomer Alstad og kirkeverge 
Line Langseth Bakkum. Lokalhis-
toriker Frank Solbakken fortalte 
historien om hvordan Nykirke ble 
til og leder i menighetsrådet Kjell 
Skundberg ledet det hele.

Foto: Rolf Steinar Bergli og 
Bernt Nygård

Inngangsprosesjon ledet av Sigrid Amlie Kokslien

Biskop Solveig Fiske holdt dagens preken

Berit Rinde, Hanne Moesgaard og Stein 
Ovesen klar til å dele ut dagens nattverd

Mange deltok på kirkekaffe

Statsråd Kjersti Toppe, ordfører Torvild 
Sveen på veg ut av kirken
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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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Frank Solbakken holdt et interessant foredrag om Nykirke

Ordfører Torvild Sveen gratulerte på vegne av Gjøvik kommune

Kirkeverge Line Langseth Bakkum hilste fra kirkeetaten i Gjøvik

Statsråd Kjersti Toppe gratulerer oss med kirkejubileet 

Leder i Hamar bispedømmeråd Gunhild Tomer Alstad hilste 
derfra

Leder i menighetsrådet Kjell Skundberg ledet det hele
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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

15

Barnas juleside finnes i nr 3 av På kirkevangen 2022

Lys våken helg i 
Seegård kirke 
Tekst og foto: Turid Skundberg

Menigheten inviterte bygdas 11-åringer til Lys Våken -treff i Seegård 
kirke første helga i advent, 26 -27 nov. Her deltok 10 unger og 11 
LUPY-ledere sammen med vårt Menighetsråd.

Menighetsrådet legger til rette for ungene og gjennomfører opplegget 
sammen med LUPY-ungdommer. De sørger for brannvakter gjennom 
natta, og hjelper til der det trengs.

LUPY er Ynglingens program for å skape gode ledere som kan være 
med å gjennomføre trosopplæringens mange varierte aktiviteter. Det-
te er konfirmerte ungdommer som melder seg på Ynglingens program. 
Målet for LUPY er å skape trygt og godt miljø med rom for hele livet, 
formidle relevant kompetanse, utvikle modige, kreative og kristne ung-
dommer som er bevisst på egne talenter. Her var noen av bygdas egne 
ungdommer med, sammen med flere fra hele kommunen.

Det ble servert Lasagne til middag på lørdag, noe som falt i smak. 
Av aktiviteter som de arbeidet med var å bli kjent i kirka og med 

«Kristuskransen», om Guds omsorg for oss, og at vi skal vise omsorg 
for hverandre. Det var leker med «bøtteleken» hvor de brukte krefter til 
å dra hverandre borti bøtta som var plassert i midten, i ren Farmen-stil. 
Videre skulle de skrive lapper om noe de var redde for, disse ble så brent 
opp. På kvelden var det kveldsmat for de som ønsket det, før de fikk 
masse godterier, lørdagskos hører jo med. De som ønsket å sove fikk 
gå til ro inne i menighetssalen, de andre koste seg i kirkerommet utover 
natta.

Søndag morgen var det felles frokost kl. 9.30 før pakking og øving 
til dagens gudstjeneste. Her fikk vi se Lys Våken dansen fremført av 
ungene og Lupy-ledere. Videre deltok de med tekstlesing, bønn og lys-
tenning. De framført også rollespill om den lamme mannen som Jesus 
helbredet. 

Videre ble det servert kirkekaffe før det ble vist film fra alle kirkene 
hvor ungene var samlet til Lys Våken. En takk til gode ledere og frivil-
lige i Menighetsrådet for en aktiv og fin samling i kirken.

Dagens preken handlet om kris-
tuskransen. Om vår omsorg for 
hverandre og Guds omsorg for 
jorden og alt han har skapt

Lupy-lede-
rene som 
loset ungene 
gjennom ei 
fin samling 
med Lys 
våken helg

Lys våken dansen fremføres med glød

Bok til 4 åringer

Bibel for barn 
til 10 åringer

Søndag 13. november var det fami-
liegudstjeneste i Seegård kirke med 
utdeling av 4- årsbok til 4 åringene 
født i 2018. 7 av disse møtte og tok 
imot boka. Etterpå fikk de saft og 
kaker og vi voksne fikk kaffe. Foto: 
Bernt Nygård

Søndag 25. september var det fami-
liegudstjeneste i Seegård kirke med 
utdeling av bibler til 10 åringer og 
høsttakkefest med utstilling av noe 
fra  årets avling. Bare 4 møtte fram 
og fikk sin Bibel, men hvis noen øn-
sker å få Bibel nå er det bare og rin-
ge til kirkekontoret på Gjøvik. 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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Nykirke – et tilbakeblikk
Av Frank Solbakken

Da Nykirke ble innviet den 22. oktober 
1872, var dette slutten på en diskusjon 
som hadde pågått blant snertingdøler i 
lang. 

Ja, den hadde faktisk begynt 100 år 
tidligere. På 1770 tallet kom det forslag 
om å bygge en ny kirke for hele Sner-
tingdal, og den ble foreslått oppbygget 
i området omkring Bergshaugen eller 
Hofsbakken. Dette kom opp i forbin-
delse med at man ville bygge ny kirke 
ved Seegård.

Men dette kunne ikke «øverdølene» 
godta. De mente at deres kirkeveg ville 
bli alt for lang. Det var langt nok som 
det var til Gavekirken ved Kirkerud, 
mente de. Og med tanke på gardene 
oppe mot Torpegrensa var dette forstå-
elig.

Diskusjonene gikk høyt den gang 
også, men døde etter hvert ut, og det 
roet seg i de neste 100 årene.

Ved en visitas 29. september 1864 
uttalte prost Vilhelm Magelsen at Ga-
vekirken var i elendig forfatning, og 
at kommunen ikke kunne bli enig om 
Snertingdal skulle ha en eller to kirker. 
Snertingdal var en del av Biri kommu-
ne på denne tiden. 

Dermed kom det på nytt forslag om å 
bygge en ny kirke i området som nev-
nes alt i 1770-årene, men nå på Klettes 
grunn. 

I 1865 ble det avholdt en avstemning, 
som det sies, om hvorvidt dalen skulle 
ha en eller to kirker. 42 stemte for en 
kirke, mens 71 stemte for to. 

Begrunnelsen for bare en kirke var 
mest av økonomisk art, men de som 
stemte for en kirke kom også fra områ-
dene der den eventuelt ville bli bygget. 
Omkring Snertingdal sentrum som det 
heter i dag.

Vi kan vel gå ut fra at de som stemte 
for to kirker i stor grad var gardbruker-
ne fra øvre Snertingdal også nå.

Denne prosessen med å ta en avgjø-
relse gikk fram og tilbake mellom de 
involverte partene. Men til slutt var 
man kommet så langt at man kom opp 
med tre alternativer for plasseringen av 
«øvre dalens kirke».

1 Gavekirken ved samme tomt som tid-
ligere ved Kirkerud 
2 Tomtbakken på søndre Aalsets grunn
3 ved Røstad i øvre Snertingdal

Gavekirken hadde lang tradisjon som 
kirkested, noe som talte for. Men på 
den andre siden var en utvidelse av 
denne tomten nærmest umulig. Dessu-
ten var kirkegården med gravplassene 
uegnet fordi det var alt for grunt her. 
Man hadde alt i lang tid måtte kjøre 
sand for påfylling slik at gravene opp-
nådde en anstendig og lovlig dybde, sa 
man.

Kirketomt under Røstad var selvføl-
gelig mest interessant for øverdølene. 
Og om dette finnes følgende historie;

En mann som het Lars og kom fra 
norddalen, altså øvre Snertingdal, 
sendte biskopen en stor okse og ba ham 
komme å avgjøre saken. Biskopen kom 
og Lars med mye folk var møtt fram. 
Da de kom til stedet Lars ville ha kir-
ken bygget, «rømmet» biskopen seg, 
som det sies, og løftet stokken med stor 
høytid, støtte den deretter i bakken og 
sa – «her skal kirken stå».

Men endskapen ble jo en annen, som 
vi vet. Og Lars hadde dermed ofret en 
okse forgjeves.

Dermed ble siste gudstjenesten ved 
Gavekirken avholdt 5. mars 1871.

Den nye kirke ved Tomtbakken
Det etterfølgende er en øyenvitneskild-
ring fra byggeperioden og fra innviel-
sen av Nykirke den 22. oktober 1872. 
«Fortelleren» var den da 12 år gamle 
Peder Fladlien, han som vi kjenner som 
den senere historiesamler og bl.a. påd-
river for bygdeboka vår. Han var født 
i 1860. Hans skildring gir et detaljert 
bilde av hans samtid, og ikke minst be-
retningen om den store dagen da den 
nye kirka ble innviet.

Nykirkens saga
Slik fattig evne tillater, etter det jeg 
selv så og hørte folk fortelle. 
Etter at den langvarige strid om kir-
kens flytting var slutt og fastsatt, ble 
det satt all kraft inn på å fremme saken. 
Det første var opparbeidelse av tomten 

for grunnmuren og kirkegården med 
drenering ovenfor inntil 3 alen dyp 
for tørrlegning. En stor del av dette og 
mye annet arbeid ble utlignet på går-
dene etter deres matrikkelskyld. På den 
tida var det kappestrid om å få gjort det 
meste og være den beste, og i dette til-
felle enda mer enn vanlig, etter hva far 
fortalte. Han var også med en dag, og 
han var temmelig trett og sliten da han 
kom hjem om kvelden.

Stein til grunnmuren under kirken 
ble brutt i et fint «mursteinsberg» som 
stakk ut i elven ved Ålseth bru på Ruds-
haugsiden. Alt tremateriale, både av 
tømmer, bord og planker, ble også ut-
lignet på gårdene og av disse framkjørt. 
De svære bjelker tvers over kirken un-
der himlingen ble pålagt nordre Ålseth. 
De skulle være på 18 alens lengde og 
10 tommers topp i tverrmål (ca.11,5m. 
og 25 cm tverrmål i toppen). Byggmes-
ter Eriksen i Toten var entreprenør, og 
han skulle ha 1800 specidaler for tre-
verksbygget alt i full stand (= 7200 kr i 
1875). Men på dette arbeidet hadde han 
tapt flere hundre kroner, som sognesty-
ret på forlangende bevilget ham mot en 
stemme. Sjøl var han lite her oppe. Han 
leide nesten alt både tømmermanns- og 
snekkerarbeid unntatt stolene. Disse 
gjorde han en vinter hjemme hos seg 
selv. Da var det stor trafikk mellom 
Toten og byggestedet. En dag det kom 
et bagasjelass av forskjellige ting til 
Tomtbakken fikk man se en stor rotte 
hoppe ut av lasset og forsvant. Da kom 
dette udyr inn i vår bygd, hvor den før 
var ukjent. (tillater meg å tvile på den-
ne opplysningen, men hadde han rett 
feirer vi rottas inntreden i bygda også 
med 150 år)

Det var mange bygningsmenn og de 
fleste av dem losjerte i den daværende 
eldgamle stuebygning på Tomtbakken. 
Det var nokså livat omkring bygget 
den tid det stod på. Særlig helligdagene 
vanket det mange «glåmfolk», somme 
tider også om hverdagene. Somme stod 
nede, snorslo, teljet og høvlet tømret, 
andre på bygget og felte det på veggen. 
Men det var en ting entreprenøren ikke 
våget å utføre, og det var tårnbygget.

Dette ble overlatt til en «Tårnpetter» 
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fra Lillehammer. Det var et imponeren-
de bygg med en stillasje så høy som 
ingen før hadde sett. Da de var kom-
met så langt at spiret skulle settes opp, 
sendte de ut over bygden den beskjed 
at; «i morgen settes spiret opp». Det-
te var midt på sommeren, og dermed 
fant en stor tilstrømning sted. Men de 
ble skuffet. Spiret var allerede oppsatt. 
De hadde i all stilhet og ubemerket stått 
opp midt på natten og gjort det. Det var 
visstnok et såpass nervepåkjennende 
arbeide, at selv de i høyden trente ikke 
ville ha noen forstyrrelser omkring seg.

Etter at kirkens innredning var så no-
enlunde fullført, ble de store og tunge 
ting fra Kirkrud kirke tilkjørt, såsom 
klokkene, orgelet, prekestolen og alter-
tavlen, samt døpefont og de andre små-
ting. Deretter ble Gavekirken nedrevet 
og det vesentligste av materialet ble til-
kjørt det nye kirkested. Av de brukbare 
materialer ble så kirkestuen bygget.

Da alt omsider var fullbragt, både 
innvendig og utvendig, var det en uhy-
re avfalls- og flismasse. Dette ble opp-
samlet i en del større og mindre hauger 
og solgt ved auksjon for bortkjøring 
med påfølgende opprydning. Alt dette 
fant sted lenge før den nye bygdeveien 
ble bygget. Samtidig med kirken ble 
også veistykket fra gamleveien og ned 
til kirken bygget. 

Endelig begynte man å forberede 
seg til den høytidelige innvielsesfest 
den 22. oktober 1872. Likesom opp-
rydningen i og omkring kirken, ble det 
også gjort på gårdene, særlig de nær-
mest omkringliggende. I kirken skulle 
prestene innlosjeres. Biskop Folkestad 
var forhindret fra å møte, så det ble prost 
Magelsen i Toten som ledet innvielsen. 
Den dagen denne fant sted var det sky-
et oppholdsvær og ganske mildt. Det 
hadde vært atskillig regn den høsten så 
det var bløtt og sølete føre. Det var en 
masse folk, mange også utenbygds fra. 
Prestene møttes på Tomtebakken, hvor 
de iførte seg sitt kostyme, og gikk så 
ut derfra i samlet prosesjon ned til kir-
ken, med prosten og sognepresten E. A. 
Lassen i spissen. Litt foran dem gikk 
klokkeren, Emil Jakwitz, og låste opp 
og åpnet dørene. Etter dem gikk sog-
nestyret og byggekomiteen, hvorav de 
viktigste kan nevnes: Amund Håvelsen 

Oudenstad, Peder Bergsvendsen nor-
dre Ålseth, Ole Brændhaugen søndre 
Røstaden, Stener Ekeren, Marthinius 
Bakke, Jens Sveen og Mathias nordre 
tomter. Ole Kirkerud var organist og 
Marthinus Tollevsen Tomtebakken rin-
ger. 

Jeg holdt meg nede ved kirken og 
stakk inn i mannflokken, som kom 
nærmest etter prestene. Men Mathias 
Tomter grep meg i nakken og hivde 
meg til sides. Men jeg gikk like efter 
dem og satte meg blant dem i den tredje 
stol forfra, så jeg både hørte og så godt 
hele forretningen. Men den skjønte jeg 
svært lite av. Det var ingen blomsterut-
smykning i kirken, men den var ren 
og pen, enda umalt unntatt altertavlen, 
prekestolen og orgelet. Det var mange 
prester, vet ikke hvor mange, og for 
dem var det anskaffet alminnelige sto-
ler i koret. Kirken ble fylt til trengsel, 
og det var mye folk som ikke kom inn.
Etter salmesang og litt forretning ved 
alteret, kom prosten på prekestolen og 
tok til tekst Davids 121. salme, 1-2 og 
7. og 8. vers, som lyder slik:

«Jeg løfter mine øine op til fjellene; 
hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren, himme-
lens og jordens skaper.
Herren skal bevare dig fra alt ondt, han 
skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang og din 

indgang fra nu av og indtil evig tid.»
I tillegg framførte han omtrent følgen-
de ord: «Dette er den tekst jeg har fun-
det mest pasende av den hellige skrift 
at legge til grund for denne høitidelige 
forretning».

Etter prekenen hadde prosten litt for-
retning ved alteret, hvorunder prestene 
knelte på knefallet. Deretter holdt alle 
disse en kort tale i tilknytning til et el-
ler andet bibelsted.

Efter velsignelsen, salmesang og 
«messens slutt» toget så folkemassen 
ut igjen under orgelets livate musikk. 
Men da så det forferdelig ut i kirken – 
særlig bakerst – hvor de hadde reist seg 
opp og stått på stolene, så de var like-
så skitne som gulvet. Kirkevangen var 
full av folk, og nå var den store høyti-
delighet endt og folk vendte hver hjem 
til sitt.

Det samme får også jeg gjøre. Men 
før jeg legger blyanten ned – og snart 
også livet her nede – vil jeg be Gud 
velsigne og bevare både kirken og me-
nigheten fra alt ondt i all fremtid, slekt 
etter slekt, så vi omsider etter hvert kan 
møtes og samles til den evige festglede 
hos vår felles far og frelser i himmelen! 
Det høre og bønnhøre, o Gud i Jesu 
navn! Amen.
 
P. Fladlien
(Peder Pedersen  f. 19/1-1860)

Foto Rolf Steinar Bergli
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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

PÅ KIRKEVANGEN

18

Ole Kristian Bonden 
Ny biskop i Hamar bispedømme

Født: 8. februar 1970 i Brumunddal
Familie: Gift med Irmelin, tre voks-
ne barn som akkurat har flyttet 
hjemmefra

Applausen runger i Hamar domkir-
ke. En rørt Ole Kristian Bonden tar 
imot hyllesten fra de mange som 
har møtt frem for å bli litt bedre 
kjent med den nytilsatte biskopen. 
Neste år blir han innsatt som bi-
skop og flytter til Hamar etter 25 år 
i Elverum, de siste årene som prost i 
Sør-Østerdal prosti. 

- Det er overveldende, jeg er både 
glad og takknemlig for å bli biskop 
i Hamar bispedømme, sier han fra 
lesepulten og takker for tilliten, for 
oppdraget og for gode ord fra den 
øverste ledelsen i Den norske kirke 
og i Hamar bispedømme.

Kirkerådet har i sitt møte kvelden 
før valgt Bonden som en av tre 
gjenstående kandidater etter en lang 
prosess. – Hamar har fått en biskop 
som er likandes, glad i folk og glad i 
Jesus, sier Kirkerådets leder Kristin 
Gunleiksrud Raaum og sier Bonden 
går inn i en stolt tradisjon av tydeli-
ge biskoper i Hamar.

Hellig og alminnelig
Ole Kristian Bonden har vært tett 
knyttet til begge sine to forgjenge-
re. Han ble ordinert til prest av Ro-
semarie Köhn og har hatt Solveig 
Fiske som biskop i hele hennes pe-
riode.

- De to har lært meg at «Ingen tro 
er for liten», og at «Gud ikke gjør 
forskjell på folk», sier han. Dette vil 
han videreføre når han nå skal for-
me sin bispegjerning. 

En setning fra trosbekjennelsen har 
fulgt ham i tida han har vært prest. 
Den har vært styrende for arbeidet 
hans så langt, og han vil fortsatt leg-
ge den til grunn for tjenesten som bi-
skop. 

«Jeg tror på en hellig, allmenn kirke.» 
- Hellig og alminnelig, det er kirke for 
meg, sier den nyutnevnte biskopen. 

Med det mener han at kirka skal være 
raus og tydelig, til stede i samfunnet 
og i menneskers liv, ei kirke som bryr 
seg om folk.

Åpenhet, frihet og tilhørighet
 – Vi må være åpne, sier han, åpne for 
Gud, for andre og for verden. Evan-
geliet gir oss frihet til å elske, skape, 
arbeide, kjempe for og tro på. sier han. 
Og så snakker han om tilhørighet.

Den nye biskopen vil at folk skal 
kjenne at de hører til i ei kirke som 
er for alle. Bonden vil at kirka skal 
være der både på de store dagene i 
livet, og på de vanskelige. Han vil 
bidra til ei kirke som er en naturlig 
del av lokalsamfunnet der folk kan 
høre til og kjenne igjen både livet 
og Gud.

- Jeg vil arbeide for at folk i Hamar 
bispedømme kan gjenkjenne livet 
sitt i folkekirka, og samtidig gjen-
kjenne Jesu Kristi nåde, Guds kjær-
lighet, og Den hellige ånds sam-
funn.

Ole Kristian Bonden vigsles til bi-
skop i Hamar søndag 29. januar kl. 
11.00 i Hamar domkirke med H.M. 
kong Harald til stede. 
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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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Årets gullkonfirmanter var samlet i Seegård kirke søndag Foran fra venstre: Sokneprest Berit Rinde, Anne Marie Olstad, Britt Fossumstuen, Inger 
Johanne Hasli, Inger Karin Øversveen Lønnum og Liv Anne Lisbakken Normann. Bak fra Venstre: Finn Brobakken, Harald Udahl, Kjell Olav Hen-
riksveen, John Berg og Erik Haugen. Foto: Bernt Nygård

Første bildet er fra en av dagene vi 
hadde undervisning, der vi hadde 
skuespill om Jesus. 

Andre bildet er fra når vi var i Salt-
nes for å slappe av med fotball, 
volleyball turneringer og bading. 

Denne opplevelsen er noe vi alle 
kommer til å huske for alltid. Folk 
fikk seg venner og minner for livet 
og ikke minst alt vi har lært om så 
mye forskjellige ting. Denne turen 
har vært med ord. Konkurranse, 
fantastisk, felleskap, artig, venn-
skap, læring og minner. 

Hilsen Margrete Nordstad Bråten. 

Gullkonfirmanter 2022

Fra konfirmantleiren i sommer
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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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Konfirmanter i Seegård kirke søndag 4.september 2022. Fra venstre: Sokneprest Berit Rinde, Christina Magdalena Bertheussen-Grøndahl, Olav Inge 
Klette, Petter Kongelf Ånneland, Basse Moen, Nikolai Stanes, Kristoffer Randen-Egeberg, trosopplærer Eiliv Revling Holm, Therese Holmen, Arja 
Martine Hellebust, Margrete Nordstad Bråten, Amina Henriksveen og Lars Fruseth. Foto: Bernt Nygård

Konfirmanter i Nykirke 18.september 2022. Fra venstre: Marielle Charise Bratlistuen, sokneprest Berit Rinde og Nora Almenning Hagaseth. 
Foto: Ole W. Skundberg 

Konfirmanter 2022
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Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
rundt juletreet og andakt ved Solveig
Grandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
til barna.              Arr: Bedehusforeningen

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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Julekveld i Lønnumstuggua på 1950 tallet
Je vakne tili på julekvællsmårån, 
dæ lufte ælt surkål i hele huse. Je 
forte mæi opp før je ån far sku sta å 
finne juletre bortpå beite.

A tante ån onkel ifrå Oslo hadde 
kømmi mæ kvældsbussen i går-
kvæll, å je hadde vondt in eine 
nævan ænda ætter atn onkel hadde 
hæinnhælst på mæi. Je slukte maten 
førn far va færdi tæl å finne juletre. 
Vi gikk bære 100 meter førn far sa: 
Vi tæk dætta. Je såg mæ store auger 
pån far å sa: Dætta er nå så stygt, dæ 
ær mange fine her.

Nei dæ mangle kvister på eine sia 
meinte je, hæin skar ne eit som sto 
klint intæ flere andre, så skarn ta 
eit par kvister ta ei ænna gran der å 
tok mæ. Så forklartn at vi hadde lov 
tan Pær på Lønnum at vi kunne ta 
juletre der, mein de fine måtte stå så 
dom vart fine tømmergran, ja slik va 
dæ hår jul, enten var dæ for rettvegg 
hæl før hjørne.

A mor syns itte mye om dæ hu hæll 
mein trøste mæi om at tree vart nok 
fint nån far fækk bårrå inn eit par 
kvister å vi fækk på æll pynten.
Da vi kom inat sattn bæssfar å åt 
syltelabber, læfse å eddik. Itte kun-
ne je skjønne at noen kunne eta no 
slikt svineri, teinkjer sæ tæl å eta 
beina på ein gris som hadde gått å 
tråkke i si eia møkk, nei ein stans 
gikk grensa!

Juletre va pynte å surkållukta fylte 
huse. I gårkvæll satt a mor å a tan-
te å skar kål ta hårsitt kålhuggu mæ 
osthøvel, ja dæ va jul nå som a tante 
ån onkel var kømmin. I fjor va dæ 
liksom itte jula da dom itte va her. 
Je fækk bære blaute pakker ta jul i 
fjor så nå hadde nok sjansen tæl ei 
hard pakke økt betraktelig.

Dagen gikk no fryktelig sakte å utpå 
æftan va juletre pynte å dæ lufte rib-
be å surkål. Ætter at vi hadde eti så 
sku dæssa kvinnfolk vaske opp, å 
itte skjønte je at dæ skulle vara nød-
vendig på julekvæll? Dæ va kømmi 
noon pakker under tre, mein itte 
mange. Tia gikk så sakte ån onkel 
Willy prate om skøyteløp, boksing 
å bryting som vanlig å karriæra 
hass som dæ itte vart no på grunn 
ta krigen. Julemæddan va ribbe, 
medisterkaker, julepølse, potet, gul-
rot, surkål å hemlaga saus ta krafta 
på ribba å medisterkaker, å sausen 
va nesten dæ bæste syntes je.

Så var endli oppvasken ferdig å ælle 
satt der, da panke dæ på glase å der 
va nissen. Je såg mei rundt å skjønte 
ingen ting, ælle va i stuggua, dæ var 
a mor hællen far som støtt gikk nis-
se, å itte skjønte je åffer dom gikk 
nisse før dæ hadde je slutte å tru på 
før no år sea. Enten skun far på do 
hæll så va dæ a mor som vart nødt 
tæl å dit.

Nissen kom inn å lurte på om dæ va 
no snille onger? Je tenkte mæi om 
å svara ja åt dænna fræmne nissen 
skjøl om dæ itte va helt sæint, hæn 
sku bære ha visst ælle rampestreker 
som je å gutta på Lønnum hadde 
drivi mæ, tenkte je! Mein je fækk 
to blaute fysst å frykte dæ værste, 
mein jammen varn siste ta dæ hare 
slage. Så fort nissen va utat døra så 
sa je åt å mor: Je synes nissen prate 
slik som hæinn Osvald på Lindstad 
je. Å da lo dom ælle, tæl å mæ katta 
synes je lo da. Å dæ va da je sa åt a 
tante: Sjå tante, katta lær åt dæi. Dei 
orda glømte ældri a tante så lengi hu 
levde.

Dæ høre mæ ta historia at dæ varn 
Osvald Markeng på Lindstad som 

va nisse, å dæ va siste gongen dom 
va nødt ta å gå på do før nissen 
kom!! Je fækk hemstrikke jakke å 
nye beksømskor ta a mor ån far, tan 
bæssmor ån bæssfar va dæ ræggsok-
ker, votter å eit fint skjerf som je 
hadde sett at a bæssmor hadde kjøpt 
tan Jens Oppdal her i haust. Mein 
dæ likeste ta ælt va pakka i frå a tan-
te ån onkel. Ein rau blekk il, ameri-
kansk Chevrolet mæ batteri å blått 
å rautt lys på take å itte nok mæ dæ 
ei pakke mæ indianere å cowboyer. 
Jett om je va gla.

Ætter kaffe å kaker va dæ vanlig ri-
tual mæ slakting ta marsipangrisen 
å dæ va dæ hæn bæssfar som sto 
før. Hæin brukte slirekniven å sæt-
te dein oppå huggu på grisen, å så 
varn liksom dau å ælle fækk smaka. 
Før vi la åss så teintn bæssfar på si-
garn sin å puffe tre gonger, sløktn 
å sa: Lufter storkar mein ser ingen. 
Dænna sigarn vara ta langt ut på ny-
åre, på slutten låntn hårnåla hennes 
bæssmor så ittno sku gå ta spille.

Ja nå er je ferdig, har skumme litt 
av et par hundre sider med nedteg-
nelser om åssen det var å vara små-
gutter i Lønnumstuggua på 50 å 60 
tallet.

Så takk for med å ha ei fin førjulstid 
og ei riktig God Jul til alle.

Av: Finn Steinar Brobakken
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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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AVSKJED MED BISKOP SOLVEIG HØSTEN 2022
Intervjuet er gjort av redaktør i 
Løten menighetsblad, 
Amund Sigstad

1. Når ble du ansatt som biskop?  
Hvordan ble du mottatt i bispe-
dømmet?

Jeg ble vigslet til biskop i Hamar 
domkirke 17.  desember i 2006. Da 
kom jeg fra stillingen som personal-
sjef ved Hamar bispedømmekontor 
etter 12 år som sokneprest i Løten. 
Jeg opplevde å bli tatt imot med til-
lit, vennlighet og raushet.

2. Hadde du et motto og en pro-
gramerklæring ved tiltredelsen?

Jeg hadde med meg et ønske om 
å formidle evangeliet slik at men-
nesker kjenner at det berører og 
gir styrke og håp. Jeg hadde, og har 
et motto: «Ei kirke for alle». Altså 
ei kirke som er til stede i lokalsam-
funnet, ei folkekirke. Jeg har ofte 
brukt lignelsen om sennepsfrøet 
som Jesus fortalte til å fargelegge 
dette. Lignelsen forteller om frøet 
som blir til ei stor plante, et tre med 
greiner der det er god plass for fu-
glene.

Dette kommuniserer godt med Ha-
mar bispedømme sin visjon: Hellige 
rom for alminnelige liv. Visjonens 
formuleringer sier at folkekirka tar 
utgangspunkt i folks alminnelige liv 
og inviterer til å forstå og tolke livet 
i lys av evangeliet om Jesus Kris-
tus. Å ta utgangspunkt i menneskers 
alminnelige liv med lengsler og be-
hov er en programerklæring: midt i 
folks liv skal kirka være, for å vise 
at Gud er der også.  

3. Hvilke utfordring og oppgaver 
møtte deg i eget bispedømme, el-
ler i hele kirke-Norge?

Den første utfordringen var å like-
stille heterofilt og homofilt samliv 
også med en rituell handling i kir-
ken.  Jeg ga min støtte til kjønns-
nøytral ekteskapslov som kom i 
2008.  Fra første februar i 2017 ble 
likekjønnede ønsket velkommen til 
ekteskapsinngåelse foran alteret, og 
ett minutt over midnatt ble det før-
ste homofile paret viet her i landet, i 
Eidskog kirke. Det kjennes naturlig 
at det første ekteskapet med to av 
samme kjønn ble inngått her i Ha-
mar bispedømme. 

Flere av våre biskoper har vært 
med å rydde vei slik at kirken nå 
fremstår som en åpen folkekirke; 
Kristian Schjelderup og Georg Hil-
le i innsatsen for kvinners preste-
tjeneste.  Og ikke minst Rosemarie 
Köhn som også huskes for sin kamp 
for likestilling og deriblant homofi-
les rettigheter. Det var banebryten-
de da hun gjeninnsatte Siri Sunde i 
tjeneste i februar 1999 etter at Sun-
de i 1997 hadde inngått partnerskap 
mens hun var i tjeneste som kapel-
lan i Nordre Land, og som en følge 
av det ble permittert i stillingen.  Og 
endelig, i 2017, er alle kirkedørene i 
vårt bispedømme åpne for alle som 
ønsker å gifte seg i kirken.
Jeg er glad for at dette skjedde på 
«min vakt».

En av de største endringene i kirken 
i min periode er at vi ikke har en 
statskirke, men en grunnlovsforan-
kret folkekirke. Den nye loven om 
trossamfunn innebærer mange mu-
ligheter for samarbeid og samhand-
ling i et livssynsåpent samfunn. For 
vi lever i et samfunn i endring. Be-
folkningen endrer seg både i by og 
bygd og vi får flere med ulik etnisk 
bakgrunn. Det fordrer åpenhet, gode 
kulturmøter og dialog om identitet, 
kultur og religion. Spennende!

Gjennom medlemsundersøkelser 
vet vi at kirken står sterkt i Hamar 
bispedømme. Sju av ti innbyggere 
er medlem i Den norske kirke og 
tallene er veldig stabile. Undersø-
kelsene viser også at kirkebyggene 
er viktige for folk. 

Det har skjedd viktige endringer 
og framskritt i Den norske kirke de 
siste tiårene. Men livsvilkårene for 
mennesker med LHBT+identitet er 
et samfunnsspørsmål langt ut over 
Den norske kirke. Jeg har derfor 
forsøkt å bære engasjementet også 
ut over det indrekirkelige ved å 
søke allianser hos politikere, sam-
funnsinstitusjoner, organisasjoner, 
hos andre kirker og trossamfunn og 
på tvers av landegrenser.

4. Kjernesaker i din tid som biskop

En av kirkens viktigste oppgaver er 
å peke på at urett angår oss alle. Kir-
ken må velge ståsted ved å se den en-
kelte – og bekrefte deres verd. Der-
for har jeg hatt et stort engasjement 
for menneskeverd og rettferdighet.

Likestilling og likeverd i kirke og 
samfunn har også alltid vært viktig 
for meg. Dette engasjementet har jeg 
hatt med meg inn i bispegjerningen. 
Det er preget av at jeg ofte tenker på 
hvordan Jesus møtte mennesker med 
respekt og at møtene førte i livets 
retning.  

«Urett angår oss alle» speiles også 
i mitt engasjement for  papirløse 
flyktninger, asylbarna og kvinner 
som utsettes for vold. Blant annet 
er jeg Den norske kirkes represen-
tant i styringsgruppen for kampanjen 
«Rød knapp - Stopp vold mot kvin-
ner» og jeg har tidligere vært styrele-
der i Vake kirkelig ressurssenter mot 
seksuelle overgrep. 
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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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– Vil vi være en kirke som bringer 
håp, og forkynner budskapet om 
den store gleden for alt folket, må vi 
våge å nærme oss menneskers liv-
serfaringer. 

5. Hva har du vært mest fornøyd 
med ?  Hva har gledet deg mest?

Da vil jeg trekke fram visitasene der 
jeg har møtt folk i alle aldre. Det har 
vært til stor glede og inspirasjon. 
Uansett hvor jeg er, også i andre 
anledninger møter jeg folk som er 
engasjerte og glade i kirka si. Dette 
gjenspeiler seg også i medlemsun-
dersøkelser. Det er sterkt å oppleve 
dugnadsinnsats, iherdig og plan-
messig vedlikehold og jeg vil også 
si: sorgen når en kirke brenner. 

I løpet av min periode har trosopp-
læringsreformen blitt innført over 
hele landet. Den har gitt oss mulig-
het til å skape gode aktivitetstilbud 
og møteplasser for barn og unge i 
lokalsamfunnet.

Jeg vil også trekke fram gode sam-
arbeid på tvers med ulike samar-
beidspartnere. Slik har vi fått til 
større satsinger i forbindelse med 
bokåret, ved olsok og nå som arran-
gement på veien til Nasjonaljubileet 
2030. 

I kirken kommer vi ofte i berøring 
med folks følelser. Da har jeg ofte 
opplevd hvordan sang og musikk 
kan nå inn, forsterke glede og lin-
dre sorg. Jeg har stor glede av mu-
sikken, møtene med utøverne og få 
oppleve betydningen musikken har. 
Det er en stor glede hver dag å tenke 
på hvordan kirkemusikerne våre og 
alle andre av kirkens ansatte legger 
til rette og gjør sitt beste for at folk 
skal få gode opplevelser i møte med 
kirkas tilbud og aktiviteter. 

6. Saker eller forhold som du 
gjerne ville hatt ugjort?

Kirka skal være et sted hvor folk 
skal kunne komme med livene sine. 
Da er det viktig at folk har tillit til 
kirkens øverste ledelse. Som biskop 
er jeg ikke alene. Det er svært gode 
fagpersoner på ulike fagfelt som er 
knyttet til bispedømmekontoret og 
Den norske kirke. Også i bispekol-
legiet har jeg gode folk jeg kan ta 
opp krevende saker med. 

Det er ingen ting jeg angrer på, men 
noen ganger har jeg tenkt at ting 
kunne vært sagt eller gjort på en an-
nen måte. Det betyr ikke så mye så 
lenge det ikke går ut over noen, men 
kan ta fokus bort fra det jeg egentlig 
ønsker å formidle.

7. Vi har registrert at nye utfor-
dringer og krav dukker opp tl sis-
te arbeidsdag.  Er dette krevende 
å håndtere på slutten av din peri-
ode som biskop?

Jeg vet ikke akkurat om at det er 
noe spesielt nå ut over at det arbei-
des med framtidig kirkelig organi-
sering. Av og til kan det være debatt 
om saker slik som om Teater Inn-
landets oppsetning nå i høst, men 
det fører til ordskifte som jeg opp-
lever er viktige og nødvendige mer 
enn krevende. 

8. Har du noen gode råd til din 
etterfølger?  Hvilken kurs ønsker 
du at den nye biskopen skal ta?

Nei, jeg har ingen råd å gi her. Det 
kan tenkes jeg kan kviskre noen råd 
direkte til den nye biskopen. Jeg ser 
med forventning fram til at en ny 
biskop skal begynne. Jeg er trygg 
på at vi får en framoverlent og god 
biskop!

9. Har du noen forventninger til 
din nye livssituasjon? 

Jeg håper å kunne dyrke vennska-
pets gleder og muligheter. Kanskje 
gå på kafè på en vanlig hverdag og 
ikke minst ha mer tid til barnebarna 
og familien ellers. 

10.  Ser du og din familie fram til 
å flytte tilbake til Løten? 

Vi ser fram til å ta i bruk huset vårt 
som har vært utleid. Det blir rart å 
flytte fra Hamar og det gode bomil-
jøet vi har hatt stor glede av i Olav 
Myntmesters gate. Nå ser vi fram til 
nye dager i Sletmoveien. 

DÅP
Jesper Øverjordet 28.08.2022
Moira Ørsal 13.11.2022 (Raufoss kirke)
Brage Jonskås Sveum 20.11.2022

GRAVFERD
Anna Sviund 13.09.2022 
Henry Moen 16.09.2022 
Lina Ragnhild Nyseth 20.09.2022 
Simen Ruud 28.09.2022 
Olav Hippe 13.10.2022 
Kari Onsrud 03.11.2022 
Gudrun Baksetersveen 08.11.2022 
Hans Fladsrud 11.11.2022
Laila Solfrid Stead 24.11. 2022
Kjell Alund 1.12.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Min salme
På oppfordring av Lars L Seegaard velger jeg en kjær, gam-
mel julesalme som jeg tidlig ble kjent med: ”Mitt hjerte all-
tid vanker”. 

Jeg hørte den nok først sunget hjemme. Senere i kirken og 
jeg likte godt melodien. Den satte meg riktig i julestemning. 
Salmen er skrevet av den kjente danske dikterpresten Hans 
A Brorson i 1732.  Han blir også kalt julens dikter. Salmen 
er fortsatt høyt elsket og av de mest sungne julesangene i 
Norge. Melodien er en norsk variant av en svensk folketone 
fra Vestergøtland.

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt;
Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt
 Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott
 Der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott.
 Der klan med takk jeg å finne hvori min ros består,
 Når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går.
Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke; Kom, Jesus dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.
 Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø,
 For deg, for deg alene jeg leve vil og dø.
 Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund,
 At du er født herinne i hjertets dype grunn!

Denne salmen formidler julens lys på en god måte og det 
forklares ved at den ble til i et stort mørke. Hele sangen er 
bygd opp rundt det ufattelige mysteriet: Kontrasten mellom 
den glitrende himmelsalen og den mørke stallen, mellom 
Guds herlighet og den elendigheten Jesus ble født inn i.

Hans A   Brorson var en mann som visste alt om hvor hardt 
livet på  jorden kan være. Da han var liten døde faren hans. 
Senere døde 10 av de 16 barna hans mens de var små. Den 
eldste sønnen hans ble alvorlig sinnslidende.  Da  Brorson   
skulle reise til København for å bli viet til biskop, døde kona 
hans og barnet i barselseng. Kan det bli verre? Hvor mye 
smerte kan en mann tåle?

De første versene i sangen er fulle av lengsel, undring og 
spørsmål. I de to siste versene gir Brorson sitt eget, uforbe-
holdne gjensvar: 

Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund,
At du er født herinne  i hjertets dype grunn!

Brorsons   jul er ikke sentimental eller overfladisk. Julemys-
teriet er grunnen til at han holder ut.  I den mørke stallen 
finner han lyset.

Gledelig julefest!

Med hilsen Sigbjørn Bergli
Jeg sender stafettpinnen videre til Gunn Jorun Alund
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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»

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

ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
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E-mail: ls325@kirken.no
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Tlf. 40 82 70 11
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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

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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Bekkelund

Bygningsvern - kulturhistorie - 
Ysteri - Kafe og osteutsalg

Tlf. 90596405

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

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!
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med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
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

PÅ KIRKEVANGEN
18

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
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Bekkelund

Tlf. 924 95 706 - Ring for time
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......

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.

KOKSLIEN 
MASKINSERVICE

Øvre veg 541
2838 Snertingdal

h.einar@online.no
930 40 123

Sner� ngdal
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04.12.2022 
Seegård kirke kl. 12:00 
2. søndag i adventstiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Norsk Luthers Misjons-
samband (Region Øst)

11.12.2022 
Seegård kirke kl. 19:00 
3. søndag i adventstiden
Vi synger jula inn
Biri Snertingdal kantori v/Inger Schi-
ager, Arnfinn Hasle på orgel og Knut 
Laasbye på saksofon
Kollekt ved utgangen til kirkemusi-
kalsk arbeid 

18.12.2022 
Nykirke kirke kl. 16:00 og kl. 19.00
4. søndag i adventstiden
Julekonsert med Snertingdal musikk-
forening
Andakt v/Berit Rinde
Gave til Snertingdal musikkforening 
ved utgangen

24.12.2022 
Seegård kirke kl. 14:30 
Julaftensgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

24.12.2022 
Nykirke kirke kl. 16:00 
Julaftensgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

25.12.2022 
Seegård kirke kl. 11:00 
Juledag
Høytidsgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

08.01.2023
Seegård kirke kl.16:00
Kristi åpenbaringsdag
Juletrefest
Andakt v/Berit Rinde

22.01.23
Nykirke kirke kl.12:00
3.søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste med presentasjon av 
nye konfirmanter
Berit Rinde
Takkoffer til trosopplæringsarbeid i 
Snertingdal

29.01.2023
Seegård kirke kl.12:00
4.søndag i åpenbaringstiden
Misjonsgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Det norske misjonssel-
skap sitt arbeid i Thailand

05.02.2023
Seegård kirke kl. 12:00
Såmannssøndag
Hjertevenngudstjeneste
Barn døpt i 2020 er spesielt invitert
Berit Rinde og Hilde Engevold
Takkoffer til trosopplæringsarbeid i 
Snertingdal

12.02.2023
Seegård kirke kl. 12:00
Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Det norske bibelselskap

19.02.2023
Nykirke kirke kl.12:00
Fastelavnssøndag
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Snertingdal menighet

26.02.2023
Seegård kirke kl.12:00
1.søndag i fastetiden
Gudstjeneste
Hanne Skjesol 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

05.03.2023
Skihytta kl. 12:00
2.søndag i fastetiden
Sportsgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til Åsen Vel 

12.03.2023
Seegård kirke kl.12:00
3.søndag i fastetiden
Gudstjeneste
Hanne Skjesol 
Takkoffer til Kirkens SOS

19.03.2023
Seegård kirke kl.17:00
4.søndag i fastetiden
Tårnagentgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer til trosopplæringsarbeid i 
Snertingdal

26.03.2023
Seegård kirke kl..19:00
Maria budskapsdag
Påskesangkveld 
Biri Snertingdal kantori
Berit Rinde
Takkoffer til kirkemusikalsk arbeid i 
menigheten

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd
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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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Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 20. februar 2022

Kirkekalender


