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Hvert år er det bekransning ved bautaen på Seegård kirkegård over falne soldater 
under 2. verdenskrig. Margrete Nordstad Bråten og Kristoffer Randen- Egeberg 
fra 9. trinn kunne i sin tale fortelle den etter hvert kjente historien om den rus-
siske soldaten som ble skutt i Snertingdal og snertingdølen Menik Markeng som 
druknet i Sverige. Ole Wilhelm Skundberg la ned kransen, mens flaggholdere var 
Nora Almenning Hagaseth og Therese Holmen også fra 9. trinn og musikkforenin-
ga spilte Ja, vi elsker dette landet. Foto: Bernt Nygård. Se mer fra 17. mai side 10.

Arbeid ved 
kirkene

Side 4

Lyrikkhjørne 
for Ukraina 

Fra side 16

Min salme
Side 14 

PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN



• 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-
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ANSATTE I MENIGHETEN:
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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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Noe å tenke over
I Bibelen blir menneskelivet ofte sammenlignet med en plante eller et tre. 
Hos profeten Jeremia i Det gamle testamentet står det:

«Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er 
lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter 
ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tør-
ketider og holder ikke opp med å bære frukt.» (Jeremia 17:7-8)

Du og jeg er som et tre eller en busk som Gud har plantet der han ønsker at vi 
skal være. Han har plantet oss ved vann slik at røttene våre strekker seg mot 
bekken. Det er ikke en tilfeldig valgt bekk, men den bekken som heter Jesus; 
han som er kilden med det levende vannet. Vi ble plantet der da vi ble døpt. 
I løpet av livet blir vi utsatt for både hete og tørke, og vi kan føle oss ganske 
pjuskete innimellom. Likevel har vi ingenting å frykte, for Gud har omsorg 
for oss og gir oss det vi trenger når vi trenger det. Ordene «Frykt ikke!» eller 
«Vær ikke redd!» står 365 ganger i Bibelen. Det blir én gang for hver dag 
i året! «Frykt ikke!» er ikke ment som et krav, men som en oppmuntring. 
Frukten skyldes ikke vår egen prestasjon eller vellykkethet, men den vokser 
fram på grunn av livsfellesskapet med ham som er livets kilde; ja, han er selve 
Livet. 

Jesus er universets beste gartner som vet at trær må beskjæres innimellom; 
enten for å bære mer frukt eller fordi det skygger eller tar for mye kraft og 
plass fra nabotreet. Og fordi du og jeg ikke er helt som et vanlig tre, men ut-
styrt med tanke, fornuft og vilje, utfordres vi til å reflektere over om frukten 
vår er i samsvar med det Jesus har lært oss; og om det vi sier og gjør vitner 
om at vi har Jesus som forbilde. Paulus skriver i ett av brevene sine: «Åndens 
frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse.» (Gal 5, 22-23). Frukten er til ære for Gud og 
til nytte og glede for både oss selv og våre medmennesker. Så får hver enkelt 
av os la Jesus få stelle med oss slik som hans er det er best. 

Berit prest
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SNERTINGDAL MENIGHET 
Kirkekontoret 
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik 
Telefon: 45 87 62 01 

Åpent mandag - fredag 
kl. 08.00 - 15.30 

Leder i Snertingdal menighetsråd: 
Kjell Josef Skundberg
Tlf. 957 78217

ANSATTE I MENIGHETEN: 
Rinde,Berit 
Sokneprest i Snertingdal og Biri 
Tlf.41 60 94 18
E-mail: br457@kirken.no

Skjesol, Hanne Moesgaard 
Sokneprest i Biri og Snertingdal 
Tlf. 47 95 90 25 
E-mail: Hs677@kirken.no 

Jarlvang, Hilde Kristin
Diakon
Tlf. 916 96338
E-mail: hj793@kirken.no

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

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

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

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

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

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

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

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

Bjørnar Nome 
BN459@kirken.no mobil 92655291

Elisabeth Kruse, Turid Skundberg 
og Berit Rinde.

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

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

Er du glad i å bake?
En gang i tida hadde vi en KAKEBAKELISTE i menigheten. Den 
er sporløst forsvunnet, så nå er vi i gang med å sette opp ei ny liste. 
Både ved noen gudstjenester og andre arrangement er det ønskelig 
med bevertning for å styrke det sosiale fellesskapet. Vi har gode tra-
disjoner på når menighetsrådet og forskjellige foreninger har ansvar 
for det. I tillegg ønsker vi oss ei liste med navn på enkeltpersoner 
som vi kan kontakte i god tid på forhånd og be om ei kake eller noen 
boller. Så hvis du er glad i å bake og har litt tid til overs – eller vet om 
noen andre som gjerne vil bidra, så ta kontakt med en i menighets-
rådet eller Berit prest. 

Tusen takk!
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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

Formiddagstreff Seegård kirke høsten 2022
Mandag 29.8, 26.9, 31.10 og 5.12. 10-30-13.00 Alle er vel-
kommen

Kløverturer i Øvre Snertingdal høsten 2022
Tirsdager lik uke fra Lindheim, ulik uke fra Ytterroa. Vi 
nøtes kl. 18.00. Oppstart 9. august på Lindheim. Dette 
er et lavterskeltilbud til alle gamle som unge. Håper på 
mange fine turer utover høsten. Hilsen Marit Ekerhaugen, 
Øvre Snertingdal sanitetsforening

Nykirke 150 år i 2022
Nykirke ble bygget ferdig for 150 år siden i 1872. Dette 
skal feires med gudstjeneste den 2. oktober kl.12. Der skal 
biskop Solveig Fiske og prost Stein Ovesen delta sammen 
med prestene våre og Biri Snertingdal kantori. Det blir 
kirkekaffe og Frank Solbakken skal komme med et histo-
risk tilbakeblikk. Håper kirken fylles til siste plass denne 
dagen. Kommer du?

Busstur til Heidal
Lørdag 6. august arrangerer historiegruppa Snertingdal-
streff busstur til Heidal med besøk på fjellgården Glittersjå 
med mange dyr, Heidal ysteri og Nordre Ekre Gårdshotell. 
Retur over Valdresflya. Pris kr 1090,- pr person. Påmel-
ding til Bernt Nygård tlf. 952 40550 innen 15. juli.

Hjemmets venner takker hjerteligst for gavene vi har fått 
fra Magne Engum’s begravelse og Synnøve Brobakken’s 
begravelse

Og fra den avsluttende komiteen for Årets Snertingdøl v/ 
Willy Østeng.

Gavene betyr mye nå som forhåpentligvis samfunnet åp-
nes for mer sosial kontakt, så de kan benyttes til hygge og 
kos for de på Snertingdal omsorgssenter.

Mvh Åse Irene Engen
Leder

Øvre Snertingdal sanitetsforening takker hjertelig for 
minnegaven ved Olava Granseth`s begravelse.

Nedre Snertingdal sanitetsforening har hatt trekning på 
basarbøkene, med grilling på Skogtun 2. pinsedag. Ge-
vinstene er levert. Vi takker alle som støtter oss og ønsker 
alle en riktig god sommer.

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

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

Nytt tiltak i Snertingdal
BARNEKLUBB I SEEGÅRD KIRKE
for unger fra 4 år og oppover; 
gjerne i følge med en foresatt.

Det blir sang, leik, bibelfortelling og kveldsmat.
Vi samles siste mandag i måneden fra kl.17.30-18.30. Sett 
av kveldene allerede nå: 29.august, 26.september, 31.okto-
ber og 28.november 2022.

Det er gratis å være med, og det er ingen påmelding.

Kanskje noen ungdommer eller voksne vil bidra som fri-
villig med pianospill eller andre instrumenter? Ta kontakt 
med en i ledergjengen!

Det blir navnekonkurranse om hva vi skal kalle barne-
klubben. Forslag sendes til Berit prest på e-post br457@
kirken.no eller SMS 41609418 innen 25.august. Premien 
er foreløpig en hemmelighet!

Hjertelig velkommen! 

Hilsen ledergjengen Birgit Brennhagen, Siv Engen, 
Kari Drogseth, Ingrid Vågsvoll og Berit prest
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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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Vakker vårkonsert i 
Seegård kirke

Det pågår for tiden 
arbeid både i Nykirke 
og i Seegård

Søndag 29. mai inviterte Biri Snertingdal kantori og 
Snertingdal menighetsråd til vårkonsert i Seegård kirke. 
Da kantoriet stemte i med bruremarsj fra Valsøyfjord 
arr. av Henning Sommerro / Grethe Pedersen var kirken 
fylt til siste plass, med håp om å oppleve god korsang 
og behov for å møtes etter pandemien.  

Vel framme foran alteret fortsatte de bl.a. med 
Nordaførr-vårvise av Halfdan Sivertsen og I denna ljuva 
sommartid av Gerhardt/Duben/Hallqvist/A.Øhrwall.

Konserten fortsatte så med fellessang; Kom mai du 
skjønne milde, opplesning med Gunhild Ekerhaugen 
«Eg ser deg Gud» og duettsang ved Lill Martha Bren-
den og Ole Jakob Rustad som framførte Center Of My 
Joy av Gaiter/Smallwood. 

Deretter sang kantoriet Agnus Dei av Thomas Caplin og 
Jesus din søte forening å smake, med Norsk folketone 
Arr: Av Tover Kragset.

Videre ble Kärlekens tid, Gabriellas song og Du ser 
meg i auga framført av kantoriet / en gruppe på 8 fra 
kantoriet. Overnevnte duo framførte så; Vår beste dag 
av Erik Bye/Jon Rosslund.

Konserten fortsatte så med; Mitt hjerte er ditt, opples-
ning ved Gunhild og fellessang; Den blomstertid nå 
kommer.

Avslutningsvis ble bl.a. Blå salme av Erik Bye/ Hen-
ning Sommerro, Vilar glad i din famn av Kristina Lugn/ 
Benny Andersson og til slutt Go with a song av Jay Alt-
house.

Et flott sangvalg som var fint å høre på. Etterpå serverte 
menighetsrådet kaffe og kaker og mange satt lenge og 
pratet med naboer og andre kjente.

Tekst og foto: Bernt Nygård

Her er en kort beskrivelse av arbeidet. I høst un-
der et skikkelig uvær rant det inn vann ved orge-
let i Seegård. Etter inspeksjon ble det funnet at 
lekkasjen kom fra yttersiden av tårnet. Stillas ble 
satt opp nå i vår, og feilen er utbedret.

Råte er byttet ut, og nye beslag er montert, slik at 
dette nå er bedre enn noen gang før. I samme jobb 
blir det nå foretatt utbedringer på taket av tårnet, 
da dette også allerede er preget av tidens tann. 
Siste hånd på verket er å skrape og male tårnet, 
nå som stillasen gjør dette mulig. Tårnet vil da 
framstå i ny prakt i mange år.

I Nykirke skjer det også ting. Fiber er gravd inn 
til kirka. Det vil bli byttet ut masse foran inn-
gangspartiet. Septiktank skal erstattes med ny, og 
de gamle toalettene vil bli revet og erstattet av et 
nytt, universelt utformet toalett. Det skal sette inn 
en kjøkkenbenk med utslagsvask og kokeplate.

Det er boret etter vann for å sikre bedre vann-
tilgang til kirka, og på sikt vil utevannet som i 
dag pumpes manuelt, bli erstattet av trykkvann 
fra kirka.

Det er også planer om å gjøre tiltak med portalen 
foran inngangen, da denne har nådd enden av le-
vetiden, og må vies litt oppmerksomhet før den 
faller ned.

Det er planlagt at dette arbeidet skal være ferdig 
til 150-års jubileet til høsten. Det kan derfor tid-
vis bli litt «bus-
tete» på Nykirke 
i sommer, men 
det blir bra til 
slutt!

Hilsen 
Ole Wilhelm

Stilaset ved 
Seegård kirke er 
høyt, men solid. 

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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FRIVILLIGHET
Som kirke og lokalmenighet er vi helt avhengige av å 
innsats fra frivillige for å få gjennomført forskjellige 
oppgaver. Noen oppgaver er synlige; blant annet det å 
være kirkevert eller tekstleser. Andre bidrar mer i det 
stille; for eksempel med å bake til kirkekaffen eller sør-
ge for at menighetsbladet kommer hjem til alle. Noen 
gleder oss med sang og musikk. Andre gir av sin tid og 
oppmerksomhet ved å ringe til eller besøke en som er 
ensom og trenger et medmenneske. Hver enkelt person 
og oppgave er like viktig!

Onsdag 25.mai var en stor gjeng frivillige medarbei-
dere i menigheten vår samla til fest i Seegård kirke. 
Det var god stemning rundt de to festpynta langborde-
ne i menighetssalen! På menyen sto både gryterett og 
marsipankake. Foruten god tid til prat rundt bordene, 
hygget vi oss med munter musikk fra «De glade gut-
ter» og med Magnar Sjevelås som fortalte fra et langt 
og givende liv med forskjellige frivillig engasjement. 
Det å være frivillig gir mye tilbake til en sjøl også!

Menighetsrådet retter en STOR TAKK til hver enkelt 
av våre frivillige medarbeidere! Noen har vært med 
lenge; mens andre nettopp har begynt. Noen måtte gi 
seg eller trenger en pause. Det er lov! Og kanskje sitter 
det noen der hjemme og gjerne vil bidra, men ingen har 
spurt dem. Du er i så fall hjertelig velkommen til å ta 
kontakt! I Snertingdal menighet er det plass til og bruk 
for alle som ønsker å være med!

På vegne av menighetsrådet: 

HJERTELIG TAKK FOR ALL 
FRIVILLIG INNSATS!

Kjell Skundberg,                Berit Rinde,
menighetsrådsleder            sokneprest               

Foto: Bernt Nygård                      

Deltakerne samlet ved vakkert pyntede bord for å innta gryterett med tilbehør

De Glade gutter unnerholdt med torader og trekkspill. Fra ven-
stre: Roger Stensvold, Roar Stensvold, Ole Aaslund og Thomas 
Aaslund 

Menighetsrådsleder 
Kjell Skundberg måtte 
selv akkompagnere til 

felles sang

Magnar Sjevelås fortalte 
om et langt liv i frivillig-
hetens tjeneste
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I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Bygdekveld i Seegård 
kirke - dåp før og nå
Onsdag 27. april arrangerte bygdekvinnelaga i Gjøvik 
kommune, Mjøsmuseet og Diakonihuset bygdekveld i 
Seegård kirke med tema dåp før og nå. Alle var opp-
fordret til å ta dåpskjoler og luer som andre kunne ha 
glede av å se på.

Det ble snakket om nyere og eldre tekstiler knyttet til 
dåp ved lokale folk og museolog Lise Fosmo Talleraas. 

Samtidig åpnet utstillingen hentet fra Mjøsmuseets 
samlinger med dåpsutstyr fra lokale familier. Evald 
Fredholm orienterte om dette, Stein Villa representerte 
Mjøsmuseets folkemusikkarkiv og spilte forskjellige 
melodier på de forunderligste instrumenter.

En interessant kveld, og til slutt ble det servert kaffe 
og kringle som folk hygget seg med i den fullsatte me-
nighetssal.

Tekst og foto: Bernt Nygård

John Skund-
berg (81) og 
mange andre er 
døpt i den 100 
år gamle kjolen 
som Lene Bek-
kelund hadde 
med seg

Mange hadde med seg dåpskjoler og luer

Sentrale personer på bygdekvelden. Fra v Edvald Fredholm, 
Lise Fosmo Talleraas, Hilde Engevold, Berit Rinde og Stein 
Villa

ORD I GUDSTJENESTEN: 
GLORIA
Etter bønneropet KYRIE følger vi opp med lovsan-
gen GLORIA. 

Ordet GLORIA er latin og betyr ÆRE. Dette leddet 
synger vi vanligvis på norsk. 

Teksten er hentet fra engelsangen på Betle-
hemsmarken julenatt. Etter at en engel hadde for-
talt gjeterne at Messias var født, ble engelen omgitt 
av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og 
sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden 
blant mennesker som Gud har glede i! 

På gudstjenesten synger liturgen det første leddet 
alene: 
Ære være Gud i det høyeste, - og så følger menig-
heten opp med å synge resten av engelsangen: og 
fred på jorden blant mennesker som Gud har glede 
i! Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opp-
høyer deg! Amen. 

På familiegudstjenester bruker vi ofte den latinske 
teksten GLORIA med melodi fra Taize: Gloria, gloria 
in excelsis Deo! Gloria, gloria! Halleluja, halleluja!

Latin var et av verdensspråkene i antikken og har 
siden blitt mye brukt i kirkelig sammenheng over 
hele verden. Dette minner oss om at vi tilhører den 
verdensvide kirka. 

Berit prest
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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.
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29. februar
25. april
30. mai
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v/John Olav
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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.
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Som vanlig stilte mange opp på 
dugnaden på kirkegårdene i begyn-
nelsen av mai. Også en del konfir-
manter deltok. Etter utført arbeid 
smakte det godt med kaffe og kaker 
som menighetsrådet serverte. Tusen 
takk til alle som deltok. Foto: Berit 
Rinde

Dugnad på Kirkegårdene
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haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
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Nygård, Laila
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I fokus nå
I denne søte førjulstid....
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vis-
net. Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN
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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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Endelig kunne vi feire 17. mai igjen 
på normal måte etter 2 år med pan-
demi. Mye folk var samlet foran 
omsorgssenteret for å høre musikk-
foreninga spilte og deretter deltok 
i folketoget til skolen. I toget del-
tok mange veteranbiler og traktorer 
av nyere og eldre årgang. Tale for 
dagen ble holdt av Helene Kokslien 
og Vilde Henriksveen fra 10. trinn 
på skolen. I det fine været hygget 
folk seg med mat, is og brus. Foto: 
Bernt Nygård

Glimt fra 17. mai feiringen
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Lyset
Et maleri av kunstneren 
Einar Sigstad

I peisestua i Seegård kirke henger 
et maleri med en spesiell historie. 
Bildet viser mange forskjellige folk 
i forskjellig alder og livssituasjoner. 
Bildet ble laget i forbindelse med 
utsmykning av kirka da den ble 
bygget.

Einar Sigstad forteller at han ble 
spurt om å lage et utkast 
til altertavle, noe han sy-
nes var spennende. Mo-
tivet viser mennesker i 
samkvem, undring, ut-
forskning, med lyset og 
barnet i sentrum. Uten 
å betone det religiøse i 
bildet ble barnet og lyset 
“bindingen” til kristen-
troen. 

Det ble vurdert 3 alter-
nativer for motiv/ kunst-
nere til altertavlen. 

*Einar Sigstad`s Lyset 
slik vi ser det i peisestua.

*Tor Lindrupsen laget 
et utkast/ skisse, som 
ikke ble utformet ferdig.

* Håkon Gulvåg`s slik 
vi kjenner vår altertavle 
i dag. 

Kunstnerisk konsu-
lent var Johan Mæhlum 
Lillehammer, som 
sammen med Arkitekt 
Arne Thorsrud, menig-
hetsrådet og folk fra Bi-
spedømmerådet stod for 
utvelgelsen. Mæhlum 
forteller at med 3 forslag 
ga det en bred plattform 
for å gjøre en god utvel-
gelse. 

Han forteller videre av 
dette var Håkon Gulvågs 
første kunstneriske ut-
smykning av en kirke. 

Senere har han hatt flere, blant an-
net i Holmenkollen kapell. Han har 
også hatt utstillinger i flere kirker 
bl.a i Nidarosdomen.

Gulvåg`s løsning med å male di-
rekte på panell ble en spennende 
løsning. Det ble sagt at dette var 
med å trekke historien mot den 
gamle kirka, og evt tidligere tiders 
kirker her. Videre ble det satt inn i 
en sammenheng av treverk. Vi ser at 

alteret, døpefonten, prekestolen og 
alterringen danner en helhet av tre.

Så selv om Einar  Sigstad`s kunst 
ikke ble valgt denne gang, kan vi 
nyte bildet, som en konkret fram-
stilling at vi alle skal finne vår plass 
i Guds lys. Øvrig tolkning av blidet 
blir opp til øyet som ser det, og den 
enkeltes tolkning. 

Tekst og foto: Turid Skundberg
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Som de fleste sikkert har fått med 
seg har det vært stor byggeaktivitet 
på Nerbersjordet siste året. Det var 
Jarle Åslund som kjøpte arealet i 
2018 med ide om at her skulle det 
bygges leiligheter, så du må skrive at 
dette er Jarle sitt prosjekt sier Tom-
my Andre Baksetersven som jeg har 
avtale med. 

Det tok 3 år før planer og regule-
ring var klart. For to år siden dannet 
han JARK eiendom og fikk Tommy 
Andre Baksetersveen til å ta seg av 
den daglige drift.

I januar / februar i 2021 ble de før-
ste leilighetene lagt ut for salg og de 
3 første ble solgt på 14 dager. Ved 
påsketiden i år ble den 13. av i alt 14 
leiligheter solgt, så dette har gått vel-
dig bra. Onsdag 25. mai fikk 9 kjøpe-
re utlevert nøkkel til sin leilighet og 
kan flytte inn. De neste 4 blir ferdige 
i august.

Til sammen har hele prosjektet 
kostet 32 millioner så det er hyggelig 
at dette ble godt mottatt. Både eldre 
og yngre er kjøpere og det er bra at 
flere ungdommer flytter hjem igjen 
til Snertingdal sier Tommy Andre.

Tekst og foto: Bernt Nygård

Folksomt på Nerbergjordet 

Eli Aalseth fikk hjelp av Inger Åshild Lyshaugen 
til å planlegge plassering av møbler

Else viser stolt fram sitt nye fine bad

Else Ulvessveen har akkurat tatt over sin leilighet. Her sammen med prosjektleder 
Tommy Andre Baksetersveen
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lig pause med suppe, kaffe/ kake er innhol-
det på treffet.

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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I 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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Nå kan du leie Betel
til konfirmasjon, minnesamvær 
eller kurs og møter. Som tidli-
gere skrevet har storsalen nytt 
gulv og i vår er kjøkkenet opp-
gradert med ny kjøkkeninnred-
ning med ny stekeovn og ko-
ketopp og en del annet utstyr. 
Ring Bernt Nygård 952 40550 
for bestilling.

Her er Inger Thingbø og Liv 
Anne Normann i aksjon på 
kjøkkenet

Min salme
Mitt salmevalg denne gang faller på 
salmen «Han tek ikkje glansen av li-
vet» av Trygve Bjerkrheim, mens den 
mest brukte melodien har sitt opphav 
fra en koral på 1600-tallet. Salmen 
ble skrevet i 1950 og er å finne både i 
Norsk Salmebok 1985 og i salmebok-
en som kom i 2013. Selv møtte jeg den 
i tidlige barneår gjennom deltakelse i 
teltmøter i Trøndelag og sammen med 
familien på bedehuset i min fødekom-
mune Lierne. Seinere i livet opplevde 
jeg at sangen var populært innslag ved 
en folkehøgskole der jeg gikk rundt 
1970. Salmen er forøvrig oversatt til 
flere europeiske språk.

Inspirasjonen til Han tek ikkje glan-
sen av livet ble litt spesiell for Bjer-
krheim. Han var knyttet til Fjellhaug 
skoler og på tur i Telemark og møtte 
der Signe Edland, først som elev på 
ungdomsskolen, deretter på bibelsko-
len ved Fjellhaug. De to hadde kon-
takt også etter skolegangen hennes, 

og han var i Telemark i forbindelse 
med 17.mai 1950 da hun i ung alder 
lå for døden i kreft. Ved besøk i hjem-
met til Signes mor var han til stede 
på dødsleiet hennes. Signes livsmotto 
var «Jesus tek ikkje glansen av livet». 
Under datterens «kamp» gjentok mo-
ren noe hun følte hun måtte si; «Jesus 
vil dra båten i land».

Dette preget Bjerkrheims tanker 
dagen etter, og det gikk ikke mange 
timene etter dødsfallet før utkast til 
salmen Han tek ikkje glansen av li-
vet dukket opp i Trygve Bjerkrheims 
hode da han 16.mai 1950 ventet på 
bussen videre.

Jeg sender stafettpinnen videre til 
Lars Seegård.

Hilsen Magnar Sjevelås

Han tek ikkje glansen av livet,
den frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva
når han får deg fylgja på veg

Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.

Han hjelper i brattaste bakkar
og stør deg når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter
og lyser i døds-skuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brotsjø du møter,
vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld
og opnar ei dør til dei salar
der æveleg høgtid du held.
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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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FASTEAKSJONEN 
2022: Gi vann til dem 
som trenger det mest!

STAUDEKVELD PÅ 
SKOGTUN 30 MAI

ble gjennomført tirsdag 
5.april. Også dette året 
foregikk innsamlings-
aksjonen digitalt, men 
konfirmantene kunne i 
år samles i sine respek-
tive kirker der de fulgte 
med på en felles direktesendt inspirasjons-
sending fra Hunn kirke. Underveis var det 
satt av tid til å ringe rundt til mulige givere, 
og innsamlingsresultatene vistes fortløpen-
de på søyler og motiverte til konkurranse 
mellom menighetene. I Snertingdal var 
mange av konfirmantene syke den dagen, 
og bare fire konfirmanter var med i Seegård 
kirke. De var til gjengjeld både ivrige og ef-
fektive, så Snertingdal menighet endte opp 
med kr 16895 til Kirkens Nødhjelp! Totalt 
i Gjøvik kommune samlet konfirmantene 
inn ca.kr.200 000 ved årets fasteaksjon. Tu-
sen takk for innsatsen! Hver krone og hver 
dråpe vann teller!

Fikk du ikke gitt noe til årets fasteaksjon? 

Du er når som helst velkommen til å gi 
penger til Kirkens Nødhjelp!

Gavekonto: 1594.22.87248
Vipps: 2426
SMS med kodeord GAVE til 2426 (250,-)

Snertingdal Bygdekvinnelag, Nedre Snertingdal Sanitetsfore-
ning og Skogtuns venner gikk sammen om å arrangere staude-
kveld. Mange kom med planter, - overflod fra egen hage-,  av 
mange slag. Et 40-talls personer fikk høre Mai Slettum fortelle 
om gamle stauder som trives i høyden.  Hun bor selv på 650 
m.o.h i Nord-Torpa, og fortalte om 40 års erfaring med å dyrke 
“til fjells”.  Vi kjenner igjen navn som Fenrikhjerter, Malva. 
Bergblom, Peon, Akeleie og Kyss meg over gjerdet. De fleste 
av disse var også å finne på plantebordet denne kvelden. 

Videre fortalte hennes samboer Willow om hvordan han kan 
lage god kompost av hageavfall m.m.  Det trengs 2 binger, 
en for hvert år. Binge nummer 1 er der hvor vi samler alt ha-
geavfall gjennom sommeren. Her er det god næring i f.eks. 
Brennesle, Valurt og Lupiner. Disse må da tas før de setter frø.

I binge nummer 2 lages komposten. Her må det legges lag på 
lag med det avfallet som har ligget ett år, (fra binge 1) deretter 
kalk, så gjerne flis og gress. Disse lagene gjentas til bingen er 
full. Deretter må det vannes godt, gjennomfuktet hele tiden. 
Det vil så skapes varmgang og prosessen med kompostering 
er i gang. Når våren kommer, blir binge 2 tømt og den ferdige 
komposten solles og brukes. Så starter på ny prosessen med å 
fylle binge 2 med lag på lag.

Dette hørtes greit ut slik det ble fortalt, så her blir avfall nyttig-
gjort, og intet går til spille. 

Så ble det livlig salg, og etter hvert minket det på bordet, og 
siste rest ble gratis. Mange fikk med dette ryddet i egne bed, og 
andre fikk prøve nye spennende planter.

Takk til Skogtuns 
venner for kaffe og 
kakesalg.

Tekst og foto: Turid 
Skundberg
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Kari Nicola Herft Skonnord
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
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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Lyrikkhjørnet
Sommeren 2022 har i Europa et 
dystert bakteppe. Russlands inva-
sjon i Ukraina, et land bombes og 
ødelegges, mennesker dør, noen 
flykter – mens noen blir igjen og 
lever under umenneskelige for-
hold. Sverige og Finland søker 
NATO-medlemskap. Krig har i 
årtider vært et gjennomgangstema 
i dikt; i Nordahl Griegs krigsly-
rikk, diktene «17 Mai 1940» og 
«Til ungdommen»:

Kringsatt av fiender, gå
inn i din tid!...
Krig er forakt for liv
Fred er å skape
Kast dine krefter inn:
Døden skal tape
…skaper vi menneskeverd
skaper vi fred!

Temaet finner vi også i Arnulf 
Øverlands kjente dikt «Du må 
ikke sove»:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min 
stemme:
Du har ikke lov til å gå der og 
glemme!

og også i Øverlands dikt «Ungarn 
1956»:

Glemmer vi Ungarn, hvordan kan 
vi da kreve
rett til å leve,
og hvem skal selvfølgelig slåss
nettopp for oss?
Hvem satte grenser 
mellom de folk som kan trampes ned,
og som ingen enser,
og dem som skal verges for hver 
en pris?
- hvor i blant vi, naturligvis

Ved Pinochets militærkupp i Chile 
i 1973 skrev Ole Adolphson tek-
sten «Nu kommer kvällen»:

Nu kommer kvällen och solen går
och skuggorna är nära
Snart stiger natten och mörkret rår
och kanskje blir svårt at bära
Så sjung mens himlen ännu er ljus
och sång kan ge ro och lisa
I våldets natt, i ondskapens hus,
där hjälper oss ingen visa.

Men om den dödas när modet flyr
för mörker, nöd och fara
Så skall den födas när dagen gryr.
Då blir åter gott att vara
Så sjung mens himlen ännu är ljus
och song kan ge ro och lisa
I våldets natt, i ondskapens hus,
Där hjälper oss ingen visa.

Dagens krig i Ukraina har allerede 
blitt tema i dikt. Forfatteren Simon 
Stranger har lagt ut et viktig dikt 
på Facebook. Diktet «Dikt for pre-
sidenter» er en sterk kommentar til 
krigen i Ukraina:

Dikt for presidenter
Om bare noen
kunne invadere hjemmene
til noen av verdenslederne
bryte seg inn
i huset til
Vladimir Putin
for eksempel
mens han sover
(helt stille
med kinnet på puta og lukkede 
øyne
og drømmer han bare selv
kjenner til)

Om bare noen kunne sparke inn
soveromsdøren
og slepe presidenten ut av rommet
forvirret og omtåket
med hendene bundet bak på ryggen

og kulden fra et geværløp mot den 
nakne ryggen
mens soldatene kjefter og roper 
og truer.
Om noen bare
kunne ha skutt
mot husene
til de som gir ordre
slik at de måtte
kaste seg ned på kjøkkengulvet
med hamrende hjerte
mens eksplosjonene
fikk veggene til å vibrere
og mens barna kom løpende
fra soverommene
med store, redde øyne

Om noen kunne vise dem
hva krigen koster
hva den krever
av redsler og traumer
i tiår etter tiår etter at den siste 
kule er skutt
og den siste granaten sprengt
så kanskje
bare kanskje
ville det vært litt vanskeligere
og starte enda en krig
i menneskehetens historie

En lokal Stavanger-dikter, Odveig 
Klyve, har skrevet følgende diktet 
om krigen i Ukraina. Hun beskri-
ver diktet sitt som et forsøk på å ut-
fordre og ansvarlig gjøre Vladimir 
Putin i diktform.

Dette diktet var på forsiden av 
Stavanger Aftenblad den 7. april i 
år. Diktet har i etterkant blitt over-
satt til over 70 språk, og blitt delt 
hundrevis av ganger på Facebook. 
Et dikt kan også fange oppmerk-
somheten! Bilder fra en krig er vi-
suelt veldig sterke, men bokstaver 
og ord kan også ha denne effekten.
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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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Skjelv du på handa i dag, 
Vladimir
Skjelv du på handa
i dag, Vladimir,
når du lyfter koppen
til munnen,
når du fortel at
tusen på tusen er døde
på din kommando
på krigens nittande dag

Skjelv du på handa
når dei fortel at
nitti barn er drepne,
og hundre er skada
av kuler og bomber

Skjelv du på handa
når dei seier at tusenvis
av dine eigne er døde,

dei unge soldatane
nesten barn dei og.

Skjelv du på handa
når du høyrer at
sjukehus er bomba, at
gamle menn og kvinner
er drepne
mens dei flyktar,
at nokon har blødd i hel
mens du drikk
morgonkaffien din

Skjelv du på handa
Vladimir Vladimirovich
når du lyfter koppen,
mens du flyktar
frå det mennesklege

Krig er grusomt…

Lærer aldri menneskene?

Et dystert lyrikkhjørne avsluttes 
med et lite dikt av André Bjerke, 
som har en liten gnist av håp i seg:

På jorden et sted
Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Tekst: Elisabeth Kruse

Barnas påskegudstjeneste
Søndag 24. april var barna invitert til barnas påskegudstjeneste i Seegård kirke. De frammøtte deltok med inn-
gangsprosesjon og sang. Etter mange år uten barnekorsang var det rørende å høre de stemte i med kjente og kjære 
barnesanger. Håper at dette kan fortsette i faste former fra høsten av.



Nedre Snertingdal Sanitetsforening 
fikk endelig gjennomført den lenge 
planlagte sommerturen, med vand-
ring langs Akerselva, turen som har 
vært utsatt på grunn av pandemien.
Turen var lagt opp etter hvor langt 
den enkelte ønsket å gå. Det var 
mulig å gå av toget på Kjelsås hvor 
turstien starter, neste mulige stopp 
var Nydalen, eller det var mulig å 
ta toget til Sentralbanestasjonen. 
Derfra ble det trikk til Biermanns-
gate, med samlingssted for alle på 
Hønse-Lovisas kafe. Denne ligger 
vakkert til nede ved elva, med flott 
utsikt, og med servering av Oslos 
beste vaffel. 

Herfra gikk vi i samlet tropp ned-
over langs elva med frodig land-
skap og asfalterte turstier. Her lig-
ger gamle fabrikkbygninger som 
vitner om stor virksomhet hvor elva 
ga kraft til industrien som ble byg-
get opp. Christiania Spigerverk ble 
grunnlagt her i 1853, hvor spiker-
produksjonen foregikk. Vi kjenner 
navnet Spikersuppa ved Karl Jo-
hans gate, og navnet stammer nett-
opp fra Spikerverket.

Bjølsen Valsemølle som engang 
rommet en stor produksjon med 
mjølsilo, og egen trikk som hentet 
korn som kom sjøvegen. Siloene er 
ombygget til Grünerløkka student-
hus, men beholder sin opprinnelige 
form og høyde. Inne i byggets før-
ste etasje finnes fortsatt den gamle 
trikken.

Lilleborg fabrikk ble etablert som 
såpefabrikk i 1833, men det had-
de foregått såpekoking der alt fra 
1712. Fabrikken ble lagt ned i 1997.
Langs elva finnes i alt 46 bruer, uten 
at alle har samme historiske verdi. 
Noen bør nevnes. På Beierbrua 

kunne vi se statuen “Fabrikkjente-
ne”, som forfatter Oskar Braaten 
skriver om, etter sin oppvekst ved 
Akerselva. 

Spesielt var det å gå over Åmot Bru, 
ei hengebru bygget i 1851-52 på 
Åmot i Modum. Da brua var bygget 
ble den for dyr å holde i stand, og 
ble derfor gitt i gave til Oslo kom-
mune.  Hengebrua er 51 meter lang, 
og har følgende inskripsjon: “100 
mand kan jeg bære, men svigter un-
der taktfast marsch”.

Ankerbrua er spesiell i sin utfor-
ming. Den har sitt navn etter den 
rike familien Anker. Brua benevnes 
også som eventyrbrua, etter de fire 
bronseskulpturene som finnes på 
hjørnene av brua. Det er: Per Gynt 
på bukken, Kari Trestakk med ok-
sen, Veslefrikk med fela på hest, 
og Kvitebjørn Kong Valemon med 
prinsessa. Alle laget av Dyre Vaa. 

Derfra gikk turen innom Mathal-
len med et utsøkt vareutvalg, med 
noe for enhver.  Ostedisken var vel-
fylt, selv om det ikke fantes noe fra  
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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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Sommertur med fokus på Folkehelse
Fysisk aktivitet – gode opplevelser – sosialt samvær

Pikene på broen
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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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Snertingdal ysteri der. Videre gikk 
turen videre på Günerløkka til Bo-
tanisk hage. Her var med mye å se 
over og mye å lære om alle plan-
ter vi omgir oss med. Det var sto-
re områder, og flere hus som skulle 
sees igjennom. Urtehage, stauder 
og sommerplanter hadde egne 
avdelinger. I veksthuset så vi kjem-
pekaktuser av mange slag. Nøk-
kerosen hadde store kraftige blader 
med skarpe pigger på undersiden 
av bladene, og så tykke at de kunne 
bære vekten av et barn. Den vokste i 
en vanndam, og bladene fra en plan-
te fylte hele dammen. 

Det ble også tid til en rundtur i byen 
med trikk og litt handletur, før vi 
samlet oss på restaurant Egon for 
felles middag før vi satte oss på to-
get for hjemturen. 

Vår Guide på turen, Elisabeth, had-
de masse lokalkunnskap om om-

rådet ved Grûnerløkka, 
og det var en bonus å 
se blant annet Gråbein-
kvartalet som vi kjenner 
fra Oskar Braatens for-
fatterskap. Hun kjenner 
området vi beveget oss 
godt, etter å ha bodd der 
gjennom 5 år. 

Selv om værutsiktene for 
dagen ikke var lovende, 
fikk vi kun få regndråper, 
men mye sol.

En slik tur kan anbefales 
å ta i lag med flere, og 
nyte dagen og naturen i 
rolige omgivelser.
 
Tekst og foto: Turid Skundberg
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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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Finn fem feil!Finn fem feil!

Prikk til prikkPrikk til prikk

Her forteller Jesus en historie til folket. 
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Asbjørn Tønnesen

VitsVits

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

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

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
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Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

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

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

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

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Hjelp Kaptein Klo å finne skatten!

LabyrintLabyrint

– Hvor kommer 

de våte fotsporene 

på teppet fra?

– Jeg vet ikke. De 

har fulgt etter meg 

helt siden jeg hoppet 

i den sølepytten.
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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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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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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Tlf. 90596405

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

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg
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Utfører alle tjenester
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Snertingdal
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Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.no

Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

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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Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg
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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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26.06.2022 
Redalssætra kl 11:00 
3. søndag i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste
Hanne Moesgaard Skjesol
Blåsegruppe fra Snertingdal 
Musikkforening
Takkeoffer til Kirkens SOS Innlandet
Seegård kirke hvis været tilsier det

10.07.2022 
Seegård kirke kl 10:00 
5. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkeoffer til Det Norske 
Misjonsselskap

29.07.2022 
Kirketuften på Kirkerud kl 18:00 
Olsokgudstjeneste
Berit Rinde
Blåsegruppe fra Snertingdal Musikk-
forening
Takkeoffer til Kirkerudfondet
Nykirke om været tilsier det.

07.08.2022 
Seegård kirke kl 10:00 
9. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkeoffer til Institutt for sjelesorg, 
Modum

21.08.2022 
Nykirke kirke kl 10:00 
11. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkeoffer til Snertingdal 
Menighetsarbeid

28.08.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
12. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Samtale med konfirmantene

04.09.2022 
Seegård kirke kl 11:00 
13. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Berit Rinde
Takkeoffer til Snertingdal 
Trosopplæringarbeid

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

25.09.2022 
Seegård kirke kl 12:00 
16. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste
Berit Rinde
Takkeoffer til Snertingdal 
Trosopplæringarbeid
Høsttakkefest
Utdeling av bibler til 10 åringer

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er
mandag 15. august

Planlegger alle typer interiør 
Interiør butikk/ Egen systue 

TSH Interiør Design 
v/ Torill Sogn Haug Interiør arkitekt MIAF 

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

14 design, i tilsammen 
23 ulike fargekombinasjoner. 

Nytt design: «LILLESAND»

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

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

NYTT
DESIGN!

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


