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Tradisjonen tro ble det også i år holdt Olsokmesse på Kirkerud på Olsokdagen 
29.juli. Det var litt spenning om gudstjenesten måtte flyttes til Nykirke; det regna 
like før, og noen kjørte rett til kirken. Men, alle kom fram og vi ble rundt 50 i 
tallet. Konfirmanter møtte oss ved ankomst Kirkerud. De gjorde god innsats som 
parkeringsvakter. Det var Hanne Moesgaard Skjesol som holdt preken i år. Hun 
tok utgangspunkt i Hvitekrist, bedre kjent for oss som Olav den Hellige. Les mer 
side 4. Foto: Magnar Sjevelås
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Per Arne Dahl: Vandre sammen
Livet er for kort til å bli ødelagt av arveoppgjør, en sårende replikk 
eller andre holdninger og handlinger som er blitt liggende som verke-
byller mellom slektninger eller venner, sier Per Arne Dahl. 

Akkurat dette spørsmålet 
strevde jeg mye med da jeg 
begynte å studere teologi. 
Jeg syntes det virket så greit 
at vi skulle bekjenne våre 
synder for Gud, få Hans til-
givelse og så være ferdig 
med det, slik det sto skrevet 
i første Johannes brev: Der-
som vi bekjenner våre synder er Gud trofast og rettferdig så han tilgir oss 
syndene og renser oss fra all urett.

Sommeren 1972 møtte jeg imidlertid doktoren til Alf Prøysen, dr. Einar 
Lundby på en stor ungdomskonferanse ved Stavern, og svært mange av oss 
som hørte ham tale fikk noe nytt å tenke på. Han snakket så innsiktsfullt og 
tydelig om det som skiller venn fra venn, slektning fra slektning og mennes-
ke fra Gud, at vi begynte å tenke gjennom livet vårt.

Er det ord som har såret, holdninger som har krenket og gjerninger som 
har bidratt til å forsure andres liv som vi ikke bare skulle bekjenne for Gud, 
men også skvære opp i forhold til medmennesker.

Og verre ble det da dr. Lundby i neste tale minnet om et ganske ukjent ord 
av Jesus i Bergprekenen: ”Dersom du bærer fram et offer til alteret og der 
kommer til å tenke på at en eller annen har noe å anklage deg for, så la offerga-
ven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram 
ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart!”(Matteus 5,23-25)

Den sommeren fikk jeg min første erfaring av hvor vanskelig og frigjørende 
det er å be andre mennesker om unnskyldning. Mange år etter er jeg helt sik-
ker på at dette er et avgjørende viktig budskap.

Kanskje snakker jeg derfor nå til noen som lenge har strevd med å legge sin 
dårlige samvittighet bak seg selv om synden er bekjent for Gud. Din mangel 
på god samvittighet skyldes ikke at Gud ikke har tilgitt, men heller at du har 
vegret deg for å gjøre opp med et medmenneske.

De fleste av oss er litt feige når det gjelder å skrive et brev, ta en telefon 
eller banke på døra og si: Det er noe vi skulle snakke om, og i alle fall noe jeg 
ønsker å be om unnskyldning for.

Jeg er overbevist om at mange av oss har svært mye godt til gode om vi 
kunne rekke ut en hånd, erkjenne et nederlag, en feilvurdering eller en hen-
synsløshet. Og jeg er helt sikker på at Gud som vil oss godt, mange ganger 
har forsøkt å si oss det samme som Jesus fortalte sine disipler: Skynd deg å 
komme overens med din motpart!

Livet er for kort til å bli ødelagt av arveoppgjør, en sårende replikk eller 
andre holdninger og handlinger som er blitt liggende som verkebyller mel-
lom slektninger eller venner.

La oss derfor skynde oss å komme overens med vår motpart. Det avgjø-
rende er ikke hvordan vi blir tatt imot når vi kommer for å gjøre opp, men 
at vi har tatt ansvar for vårt liv og våre nederlag.
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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: 

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

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

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

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

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

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

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

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

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

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

Marte Hjeldsbakken,
mh978@kirken.no, 478 58 135

Magnar Sjevelås, Elisabeth Kruse og 
Turid Skundberg

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Oppslagstavla
Midtre Snertingdal Sanitetsforening
takker hjerteligst for gaven ved 
Kirsten Alunds begravelse.

Formiddagstreffene i Seegård kirke 
en mandag hver måned er fortsatt avlyst grunnet koro-
na-viruset. Det planlegges imidlertid et julemøte med 
grøt 7.desember kl. Se nærmere informasjon inne i bla-
det.

Besøkstjeneste
Se nærmere om dette inne i bladet.

Snertingdal Musikkforening
har høstkonsert i Seegård kirke 
søndag 8. november kl. 18.00.

På grunn av corona er det påmelding 
til Mina Brovold Udahl tlf. 907 77584
Påmeldingsfrist fredag 6. november

Julekonsert
På grunn av corona har Musikkforeninga to julekonser-
ter i Nykirke. Det er søndag 20.  og mandag 21. desem-
ber. Begge dager kl. 19.00. 

Påmelding til Mina Brovold Udahl tlf. 907 77584
Påmeldingsfrist fredag 18. desember

Åpen kirke lørdag 31.oktober 
kl.16.00 – 18.00
i både Seegård og Nykirke. Dette er et lavterskeltilbud 
i forbindelse med Allehelgen hvor man minnes de av 
sine egne som er gått bort. Tilbudet kommer i tillegg 
til Minnegudstjenesten søndag 1. november og erstatter 
altså ikke gudstjenesten. Se nærmere informasjon inne 
i bladet. 

Vår kjære sokneprest Haraldur Ørn Gunnarson har på kort 
varsel sagt opp sin stilling som prest her i Snertingdal og flyt-
tet fra Gjøvik. Mange av oss synes det er trist og leit, men kan 
ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning. Heldig vis har 
bispekontoret allerede annonsert etter ny prest og da er det 
bare å håpe at vi får noen gode søkere.

Flott arbeidskirke søker sokneprest

Som sokneprest i Snertingdal og Biri, blir du del av et rikt 
kollegium, med en sokneprestkollega, kantor, trosopplærere, 
diakon og klokker/menighetssekretær. Seegård kirke er mye 
brukt til konserter og andre kulturarrangement.

Seegård kirke fra 1997 har altertavle av Håkon Gullvåg.

Snertingdal er ei bygd som ligger sentralt i Mjøsområdet. Her 
møter du et rikt foreningsliv, eget kirkekor, og møteplasser 
som samler bygdefolk og tilreisende.

Nærmeste by er Gjøvik, en halvtimes kjøretur unna.

Dere blir to sokneprester som samarbeider i det som er Sner-
tingdal og Biri sokn. Ditt hovedarbeidssted blir Snertingdal. 
Her er det to kirker; Seegård og Nykirke, ei langkirke fra 
1872. På Kirkerud, det gamle kirkestedet, er det tradisjon 
med gudstjeneste hver Olsok.

Snertingdal har en ny 1-10 skole, i naturskjønne omgivelser i 
Snertingdal sentrum. Barnehagen ligger like i nærheten. El-
lers består Snertingdal av: Legekontor, omsorgsenter, butikk, 
ysteri med lørdagskafe, møbelbedrift, trimsenter, bensinsta-
sjon, bilverksted og idrettshall. Den gamle Præstgard’n rett 
ved Seegård kirke er et kultursenter, eid og drevet av byg-
depatriotene Hans Olav Brenner, og Anita Krohn Traaseth. 

Av lag og foreninger som er aktive i bygda kan nevnes: 
Misjonsforening, 4H lag, Bygdeungdomslag, Bygdekvinne-
lag, Sanitetsforening og Pensjonistforening. Bygda har et ak-
tivt idrettslag og en aktiv Jeger og  Fiskeforening med gode 
tilbud til barn, ungdom og voksne. Det er også en aktiv Mu-
sikkforening (messingblåsere) i bygda. Det er godt samarbeid 
mellom frivillige lag og foreninger og kirken i Snertingdal.

Kom på besøk. 
Kontakt   ELI BEKKEN 91 84 46 77  eb492@kirken.no
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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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Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Tradisjonen tro ble det også i år holdt 
Olsokmesse på Kirkerud på Olsokda-
gen 29.juli, klokken seks om kvelden. 
Det var litt spenning om gudstjenesten 
måtte flyttes til Nykirke; det regna like 
før, og det var også dem som hadde fått 
regn på veien og kjørte rett til kirken. 
Men, alle kom fram og vi ble rundt 50 
i tallet. 

Konfirmanter møtte oss ved ankomst 
Kirkerud. De gjorde god innsats som 
parkeringsvakter. Det ble etter hvert 
mange biler og behov for dirigering. 
Med et mannskap på 2 jenter og 4 gut-
ter gikk dette greit. 

Det var Hanne Moesgaard Skjesol 
som holdt preken i år. Hun tok utgangs-
punkt i Hvitekrist, bedre kjent for oss 
som Olav den Hellige. Han var barn av 
sin tid og ble sendt ut som kriger allere-
de 12 år gammel. I mange år reiste han 
i vikingled - blant annet til Estland og 
England. Men, han var døpt – og han 
ble konfirmert i Frankrike. Kristningen 
startet i 1015, da han kom tilbake til 
Norge. Den store omveltningen skjed-
de imidlertid først etter hans død på 
Stiklestad i 1030. 

Olav den Hellige ble brukt som et 
«eksempel» på ildsjeler som får til noe, 
som setter spor etter seg. Det er viktig 
å tørre å by på seg selv for at verden 
skal gå videre. Hun trakk fram et an-
net eksempel - han som for 40 år siden 
tok initiativ til Olsokmesse på Kirke-
rud. Hvis ikke han hadde «turt», ville 
det fortsatt bare vært rester etter noen 
ruiner her!

Et blåseensemble fra Snertingdal mu-
sikkforening gjorde fin innsats både til 
salmene og ellers under gudstjenesten. 
med pre- og postludium samt i forbin-
delse med kollekten. Vakkert! De tok 
nok en gang utfordringen med å spil-
le utendørs! De spilte «Lonely Woods 
som preludium (vakre toner – opp-
rinnelig irske?), mens postludiet var 
«March for Pageant». Under kollekten, 
som gikk til Kirkerudfondet, framførte 
ensemblet Løvlands vakre Nocturne, 
sangen Secret Garden vant Eurovision 
Song Contest med i 1995. 

Etter gudstjenesten 
serverte bygdekvinne-
laget kaffe og kaker, 
en velsmakende av-
slutning på en stem-
ningsfull utendørs 
olsokmesse. En takk 
til de som sto bak og 
sørget for et høytids-
stemt arrangement – 
og; takk til alle som 
møtte opp!

Olsokmesse

Snertingdal Musikklag stilte med et blåseensemble og beriket gudstjenesten med sin fine musikk. 
Her tre av dem

Det var 
Hanne Moesgaard 
Skjesol som holdt 
prekenen 

Bygdekvinnelaget serverte god kaffe og 
smakfulle kaker etter gudstjenesten 

Seks konfirmanter gjorde god innsats på parkeringsplassen
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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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Av Magnar Sjevelås

I forrige nummer av På kirkevangen 
ble det gjort et forsøk på rekruttering 
av flere sangere gjennom informasjon 
om sangens gleder og helsemessige 
fordeler samt hva medlemskap i Biri 
Snertingdal kantori kan bidra med i den 
enkeltes liv, som flotte turer til nær og 
fjern. Informasjonen om høstens pro-
gram tok forbehold om evt. endringer 
grunnet koronapandemiens utvikling i 
distriktet/ Norge. Etter at forrige num-
mer kom ut er det blitt kjent at korets 
dirigent Inger Schiager har søkt per-
misjon. Arbeidet med å skaffe vikar 
for henne er foreløpig ikke kronet med 
hell. Det så ei tid ut til at det skulle bli 
oppstart igjen tirsdag 25. august, men 
grunnet sykdom hos en mulig dirigent 
og at det i tillegg stilte få mannlige san-

gere valgte styret å vedta pause fram til 
tirsdag 13.oktober. Alle er nå anmodet 
om å rekruttere sangere, målet er minst  
4 sangere på hver av stemmene! Og,  
det jobbes videre med å finne noen som 
kan ta på seg jobben som dirigent. 

Det vi vet ellers om høstens program 
nå (i begynnelsen av oktober) er at in-
vitasjonen fra Søndre Land kirkekor til 
å delta på korseminar ledet av den dyk-
tige dirigenten i SKRUK, Per Oddvar 
Hildre, står ved lag. Dette er en unik 
mulighet til å la seg inspirere av en av 
landets dyktigste dirigenter, og det er 
altså Biri Snertingdal kantori som har 
fått invitasjonen! Seminaret er lagt til 
Hov helga 13. – 15. november, og opp-
legget legges opp i samråd med kom-
muneoverlegen der for å sikre gode 
smitteverntiltak under gjennomførin-
gen. 

Det blir videre lagt opp til menings-
full deltakelse på den årlige minneda-
gen i kirken for de som er gått bort det 
siste året (Allehelgens søndag 1.11.). 
Her skal en forsangergruppe fra kanto-
riet delta både i Biri og Seegård kirker, 
og Inger Schiager vil om nødvendig 
bistå i forberedelsene til sanginnsatsen.

Når det gjelder den årlige julekonser-
ten vil dette bli tatt stilling til når en ser 
hvordan høsten blir, både koronaens og 
kantoriets utvikling må tas hensyn til. 

Avslutningsvis er det grunn til å gjen-
ta anmodningen fra forrige nummer av 
PK - om stemmen; «Use it or loose it»! 

ALLE dere som har lyst til å synge 
– og til å utvikle sangstemmen: Meld 
dere på!  Øvingene er lagt til tirsdager 
kl.19.00 i Seegård kirke. 

Syng, syng, syng og bli glad … en fortsettelse

Disse ble konfirmert i Snertingdal 1970: Første rekke fra venstre: Inger Johanne Hasli, Bjørg Tove Nilsen, Eli Liereng, Anne Pedersen, res.kap. Ei-
nar Haugsten, Gunvor Brenner, Inger Karin Åslund, Jorunn Aina Ringvold og Elbjør Brobakken. Andre rekke fra venstre: Kjersti Markeng, Grethe 
Bekk, Liss Anita Alund, Antonette Svehagen, Venke Fossumstuen, Ågot Ligaarden, Rigmor Febjør, Liv Helga Hoffsbakken, Vera Stensvold, May 
Tove Ringsveen og Inger Christiansen. Tredje rekke fra venstre: Per Øversveen, Bjørn Magne Rognstad, Olav Gjestvang, Torbjørn Haug, Odd Erling 
Sveum, Arnstein Alund, Nils Otto Udahl, Tormod Røstad, Sigbjørn Brovold, Trond Mildar Jostad, Kjell Josef Skundberg, Trond Kalstad, Knut Helge 
Sveum, Perry Johansen, Knut Engen og Njål Snekkerhaugen. Fjerde rekke fra venstre: Svein Tore Engen, Odd Olaf Haugen, Bjørn Arild Åslund, 
Arild Berg, Terje William Brobakken, Trygve Ringsrud, Harald Fladsrud og Leif Kristian Svehagen.

Bilde utlånt av Elbjør Ødegård. På grunn av kovid 19 blir det ikke arrangert noen jubileumsmarkering for Gullkonfirmantene i år. Menighetsrådet 
har lovet å komme tilbake med dette til neste år, hvis situasjonen tillater det.

Gullkonfirmanter 2020
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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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i Seegård kirke søndag 27. september. 10 åringene bar 
inn markens grøde for å minne oss om at vi skal være 
takknemlige for maten som naturen gir oss. De fikk også 
hver sin bibel fra menighetsrådet. Biri barnekor deltok 
også i inngangsprosesjonen og med sang, mens Hanne 
M. Skjesol var dagens prest.

Høsttakkegudstjeneste
Tekst og Foto: Bernt Nygård

Søndag 13. september inviterte Nedre Snertingdal historie-
gruppe og Snertingdalstreff til rusletur ovenfor Finna bru 
med Frank Solbakken som kjentmann og forteller.

Vi begynte i skogen nedenfor Bjørke hvor det ble laget 
takstein av sement i tre - fire år fra 1959. Eilif Bjørke hadde 
da tatt over Bjørke fra sin søster Anna og fikk sammen med 
broren Ingolf tak i produksjonsutstyr for takstein på Lille-
hammer. Da de fikk montert utstyret produserte de ca. 300 
stein om dagen, både grå og røde steiner. Rester av produk-
sjonsutstyret ligger der ennå.

Turen fortsatte så til nedre Nørdersveen hvor det var bo-
setting fra først på 1800 tallet til ca 1950.

En av dem som bodde der var Hans Hansen som levde fra 
1850- 1932. Han var en munter og slagferdig kar som det 
er mange morsomme historier etter. I dag er det bare igjen 
rester av grunnmuren. I Nørdersveen var det også tid for en 
kafferast.

Til slutt tok Frank oss med til et sted få visste om, Stig-
stadbakken en tidligere boplass. Her var det bare igjen ei 
peisrøys og en mur. 

Bjørke, Nørdersveen og Stigstadbakken  var alle husvær 
under Nordre Aalseth.

Dessverre var vi bare ti personer som deltok på turen, men 
vi takker Frank for all lokalkunnskapen han delte med oss. 

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

Snertingdal folkebibliotek... Bokkiosken... Byttebua... Ja, 
hvem vet hva det skal hete. 

Men nå er 
byggverket på plass 
Harald Thingbø og Gerd Åshild Ueland har tegnet, prosjek-
tert og gjennomført. 80 timer har det tatt. Og nå er det mon-
tert med god hjelp fra Lars Arve Haugen. 

Snart kommer 
bøker på plass
Og da håper vi at en og annen sykler eller går en tur innom. 
Bytter ei bok eller tar ei bok. Skriver en hilsen i ei gjestebok. 

Og på hylla under bokhuset vil det stå antibac til hender og 
overflate. 

Snart går klarsignalet
Veien fram: på kort tid har Harald Thingbø jobbet intenst 
med vår nye installasjon i Præstgar’n. Han har hentet arki-
tektoniske detaljer fra hovedbygningen, og funnet den opti-
male størrelsen på byggverket for formålet det skal ha. Her 
får vi innblikk i prosessen fra de første skissene, via digitale 
skisser, 3D-modeller og et utvalg av de tekniske tegningene. 
Harald tar ingen snarveier, og påstår at dette store forarbei-
det faktisk er tidsbesparende... 

Bibliotek i Præstgarden 

Menighetsrådet har i samarbeid med 
diakoniutvalget vedtatt å kjøpe nytt 
høytaleranlegg til Seegård kirke idet 
nåværende anlegg ikke virker slik det 
skal.

Portene foran Nykirke er sterkt angre-
pet av råte og vil bli revet. Med nye 
porter blir det sannsynligvis ikke noe 
overbygg.

Nytt fra menighetsrådet
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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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Aron Kornelius Bøe, Jostein Fladsrud, Karoline Klette, Natalie Markeng, Martin Jegersborg Nyseth og Sunniva Ulvesveen sammen med prost Stein 
Ovesen og trosopplærer Eiliv Revling Holm. Foto: Bernt Nygård

Thea Marie Saceda Brobakken, Mathias Engen Boday, Aksel Holmen, Ann Kristin Melbye Lisbakken, Ylva Slotnæs Lyshaug, Even Seegaard og Elida 
Ulvesveen Roland sammen med prost Stein Ovesen og trosopplærer Eiliv Revling Holm. Foto: Bernt Nygård

Konfirmanter i Seegård kirke 
6. september kl. 10.00

Konfirmanter i Seegård kirke 
6. september kl. 12.00
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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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Knut Markeng Bjørge, Anders Markeng Bjørge, Vetle Thoresen Fjelldal, Vegard Laastad Mangerøy, Jonas Sveum Røstad og Fredrik Toppen sammen 
med prost Stein Ovesen og trosopplærer Marthe Hjeldsbakken. Foto: Bernt Nygård

Imke Johanna Aske, Eskil Brobakken, Ingvild Aalseth Evenstuen, Edwin Framås, Sine Brennhagen Haugen, Solveig Tomter og Thormund Jørgen 
Øversveen Vuttudal sammen med prost Stein Ovesen og trosopplærer Marthe Hjeldsbakken. Foto: Kristin Aalseth Evenstuen

Konfirmanter i Nykirke 
20. september kl. 10.00

Konfirmanter i Nykirke 
20. september kl. 12.00
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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
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nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
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har vært til stor glede i livet mitt.
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Lyrikkhjørnet
Av Elisabeth Kruse

Vi har hatt en corona-vår, corona-sommer og er nå midt i 
høst-coronaen. Dette viruset har forandret mange ting. Det 
er ikke bare en-meteren, antibac og vask av hender.

Det vi kanskje har erfart er betydningen av å se de små og 
enkle gleder. Når jeg tenker tilbake på en god sommeropp-
levelse, er Lars Lillo Stenbergs sang dekkende:

Å ligge på et svaberg
og bare være til
og kjenne solen varme
i en luft som er så mild.
Det er hva jeg kaller en smak av honning.

Besøk av barnebarna – 3-åringen som på trampoline vil 
hoppe høyere enn skyene.

På kløvertur med Sanitetsforeningen til Onsrudvatna. 
Skogbunnen og trærne har høstens fargepalett. Gå en lang 
tur, og etterpå praten med god mat på grillbålet.

Små øyeblikk som blir verdifulle.

En som virkelig evner å se storheten i det enkle i sin lyrikk 
er Hans Børli.

De små gleder
Smaken av heimebakt rugbrød
med duftende sprø skorpe,
nykjernet smør, saltdugget
med klipt graslauk i
tidlig en sommermorgen
når skyggen av lauv
famler over voksduken på kjøkkenbordet –
selv om du ikke hadde opplevd mer.
Jeg sitter på sementtrammen
utafor gangdøra vår,
tar meg en kveldsrøyk.
Det siste solskjæret
gyller skogen, den kvelden
augustmjukt over grenda.
Vindstille.
Jeg ser hvordan lauvet på bjørkene
hviler uendelig tillitsfullt
mot vennlig vesthimmel.
Ja, her sitter jeg
i fred med meg sjøl og Alt.
Og der er kveld på Jorden.
Jeg vet med en visshet
djupere enn tanken, vet
at denne vesle stunda,
disse ørsmå sekundene,
skal leve usårlig i Tiden
i all evighet.

Høsten har virkelig gjort sitt inntog med regn, vind og 
tåke. Naturen er på vei til sin vinterdvale, og coronaen set-
ter fortsatt spor i vår tilværelse. Høstens fargeprakt er snart 
forbi – men små, enkle gleder har vi fortsatt.

Ta med enda et Hans Børli dikt inn i høsten:

Nettene i oktober
Nettene blir logne og ly
slik seint i oktober
når lauvrivar’n har herjet fra seg inne i liene,
bjørkegreinene står svarte
risset i det høge blå
lik brister i gammelt porselen.
Og stjernene på himmelen
blikrer ikke lenger og skjelver redd,
de brenner klare og rolige,
de svaier som flammen på talglyset
der han bessfar satt innpå kårkammerset sitt
og vendte varsomt blar i Bibelen
i kvelder for lenge sia.

Det ble en fin kveld på «Snertingdalstunet» uten-
for omsorgssentret en kveld i august. Ca 30 fikk litt 
gladstemning tross været. «Gale» -glade kara under-
holdt med gammeldans m.m. Musikkerene er Mag-
ne og Knut Overhalden, Ole Aaslund og Roar og 
Roger Stensvold. 

Foto: Britt Stensvold
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Av Magnar Sjevelås

Mye av det vante ble stengt ned da 
koronaen gjorde sitt inntog i vårt land – 
så også de hyggelige formiddagstreffe-
ne i Seegård kirke den siste mandagen 
i hver måned. Det var den gang – og er 
fortsatt - viktig å bidra til å begrense 
smitten, spesielt overfor personer i risi-
kogruppene. Fra starten av pandemien 
var det usikkert hvor lenge denne unn-
takstilstanden skulle vare, og så viste 
det seg altså at dette skulle bli langva-
rig! Noen tilbud er riktignok så smått 
begynt å åpne opp igjen, men den siste 
tida har smitten mange steder, også i 
Norge,  igjen vist en økende tendens. 
Framskrivinger fra helsemyndighetene 
i vår antydet, på bakgrunn av det man 
da visste, at en sannsynlig topp for vårt 
distrikt ville komme i oktober en gang. 
I tillegg har det fra flere hold blitt sagt 
at denne pandemien vil vare i måneder 
framover ennå. 

Det er kjent at alder virker inn på 
faren for å bli smittet og alvorlig syk. 

Diakoniutvalget hadde i midten av sep-
tember et møte hvor blant annet for-
middagstreffene ble diskutert. Deler av 
møtet var felles med menighetsrådet. 
Utvalget kom til det resultat at treffe-
ne ikke gjenåpnes på nåværende tids-
punkt.  Dette har sammenheng med at 
vi ikke vil utsette dere som møter på 
treffene for unødvendig risiko. På den 
ene siden setter vi umåtelig pris på at så 
mange deltar på treffene - på den andre 
siden er det store antallet medvirkende 
til at vi ikke helt våger å gjenåpne tref-
fene før smittesituasjonen igjen er for 
nedadgående. Det finnes imidlertid in-
gen fasit for hva som bør gjøres i slike 
situasjoner. Men, menighetsrådet støt-
tet diakoniutvalgets avgjørelse.

Vi vet at mange savner treffene sterkt, 
og at noen føler seg ensomme og man-
gler et vesentlig innslag i hverdagen. 
Basert på det vi i dag vet om smittesi-
tuasjonen er vår tanke å invitere til et 
julemøte mandag 7.desember, et møte 
med et enkelt grøtmåltid. Dere vil få 
nærmere invitasjon til dette møtet, et 

møte der det vil bli lagt til rette for å 
følge myndighetenes anbefalinger i 
forhold til korona og smitte. 

I påvente av et desembermøte har di-
akoniutvalget bestemt seg for å oppgi 
telefonnumre som kan ringes for de 
som føler at ventetida blir for lang og 
har lyst til å prate med noen. Spesielt 
for diakoniutvalget i Snertingdal er at 
vi er mange menn. Det betyr ikke at vi 
ikke er «tilsnakkendes». Diakonien har 
nestekjærlighet som en av sine «pila-
rer», noe som blant annet betyr å vekt-
legge godhet, omsorg og velvillighet i 
møte med våre medmennesker, uansett 
kjønn. Dessuten er det mange av dere 
som kjenner oss fra formiddagstreffe-
ne i Seegård - så: ikke nøl med å ringe 
dere som føler for det!

Telefonnumrene er:  
Magnus Drogseth 416 52 194, 
Berit Bergli 977 20 912,                         
Elise Klette 454 52 685, 
Lars Seegård 950 48 353, 
Magnar Sjevelås 936 95 707

Av Magnar Sjevelås

Kirken gir tilbud om besøkstjeneste. 
Ønskemålet med denne er å: 

• bidra til samvær, samtale  
og opplevelser

• skape sosialt fellesskap
• begrense følelsen og opplevelsen 

av ensomhet 

I disse koronatider, og spesielt hvis 
pandemien trekker ut i langdrag, ser di-
akoniutvalget det som viktig å bidra til 
at en slik tjeneste kommer i gang også 
i Snertingdal. Det er Diakoni- huset på 
Gjøvik som står bak denne tjenesten, 
og vi håper gjennom På Kirkevangen 
å nå fram både til personer som ønsker 
å motta besøk og til personer som kan 
tenke seg å være besøksvenn. 

Diakonihuset har gitt ut en folder hvor 
vi blant annet kan lese følgende:

«Besøkstjenesten er et tilbud til deg 
som ønsker en besøksvenn, uavhengig 
av alder, helsesituasjon, livssyn eller 
andre grunner. En besøksvenn er en fri-
villig medarbeider fra kirken som øn-
sker å dele litt av sin tid sammen med 
deg. Møtene kan handle om alt fra å 
snakke sammen til å gjøre enkle akti-
viteter sammen. En besøksvenn er først 
og fremst et medmenneske. Det legges 
vekt på likeverdighet og at tiden skal 
være givende for begge parter.» 

Og videre:
«Besøkstjenesten tilbyr: 
• besøk av en ansatt i kirken for  

å bli litt kjent og avklare  
forventninger

• tildeling av en egnet frivillig  
besøksvenn som har taushetsplikt

• Jevnlig besøk og / eller samtale 
etter avtale. Den vanlige rytmen er 
1 time per uke eller 2 timer hver 
14.dag.»

Den som kan tenke seg 
å bli besøksvenn 
• Må være over 18 år
• Må signere avtale og taushetsløfte
• Får veiledning av en  

koordinator / diakon
• Får fellesskap med andre  

besøksvenner 

Det er Christian Sporild som er koor-
dinator for tjenesten i kommunen, tlf. 
976 62 824 /e-post cs928@kirken.no, 
mens Magnar Sjevelås er kontaktper-
son i Snertingdal, tlf. 936 95 707

Ta kontakt du som ønsker å få en be-
søksvenn og du som ønsker å være be-
søksvenn. 

Diakoniens formiddagstreff i Seegård kirke

Besøkstjeneste 
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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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Jeg har blitt utfordret av Eli Aalseth til å dele 
en salme som jeg liker ekstra godt. 

Da velger jeg meg Erik By`s «Blå salme». Den 
har jeg alltid likt, både melodi og tekst.

Blå salme
Jeg synger meg en blå, blå salme, 
når dagen svinger hatten til farvel
Og ror med sakte åretak mot strender, 
dit alle dager ror når det blir kveld.
Da søker jeg min hvile, mot treets trygge rot
Mens Sankt-Hans ormer gløder grønt, 
i gresset ved min fot
Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme, 
og takker for all grøde som ble min
For lyse døgn, for barneskritt i tunet, 
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men og for våkenetter, som aldri unte ro,
Men gav min dag et dunkelt drag, 
jeg aldri helt forsto
Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme, 
til deg du Hånd som sanker og som sår.
Og senker Deg med signing over jorden, 
med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen, 
stå opp og gå i strid,
Med løftet hode skal hver sjel, 
gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

Erik Bye

Med denne salmen ønsker jeg alle en riktig 
god høst, og sender stafettpinnen videre til 
Kjell Skundberg.

Med vennlig hilsen 
Sissel Skårstad

Min salme

Av Magnar Sjevelås

Det er vanlig at det arrangeres gudstjenester i norske 
kirker på Allehelgens dag der man minnes de som er 
gått bort siste år. Dette er en skikk som har vart fra «ti-
denes morgen» i den kristne kirke. Først var det behov 
for å minnes martyrene, de som døde for sin kristne 
tro, deretter å minnes helgenene, de som var spesielle 
forbilder for andre kristne, mens en i dag minnes alle i 
menigheten som har dødd. Dagen faller på første søn-
dag i november hvert år, og i år er dette 1. november. 
Da holdes det gudstjeneste i kirken, med opplesing av 
navn og tenning av lys. De som vil kan tenne lys for 
sine. Til denne gudstjenesten blir alle som har mistet 
en av sine nære det siste året spesielt invitert, men også 
andre er velkomne. 

Nytt i Snertingdal i år er at Menighetsrådet sammen 
med Diakoniutvalget holder åpen kirke lørdag 30.10., 
både i Seegård og Nykirke, fra kl.16.00 – kl.18.00. Det-
te er et lavterskeltilbud hvor alle som vil minnes sine 
døde kan komme, tenne lys og minnes sine i en stille 
stund med litt orgelmusikk i bakgrunnen. I Seegård er 
det Inger Schiager som er organist mens Arnfinn Hasle 
sørger for det musikalske i Nykirke. Personer fra me-
nighetsråd og diakoniutvalg vil være tilstede og passe 
på at gjeldende smittevernregler blir ivaretatt. 

Lørdagens tilbud er ikke en erstatning for søndagens 
gudstjeneste med minneseremoni. For noen kan det 
være aktuelt å møte begge dager, for andre kun den 
ene - dette er opp til den enkelte. Velkommen skal dere 
være.

Åpen kirke 
(Seegård og Nykirke) 
lørdag 30.10.20 fra 
kl.16.00 til kl.18.00 
(dagen før Allehelgens 
dag 1.november)
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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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har så smått gjenopptatt noe aktivitet, 
selv om Corona-pandemien fortsatt 
setter grenser.

Kløverturene har startet opp igjen, hvor 
første tur gikk til Markengsetra 20. aug. 
Neste tur gikk til Onsrudvatna, med 
grilling i gapahuken der. Oppmøtet va-
rierer mellom 7-14 turglade personer.
Siden skolefrokosten i år avlyses har vi 
gitt gavekort til skole og barnehage. Da 
kan de selv bruke pengene til kos og 
glede for elever og ansatte.

Mandag 5. oktober inviterte vi til te-
makveld, hvor 19 personer møtte fram 
for å høre Tone M. Enger fortelle oss 
om helseeffekten av Redox signalmo-
lekyler. Ved regelmessig bruk kan det 
hjelpe mor «vondter» og gi energi. Det 

var mulig å få en smak på varene, og 
råd om hva de hjelper for. 

Deretter serverte vertskapet Aud og 
Venke kveldsmat, kaffe og kaker. 

Tradisjonen tro ble det åresalg til inn-
tekt for det arbeidet som utføres i NKS, 
lokalt og sentralt. 

Videre planlegger vi Førjulsfesten for 
eldre i menighetssalen søndag 22. nov. 
hvor vi tar hensyn til   smittevernråde-
ne ved arrangementet.

Ellers blir vi å finne på Julemarked på 
Skogtun 8. november med salg av Ad-
ventskalender.

Tekst og foto: Turid Skundberg

Nedre Snertingdal Sanitetsforening 

Søndag 9. august arrangerte Snerting-
dal misjonsforening stevne på Betel. 
Bra med folk fra bygda og nabobyg-
dene møtte fram. Etter en periode med 
lite møter hadde folk behov for sosialt 
fellesskap og høre Guds ord forkynt. 

Det var bibelskolelærer Hans Anton 
Eklund som holdt dagens preken, mens 
Solveig Brekken Nyseth og Solveig 
Steinset bidrog med fin og god sang. 
Det var gave til misjonsarbeidet og i 
disse coronatider hadde alle med seg 

nistemat mens damene i foreningen 
serverte nykokt kaffe. Alt i alt ble dette 
en fin dag på bedehuset. 

Foto: Bernt Nygård

Misjonstevne på Betel

Bibelskolelærer 
Hans Anton Eklund 

på talerstolen

Solveigene, 
Solveig Brekken 
Nyseth og Solveig 
Steinset bidrog 
med fin og 
god sang
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Kari Nicola Herft Skonnord
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Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
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E-mail: Am925@kirken.no
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
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Ysterieier Torhild Sogn Haug åpningsdagen

Tekst: Magnar Sjevelås
Foto: Bernt Nygård

For årtier siden hadde Snertingdal 
sin egen Jarl som levde i beste vel-
gående og var til glede for mange. 
Ja, faktisk var det slik at jarlen bidro 
til å gjøre bygda kjent vidt utover! 
Vi snakker ikke om en adelig per-
son, men en ost, kanskje en adelig 
sådan? I det minste bidro den til at 
1919-årgangen av Snertingdal Yste-
ri var i sterk medvind i årene etter 
1919 - og fikk diplomer for ost av 
god kvalitet. Stedet var arbeidsplass 
for mange, spesielt kvinner, i tillegg 
til å være et sted der man møttes til 
en prat, blant annet i forbindelse 
med levering av melk fra de mange 
gårdene i dalen.

Kanskje var dette noe av det som gjor-
de «Den blinde ku» interessert i stedet 
– da deres eget ysteri i Ås brant ned til 
grunnen i 2018. Men, ulike utfordrin-
ger førte til at Den blinde ku Snerting-
dal AS måtte melde oppbud.

Eier av bygningen, Torill Sogn Haug, 
ga imidlertid ikke opp, og et nytt sel-
skap, Snertingdal Ysteri Drift AS, ble 
startet i februar 2020. Hun er selv dag-
lig leder, mens Kjetil Kjenseth, kjent 
Venstre-politiker fra Biri, er styreleder 
(og aksjonær). Knut Torgeir Blystad, 
melkebonde fra Torpa, er også med på 
laget både med melk og som aksjonær. 
De har i tillegg hentet inn eksperten 
AIbert Muliwijk, opprinnelig fra Ned-
erland, som har 40 års erfaring fra oste-
produksjon, som rådgiver.  

Driften av kaféen er det Snertingdal 
Ysteri Kafé As som står for. Eiere her 
er Ketil Kjenseth og Ole André Heen 
Olsen, med Olsen som daglig leder og 
Ida Toppen som kafévertinne. Olsen er 
for mange kjent som eier og driver av 
Bjørnen AS på Odnes.  

Lørdag 15.august var ysteriet klare til 
å selge sin første ost. Til denne dagen 
var det gauda og nøkkelost som sto på 
menyen. Smaksprøver til de mange 
oppmøtte ga signaler om at begge deler 
falt i smak.  Pultosten har visst sitt epi-
senter i Innlandet, og da er det naturlig 
at Snertingdal Ysteri tilbyr også denne 
delikatessen i sitt utvalg.   

Jarlen i overskrifta sikter til en blåmug-
gost som ble godt kjent og likt under 

Jarlen av Snertingdal
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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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Inngangen til Ysteri kaffe var vakkert pyntet åpningsdagen
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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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ysteriets periode på 1900-tallet. Det er 
et sterkt ønske fra dagens drivere å ha 
med denne i sitt videre sortiment. Det 
er bare å glede seg, den kommer for 
salg i desember etter å ha gjennomgått 
en nødvendig modningstid.

Denne lørdagen var det en rekke be-
søkende fra både nær og litt fjernere 
steder. Til alt hell sto værgudene yste-
riets folk bi, og det var bord og stoler 
ute som etter hvert kunne hyre mange 
«på skift». Denne gang fikk gjestene 
også stifte kjennskap med noe som 
må være et nytt bekjentskap for de 
fleste; nystekte vafler med brunost-is 
på. Det smakte aldeles fortreffelig! På 
åpningsdagen 15.august var det også 
mulig å kjøpe med seg ostestykker av 
gouda og nøkkelost hjem, noe flere 
benyttet seg av.

Ved besøk i ysterikafeen halvannen 
måned seinere, søndag 27. september, 
fortelles det at trafikken av kjøpelystne 
har vært upåklagelig. Siden ostepro-
duksjonen så langt er å betrakte som 
prøveproduksjon, i tillegg til at osten 
trenger tid til å modne, betyr det at 
ysteriet innimellom har vansker med 
å dekke etterspørselen, spesielt etter 
gouda. Men, undertegnede med føl-
ge fikk kjøpt nøkkelost, og vaffel med 
brunost-is og kaffe smakte fortsatt!
Kaféen har vanligvis oppe lørdag og 
søndag mellom kl. 12 og 18. Det er i 
åpningstida her at ost selges til de som 
ønsker å ha med en bit hjem.

Videre planer
Det jobbes for tida med å utvikle pro-
fesjonelt design av emballasje/eti-
ketter og å ta i bruk vakuumpakking.  
 

I tillegg jobbes det med å videreføre 
restaureringen av huset, der det neste 
store prosjektet er å sikre og restaurere 
pipa. Den er et viktig «landemerke» for 
Snertingdal og en av få meieripiper fra 
forrige århundre som er mulig å beva-
re i et ysteri som fortsatt er i drift. Det 
mest presserende for å unngå videre 
skader i 2. etasje er imidlertid tatt. For 
øvrig  merker både kaféen og ysteriet 
de spesielle forhold pandemien byr på, 
og parallelt med alt det andre må også 
de fokusere på å overleve.

Det nærmer seg desember og vi håper 
på et spennende møte med Jarlen og 
kanskje også pultost, der flere varian-
ter visstnok er under «prøvesmaking». 
Det er bare å ønske at drivernes innsats 
krones med hell!

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

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

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

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

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

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjøring alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

Bruk VOKKS!  
Tlf 61 11 27 00
www.vokks.no

Bruk våre annonsører – 
de støtter «På Kirkevangen»

Odd Sveum`s salong 
Tlf. 611 84387  

 45 år med 
saks og kam

Tren når du vil og hvor mye du vil for
Kun kr. 360,- pr. mnd.

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og klippekort

trimsenteret@online.no
954 94 713

Autorisert regnskapsførerselskap
Ditt lokale regnskapskontor!

Vi utfører alle regnskapstjenester
(Bokføring, fakturering, lønn, 

årsoppgjør, konsulenttjenester mm)
for alle selskapsformer innen

Landbruk og annen næringsvirksomhet.

Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176

 
post@mjosenregnskap.no

For mer informasjon: 
www.mjosenregnskap.no

Kontoradresse fra jan 2019: 
Fautvegen 11, 2836 BIRI

* Blomster
* Interiør
* Garn
* Klær

Vi utfører alt av blomster- 
binderi, til både sorg og glede!
Vi samarbeider med  
Nettum begravelsesbyrå.

Biri
Birivegen 79
tlf: 611 85 232

Snertingdal
Snertingdalsvegen 1726
tlf: 611 80 370
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Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
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Tlf. 40 82 70 11
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Tlf. 98 44 37 59
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Nygård, Laila
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
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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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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

Døpte
Ellinor Grøterud, 16.08.2020
Mikkel Strande, 19.09.2020

Gravferd
Oddny Marie Gaaserud (04.08.20)
Eva Klethagen  (06.08.20)
Anne Ødegårdstuen (24.09.20)
Kirsten Olaug Alund (29.09.20)
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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
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Snertingdal
Åpent 08-21 (20)
Tlf. 611 78655

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.
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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
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Snertingdal
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Bekkelund

STEINSRUDFJØSET
Særegent lokale for alles typer arrangementer

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

Adresse Øverrovegen 421, Snertingdal

Snertingdal 
Bilsenter A/S
Jafs Snertingdal

Ønsker du annonse 
ring 952 40550

Ole Erik Skonnord - Tlf. 990 00502
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

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

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.
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Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.no

Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

Kasenborg Thaimat
Snertingdalsv. 1726

Torsd.-sønd. kl. 14.- 19.
Tlf. 915 80557

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

Spesialsagbruk
Villmarkspanel
Laftetømmer 
Takåser + mye mer......
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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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OKTOBER

18.oktober – 
20.søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5
Nykirke kirke kl.1000 – 
Høymesse2
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Institutt for sjelesorg, 
Modum
Prest: Nils Kaare Erlimo

NOVEMBER

1.november – Alle Helgens dag 
Joh 6,37-40
Seegård kirke kl.1600 – 
Allehelgensmesse
Nattverd. 
Takkoffer til Ddiakoniarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol 

8.november – 
23.søndag i treenighetstiden 
Mark 10, 28-31
Seegård kirke kl.1200 – 
Familiegudstjeneste
Evnt. dåp
Utdeling Min Kirkebok 4
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Hanne Moesgaard Skjesol

15.november – 
24.søndag i treenighetstiden
Joh 6,63-69
Nykirke kirke kl.1200 – 
Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Prest: Dag Buhaug

22.november – 
Siste søndag i kirkeåret
Matt 25, 31-46
Seegård kirke kl.1200 – 
Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Kirkemusikkarbeidet
Prest: Nils Kaare Erlimo

29.november – 
1. søndag i adventstiden
Luk 4,16-22a
Seegård kirke kl.1000 – 
LysVåkengudstjeneste
Nattverd. Evnt.dåp
Takkoffer til Trosopplæringsarbeidet
Prest: Nils Kaare Erlimo

DESEMBER

6.desember – 
2.søndag i adventstiden
Luk 21,27-36
Nykirke kirke kl.1200 – 
Høymesse
Nattverd. Evnt. dåp
Takkoffer til Menighetsarbeid
Prest: Knut Yngvar Sønstegaard

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

fredag 20. november

Møter
Snertingdal misjonsforening:

Onsdag 18. november kl. 19.00. 
Misjonsmøte i Seegård kirke 
v/ Marie Onsrud

Søndag 13. desember kl. 12.00. 
Julemøte på Betel 
v/ Odd Tomter

Den 28. august hadde vi besøk av skuespiller Anne Marit Jacobsen og 
musiker Sinikka Langeland med forestillingen «Ro mitt hav» med dikt 
av Jon Fosse.

Dette var et sam-
arbeidsprosjekt 
mellom Præst-
garn ved Hans 
Olav Brenner og 
menighetsrådet. 
På grunn av co-
ronarestriksjoner 
ble det gjennom-
ført to forestillin-
ger. Det ble en fin 
opplevelse, noe 
som et begeis-
tret publikum ga 
utrykk for. 

Foto: 
Kjell 
Skundberg


