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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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Hamar biskops 
påskeandakt 2021
Cornelis Vreeswijk, synger i «Turistens 
Klagan» om å kjenne seg avstengt, men 
hvordan sangen fra barna på Karl Johan 
gir håp.

Det sjunger några ungar på Karl Johan, dom låter starka och fina som bara 
ungar kan.                                                                        

En ettermiddag i vinter kjente jeg på at det var lite dagslys. Tilværelsen var 
preget av restriksjonene knyttet til Covid-19. Da skjedde noe som var som å 
finne hvitveis og blåveis midt i vinterens snø, is og kulde. Hva hendte? Jo, 
ivrige barnestemmer uttrykte glede over å leke i snøen og lyden fra dem bar 
bud om liv og håp midt i det avstengte.  

Dette minner meg om to ord som er knyttet til jul og påske: «Frykt ikke».  
Det fikk gjeterne på Betlehemsmarkene høre. Det samme fikk kvinnene høre 
da de tidlig på morgenen kom til graven til sin venn. Det er så stille, så stille. 
Stillheten brytes av at noe grensesprengende skjer som bærer bud om noe 
nytt

Dette å se til graven, handler om et felles grunnleggende behov; å se til 
og minnes den som er død.  Ikke sjelden gjør mange dette både rett etter 
begravelsen og senere. Ser til, kjenner på det som var, bærer med seg felles 
levd liv. Mange av kirketjenerne og graverne rundt om vet at det er slik og er 
opptatt av verdigheten på kirkegården. De legger omsorg og omtanke i blant 
annet hvordan de etter begravelsesesseremonien legger kranser og bårebu-
ketter på gravene. Alle som har mistet en nær vet hvor mye det betyr med en 
slik verdighet og respekt i møte med livets og dødens sammensatthet.

Jesu liv, hans død på korset og hans oppstandelse kaster lys over våre liv 
og vår verden. Korset er i berøring med vår eksistens. I det øyeblikket da 
Jesus drog sitt siste åndedrag på korset skalv jorden og klippene slo sprek-
ker.  Etter at Jesu døde kropp hadde hvilt i graven, skjer dette uforklarlige og 
overveldende enda en gang. Men nå er det ikke dødens, men livets krefter 
som bryter fram.  

For Maria Magdalena og den andre Maria ble morgenens sorgfulle stillhet 
brutt. Jeg ser for meg deres angst og forvirring. Jeg synes jeg hører deres 
spørsmål: Hva er det som skjer? Er det ikke nok nå?  Og så får de høre fra 
engelen: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han 
er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!»

Kirken bæres fremdeles oppe av denne gjennomgripende hendelsen. Siden 
da har budskapet om Jesus Kristus fått lyde til forankring, tro og håp. 

Når menneskers liv fylles av mørke og tunge tider, skal kirken fortsette å 
reise håpets lys for hvert enkelt menneske.  

For selv om frykten ikke er borte, spirer 
livets krefter fram. Oppstandelsen bærer løf-
ter om liv og framtid. Kristus er oppstanden!

Velsignet påskehøytid!

Solveig Fiske
Hamar biskop
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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

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
Palmesøndag søndag 28. mars i Seegård kirke kl. 
12:00 begynner vår nye sokneprest Berit Rinde. Hun 
blir satt inn i tjenesten av prost Stein Ovesen.

Snertingdal Ysteri Utsalg og Kafe
har åpent torsdag – søndag kl. 12.00- 18.00

Konfirmanter Snertingdal 2021
Skal konfirmeres 1. og 3. søndag i september i hhv. 
Nykirke og Seegård kirke 

Alund Sandra Helene
Austdal Halvor
Bratlien Ruth
Christensen Simen
Christensen Emilie
Fjelldal Ferdinand Thoresen
Henriksveen Vilde
Hole Emil Alund
Kokslien Helene
Nygård Mikal Trønnes
Nyseth Håvard Jægersborg
Strandvik-Sveum Rikke
Sviund Ole Anders Hasle
Sviund Per Emil Hasle
Thingbø Herman
Ulvesveen Lina
Øversveen Sondre Markus
Aalseth Sigrid
Aaslund Sivert Elias
Åslund-Brobakken Adrian

Nytt fra menighetsrådet
Menighetsbladet «På Kirkevangen» blir levert i post-
kassen din av folk fra menighetsrådet og andre. Til-
sammen er bygda delt opp i 6 ruter. Det blir mange 
stopp på hver. Det er derfor ønskelig om det kan være 
2 på hver rute og kanskje dele opp i flere ruter. Hvis 
du kan tenke deg å hjelpe til med dette, ta kontakt 
med Kjell Skundberg på telefon nr. 957 78217.

Lys utvendig ved Seegård kirke 
Menighetsrådet har nå vedtatt at det skal bli lys 
utvendig ved Seegård kirke. Akkurat hvordan 
lysa skal settes opp blir ikke bestemt før til som-
meren, men vi håper at alt er på plass før høst-
mørket kommer tilbake.

Menighetsbasar 
Menighetsrådet planlegger at det skal bli basar 
i løpet av året. I den anledning håper vi at noen 
kan tenke seg å bidra med gevinster. Hvis noen 
har mulighet for å lage noe er det veldig bra. Ge-
vinstene kan gis til Kjell Skundberg eller noen 
andre som er med i menighetsrådet. På forhånd 
takk.

Vedrørende gullkonfirmanter 
2020 bilde
Ser at et navn til også ikke er riktig på bilde, det står 
Perry Johansen, det riktige navnet er Jean Perry Jo-
hannesen. I tillegg har vi glemt å sette inn navnet på 
nr. 4 fra venstre i første rekke. Det er Anne Peder-
sen. Det var nok ikke så lett å huske alle navna som vi 
trodde. Neste gang må vi nok bruke offentlig navne-
liste. Beklager så mye. 

Giro i bladet
Kontingenten på menighetsbladet «På Kirkevangen» 
er kr 200,- innenbygds og kr 250,- for de som sendes 
utenbygds. Større og mindre beløp mottas også med 
takk. Det er dette som sammen med annonseinntek-
tene finansierer ”På Kirkevangen”. Derfor er det vik-
tig at alle betaler for bladet. 

Bankkonto nr. er 2010.27.02175. Du kan også bruke 
vipps nr. 111901 merk: På kirkevangen.Tusen takk til 
alle som vil støtte oss i arbeidet med å gi ut bladet.

Hilsen menighetsrådet 

Samfunnshuset Lindheim
takker hjertelig for minnegaven vi fikk
ved Anne Beate Kristenstuens begravelse.
Mvh Olav Ringsrud

Snertingdal Musikkforening 
takker for minnegaven kr.12.400,- i forbindelse med 
vårt mangeårige medlem, Arnulf Bergli’s bortgang. 
Vi lyser fred over Arnulf ’s minne.
Mvh Tor Magne Normann
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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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Fasteaksjonen 2021

Årets Fasteaksjon blir digital. Alle menighetene i Gjøvik 
kommune er med, og Snertingdal har tidligere år samlet inn 
mye til Kirkens Nødhjelps viktige arbeid. Nå kan menig-
heter og konfirmanter igjen ta i et tak for en bedre verden. 

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 785 
millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til en mer 
rettferdig verden sammen. De innsamlede midlene går til 
prosjekter der KN ser at behovet er størst, og dersom du vil 
lese mer, gå inn på Fasteaksjonen.no. 

Vi oppretter en Spleis-bøsse for Snertingdal menig-
het. Da kan vi følge med og se hvor mye som kom-
mer inn undervegs. Så bruker vi sosiale medier, som 
Facebook og Instagram til å dele info om Spleis`en.  
 
Selve aksjonsdagen er tirsdag 23.mars 2021. Denne dagen 
lager trosopplæringen og diakonene en direktesending med 
info, intervjuer m.m, som alle kan følge. Det blir enten på 
You tube eller Facebook. Vi oppfordrer dessuten alle til å 
like og dele Spleis-info på sosiale medier. Slik får vi infor-
masjonen ut til flest mulig. 

Det er flere måter å bidra på: 
VIPPS til 2426 SMS VANN til 2425 (250,-)
Kontonummer: 1594 22 87493

Lykke til med Fasteaksjonen – alle sammen! 
Hilde K Jarlvang, diakon. 

Ny menighetssekretær
Etterat Gumhild Ekerhaugen ble pensjonist er Hege 
Breang (48) ansatt som ny saksbehandler / menighets-
sekretær for Engehaugen og Snertingdal menigheter. 
Hun har   lang erfaring innen kontorfag og har siden 
2008 jobbet i familiens firma innen bygg- og anlegg. 
Før dette jobbet hun i Nortura SA (Gilde / Prior), hvor 
hun startet på salgskontoret på Hed-Opp i 1995, og av-
sluttet «karrieren» som kategorisjef i Nortura på Økern 
i Oslo i 2008. 

Ellers er hun opptatt av familien sin, hobbyer er slalom, 
el-sykling og friluft. Hege har nylig flyttet med mann 
og to barn fra Østre Toten til nordbyen i Gjøvik. Vi øn-
sker henne velkommen som medarbeider i Snertingdal 
menighet og lykke til i arbeidet.

Foto: Jens Dale.
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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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Påskeminner og påskesalmer   Tekst: Elisabeth Kruse

Vi hører ofte uttrykkene; «I år er påsken 
tidlig», eller «I år er påsken sen». Påsken 
er en bevegelig høytid. Det er bestemt at 
første påskedag faller på første søndag et-
ter første fullmåne etter vårjevndøgn, som 
er den 20. mars. I år er palmesøndag den 
28. mars med fullmåne, skjærtorsdag den 
1. april, langfredag 2. april, påskeaften 3. 
april, første påskedag 4. april og andre på-
skedag 5. april.

Hver dag i påsken har sin egen historie om 
Jesu liv, død og oppstandelse. Når det gjel-
der julen, er det et stort omfang av minner 
knyttet til tradisjoner og ikke minst jule-
sanger og julemusikk.

Når jeg tenker tilbake på påsken i min 
barndom, husker jeg påskefrokoster der 
bordet var pyntet med påskeløper, gule lys 
i lysestakene og en bukett med påskeliljer 
og gåsunger i vasen. På min tallerken lå det 
hver dag i påsken enten et sjokoladepåske-
egg eller en påskekylling i gul marsipan. 
Jeg fikk aldri et helt påskeegg fylt med 
masse godt, slik det ofte er i dag. Men for-
ventningen om den ene påskegodsaken var 
stor. Min far var flink til å plystre og synge, 
og jeg husker at ved påsketider gikk det i…

Påskemorgen
slukker sorgen
slukker sorgen til evig tid;
den er oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen
slukker sorgen
slukker sorgen til evig tid.

Teksten er skrevet av N.F.S. Grundtvig og 
melodien er skrevet av Ludvig M. Linde-
man.

Min far fortalte også at på hans hjemtrakter 

var det en som var god til å 
spille trompet; hver første 
påskedag åpnet han vindu-
et i andre etasje og spilte 
«Påskemorgen slukker sor-
gen» på trompet for deler 
av bygda. I grunnen en fin 
tradisjon!

En annen påskesalme som 
jeg synes er mektig og fin 
er «Deg være ære». Orge-
let stemmer i og sangen ly-
der…

Deg være ære, Herre over dødens makt.
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom.
Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom.
Deg være ære, Herre over dødens makt.
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Teksten er en oversettelsen av salmen «A 
toi la gloire» skrevet av sveitseren Edmond 
Louis Budry i 1875. Den ble oversatt til 
norsk av Arne Fjellberg i 1947.

Den ble skrevet til melodien til «See, the 
conqu’ring hero comes» fra G. Fr. Händels 
oratorium «Judas Maccabaeus». Händels 
mektige musikk er med på å bære denne 
salmen.

Andre påskesalmer jeg kan huske fra barn-
dommen er; «Å salige stund uten like», 
«Jesus lever, graven brast» og «Se, vi går 
opp til Jerusalem». Vi sang mye på skolen 
på Greåker. Det var salmer og Mads Bergs 
skolesangbok ble sunget både framlengs 
og baklengs gjennom sju år.

Ser man i salmeboka er det mange påske-
salmer. Alle er kanskje ikke like kjente. 
Derfor var det veldig fint da Biri-Snerting-
dal Kantori for noen år siden begynte å in-
vitere til påskesalme-kveld i Biri kirke. En 
tradisjon som sikkert kan fortsette når koret 
kommer i gang igjen.

En annen sang for påsketiden som jeg liker 
godt er;

Dine hender var fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom, han var ikke der.
Halleluja – Halleluja

Det er på en måte en litt glad sang – melo-
dien er også litt lett. Tekst og melodien er 
skrevet av Marcello Giombini i 1970. Den 
ble oversatt til norsk ved Svein Ellingsen 
i 1976. Svein Ellingsen har skrevet man-
ge fine salmer. Blant annet «En påskemor-
gensalme»:

Nå strømmer lyset inn i våre hjerter,
med glans fra påskemorgens soloppgang.
Et vindu åpnes mot en annen verden,
mens vi tar del i kirkens jubelsang.

Det som også ofte henger sammen med 
påske er at våren er i anmarsj. Det er lysere 
tider, dagen er lenger og naturen våkner til 
nytt liv. Om Coronaen av og til kan gjøre 
oss litt triste og motløse, vet vi at det alltid 
kommer en ny vår!

God påske til alle med en tekst av Frida 
Ånnevik:

Du må tru på vår
Om ensomhet fryser fast
I sinnet ditt
Skal våren farge alt
Som nå er kaldt og kvitt

For under djup, kram snø
Ligger et lite frø
Og holder tanken stø
For du må tru på vår

Ei bjørk kan kjenne vinteren
Som litt tom og rar
Men knoppene springer ut
Når mørketida drar

De frosne fjella som
April skal smelte om
Er stemmen i en flom
For du må tru på vår

Stol på at kjærligheten
Finner fram til deg
Som spirer våkner
Bare sola viser seg

Slik snø skal komme og gå
I glimt kan vi forstå
Og si med sikkerhet
Alt det vi ikke vet
Så tru på vår og kjærlighet

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene

2 PÅ KIRKEVANGEN

PÅ KIRKEVANGEN

6

Norske kvinners Sanitetsforening feirer 125-år Tekst: Turid Skundberg

NKS er en modig og nytenkende organi-
sasjon i sitt 125. år. Vi er ca. 40000 med-
lemmer, fordelt på 600 lokalforeninger. 
Vi arbeider for kvinners helse og livs-
vilkår, i alle livsfaser, lokalt og globalt. 
Gjennom vårt arbeid støtter vi, og bidrar 
til en trygg og inkluderende oppvekst, 
og skaper trygge lokalsamfunn. I Sner-
tingdal har vi 3 foreninger, med Øvre, 
Midtre og Nedre Snertingdal NKS. Vi 
arbeider alle etter NKS ’s prioriterte om-
råder, og ønsker å «se alle – bidra der det 
trengs». Vi tilbyr kvinnefellesskap for 
vår felles viktige sak: Å bedre kvinners 
og barn / ungdoms vilkår. Vi gir støtte til 
forskning sentralt, men ser også behov 
lokalt, som vi gir vår støtte til. 

Fastelavnsris er en viktig inntektskilde 
for foreningene, og vi takker alle i Sner-
tingdal som har støttet vårt arbeid ved 
å kjøpe ris / hjerter. Dette gir et bra til-
skudd til kvinnehelseforskning – Tusen 
takk!

Vi har flere typer medlemskap. Aktive 
medlemmer er de som bidrar i arbeidet 
lokalt. Det er også mulig å gi sin støtte 
gjennom å være husstandsmedlem, om 
du er mann eller kvinne, til en redusert 
pris. Videre finnes støttemedlemmer, 
som betaler en redusert kontingent og 
ellers står fritt til å bidra når de måtte 
ønske. Videre kan organisasjoner være 
medlemmer. Ta kontakt med din lokal-
forening om du er interessert. 

26 februar er Fødselsdagen til vår stif-
ter og foregangskvinne Fredrikke Marie 
Qvam, og denne dagen ble første del 
av jubileumsfeiringen gjennomført. Vi 
i Nedre Snertingdal Sanitetsforening 
møttes på Skogtun og overvar feiringen 
digitalt, med marsipankake og felles-
skap, med Corona avstand. 

Vi bringer her et utdrag av hva dagen 
bød på:
Digital jubileumsfeiring NKS 125 år.
Generalsekretær Grethe Herlofsen øn-
sket alle velkommen og introduserte 
først stjernekampvinner Knut Marius 
med kulturinnslag. 

Så fikk Organisasjonsleder 
Ellen Sofie Egeland ordet 
og talte om den arven vi for-
valter etter Fredrikke Ma-
rie Qvam, organisasjonens 
grunnlegger. Hun holdt sin 
tale til Fredrikke, og nevn-
te de kampsaker som var 
opptakten til organisasjo-
nen. Det var overhengende 
krigsfare ifm. Unionsopp-
løsningen, og det var behov 
for sanitetsmateriell. Her 
trådte kloke kvinner til og 
skaffet materiell.  Videre 
arbeid ble kampen mot tu-
berkulose, med opprettelse 
av sanatorier, og hjelp til 
de syke og familiene deres. 
Deretter ble fokus å arbeidet 
for folkehelsen. Det ble opp-
retter bad, og drevet helse-
stasjonsarbeid. NKS starte den første 
sykepleierutdanning i 1898. Også kam-
pen for kvinners rettigheter, med bl.a. 
stemmerett for kvinner var en viktig 
sak. Fortsatt trengs NKS i kampen for 
å sikre kvinners liv og helse på en god 
måte. NKS er viktig som politisk på-
virker i kampen mot vold mot kvinner.  
Organisasjonen bidrar betydelig til 
forskning i et «likestillingsperspektiv». 
Tradisjonelt har forskningen dreid seg 
om menns sykdommer og dette er ikke 
overførbart til kvinnesykdommer og 
kvinnehelse. Vi ser videre at det trengs 
tiltak retter mot ungdommers psykiske 
helse, og arbeid mot kroppspress blant 
unge. Egeland avsluttet med at: «Utål-
modighet bringer verden framover»!

HKH Mette Marit hilste til jubilanten 
og fokuserte på vårt motto: I de små 
ting frihet – I de store ting enighet- og 
I alle ting kjærlighet. Hun sa at NKS 
påvirker oss alle, og at vi betyr mye for 
mange. Hun framhevet arbeidet med å 
kjempe for kvinners rettigheter og hel-
se, men også at NKS SER ALLE. 

Stortingspresident Tone N. Trøen be-
skrev NKS som en samfunnsbygger, 
som hun selv har vært, og er en del 

av, med sitt medlemskap i Nannestad 
NKS. 

Hun sa at «NKS er det beste vi har i 
landet» med fokus på frivillighet, like-
stilling og omsorg. Som er kunnskaps-
basert og forskningsbasert, og som 
skaper en bedre framtid. Hun framhe-
vet arbeidet for folkehelsen og bered-
skapsarbeid, ved at vi stiller opp ved 
akutte hendelser, som eks. leirskredet 
i Gjerdrum.  Hun trakk fram hvordan 
NKS har gått foran i samspillet mellom 
offentlig og frivillig innsats. Stortinget 
lager lover, men det er lokalsamfunnet 
som integrerer og representerer grasro-
ta. Å gjøre noe trivelig sammen er god 
integrering. Hun kom med noen fram-
tidsutfordringer til jubilanten: 

*Fortsett å være like relevant.
*Krav til fornyelse og rekruttering.
*Stille krav til offentlig sektor og 
  politikere.

Hun avsluttet med å si at: «Vi trenger at 
NKS krever»

Så overtok leder i Orkla AS. Stein Erik 
Hagen. Han var oppvokst med NKS, 
veid på helsestasjonen drevet av NKS, 
mor som medlem, og er selv medlem.  

Elisabeth S. Aarsæther fra DSB overrakte 
«Samfunnssikkerhetsprisen  til NKS v Grete Herlofsen
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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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Han fortalte om «Orkla-familien» 
sin støtte til helseforskning, moti-
vert av sykdom som de selv hadde 
gjennomlevd. Forskningen kom-
mer alle til gode, og han avsluttet 
med at Orkla AS. bidrar til å gjø-
re livet med Covid-19-pandemien 
lettere gjennom deres samarbeidet 
med NKS.

Journalist Ellen Arnstad (tidligere 
Fredrikkepris-vinner) tok oss med 
på en historisk gjennomgang, og 
fokuserte spesielt på dokumenta-
sjon av organisasjonens siste 25 
år. Dette gjennom boka: Årvåken, 
modig og nytenkende, skrevet av 
Mari Jonassen. Boka er en oppføl-
ger av den som ble skrevet til 100-
års jubileet. Arnstad beskrev NKS 
som Norges viktigste feministiske 
organisasjon, og en viktig stemme 
i samfunnet. NKS er som en Spor-
hund, og setter inn innsatsen der 
det er behov. Hun trakk frem ak-
sjonen: Rød knapp- stopp vold mot 
kvinner. Her var de 4 knapphull 
symbol for Rettigheter, Hjelpetil-
tak, Forebygging og Forskning.

Så sto Fredrikkepris-utdelingen 
for tur. Denne gikk til en rørt og 
glad Birgit Skarstein. Dette for sin 
modige og tydelige stemme for et 
større mangfold, for menneskers 
muligheter og håp, selv om forut-
setningene er 
ulike.  Som ak-
tiv roer er hun 
en foregangs-
kvinne innen 
idrett for funk-
sjonshemmede, 
hun viser vei.

Videre på pro-
grammet sto 
DNT-leder Dag 
Terje K. Sol-
vang. Han på-
pekte alt positivt 
med fysisk akti-
vitet, og sa at «1 
meter på tur er 
1 meter bort fra 
helsetjenesten». 

Fysisk aktivitet sammen med po-
sitive opplevelser med bruk av 
naturen gir økt livskvalitet, bedre 
søvn og motvirker helseplager. Det 
reduserer ensomhet, og forebygger 
angst og depresjoner. Med dette 
dro han i gang «Kløverstafetten» 
som starter i Østfold 1. mars, og 
avsluttes på Landsmøte i Trom-
sø 24.-26. sept-21. Her vil alle 
foreninger som ønsker få mulighet 
til å bli med for å frakte stafettpin-
nen nordover.

Så fikk Elisabeth S. Aarsæther fra 
DSB (Direktoratet for Samfunns-
sikkerhet og Beredskap) ordet for å 
hedre NKS med «Samfunnssikker-
hetsprisen 2021». Dette for vårt bi-
drag til å gjøre Norge til et varmere 
og tryggere samfunn,  «Tenke oss 
– framfor meg». Grete Herlofsen 
takket for prisen, et synlig bevis på 
NKS som

 en betydelig samfunnsaktør.
En storslått feiring ble det, selv om 
corona- restriksjoner satte en stop-
per for at vi kunne samles i Den 
gamle Logen, slik tradisjonen har 
vært i mange år. Vi er tilpasnings-
dyktige og stole over å bære NKS 
videre i Fredrikke’s ånd.
 
NKS vil fortsette å være Modig. 
Nytenkende og likestilt.

Min salme
Ole Jakob Rustad overlot stafettpinnen til sin 
kone Synnøve: Det første jeg gjorde da jeg 
fikk den nye salmeboken i 2014, var å sjekke 
ut salmer ’Ved livets grense og gravferd’. Der 
oppdaget jeg denne salmen, som umiddelbart 
gikk rett til hjertet. Salme nr. 875 i den nye 
salmeboken. Tekst: Øyvind Skeie:

1.Alt ble med ett så stille,
livet er helt forandret.
Døden har banket på vår dør
og sorgen fylt hvert rom.

2.Hvor det er tungt å miste
en vi så høyt har elsket!
Å, hvilken tomhet over alt,
vårt savn er så vondt og sårt.

3.Mange er våre tårer,
her, blant de tusen spørsmål.
Gud, du som ser vår dype sorg,
vi ber deg: Vær du vår trøst!

4.Vær hos oss midt i savnet,
omslutt oss med din godhet!
Gud ta vår smerte i din hånd,
så uro kan bli til fred.

5.Du som er trøstens kilde,
la oss få tro i sorgen:
tro at vi alltid er hos deg,
vår Herre i liv og død.

Som gravferdskonsulent møter jeg ofte men-
nesker i sorg, hvor jeg vet at ingenting av det 
jeg sier kan lette deres byrde. Sorgen og sav-
net lar seg ikke ’behandle’ på en lettvint måte.

Det jeg liker spesielt godt med denne salmen 
er at den er direkte i språket. De tre første ver-
sene beskriver hvordan den som sitter igjen, 
etter å ha mistet en kjær, kan oppleve sorgen. I 
slutten av tredje vers rettes en bønn til Gud om 
trøst. De to siste versene sier noe om hvordan 
vi kan overlate smerten i Guds favn.

Jeg tror det er mye trøst i denne salmen.

Jeg sender stafettpinnen videre til Berit Bergli

Mvh Synnøve
Årets Fredrikkepris gikk til en rørt og glad Birgit Skarstein
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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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NY SOKNEPREST I SNERTINGDAL OG BIRI
Hei! Jeg heter Berit Rinde og er den 
nye soknepresten i Snertingdal og Biri. 
Noen av dere kjenner meg litt fra tid-
ligere da jeg var i prestepraksis i Biri 
menighet rundt påsketider i 2008. Jeg 
blir 60 år dette året, er enslig og bor på 
Gjøvik. 

Litt biografi
Jeg er opprinnelig fra Drammen, er 
nest yngst i søskenflokken på fire, og 
nå er begge foreldrene mine døde. 
Etter gymnaset har jeg gått både fol-
kehøgskole, førskolelærerskole og 
bibelskole. Min første jobb var som 
barne- og ungdomssekretær for Det 
norske misjonsselskap (NMS) i Nam-
dalen. Deretter jobba jeg to år som av-
delelingsleder i barnehage i Hurdal. I 
1988 flytta jeg til Gjøvik der jeg først 
jobba tre år som barne- og ungdoms-
sekretær for NMS i Oppland. Deretter 
var jeg styrer/avdelingsleder i menig-
hetsbarnehagen på Gjøvik i 13 år. 

Våren 2003 begynte jeg på deltidsstu-
dium i kristendom grunnfag på Menig-
hetsfakultetet; samtidig som jeg jobba 
i barnehagen. Gjennom studiet mod-
net tanken som jeg hadde hatt helt fra 
ungdomstida; at jeg skulle bli prest. Og 
våren 2004 slutta jeg i barnehagen og 
gikk over til å studere teologi på hel-
tid. 21.juni 2009 ble jeg ordinert til 
prest i Gjøvik kirke. Da hadde jeg fått 
jobb som sokneprest i Torpa og Lunde 

i Nordre Land. Der ble jeg i sju år. Og 
fra september 2016 og fram til nå, har 
jeg vært sokneprest i Kolbu og Eina. 

Hvorfor Snertingdal og Biri?
Opprinnelig hadde jeg tenkt å bli i Kol-
bu og Eina resten av yrkeslivet. Men 

det å jobbe innen to for-
skjellige fellesråd (Øste 
og Vestre Toten), er mer 
krevende enn jeg var for-
beredt på. Det blir dobbelt 
opp av det meste og veldig 
mye forskjellig å forholde 
meg til. Så da Snerting-
dal ble ledig, bestemte jeg 
meg etter hvert for at jeg 
ville søke. Jeg søkte for-
øvrig Snertingdal forrige 
gang stillingen var ledig 
også. Da ble jeg innstilt 
som nummer to. Denne 
gangen var jeg heldig og 
fikk jobben! Nå gleder jeg 
meg til å kunne fokusere 

på Snertingdal menighet og bare ett 
fellesrådsområde. At Biri-presten og 
jeg i tillegg skal utføre noen tjenester i 
hverandres menigheter, tenker jeg bare 
gir en sunn variasjon for både prest og 
menighet. 

Mine tanker om jobben jeg går inn i
Jeg trives godt som prest på bygda. 
Folk i Snertingdal og Biri er nok ikke 
veldig forskjellige fra dem som bor i 
Torpa, Kolbu og Eina. Som prest møter 
jeg stadig mennesker som søker til kir-
ka primært ved livets store begivenhe-
ter som dåp, konfirmasjon, bryllup og 
begravelse. Gjennom disse møtene øn-
sker jeg å styrke tilhørigheten til kirka 
og bygge gode relasjoner. Alle er like 
viktige; enten de bruker kirka mye eller 
lite. Så er det ekstra fint de gangene vi 
opplever fullsatt kirke og salmesangen 
og Fadervår nærmest løfter taket. 

Jeg ønsker å være en livsnær prest, en 
aktiv lytter og et godt medmenneske for 
folk i både i sorg og glede.  Jeg er fasci-
nert av den flotte og praktiske Seegård 
kirke. Arbeidskirka gir mulighet for 

mange forskjellige aktiviteter gjennom 
hele uka. Nykirke og Biri er også gode 
rom å være i. Jeg gleder meg til å job-
be sammen med engasjerte og dyktige 
ansatte, menighetsråd og andre frivilli-
ge medarbeidere i lag og foreninger. I 
oppstarten vil jeg bruke mye tid på å 
bli kjent med både enkeltpersoner og 
grupper. Jeg trenger å få høre hva dere 
tenker er viktig for menighetsarbeidet, 
hvilke planer, rutiner og tradisjoner 
som gjelder; for så å gå inn i det arbei-
det. Så kan det hende at jeg etter hvert 
kommer med noen nye innspill. Og så 
trenger jeg å gjøre meg litt kjent med 
geografien. Jeg har hittil stort sett bare 
kjørt hovedveiene gjennom Snerting-
dal og Biri, og orienteringsevnene min 
er ikke spesielt god.

Selv om jeg får kontor på Gjøvik, har 
jeg lyst til å være på kontoret i Seegård 
kirke en dag i uka. Jeg ønsker å være 
tilgjengelig for en uformell stikk-inn-
om-prat eller en vandresamtale med 
dem det kan passe for. Jeg kommer 
også gjerne hjem til folk for en prat. 
Og så håper jeg at vi kan komme i gang 
igjen med regelmessig besøk og andakt 
på Snertingdal omsorgssenter. 

På fritida
Mye av fritida mi går med til å være 
sammen med venner; enten i form av 
besøk eller ut på tur. Jeg er også glad i 
å svømme, strikke, hekle og bake. Litt 
lesing blir det også tid til. Nå er jeg 
med i Kolbu og Eina blandakor, men 
fra høsten av tenker jeg å bli med i Biri 
og Snertingdal kantori i stedet. Det er 
en god måte å bli kjent med lokalbe-
folkningen på; særlig når jeg ikke bor 
i bygda. 

Jeg gleder meg!
Jeg gleder meg til å komme i gang i 
Snertingdal og Biri! Så får vi bare ven-
te og se hvor mange som får lov til å 
samles palmesøndag når det skal være 
innsettelsesgudstjeneste for meg i Se-
egård kirke. 

Foto: Trude Dahle
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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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Bli besøksvenn
Tekst: Britt Stensvold

Frivilligsentralen i Snertingdal har lagt ut en annonse på fa-
cebook om at de søker etter frivillige som kan tenke seg å bli 
en besøksvenn. Vi hører stadig om at vi skal tørre å bry oss, 
vise medmenneskelighet.

Som besøksvenn trenger du ikke å ha noe utdannelse eller 
erfaring, men du må gi litt av din tid og være en venn.
Snertingdal er en liten bygd der «alle kjenner alle» og man-
ge har sin familie i nærheten. Likevel opplever mange eldre 
at dagene kan bli lange og ensomme.

Jeg fikk inspirasjon etter jeg så annonsen til å fortelle om 
min erfaring om å være en besøksvenn og håper at det kan 
inspirere andre til å gjøre det samme.

Det er ikke alltid så lett å bare ta kontakt med ukjente men-
nesker, men alle kjenner noen som kanskje sitter alene eller 
som trenger følge til å få kommet seg ut.

Det er også lettere å ta kontakt når du vet at du er velkom-
men, derfor tenker jeg at det også er viktig at de eldre som 
kunne tenke seg å ha en besøksvenn tar kontakt med Bodil 
Engen på frivilligsentralen her i Snertingdal.

Som tidligere yrkesaktiv som hjelpepleier i hjemmesyke-
pleien, har jeg hatt gleden med å ha kontakt med eldre men-
nesker. Jeg har også sett at mange har behov for ha en venn 
i hverdagen som kan fylle deres hverdag med noe positivt.

Min relasjon til min gamle venn var at jeg kjente til han fra 
før da han er i familie med min svigerfamilie og at jeg hadde 
snakket med han noen ganger før, ellers kjente jeg han ikke 
personlig.

Jeg visste at han var enkemann og at han har en liten kjerne-
familie som ikke kunne være tilstede så ofte som han gjerne 
ønsket. En av hans nieser har i mange år tatt seg av han, men 
da hun selv ble syk kunne hun ikke lenger fortsette med det 
og når jeg kom i samtale med henne ytret hun et ønske om 
jeg kunne tenke meg se innom han i blant. 

Det startet med at jeg dro innom han bare for å ta en prat. Jeg 
skjønte etterhvert at han satte pris på mine besøk, selv om 
han mente jeg ikke burde bruke min tid på han.

Ofte sier de gamle at de ikke ønsker å være til bry, men jeg 
fortalte at jeg syntes det bare var hyggelig og at han ikke 
skulle være redd for det.

Når jeg ser i ettertid hadde jeg ikke forestilt meg hva vårt 
vennskap skulle bety for oss begge.

Sammen kunne vi spise middag, sette på vannkokeren og 
drikke kaffe og ta en prat. Jeg fulgte han til kirkegården for 
å vanne og pynte på graven og handle når været var dårlig 
eller beina var vonde.

Etterhvert som min gamle venn ble dårligere og ikke lenger 
orket like mye som før, kjente jeg han så godt at jeg visste 
hva han trengte av hjelp uten at han selv måtte be om det.
Vi fikk et tillitsforhold og han ble veldig knyttet til meg så 
jeg merket at jeg brukte mer og mer av min tid på han. Han 
ønsket ingen innblanding av andre enn meg fordi han stolte 
på meg.

Min gamle gode venn døde for en tid tilbake og vi fikk 4 år 
og et godt vennskap. Jeg har frivillig valgt å bruke tiden min 
på han, spesielt de 2 siste åra av hans liv, men jeg er takk-
nemlig for at jeg fikk lov til å være tilstede for han helt til det 
siste. Det var et ulønnet arbeid og selv om det ikke har gjort 
meg rikere på penger så har vårt vennskap vært berikende, 
jeg fikk en venn for livet.

Nestekjærlighetsbudet sier: Gjør mot andre, det du vil at an-
dre skal gjøre mot deg.
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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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Kaffe og karer i Snertingdal Nærmiljøpark
Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Litt utpå etterjulsvinteren kom en invi-
tasjon spesielt myntet på menn over en 
viss alder i Snertingdal: Nærmiljøpar-
ken på Kjenset inviterte til et første 
treff for mannlige snertingdøler i godt 
voksen alder. Arrangementet fikk nav-
net «Karer og kaffe», og karene møttes 
første gang onsdag 24. februar kl 11.00. 
I disse koronatider er det begrensnin-
ger på antall deltakere ved alle arran-
gementer, og selv om Snertingdal ikke 
har vært blant de største på smittetil-
feller er det viktig å følge de anbefalte 
restriksjoner. Bare slik kan koronaen 
stoppes! Og, arrangørene traff bra; 15 
menn i sin beste alder møtte opp, kaf-
fetørste og med snakketøyet i orden. 
Med to fra «staben» ved Kjenset og en 
tilreisende i tillegg, huset lokalene 18 
personer denne formiddagen.  De to i 
staben var Bodil Engen, som overtok 

etter Anne Torill Klette da 
hun nylig ga seg ved Nærmil-
jøparken - og vaktmester/ alt-
muligmann Magne Myrheim. 
Den tilreisende var Siv Lyk-
ken fra Rådgivningstjenesten 
65+ i Gjøvik kommune. 
Praten kom i gang uten nø-
len! Ikke uventet ble det 
snakket mye fotball rundt 
flere av bordene, ikke minst 
knyttet til fotballen i dalen 
opp gjennom årene. Flere av 
deltakerne hadde spilt fotball 
i sine yngre dager og kunne 
by på historier om utøvere av 
sporten i Snertingdal, mange 
av dem selvopplevd. Ellers 
var det vel ikke uventet at fle-
re var opptatt av koronaen og 
de spesielle tider vi har opp-
levd det siste året.  
Et annet tema som dukket 

opp som naturlige 
innspill under an-
dre emner det ble 
snakket om - var: 
hvem er i slekt 
med hvem her i da-
len? «Æille har et 
syskenbån på Gjø-
vik» heter det i den 
kjente sangen av 
Alf Prøysen. Det 
er imidlertid ikke 
så sikkert at Sner-
tingdal ligger etter Gjøvik 
på dette området! 

Altmuligmann Magne Myr-
heim var med og la til rette 
for at det skulle bli et godt 
treff.  Han fortalte litt om sin 
tilknytning til Nærmiljøpar-
ken og livet som altmulig-
mann. Under denne seansen 
kom det fram at flere av de 
tilstedeværende var i slekt 
med hverandre, og ord som 
«syskenbånn» og tremennin-
ger «flagret» i lufta. - Hans 
oldefar Martinius eide i sin 
tid Myrheim, en av naboei-

endommene til Kjenset. Eiendommen 
eies i dag av andre og har gjennomgått 
totalrenovering de seinere år. Men, han 
og kona bor i dag like ved, i et av hu-
sene i Kletthagen, som de overtok etter 
Magnes mor. 

Tilværelsen som vaktmester/altmu-
ligmann har mye variert i seg, det er 
stadig noe som må gjøres».  Han har 
med seg elever fra Snertingdal skole to 
dager i uka. De er med på rydding av 
kratt og skog på uteområdet og skal nå 
i gang med å snekre utemøbler. Et mø-
bel bestående av bord og benk er tatt 
fra hverandre og skal danne mal for de 
nye møblene. Den gamle garasjen skal 
rives og ny settes opp. Ett rom i den 

Siv fra kommunen (til venstre) og Bodil ved Nærmiljøparken

Tore og Kjell snakket blant annet om fotball

Fra venstre: Olav, Kjell, Odd og Andreas

Vaktmester og altmuligmann Magne 
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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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Lyrikk-hjørnet
I disse Corona-tider, der stadig nye muterte virus dukker opp 
og røde og gule nivåer og nedstengninger i byer og lokal-
samfunn kommer og går…

Da er det godt og kunne finne fram drømmene om det som 
har vært og drømmene om at alt skal bli som det var før 
Coronaen.

Drømmen om å få vaksine som gir deg større trygghet mot 
virus-smitte…

I lyrikken blir mye sagt med få ord. Olav H. Hauge har 
skrevet et vakkert dikt om drømmer.

Det er den draumen
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dørar skal opna seg,
at berget skal opna seg,
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Men det er både med og uten Corona flest hverdager. I det 
neste diktet av Olav H. Hauge; «Kvardag», fortelles det at 
livet i hverdagen kan være fint. Det går an å ha det bra, selv 
om det ikke hender så mye alltid. Noe vi kanskje har erfart 
det siste året. Da vi kanskje har måttet sette de store opple-
velser og begivenheter litt på vent. Og heller har klart og se 
verdien i det enkle og hverdagslige.

Kvardag
Dei store stormane
har du attum deg.
Då spurde du ikkje
kvi du var til,
kvar du kom frå eller kvar du gjekk,

du berre var i stormen,
var i elden.
Men det gjeng an å leve
i kvardagen óg,
den grå stille dagen,
setja poteter, raka lauv
og bera ris,
det er så mangt å tenkje på her i verdi,
eit manneliv strekk ikkje til.
Etter strevet kan du steikja flesk
og lesa kinesiske vers.
Gamle Laertes skar klunger
og grov um fiketrei
og let heltane slåst ved Troja.

Veien ut av denne Corona-epidemien, er det ingen som kjen-
ner utgangen på ennå. Veien videre må vi bare gå. Olav H. 
Hauges dikt «Din veg» handler om dette…

Din veg
Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du skal gå han. Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

…Men det går mot vår!

Tekst: Elisabeth Kruse

nye garasjen skal bli verksted på disse 
elevdagene og er planlagt med varme 
i gulvet. Da slipper både elever og alt-
muligmann å fryse. Han nevner for øv-
rig at han godt kan tenke seg å ha med 
de som har ork og lyst av dagens for-
samling på ulike dugnader framover; 
blant annet skal trærne mot Skonnord-
stjernet ryddes og det skal bygges en 
sykkelbane på området mellom huset 
og tjernet.

Siv Lykken fra Rådgivningstjenesten 
65+ var i dalen på leit etter passende 
lokaler for å starte opp Bowls i Sner-
tingdal, helst ikke for langt utenfor 
sentrum. Bowls er et ballspill som lig-
ner boccia og curling. Det spilles på en 
bane der deltakerne med sin egen ball/
kule prøver å komme nærmest mulig 
en «målkule» i andre enden av banen. 
Innendørs er banen et langt teppe. In-
gen forkunnskaper er nødvendig, de 
eneste nødvendige kvalifikasjoner er 

oppnådd alder. Følg med når dette til-
budet kommer til Snertingdal.

Planen er at Karer og kaffe skal til-
bys hver fjerde onsdag i måneden, og 
neste gang blir 24.mars, i tidsrommet 
kl.11.00 – 13.00. Inntrykket etter denne 
dagen er at Kjenset med nærmiljøpar-
ken er blitt et nydelig sted med gode 
muligheter for hyggelige møter, ikke 
minst mellom menn i godt voksen al-
der.
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Finn fem feilFinn fem feil

Finn veien til Jesus!Finn veien til Jesus!
Hjelp Maria, Peter og Johannes med å finne veien til engelen i 
den tomme graven, og videre til Jesus! (Tegning: Kari Sortland)
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Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

Klassen hadde
matteprøve. En av 

opgavene var slik: «Et hus 
har 5 etasjer. Hver etasje har 
20 trappetrinn. Hvor mange 
trappetrinn må du gå for å 

komme til toppen?»
– Enkelt, tenkte Ole, og 

skrev: «Alle.»

– Hvordan er den 
nye gitaren din?

– Jeg måtte kaste den.
– Hvorfor det?

– Den hadde jo et 
stort hull i 

midten!

Maria Magdalena løp og fortalte disiplene at Jesus var 
stått opp fra de døde. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
får du hvis du 

krysser en kalkulator 
med et menneske?

Svar: En venn du kan 
regne med.

VitserVitser
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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 84 387 

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



• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

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

BANKKONTO: 2010 27 02175

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

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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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

Døpte:
Klara Wilhelmine Engum 07.02.21
Tuva Bjerkås 21.02.21
Herman Gildset Hjørnevik 21.02.21
 
Gravferd:
Arnhild Margareth Engum 10.12.20
Reidun Klethagen 15.12.20 
Sverre Arnulf Bergli 22.12 20
Helge Magne Svendsen 29.12.20
Leif Grøterud 05.02.21
Bergliot Markeng 16.02.21
Anny Johanne 
Dagrunn Kvernsveen 26.02.21
Aksel Waldemar Johansen 02.03.21
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Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
omtanke i nærmiljøet

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

Se vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35
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Jafs Snertingdal
611 84318 / 
413 43155 Bygningsvern - kulturhistorie - 

Ysteri - Kafe og osteutsalg
Tlf. 90596405 Vaksineringen 

i gang - ros til 
Gjøvik kommune
For noen dager siden var jeg og 
mannen min innkalt til vaksine-
ring mot covid 19 på Snertingdal 
skole. Etter å ha vært ganske iso-
lert siste året har vi sett fram til at 
vaksineringen skulle starte. Ette-
rat de som bor på omsorgsentret 
er vaksinert var turen kommet til 
oss. Det var vaksinasjonsteamet 
i kommunen som organiserte det 
hele, med innkalling til alle over 
75 år. De sørget for at det var vak-
sine til alle, og organiserte venteti-
den med betryggende avstand.

Gjennom Frivillighetssentralen 
i Snertingdal deltok 4 personer 
med praktisk hjelp til de eldre, og 
sørget for en smidig gjennomfø-
ring, så alt gikk så fint og effektivt 
var det. Vi fikk også ny time for å 
ta vaksine nummer to. Dette var et 
proft opplegg så jeg vi gi all mulig 
ros til personene som hjalp til med 
dette.

Med hilsen Ragnhild Maja WoldLedig annonseplass



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

15
PÅ KIRKEVANGEN 23

Kjøp norsk!

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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Bekkelund

Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.no

Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

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
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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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Palmesøndag 
Matt 26,6-13
28. mars Seegård kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Innsettelse av ny sokneprest Berit Rinde.
Takkeoffer: Norsk Luthers Misjonssam-
band

Skjærtorsdag 
Luk 22,14-23
01. april Nykirke kirke kl. 19:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Menighetsarbeid

Langfredag 
Luk 22,39-23,46
02. april Seegård kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Offerfri

Påskedag 
Matt 28,1-10
04. april Seegård kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Trosopplæringsarbeid

2. søndag i påsketiden 
Joh 21,15-19
11. april Seegård kirke kl. 12:00 
Familiegudstjeneste: Hanne M. Skjesol
Barnas Påskegudstjeneste.
Takkeoffer: Kirkemusikkarbeid

3. søndag i påsketiden 
Joh 10,1-10
18. april Nykirke kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Menighetsarbeid

5. søndag i påsketiden 
Luk 13,18-21
02. mai Seegård kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Kafe Kampen i Gjøvik

17. mai 
Matt 22,17-22
Seegård kirke kl. 10:00 
Familiegudstjeneste: Berit Rinde
Takkeoffer: Menighetsarbeid

Pinsedag 
Joh 14,15-21
23. mai Seegård kirke kl .12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Menighetsarbeid

Treenighetssøndag 
Luk 10,21-24
30. mai Nykirke kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Kirkens SOS

2. søndag i treenighetstiden 
Joh 3,26-30
06. juni Seegård kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Diakonidag.
Takkeoffer: Diakoniarbeid

3. søndag i treenighetstiden 
Joh 1,35-51
Ingen gudstjeneste 

4. søndag i treenighetstiden 
Matt 16,24-27
20. juni Seegård kirke kl. 12:00 
Høymesse: Berit Rinde
Takkeoffer: Trosopplæringsarbeid

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

fredag 22. mai

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!


