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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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Juleandakt
Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt..

Slik står det i julesangen «Glade jul, hel-
lige jul» som er skrevet av den danske 
forfatteren og poeten Bernhard Severin 
Ingemann og tilrettelagt for norsk ved 
Bernt Støylen som var prest, biskop og 
lyriker.

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.

Englene forteller om det paradisgrønne.
Noe som er fra begynnelsen, som er og 
som varer.
Noe som har liv og håp i seg.  

Julens Gud gir kraft og bærer, også når 
dagene er vonde.

Tonene fra Betlehemsmarken minner 
oss om hvor alene vi kan føle oss når 
livet rammer oss med all sin tyngde. 
Lindringen kommer som glimt av å høre 
til i noe som er stort, større enn oss sjøl.
Vi vet alle noe om at livet er sårbart og 
utsatt. Noe mer sårbart enn en liten baby 

finnes vel knapt. Avhengig av å bli tatt 
vare på og beskyttet, og som samtidig 
gir, bare ved å være til.

Det at Gud er kommet til verden gjør 
at vi kan lene oss til en Gud som kjen-
ner menneskenes liv. Jesu fødsel setter 
i gang en bevegelse som aldri har opp-
hørt.                      
         
Å følge fotsporene etter det lille barnet, 
er å våge å gå inn i nye ukjente landskap 
ut fra evangeliets grensesprengende 
kraft til å åpne livets kilder og framtids-
håp for alle mennesker.

Paradisgrønt. Englene bærer bud om et 
evigvarende håp. Håp for i dag og for 
morgendagen.

Paradisgrønt. Barnet i Betlehem. Vi aner 
noe om dette barnet.

Ja, vi aner, gjenkjenner og tror på Jesus-
barnets livgivende og trøstefulle nærvær 
midt iblant oss.

Velsignet julehøytid ønskes dere alle.
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

Bjørnar Nome 
BN459@kirken.no mobil 92655291

Magnar Sjevelås, Elisabeth Kruse, 
Turid Skundberg og Berit Rinde.

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

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

GI ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE!
Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare en dag gammel. Om-
favnet av morskjærlighet og nærhet etter en god og trygg fødsel. Dessverre 
er tallene dystre, mange barn i Afrika lever aldri til de blir fem år.

Vipps et valgfritt beløp til 2426 
Kirkens Nødhjelp
Send GAVE på sms til 2426 og 
gi 250 kroner.
Gavekonto: 1594.22.87248

Vi vil med dette takke alle som har bidratt på en eller annen måte 
her på Snertingdal Omsorgssenter i året som har gått. Ønsker alle ei 
riktig GOD JUL og ett riktig GODT NYTTÅR

Randi Skaug
For Snertingdal Omsorgssenter

INNMELDING TIL KONFIRMASJON 2022. Det er fortsatt mulig 
å melde seg på! Søk opp «KirkenMIN – trosopplæring i Gjøvik» for 
mer informasjon. 
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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
Vi ønsker alle God jul og Godt nyttår!
Takk for all hjelp og støtte i året som har gått.

Formiddagstreffene i Seegård kirke våren 
2022 blir mandagene 31.januar, 28.februar, 
28.mars, 25.april og 30.mai - kl.10.30 til 13.00.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Diakoniutvalget

Nedre Snertingdal Sanitetsforening
vil ønske alle en gledelig jul og et godt nytt år!

Takk for all hjelp og støtte i 2021!

Snertingdal misjonsforening har adventsmøte hos 
fam. Thingbø søndag 12. desember kl. 12.00

Tradisjonell juletrefest på Betel 3. juledag kl. 17.00. 
Mye gang rundt juletre, andakt, bevertning og 
åresalg. Alle er velkommen

Lunsj på Betel. Siste søndag hver måned kl. 14.00 – 
16.00. Alle er velkommen

Vil du leie Betel? Til selskap, møter eller kurs. Ring 
Bernt 952 40550

Snertingdal musikkforening har julekonsert i 
Nykirke søndag 19.12. kl. 19.00. Sokneprest Berit 
Rinde deltar. Alle er velkommen

Juletrefest i Seegård kirke søndag 2. januar 
kl 16:00. Mye gang rundt juletre. Andakt ved 
Berit Rinde. Bevertning. Alle er velkommen

FØLG OSS PÅ FACEBOOK: 
SNERTINGDAL MENIGHET

Velkommen til Babysang 
onsdager kl.11.00 i Seegård kirke

Datoer er:
19.1
2.2
16.2
2.3
16.3 (Vinterferie= fri)
30.3
27.4
11.5 Siste før sommeren!

Kløvertur – Nedre Snertingdal Sanitetsforening
Vi er igjen klare for nye kløverturer i 2022. 
Konseptet er fortsatt fysisk trening og sosialt 
felleskap. Vi møtes ved Skogtun kl. 12.00 og 
går en tur. Rutene kan variere, sjekk ev. på Fa-
cebook.

Nytt er at vi har flyttet Kløverturene til tirs-
dager, for å unngå kollisjon med andre aktivi-
teter. Bålpanna har fått ny plass og vi har kjøpt 
inn benker. Vi har alltid kaffespleis etterpå, 
noen ganger inne på Skogtun og andre ganger 
ved bålpanna.

Vi har planlagt følgende datoer for Kløver-
turer i første halvdel av 2022:

Januar: 11.01., 25.01., Februar: 08.02.,22.02. 
Mars: 08.03.,22.03. April: 05.04. og19.04.

Vi ønsker hjertelig velkommen til nye og 
tidligere deltagere på nyåret 2022.

Vi synger jula inn i Seegård kirke
Søndag 12.desember kl. 19.00 blir det tradisjonell 
julekonsert i Seegård kirke.

Da synger Biri Snertingdal kantori jula inn. Dette 
året har de fått med seg Knut Laasbye på saksofon 
og Vidar Fredheim på orgel. Knut Laasbye har bak-
grunn som jazzsaksofonist. Vidar Fredheim var 
fram til i sommer kantor i Gjøvik kirke.

Det blir et variert program med korsang, solo-
numre og mulighet for alle til å være med å synge. 
Tradisjonen tro serverer menighetsrådet gløgg og 
pepperkaker på kirketorget etter konserten. Det 
blir kollekt ved utgangen. Velkommen til vakker 
julekonsert!
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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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Helge Raaholdts legat for kultur i Snertingdal

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

menighetsarbeide. 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 2022 skal det deles ut midler av legatets avkastning. Begrunnet søknad sendes styrets leder Per 
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre Snertingdal eller pe-arnul@online.no innen 31.1.2022.

Lyrikkhjørnet
Førjulstiden starter med advent. For hver søndag i 
adventstiden tenner vi et lys, til sammen fire lys. Det 
kan være for «lengsel, glede, håp og fred» som det 
heter i Inger Hagerups dikt «Adventslysene».

Førjulstiden kan på mange måter være varm og ko-
selig, full av hygge. Men den kan også være tiden 
for ettertanke, der følelser av savn og lengsel dukker 
opp, og opplevelsen av ensomhet kan føles ekstra 
sterk. Omtanken for andre er viktig i ei førjulstid.

Odd Nordstoga si tekst sier noe om dette;

Tenke på en venn
Om du titter ut av vinduet en sen desembernatt
Og du føler deg litt ensom, litt alene og forlatt
Skal du tenke på en venn, der du sitter for deg selv
For da er du ikke ensom likevel

Jeg tenker litt på deg og du tenker litt på meg
Og så møtes vi i tankene, du sier kanskje hei
Så svarer jeg «så fint du kom nå møtes vi igjen
Så hyggelig å treffe på en venn»

Når du sender gode tanker til en snill og trofast venn
Kan det hende at han sender deg en liten takk igjen
Det er fint å være fler en sen desemberkveld
For da er du ikke ensom likevel

Jeg tenker litt på deg og du tenker litt på meg
Og så samles vi i tankene og rusler samme vei
Det sies alt for sjelden, så jeg sier det igjen
Det hjelper litt å tenke på en venn.

Adventstiden er på den mørkeste tiden av året. Det 
blir tidlig mørkt om ettermiddagen, mot nord kan det 

være mørketid. Nettopp da trenger vi lys og varme.
Trygve Hoff som er kjent for sin vakre «Nordnorsk 
julesalme», har også skrevet en fin tekst om et lys 
imot mørketida.

Et lys imot mørketida
Det kvile ei natt over landet i nord
Der husan e små og dær kor menneskan bor
men tida er travel i karrige kår.
Rokken svive og vævstolen går
det lever i løa, i naustet og smia.
Et lys, et lys, et lys imot mørketida

Snøen ligg tung over frossen jord
ute står mørket om fjell og om fjord.
Vår herre gir livberging, søtmat og sul
Nær døgnan sig fræm imot advent og jul
så støype vi lys midt i haraste ria
et lys, et lys, et lys imot mørketida

dagen e borte og natta e stor
men i mørketidslandet skal høres et ord
om sol som skal snu så det bære mot dag
om folk som skal samles til helg og til lag
på veien til Betlehem bær ho Maria
et lys, et lys, et lys imot mørketida

La oss gjøre som det står i sangen 
«O, jul med din glede»:
«Så rekker jeg deg da med glede min hånd,
kom skynd deg å gi meg den andre…»

Ha en god advent og førjulstid!

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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Nytt omsorgssenter planlegges
Lesere av Kirkevangen har sikkert 
fått med seg at det skal bygges nytt 
omsorgssenter i Snertingdal.

Forprosjektet startet i vinter og jeg 
ble forespurt, som leder i Hjemmers 
Venner, om jeg ville være repre-
sentant for pårørenegruppa. Bjørn 
Øversveen som er leder i Gjøvik El-
dreråd er også med.

Vi har hatt noen møter hvor vi har 
blitt informert om oppstart og pla-
nene for bygget.

Det gamle kommunehuset og Sol-
vang skal rives og det er kjøpt til-
leggstomt av nærliggende eiendom. 
Dette så vi på som en stor 
gevinst for dermed står 
det eksisterende senter 
der til det nye er ferdig. 
Da slipper beboerne å 
flytte ut i byggeperioden.

I kommunestyret i juni 
ble det vedtatt t nytt senter 
med 32 omsorgsleilighe-
ter med døgnbemanning. 
Produksjonskjøkken med 
åpent spisested til dispo-
sisjon for beboere på sen-
teret, hjemmeboende og 
ulike besøkende.

Det skal være helsesenter 
med legekontor og hel-
sestasjon. Arealer til fel-
lesskapsopplevelser som 
dagaktiviteter og og med 
mulighet for leie av rom 
til lag og foreninger. Are-
al til servicefunksjoner og 
personell.

Uteområdet skal tilrette-
lesses for gode opplevel-

ser og ny vei til Snertingdalstunet 
og bolighus.

Byggestart planlegges  til høsten 
2022 og ferdigstilt våren 2024. 

På vårt siste møte var det bruk av 
kjøkken som ble diskutert. Tjenes-
teleder i forpleining, Pernille Ege-
dius, la fram et forslag om bruk av 
kjøkkenet. 

Det gikk ut på at det skulle være 
middagsmat fra felleskjøkkenet på 
Kirkeby og at kjøkkenpersonell 
skal brukes til å tilrettelegge mål-
tider,dekke bord,rydding og opp-
vask.

I dag er det pleiepersonellet som har 
alle disse oppgavene, noe som med-
virker til at deres arbeidsdag blir 
enda mere stressende. Vi er enig i 
at deres jobb skal være å legge til 
rette og gjøre dagene så gode som 
mulig for den enkelte beboer uten 
disse tilleggsoppgavene. Men aller 
helst ønsker vi at all mat skulle la-
ges i senteret. Men som vi ser i dag 
så blir alt kalkulert i kroner og øre.
Men i det hele ser jeg  det vil bli et 
flott omsorgssenter med gode løs-
ninger for brukere og personell og 
at det kan være en møteplass for alle 
i bygda.

Tekst: Åse Irene Engen.

Åse Irene orieterte om dette på pensjonistmøte på Kjenseth
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
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ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
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POSTADRESSE: Kirkekontoret,
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kl. 09.00 - 14.00.
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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
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haraldurgunnarsson@gmail.com
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Schiager, Inger
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40 82 70 11
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
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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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Snertingdal Pensjonistforening 
arrangerte busstur til 
Spåtind den 9.9.21.

«En levende kirke over hele jorden»

Vi ankom hotellet i strålende sol og ble mottatt av et hygge-
lig vertskap som bød oss inn til en god lunsj.

Etter lunsjen informerte leder Svein Øversveen om dagens 
aktiviteter, framtidsplaner og pensjonistforbundets arbeids-
oppgaver for våre medlemmer. Mange benyttet dagen til 
små rusleturer og ikke minst til å ta en god prat.

Så var det tid for kaffe med gode kaker før underholdning. 
Den var det Marianne Steinsrud som sto for. Hun klarte vir-
kelig å åpne latterdøra med sine «erotiske eventyr».

Da var tiden kommet for å samles til middag. Vi kom inn i 
en festpyntet sal og ble servert en nydelig 3-retters middag. 
Mette og fornøyde kom vi oss inn i bussen og Snertingdal 
Auto tok oss trygt hjem.

Det er visjonen som Det Norske Misjonsselskap har, og 
Snertingdal menighet har samarbeidsavtale med NMS. 
Gjennom misjonsavtalen forplikter menigheten seg til å be 
for og gi penger til arbeidet i Thailand, mens NMS på sin 
side følger opp med informasjon i form av nyhetsbrev, bil-
deserier og filmsnutter.

På gudstjenesten i Seegård kirke søndag 16.januar får vi 
høre og se mer om hva dette dreier seg om.

Turdeltakerene hygget seg på Spåtind hotellet

Gjennbruksmusikken fra Valdres deltok med frisk og god sang

Sokneprest Berit Rinde holdt en god andakt

Betel gjennåpnet 
med nytt gulv
Søndag 21. november markerte styret på Betel at de 
hadde nytt gulv i storsalen med fest. 40 personer hadde 
kommet for å se gulvet og høre sang og musikk levert 
av «Gjennbruksmusikken fra Valdres» og andakt ved 
sokneprest Berit Rinde. Det var bevertning og lysbil-
der fra arbeidet. Riving av det gamle gulvet og legging 
av laminat gulv ble utført på dugnad, mens byggmes-
ter Olav Ødegård utførte grovarbeidet. Arbeidet kunne 
gjennomføres med midler fra salg av Ebenezer og støt-
te fra Helge Raaholdts legat. Vil med dette takke alle 
som deltok med dugnadsarbeid og økonomisk bistand. 
Håper nå at mange vil leie bedehuset til selskap, kurs 
eller møter.
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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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FRIVILLIGE I MENIGHETEN Tekst og foto: Berit prest

Onsdager i ulike uker; unntatt i sko-
leferiene, er det BABYSANG i Se-
egård kirke fra kl.11-13. Da er det 
først en halvtimes samling på mat-
ter foran i kirkerommet. Det veksler 
mellom sang, rim og regler, dans, 
såpebobler, lydpinner og små bjel-
ler.  Det er rett og slett nydelig å se 
og høre samspillet mellom baby og 
voksen og babyene imellom.

Det er trosopplærer og kateket Hil-
de Engevold som leder babysangen. 
Men hun er helt avhengig av at noen 
frivillige tar ansvar for lunsjen et-
terpå. Anne Grethe Skundberg og 
Sissel Skårstad har tatt på seg den 
jobben i flere år nå. Sist jeg var inn-
om på besøk, var Anne Grethe sjuk, 
men hun hadde skaffet en solid vi-
kar: Turid Skundberg. Hun deltar 
gjerne som frivillig i menigheten, er 
godt kjent og stiller opp der det er 
behov.

Turid er veldig bestemt på at det er 
Sissel jeg må intervjue, for det er 
hun som er den faste.

Hvorfor har du valgt å være med 
som frivillig på Babysang, Sissel?
Jeg ble spurt mens jeg var med i me-
nighetsrådet for noen år siden. Med 
ledig tid på dagtid, var det godt å ha 
noe fast å gå til, så jeg hadde lyst 
til å prøve. Jeg synes det er koselig 
med alle ungene!

Hva går oppgaven din som frivil-
lig ut på?
Anne Grethe og jeg møtes ofte el-
lers også, og da avtaler vi hva vi skal 
servere på Babysang neste gang og 
hvem som skal handle inn. Gjen-
nom Messenger-gruppa for Baby-
sang får vi vite hvor mange som 
har meldt seg fra gang til gang. Vi 

veksler mellom å servere suppe el-
ler brødmat, og noen ganger steker 
vi vafler. Så blir det å sette fram det 
som skal serveres, og etterpå rydder 
vi og vasker opp. Seegård kirke eg-
ner seg veldig godt til slik aktivitet. 
Innimellom forberedelsene på kjøk-
kenet, får vi noen ganger tid til å sit-
te litt ned i kirkerommet og oppleve 
samlingen. Det er så koselig!

Hvor lenge har du tenkt å fortsette 
som frivillig på Babysang, Sissel?
I utgangspunktet sa jeg ja til å bli 
med et halvår. Men det ga mer-
smak, så det er veldig lett å si ja til 
et halvår til. Og sånn går nå det ene 
året etter det andre. Jeg får så mye 
igjen for å være med!

Så flott! Tusen takk for den flotte 
innsatsen du og de andre gjør som 
frivillig i Snertingdal menighet!

En av de mange som bidrar med 
frivillig innsats i Snertingdal me-
nighet, er Magnus Drogseth. Han 
er leder i diakoniutvalget som ar-
rangerer det populære FORMID-
DAGSTREFFET i Seegård kirke. 
Treffet foregår som regel siste man-
dag i måneden fra kl.10.30-13.00. 
På programmet står sosialt samvær, 
sang, stoltrim, servering, åresalg og 
andakt/foredrag. 

Hvorfor har du engasjert deg i 
Formiddagstreffet, Magnus?
Jeg synes det er givende, har alltid 
likt å engasjere meg og jeg liker å 
være sammen med folk. Det at så 
mange besøker treffet, gir inspira-
sjon til videre innsats. Folk kommer 
gang på gang, og det er jo et uttrykk 
for at de trives. Det var stort savn 
for mange da vi måtte stenge ned i 
lang tid på grunn av korona. 

Magnus Drogseth liker seg når barnebarna er på besøk
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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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Hvordan ble du med i 
diakoniutvalget?
Jeg fikk spørsmål fra Turid Skund-
berg i menighetsrådet for mange år 
siden, om jeg ville sitte i diakoni-
utvalget. Det var mens John Olav 
Skard var diakon i Biri og Snerting-
dal. Siden har jeg vært med.

Hvem er med i diakoniutvalget?
Det er Magnar Sjevelås, Lars L. Se-
egaard, Berit Bergli, Elise og Olav 
Klette. Lene Toppen og Brit Sten-
svold er med fra menighetsrådet. 
Diakoniutvalget gjør en fenomenal 
jobb! I tillegg til Formiddagstreffet, 
har vi nettopp fått i gang besøkstje-
neste. Det er veldig bra! Magnar 
Sjevelås har ansvaret der. Og på ny-
året har vi planer om å få til felles 
temakveld for Biri og Snertingdal.

Du må si litt mer om organiserin-
gen av Formiddagstreffet!
Vi har en god arbeidsfordeling! Vi 
er et godt lag som samarbeider bra. 
Det er dem du skulle ha intervjuet; 
ikke meg. 

Kjøkkengjengen sørger for pynting 
og deilig servering. Mannfolka tar 
seg av åresalget og vi har til og med 
egen treningsinstruktør. Folk fra 
både bygda og omegn bidrar når de 
blir spurt. Ofte er en av de ansatte 
ved Diakonihuset på Gjøvik med og 
leder treffet. Og hvis ingen derfra 
har anledning til å komme, klarer vi 
oss likevel. Takk til alle som gjør en 
innsats!

Første gang jeg møtte deg, spur-
te jeg om du hadde brukket beinet, 

siden du gikk med krykker. Men 
krykkene skyldes at du har hatt MS 
i snart 30 år. Du lar deg ikke stop-
pe av det! Du trener alt du kan og 
sykler mil etter mil på den, kanskje 
for noen, kjente ”trehjulssykkelen” 
din. Ellers tar vi med at du er 67 år, 
er gift med Kari, har fem barn, fem 
svigerbarn – og så langt åtte barne-
barn.

Tusen takk for den flotte innsat-
sen du og dine gode samarbeids-
partnere gjør som frivillige i 
Snertingdal menighet!

Berit prest

Tradisjonen sier at du skal bake sju 
slags kaker til jul. Slik var det i hvert 
fall i min barndom. Noen bakte nok 
enda flere.

Hvorfor akkurat sju slag?
Tallet 7 er sentralt både i ordtak og 
eventyrene. Sju er også et sentralt 
tall i kjernefysikken. I følge Store 
Norske Leksikon er tallet sju, 7, fra 
gammel tid et betydningsfullt tall 
i magi og tallmystikk. Det antas å 
stamme fra gammel kaldeisk astro-
nomi som hadde sju planeter. Det var 
sju ukedager. Hos grekerne finner 
man lignende tankegang. Man finner 
sju-tallet også i religiøse systemer. I 
jødedommen finnes den 7-armede ly-
sestaken, og kristendommen har også 
begreper knyttet til tallet sju.

I matsammenheng er sju kakeslag 
første gang nevnt i Hanna Winsnes’ 
«Lærebog i de forskjellige grene av 
Husholdningen» fra 1845. Hanna 
Winsnes var prestekone i Drammen 
og 1800-tallets Ingrid Espelid Hovig. 

Da Hanna Winsnes’ kokebok ble al-
lemannseie, var det flere som hadde 
fått vedfyrte stekeovner, og folk had-
de begynt å få fint mel og sukker.

Alle de kakeslag som har tradisjon 
som julekaker, er en egen historie…
Men ett er i hvert fall sikkert; alle har 
sin favoritt og for meg blir det ikke 
jul uten «gottekællær». De beste jeg 
har smakt, er min barndoms «gotte-
kællær» fra Baker Larsen på Greå-
ker. Jeg har en oppskrift som jeg ba-
ker, men det er ikke helt like gode. 
Men disse lubne hvite kakemenn er 
populære over store deler av landet.

I Bergen kalles de «julemenn» og er 
veldig populære. Det påstås at ingen 
spiser flere «julemenn» enn bergen-
sere. Kakemennene er sprø utenpå og 
myke inni, og dekorert med rød kon-
ditorfarge. Her følger en oppskrift:

Ingredienser til 1 porsjon
100 gram smeltet smør
2 dl melk
3 dl sukker
1 ts hornsalt
1 liter hvetemel

Bland alt godt sammen, pakk inn dei-
gen og la den hvile noen timer.

Så kjevles den ut til ca. ½ cm tykkel-
se og trykk ut figurer med pepperka-
keformer.

Legges på bakepapir og stekes ved 
230 grader i ca. 9-10 minutter.

Kakene avkjøles og kan dekoreres 
med rød konditorfarge. Bruk tynn 
pensel.

God jul med «gottekællær»!

Tekst: Elisabeth Kruse

Sju kakeslag til jul
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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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Min salme
Hvorledes skal jeg møte
Salmen er skrevet av Paul Gerhardt 
i 1653 og oversatt til dansk av Hans 
Adolph Brorson i 1733 til en melodi 
av Johann Crüger fra 1653. Magnus 
Brostrup Landstad oversatte salmen 
til norsk og tok den med i sin salme-
bok fra 1871. Vi finner salmen i Norsk 
Salmebok (No 006) Dette handler om 
hvordan vi forbereder oss på å ta imot 
Jesus i våre hjerter, og ender i «him-
lens brudesal». Salmen hadde opprin-
nelig 10 vers. Teksten har kanskje en 
litt fremedartet språkdrakt, men den 
utfordring tar vi i en ellers « lettbeint 
tid».

Litt bakteppe
Min kusine, Lene, har utfordret meg 
til å skrive om «Min salme». Det er en 
utfordrende oppgave etter 60 år som 
bedehus og kirkemusikker og i samme 
periode har en måtte forholde seg til 
4 salmebøker ink. Nynorsk salmebok. 
Det har også kommet flere sangbøker 
til bruk i bedehussammenheng og vi 
snakker om kjennskap til tusentalls 
salmer/sanger. Det er nytt og det er 
gammelt stoff, med forskjellig språk 
og teologisk dybde og et enormt til-
fang av melodistoff. Detter er rammen.

Da Bernt minnet meg om oppgaven 
og fristen, sa han «at husk det er ad-
vent». Tenkte kanskje han ønsket seg 
en adventssalme, og så begynte tan-
kene å spinne tilbake til slutten av 
80-tallet da jeg en kort periode var 
«søndagsorganist» på Nordfjordeid  
og traff en nestor i norsk kirkeliv, Bi-
skop Per Lønning. Hva har nå det med 
adventsalmer å gjøre? Du skal få his-
torien.

Lønning hadde i protest sluttet som 
biskop i Borg og var nå kommet tilba-
ke som biskop Bjørgvin etter et opp-
hold som professor i Tyskland. Han 
sin første gudstjeneste i Bjørgvin på 
Nordfjordeid. Det var et «comeback» 
som hadde vakt en viss oppsikt og 

gudstjenesten var omfattet med stor 
interesse internt i kirken, men også av 
hovedstadspressen. «Stinn brake og 
stor jubel».

Med i «søndagsorganistjobben» var 
også dirigentjobben for Kirkekoret. 
Selvsagt skulle Kirkekoret delta for å 
kaste glans over begivenheten og vi 
hadde bla. et nydelig arrangement på 
salmen «Hvorledes skal jeg møte». Jeg 
skulle denne dagen bli ettertrykkelig 
klar over at dette var den store advents-
salme en slettes ikke sang utide.

På Eid, som de fleste steder er det før 
gudstjenesten en liten brifing i sakristi-
et, hvor detaljer etc. avklares. Lønning 
spør da hva Kirkekoret skulle syng. Jeg 
nevner de 3 sangene vi skal synge, ink. 
«Hvorledes skal jeg møte». Jeg forstod 
i utgangspunktet ikke Biskopens reak-
sjon, men jeg så at det var noe som ikke 
falt i god jord.

Jeg fikk da fortalt at denne salmen 
«Hvorledes skal jeg møte» var en me-
get sentral adventsalme i Europas kir-
keliv. Advent på kontinentet ble startet 
med at en sang denne salmen og det 
var helt uaktuelt at den skulle synges 
i Eid kirke så tidlig på høsten. Prøvde 
vel med noen små «om og men» uten at 
det førte frem. Dette var Biskopens be-
slutning, en beslutning han som prest, 
og ansvarlige for det tekstlige i guds-
tjenesten, hadde full rett til å ta.

Nå var gode råd dyre. Kirkekoret skul-
le synge etter Biskopens velkomsthil-
sen først i gudstjenesten, og det var litte 
rom for endringer med skifte av sang 
etc. Jeg visste at «Er Gud for med så 
trede» gikk på samme melodien, men 
vi hadde jo aldri sunget dette arrange-
mentet på denne teksten. Dette ble god-
kjent av Biskopen. Jeg gikk på galleri-
et igjen og ba koret bla opp på denne 
salmen (teksten) og at  dette var det vi 
skulle synge. Begrunnelsen utover at 
Lønning har bestemt dette, fikk de ikke 

før etterpå. Et rutinert kor tok dette på 
strak arm og sang til alles glede – ikke 
minst til dirigentens.

Så var det salmen vi ikke fikk synge i 
August, men som i adventstiden kan 
synges av full hals:
 

Hvorledes skal jeg møte
og favne deg, min skatt,
du skjønne morgenrøde
mot all min jammers natt?
Min Jesus, si hvorledes
mitt arme hjerte skal
rett smykkes og beredes
og bli din brudesal.

Ditt Sion palmer svinger
til evig seiers tegn,
og frydens tone klinger
i nådens blide egn.
Mitt hjerte deg til ære
skal stå som skog i vår,
mitt liv en lovsang være
til jeg av verden går.

Hvor har du, milde hjerte,
dog ingen møye spart!
Du dempet all den smerte
som klemte meg så hardt.
Jeg satt i mørket nede,
i dødens skyggers stad,
da kom du selv, min glede,
og gjorde meg så glad.

Min sjel, nå kan du skrive
det dypt i hjertet inn!
La denne glede drive
igjennom sjel og sinn:
At hjelpen er til stede,
at Jesus selv er her.
Han gir deg trøst og glede!
Han har deg alltid kjær

Utfordrer Ole Jacob Rustad til å fort-
sette stafetten.

Velsignet advent og juletid til alle. Hil-
sen Jostein Skundberg



Leo Tolstoj

Det var en gang en gammel, fattig sko-
maker som bodde helt alene i et kjeller-
rom. Det var bare ett vindu i rommet, 
og det satt så høyt oppe på veggen at 
skomakeren bare kunne se føttene på 
folk som gikk forbi. Kone og barn had-
de dødd fra ham. Han måtte arbeide 
hardt for å tjene nok til leien for rom-
met, til mat og litt brensel.

Hele dagen lappet han sko, men om 
kvelden likte han å sitte foran den ves-
le ovnen og lese i den eneste boka han 
eide. Boka var en bibel etter hans kone. 
I den leste han om Jesus som gikk rundt 
og snakket med folk i Galilea. En kveld 
sa han til seg selv: «Om jeg bare kunne 
få se ham, da ble det lettere for meg å 
gjøre det som er rett.»

Da den gamle mannen hadde lagt seg 
om kvelden, hørte han en mild røst si 
navnet sitt. «Jeg kommer til deg i mor-
gen, Adjevitsj.»

Skomakeren styrtet opp og svarte: 
«Herre, kommer du til meg?» Men det 
hørtes ikke en lyd i det vesle rommet, så 
Adjevitsj trodde han hadde drømt.

Morgenen etter tenkte han på røsten 
med det samme han våknet, og sa til 
seg selv: «Tenk om Herren vil komme 
til meg! Men det var naturligvis bare en 
drøm.»

Han sto opp og laget seg sterk, mørk 
te. Og akkurat da han var ferdig med 
å spise frokost, hørte han noen som 
trampet så kraftig på fortauet. Han kik-
ket ut og så føttene til den gamle man-
nen som måkte snø.

Adjevitsj forsto at gamlingen måtte 
være gjennomfrossen, og han gikk til 
døra og ba ham komme inn og varme 
seg. Så ga Adjevitsj ham te og litt grovt 
brød. Den gamle takket og rakte de sti-
ve nevene fram mot varmen. En stund 
etter, gikk han, og Adjevitsj satte seg til 
å lappe sko.

Han arbeidet flittig til middagstid. Da 
fikk han høre et barn gråte og kikket ut 
av vinduet. Han så føttene på en kone 
som gikk forbi, og bak henne så han 
føttene til et lite barn. De små skoene 
var hullete, den vesle frøs så han gråt.

Adjevitsj gikk til døra og ba kona 
komme inn og varme seg. Hun fortalte 
at mannen hennes var soldat, og at han 
var blitt forflyttet til en annen by. Og si-
den hun ikke hadde penger, kunne hun 
ikke reise med toget. Hun og barnet 
skulle gå den lange veien.

Adjevitsj la merke til hvor tynnkledd 
hun var. Han tenkte: «Maria ville nok 
gjerne gitt henne sjalet.» Han gikk til 
kista der han gjemte de få eiendelene 
sine, fant fram sjalet etter Maria og ga 
det til den fremmede. Han fant også 
fram et par fine små røde sko. De var 
ferdig på et par sting nær, og akkurat 
passe til den vesle gutten.

Adjevitsj tenkte på sin egen gutt som 
var blitt syk og døde like før de nye 
skoene ble ferdige. Han syntes det var 
vondt å skilles fra skoene, men han 
mente at barnet trengte dem. Adjevitsj 
satte seg på den vesle krakken og gjorde 
dem i stand på noen minutter, og så ga 
han dem til den vesle gutten. Barnet ble 
henrykt over den glade, vakre fargen på 
de nye skoene og spratt omkring og sa: 
«Jeg blir varm på beina av de røde sko-
ene.» Adjevitsj ga kona av den sterke 
teen sin og litt brød, og hun takket ham 
for alt han hadde gjort for henne.

Så snart hun var gått, satte Adjevitsj 
seg til med arbeidet igjen. Han lappet 
mange par sko, og til slutt ble det så 
mørkt at han ikke kunne se å arbeide 
lenger. Han laget seg te igjen og skulle 
akkurat til å spise kveldsmat.

I det samme hørte han ly-
den av føtter som sprang for-
bi, og han hørte også hissige 
stemmer. Han gikk til døra 
og så en gutt komme løpen-
de. Etter ham kom eplekona 
som hadde en bod på hjør-
net. Hun var sint og ropte: 
«Jeg skal få deg på politista-
sjonen!» Gutten svarte: «Du 
må få tak i meg først.»

Adjevitsj ba dem komme 
inn begge to. De slo seg ned 
foran varmen, og han delte 
teen og de siste brødskivene 
med dem. Så sa gutten: «Det 
var ikke riktig av meg å stjele 

eplet fra henne, men jeg var sulten. Jeg 
skal betale for det jeg tok, så snart jeg 
kan tjene noen penger.» Kona svarte: 
«Du trenger ikke betale meg. Jeg burde 
gitt deg et når du ba om det. Jeg visste 
ikke at du var sulten.» Adjevitsj snakket 
med gutten, og han lovte at han aldri 
skulle stjele epler mer.

Da eplekona og gutten var gått, satte 
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han: «Om han bare ville snakke med 
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met av din kjærlighet. Det du gjorde for 
disse, Adjevitsj, det gjorde du også for 
meg.»

(Kilde: Gjør døren høy. Adventsbok for 
hjem og skole. Gyldendal Norsk Forlag 
– 1981)
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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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Den gamle skomakeren
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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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Viseklubben BØRRE. 
De fremførte gamle 
kjente låter, ispedd 
historier og skrøner

Gjestene hygget 
seg med god mat 

og drikke

Førjulsfest for pensjonister i Nedre Snertingdal 
Sanitetskrets

ORD I 
GUDSTJENESTEN

Sanitetsforeningen kunne igjen invitere pensjonistene i kretsen til førjulsfest i 
Menighetssalen, Seegård kirke. Dette har blitt en god tradisjon som nå igjen 
kunne gjennomføres på tross av at corona-smitten i samfunnet er økende.

I Menighetssalen var bordene pyntet til fest, da leder Elisabeth Kruse kunne 
ønske alle hjertelig velkommen.  Hun sa at gjennom årene har vi hatt skiftende 
vær, med holkeføre eller mye snø ved arrangementet. Vi har både måket snø, 
og strødd vegen fram til inngangen. I år var det høstvær og flott solnedgang da 
gjestene kom. Elisabeth la vekt på gleden ved igjen å kunne møtes, gleden ved 
å være sammen og la praten gå.

Hun ønsket spesielt velkommen til underholdningskreftene fra Toten. Vi 
hadde fått hyret inn Viseklubben BØRRE. De fremførte gamle kjente låter, 
ispedd historier og skrøner. Dette slo an, og vi kunne synge med på låtene. 
«Sauer» fikk vi også være, i visa om Andreas sauesanker, og hele flokken kom 
seg trygt til gards, og bjellene klang. Kara i viseklubben bød også på teater-
fakter under framføringa av visa «Førarkort» av Hans Rotmo. Noe frieri til 
lensmannen hjalp ikke, og det bar direkte i kasjotten.

Serveringa var også tradisjonell, med velkomstgløgg og smørbrød med drik-
ke til.  Så fikk vi igjen et innslag av viseklubben hvor de etter tur sang solo 
alle 5. med et variert og rikholdig repertoar. Mens praten gikk ble det servert 
riskrem med rød saus og kaffe til.  

Elisabeth takket så viseklubben og gjestene for en trivelig kveld. Deretter 
kunne vi ønske hverandre en god adventstid fram mot jul.

Tekst og foto: Turid Skundberg

Det første spesielle ordet vi blir 
møtt med på en gudstjeneste, er 
ordet NÅDE.

Mens jeg studerte teologi, var jeg 
prestevikar i Trøndelag i flere pe-
rioder. Da hadde jeg blant annet 
gudstjeneste på et sjukehjem. Jeg 
innledet gudstjenesten på vanlig 
måte med å si:

«Nåde være med dere, og fred 
fra Gud, vår Far, og Herren Jesus 
Kristus.»

Da kom det høyt og klart fra ei 
gammel dame; tydelig oppgitt:

«Ååhhh! Dette har jeg hørt hundre 
ganger før!»

«Ja, det har du nok» sa jeg, «og 
det gjelder fortsatt! Gud møter oss 
stadig om igjen med sin nåde. Gud 
blir aldri lei oss!»

Ordet «nåde» kommer fra latin 
og betyr «gratis», helt uten be-
tingelser.

«For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave.» (Efeserne 2,8). 
For å kunne ta imot Guds nåde, 
må vi slippe det vi har i hendene 
og komme som vi er; helt uten 
egenbetaling eller egeninnsats.  

Nåde betyr at Gud er vennlig inn-
stilt overfor oss og møter oss med 
kjærlighet. Han har gode tanker 
for oss fordi han elsker oss helt 
grenseløst.

Vi er alle sammen like avhengige 
av Guds nåde.

Berit prest
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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
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som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
Hør verdens rop -
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Verdensdagen for psykisk helse er en 
FN-dag som årlig markeres verden 
over. Selve dagen er lagt til 10.okto-
ber, og mer enn 150 land deltar hvert 
år i markeringen. Her i landet marke-
res dagen i tidsrommet fra midten av 
september til midten av oktober. Ikke 
minst skoler og barnehager engasjerer 
seg i anledning dagen, som har stor be-
tydning for bevissthet og kunnskaper 
om psykisk helse.

I år var temaet «Livet under og etter 
pandemien», en naturlig konsekvens av 
halvannet år med korona og tilnærmet 
nedstengt samfunn og de konsekvenser 
det har medført, ikke minst for barn 
og unge. Snertingdal skole markerte 
dagen med en rekke uteaktiviteter for 
elever og ansatte fredag 8.oktober. Ved 
ankomst til skolen krydde det av folk i 
alle aldre rundt skolebygningen, i om-
rådet mot nærmiljøparken og på fot-
ballbanen. Her var alskens «øvelser» å 
se, fra «vannstafett» til ulike typer quiz 
lagt til naturstier. Elevene var delt inn 
i grupper med representanter fra alle 
klassetrinn. Gruppene rullerte mellom 
de ulike postene, og tiende klasse var 
utpekt til ledere for de enkelte gruppe-
ne, utstyrt med gule ledertrøyer. En an-
satt (eller to?) fulgte med hver av grup-
pene og skulle være mentor der det var 
behov for det. Ikke minst var det nyttig 
underveis å bli minnet om samarbeidet 
innad i den enkelte gruppe; alle skulle 
involvere seg i de ulike oppgavene.

Aktivitetene på fotballbanen krevde 
utvilsomt samarbeid. En av disse var 
«vannstafett»: To lag stilte opp i hver 
sin rekke. I den ene enden av rekka sto 
ei bøtte full av vann, i den andre en tom 
bøtte.  Hver av deltagere på laget ble 
utstyrt med et engangskrus, og første-
mann i rekka fyller kruset med vann. 
Dette tømmes i kruset til den neste i 
rekka og så videre til den siste i rekka 

kan tømme kruset i den tomme bøtta. 
Vinner gjør det laget som klarer å fylle 
bøtta først. Ingen tvil om engasjement 
og solid innsats i denne øvelsen, som 
krever «koordinert» innsats mellom de 
enkelte elevene som skal overta vannet 
fra hverandre og gi videre. Det kan lett 
bli vanning av gressbanen hvis man 
ikke er «på vakt»!

En annen aktivitet på idrettsplassen 
var «baller i fallskjerm». Elevene står i 
ring og holder i kanten på en fargerik 
fallskjerm. Flere baller plasseres i skjer-
men og elevene kaster ballene i lufta 
ved hjelp av fallskjermen. Her er poen-
get at ballene ikke skal falle på bakken, 
noe som krever årvåkent samspill mel-
lom deltakerne. Engasjerende og mor-
somt ballspill!

Ta den ring og la den vandre er en 
lek som har eksistert i generasjoner i 
Norge. Det er vanskelig å si når leken 
egentlig oppsto, men de fleste i både 
foreldre – og besteforeldregenerasjo-
nen til dagens elever har nok lekt den-
ne. De som deltar står i ring vendt inn-
over, med hendene bak på ryggen. En 
utvalgt går rundt med en ring som han/
hun skal plassere i hendene til en av de 
som står i ringen. Dette gjøres usett, 
«i all hemmelighet». En annen utvalgt 
står utenfor ringen og skal gjette hvem 
som har fått ringen. Underveis synges 
«Ta den ring og la den vandre, fra den 
ene til den andre …».

Under og etter koronaen – aktivitetsdag ved Snertingdal skole

Nødvendig «briefing» før gruppene 
sendes av gårde til de ulike postene

Samarbeid på en av postene i naturstien

«Ta den ring og la den vandre»

«Kaste baller med fallskjerm»

To og to lag konkurrerer i «vannstafett»
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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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Dyp konsentra-
sjon for å få mest 
mulig vann over 
fra ett krus til et 
annet

«Våre kvinner» 
svikter aldri! 
- denne gang 

sanitetskvinner fra 
Midtre Snertingdal 

Sanitetsforening

Natursti med en rekke poster ulike spørsmål/ gå-
ter ble arrangert i området mot nærmiljøanlegget. 
Her var flere sjangre representert, eksempelvis med 
spørsmålene «Hvilke kopper kan du ikke drikke 
av?», «Når starta markeringen av verdensdagen for 
psykisk helse?» (med 3 svaralternativer) og «Tenk 
deg hva disse føler» (basert på to ansiktsuttrykk). 
Litt av hvert å bryne seg på, altså!

Inne på skolen ble det vist film knyttet til årets 
tema. Denne ga grunnlag for refleksjoner i felles-
kap blant de tilstedeværende i hver gruppe. Det er 
tydelig at dagens aktiviteter imøtekommer noe av 
formålet med markering av psykisk helse-dagen; 
bevissthet og kunnskaper om psykisk helse samt 
det å gjennom samarbeidsaktiviteter oppleve til-
hørighet og redusere følelsen av utenforskap. God 
innsats for å fremme folkehelsen med andre ord!

Det hele avsluttet med lunsj inne på skolen rundt 
kl.10.30. Og, ikke en hvilken som helst lunsj! Her 
vartet Midtre Snertingdal Sanitetsforening opp 
med varm suppe av beste sort, totalt mellom 80 og 
90 liter. Suppa høstet lovord fra både elever og an-
satte - etter kommentarer fra noen av deltakerne 
å dømme ville flere ha gitt terningkast 6! I en kort 
prat med rektor ved skolen, Nina Grønvold, ble det 
poengtert at hun samlet har et svært godt inntrykk 
av Snertingdal som bygd, med blant annet voksne 
som stiller opp - denne gang både i form av frivil-
lige og ansatte. Alt i alt en verdig og forhåpentlig-
vis lærerik markering av Verdensdagen for psykisk 
helse.

Tekst og foto: Magnar Sjevelås

Nynorske julesalmer
Når man ser i salmeboka er det 
mange fine julesalmer… Både 
gamle og tradisjonsrike jule-
salmer og nyere salmer. Det er 
særlig to salmer, begge skrevet 
på nynorsk som jeg synes er 
vakre.

Det er «Joleklokkur yver 
jordi» av Anders Hovden og 
«Kling no, klokka» av Elias 
Blix.

Anders Hovden og Elias Blix 
har i Norge vært de store navna 
innen nynorsk salmediktning.

Anders Hovden (1860-
1943) skrev i 1923 «Joleklok-
kur yver jordi» til en melodi av 
Rikard Nordraak fra begynnel-
sen av 1860-årene. Salmen er 
også skrevet like etter første 
verdenskrigs slutt.

Joleklokkur yver jordi
Joleklokkur yver jordi,
ring no høgt fra tårn og tind,
ring no ut dei sæle ordi:
Fred frå Gud i alle sinn!
Ring for heile folkehopen,
ring og kim i nord og sud,
til me skodar himlen open,
til me fær ein smil av Gud!

Fader, send din fred til alle
deim som sit i sorg og sut.
Ljose himmelklokkur kalle
deim or lidingsnatta ut!
Vis: På jordi alle stader
bur ei ætt av same blod,
kjøpt til born av same Fader,
brør med same hug og mod.

Sår ligg verdi etter krigen,
hatet brenn som eld og eim:
Fader, reis no himmelstigen
upp til deg frå kvar ein heim!

Klokkur vidt um verdi kime
mildt til alle hjarto ned:
I vår Frelsars fødselstime,
arme jord, ha jolefred!
Ring for heile folkehopen,
ring og kim i nord og sud,
til me skodar himlen open,
til me fær ein smil av Gud!

Elias Blix (1836-1902) har 
skrevet i alt tolv julesalmer. 
«Kling no, klokka» er av de 
mest kjente. Melodien er en 
folketone fra Oppdal som igjen 
er inspirert av en tysk sang fra 
begynnelsen av 1700-tallet.

Kling no, klokka
Kling no, klokka! Ring og lokka,
ring og lokka frå tusund tårn!
Tona um frelsa! Kalla og helsa,
kalla og helsa med fred Guds born!
Kling no, klokka! Ring og lokka,
ring og lokka frå tusund tårn!

Englar kveda: Høyr den gleda,
høyr den gleda som her er hend!
Ljoset er runne, livet er vunne,
livet er vunne, ein Frelsar send.
Englar kveda: Høyr den gleda,
høyr den gleda som her er hend!

Sjå, det dagast, snart det lagast,
snart det lagast til høgtid ny!
Då skal oss klokka leikande lokka,
leikande lokka til helg i sky.
Sjå, det dagst, snart det lagast,
snart det lagast til høgtid ny!

Tekst: Elisabeth Kruse
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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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På grunn av pandemien var det først 3. oktober  i år at konfirmantene fra 1970 kunne samles i Seegård kirke for å feire gullkonfirmant jubileum.
Foran fra venstre: Sokneprest Berit Rinde, Gunvor Alm, Eli Liereng Bakken, Vera Engevold, Liv Helga Sveum, Kjersti Aalseth, Elbjør Ødegård, Bjørg 
Tove Drilen, Anne Skundberg Rønsen. Andre rekke: Ågot Ligaarden, Bjørn Magne Rognstad, Harald Fladsrud, Odd Erling Sveum, Inger Christi-
ansen, Bjørn Arild Åslund, Kjell Josef Skundberg, Odd Olaf Haugen, Arild Berg, Arnstein Alund og Terje William Brobakken. Foto: Bernt Nygård

Søndag 3. oktober var årets gullkonfirmanter samlet i Seegård kirke til gudstjeneste og hyggelig samvær med mat.
Foran fra venstre: Sokneprest Berit Rinde, Gun Merete Sviund, Solfrid Engen, Marianne Sveen, Randi Karin Solbakken, Alfild Marie Skundberg, 
Jorunn Håkonsen. Andre rekke: Ingvar Gaaserud, Gunnar Tofsrud, John Erik Bekkelund, Leif Magne Seierstad, May Venke Sem-Jacobsen, Øyvind 
Alund, Gunvor Aalseth,  Geir Harald Røstad, Magne Hilmar Overhalden, Svein Rønningsveen,  Marit Slettum,  Arne Ulvesveen og Harald Storsveen. 
Foto: Bernt Nygård

Gullkonfirmanter 2020

Gullkonfirmanter 2021
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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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I K N A L F E L U E
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E O L Ø R O T F I F

S K A L Å L E R P R

T K O T S E H O A Y

H E R E V L O S N D

I R H V I T V E I S

Inne i rutenettet er det gjemt 10 blomsternavn. De står fra venstre mot 
høyre, og nedover. Finner du alle?

Finn 10 blomsternavn!Finn 10 blomsternavn! Finn fem feilFinn fem feil Vismennene knelte 
for Jesus, og ga 

ham gull, røkelse og myrra. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
under? (Tegning: Claudia Chiaravalotti)

Fargelegg!Fargelegg! Da Jesus var født, kom tre vise menn fra Østen for å hylle ham.
(Tegning: Claudia Chiaravalotti)

SIDE

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn

du er glad i!

Disse oppgavene er henta fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..
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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
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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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ÅRETS MENIGHETSBASAR
God stemning og mye folk på basaren 
i Seegård kirke den 31. oktober. Totalt 
med forhåndssalg og på basardagen ble 
det solgt lodd for kr 57.000 til inntekt 
for Snertingdal menighet. Tusen takk 
til hver enkelt som kom med gevinst, 
solgte lodd, kjøpte lodd, kom med 
kaffemat, kokte kaffe, holdy orden på 
kjøkkenet, delt ord og toner med oss 
alle. Det er så godt at vi kan være man-
ge sammen igjen. Berit prest

TREKNINGSLISTE
Dukke - Rolf Steinar Bergli, Traktor - 
Alf Nereng, Lykkekopp- Ivar Lundby, 
Mumikopp - Solveig og Alf Andersen, 
Kaffekanne- Lars A. Haug, Puslespill 
- May Tove Ringsveen, Puslespill In-
grid Skundberg, Spill- Magne Engum, 
Spill Magasin- Tobias Udahl, Eu-kon-
troll/ Kokslien- Tor Magne Normann.
Gavekort- Lillian og Per M Stenseth, 
Gavekort - Janne R Johansen, Gave-
kort- Jonny Moen, Gavekort- Liv og 
Odd Sveum, Trøffelost fra Ysteriet- 
Guri Lunn, Eu-kontroll /Dokka Bilco- 
Tove og Arve Smedsrud, Gavekort- 
Storm Storbekk, Gavekort- Målfrid 
Schiager, Sengesett - Simen og Silje 
Skundberg, Bok -Kjell Skundberg. 
Bok- Paul Hennesy, Heklet gryteklu-
ter- Jorun Gjerdbakken, Raggesokker 
- Anne Lise Aaslund, Bok- Åse og Øy-
vind Austad, Bok- Roger Stensvold.                                                                                        
Strikket Julekule- Hilde Nøss, Strik-
ket jule kule- Turid og Lars G. Skund-
berg, Stikket jule kule  - Bertha Aas-
lund, Strikket julekurv -Sissel og Jan 
Moen, Grytekluter- Per Erik Flåten, 
Grytekluter -Eva Bråten, Strikkevotter 
-Tove Lyshaugen, Strikkevotter -Inger 
Åshild Lyshaugen, Vannkoker- Ing-
vild Aalseth Evenstuen, Trebolle- Rig-
mor og Per A Sveen, Trekurv- Åse og 
Melvin Engen, Trekurv - Lars L. Se-
egaard, Trekurv - Berit Rime, Trekurv 
-Lillian og Per M Stenseth, Trekurv 
-Eva Bråten, Engel -Målfrid Schia-
ger.  Tresleiv -Eva og Kjell Haugen, 
Tovet sitteunderlag- Vanja Svehagen, 
Tovet sitteunderlag- Liv og Per A Sve-
en, Raggsokker- Helene Brynhildsen, 
Julepuslespill - Mia Paulsen, Pose med 
div.- Fransica Vestli, Lammeskinn sit-

teunderlag -Erland Hasle, Lammeskinn 
sitteunderlag -Nina H. Grøv, Sports-
hengekøye- Roar Vagenius, Sports-
hengekøye- Frode Ringsrud,  Bok Kari 
og Magnus Drogseth, Bok- Målfrid 
Schiager. Reflex sele -Torgeir Dynna, 
Bok- Berit Rime, Stretchlaken- Inger 
Schiager,Stretchlaken- Åse og Melvin 
Engen, Veske - Helga Skundberg, Bok- 
Jon Skundberg, Bok- Kari og Magnus 
Drogseth, Raggsokker - Åse I Engen, 
Hårprodukt - Rigmor og PerA  Sve-
en, Bollesett - Tove Lyshaugen, Kort 
- Emma Kjelsbå, Vevd duk - Solveig 
Nyseth, Trefat - Kristoffer Linnerud, 
Kort - Randi Ruud, Gryteklut+ vaske-
klut - Torill Bekkelund, Raggsokker - 
Egil Lundberg, Grytekluter - Kari og 
Magnus Drogseth. Trebolle – Odny 
Bråten, Grytekluter – Hans E Koksli-
en, Matkurv fra Coop Prix -Tor Even 
Skundberg , Hovedgevinst fra Sner-
tingdal Menighet – Gavekort CC-Gjø-
vik verdi kr. 3000,-  - Lillian og Per 
Magne Stenseth. 

Menighetsrådet vil sende en stor 
takk til alle som har gitt gevinster til 
Menighetsbasaren:
Coop Prix, Snertingdal Naturterapi, 
Sentrum Blomster, Hår i Sentrum, Sner-
tingdal Fotklinikk. Snertingdal service-
senter, Liv og Odd Sveum, Ingrid Haug, 
Yseteriet, Anne Lise Aaslund, Ringsrud 
Gård, Åse I Engen, Kokslien Maskin-
service, Skundberg Gård, Else Ulvese-
veen, Mary Lillesolberg, Arne Henry 
Aaslund, Per Anders Sveen, Jon Bergli, 
Dokka Bilco A/S, Sigbjørn Bergli, Be-
rit Bergli, Øyvind og Åse Austad, Kari 
Drogseth, Papirdilla Berit Rime, Kjell 
og Anne Grethe 
Skundberg og 
Berit Rinde. 

Tusen takk 
for støtten ! 

For 
menighetsrådet 
Britt Stensvold

Foto: Berit prest  
/ Bernt Nygård

Overhaldens trio underholt med fin sang og 
musikk

Blandt de mange som var der var 4 genrasjo-
ner fra samme familie

Det maglet ikke på noe å spise

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

17
PÅ KIRKEVANGEN 17

El-forsyning og
El. Installasjon

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

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

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

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

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjøring alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

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

Bruk våre annonsører – 
de støtter «På Kirkevangen»

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

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og klippekort

trimsenteret@online.no
954 94 713

Autorisert regnskapsførerselskap
Ditt lokale regnskapskontor!

Vi utfører alle regnskapstjenester
(Bokføring, fakturering, lønn, 

årsoppgjør, konsulenttjenester mm)
for alle selskapsformer innen

Landbruk og annen næringsvirksomhet.

Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176

 
post@mjosenregnskap.no

For mer informasjon: 
www.mjosenregnskap.no

Kontoradresse fra jan 2019: 
Fautvegen 11, 2836 BIRI

* Blomster
* Interiør
* Garn
* Klær

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

Biri
Birivegen 79
tlf: 611 85 232

Snertingdal
Snertingdalsvegen 1726
tlf: 611 80 370

Rigmor Skaug - 48 44 62 32
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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

Dåp:
Ylva Svenningsen   21.11.21
                  
Gravferd:
Marie Pedersen  11.11.2021
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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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Bygningsvern - kulturhistorie - 
Ysteri - Kafe og osteutsalg

Tlf. 90596405

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

Her er oppskriften på min barn-
doms favorittkaker blant jule-
baksten.

De anbefales både til jul og pås-
ke! Hilsen Berit prest.

Engelske sitronkjeks
125 gr. smør
250 gr. sukker
1 ¼ dl sirup
1 ¼ dl fløtemelk
1 ¼ ts natron
10 sitrondråper (fås nå kjøpt i 
Helsekostbutikk – f.eks. Life på 
CC)
Ca ½ kg mel

Rør smør og sukker hvitt. Tilsett 
alt det øvrige.

I stedet for fløtemelk kan en bru-
ke melk, men bruk da litt mere 
smør.

La deigen stå kaldt et par timer 
før den trilles ut til pølser 2-3 cm 
i diameter. Skjær biter som tril-
les til små kuler, trykk dem flate 
med en gaffel mens de står på 
platen og stek dem til de er sprø.
180 grader i 12-15 minutter.
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med Biri Snertingdal kantori søndag
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Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
gjennom 2015 !
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Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
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I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning. 

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

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

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

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

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

PÅ KIRKEVANGEN
18

STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund
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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

Tlf. 61 18 45 45
Snertingdalsveien 1672, 2838 Snertingdal

Malerarbeid
Våtrom

Gulvlegging
Gulvavretting

Geir Bergli   913 95 850
www.malermestrene.no

Andaktstelefon 
 38 09 17 00  

Tjenesten er gratis

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

«mollere»

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

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

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9
G Palmesøndag

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

16 17 18 19 20 21 22 23
2. påskedag T

17 24 25 26 27 28 29 30
0

april

Fra Gravåsen grustak leverer vi
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.

KOKSLIEN 
MASKINSERVICE

Øvre veg 541
2838 Snertingdal

h.einar@online.no
930 40 123

Sner� ngdal
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



15.12.2021
Seegård kirke kl 12:00 
Barnehagegudstjeneste. Berit Rinde, 
Eiliv Revling holm, Hilde Engevold

19.12.2021
Nykirke kirke kl 19:00
Julekonsert 4. søndag i adventstiden
Snertingdal musikkforening. Berit 
Rinde

20.12.2021
Seegård kirke kl 08:30 
Skolegudstjeneste. Berit Rinde

24.12.2021
Seegård kirke kl 14:30
Familiegudstjeneste Julaften. Berit 
Rinde. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

24.12.2021
Nykirke kirke kl 16:00
Familiegudstjeneste Julaften. Berit 
Rinde. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

25.12.2021
Seegård kirke kl 11:00
Gudstjeneste 1. Juledag. Berit Rinde
Takkoffer til Snertingdal Menighetsarbeid

02.01.2022
Seegård kirke kl 16:00
Juletrefest Kristi åpenbaringsdag
Berit Rinde

16.01.2022
Seegård kirke kl 12:00
Gudstjeneste 3. søndag i åpenba-
ringstiden. Berit Rinde. Takkoffer til 
Det Norske Misjonsselskap

23.01.2022
Nykirke kirke kl 12:00
Gudstjeneste 4. søndag i åpenba-
ringstiden. Konfirmantpresentasjon.
Berit Rinde. Takkoffer til Snerting-
dal Trosopplæringarbeid

30.01.2022
Seegård kirke kl 12:00
Gudstjeneste 5. søndag i åpenba-
ringstiden. Berit Rinde. Takkoffer til 
Snertingdal Kirkemusikkarbeid

06.02.2022
Nykirke kirke kl 12:00
Gudstjeneste 6. søndag i åpenba-
ringstiden. Berit Rinde. Takkoffer til 
IKO - Kirkelig pedagogisk senter

13.02.2022
Seegård kirke kl 12:00
Gudstjeneste Såmannssøndagen
Hanne Moesgaard Skjesol. Takkof-
fer til Det Norske Bibelselskap

20.02.2022
Nykirke kirke kl 12:00
Gudstjeneste Kristi forklarelsesdag
Berit Rinde. Takkoffer til Snerting-
dal Trosopplæringarbeid

06.03.2022
Skihytta Snertingdal kl 12:00
Sportsgudstjeneste 1. søndag i fastetiden. 
Berit Rinde. Takkoffer til Åsen Vel

13.03.2022
Seegård kirke kl 12:00
Gudstjeneste 2. søndag i fastetiden
Berit Rinde. Takkoffer til Snerting-
dal Menighetsarbeid

20.03.2022
Nykirke kirke kl 17:00
Gudstjeneste 3. søndag i fastetiden
Tårnagenter. Berit Rinde. Takkoffer 
til Snertingdal Trosopplæringarbeid

27.03.2022
Seegård kirke kl 12:00
Gudstjeneste Maria budskapsdag
Hanne Moesgaard Skjesol
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

• 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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Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 1. mars 2022

Kirkekalender

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!


