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Altertavla i Seegård kirke er et maleri «Lyset» av kunstneren Håkon Gullvåg. På al-
tertavlens nederste del omrammes midtfeltet av sju mindre billedfelter. Med disse bil-
ledfeltene ønsker kunstneren å framstille Jesu siste dager i Jerusalem. Her er Jesus 
ridende på et esel på veg inn til byen palmesøndag. Foto: Turid Skundberg
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Påskeandakt
Etter enda en dag i dødens landskap med sjokk, sorg og savn hadde Maria 
Magdalena og de andre som fulgte Jesus, søkt den hvile som søvnen gir.  
Men hun våkner grytidlig. Alle som har erfart død og sorg vet noe om dette. 
Være sliten. Legge seg. Gå inn i søvnen, men bråvåkne tidlig på morgenen 
og tenke: Er det sant?

De som sørget over Jesus, opplevde nok natta som enda mørkere enn de var 
vant til. Han som de hadde knyttet sitt håp og sin fremtid til var død. Han 
som snakket om evig liv, hadde selv gitt tapt for dødskreftene.

Tidlig på morgenen.

Bråvåkne og kjenne på alt dette som døden er. Våkne og begi seg til graven.

… mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven skriver 
evangelisten Johannes og skildrer Maria Magdalena og hennes skjelvende 
usikkerhet, raske løptur og overlevering av beskjed om at graven er tom.

Jeg tror opplevelsen ligner på noe den amerikanske poeten og sangeren Kate 
Wolf skrev:

Den fineste stunden jeg vet om
er den som kommer mellom nattens oppbrudd
og dagens gry.
Det er den timen da mørket ruller bort.

Fremdeles lever vi i kontrastenes verden.  Fremdeles vil det være mange 
tidlige morgener med brennende eksistensielle spørsmål omkring liv og død, 
fellesskap og atskillelse.

Men Jesu død er ikke lenger et tegn på maktesløshet, men et tegn på at Guds 
håp er plantet på jorden for oss alle. Han som i sannhet var død, lever i dag 
og går med oss alle dager.

Lyset fra den evige kjærlighet er der og styrker troen, håpet og kjærligheten 
og utfordrer oss til å leve til Guds ære og til gagn for menneskene.

Velsignet påske!
Solveig Fiske
Hamar biskop

Foto 
Halvard Bjørkås
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SNERTINGDAL MENIGHET 
Kirkekontoret 
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik 
Telefon: 45 87 62 01 

Åpent mandag - fredag 
kl. 08.00 - 15.30 

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

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

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

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

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

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

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

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

Skundberg, Ole Wilhelm
Kirketjener
Tlf. 950 51916

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

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

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

Bjørnar Nome 
BN459@kirken.no mobil 92655291

Elisabeth Kruse, Turid Skundberg 
og Berit Rinde.

Bankkonto: 2010 27 02175
Vipps nr.: 111901

Bladet sendes alle husstander i Snertingdal.
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp 
mottas med takk). Utensoknsboende kan 
abonnere på bladet for kr 250,-.
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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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
Sokneprest Berit Rinde  har ferie 
fra 8. juni til og med 6. juli.

Nykirke 150 år
Nå er det bestemt at vi skal markere Nykirke kirke 
150 år på gudstjeneste i Nykirke søndag 2. oktober kl 
12. Biskop Solveig Fiske deltar. Hold av dagen!

Takk til Magnar
Magnar Sjevelås har tatt permisjon fra redaksjonen 
for PÅ Kirkevangen. Han har i mange år vært en pro-
duktiv og dyktig medarbeider som vi kommer til å 
savne skriverier fra. Håper derfor at han blir med 
igjen etterhvert. Likevel hvis noen har lyst til å være 
med å lage blad er de velkommen til det. Ta kontakt 
med Berit prest eller Bernt.

Kløvertur – 
Nedre Snertingdal Sanitetsforening
April: 05.04. – 19.04. Mai: 03.05. – 31.05. Juni: 14.06.

Vi ønsker hjertelig velkommen til nye og tidligere 
deltagere.

FAMILIEMIDDAG I KIRKA
- et tilbud til travle barnefamilier

Ta turen til Seegård kirke TIRSDAG 19. APRIL KL 
17.00 rett fra barnehage, SFO og jobb! Enkel og god 
pølsemiddag serveres (gluten- og laktosefri) kom-
binert med hyggelig prat med andre rundt bordet. 
Etterpå blir det en kort samling i kirkerommet med 
blant annet sang, skattkiste og en Jesus-fortelling. 
Slutt kl.18.15. Denne middagen blir sammen med de 
som er med på Barnekorprosjektet.

Pris kr. 50 pr familie.

For at det skal bli mat nok til alle, må vi vite omtrent 
hvor mange som kommer. Derfor ber vi om påmel-
ding til Berit prest på mobil 416 09 418 eller på e-post 
br457@kirken.no ; gjerne innen kl.12 den dagen.

VELKOMMEN!

Vårkonsert i Seegård kirke
Søndag 29. mai blir det vårkonsert med Biri Sner-
tingdal kantori kl. 19.00 i Seegård kirke.

Formiddagstreff Seegård kirke
mandag 28. mars, 25. april og 30. mai kl. 10.30 – 
13.00. Alle er velkommen.

Tid for å betale
kontingenten på menighetsbladet «På Kirkevangen» 
som er kr 200,- innenbygds og kr 250,- for de som 
sendes utenbygds. Større og mindre beløp mottas 
også med takk. Det er dette som sammen med an-
nonseinntektene finansierer  ”På Kirkevangen”. Der-
for er det viktig at så mange som mulig betaler for 
bladet.

Bankkonto nr: 2010.27.02175 eller vipps til Snerting-
dal sokn: 111901 merk:  Kirkevangen. Tusen takk til 
alle som vil støtte oss.

Hilsen menighetsrådet 

Påskesangkveld i Seegård kirke
Søndag 3. april blir det påskesangkveld i Seegård kir-
ke kl. 19.00.

Det er Biri Snertingdal kantori som har tatt initiativ 
til denne kvelden.

Etter ei lang koronapause startet koret opp igjen sist 
høst, men igjen ble det nedstengning før julekonserten.

Nå ønsker koret å samle folk til en sangkveld der det 
er naturlig å fokusere på påskesanger.

Det blir korsang, solosang og mye allsang.
BARNEKOR-PROSJEKT i Snertingdal
Til deg som er født i 2015, 2016 eller 2017
Synes du det er gøy å synge? Da er du velkommen til 
å bli med på BARNEKOR-PROSJEKTET I 
SNERTINGDAL rundt påske!

Vi skal øve på noen påskesanger og lære litt om de 
forskjellige dagene i påska.

Samlingene blir i SEEGÅRD KIRKE fra kl. 17.30-
18.15 tre tirsdager: 29.mars, 5.april og 19.april.

Foresatte får en kaffekopp i peisestua mens unge-
ne har samling. I løpet av samlingene forbereder vi 
oss til det vi skal gjøre på BARNAS PÅSKEGUDS-
TJENESTE som skal være i Seegård kirke søndag 
24.april kl.12. Vi håper du vil bli med!

Vennlig hilsen Inger organist og Berit prest

Lurer du på noe? Ta kontakt med Berit på telefon 
416 09 418 eller på mail br457@kirken.no
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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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Sportsgudstjeneste på 
Skihytta

Årsmøte Snertingdal 
pensjonistforening

Søndag 6. mars holdt sokneprest Berit Rinde og kantor In-
ger Schiager med hjelp av tekstleser Lars Thore Skundberg 
sportsgudstjeneste for en fullsatt hytte. Konfirmantene var 
invitert og Olav Inge Klette deltok med lystenning. Presten 
holdt preken over dagens tekst og Inger Schiager akkompag-
nerte til salmene. Dagens takkeoffer gikk til Åsen Vel som 
eier og driver skihytta. Helt til slutt drakk vi kaffe og spiste 
ferske vafler, stekt av Kari og Magnar Sjevelås. 

Foto: Bernt Nygård 

ble avholdt på Skogtun onsdag 2. mars. Etter årsmøtesakene 
det ble servert gryterett og Torhild Åslund, Åse Irene Engen 
og Svein Øversveen underholdt med sang og musikk. Etter 
valget består styret av Svein Øversveen, leder, Åse Irene En-
gen, nestleder, Bjørn Øversveen, kasserer og Dagrun Havro, 
sekretær. Styremedlemmer er Borghild Øverstad og Thorild 
Haugerud. Foto: Bernt Nygård

Et fint minne fra 
dåpen: Dåpsserviett 
fra Madagaskar

HJERTEVENN

Fra våren 2022 får de som blir døpt i Snertingdal me-
nighet med seg et ekstra minne fra dåpen: en pen dåps-
serviett som brukes til å tørke hodet med etter dåpen.
Dåpsserviettene er laget og brodert på systuer på Ma-
dagaskar. Dette sikrer kvinner en trygg arbeidsplass og 
mulighet til å forsørge sin familie.

Det er god margin mellom innkjøpspris og utsalgspris, 
og overskuddet går til å støtte barne- og ungdomsar-
beid i søsterkirker som NMS samarbeider med.

Dåpsserviettene gis som gave til dåpsbarna og minner 
om at de ved dåpen 
er innlemmet i den 
verdensvide kirke. 
På dåpsservietten 
er det brodert en 
due som symboli-
serer Den Hellige 
Ånd.    

Berit prest

Hva er hjertevenn?
Barna som døpes får et hjerte med navnet sitt og dåps-
dato. Dette hjertet henges opp på en vegg i kirka. Etter 
ca. 2 år inviteres barn og foresatte tilbake for å hente 
hjertet sitt. Da overrekkes hjertet, og ungene får være 
med på en gudstjeneste helt på deres premisser. Det 
blir en Hjertevenngudstjeneste der ungene får være 
med å lete etter sauen Krølle som stadig tuller seg bort, 
synge fine sanger med bevegelser til og bli kjent med 
det store rare huset, kirka si.

Tanken bak hjertevenn?
• Ivareta/ holde fast på det valget som ble gjort da fore-
satte bar barnet til dåpen
• La barna tidlig få en tilhørighet til kirken sin

Hjertene blir hengende i kirka et par år for å minne 
menigheten på alle som er døpt. Også menigheten har 
et ansvar for alle døpte. Vi skal be for dem og huske på 
dem. Hjertet minner oss også på at vi er i Guds hjerte.

Den første Hjertevenngudstjenesten i Snertingdal blir i 
Seegård kirke en søndag i januar 2023. Da har alle som 
ble døpt i 2020 rukket å fylle 2 år. De får invitasjon i 
posten i god tid på forhånd.                          Berit prest
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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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Bygdekveld om dåp 
og småbarnssang

Vi har 13 konfirmanter i 
Snertingdal i år

ORD I GUDSTJENESTEN 
- KYRIE ELEISON

Vardal Bygdekvinnelag, Snertingdal bygdekvin-
nelag, Biri bygdekvinnelag, Mjøsmuseet, Diako-
nihuset og Trosopplæringen samarbeider om 4 
Bygdekvelder i vår. Bygdekveldene vil bestå av 
en dåpsutstilling, allsang og spennende program 
under overskriften «dåp, før og nå».

Utstillingen vil bestå av tekstiler fra Mjøsmuseets 
arkiv og dåpstekstiler fra Gjøviks befolkning. I 
den anledning er vi interessert i å komme i kon-
takt med folk i distriktet som har eldre og yngre 
dåpstekstiler som kan være en del av utstillingen. 
Det blir en mobil utstilling, og etter bygdekvel-
dene vil montrene bli stående i en sommeråpen 
Gjøvik kirke.

Mjøsmuseet ønsker i forbindelse med arrange-
mentene å foreta en registrering av eldre dåpskjo-
ler, dåpsluer og andre tekstiler benyttet i dåp.

Programmet vil bestå av fortellinger fra lokalmil-
jøet, allsang, ulike musikalske innslag og historier 
knyttet til dåp og småbarnsliv på bygda og i byen.

Kontakt: Hilde Engevold 41571492, he839@kir-
ken.no

• Tor 21.4 Tingbygningen på Hunn
• Tir 26.4 Vardal menighetshuset
• Ons 27.4 Seegård kirke
• Tor 28.4 Biri omsorgssenter
• JULI 2022 Gjøvik kirke – åpen kirke – utstilling

Søndag 23. januar ble årets konfirmanter presentert under guds-
tjenesten i Nykirke. Fra venstre: Basse Moen, Lars Fruseth, Ni-
kolai Stanes, Nora Almenning Hagaseth, Amina Henriksveen, 
Petter Kongelf Ånneland, Therese Holmen, Margrete Norstad 
Bråten, Mariell Charise Bratlistuen, Kristoffer Randen-Egeberg, 
Christina Magdalena Bertheussen-Grøndahl. Olav Inge Klette 
og Arja Martine Hellebust var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
Foto: Bernt Nygård

Det at vi synger Kyrie eleison på gudstjenesten, er helt gresk! Ja, 
det er faktisk bokstavelig talt helt gresk. Kyrie er tiltaleformen 
av Kyrios som betyr Herre, og eleison betyr miskunne deg eller 
ha barmhjertighet med. På godt norsk kan vi gjerne si at Kyrie 
eleison betyr Jesus, hjelp meg!

Kyrie eleison er den eldste kristne bønnen vi kjenner til. Den 
første som ba denne bønnen, var den blinde Bartimeus der han 
satt i veikanten og ropte da han hørte at Jesus kom forbi. Jesus 
stoppa opp hos Bartimeus og spurte: «Hva vil du jeg skal gjø-
re for deg?» Bartimeus svarte: «La meg får synet igjen!» Jesus 
hørte bønnen, og Bartimeus fikk tilbake synet og slo følge med 
Jesus.

Gresk og latin var verdensspråkene i antikken. Når bønnen Ky-
rie eleison fortsatt synges på gresk i kirker over hele verden, 
minner det oss på at vi tilhører den verdensvide kirka som har 
røtter helt tilbake til den tida Jesus gikk fysisk omkring her på 
jorda.

Berit prest

Fra venstre: Hilde Engevold, Den norske kirke, Hege Skund-
berg, Snertingdal Bygdekvinnelag, Inger Strand Nilsen, 
Vardal Bygdekvinnelag, Evald Fredholm, Mjøsmuseet, Kari 
Karsrud Korslien, den norske kirke, Stein Villa, Mjøsmuseet. 
Fra kjøkkenet på Tingbygningen Hunn.
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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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Det går mot påske…
I sangen «Nå er det jul igjen» heter det: «…og jula varer helt til 
påske, nei det er ikke sant, for der i mellom kommer faste». I år 
er det fastelavns-søndag 27. februar. Fastelavn begynner alltid 
seks uker før palmesøndag, og omfatter fastelavns-søndag, blå-
mandag, fetetirsdag og askeonsdag.

Fastelavn har hos oss tapt sin opprinnelige betydning, i det fas-
te-tiden ikke hører med i den protestantiske kirken. Tradisjonen 
med fastelavnsboller finnes fortsatt, og sanitetsforeningene rundt 
i Norge selger fargerike fastelavnsris i ukene før faste.

I andre land er fastelavnsfeiringen mye større, ikke minst karne-
valsfeiringen i en rekke katolske land.

Påsken hører til de bevegelige høytidsdagene, og er årets viktig-
ste høytid i kirken.

Antagelig var dette opprinnelig en vårfest, både for nomadene 
og for de åkerbrukene folk i Lilleasia. En sammensmeltning av 
disse to kulturenes fester skapte den israelske påskefesten, med 
et måltid av usyret brød og slakting og fortæring av et lam.
Det hebraiske ordet for denne festen - «passab» - er opphavet til 
vår «påske». Etter hvert forandret den seg fra å være en naturfest 
til å bli en religiøs høytid til minne om jødenes utgang fra Egypt.

Gjennom Jesus’ siste påskemåltid med disiplene ble påskefeirin-
gen overtatt av den kristne kirken, som et minne og markering 
av Jesus’ lidelse, død og oppstandelse. Skjærtorsdag, langfredag 
og første påskedags hendelser forteller denne historien. Påsken 
er dermed en av de eldste kristne høytider.

Kirkemøtet i Nikea fastslo i år 325, etter adskillige stridigheter, 
at påskedag skulle legges til første søndag etter første fullmå-
ne etter vårjevndøgn. Første påskedag kan derfor falle mellom 
22. mars og 25. april. Palmesøndag feires både i de katolske og 
protestantiske land som en innledning til påsken. Det er en min-
nedag for Jesu’ inntog i Jerusalem, der menneskene hilset ham 
med palmegrener.

Utenom kirkens feiring av påskehøytiden, er det en del folkelige 
tradisjoner knyttet til påske. Det er påskepynt, som gule kyllin-
ger, påskeharer og maling av påskeegg. De pyntes med påskelil-
jer og nyutsprunget løv, eller – gåsungebuketter med påskeegg til 
pynt. Tradisjonen med store dekorerte påskeegg fylt med sjoko-
lade og smågodt står også sterkt.

Noen forbinder også påske med snø, hvite vidder og ski; med 
appelsiner og Kvikk-lunsj i sola i hytteveggen.

Det går mot vår… - er påsken sen, kan snøklokker og krokus 
dukke opp i husveggen der sola står på.

Men uansett skikker og tradisjoner; ønskes alle en god påske 
med et sagn fra Dan Lindsholms bok: «Små sagn om store ting»:

Hvordan en 
blomst fikk navn
Når våren kommer, 
flyr en engel gjennom verden og roper 
på alt som skal opp av jorden. 
Først roper engelen: Sneklokker,
våkn opp! Så kommer sneklokkene frem. 
Så roper engelen:
Hestehov! Og hestehoven titter frem. 
Deretter blåveis og hvitveis – 
alle vårblomstene, en etter en. 
Og alt sammen kommer:
gresset, løvet på trærne, 
hele sommeren kommer.
Men så var det en liten blomst 
som ventet og ventet. 
-Er det ikke snart min tur, 
tenkte blomsten, 
for den ville så gjerne hilse på 
solen og sommeren. 
Men ennå hadde ikke engelen ropt på den.
«For-glem meg ei,» hvisket blomsten.
«Ja, det er sant,» svarte engelen. 
For han hører hva alle blomster hvisker.
«Forglemmegei skal du hete fra denne dag!»
Slik fikk blomsten navn. 
Alltid står den og ser opp i himmelen
- liksom den hele tiden takker 
for at den ikke ble glemt.

Tekst: Elisabeth Kruse

Kilder: «Merkedager og gamle skikker» 
av Per Holck
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hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
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Velkommen til tradisjonell juletrefest på
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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

7

REGNBUEBØNNEN 2022
Kirkens Nødhjelps symbol med hendene og duen er hentet 
fra bibelfortellingen om Noah. Da storflommen var over lo-
vet Gud at han skulle verne livet mot dødskreftene. For å gi 
Noah et synlig tegn på dette satte Gud regnbuen på himme-
len. Regnbuen er et håpstegn, et tegn på at en ny begynnelse 
alltid er mulig. Dette håpstegnet tar vi med oss inn i fasteti-
den. Fra fastelavnssøndag til og med palmesøndag er det sju 
søndager. Til hver av de søndagene har Kirkens Nødhjelp 
formulert en kort bønn; en bønn for til hvert lys i regnbuens 
farger. Vi bruker alle bønnene her i dag.
La oss be.

RØD FOR KJÆRLIGHET
Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter. Den gir 
rom for både handling og refleksjon. La oss ikke bli for selv-
opptatte. Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser de man-
ge som trenger din kjærlighet. Og minn oss daglig om at det 
er vi som er dine hender og føtter.

ORANGE FOR FORANDRING
Kjære Gud, du som skapte alle mennesker i ditt bilde. La oss 
se hverandre slik du ser oss, så vi ikke fristes til å sette opp 
skiller mellom oss og de andre. Hjelp oss så vi kan bidra til 
at alle mennesker får oppfylt sine grunnleggende rettigheter 
til vann, mat og trygghet.

GUL FOR RETTFERDIGHET
Kjære Gud, du som skaper og frigjør. Takk for at du har gitt 
oss jorda. Minn oss alltid på at vi har den til låns. Gi oss mot 
til å forandre fastlåste tankesett, og bruke våre evner til å ta 
vare på kloden vår. Hjelp våre ledere å ta bærekraftige valg 
og beslutninger.

GRØNN FOR HÅP
Kjære Gud, takk for at du har gitt oss evnen til å håpe. La oss 
bruke håpet til å skape forandring i oss og rundt oss. Gi oss 
mot til å ta vare på ditt skaperverk også når det koster oss. Gi 
krefter og kreativitet og en hellig utålmodighet.

BLÅ FOR VANN
Kjære Gud, takk for dine livgivende dråper. De stiller tør-
sten og gir oss nye krefter. Hjelp oss å se at vann skaper 

rettferdighet, og til å forstå hvor verdifullt vannet er så vi 
ikke forurenser og sløser med dine gode gaver. Takk også 
for dåpsvannet som gir oss nytt liv.

INDIGO FOR FELLESSKAP
Kjære Gud, du møter alle mennesker med nåde og fred. Takk 
for alle som bruker de mulighetene de har til å skape en mer 
rettferdig verden. Hjelp oss å bygge fellesskap, og velsign 
alle som er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

FIOLETT FOR DEN STILLE UKE 
FRA PALMESØNDAG
Kjære Gud, takk for at du ga oss din sønn Jesus Kristus, som 
ble prøvd i alt. Vær med alle som opplever sorg og smerte. 
Vi ber om fred og rettferdighet for alle mennesker. Og minn 
oss daglig om at det er vi som er dine hender og føtter.

I TILLEGG TENNER VI ET HVITT LYS
Alle fargene er i det hvite lyset. Jesus er Verdens lys.
Vi tenner det hvite lyset og ber spesielt for Ukraina.

Gud, vi roper til deg i vår nød!
Vi ber for de mange
som nå rammes av krigen i Ukraina.
Gi utholdenhet og styrke
til de som er i ferd med å miste alt.
Beskytt de sårbare, gi styrke til de som har mistet
sine nærmeste og sitt livsgrunnlag.
Gi håp der hvor fortvilelsen er sterkest,
mot og trygghet til å gå videre
og styrke til ikke å gi opp.
Vi ber om fred!
Vi ber for de som er til stede i katastrofen.
Vær nær dem som bidrar til at mennesker blir sett
og får mat og vann og hjelp til å redde livsgrunnlaget.
Hjelp oss å dele våre ressurser,
til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse,
og til å gjenkjenne Guds ansikt
hos hvert eneste menneske som lider.
Amen.
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MENIGHETSKONTORETS BESØKS-
ADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
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Diakon: Tlf. 408 27 011.
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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
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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Stem på ny biskop
I oktober 2022 blir biskop Solveig Fiske 70 år. Allerede i vår 
starter prosessen frem mot tilsetting av ny biskop i Hamar 
bispedømme.

Medlemmene i kirka vil bli invitert til å foreslå aktuelle 
navn til å ta over lederoppgaven. Etter en grundig gjennom-
gang av forslagene skal Hamar bispedømmeråd nominere 
inntil fem navn. Dette følges av muligheten for supplerende 
nominasjon. Deretter vil menighetsrådene, prestene i bispe-
dømmet, de vigslede ansatte i bispedømmet, alle prostene i 
Den norske kirke og noen flere bli invitert til å delta i en råd-
givende avstemming. De tre kandidatene som får flest stem-
mer blir med videre i prosessen. Hamar bispedømmeråd og 
biskopene i Den norske kirke skal da uttale seg om hvem av 
de tre kandidatene som er mest skikket til oppgaven. Til slutt 
er det Kirkerådet som tilsetter en av de tre kandidatene til ny 
biskop i Hamar bispedømme.

Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på bispedøm-
merådets nettsider: www.kirken.no/hamar

Hamar bispedømmeråd

Fasteaksjonen
Lokalt engasjement i Gjøvik
Alle kirkene i Gjøvik bidrar under Fasteaksjonen 2022. 
Vi har en digital innsamling, og selve aksjonsdagen er 
tirsdag 5. april. Det opprettes en Spleis for hver enkelt 
menighet, (Menighetens innsamlingsbøsse) der alle 
kan bidra både med å gi penger, og dele informasjon 
om aksjonen på sosiale medier. Vi legger ut informa-
sjon både på Facebook, Instagram og hjemmesiden til 
Kirken i Gjøvik. Konfirmantene deltar i år også. De 
lager seg en lang liste med navn på folk de vil spør-
re om å bidra. Tirsdag 5. april ringer de rundt til sine 
kontakter. Dermed når vi mange med budskapet, selv 
om vi ikke lenger går fra dør til dør. KirkenMin lager 
en direktesending fra Hunn kirke, hvor trosopplærer-
ne, LupYère, konfirmanter og diakoner bidrar. Alle 
kan følge med på denne. Undervegs i sendingen blir 
det forskjellige innslag, og vi holder dere oppdatert på 
hvor mye hver enkelt menighet har samlet inn. 

Det viktigste er at vi klarer å engasjere, slik at vi får 
konfirmanter, menighet og bygd/by med oss på innsam-
lingen. I 2021 klarte vi å samle inn rundt kr. 250.000 
totalt. Det er ny rekord! Vi bygger videre på erfaringe-
ne, og håper at vi kan klare å slå vår gamle rekord. Det 
er fint å gjøre noe betydningsfullt for andre – det er håp 
i en dråpe vann!

GLIMT FRA THAILAND
Hun heter Orn og ble forlatt  av mo-
ren sin da hun var åtte dager gammel. 
Moren reiste av sted etter bruddet med 
Orns far, og det var faren som tok seg 
av Orn etter dette.

Han giftet seg på nytt da Orn var tre 
år gammel, men døde bare noen år et-
terpå.    Nå ble Orn tatt hånd om et par 
lutfattige besteforeldre som etter hvert 
hadde problemer med å kunne ta vare 
på barnebarnet sitt og la henne gå på 
skole.

Drømmen 
Orn likte å lære, og hun hadde en drøm. 
Nå da hun var ferdig på barneskolen 
ønsket hun å gå videre til ungdomssko-
len og senere til videregående skole. Så 
ville hun ta en utdanning, slik at hun 
kunne få en grei jobb og tjene penger. 
Men hvordan skulle hun kunne ta en 
utdanning når ingen kunne betale for 
henne? Hvor skulle hun bo? Hvordan 
skulle hun klare å få drømmen til å bli 
virkelighet?

Tilfeldigvis fikk Orn vite at det var et 
sted som heter Immanuelhjemmet som 
kanskje kunne gi henne et sted å bo.

Dette undersøkte hun nærmere, og 

hun fant fort ut at hvis hun fikk bo der 
ville det være midt i blinken for henne. 
Immanuelhjemmet gir jenter fra fat-
tige familier et sted å bo mens de går 
på videregående skoler i byen. Ung-
domsskoleelever som trenger støtte til 
skolegang kan også få støtte gjennom 
Immanuelhjemmet. De fleste bor da 
hos familien sin og går på en skole i 
nærmiljøet

Virkeligheten  
Det var hit Orn kom, og hun var ikke 
mer enn 13 år gammel. Hun gikk på 
ungdomsskolen først, og går nå på vi-
deregående skole. Drømmen hennes 
om å kunne få seg en utdanning er helt 
reell! For Orn, som egentlig 
hadde en svært vanskelig 
start i livet, er dette fantas-
tisk. Hun elsker Immanu-
elhjemmet, og hun elsker å 
gå på skole. Hun vet veldig 
godt hvor heldig hun er som 
har fått anledning til å kom-
me ut av ekstrem fattigdom 
og veldig vanskelige kår, 
og som får skolegang og et 
trygt sted å bo.

Trygg plass å bo
Immanuelhjemmet gir jenter fra fattige 
familier en trygg plass å bo mens de går 
på videregående skoler i byen. Ung-
domsskoleelever som trenger støtte til 
skolegang kan også få hjelp gjennom 
Immanuelhjemmet. I år har 19 ung-
domsskoleelever fått slik støtte, mens 
21 videregående elever bor på Imma-
nuelhjemmet. Det er 40 flotte ungdom-
mer, men disse 40 er de privilegerte. Vi 
skulle gjerne har hjulpet enda flere med 
dette viktige tilbudet, men da trenger vi 
din støtte. Har du anledning?
  
Kilde: https://nms.no/historie/forlatt-av-mor/
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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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Årsmelding Snertindal Menighetsråd 2021
1.Menighetsrådets sammensetning - 
utvalg, komitéer og representasjon

A) Medlemmer:
Kjell Josef Skundberg – leder, Lene 
Toppen – nestleder, Sigbjørn Ottar 
Bergli, Sigrid Amlie Kokslien, Ole 
Wilhelm Skundberg - Kai Evenstuen – 
Britt Stensvold

Varamedlemmer:
Siv Engen - Gerd Jorun Alund

B) Underutvalg, komiteer:
Diakoniutvalg:
Magnus Drogseth, Lars L Seegård, 
Olav Klette

Medhjelpere:
Berit Bergli, Elise Klette, Magnar Sje-
velås

Trosopplæringsutvalget: 
Kari Drogseth (leder), Sigbjørn Ottar 
Bergli, Birgit Brennhagen, Siv Engen, 
Ole W. Skundberg, Berit Rinde. Utval-
get hadde ingen møter i 2021 på grunn 
av restriksjoner av trosopplæringsakti-
viteter under pandemien.

Redaksjonskomite for 
«På Kirkevangen»:
Bernt Nygård – ansvarlig redaktør, Eli-
sabeth Kruse, Turid Skundberg, Mag-
nar Sjevelås, Berit Rinde (fra 2.utgave)

D)Representasjon:
Gjøvik kirkelig fellesråd:
Sigrid Amlie Kokslien - representant
Sigbjørn Ottar Bergli - vararepresen-
tant

2.Ansatte i menigheten
A) Ansatte av Gjøvik kirkelig 
fellesråd:
Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og 
Snertingdal menigheter
Saksbehandler Hege Breang
Kirketjener Ole Wilhelm Skundberg, 
100%. Kirketjenerne har også arbeids-
oppgaver i andre menigheter etter be-
hov.
Fellestjenester utføres av kontorsekre-
tær og økonomikonsulent.
Trosopplærerne i kirkekommunen ut-

fører arbeid for alle menighetene: Kar-
sten Torp, Eiliv R Holm, Hilde Enge-
vold, Bjørnar Nome.
Diakon og diakonimedarbeidere som 
har hele kommunen som arbeidsom-
råde: Hilde Kristin Gressbakken Jarl-
vang, Christian Sporild, Kari Karsrud 
Korslien.

B) Ansatte av 
Hamar Bispedømmeråd:
Berit Rinde – sokneprest i Snertingdal 
og Biri, 100% (stillingen var vakanse 
frem til stillingen ble besatt 22.03.2021)
Hanne Moesgaard Skjesol – sokneprest 
i Biri og Snertingdal, 100%
 
3. Arbeidet i menighet 
og menighetsråd
A) Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 9 menighets-
rådsmøter. Det er journalført 90 saker 
dette året.
Av saker som har vært behandlet nev-
nes:
Årsmelding 2020, Årsregnskap 2020, 
Revisjonsberetning 2020, Regnskaps-
rapporter/ Budsjettkontroll, Årsbud-
sjett 2022, Offersøknader 2022, Tro-
sopplæringstiltak, Kirkerotteteater, 
Gudstjenesteplaner, Lys Våen, Kon-
firmasjon, Markering av Allehelgens-
dag, Frivillige medarbeidere, Gjerde 
ved kirkestedet på Kirkerud, Benker 
Seegård kirke, Mathias og Lisa Nøss 
legat, Helge Raaholts fond, Leie av 
Redalssætra, Dåpshilsen, Høringer 
fra kirkerådet, Åpen kirke, Innsetting 
av ny prest i Snertingdal sokn, Kirke-
kunst, Dugnad, Tekstleserkurs, Ønsker 
og utbedringer av utstyr.

Misjonsengasjement
Snertingdal menighet har misjonsav-
tale med Det norske misjonsselskap 
(NMS) i Thailand. Ordinert er det fem 
takkeoffer til prosjektet. På grunn av 
avlysninger av gudstjenester i 2021 ble 
det bare tre offer til NMS.

B) Menighetsmøter
Det har vært avholdt et menighetsmø-
te med orientering om det kristelige 
arbeidet i soknet. Dette var i Seegård 
kirke – etter gudstjenesten 2.mai

C) Pandemien 2021
Pandemien har også preget året 2021. 
Men menigheten har likevel fått gjen-
nomført flere begivenheter sett i sam-
menheng med året 2020.
Noen begrensninger ble det:
• 5 messefall (4 i Seegård, 1 i Nykirke, 
1 på Skihytta)
• Flere av gudstjenestene hadde be-
grensninger i antall deltakere
• Noen gudstjenester uten nattverd
• Registrering av de som møtte til guds-
tjeneste
• Ingen samling for frivillige
• ekstra konfirmasjonsgudstjenester 
samt begrensning i antall personer som 
kunne være med hver konfirmant.
• Maksimalt 50 personer på hver av de 
to julaftensgudstjenestene. På disse var 
det, som i 2020, påmelding i forkant 
slik at man hadde kontroll på hvem 
som kom og at det ikke ble for mange.

D) Årsstatistikk
Se tabell på neste side.

E) Trosopplæring
ÅRSMEDING 2021 SNERTING-
DAL MENIGHET
Trosopplæringstiltak som er gjen-
nomført i 2021:
Det er generelt GOD oppslutning om 
trosopplæringstiltakene i Snertingdal. 
Det er veldig hyggelig! Ellers har dette 
året også vært preget av koronapande-
mien.

Dåpssamtaler
Foregår før dåp enten i hjemmet eller 
i kirka. I tillegg til det praktiske som 
skal skje, snakker en sammen om hva 
dåpen betyr.

Dåpslys med korsformet lysestake i 
tre gis til alle dåpsbarn i dåpsguds-
tjenesten.

Faddere får et fadderbrev fra kirka som 
deles ut etter dåpsgudstjenesten.

Også når kirka var stengt for vanlig 
gjennomføring av gudstjenester, had-
de vi egne dåpsgudstjenester, men med 
antall tilpasset koronarestriksjonene.
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Nøkkeltall 2021 2020 2019 2018 2017
Innmeldt i DNK 3 1 1 2 ?
Utmeldt av DNK 1 2 5 0 ?
Antall døpte 15 15 14 11 20
Døpte bosatt soknet 14 14 13 7 14
Konfirmanter 20 26 14 22 23
Kirkelige vigsler 3 1 3 2 3
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 0 0 0 0 0
Gravferder 23 26 26 21 20
Nøkkeltall 2021 2020 2019 2018 2017
 Antall/ 

deltagere
Antall/ 
deltagere

Antall/ 
deltagere

Antall/ 
deltagere

Antall/ 
deltagere

Gudstj. m/nattverd 17/346 11/186 32 684 29 529 23 495
Gjennomsnittlig ant. 
Nattverdgjester pr. gudstjeneste

20,6 16,9 21,4 18,2 21,5

Gudstjenester på søndag- 
og helligdager

39/1250 34/1417 422 279 392 087 362 386

Gjennomsnittlig antall 
deltakere pr. gudstjeneste

32,2 41,6 54,3 53,5 66,3

Gudstjenester totalt 42/1365 40/1640 502 716 462 471 422 763
Gjennomsnittlig antall 
deltakere pr. gudstjeneste

32,5 41 54,3 53,7 65,8

Familiegudstjenester/
tilrettelagt for barn

6/209 3/186 6 399 4 169 5 332

Gjennomsnittlig antall deltakere pr. fami-
liegudstjeneste

34,5 62 66,5 42,2 66,4

Gudstjenester med dåp 15/528 15/420 10 596 10 565 12 882
Julaftens-gudstjeneste 2/44 2/72 2 265 2 235 2 204
Gudstjenester i påsken 3/18 0/0 3 82 3 73 3 63
Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag 0 0 0 0 0
 1/43 1/35 1 14 1 13 1 45
Gudstjenester i pinsen
Allehelgensgudstjenester 1/65 1/50 1 75 1 84 1 73
Gudstjenester for barnehagebarn 0/0 0/0 2 100 2 85 2 30
Gudstjenester for skolebarn 0/0 5/200 1 170 1 200 1 190
Konfirmasjons-gudstjenester 5/328 4/360 2 490 3 570 2 675
Konserter, musikkandakter 0/0 0/0 3 300 2 214 5 723
Gjennomsnittlig oppmøte 0 0 100 107 144,6
Konserter, eksterne arr. 3/45 1/34 4 706 4 814 0

Hjertevenn
Ungene som døpes får et hjerte med 
navn og dåpsdato. Dette henges opp i 
kirka for å minne menigheten på ansva-
ret vi har for dåpsbarna våre. Etter ca. 
to år blir ungene invitert til en hjerte-
venngudstjeneste/ myldregudstjeneste 
for å hente hjertet de fikk da de ble 
døpt.

I Snertingdal menighet startet vi opp 
med hjertevenn våren 2020. Vi har 
derfor ikke kommet til hjertevennguds-
tjenesten enda.

Babysang
Kom i gang igjen fra høsten 2021, etter 
koronapause. Kateket Hilde Engevold 
har hatt ansvar for samlingene. Anne 
Grete Skundberg og Sissel Skårstad har 
sørget for god bevertning.

Min kirkebok
Utdeling til 4-åringer på Familieguds-
tjeneste i Seegård kirke 14. november.

Kirkerotteteater i Seegård kirke
Dette skulle vært i mars/ uke 10, men 
ble utsatt til høsten, 17. september  

 
p.g.a. korona-nedstengning. Invitasjon 
i posten til 4, 5 og 6-åringer. De som 
møtte opp i kirken fikk utdelt henholds-
vis DVD film/ lydbok etter alder.

Tårnagenter for 8/ 9-åringer
Ble dessverre avlyst grunnet korona-
restriksjonene.

Bibel til 10-åringer
Utdeling på Høsttakkegudstjeneste i 
Seegård kirke 26. september.
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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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LysVåken/ adventsnatt i kirka for 
11-åringer
Dette kunne heldigvis gjennomføres 
dette året med mange sprudlende og 
engasjerte unger. LupYere var med 
og de er en viktig ressurs i gjennom-
føringen av LysVåken-arrangementet. 
De gjorde en flott innsats med lek for 
ungene, innøving av LysVåken-dansen 
og gjennomgang av Kristuskransen.

FestiHall for 13 og 14-åringer i Fjell-
hallen, og en festival hvor LupY-leder-
ne også har en viktig rolle, ble dessver-
re avlyst grunnet koronasituasjonen.

Blomstergudstjeneste til 
barnehagebarn
Ble gjennomført ved pinsetider ved 
sokneprest Jens Dale.

Barnehagegudstjeneste og 
skolegudstjeneste til jul
Ble avlyst pga. korona og en ny smitte-
bølge. Avgjørelsen ble tatt så tett inn på 
jul at en ikke rakk å lage nye digitale 
sendinger som erstatning for juleguds-
tjenestene. I stedet ble tidligere utgaver 
sendt til henholdsvis barnehage og skole.
Ligger også tilgjengelig på «Kirken-
Min.no».

Superuke
Et nytt opplegg som ble arrangert i 
Gjøvik der hele kirkekommunen var 
invitert

Supertorsdag arrangert i høst – invi-
tasjon til hele kirkekommunen, men 
enklest å delta for de som bor nærmest 
byen

Konfirmantopplæring / 
lederopplæring
• Kickoff for konfirmantene – ble av-
lyst som felles happening, men det ble 
arrangert en turne med opplegg i alle 
kirker slik at alle fikk tilbudet
• Lokalt konfirmantopplegg ble regis-
sert av lokal prest med noe støtte fra 
trosopplæringen. Det ble bestilt bøker 
til alle.
• Felles samling for konfirmantene i 
mai – avlyst
• Det var 20 ungdommer i Snertingdal 

menighet som deltok i konfirmantfor-
beredelsene og som ble konfirmert.
• Konfirmasjonsgudstjeneste foregikk i 
Nykirke 5.september og i Seegård kir-
ke 19.september. 
• Som tjenesteoppgave pleier konfir-
mantene å ha husstandsinnsamling til 
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Aksjo-
nen ble gjort om til digital løsning på 
grunn av pandemien og ble gjennom-
ført 23.mars, hvor det ble innbrakt et 
beløp med hele kr 17 930,-
• Konfirmantleir - ble gjennomført på 
TOMB i august
• LupY – Trosopplæringen i Gjøvik, 
driver et godt arbeid med lederopp-
læring av unge fra 15-19 år (året etter 
konfirmasjon). Det har vært 6 deltagere 
fra Snertingdal i 2021. Ungdommene 
gjør en stor og viktig innsats i konfir-
mantarbeidet og i trosopplæringsar-
beidet gjennom ulike varierte aktivi-
teter, eksempelvis ”Tårnagentene” og 
”LysVåken”. Les mer om LupY på 
”KirkenMin.no
 
F) Diakoni
Årsmelding for DIAKONIUTVAL-
GET i Snertingdal - 2021

Diakoniutvalg/ - og 
medhjelpere 2021 har vært:
Magnus Drogseth, Lars L. Seegaard, 
Olav Klette/ Berit Bergli, Elise Klette, 
Magnar Sjevelås. Fra Menighetsrådet 
har Lene Toppen og Britt Stensvold 
deltatt.

2021 ble nok et år preget av korona-
pandemien, med begrenset aktivitet 
hele våren. Fra høsten 2021 var det 
igjen mulig med noen aktiviteter i dia-
koniutvalgets regi.

Formiddagstreffene i Seegård kirke er 
populære, med i overkant av 50 delta-
kere totalt på det siste treffet, som er 
ny rekord! Det ble dessverre ingen treff 
våren -21 på grunn av pandemien. For-
middagstreffene startet opp igjen etter 
sommeren, med første treff mandag 
30.august. Det ble også treff 27.09. og 
25.10., mens det planlagte julemøtet 
6.desember måtte avlyses grunnet ny 
nedstengning. Vi håper på nye mulig-
heter i 2022.

Andakter/ gudstjenester i institusjon
I utgangspunktet er det andakt på Sner-
tingdal omsorgssenter hver annen uke 
ved sokneprest Berit Rinde og kantor 
Inger Schiager. Året 2021 var også pre-
get av nedstengning på grunn av pan-
demien, men etter påske har det vært 
andakter. Dagsenteret kommer og del-
tar på andaktene i tillegg til beboerne 
på avdelingene. Andaktene er populæ-
re tilbud. Noen ganger har de blitt av-
lyst på grunn av begravelser.

Fasteaksjonen
I år ble fasteaksjonen gjennomført di-
gitalt, og konfirmantene ble oppfordret 
til å spørre venner, familie og naboer 
om å støtte innsamlingen til Kirkens 
Nødhjelp. På den digitale innsamlings-
bøssen kom det inn 17.930 kr. Det er 
ca. 75 % av det som kommer inn når vi 
går fra dør til dør, så det må sies å være 
bra. Vi sier takk til konfirmantene og 
gratulerer med resultatet.

Åpen kirke lørdag 
før Allehelgens dag
Fjorårets opplegg ble videreført i både 
Nykirke og Seegård kirke med åpne 
kirker lørdag 6.november fra kl.16.00 
til 18.00. Her kunne de som ønsket 
komme til kirken, tenne lys og minnes 
sine i en stille stund. I år var det orgel-
musikk ved organistene Arnfinn Hasle 
og Inger Schiager. I tillegg var sokne-
prest Berit Rinde til stede ca. en time i 
hver av kirkene i tilfelle noen ønsket å 
prate med en prest. Dette er et lavter-
skel-tilbud Menighetsrådet og Diako-
niutvalget samarbeider om. Det var få 
som benyttet seg av tilbudet, færrest i 
Nykirke, og det vil bli vurdert nærmere 
om et tilsvarende tilbud skal gis i 2022.

Besøkstjeneste
Koronapandemien har skapt problemer 
med å komme i gang med dette tilbu-
det. Utpå høsten 2021 ble det endelig 
lempet så pass på nedstengningen at 
det var mulig gå ut med tilbudet igjen. 
Totalt meldte 7 personer seg som be-
søksvenner, mens det er 6 som har 
meldt behov for besøksvenn. Besøkene 
hos disse kom i gang i løpet av de siste 
ukene før jul og har vært velkomment 
for de det gjelder.



Diakonihuset – 
årsmelding i eget vedlegg

G) Kirkemusikk
Konserter – Menighetsrådet arrangerte 
ingen konserter dette året.

To utleiearrangement, konsert med 
Jørn Hoel og en julekonsert med Knut 
Anders Sørum.

Biri Snertingdal kantori
Koret hadde koronapause første halv-
del av året, fram til sommeren. I august 
startet koret opp igjen med kantor Inger 
Schiager som dirigent. Koret har hatt 
øvelser hele høsten, til og med tirsdag 
7.desember. Da var det ny nedstenging. 
Koret sang på menighetsbasar i Se-
egård kirke 31.10 og de deltok på guds-
tjenesten Allehelgenssøndag 2.novem-
ber, i Seegård kirke. Koret deltok også 
på menighetsbasar og Allehelgens-
gudstjeneste i Biri kirke. Den planlagte 
julekonserten i Seegård kirke, søndag 
12.desember, ble dessverre avlyst.

H) Menighetsbladet
Berit Rinde ble med i redaksjonen fra 
nr.2-2021 «På Kirkevangen» kom ut 
med 4 nummer i 2021. Dette var bla-
dets 33.årgang. Bladet trykkes hos 
Land Trykkeri på Dokka og opplaget er 
på 1250 eksemplarer. Bladet distribue-
res til alle husstander i Snertingdal og 
til 100 personer bosatt utenfor soknet 
som har tegnet abonnement på bladet.

J) Menighetsbasaren
Menighetsbasaren ble vellykket gjen-
nomført 31.oktober i Seegård kirke. 
Loddsalget ble utført av menighets-
rådsmedlemmer og varamedlemmer, 
- og innbrakte kr 57. 000,-. Dette er 
en god inntektskilde for menigheten!  
«Overhalden’s Trio» og «Biri Sner-
tingdal kantori» sto for musikalsk inn-
slag og sokneprest Berit Rinde hadde 
andakt.

4. Økonomi
Årsregnskapet er avsluttet og gjort klar 
for revisjon. Regnskapet viser at sum 
driftsinntekter i 2021 er kr 256 849,- 
mens driftsutgifter er kr 193 010,- fi-
nansinntekter er kr 404,-. Netto drifts-

resultat kr 64 243,-. Bokførte interne 
finanstransaksjoner beløper seg slik: 
sum bruk av avsetninger kr 89 579,- 
og sum avsetninger kr 89 579,- Dette 
gir et mindreforbruk (overskudd) på kr 
134 343,-

Saldobalansen pr. 31.12.2021 viser at 
menighetsrådets beholdning i bank er 
kr 753 485,- kortsiktige fordringer kr 
0,- og kortsiktig gjeld kr 8 396,-

Menighetens avsetninger i fond er 
ved årets slutt og fordeler seg slik:
Disposisjonsfond (fritt) 
kr 315 037,-
Disposisjonsfond øremerket 
trosopplæring 
kr 38 005,-
Disposisjonsfond øremerke diakoni 
kr 75 409,-
Disposisjonsfond øremerke 
kirkemusikk 
kr 6 680,-
Disposisjonsfond øremerke 
menighetsblad 
kr 175 615,-

Disposisjoner vedrørende årsregnska-
pet for 2021 foretas etter revisjon av 
regnskapet.

Fra årsregnskapet tas det med noen 
nøkkeltall knyttet til offer, innsamlin-
ger og gaver:

5. Bygg og Anlegg
A) Vedlikehold bygg og anlegg
Ordinært vedlikeholdsarbeid på bygg 
og anlegg er utført. Noe nevnes:

Seegård kirke: ny flomlysbelysning, 
fylt opp område og sådd plen rundt 

søppelcontainer, satt opp søppeldunker 
og stativer, grusing av adkomstvei, an-
skaffet glass til lyssetting av flomlys

Nykirke: ferdigstilt p-plass og murt 
opp blomsterbed, satt opp søppeldun-
ker og stativer, revet gammelt gjerde og 
planert skråning som muliggjør plen-
klipping ved p-plass, grusing p-plass, 
anskaffet glass til lyssetting av flomlys.

B) Dugnadsarbeid
Selv om det er kirkelig fellesråd sitt 
ansvar å sørge for drift og vedlikehold 
av kirker og kirkegårder, er det behov 
for lokalt initiativ til å utføre oppgaver. 
Etter innspill fra menighetsrådet ble 
det utfordret å spørre konfirmantene. 
Soknepresten fikk med seg flere, tross 
kort varsel, samt foresatte som stilte 
opp og gjorde en kjempeinnsats. Dette 
er nå lagt inn i planen for konfirmante-
ne videre.

6. Frivillige medarbeidere
Det er mange mennesker involvert i 
frivillig arbeid i menigheten i løpet av 
et år. Noe mindre aktivitet på grunn 
av pandemien har det vært. Men takk 
til alle medlemmer i underutvalg, kir-
keverter, tekstlesere, de som ordner i 
stand og bidrar til kirkekaffe, pynting 
med blomster i kirkene, medlemmer i 
kor og korps, Bygdekvinnelaget og Sa-
nitetsforeningene, misjonsarbeid - og 
alle andre, enten det er enkeltpersoner 
eller ulike lag og foreninger som på en 
eller annen måte stiller seg til tjeneste.

7. Takk
Menighetsrådet retter en varm takk til 
alle frivillige medarbeidere innenfor 
menighetsrådets arbeidsområde og til 
alle som driver frivillig arbeid i Sner-
tingdal menighet. Også en hjertelig 
takk til ansatte i menigheten gjennom 
nok et arbeidsår.

Snertingdal 16.02.2022

Kjell Josef Skundberg
Menighetsrådsleder

Hege Breang
Saksbehandler

Tekst 2020 2021
Kirkeoffer 
totalt

43 082,10 48 720,-

Kirkeoffer til 
eget arbeid

26 950,10 36 308,4

Kirkeoffer til 
eksterne formål

16 132,- 12 411,6

Andre innsamlinger 
mm (formiddagstreff) 
totalt

6 308,- 12 256,5 

Menighetsbasaren 
(bruttoinntekt)

0,- 57 000,-

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal
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SNERTINGDAL MENIGHETS-
KONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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Årsmelding for Diakonihuset, Gjøvik 2021
ved Hilde Kristin Gresbakken Jarl-
vang, Kari Karsrud Korslien og Chris-
tian Sporild

Innledning
Diakoni er en tjeneste for medmennes-
ker, skaperverket og en tjeneste for 
Gud. Diakonien har mange språk og 
uttrykksformer og bygger på prinsippet 
om at vi lever i fellesskap, at fellesska-
pet fremmer håp og at alle har talenter 
som kan bidra til innovasjon og sam-
skaping lokalt.  Kirkens diakoni ble 
hardt rammet gjennom nedstegningen 
av Norge. Vi har i 2021 tatt forholds-
regler og fulgt anbefalinger. Vi er også 
vårt ansvar bevisst når smittesitua-
sjonen tilsier avlysninger. Vi merker at 
vi har nådd ut til flere dette året og har 
fått etablert viktige kontakter i kommu-
nen som henviser til oss.  

Diakoniutvalg og menighetsråd har 
bidratt positivt til nytenkning også i 
denne perioden. Vi har i samarbeid 
arbeidet med hovedsatsningsområde-
ne. Diakoniutvalgene har gjennomgått 
lokale diakoniplaner og Diakonihuset 
Gjøvik har lagt til rette for kirkekom-
munens virksomhet innen sorg og sam-
taler, musikk og diakoni, grønn diakoni 
og utvikling av lagspill og fellesskaps-
kultur. Besøkstjenesten og sorgstøtte-
arbeidet har tilrettelagt for samtaler på 
telefon og på nett i perioder med neds-
tegning og hatt en kontrollert opptrap-
ping på møter mellom mennesker etter 
åpningen av samfunnet. I desember har 
vi igjen tatt våre forholdsregler.

Sorgstøtte arbeid
Våren 21 hadde diakon Kari K Kor-
slien og kreftkoordinator Karin Ham-
mer grupper på nett. Erfaringene med 
gruppe på nett var positive. I løpet av 
året har også vi også rekruttert frivilli-
ge sorggruppeledere fra Vardal og Biri 
menigheter. Høsten 21 har vi hatt ytter-
ligere to sorggrupper. En har vært i En-
gehaugen og en på Rådhuset. I sorgstøt-
tearbeidet har vi prøvd oss fram med 
brosjyrer for arbeidet, personlige brev, 
og samarbeid med prestene om å gi ut 
informasjon. Praksis er at det sendes ut 
invitasjoner til alle pårørende som har 
mistet noen siste år.  Det etableres nye 
grupper hvert halvår. Gruppene samles 
8 ganger og følger i det vesentlige et 
kursopplegg fra seksjon for sorgstøtte 
ved Akershus universitetssykehus. Di-

akonihuset har et særdeles godt sam-
arbeid med kommunen om grupper og 
individuell oppfølging. Diakonihuset 
er også med i Sorgalliansen og sentrale 
fora for sorgstøtte i bispedømme gjen-
nom diakoniarbeider Christian Sporild.
Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er et tilbud for alle 
menighetene. Det er 12 besøkere og 
man forsøker å bygge ut tjenesten etter 
en modell om lokal tilhørighet. Sner-
tingdal er foregangsmenighet og har 
gjort et betydelig arbeid for å rekruttere 
og kartlegge behov. Det er ønskelig at 
de ulike menighetene ved hjelp av me-
nighetsråd og diakoniutvalg, utvikler et 
tilsvarende tilbud. Ansvarlig for besøk-
stjenesten er Christian Sporild. Hver 
menighet har en besøksansvarlig i sitt 
MR som også representerer diakoni-
en. Diakon Hilde Kristin G. Jarlvang 
har faste møter med lindrende enhet på 
Haugtun.

Allehelgensøndag
Diakonihuset prioriterer å være til stede 
og medvirke på Allehelgensøndag. Vi 
bidrar gjerne med bønner, lystenning, 
tekster og annet. Det er en forutsetning 
at prestene planlegger i god tid så vi får 
en oversikt og kan prege samlingene. 
Vi deltar også på temakvelder om sorg. 
I år var denne kvelden i Hunn menighet 
og kommunens kreftkoordinator holdt 
foredrag om sorg.

Åpen dag
Åpen dag er en møteplass med mulig-
heter for å ta en kopp kaffe/te og va-
fler. Det åpner klokka 11, har en liten 
programbit klokken 12 og avsluttes 
klokka 13. Programmet har vært kul-
turelt og informativt med besøk uten-
fra. Program kunngjøres på Facebook. 
På Åpen dag kan man være så lenge 
man vil. Det er mulig å være frivillig 
vaffelsteker, hjelpe til med opprydning 
og kaffekoking. Det er rikelig tid til en 
prat og det blir litt påfyll i form av kul-
turelle innslag og samtale om relevante 
temaer.  Det er 4 faste frivillige knyttet 
til arbeidet som gjør en god jobb med 
å skape en inkluderende og vennlig at-
mosfære, og diakoniarbeider og diako-
ner alternerer på å ha et hovedansvar. 
Det jobbes systematisk med å gjøre 
tilbudet mer kjent blant aktuelle grup-
per. Etter økt smitte i desember har vi 
avlyst da ingen har tilviste plasser på et 

samvær av denne karakter. Men vi står 
i kontakt med de som benytter tilbudet.

Supertorsdag
Diakonihuset har forpliktet seg til å del-
ta på supertorsdag, et etter-skoletid-til-
bud for 4 – 7 klassinger, og organisere 
frivillige til servering. Samlingene vi 
har sammen med trosopplæringen før 
jul vil danne grunnlag for hvordan ar-
beidet følges opp videre. Det har vært 
fra 30-40 deltagere, LupY har bidratt 
og Diakonihuset har rekruttert 5 frivil-
lige og deltatt med 2 ansatte. Diakoni-
huset ønsker å videreføre arbeidet som 
er viktig for barn og et sted der unge 
ledere og andre frivillige kan ta an-
svar og utvikle et sosialt og godt tilbud 
sammen med barna.

Hobbygruppa
Diakonihuset har hobbygruppe i kjel-
lerstua på Engehaugen. Foreløpig er 
hobbygruppa 2. mandag i mnd. mellom 
18-20, men det vurderes fortløpende 
om frekvensen skal økes.

Utstillinger
Vi har et formalisert samarbeid med 
Gjøvik maleklubb. De skifter utstillin-
ger to ganger i året i våre lokaler. Ma-
leklubben har også deltatt med innslag 
på Åpen dag om kunsten og er positive 
til samarbeidsprosjekter.

Adventskalender
Diakonihuset har hatt ulike former for 
adventskalendere som innslag fra de 
ulike menighetene på video, juletre 
med julepynt i vinduet, opplesning av 
adventsfortelling. I år har Kari K Kor-
slien skrevet en adventsfortelling som 
medlemmer av maleklubben har illus-
trert. Responsen har vært svært positiv. 
Vi har fått mange bidrag. Nå håper vi 
fellesråd, menighetsråd, diakoniutvalg, 
kollegaer og andre Liker og Deler når 
dette publiseres på vår Facebook- side 
Diakonene i Gjøvik.

Julegrantenning 
Det var tradisjonen tro julegranten-
ning på Engehaugen 1.12. Det er et 
samarbeid mellom Sørbyen barneha-
ge og Diakonihuset, med sang, gløgg 
og pepperkaker. Programmet inngikk i 
Åpen dag.

Unge voksne
Det er vokst fram et behov for et unge-

3
PÅ KIRKEVANGEN

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

Velkommen til musikkandakt
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt til musikkforeningen
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voksne - arbeid på tvers av menighete-
ne. Etableringen har skjedd gradvis 
og har hatt en del utfordringer i koro-
naåret, men man har brukt tiden til re-
lasjonsarbeid og strategiutvikling. Det 
er nå etablert en gruppe som arbeider 
med dette.

Musikk og diakoni
Det arbeides med Musikkmøteprosjek-
tet som handler om sang og musikk på 
tvers av generasjoner. Kirken gjennom 
trosopplæring og diakoni har utviklet 
et program som kan tas i bruk der in-
stitusjoner og barnehager bidrar. Det 

har i år vært flere møter med politike-
re, forskere og institusjonsledere, både 
i helse, omsorg og velferd og i kultur 
og oppvekst. Prosjektet har vokst ut 
av babysang og foreldres engasjement 
til institusjonsbesøk. Musikkmøtepro-
sjektet i Gjøvik er foregangsprosjekt 
på å utvikle musikkmøter videre med 
så vel førskolebarns- og skolebarns 
frivillige bidrag. Arbeidet påvirkes av 
smittesituasjonen, men utviklingen av 
prosjektet fortsetter. Det er innovativt, 
ressursorientert og bidrar til kultur-
utveksling.  Alle har noe å bidra med 
ut fra sin alder og situasjon. Prosjektet 

gjør barn oppmerksomme på sitt sam-
funnsansvar og talent for frivillig med-
virkning.

Annet – litt av hvert
Vi ved Diakonihuset støtter opp og  or-
ganiserer sammenkomster, inviteres til 
sang og musikkoppdrag i organisasjo-
ner/menigheter og organiserer fagkon-
feranser. Vi får undervisningsoppdrag 
og forespørsel om veiledning, er med i 
referansegruppe for forskning på frivil-
lig arbeid i kirken, sitter i Sorgalliansen 
og deltar i grupper for sorgarbeid og for 
arbeidsveiledning i bispedømme.

Når du går inn på kirketorget i Seegård kirke har du på ven-
stre hånd et stort håndknyttet veggteppe med motiv : « Jesus’ 
innstiftelse av nattverd»

Teppet er 2 x 3 meter og er et kunststykke laget av kvinner 
i Skogheimsgrenda. For å finne ut litt om teppets opprinnelse 
tar jeg en prat med Judith Fruseth, den eneste gjenlevende av 
de som sto bak det store arbeidet.

Judith forteller at hun sammen med Olaug Ødegård fant an-
nonse for teppet i et blad (Familien).

De ble enige om at dette kunne være mulig å gå sammen 
med flere om å lage, og videre gi som gave til bedehuset Em-
maus. De bestilte derfor teppet og tok fatt på det store arbei-
det.

Arve Ødegård var skyss-kar og hentet pakken, og ellers bi-
sto han med praktiske ting under arbeidets gang. De fikk hus-
rom hos Marte og Konrad Skundberg hvor de satt sammen og 
knyttet når de hadde tid. Det gikk både vår, sommer og høst 
med før arbeidet var ferdig. De som gjorde arbeidet med å 
knytte teppet var, i tillegg til initiativtakerene: Marte Skund-
berg, Emma Drogseth, Julie Lønstad og Olaug Skundberg

Materialer til teppet kom fra «Readicut» Oslo, med påmalt 
teppe og ferdig oppkuttet tråd i passe lengder, nok til ca 10900 
knuter. Det ble mange trå-
der, i mange farger, som 
skulle brettes dobbelt og 
knyttes på rett plass.

Det ferdige teppet ble 
så gitt i gave til Bedehu-
set Emmaus i 1985. Den 
videre historien er at med 
ny kirke ble noe møtevirk-
somhet flyttet dit, og det 
ble etter hvert vanskelig 
å holde videre drift i be-
dehuset.  Det ble besluttet 
lagt ned, og videre solgt.

Teppet ble da gitt videre 
til utsmykning i den nye 
kirka i 2007, og har fått en 
fin plass på kirketorget.

Tekst og foto 
Turid Skundberg

Nattverdsteppet i Seegård kirke
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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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Fruseth 
var med å 
laget det store 
nattverds-
teppet som 
henger i 
Seegård 
kirke



Lyrikkhjørnet
Det er februar, sola skinner fra en blå 
himmel ned på et vakkert vinterland-
skap med snødekte trær og hvite vid-
der. Mange er smittet av omikron, men 
samfunnet har åpnet opp igjen. Det går 
mot vår…

Mye er fint…, men vi ser også etter-
virkninger av to år med corona. Men-
nesker har vært mer isolerte, ensomhe-
ten har økt. Derfor er det viktig å ha 
tanke for menneskene rundt deg, ta 
kontakt, skap fellesskap…

Diktene denne gang har dette temaet 
som fellesnevner:

Hvis du vil – av Rolf Jakobsen
Har du varme
nok?
Du har,
søvnen, tankene
er gitt deg gratis.
Men varmen i deg
må du gi
og gi igjen.

Også du
kan si et ord om glede.
Du har en hånd,
varm,
hvis du vil.

Om å bera – 
av Jan Magnus Bruheim
Skapte er vi te å bera,
og lette børene for kvarandre.
Til fånyttes lever ingen.

Men vår eigne bører
skal vi bera åleine.

Stor og verdifull er sorgi
som ikkje kan delast av andre.
Men fattigsleg, liti og arm er den glede
som du vil ha åleine.

Hjelpelaus er den
som ikkje har nokon å hjelpe,
og vera god mot.

Lik tre utan sevjestraum
turkast han inn.

Den mannen ber tyngste børi
som ingen ting har å bera.

Tung tids tale – 
av Haldis Moren Vesaas
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka, så er ho ikkje
lenger berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror
din, må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt,
nokre få forfrosne,
at du er varm!

Husk ordtaket; «Den største gleden du 
kan ha, det er å gjøre andre glad!».

Tekst: Elisabeth Kruse

Min salme
Jeg velger meg salmen ‘’Det finnes en 
dyrebar rose’’ som står på nr 103 i sal-
meboka. Det er en salme som vi sang 
mye i koret for en del år tilbake, og 
som vi likte veldig godt. Nå har vi tatt 
salmen fram igjen i forbindelse med 
en påskesangkveld koret inviterer til 
i Seegård kirke søndag 3. april. Sal-
men har en nydelig melodi som Egil 
Hovland har komponert, og Svein 
Ellingsens tekst ble for meg en tekst 
til trøst i dagens situasjon med krig i 
Ukraina.

Jeg sender stafettpinnen videre til 
Magnar Sjevelås.

hilsen Ole Jakob Rustad

Det finnes en dyrebar rose 
som aldri skal visne hen, 
den trosser all frost på jorden
og blomstrer og blomstrer igjen.

 Den blomstret ved foten av Sinai
for Moses, med flammende ild;
den brennende busk var Guds løfte
om frelse, da alt stod på spill. 

Den blomstret i Betlehems vinter,
den blomstret i Nasarets vår,
den blomstret som flammer i torner 
i Golgatas blødende sår 

Den blomstrer fremdeles i verden
og dufter av sommer, til trøst
for alle som bøyes av smerte
i jordlivets nakne høst 

Å, brennende rose som blomstrer
i kulde i smerte og savn!
Å, hellige tegn på jorden!
Guds kjærlighet er dens navn

Av Svein Ellingsen:



– Pass deg 
for trappa!

– Hvilken trapp-
   app-app-

app …

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her feirer de første kristne nattverd. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Asbjørn Tønnesen

VitserVitser

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

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

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

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

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

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

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Kan du hjelpe Gulliver gjennom labyrinten?

LabyrintLabyrint

Et egg fikk 
se seg selv i et 

speil.
– Å nei, jeg har blitt 

et speilegg!

– Greier du å 
tegne en rett strek 

med en linjal?
– Selvfølgelig!

– Godt gjort! Jeg 
greier det ikke 
uten blyant. 
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Oppslagstavla
«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Servering av gløgg og pepperkaker.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

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

Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap

Aut. regnskapsfører

Erik Hasli
Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal

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

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

Bruk våre
annonsører -

de støtter
”På Kirkevangen”

Sentrum blomster
Snertingdal

- mer enn bare blomster
tlf 61 18 03 70

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 10.00-17.00

Lørdag
kl. 10.00-14.00

Utkjøring alle dager

l Blomster
l Interiør
l Smykker

l Klær
l Garn fra Sandnes og Drops

erik@ehasli.no

Bidra til lokale
arbeidsplasser og bosetning

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

Bruk våre annonsører – 
de støtter «På Kirkevangen»

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

Senteret er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede

Saltrening/egentrening/ 
treningsveiledning/ungdomstrening

Bevegelse, balanse, styrke, 
kondisjon og glede

Gavekort og klippekort

trimsenteret@online.no
954 94 713

Autorisert regnskapsførerselskap
Ditt lokale regnskapskontor!

Vi utfører alle regnskapstjenester
(Bokføring, fakturering, lønn, 

årsoppgjør, konsulenttjenester mm)
for alle selskapsformer innen

Landbruk og annen næringsvirksomhet.

Andreas Ekern 971 16 275 
Knut Røkke 456 13 176

 
post@mjosenregnskap.no

For mer informasjon: 
www.mjosenregnskap.no

Kontoradresse fra jan 2019: 
Fautvegen 11, 2836 BIRI

* Blomster
* Interiør
* Garn
* Klær

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

Biri
Birivegen 79
tlf: 611 85 232

Snertingdal
Snertingdalsvegen 1726
tlf: 611 80 370

Rigmor Skaug - 48 44 62 32
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juleklem fra
Åse Irene
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STEIN BRATENG
REGNSKAPSKONTOR

Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal

Tlf. 611 38750

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

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

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

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

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og

Flemming Kristiansen
(viet i Biri kirke)

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

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

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

Utfører alle tjenester
ved dødsfall, begravelse

og kremasjon i
hele distriktet.

Snertingdal
Hjemmebesøk, blomster
og salg av gravminner.

Prisgunstig

Vakt hele døgnet:
61 18 31 03

Bekkelund

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Vi skreddersyr turer 
          etter kundens ønsker

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

Tlf. 90596405

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

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

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

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

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

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

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

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

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

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

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

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

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

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

2838 Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86

Skonnord Gård
HELSE- OG MILJØVENNLIGE

PRODUKTER
Ring tlf. 990 00 502 Snertingdal

Tlf. 611 84536   Mobil 416 79 780

Snertingdal Helsesenter
Tlf. 611 34 900

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

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

Mobil 41 45 99 41

2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Snertingdal Menighet - litt ditt!
Garantert utbytte:Les Johannes

kap. 1, v. 12 i Bibelen

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

Tlf. 611 81415                 Tlf. 611 19714

snertingdal.no
Et nettsted for snertingdøler

og andre folk!

Trond Are Lisbakken
Ole Wilhelm Skundberg

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

KOKSLIEN 
MASKINSERVICE

Øvre veg 541
2838 Snertingdal

h.einar@online.no
930 40 123
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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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03. april
Nykirke kirke kl 12:00
4. søndag i fastetiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Kirkemusikkarbeid

10. april
Seegård kirke kl 12:00
Palmesøndag Gudstjeneste
Hanne Moesgaard Skjesol
Takkoffer Sjømannskirken
                 
14. april
Seegård kirke kl 19:00
Skjærtorsdag Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Menighetsarbeidet
Kveldsmat i kirken.

15. april
Nykirke kirke kl 12:00
Langfredag Gudstjeneste
Berit Rinde

17. april
Seegård kirke kl 12:00
Påskedag Høytidsgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Det Norske Misjonsselskap

24. april
Seegård kirke kl 12:00
2. søndag i påsketiden
Barnas påskegudstjeneste.
Berit Rinde
Takkoffer Trosopplæringarbeid

01. mai
Seegård kirke kl 12:00
3. søndag i påsketiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Kirkens SOS Innlandet

08. mai
Seegård kirke kl 12:00
4. søndag i påsketiden
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Menighetsarbeidet
Menighetsmøte rett etter gudstjenesten.

17. mai
Seegård kirke kl 10:00
17. mai Familiegudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Kafe Kampen i Gjøvik

22. mai
Betel kl 12:00
6. søndag i påsketiden
Gudstjeneste Berit Rinde
Takkoffer Betel Bedehus

29. mai
Nykirke kirke kl 12:00
Søndag før pinse
Gudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Menighetsarbeidet

05. juni
Seegård kirke kl 12:00
1. Pinsedag Høytidsgudstjeneste
Berit Rinde
Takkoffer Det Norske Misjonsselskap

19. juni
Seegård kirke kl 12:00
2. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Hanne M. Skjesol

26. juni
Redalssætra kl 11:00
3. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste
Hanne M. Skjesol
Takkoffer Kirkens SOS Innlandet

Kirkekalender

Frist for stoff 
til neste nummer er

mandag 30. mai

Planlegger alle typer interiør 
Interiør butikk/ Egen systue 

TSH Interiør Design 
v/ Torill Sogn Haug Interiør arkitekt MIAF 

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

14 design, i tilsammen 
23 ulike fargekombinasjoner. 

Nytt design: «LILLESAND»

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

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

NYTT
DESIGN!

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


