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33. årgang

Ny prest i vår menighet

Første Pinsedag 23. mai, ble Berit Rinde satt inn i tjenesten som sokneprest i Snertingdal og Biri. Innsettelsen har vært utsatt på grunn av pandemien, og også denne
gudstjenesten var påvirket av smitteutbrudd i bygda. Flere hadde ønsket å være
tilstede, men ble stoppet av karantenebestemmelsene. Foto: Turid Skundberg.
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I
fokus
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Andakt
I fokus nå

Bibelens budskap kort oppsummert lyder: «Du er elsket av Gud!»
Kjærlighet går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. «Med evig kjærlighet
har jeg elsket deg», sier Gud til deg. (Jeremia 31,3). At kjærligheten er evig,
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Oppslagstavla

Oppslagstavla
Konfirmasjon 2020

«Vi synger jula inn»

Nykirke kirke 05.09. KL. 11:00
Mikal Trønnes Nygård
Simen Christensen
med
BiriHole
Snertingdal kantori søndag
Emil
Alund
13.desember
kl. 19.00 i Seegård kirke.
Sivert
Elias Aaslund
Ferdinand
Thoresen
Fjelldal
Servering
av gløgg
og pepperkaker.
Herman
Thingbø
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Rikke Strandvik-Sveum
Alle er velkommen.
Sondre Markus Øversveen
Adrian Åslund-Brobakken
Sigrid Aalseth
Emilie Christensen

Juletrefest i
Seegård kirke

Seegård kirke 19.09. KL. 11:00
Helene Kokslien
Vilde Henriksveen
Velkommen til juletrefest
Per Emil Haslemandag
Sviund 28. desember i
Halvor Austdal
Seegård kirke kl.17.00. Mye
Ole Anders Hasle Sviund
gang rundt juletreet, andakt
Lina Ulvesveen
og
bevertning.
Ruth Bratlien
Arr: Sanitetsforeningen
og
Håvard Jægersborg
Nyseth
Sandra Helenemenighetsrådet.
Alund

Formiddagstreff

Juletrefest på Betel

TREFFTID
I SEEGÅRD
KIRKE
Velkommen
til tradisjonell
juletrefest på

De torsdagene jeg ikke er opptatt med
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
gravferd, blir jeg som regel å treffe i
rundt
juletreet
og-15.00.
andakt ved Solveig
Seegård kirke
mellom
kl. 12.30
Stikk gjerneGrandhagen.
innom for en Bevertning,
prat! Hvis åresalg og pakke
barna.
Arr:
du vil være til
sikker
på å treffe meg,
er Bedehusforeningen
det best å avtale tid noen dager i forkant, når jeg vet hvordan det ligger an
med gravferder. Det er også mulig å
avtale tid for samtale på andre tidspunkt hvis du ønsker det.

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal

Vennlig
hilsen Helge
Berit prest.
I 2001
opprettet
Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, historie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige formålSnertingdal
tilknyttet Nykirke,
herunder alminnelig
misjonsforening
harmenigmøter slik:
Tirsdag 31.8.
kl. 19.00. Misjonsmøte
Opperudsom
hos Normann
hetsarbeid.
Legatstyret
utgjør fire v/Kari
medlemmer
er
29.9. kl.legatet.
19.00. Misjonsmøte v/Arnfinn Røyland på Betel
satt Onsdag
til å forvalte
Alle ermidler
velkommen
Legatets
skal brukes til tiltak som normalt ikke
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
Hjemmets Venner vil takke for pengegavene vi fikk ved Anny
I 2016
skal det deles ut midler av legatets avkastning.
Kvernsveens og Oddbjørg Rolands begravelse.

Begrunnet
søknad sendes styrets leder Per
Med hilsen
Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Kristenstuen,
Åse Irene Engen
Leder i Hjemmets
Venner
Snertingdal
innen 31.
12. 2015.

Snertingdal Bygdekvinnelag

Har du husket å betale På Kirkevangen?

for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
for dagen,
et kåseri, åresalg og ei romsÅseord
F. Rognstad,
sekr.
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innholdet på treffet.

2015
Takkgjennom
til alle som vil
støtte !oss.

takker hjerteligst for pengene som kom inn på årets
Kreftinnsamlingsakjonen. Denne gangen var det en digiFormiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
tal innsamlingsaksjon og vi fikk inn kr 6000,-.

Kløverturer høsten 2021

Vi Snertingdal
ønsker at disse
formiddagene
skaligjen
væretil kløNedre
Sanitetsforening
inviterer
verturer
høstenog
2021.
Konseptet
er fortsatt
aktivitet
uformelle
sosiale
samlinger.
Dufysisk
er hjer– sosialt
fellesskap.
Vi
møtes
ved
Skogtun
klokka
12.00,
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
går og
en tur
og
har
kaffespleis
etterpå.
Det
blir
kløverturer
kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
på følgende torsdager: 26. august, 9. september, 23. septo timer.
tember, 7. oktober, 21. oktober, 4. november, 18. november og 2. desember.
Trenger du skyss kan du ringe John Olav
tlf. 408
27011.til å delta!
Du Skard
er hjertelig
velkommen

Datoer for vinter/ vår 2016:
25.
januar
Snertingdalstreff
og
29. februar
Nedre
Snertingdal historiegruppe
25. april
Onsdag 11. august kl. 18.00: Rusletur til Ringsrudsetra.
30. maipå Lindheim kl. 17.30
Frammøte

Lørdag: 4. september rusletur langs den gamle Postvegen
Hilsenomfra
oss i til
diakoniutvalget
fra Ekern
Volden
Kvekasetra. Klokkeslett og framv/John
Olav senere.
møtested
annonseres

PÅ KIR
KEVAN
GEN

Snertingdal Sanitetsforening

Kontingenten på menighetsbladet «På Kirkevangen» er kr
200,-vil
innenbygds
kr 250,de som sendes
ønske og
alle
En for
Gledelig
Jul utenbygds.
Større og mindre beløp mottas også med takk. Bankkonto nr.
og Et Godt
Årbruke
2016
! nr. 111901 merk På
er 2010.27.02175.
DuNytt
kan også
vipps
kirkevangen.
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid

Hilsen oss i styret

Hilsen menighetsrådet

Velkommen
Fasteaksjonen til musikkandakt

I år ble fasteaksjonen
og konfirmantene
i Nykirke
søndag 20.gjennomført
desember digitalt
kl.19.00.
ble oppfordret til
å spørre venner,
familie og naboerHaraldur
om å støtte
Medvirkende
Snertingdal
Musikkforening,
innsamlingen til Kirkens Nødhjelp. På den digitale innsamlingsØrn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
bøssen kom det inn 17.930 kr. Det er ca. 75 % av det som komAasheim
og vi
Lars
mer inn når
går Wold.
fra dør til dør så det må sies å være bra. Vi
Kollekt
til
musikkforeningen
sier takk til konfirmantene og gratulerer med resultatet.

Midtre Snertingdal Sanitetsforening

Eldrefest i nærmiljøparken 11. august kl. 11.30.
Andaktstelefonen
Kirkens SOS
Bevertning, underholdning ved Monica og Rune Torp og

Ring
38 09 17 00
loddsalg
Tjenesten er gratis
VELKOMMEN!

Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300
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Biri Snertingdal kantori

I fokus nå
Prestenes ferie

SNERTINGDAL
MENIGHETSNå har sangstemmene
hatt en lang, ufrivillig hvil - og det er
KONTOR er felles kontor for
tid for en høst der sang atter står på timeplanen. Biri SnerPrest og menighetsråd.

Hanne M. Skjsol har ferie fra 21. juni til og med 11. juli og
fra 19. til og med 25. juli.
Berit Rinde har ferie fra og med 12. juli til og med 1. august.

I denne søte førjulstid....

tingdal kantori starter opp igjen med øvinger i Seegård kirke
tirsdag 24. august klokken
19.00, med Inger Schiager som
MENIGHETSKONTORETS
BESØKSADRESSE:
Høsten er fin.
dirigent. Seegård
Nye og krk,
gamle medlemmer ønskes velkommen
til Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespraFormiddagstreffene i Seegård kirke starter opp igjen manSeegårdsvegen
106
en hyggelig sanghøst!
Det tas forbehold om atkende,
smittetallene
står
igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har visTlf. 61 13 35 70
dag 30. august kl.11.00. Det blir treff 27.09. og 25.10., med
fortsatt er lave og at anbefalingene fra myndighetene
net. Alt åpner
dette har en
egen stillhet
gir megDet
fred
sjela. om koronajulemøte
mandagsom
6.desember.
tasiforbehold
for korsang. Kirkekontoret,
POSTADRESSE:
situasjonen til høsten. (Se nærmere omtale inne i bladet.)
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81

Gullkonfirmanter

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.

Menighetsbasaren

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
Det blir felles gudstjeneste for gullkonfirmanter fra kull 1970
blir søndag 31.oktober. Loddsalg starter i løpet av juni. Lodd
Åpent mandag - fredag
Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
og
1971
søndag
3.
oktober
kl.
12
i
Seegård
kirke.
Etter
gudskan også kjøpes digitalt og betales med Vipps til Snertingdal
kl. 09.00 - 14.00.
men
jeg
føler
at
jeg
har111901.
god tid.
Ikke
er det
sikkert
tjenesten
blir
det
samling
i
hvert
sitt
rom
for
hvert
kull.
sokn
NB!
Merkes
med
LODD.at jeg skal gjøre så
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Mandag er fridag for prestene.
med å lage det fint til jul.
Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
Ny prest i vår menighet
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
ANSATTE I MENIGHETEN:

Menighetsrådsleder
Kjell SkundGunnarsson, Haraldur Ørn
Sokneprest Snertingdal og Biri
berg
ønsket Berit hjertelig velkomTlf. 40 61 58 20
men
i Hg747@kirken.no
vår menighet, og leste tilE-mail:
haraldurgunnarsson@gmail.com
settingsbrevet
fra Biskop Solveig
Skjesol, Hanne Moesgaard
Fiske.
Prost
Ovesen talte
Sokneprest
i Biri ogStein
Snertingdal
Tlf. 47 om
95 90en
25 omsorgsfull og engavarmt
E-mail: Hs677@kirken.no
sjert
Berit,Inger
som har funnet seg godt
Schiager,
Kantor
i
Snertingdal
og Birii menigheten,
til rette i fellesskapet
Tlf. 91 18 26 83
ogE-mail:
i kontorfellesskapet
på Gjøvik
ls325@kirken.no
Skard,
John
Olav
kirkekontor. Sokneprest i Biri og
Diakon i Snertingdal og Biri
Snertingdal
Hanne M. Skjesol delTlf. 40 82 70 11
E-mail:
Js429@kirken.no
tok
også.
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44
37 59
Berit
Rinde
holdt
E-mail: Am925@kirken.no
preken,
og tema var
Nygård, Laila
Menighetssekretær
Den
hellige Ånd. PinTlf. 48 06 89 72
sedagen
er en festdag
E-mail: Ln435@kirken.no

i kirken, og den røde
NGEN
A
V
E
K
fargen på
kirketekKI• etRblad for kirke og bygd i Snertingdal
PÅbrukes
stilene
denne
Utgiver:som
Snertingdal
dagen,
en avMenighetsråd
de
ANSV.
REDAKTØR:
Bernt
Nygård
få i kirkeåret.
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE:
Haraldur Ørn
Pinsen
er Gunnarsson,
kirkens Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
fødselsdag
og feires
Turid L. Skundberg.

verden
over. Vi er en
BANKKONTO: 2010 27 02175
del
av det store felBladet sendes alle husstander i Snertingdal
lesskapet,
vi (men
skal alle beløp motBladpenger og
kr 200,tas med
takk).
Utensoknsboende
kan
være
med
på
å
brinabonnere på bladet for kr 250,-.
ge budskapet videre;
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
budskapet om at Gud
4
2

En juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På

er nær.
Vi fårlå Guds
ånd i gave
3. vers
Måne
forteller detjuletreet
det pakker,
og ennår
varvi
spesielt
stor.av
Aldri
harog
velsol
middagen
blirtatt
døpt.
Dermed
er skulle
vi ikkevi aleine.
te: Ånden
levende,
varm
så lang
tid. Så
gå rundt juletreet,
måvår
vite.trøst,
En liten
ring med
DetPinse
hjalp ikke
om katta
heller,
nåddetaler
ikke om
rundt.
Gudtreerstykker.
med oss.
handler
om var
Ogmed
Hellig
ogvisterk,
Gud.
Alle julesangene
skulle
synges,
og juleevangeliet
lesesdag
før det
vardag.
tid for
bevegelse.
I bibelens
språk
brukes
Bærer oss frem
etter
Herå
åpne
pakker.
samme ord for vind, pust og ånd, ren vår Gud vil vi takke.
og det er noe vi ikke kan se. Vi kan
endelig
tok ånd,
fram pakka
jeg ventet
på klarte
nesten ikke avsluttet
å få
ikkeDasefarDen
hellige
men Den
Åndens
fruktjeg
er Kjærlighet
av
papiret.
Men
inni
var
det
en
eske,
og
da
jeg
åpnet
den
lå
det
en
skinhellige ånd satte disiplene i beve- Berit prest.
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
gelse
og ga dem frimodighet til å
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
fortelle om Jesus. Pinse handler om Tekst og foto: Turid Skundberg
har vært til stor glede i livet mitt.
at Jesus kommer til oss gjennom
DenI hellige
ånd.
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 situasjonen 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

EN
EVANG
K
R
I
K
PÅ

Oppslagstavla

Formiddagstreffene i
Seegård kirke
Tekst: Magnar Sjevelås

«Vi synger jula inn»

Det ble et lengre opphold i formiddagstreffene
enn noen
av oss
trodde dakantori
vi måttesøndag
«stenge ned»
med Biri
Snertingdal
i mars
2020.
Smittesituasjonen
har
13.desember kl. 19.00 i Seegårdsvingt
kirke. i alle
disseServering
månedeneavetter
utbruddet,
og hver nedgang
gløgg
og pepperkaker.
i antall
smittede
er
like
sikkert
blitt gratis.
fulgt av en
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn
stigning
tallene
igjen. Nå ser det imidlertid ut til
Allei er
velkommen.
at alt går riktig vei, og ENDELIG er det tid for å
tenke Formiddagstreff i Seegård kirke igjen.

i
Med forbeholdJuletrefest
om at smittesituasjonen
utvikler
seg like positivt framover og myndighetene ikke
Seegård kirke
kommer med nye innstramninger, blir det formidtil juletrefest
dagstreff igjenVelkommen
fra august av.
Som tidligere er det
mandag 28. desember i
den siste mandagen i måneden som er aktuell. De
Seegård kirke kl.17.00. Mye
planlagte treffene
til høsten blir mandagene 30.
gang rundt juletreet, andakt
august, 27. september
og 25. oktober, alle dager
og bevertning.
kl. 11.00. I november
blir det ikke noe
Arr: Sanitetsforeningen
og treff, men
det blir et julemøte
mandag
6.
desember
i stedet.
menighetsrådet.
Så får vi håpe at «pandemien holder ord» slik at
myndigheten kan fortsette å åpne opp samfunnet
framover og at vi alle kan treffes på normalt vis
igjen.

Formiddagstreff

Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romslig pause med suppe, kaffe/ kake er innholdet på treffet.

Nye krakker ved
Seegård kirke

Menighetsrådet
har
kjøpt
5 nye krakker
impregVi ønsker at
disse
formiddagene
skali være
nert tre
og plassert
rundt samlinger.
på kirkegården.
Et fint
uformelle
og sosiale
Du er hjertiltak for
de
som
vil
sette
seg
ned
og
kvile.
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

PÅ KIR
KEVAN
GEN

Juletrefest på Betel
Min salme
Velkommen til tradisjonell juletrefest på

Betel 3.juledag
Det blir
mye gang
Takker for stafettpinnen
frakl.18.30.
vår dyktige
gravferdskonrundt
juletreet
og
andakt
ved
Solveig
sulent, Synnøve. Salmen du hadde valgt var ukjent for
Bevertning,
meg. Den erGrandhagen.
veldig fin/god
for den åresalg
som erogi pakke
en fersk
til barna.
Arr: Bedehusforeningen
sorgprosess – «Alt ble med ett så stille».

Den salmen jeg har valgt er en fra gamle NKS si sang-

Helge
legatogfor
bok nr.719Raaholdts
av Helga Ingebretsen,
heter «Gå omkring
i Jesu navn.
Hjelpe, trøste, stille savn». Grunnen til at
kultur
i Snertingdal
denne er litt spesiell for meg er at den ble kalt «Søster-

I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
sangen». Da jeg gikk på sykepleieskolen for ca. 50 år
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, hissiden,med
sang
vi på
denne
ganske ofte.
torie,
vekt
lokalhistorie,
idrett og kirkelige formål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menigGå omkring
i Jesu navn.
hetsarbeid.
Legatstyret
utgjør fire medlemmer som er
Hjelpe,
trøste,
savn.
satt til å forvaltestille
legatet.

Vise medynk, tørre tårer.
Lege altmidler
som hjertet
sårer.til tiltak som normalt ikke
Legatets
skal brukes
dekkes
av det ioffentlige.
kan ikke søkes til
Virke sådan
det stille,Legatet
driftsmidler,
men
til
spesielle
investeringer.
det var det jeg gjerne ville.

I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning.

Lokke smil av tårer frem.

Begrunnet
søknadskape
sendes
styrets leder Per
For en hjemløs
hjem.
Gilbergsrovegen
Kristenstuen,
Dele noens savn og smerte. 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Tenne håp i motløst hjerte.
Virke sådan i det stille, det var det jeg gjerne ville.

Snertingdal Sanitetsforening

Kjærlighet
oppfinnsom
gjør.Gledelig Jul
vil ønske
alle En
Gud vilog
åpne
dør. År 2016 !
Et meg
GodtenNytt
Med en glad jeg vil meg glede.
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
Med en sorgfull vil jeg grede.
gjennom
2015-!
Virke sådan
i det stille,
oss i styret
det varHilsen
det jeg gjerne
ville.

Vise vei til himmelhavn.
Til Guds Faders åpne favn.
Til
det gledens
vell,20.
detdesember
rike.
i Nykirke
søndag
kl.19.00.
Som
på
jord
ei
har
sin
like.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Virke
sådan i det stille,
- Rognstad, Elisabeth
Ørn Gunnarson,
Bjørnar
det
var
det
jeg
gjerne
ville.
Aasheim og Lars Wold.

Velkommen til musikkandakt

Kollekt til musikkforeningen
God sommer til alle!

En spesiell hilsen til alle kormedlemmer i Biri Snertingdal kantori, håper vi kan synge igjen snart!

Andaktstelefonen

Kirkens SOS

Hilsen Berit Bergli.

Ring 815 33300

Ring
38 09stafettpinnen
17 00
Trenger
du noen
Jeg
sender
videre til Lene
Bekkelund.
Tjenesten er gratis
å snakke med?

5
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Kløverstafetten fra
sør til nord

I Tusen
fokusår nå
med kristendom!

«Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot øst og be
til Hvitekrist om godt år og fred, at vi må holde landet
Tekst og foto: Magnar Sjevelås
vårt bygd og kongen vår ved helse. La ham være vår
MENIGHETSKONTORETS BESØKSvenn og vi hans venner, og la Hvitekrist være vår alles
ADRESSE: Seegård krk,
Høsten
er
fin.
Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespraNorske
Kvinners Sanitetsforening feirer i år 125 venn.»
Seegårdsvegen 106
kende,
står
igjen
med
nakne,
svarte greiner. Blomster
og gress haravvisSlik
starter
kristningsloven
som ble kunngjort
bi13 35i70
år.Tlf.Et61ledd
markeringa er en stafett der sanitetsnet. Alt detteskop
har enGrimkjell
egen stillhet
som
gir meg
fred i Mostertinget
sjela.
på
Moster
i
1024.
med
foreninger
landet over deltar, en stafett som startet
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
sør
i landet
mars
og skal ende opp i Tromsø til Olav Haraldsson i spissen ga rettsgrunnlaget for det
Strandgt.
13A,i2815
Gjøvik
Og så er det som
så fint
å tenke
godtkirkeorganiseringen
alt er laget i stand. Påi middelde nakne
skulle
bli på
denhvor
norske
Telefon: 61 14 64 80
landsmøtet
der
i
september.
Fra
Snertingdal
deltok
Telefax: 61 14 64 81
trærne og i den
svarte og
jorda
ligger
kimen tilgjennombruddet
nytt liv som med for
hjelpkristfra
alderen,
tinget
markerer
både Nedre og Midtre Snertingdal Sanitetsforeav landet.
til liv når det blir vår.
solas varme ningen
stråler våkner
KONTORTIDER:
ning.
Arven etter hellige Olav lever fortsatt i dagens NorGjøvik kirkekontor:
Fredag
9.april
møttes
de
på
Tabor
i
litt
ufyselig
Åpent mandag - fredag
ge.tilKristningen
ossbegynne
blant annet
skoler,
helsevesen og
Nå går det fort
jul. Må vel ga
snart
å tenke
på juleforberedelser,
kl. 09.00
14.00.i opptog til COOP sammen med Revær
- og -gikk
grunnlaget
for tid.
demokratiet
vårt.
Symbolsk
vises
men
jeg
føler
at
jeg
har
god
Ikke
er
det
sikkert
at
jeg
skal
gjøredette
så
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
gjennom
riksvåpenet
hvor
den
norske
løve
holder
Olavs
dalen
Sanitetsforening.
Her
ble
stafettpinnen
overmye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
Diakon: Tlf. 408 27 011.
øks.
Mandag
fridag for prestene.
med å til
lage det
fint til jul.
levert
fraer Elisabeth
Kruse i Nedre Snertingdal
Den
store nasjonale feiringen retter seg mot symElise
i Midtre
Snertingdal Sanitetsforening.
LederKlette
i Snertingdal
menighetsråd:
bol-året
men kristning
og nasjonsbygging
Kari Nicola
Herft Skonnord
En juleaften for 60 år 2030,
siden dukker
plutselig opp
i tankene mine. Pågikk
Fem
musikanter
fra Snertingdal musikkforening
over
mange
år.
Allerede
i
år
er
første
feiring, og det
99 51 06 95
bidro med musikk, og flere var møtt oppkjøkkenet
for å få luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
skjer
i
Hamar
bispedømme
gjennom
passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
ANSATTE
I MENIGHETEN: De tre foreningenekunne
med
seg begivenheten.
gikk så
Gunnarsson, Haraldur Ørn
pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
i opptog
tilSnertingdal
Nærmiljøparken
på Kjenseth, juletreet
hvor detlå det
Tusenårsfesten
Hundorp
29. må
– 31.
juliEn2021
Sokneprest
og Biri
tatt
så
lang
tid.
Så skulle vi gåpårundt
juletreet,
vite.
liten ring med
Tlf. 40 61
58 20
vanket
mat
og drikke ved bålet. Sanitetskvinnene Ifølge
Snorre
Sturlason
er
det
i
år
1000
år
siden Olav
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
E-mail: Hg747@kirken.no
har
for
øvrig
bidratt
med
midler
til
nærmiljøparHaraldsson
møtte
hersen,
eller
høvdingen
Dale-Gudharaldurgunnarsson@gmail.com
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
brand akkurat her. Møtet førte til at gudbrandsdølene
Skjesol, Hanne Moesgaard
ken.
å åpne pakker.
Sokneprest i Biri og Snertingdal
bøyde seg for den nye troen, samlet seg om kongen og
Stafettpinnens
vei
videre
gikk
til
Gjøvik,
hvor
Tlf. 47 95 90 25
startet kirkebygging.
representanter
fra sanitetsforeningene i dalen
delE-mail: Hs677@kirken.no
endelig Feiringen
tok fram pakka
ventet vil
på klarte
nestenpåikke
få
Da far
de trejegdagene
sette jeg
søkelys
vårå tids
Schiager, Inger
tok
i
gåtur
langs
Mjøspromenaden
etter
overrekav
papiret.
Men
inni
var
det
en
eske,
og
da
jeg
åpnet
den
lå
det
en
skinKantor i Snertingdal og Biri
kulturmøte og endringene vi står overfor, akkurat som
kelsen
til 26
Gjøvik
Sanitetsforening.
Tlf. 91 18
83
nende, blankde
gitar
Jegårhadde
glad i å synge,
og nåvikingså jeg
forder.
tusen
siden støtt
sto i vært
en brytningstid
mellom
E-mail: ls325@kirken.no
for
meg
en
stor
karriere.
Slik
gikk
det
jo
ikke,
men
sangen
og
gitaren
tid og kristendom, mellom gammel og ny tro. Feiringen
Skard, John Olav
har vært til stor
glede
mitt.
Diakon i Snertingdal og Biri
skjer
medi livet
arrangement
og aktivitet for hele familien fra
Tlf. 40 82 70 11
morgen til kveld på Dale-Gudbrands gard. TusenårsE-mail: Js429@kirken.no
I år har jeg bare
ett har
ønske
til jul;
fred på
jord!
festen
egen
nettside
med
programoversikt, mer om
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
mennesker
for, føler jeg avmakt
Når en ser allhistorien
lidelsen og
mange
jubileet.
Se merblir
påutsatt
www.hundorp2021.no
Tlf. 98 44 37 59
og fortvilelse. «Kulturmøte
La oss be om at
Europas
ledere
klarer tema
å taklefor
denne
og
endring»
vil
være
åretssituaolE-mail: Am925@kirken.no
sjonen
på
en
god
måte
slik
at
de
som
trenger
det
får
hjelp
og
håp
i
sok-feiring flere steder, ikke bare på Hundorp.
Nygård, Laila
EnMenighetssekretær
fin bukett sanitetskvinner utenfor butikken under
denne forferdelige
de opplever.
Den situasjonen
28. juli feires
olsok i Hamar. Du kan følge piseremonien
Tlf. 48 06 89 72
legrimsvandring
fra
Vang
kirke og inn til domkirkeodE-mail: Ln435@kirken.no
Hør
verdens
rop,
Gud,
den
hvor
det
blir
foredrag
av biskopen i Hamardomen
EN
G
N
A
V
etterfulgt
av økumenisk
alle rop fra ofrene
for krigens
vanvidd,gudstjeneste. Om kvelden blir
KE
PÅ KI• etRblad for kirke og bygd i Snertingdal
det konsert med Narum med påfølgende Olavsvake. Se
alle rop fra dem
om programmet
som ofrer segnærmere
selv i kjærlighet
og sinne på www.domkirkeodden.no/
Utgiver: Snertingdal Menighetsråd
olsok
for sannhetens skyld.
ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
På Tolga
har deogårlig
tradisjon med olsok-uke som i år
berntny@online.no
rop i smerte,
i sårbarhet
avmakt.
Fem
musikanter fra Snertingdal MusikkforeningAlle
bidro
REDAKSJONSKOMITE:
blir
fra
23.
juli
til
1.
august.
Mer om programmet finner
Hør verdens rop tilHaraldur
stemning
COOP Magnar
Ørnved
Gunnarsson,
du
på
www.olsokitolga.no
forbarm deg Gud.
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
Også i Tylldalen, i Lom og flere andre steder i Hamar
Turid L. Skundberg.
det tradisjon
formedmenneskelighet
olsok-feiring. Følgog
med
BANKKONTO: 2010 27 02175
La oss ønskebispedømme
hverandre en er
GOD
JUL fylt av
på
www.skjerikirken.no
for
å
se
hva
som
skjer
der
du
er.
kjærlighet.
Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Utviklingen
for
samfunnet
vårt
i
de
1000
åra
etter
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mot- Tog fra COOP
tas med takk). Utensoknsboende kan
til Kjenseth
etter frakristningen rommer en utrolig historie. Bli med på reiJuleklem
abonnere på bladet for kr 250,-.
sen tilbake i tid, men med nåtidens blikk.
stafettpinneoÅse Irene
SNERTINGDAL MENIGHETSKONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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I denne søte førjulstid....

verrekkelsen
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Oppslagstavla

Juletrefest på Betel
Konfirmantsamling på krematoriet

Velkommen til tradisjonell juletrefest på

Torsdag før pinse var Snertingdal- bårebilen. Noen fikk prøvesitte i føBetel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
konfirmantene samla på Krematori- rersetet. Så var det tid for å bytte
om
rundt juletreet og andakt ved Solveig
et på Gjøvik. Temaet var SORG OG på gruppene før en kort felles
samGrandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
HÅP. Det ble en samling som skap- ling til slutt.
til barna.
Arr: Bedehusforeningen
«Vi synger
jula Mariinn»
te engasjement!
Kirketjener
anne viste først en Power Point om Berit prest
med Biri Snertingdal kantori søndag
gravferd i Gjøvik. Da lærte vi blant
Helge Raaholdts legat for
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
annet om forskjellene mellom jordServering av gløgg og pepperkaker.
begravelse og kremasjon. Etterpå
kultur i Snertingdal
Billetter:
Voksne
Kr
100,Barn
gratis.
ble halve gruppa med på omvisning
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
er velkommen.
nedeAlle
i krematoriet
sammen med
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, hisMarianne og Kari diakon. Resten
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige formål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menigav gjengen var igjen oppe sammen
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
med meg og Tom
Roger og SynnøJuletrefest
i
satt til å forvalte legatet.
ve fra Nettum begravelsesbyrå. Da
Seegård
kirke
snakka vi litt sammen
om hvordan
Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
en begravelse Velkommen
blir forberedt,
og vi
til juletrefest
dekkes
av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
mandag
desember
fikk se hvordan
ei tom28.kiste
er ut-i
driftsmidler,
men til spesielle investeringer.
kl.17.00.
styrt. Og kistaSeegård
måtte jokirke
bæres
ut til Mye
gang rundt juletreet, andakt
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romslig pause med suppe, kaffe/ kake er innholdet på treffet.
Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjertelig 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

PÅ KIR
KEVAN
GEN

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.

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

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

Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis

Kirkens SOS
Trenger du noen
å snakke med?
Ring 815 33300
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

Glimt fra 17. mai
17.mai 2021 vil bli husket spesielt
SNERTINGDAL MENIGHETSfordi
den også i år var så ulik det
KONTOR er felles kontor for
viPrest
tenker
om 17. mai, uten barnetog
og menighetsråd.
ogMENIGHETSKONTORETS
mye folk i sentrum og
på skolen.
BESØKSMen
musikkforeninga
ADRESSE:
Seegård krk, stilte opp og
Seegårdsvegen
106 i bygda. Spesielt
spilte
flere
steder
Tlf. 61 13 35 70
ved og rundt omsorgsentret og på
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Stuveekeren.
Strandgt. 13A, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 64 80
Telefax:
61 kirke
14 64 81
Seegård
var det

I
gudstjeneste
ogKONTORTIDER:
en minnestund ved bautan reist
Gjøvik
kirkekontor:
over
Meinik
Markeng og en ukjent
Åpent mandag - fredag
russisk
soldat
kl. 09.00 - 14.00. som 11 november
Prest:«let
Torsdag
10.00 – 12.00
1944
sitt fra
livkl.i Millorgs
tjeneste i
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Snertingdal».
Wilhelm SkundMandag er fridag Ole
for prestene.
berg la ned krans mens barna Lina
Leder i Snertingdal menighetsråd:
ogKari
Ivar
Skundberg
holdt æresvakt.
Nicola
Herft Skonnord
51 06 95
En99bekransning
i takk og ærbødighet
over det disse to ofret for oss
ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
alle.
Sokneprest Snertingdal og Biri
Tlf. 40 61 58 20
Foto:
Bernt
Nygård
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

NGEN
A
V
E
K
PÅ KIR

• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd
ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE:
Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
Turid L. Skundberg.
BANKKONTO: 2010 27 02175
Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende kan
abonnere på bladet for kr 250,-.
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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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 fargesprakende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har visnet. 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 skinnende, 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 situasjonen 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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Oppslagstavla

på Betel
Nøss legat er avviklet GlimtJuletrefest
fra
den
Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Søskenparet Mathias og Lisa Nøss opprettet i
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
1922 et legat for å støtte verdig trengende i Snerverdensvide
rundt juletreet og kirke
andakt ved Solveig
tingdal hvor renteinntektene skulle deles ut til søGrandhagen. Bevertning, åresalg og pakke
kerne. Residerende kapellan / sokneprest skulle
«Viformuen
synger
jula
forvalte
sammen
medinn»
to leke representanter.
med Biri Snertingdal kantori søndag

13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Første
tildelingav
blegløgg
foretatt
1932 med 2.230 kroServering
ogipepperkaker.
ner til
58 søkere.
Deretter
i mange
ble det delt
Billetter:
Voksne
Kr 100,Barnårgratis.
ut fraAlle
20 kr
til
ca
70
til
80
kr
til
hver
søker
i mange
er velkommen.
år. Etter ca år 2000 er det delt ut ca 500 kr til 3 til
4 søkere hvert år. På grunn av lav rente er det ikke
delt ut noe de siste 5 åra. Pr. 31.12.2020 sto det
77.289 kr på bankkontoen.
Juletrefest i

kirke
Med bakgrunnSeegård
i dette har styret
vedtatt å søke
Velkommen til juletrefest
Lotteri - og Stiftelsestilsynet
om tillatelse til å avmandag
28. desember
vikle legatet og
overføre
formuen itil Hjemmets
Seegårdfor
kirke
kl.17.00.
Mye for bevenner som arbeider
å bedre
velferden
gang
rundt
juletreet,
andakt
boerne på Snertingdal omsorgsenter med kulturog bevertning.
arrangement, turer og velferdsutstyr.
Arr: Sanitetsforeningen og
menighetsrådet.

Denne søknaden er nå godkjent og formuen er
overført til bankkontoen tilknyttet Hjemmets venner under en sammenkomst i Nykirke.

Formiddagstreff

Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romslig pause med suppe, kaffe/ kake er innholdet på treffet.
Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjertelig 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.
vinter/
vår med
2016:
Lillian Datoer
Stensethfor
som
har vært
lengst i legatstyret
overrekte
sjekk til leder i Hjemmets venner Åse
25.en
januar
Irene Engen.
Her sammen med sokneprest Berit Rinde
29. februar
og Bernt
Nygård
25. april som også er medlemmer i legatstyret.
Foto: Melvin
Engen
30. mai
Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

PÅ KIR
KEVAN
GEN

Snertingdal menighet
med Det norske
til barna. har misjonsavtale
Arr: Bedehusforeningen
misjonsselskap og har Thailand som «vårt» land. Da er
vi blant annet med og støtter NÅDEHJEMMET; et hjem
for unge enslige
mødre somlegat
ikke harfor
noe sted å gjøre av
Helge
Raaholdts
seg.

kultur i Snertingdal

du lese
historien
omlegat
Nong
Me: av
I Her
2001kan
opprettet
Helge
Raaholdt
til fremme
kulturelle
Snertingdal,
innenfor musikk,
his-gravid i
Nong Meformål
flytteti inn
på Nådehjemmet
da hun var
og barnefaren
kirkelige fortorie,
medmåned.
vekt på Hun
lokalhistorie,
idrett
sjuende
visste ikke
hvem
var, for
mål
tilknyttet
Nykirke,
herunder
alminnelig
menighun livnærte seg som prostituert i Pattaya.
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
satt
til åMe
forvalte
Nong
kom legatet.
fra en fattig familie, men som prostituert
kunne hun tjene gode penger. Slik kunne hun hjelpe fa-

Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
milien sin ved å sende penger hjem til dem hver måned.
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
Men etter hvert som magen hennes vokste var det ikke
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
godt
å jobbe
i den
bransjen
mer, ogavkastning.
Nong Me hadde
I så
2016
skal
det deles
ut midler
av legatets

planene klare: Hun ville adoptere bort barnet sitt og så
dra tilbake
til Pattaya
å fortsette
som prostituert.
Begrunnet
søknad
sendesfor
styrets
leder Per
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Hvordan livnære
Snertingdal
innen 31.seg
12. 2015.

Mens hun bodde på Nådehjemmet fikk hun jevnlig samtaler med de ansatte, og det resulterte i at hun begynte å
se annerledes
på situasjonen
og framtiden. Da tiden kom
Snertingdal
Sanitetsforening
fødte hun en liten jente, og Nong Me ombestemte seg fra
vil ønske
Jul babyen, hun
den første
planen.alle
Hun En
villeGledelig
likevel beholde
og Etsom
Godt
NyttogÅrprostituert.
2016 !
ville slutte
barjente

Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
Men hvordan
skulle
hun! livnære seg og den lille? Nådegjennom
2015
hjemmet hjalp Nong Me til å komme i kontakt med et
Hilsen oss i styret

senter i Pattaya som gir hjelp til jenter som ønsker seg ut
av prostitusjon. Hun dro til senteret sammen med sin lille
datter, og der bor de nå. Senteret gir henne arbeidstrening. På Nådehjemmet lærte hun å bake av misjonærer
i Nykirke
søndag
20.likte
desember
kl.19.00.
og
voluntører,
og det
hun veldig
godt. På senteret i
Medvirkende
Snertingdal
Musikkforening,
Haraldur
Pattaya lærer hun mer om baking. Drømmen hennes
er å
Ørn
Gunnarson,
Bjørnar
Rognstad,
Elisabeth
kunne åpne eget bakeri en dag.
Aasheim og Lars Wold.
Kollekt
musikkforeningen
Støtte
ogtilhjelp
Nong Me er i dag veldig takknemlig for den hjelpen hun
fikk da hun bodde på Nådehjemmet. Der ble hun gitt støtte
til å takle en vanskelig tid i livet sitt, og hun fikk muligheten
Andaktstelefonen
til å se at det finnes gode alternativer
til livet hunSOS
kom fra.
Kirkens
Nong 38
Me09sin17historie
er ikke enestående.
Detnoen
er mange
Ring
00
Trenger du
som
henne.
Gjennom
menighetens
misjonsavtale
Tjenesten er gratis
å snakke med? er vi
med på å gi støtte og hjelp.
Ring 815 33300
Kilde: nms.no

Velkommen til musikkandakt
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I fokus nå

Kommunehuset i
Dugnad på kirkegårdene
Snertingdal skal rives Mandag 3. mai var det bestemt dugnad på kirkegårdene

SNERTINGDAL MENIGHETSKONTOR er felles kontor for
menighetsråd.
SåPrest
er og
tiden
kommet til at

I denne søte førjulstid....

og været var bra. Mange deltok med raking og pynting
«kommun`» skal rives
innenfor og utenfor stakittgjerdet selv om det var igjen
forMENIGHETSKONTORETS
å gi plass til bygging
av nytt sykehjem/ bokolBESØKSpåennordsiden
av Nykirke.
Etter
oppfordring
fra
ADRESSE: Seegård krk,
Høsten er fin.litt
Jegsnø
føler
egen ro. Trærne,
som før
i høst
var fargespralektiv.
Seegårdsvegen 106
presten
deltok
også noen
av Blomster
konfirmantene.
Etterat
arkende,
står
igjen
med
nakne,
svarte
greiner.
og
gress
har
visTlf. 61 13 35 70
kaffe,
net. Alt
har en var
egenutført
stillhetserverte
som girfolk
meg fra
fredmenighetsrådet
i sjela.
NKS Snertingdal har i alle årene etter krigen
hattdette beidet
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
saft
og
kaker.
Foto:
Berit
Rinde
og
Bernt
Nygård
sitt
lager 13A,
der,2815
medGjøvik
sanitetsutstyr, og utlån av hjelStrandgt.
er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
Telefon:
61
14
64
80
pemidler ved sykdom i hjemmet. I årenesOg
løpsåhar
Telefax: 61 14 64 81
og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
utstyret
blitt foreldet, og det offentlige hartrærne
overtatt
solas varme stråler våkner til liv når det blir vår.
forKONTORTIDER:
den frivillige innsatsen som sanitetskvinnene
Gjøvik kirkekontor:
møysommelig
bygget opp. Det var lagret senger,
Åpent mandag - fredag
Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
madrasser
og sengetøy som nå var pregetmen
av lang
kl. 09.00 - 14.00.
jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
tids
lagring.
Bandasjemateriell
som
i
sin
tid
var
en Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
mye heller.
Diakon: Tlf. 408 27 011.
god
reserve
harfor
ingen
bruksverdi lenger ogmed
er fjerMandag
er fridag
prestene.
å lage det fint til jul.
net. Sanitetskvinnene hadde lagt all sin flid i dette,
Leder i Snertingdal menighetsråd:
altKari
var
merket
med påsydd NKS-merke, En
i tillegg
Nicola
Herft Skonnord
juleaften for 60 år siden dukker plutselig opp i tankene mine. På
99
51
06
95
var det brodert Sn-dal på hvert plagg. Tilkjøkkenet
sårbe- luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke tida til å gå, for under
handling
det revet opp filler som varkunne
pakket
ANSATTE var
I MENIGHETEN:
Haraldur
ØrnSkulle forstoppelsen
juletreet
ogGunnarsson,
merket med
antall.
bli for lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
Sokneprest Snertingdal og Biri
tatt
så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
hardnakket
hadde sanitetskvinnene klysterkanner
Tlf. 40 61 58 20
trekunne
stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Hg747@kirken.no
ogE-mail:
dostol
/ dobøtte til utlån. Dyner og puter
haraldurgunnarsson@gmail.com
Alle
julesangene
skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
være
en Hanne
god hjelp
til de som ikke hadde råd til
å
Skjesol,
Moesgaard
å
åpne
pakker.
Sokneprest
i Biri og Snertingdal
skaffe
seg varme
sengeklær selv.
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
Schiager,
Inger
Noe
av utstyret
ble tatt vare på, og blir å finne
av
papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skinKantor i Snertingdal og Biri
igjen
i de 3 foreningene som nå er igjen i bygda.
Tlf. 91 18 26 83
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
E-mail:
ls325@kirken.no
Som
125-åring
er NKS: Modig, Nytenkende
ogen stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
for meg
Skard, John Olav
Likestilt,
og ser behov når det oppstår, så har
selvvært
om til stor glede i livet mitt.
Diakon i Snertingdal og Biri
det
Tlf.ikke
40 82lenger
70 11 er behov for denne type utstyr, ser
viE-mail:
andreJs429@kirken.no
oppgaver både lokalt og nasjonalt.
I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Myrlid, Arne
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
Tlf. 98 44 37rydding
59
og fortvilelse.
La oss be om at Europas ledere klarer å takle denne situaGjennom
av
lageret
ble
det
tydelig
at
E-mail: Am925@kirken.no
sjonen
på
en
god
måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
NKS
er Laila
en samfunnsaktør å regne med gjennom
Nygård,
Menighetssekretær
denne forferdelige situasjonen de opplever.
alle tider!
Tlf. 48 06 89 72
E-mail: Ln435@kirken.no

Tekst og foto: Turid Skundberg
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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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Oppslagstavla

Lyrikkhjørnet

Juletrefest på Betel

Velkommen til tradisjonell juletrefest på
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
Mange ord er til for bare årundt
kunne
salenes
høytid».
i naturen en
juletreet
og andakt
ved Ute
Solveig
beskrive en ting – men viktigst
vakker
vår- eller
sommerdag
Grandhagen.
Bevertning,
åresalg
og pakke – er
er de ordene som setter spor.
Her å være Arr:
i naturens
egen katedral.
til barna.
Bedehusforeningen

Språk er ord – det som blir sagt
– det usagte. Språk gir makt – vi
kjenner alle ord som gir glede –
synger
julabådeinn»
ord«Vi
som sårer.
Vi er alle
av- kommer nok et Hans Børli dikt om Hans Børlis dikt «Gudstjeneste»
sendere
og mottakere
avkantori
ord. Ord
ord:
beskriver en opplevelse i naturens
med Biri
Snertingdal
søndag
blir13.desember
også inspirasjon
for
dikt,
slik
egen legat
katedral:for
Helge Raaholdts
kl. 19.00 i Seegård kirke.
somServering
i disse av
to gløgg
diktene
Hans Teleprinter
og av
pepperkaker.
kultur i Snertingdal
Børli:
dialog
Gudstjeneste
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
indoktrineringI 2001 opprettet Helge Raaholdt
Jeg sitter
hertili en
kirke av
legat
fremme
Alle er velkommen.
innenfor
musikk,
Ordene
polarisering kulturelle formål i Snertingdal,
av skogduft
og dogg
oghisdag.
Ordene
frustrasjon torie, med vekt på lokalhistorie,
Linnea idrett
ringerogtilkirkelige
messe formål tilknyttet Nykirke, herunder
alminnelig
menigde dødelige menneskeordene –
elektron
med lydløs
klokkeklang.
hetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
veit du at de eier
en sjel?
Juletrefest
i osv. osv.
satt til å forvalte legatet. Og presten har intet ansikt
Titusen flotte papirord,
kirke men ikke et eneste
Ord som blir Seegård
drysset,
og prekenen har ingen ord.
Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
Velkommen til juletrefest ORD
som regnets dråper
Det hellige sakramentet
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
mandag
28.
desember
i
på blygrå sjø.
som tenner lys
er angen av vårlig jord.
driftsmidler, men til spesielle investeringer.
Seegård
kirke
kl.17.00.
Mye
Ord som blir kviskret.
i menneskenesIøyne.
2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning.
rundt juletreet, andakt
Ord som blir gang
nynnet.
-------------En løvsanger kvitrer ved redet.
og bevertning.
Ord som blir bedt
Fra barndommens
engersøknad
minnessendesEn
bille leder
bestiger
Begrunnet
styrets
Per et strå.
Arr: Sanitetsforeningen og
der en skal dø.
jeg
Og
dypt
i
den
signede
Øvre stillhet
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839
menighetsrådet.
små menneskeord
Snertingdal innen 31. 12.hører
2015.jeg livshjertet slå.
Stemningen –
som hendene tenkte. Ord
Elden i mennesketanken,
så nære livet at
Det finnes en tillit i verden
finner ordenes reine metall.
døde ting ble levende Snertingdal
et lysSanitetsforening
over store og små.
I dikterens esse
og så på deg når
vil ønske alleHa
EnenGledelig
Jul
Formiddagstreffet
i Seegård kirke er
blir ordet
sveiset
duåpent
nevnte dem ved navn.
god
for
alle.
Fellessanger,
Prøysenfortellinger,
og Et Godt Nytt
År 2016 !
til klare klokker –
sommer!
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romsDet går mot sommer.Takk
Vi har
fornettall støtte til Sanitetens arbeid
lig pause med suppe, kaffe/ kake er innholtil gledens
og sorgens
opp feiret pinse. En kirkelig
høytid
gjennom
2015Elisabeth
!
det på treffet.
tonende klokker.
som i bibelen også Hilsen
kalles «LøvKruse
oss i styret

Formiddagstreff

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

Velkommen til musikkandakt

i Nykirke søndag
desember kl.19.00.
Kirkeklokker over hele landet
vil20.ringe
22. juli
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur

Trengerrammer,
du skyss er
kankirken
du ringeetJohn
Olav
Ørn Gunnarson,
Bjørnar
ElisabethHamar komNår krisen
dets
kirker kl 12:00
denne dagen,
Det Rognstad,
er AUF Innlandet,
Skard
tlf.
408
27011.
Aasheim
og Lars Wold.
sted mange søker til. Mange hus- etter den TV-sendte
gudstjenesten
mune, Den norske kirke og StøtteKollekt til musikkforeningen
ker havet av roser utenfor domkir- fra Oslo.
gruppen 22. juli som står for planDatoer
for
vinter/
vår
2016:
ken i Oslo etter terrorhandlingene
leggingen.
25.
januar
22. juli. Til sommeren vil det være I etterkant av den nasjonale marke29. februar
en omfattende
nasjonal markering ringen, vil det bli arrangement i Ha25. april
ÅPEN KIRKE
av at dette skjedde for ti år siden, mar, der biskopen
deltar på en gudsAndaktstelefonen
Kirkens SOS
30. mai
i Seegård
og Nykirke
og kirken har også en plass i denne tjeneste i HamarRing
domkirke
38 09kl.1718:00.
00
Trenger du noen
markeringen.
Det
til å Etterpå blir det appeller
på Stortorget
Tjenesten
er gratis
torsdag å22.
julimed?
kl 12 -14
Hilsen fra
ossoppfordres
i diakoniutvalget
snakke
ringe med
kirkeklokkene
i
alle
lanog
en
samling
ved
minnesmerket.
v/John Olav
Ring 815 33300

PÅ KIR
KEVAN
GEN
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

I fokus nå

ÅRSMELDING SNERTINGDAL SOKN 2020
1.Menighetsrådets sammensetSNERTINGDAL MENIGHETSning
- utvalg,
KONTOR
er felleskomitéer
kontor for og reprePrest
og
menighetsråd.
sentasjon
A)Medlemmer:
MENIGHETSKONTORETS BESØKSADRESSE:
krk, – leder, Lene
Kjell
Josef Seegård
Skundberg
Seegårdsvegen 106
Toppen
–
nestleder,
Sigbjørn OtTlf. 61 13 35 70
tar Bergli, Sigrid Amlie Kokslien,
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
Ole
Wilhelm Skundberg, MarianStrandgt. 13A, 2815 Gjøvik
neTelefon:
Haugen
(innvilget
fritak tom
61 14 64
80
Telefax: 61 14 64 81
31.10.2020)
KONTORTIDER:

Gjøvik kirkekontor:
Varamedlemmer:
Åpent mandag - fredag
Kai
Evenstuen
kl. 09.00
- 14.00. - 1.varamedlem (fast
Prest: Torsdag
fra kl. 10.00
– 12.00
medlem
i Haugens
fritaksperiode),
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Britt
Stensvold
– 2.varamedlem
Mandag
er fridag for prestene.
(opprykk til 1.varamedlem i HauLeder i Snertingdal menighetsråd:
gens
fritaksperiode),
Kari Nicola
Herft Skonnord Gunn Marit
99
51
06
95
Bjørklund Schrøder – 3.varamedlem
(opprykk),
Siv Engen – 4.varaANSATTE
I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
medlem(opprykk),
Gerd Jorun AlSokneprest Snertingdal og Biri
und
–
5.varamedlem(opprykk).
Tlf. 40 61 58 20
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
B)Underutvalg,
komiteer:
Skjesol, Hanne Moesgaard
Sokneprest i Biri og
Snertingdal
Diakoniutvalg/
- og
medhjelpere:
Tlf. 47 95 90 25
Magnus
Drogseth, Lars L Seegård,
E-mail: Hs677@kirken.no
Olav
Klette/
Schiager, Inger Berit Bergli, Elise
Kantor i Snertingdal og Biri
Klette,
Magnar Sjevelås
Tlf. 91 18 26 83
E-mail: ls325@kirken.no
Skard, John Olav
Redaksjonskomite
for ”På
Diakon i Snertingdal og Biri
Kirkevangen”:
Tlf. 40 82 70 11
E-mail:Nygård
Js429@kirken.no
Bernt
– ansvarlig redaktør,
Myrlid, Arne
Elisabeth
Turid
Skundberg,
Kirketjener iKruse,
Seegård kirke
og Nykirke
Tlf.
98
44
37
59
Magnar Sjevelås, Haraldur Ørn
E-mail: Am925@kirken.no
Gunnarsson
Nygård, Laila (frem til høsten 2020)
Menighetssekretær
Tlf. 48 06 89 72
D)Representasjon:
E-mail: Ln435@kirken.no

Gjøvik kirkelig fellesråd:
NGEN
A
V
E
K
Sigrid Amlie
blad for kirke og bygd i Snertingdal
PÅ KI• etRKokslien
representant
Utgiver: Snertingdal Menighetsråd
Sigbjørn
Ottar Bergli ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
vararepresentant
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE:
Haraldur Ørni Gunnarsson,
Magnar
2.Ansatte
menigheten
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
A)Ansatte
av Gjøvik kirkelig
Turid L. Skundberg.

fel-

lesråd:
BANKKONTO: 2010 27 02175
Kantor
IngeralleSchiager,
i Biri
Bladet sendes
husstander 100%
i Snertingdal
kr 200,(men alle beløp motogBladpenger
Snertingdal
menigheter
tas med takk). Utensoknsboende kan
Saksbehandler
Gunhild Ekerhauabonnere på bladet for kr 250,-.
gen,
60%
i
Biri
og
Snertingdal meTrykk: Land Trykkeri, Dokka.
nigheter
12
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Kirketjener Ole Wilhelm Skund- eklubben Gjøvik, Præstgarn, Tårberg, 100% og Gunn Marit Schrø- nagenter, Kirkerotteteater, Gudsder, 20%. Kirketjenerne har også tjeneteplaner, Fasteaksjon, Utstyr
arbeidsoppgaver i andre menigheter til menighetsfunksjonen i Seegård
etterHøsten
behov.er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne,
kirke, som
Revidering
grunnfør i høstavvarLokal
fargesprakende,
står
igjen
med
nakne,
svarte
greiner.
Blomster
og
gress
har
visFellestjenester utføres av kontorse- ordning for hovedgudstjenester,
net. og
Altøkonomikonsulent.
dette har en egen stillhet somValg
gir meg
i sjela.
kretær
av fred
ny vararepresentant
i felTrosopplærerne i kirkekommunen lesrådet, Bortfall av offerinntekter,
Og så
er detfor
så alle
fint åmenighetene:
tenke på hvor godt
alt er laget
i stand.
På de nakne
utfører
arbeid
Vurdering
av om
menighetsbasaren
trærneTorp,
og i den
svarte
jorda ligger
nytt liv som med
hjelp fra
Karsten
Eiliv
R Holm,
Hilde kimen
skal til
gjennomføres,
Gjennomføring
våkner
til
liv
når
det
blir
vår.
solas
varme
stråler
Engevold, Marte Hjeldsbakken.
av gullkonfirmantjubileet, MarkeDiakon og diakonimedarbeidere ring av Allehelgen, Ferdigstillelse
Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
som har hele kommunen som ar- av parkeringsplassen ved Nykirke,
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
beidsområde:
Hilde
GressDrøfting
av enutbedring/endringer
i
mye heller. Ja,
slik Kristin
tenker jeg
i dag, men
det er nå
egen stemning
bakken
Christian
med Jarlvang,
å lage det fint
til jul. Sporild, Nykirke, Anskaffelse av tavler for
Kari Karsrud Korslien.
oppheng av dåpshjerter, Blomster
på alteret
gudstjenester,
En juleaften for 60 år siden dukker plutselig
oppved
i tankene
mine. På KonB)Ansatte
Hamar
Bispedømtaktgikk
medi underutvalgene,
kjøkkenetavluktet
det ribbe
og surkål. Far
fjøset alene så morKirkestemeråd:
det på ikke
Kirkerudog avkunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten
tida til ådrøftinger
gå, for under
juletreet
lå det
pakker, og–ensoknevar spesielt
stor. Aldri
har vel middagen
Haraldur
Ørn
Gunnarsson
klaringer
om samarbeidet,
Møte og
tatt
så
lang
tid.
Så
skulle
vi
gå
rundt
juletreet,
må
vite.
En
liten
ring
med
prest i Snertingdal og Biri, 100% dialog med Diakoniutvalget, Evalutretil
stykker.
hjalp avsluttet
ikke om katta
medavheller,
vi nåddeom
ikke
rundt.
frem
høstenDet2020,
da var
ering
samarbeidet
forestilling
Alle
julesangene
skulle
synges,
og
juleevangeliet
leses
før
det
var
tid for
verv i alle utvalg.
«Ro mitt hav», Juletrefest i Seegård
å
åpne
pakker.
Hanne Moesgaard Skjesol – sok- kirke, Valg av leder og nestleder for
neprest i Biri og Snertingdal, perioden 01.11.2020-31.10.2021,
Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
100%
Utpeking av menighetsrådsmedlem
av papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skintil innstillingsrådet, Høringssaker,
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
3. Arbeidet
menighet
ogSlik
menigav Regler
for bruk av
for meg eni stor
karriere.
gikk detGjennomgang
jo ikke, men sangen
og gitaren
hetsråd
kirken.
har vært til stor glede i livet mitt.
A)Menighetsrådet
Menighetsrådet
haretthatt
10 ordinæI år har jeg bare
ønske
til jul; fredB)
på Menighetsmøter
jord!
re menighetsrådsmøter
og
to
avlysDet
harutsatt
værtfor,avholdt
menigføler jegetavmakt
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir
ninger,
i mars ogLa
april,
grunn
av hetsmøte
med åorientering
og fortvilelse.
oss på
be om
at Europas
ledere klarer
takle denne om
situa-det
sjonen påforårsaket
en god måte
at de somkristelige
trenger detarbeidet
får hjelp iogsoknet.
håp i Dette
pandemien
avslik
covid-19.
forferdelige97
situasjonen
de opplever.
Detdenne
er journalført
saker dette
var i Nykirke – etter gudstjenesten
året.
16.august
verdens
Av Hør
saker
som rop,
har Gud,
vært behandlet
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
nevnes:
C) Pandemien 2020
alle rop fra 2019,
dem
Årsmelding
Årsregnskap I starten av 2020 fikk vi de første
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
2019,
Revisjonsberetning 2019, nyhetene om et virus kalt Covid-19
for sannhetens skyld.
Regnskapsrapporter/ Budsjettkon- / Korona. Viruset viste seg å være
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
troll,
Årsbudsjett 2021, Offersøkna- svært smittsomt og potensielt døHør verdens rop der forbarm
2021, Evaluering
deg Gud. av julekonsert delig. Antall smittede i Norge økte
og juletrefest 2019, Rekruttering kraftig i slutten av februar / begynav La
frivillige
mars. 12. mars bestemte
oss ønskegudstjenestemedhjelhverandre en GOD JULnelsen
fylt av av
medmenneskelighet
og
pere,
Arrangement i Seegård kirke derfor regjeringen at hele Norge
kjærlighet.
i samarbeid med Utstyr til Seegård skulle stenges ned i et forsøk på å få
kirke
til servering
etc., Valg på ny kontroll med smitten. Selv om det
Juleklem
fra
Åse Irene
nestleder
i menighetsrådet, Søknad gjennom 2020 har vært ulike grader
om støtte til KFUK-KFUM Feri- av nedstenging, har livet i kirken

I denne søte førjulstid....
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og menigheten dessverre blitt sterkt Nøkkeltall
2020
2019
2018
2017
2016
Juletrefest
på
Betel
påvirket av alle begrensningene. En Innmeldt i DNK
1
1
2
?
2
til tradisjonell
juletrefest
på1
liten pekepinn på dette er f.eks:
Utmeldt av DNK
2 Velkommen
5
0
?
kl.18.30.
Det 20
blir mye gang
14
11
12
10 messefall (8 i Seegård og 2 i Ny- Antall døpte bosatt utenfor soknet 1 Betel 3.juledag
rundt
juletreet
og
andakt
ved
Solveig
Døpte bosatt soknet
16
13
7
14
10
kirke)
Grandhagen.
Bevertning,
åresalg
og
pakke
Konfirmanter
26
14
22
23
13
Flere av gudstjenestene hadde betil
barna.
Arr:
Bedehusforeningen
vigsler
1
3
2
3
1
grensninger
i antall deltakere
«Vi synger
jula inn» Kirkelige
Forbønn
for
borgerlig
0
0
0
0
0
Svært få gudstjenester med nattverd
inngått ekteskap
med Biri av
Snertingdal
kantoritilsøndag
Registrering
de som møtte
Gravferder
26
26
21
20
20
Helge Raaholdts
legat
for
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
gudstjeneste
Antall/
Antall/
Antall/
Antall/
Antall/
av gløgg
og pepperkaker.
IngenServering
samling for
frivillige
deltagere
deltagere
deltagere
deltagere
deltagere
kultur
i
Snertingdal
Voksne
Kr 100,- Barn gratis.
IngenBilletter:
feiring av
gullkonfirmanter
Gudstj. m/nattverd
11/186
32/684
29/529
23/495
28/554
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
Allekonfirmasjonsgudstjenester
er velkommen.
Gjennomsnittlig ant. Nattverdgjes- 16,9
21,4
18,2
21,5
19,8
2 ekstra
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, hissamt begrensning i antall personer ter pr. gudstjeneste
med vekt
på lokalhistorie,
idrett
på søn-torie,
og hellig34/1417
42/2279
39/2087og kirkelige
36/2386 for-42/2272
som kunne være med hver konfir- Gudstjenester
dager
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menigmant.
Gjennomsnittlig antall
deltakere
41,6
54,3
66,3som er 54
hetsarbeid.
Legatstyret
utgjør fire53,5
medlemmer
Maksimalt 50 Juletrefest
personer på hver iav pr. gudstjeneste satt til å forvalte legatet.
40/1640
50/2716
46/2471
42/2763
53/2849
de to julaftensgudstjenestene.
På Gudstjenester totalt
Seegård kirke
54,3
53,7
65,8
53,8
disse var det iVelkommen
tillegg påmelding
i Gjennomsnittlig antall deltakere 41
til juletrefest pr. gudstjeneste Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
forkant slik atmandag
man hadde
kontrolli
dekkes av det offentlige. Legatet kan ikke søkes til
28. desember
Familiegudstjenester/gudstjenester 3/186
6/399
4/169
5/332
6/436
på hvem som kom
og atkirke
det ikke
ble Mye
tilrettelagt for barn driftsmidler, men til spesielle investeringer.
Seegård
kl.17.00.
I 2016
skal 62
det deles ut66,5
midler av42,2
legatets avkastning.
for mange. gang rundt juletreet, andaktGjennomsnittlig antall
deltakere
66,4
72,7
pr.
familiegudstjeneste
Heldigvis har og
Gjøvik
kommune og
bevertning.
15/420 sendes
10/596
9/621
Begrunnet søknad
styrets 10/565
leder Per 12/882
Snertingdal menighet
unngått å bli ogGudstjenester med dåp
Arr: Sanitetsforeningen
Gilbergsrovegen
685,
2/72
2/265
2/2352839 Øvre
2/204
2/204
hardt rammet menighetsrådet.
med tanke på døds- Julaftens-gudstjenesteKristenstuen,
Snertingdal 0/0
innen 31. 12.
Gudstjenester i påsken
3/82 2015. 3/73
3/63
3/79
fall. Håper arrangementer kan gjenGudstjenester Kristi Himmel0
0
0
0
0
nomføres i 2021.
fartsdag

Formiddagstreff

Snertingdal
Sanitetsforening
D) Årsstatistikk
Allehelgens- Gudstjenester
1/50
31.12.174
1/84
1/73
1/75
Kommentarer:
0/0
2/100En Gledelig
2/85
2/30
2/100
alle
Jul
Formiddagstreffet i Seegård kirke erGudstjenester
åpent for barnehagebarnvil ønske
Det erfor
vanskelig
når en prest
slutter Gudstjenester for skolebarn og Et
5/200
1/170
1/200
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DENavlyst
NORSKE
KIRKE
for 11-åringer
- likeså
FestiSokni FjellhalHall for 13Snertingdal
og 14-åringer
len på høsten.
Konfirmantprogramse eget avsnitt
SNERTINGDAL MENIGHETSKONTOR er felles kontor for
LupYse eget avsnitt
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS BESØKSKonfirmantopplæring
ADRESSE: Seegård krk,
KonfPro
20, et
Seegårdsvegen
106konfirmantopplegg
Tlf. 61
13 35grad
70
som
i stor
er likt for alle menigheter
i kommunen,
POSTADRESSE:
Kirkekontoret,men med
Strandgt.
13A,
2815
Gjøvik ble gjennomnoen lokale varianter,
Telefon: 61 14 64 80
ført.
Presentasjonsgudstjenesten
Telefax: 61
14 64 81
fant sted i Seegård kirke søndag
KONTORTIDER:
19.januar.
Den første fellessamlinGjøvik kirkekontor:
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fredag
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formandag
alle -konfirmanter
i kirkekl. 09.00 - 14.00.
kommunen,
ble avholdt
Prest: TorsdagKICKOFF,
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Diakon:kirke
Tlf. 40829.januar.
27 011.
i Hunn
Så fulgte en
Mandag er fridag for prestene.
periode
med lokalt opplegg hvor
Leder i Snertingdal
konfirmantene
blemenighetsråd:
inndelt i grupper
Kari Nicola Herft Skonnord
som
forberedte aktiv deltakelse i en
99 51 06 95
gudstjeneste.
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Gunnarsson, Haraldur Ørn
Det
var 26Snertingdal
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masjons-forberedelsen
skulle være
Skard, John Olav
i Snertingdalutenfor
og Biri
påDiakon
Bolærene
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gjort om til digital løsning på grunn
NGEN
A
av pandemien K
ogEble
gjennomført
V
PÅ KI• etRblad for kirke og bygd i Snertingdal
31.mars.
Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

Lederopplæring
ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no i Gjøvik driver et
Trosopplæringen
REDAKSJONSKOMITE:
godt
arbeid
med lederopplæring
av
Haraldur
Ørn Gunnarsson,
Magnar
Sjevelås,
Elisabeth
Kruse
og
unge. Fra året etter konfirmasjon er
Turid L. Skundberg.
det mulig å delta i dette opplegget;
BANKKONTO: 2010 27 02175
Ledertrening
- LupY - som betyr
Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Lederutvikling
på Ynglingen/ fra
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mot15-19
Disse
får lederopplæring
tas medår.
takk).
Utensoknsboende
kan
abonnere
på
bladet
for
kr
250,-.
og binder seg for en viss periode til
Trykkeri, Dokka. ved konfirå Trykk:
væreLand
ungdomsledere
14
2

I fokus nå

mantleirene. I kullet 2020 var det fra tidligere. Diakoniutvalget etter8 av ungdommene fra Snertingdal lyste besøksvenner i På kirkevanmenighet som ble med i LupY.» gen, organisert gjennom koordina- Ungdommene gjør en stor og vik- tor ved Diakonihuset, og noen har
tig innsats i konfirmantarbeidet og meldt seg. Pandemien har imidlertid
i trosopplæringsarbeidet gjennom lagt hindringer i veien også på dette
ulike varierte aktiviteter, eksempel- området. Diakonihuset har imidlerHøsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespravis ”Tårnagentene” og ”LysVåken”. tid gitt tilbud til hele kommunen om
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Oppslagstavla

med noen mindre justeringer.

i bank er kr 687 292,- kortsiktige ble avlyst på grunn av pandemien.
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ble nedstengning, har kr 93 401,Bygdekvinnelaget og Sanitetsfokulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, hisdet ikke blitt satt inn noen ny.
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Kor- og solist deltakelse
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medarbeidere
gang rundt juletreet, andakt
”På Kirkevangen”
kom ut med 4 sjon av regnskapet.
innenfor menighetsrådets arbeidsog bevertning.
Begrunnet
søknad
sendes
styrets leder
nummer i 2020.
Dette
var
bladets
område
og tilPer
alle som driver frivilArr: Sanitetsforeningen og
Gilbergsrovegen
685,
2839
Øvre
Kristenstuen,
menighetsrådet.
32. årgang. Bladet
trykkes hos Land Fra årsregnskapet tas det med noen lig arbeid i Snertingdal
menighet.
Snertingdal innen 31. 12. 2015.
Trykkeri på Dokka og opplaget er nøkkeltall knyttet til offer, innsam- Også en hjertelig takk til ansatte
på 1200 eksemplarer. Bladet distri- linger og gaver:
i menigheten gjennom nok et arbueres til alle husstander i Snertingbeidsår.
2019
2020
Snertingdal
Sanitetsforening
dal og til personer bosatt utenfor Tekst
Kirkeoffer totalt
Kr. 62 450.Kr. 43.082,10
soknetFormiddagstreffet
som har tegnet abonnement
vil ønske
alle En Kr.
Gledelig
Jul
i Seegård kirke erKirkeoffer
åpent til eget arbeid
Kr. 43 488.26.950,10
på bladet.
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
og Et Godt Nytt År 2016 !

Formiddagstreff

Kirkeoffer til eksterne formål

Kr. 18 962.-

Kr. 16.132

ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romsAndre innsamlinger mm
TakkKr.117
for 621.all støtteKr.til6.308Sanitetens
J) Menighetsbasaren
lig pause med suppe, kaffe/ kake er(formiddagstreff)
innholtotalt
gjennom
2015 ! Kr. 0,det på treffet. på høsten ble av- Menighetsbasaren (bruttoinntekt)
Menighetsbasaren
Kr. 50 190.-

lyst på grunn av pandemien.

Fasteaksjonen

arbeid

Hilsen
Kr. 24oss
641.- i styretKr. 0,-

Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjer4. Økonomi
telig velkommen.
Ta gjerne
med deg
vennerog Anlegg
Årsregnskapet
er avsluttet
og gjort
5. Bygg
Snertingdal 3. mars 2021
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
klar for revisjon. Regnskapet vi- A) Vedlikehold ibygg
og
anlegg
Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
to timer.

Velkommen til musikkandakt

ser at sum driftsinntekter i 2020 Ordinært vedlikeholdsarbeid
på KjellMusikkforening,
Josef Skundberg Haraldur
Medvirkende Snertingdal
er kr 163
389,driftsutgifter
bygg
I Seegård
Menighetsrådsleder
Trenger
du mens
skyss kan
du ringe John
Olavog anlegg er
Ørnutført.
Gunnarson,
Bjørnar
Rognstad, Elisabeth
er kr Skard
-155 tlf.
516,Finansinntekter
kirke
ble
blant
annet
gulvet
bonet
408 27011.
Aasheim og Lars Wold.
er kr 1 091,-. Netto driftsresultat og i Nykirke ble utelysene oppgra- Hege Breang
Kollekt til musikkforeningen
kr 8 964,-.
finan- dert til led-lys.
Saksbehandler
DatoerBokførte
for vinter/interne
vår 2016:
stransaksjoner
25. januarbeløper seg slik: sum
bruk av
kr 51 618,- og B) Dugnadsarbeid
29.avsetninger
februar
25. april
sum avsetninger
kr 51 617,- Dette Selv om det er kirkelig fellesråd sitt
Andaktstelefonen
Kirkens SOS
30. mai
gir et mindreforbruk
(overskudd) på ansvar å sørge for drift og vedlikeRing
38
09
17
00
Trenger du noen
kr 8 965,hold av kirker og kirkegårder, er det
er
gratis
Hilsen fra oss i diakoniutvalget behov for lokaltTjenesten
å snakke med?
initiativ til å utføre
v/John Olav
Ring 815 33300
Saldobalansen
pr. 31.12.2020 vi- oppgaver. Dugnaden på kirkegårdeser at menighetsrådets beholdning ne om våren er et viktig bidrag- men
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

Nytt gulv på Betel

I fokus nåVelkommen

Arbeidet med nytt gulv på Betel er godt i gang. Gjennom tre lange økter
SNERTINGDAL MENIGHETSfjernet
en dugnadsgjeng i vår gulvet i storsalen på Betel. Det var råteKONTOR er felles kontor for
skader
i bærebjelkene
så det var på tide å sette i gang arbeidet. Etter dette
Prest og
menighetsråd.
var
det klart for Olav Ødegård i Gjøvik byggpartner å bygge opp nytt
MENIGHETSKONTORETS BESØKSgulv.
Foto: Seegård
Bernt Nygård
ADRESSE:
krk,
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra-

til verden – i
I denne søte førjulstid....
Snertingdal

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.
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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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Oppslagstavla

Juletrefest på Betel
Glimt fra menighetslivet i gamledager

Velkommen til tradisjonell juletrefest på

Fra 1917 - 1929 var Peder Bjerkeseth residerende ka- Saa synesBetel
det 3.juledag
at være en
skik, atDet
barn
kl.18.30.
blir ikke
mye skal
gang gaa i
pellan i Biri prestegjeld. Det var han som startet med kirken. Det
er
besynderlig;
men
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er
saa.
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prester
rundt juletreet og andakt ved Solveig
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gjerne faaBevertning,
si noget til barna.
Grandhagen.
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og liten
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læst
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mange.
til barna.
Arr: Bedehusforeningen
inn»
låne «Vi
en boksynger
med flere jula
årganger
av «Menighetsbudet».
Der er det mye interessant å lese om hva som rørte seg i «Menighetsbudet» vil da indeholde først en søndagsmed Biri Snertingdal kantori søndag
menigheten for 100 år siden. Her kommer et utdrag fra
betraktning,
saa litt stof
av litt for
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Helge
Raaholdts
legat
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
nr.1 januar 1920:
som til dels angaar denne menighet mere specielt, og
Servering av gløgg og pepperkaker.
kultur
Snertingdal
endeligi noget
for barn.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
«Menighetsbudet»
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
Alle er velkommen.
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vil dreie
sig om
ca. kr
600 pr. aar.
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ten er provst,
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Dette
ønsker at for
disse
formiddagene
skalblad
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Det Du
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kl 11.30som
og det
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timer. mennesker, som vi aldri faar i tale der.i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Folk som kunde være mottagelig for overbevisendeMedvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
du skyss spørsmaal.
kan du ringe John Olav
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
grundeTrenger
i rent religiøse
Skard tlf. 408 27011.
Aasheim og Lars Wold.
Og saa er der mange ting i bygdens liv, som folk kundeKollekt til musikkforeningen
vinter/om
vår–2016:
trængeDatoer
at bli for
mindet
ting som burde rettes paa.
25.
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DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

Ut i vår hage…

I fokus nå

For flere år siden skrev jeg en tekst i PKV som het; «I hadde sommerjobb med å plukke jordbær. Jeg bodde i
SNERTINGDAL MENIGHETSmin
bestemors
Min bestemor hadde en hage full Syd-Sverige på den tiden, og jeg og en venninne hadde
KONTOR
er felleshage».
kontor for
Prest
og
menighetsråd.
av blomster, bærbusker, grønnsaker og frukttrær. Veien sommerjobb med jordbærplukking i flere uker. Tidlig
inn
til huset hadde storeBESØKSblomsterbed på hver side med opp om morgenen og støle rygger, men belønningen
MENIGHETSKONTORETS
ADRESSE:påskeliljer,
Seegård krk, fioler, ballblom og løvmunn.
tulipaner,
penger
til en
ferietur
syklet
kysten
Høsten er Det
fin. Jegble
føler
en egen
ro. fin
Trærne,
somder
førvi
i høst
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fargespraSeegårdsvegen 106
kende,
står
igjen
med
nakne,
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greiner.
Blomster
og
gress
har
visvar
også ulike staudebed med tusenfryd, peoner, asters, og Öland rundt på en tandemsykkel som vi hadde kjøpt
Tlf. 61 13 35 70
dette harbrukt
en egen
som gir
meg fred i sjela.Det ble en drømakkeleier, perleblomster, liljer av ulike slagnet.
ogAlt
slyngrohosstillhet
en gammel
sykkelreperatør.
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
serStrandgt.
i husveggen.
meferie!! Potetferie var det også noe som het den gan13A, 2815 Gjøvik
Og så er det så fint
på hvor godt
alt er laget
i stand.
nakne
genå –tenke
det begrepet
er historie.
I dag
heterPå
detdehøstferie.
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81
trærne
og i den svarte jorda ligger kimen til nytt liv som med hjelp fra
Det
var stikkelsbærbusker i mengder, rips
og solbær.
våkner
liv når detmå
blir
vår. at enda mer ungdom satsolas
varme
Epletrær,
plommetrær og et stort gråpæretre tronet stråler
i Håpet
fortil
framtiden
være
KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
hagen.
Jorden under frukttrærne ble benyttet til pote- ser på utdannelse innen landbruk, skogbruk og gartneÅpent mandag - fredag
Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
ter;
tidlig- 14.00.
blå og hvit Ås ble satt hvert år. Pluss noen rområdet. Jeg tror faktisk det ligger en framtid i det.
kl. 09.00
men jeg føler at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
Prest:med
Torsdag
fra kl. 10.00 – 12.00
rader
aspargesbønner,
voksbønner, rødbeter,
purre
«Kortreist»
blitt
viktig
Norge. Vi ser
mye heller.
Ja, slik
tenker jeg har
i dag,
menetdet
er nåbegrep
en egenistemning
Diakon: Tlf. 408 27 011.
ogMandag
litt salat
bleforsådd.
På en tomt på drøye
to åmål
flere
som dukker opp og nye salgsformer
er fridag
prestene.
med
lagevar
det fint
til nisjebedrifter
jul.
det bare 25 kvadratmeter med gressplen, der krakker og innen landbruk. Her i Snertingdal har osteproduksjon
Leder i Snertingdal menighetsråd:
bord
ogHerft
kaffen
ble drukket på varme sommerdager.
kommet
i gang
igjen
ved Snertingdal
ysteri.
Kari sto
Nicola
Skonnord
En juleaften for 60
år siden
dukker
plutselig
opp i tankene
mine.Normanna
På
99
51
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95
Det var noen grusganger mellom blomsterfeltene.
som for
mangeFar
år siden,
en alene
blåmuggost
så mor som ble
kjøkkenet luktet Jarl
det ribbe
og surkål.
gikk i var
fjøset
produsert
Snertingdal,
Snertingdal
kunne passe middagen.
Sjøli fikk
jeg nestengjenskapes
ikke tida tilnåå som
gå, for
under
ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson,
Haraldur
Ørnskolen hadde de skolehage.
juletreet lå
det pakker,
og en –var
stor.etterfølger.
Aldri har vel middagen
Min
mor fortalte
at på
DetBlå Viking
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autentisk
Sokneprest Snertingdal og Biri
tatt
så
lang
tid.
Så
skulle
vi
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rundt
juletreet,
må vite. En liten ring med
teTlf.
med
skolehager
hadde en stor utbredelse i Norge i
40 61
58 20
tre stykker.
Det hjalp
ikke om katta
var med
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nådde
ikke rundt. for
E-mail: Hg747@kirken.no
mellomkrigstiden
og enkelte steder så langt
fram som
Mulighetene
er mange
– Vi
må vi
bare
få stoltheten
haraldurgunnarsson@gmail.com
Alle
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skulle
synges,
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juleevangeliet
leses
før
det
var tidskolefor
mot
1980-tallet. Ofte var det enkeltpersoner som tok å så, dyrke og høste tilbake. Faktisk ble Norges
Skjesol, Hanne Moesgaard
å
åpne
pakker.
Sokneprest
og Snertingdal
initiativ
til i åBiristarte
opp. En av dem var Marie Jørstad, hagelag gjenopprettet og nystiftet 29. januar 2015 etTlf. 47 95 90 25
«skolehagens
mor». I følge en artikkel på internett sku- ter å ha ligget nede i flere år. Så noe er på gang! Flere
E-mail: Hs677@kirken.no
Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
leSchiager,
hun en gang
Inger på 1800-tallet ha begynt å engasjere seg skolehageprosjekt dukker faktisk opp på skoler i Norge
av
papiret. Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skini Snertingdal og Biri
i åKantor
få startet
flere skolehager. Idéen hadde hun fra et igjen. Så kanskje vi kan si: «Ut i vår hage… vil du mig
Tlf. 91 18 26 83
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
tysk
tidsskrift
om hagebruk som opplærings-arena
något såSlik
träffas
där».
E-mail:
ls325@kirken.no
for meg enfor
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jo ikke, men sangen og gitaren
Skard,
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E-mail:
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I denne søte førjulstid....

Turid L. Skundberg.
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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.

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

Helge Raaholdts legat for
kultur i Snertingdal
I 2001 opprettet Helge Raaholdt legat til fremme av
kulturelle formål i Snertingdal, innenfor musikk, historie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige formål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menighetsarbeid. Legatstyret utgjør fire medlemmer som er
hagesatt
därtilväxa
blå legatet.
bär.
å forvalte

Juletrefest i Uti vår
Kom hjärtans fröjd
Seegård kirke

Legatets
midler
skal brukes
Vill du mig någe’,
så har
du mig
här! til tiltak som normalt ikke
Velkommen til juletrefest
dekkes
av
det
offentlige.
Legatet kan ikke søkes til
mandag 28. desember i
Kom liljor och aquileja,
driftsmidler,
men
til
spesielle
investeringer.
Seegård kirke kl.17.00. Mye Kom rosor och salvia,
I 2016 skal det deles ut midler av legatets avkastning.
gang rundt juletreet, andakt
Kom
ljuva
krusmynta,
kom hjärtans fröjd!
og bevertning.
Begrunnet søknad sendes styrets leder Per
Arr: Sanitetsforeningen og
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
menighetsrådet. Fagra små blommor
där bjuda till dans.
Snertingdal innen 31. 12. 2015.

Kom hjärtans fröjd
Vill du, så binder jag åt dig en krans!
Kom liljor och aquileja,
Snertingdal Sanitetsforening
Kom
rosor
och
salvia,
vil
ønske alle En Gledelig Jul
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
Kom ljuva krusmynta, kom
hjärtans
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
og Et Godt fröjd!
Nytt År 2016 !

Formiddagstreff

ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romslig pause med suppe, kaffe/ kake
er innholKransen
den
det på treffet.

Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
sätter jaggjennom
sen i ditt2015
hår, !
Kom hjärtans fröjd
Hilsen oss i styret
Solen
den dalar men hoppet uppgår!
Vi ønsker at disse formiddagene
skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjerKom liljor och aquileja,
telig velkommen. Ta gjerne med deg venner
Kom rosorVelkommen
och salvia,
til musikkandakt
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtans
fröjd!
i Nykirke
søndag 20.
desember kl.19.00.
to timer.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Trenger du skyss kan du ringe Uti
Johnvår
Olavhage finns
Ørn
Gunnarson,
blommor
ochBjørnar
bär, Rognstad, Elisabeth
Skard tlf. 408 27011.
Aasheim
og Lars Wold.
Kom hjärtans
fröjd
Kollekt
til
musikkforeningen
Men utav alla kärast mig
är!

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

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav

PÅ KIR
KEVAN
GEN

Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
ljuva krusmynta,
kom hjärtans fröjd!
Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tekst: Elisabeth
TjenestenKruse
er gratis

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

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

I denne søte førjulstid....
SIDE

SNERTINGDAL MENIGHETSKONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.
MENIGHETSKONTORETS BESØKSADRESSE: Seegård krk,
Seegårdsvegen 106
Tlf. 61 13 35 70

Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespraDa gjeteren fant sauen, ble
kende, står igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har vishan så glad at han holdt fest!
net. Alt dette har enDe
egen
stillhet er
som
gir meg
i sjela.
to bildene
nesten
like. fred
Finner
du de fem feilene på
Jesus
fortalte
en
lignelse
om
en
sau
som
hadde
gått
seg
bort.
POSTADRESSE: Kirkekontoret,
bildet
under?
(Tegning:
Trevor
Keen)
Gjeteren13A,
lette
heltGjøvik
til han fant sauen.(Tegning: Trevor Keen)
Strandgt.
2815
Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
Telefon: 61 14 64 80
Telefax: 61 14 64 81
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.

Finn fem feil

Fargelegg!

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.

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.

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

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.

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

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 skinnende, 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 situasjonen på en god måte slik at de som trenger det får hjelp og håp i
denne forferdelige situasjonen de opplever.
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• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Gi barnebladet
BARNAS
til Nygård
ANSV. REDAKTØR:
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et barn du er
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE:
glad i!

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd
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og havner
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Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås,
Elisabeth
Kruse er
og
Disse
oppgavene
Turid L.
Skundberg.
hentet
fra bladet.

Bestill abonnement
Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
sondagsskolen.no
Bladpenger på
kr 200,(men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende
eller 22 08 71kan
00.
00.
len.no

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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sondagssko

Jesus metter
fem tusen

Jesus som
tolvåring
i tempelet

BANKKONTO: 2010 27 02175

abonnere på bladet for kr 250,-.

Hør verdens rop, Gud,
alle rop fra ofrene for krigens vanvidd, – Jeg tror jeg snart
skal få en bror!
alle rop fra dem
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne – Hvorfor tror du det?
– For hver gang mamma har
for sannhetens skyld.
GulliverAlle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt.
vært på sykehuset, har jeg
fått en søster.
Hør verdens rop – Ja, og så?
forbarm deg Gud.
– Jo, nå er pappa på sykehuset...
La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet
og

len.no

sondagssko
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Supersetning
2. Timoteus 1,7

2021

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

kjærlighet.
Matteus 6,33

Søk først Guds rike
og hans
rettferdighet, så
skal dere få alt

Juleklem fra
Åse Irene

3

2021

det andre i tillegg.

– Skal jeg dele
pizzaen i fire eller
åtte stykker? spurte
servitøren.
– Bare fire, takk. Jeg
tror ikke jeg orker
åtte.
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Oppslagstavla Sentrum blomster
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
- mer enn bare
blomster
til barna.
Arr: Bedehusforeningen

Snertingdal

«Vi synger jula inn»
med Biri Snertingdal kantori søndag
13.desember kl. 19.00 i Seegård kirke.
Tren når du vil og hvor mye du vil for
Servering av gløgg og pepperkaker.
Kun kr. 360,- pr. mnd.
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
Alle er velkommen.
Senteret er tilrettelagt
for bevegelseshemmede
Saltrening/egentrening/
Juletrefest
i
treningsveiledning/ungdomstrening
Seegård kirke
Velkommen
juletrefest
Bevegelse, til
balanse,
styrke,
mandag
28.
desember
i
kondisjon og glede
Seegård kirke kl.17.00. Mye
gang
rundt juletreet,
andakt
Gavekort
og klippekort
og bevertning.
Arr: Sanitetsforeningen og
trimsenteret@online.no
menighetsrådet.

tlf 61 18 03 70

* Blomster
* Interiør
* Garn
* Klær

Biri
Birivegen 79
tlf: 611 85 232

Helge Raaholdts legat for
Vi utførerÅpningstider:
alt av blomsterSnertingdal
kultur i Snertingdal
binderi, til både sorg og glede!
Snertingdalsvegen 1726
mandag-fredag
Vi samarbeider
medlegat til fremme av
I 2001 opprettet Helge
Raaholdt
Nettum begravelsesbyrå.
kulturelle formål i Snertingdal,
innenfor musikk, hiskl. 10.00-17.00
torie, med vekt på lokalhistorie, idrett og kirkelige forLørdag
mål tilknyttet Nykirke, herunder alminnelig menigkl. 10.00-14.00
hetsarbeid. Legatstyret utgjør
fire medlemmer som er
satt til å forvalte legatet.
tlf: 611 80 370

Utkjøring alle dager

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

l

Smykker

Begrunnet søknad sendes
styretsSkaug
leder- Per
Rigmor
48 44 62 32
l Klær
Kristenstuen, Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
Snertingdal innen
31. 12.fra
2015.
l Garn
Sandnes og Drops

954 94 713

Formiddagstreff

Snertingdal Sanitetsforening

vil275ønske alle En Gledelig Jul
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpentAndreas Ekern 971 16
Knut Røkke 456 13 176
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
og Et Godt Nytt År 2016 !
post@mjosenregnskap.no
ord
for
dagen,
et
kåseri,
åresalg
og
ei
romsAutorisert regnskapsførerselskap
Takk for all støtte til Sanitetens arbeid
lig lokale
pause med
suppe, kaffe/ kake er innholDitt
regnskapskontor!
Odd Sveum`s salong
For mer informasjon:
gjennom 2015 !
det
på treffet.
www.mjosenregnskap.no
Vi utfører
alle regnskapstjenester

Bruk våre
annonsører de støtter
Tlf.
611 84 387
(Bokføring, fakturering, lønn,
Hilsen oss i styret
”På
Kirkevangen”
Kontoradresse
fra
jan
2019:
årsoppgjør,
konsulenttjenester
mm)
Vi ønsker at disse formiddagene skal være

for alle selskapsformer innen
uformelle
og sosiale
samlinger.
Landbruk
og annen
næringsvirksomhet.

Fautvegen 11, 2836 BIRI

Du er hjertelig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Landbruksregnskap - Eierskiftebistand - Forretningsregnskap
to timer.

Velkommen til musikkandakt

Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Skard tlf. 408 27011. Erik Hasli
Aasheim og Lars Wold.
Hasligrenda 41, 2839 Øvre SnertingdalKollekt til musikkforeningen
Aut. regnskapsfører

Datoer
2016: 928 02 630 e-post: erik@ehasli.no
Tlf.:
61for
18vinter/
37 35 vår
- Mobil:
erik.hasli@c2i.net
25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Minnesamvær, bryllup
Bruk våre annonsører
–eller38bursdag?
Ring
09 17 00
Ta en prat med oss
er gratis
Hilsen fra
ossstøtter
i diakoniutvalget
Kontakt
Jorun tlf. 61Tjenesten
18 40 80 eller
de
«På
Kirkevangen»
mob.
917
92265
v/John Olav

PPÅÅKKIR
IRKKEEVVAANG
NGEENN

El-forsyning
og
Bidra til lokale

Andaktstelefonen arbeidsplasser
El.Kirkens
Installasjon
Catering, cafe og selskapslokaler
og bosetning
SOS
tlf 61 11
27 00duDOKKA
Trenger
noen
Bruk
VOKKS!
http://www.vokks.no
å snakke med?
Ring
8152733300
Tlf
61 11
00
www.vokks.no
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Norske Kvinners Sanitetsforening

28.08

Amund Emil Hellebust

I fokus nåSlekters gang
STEIN BRATENG

Øvre-, Midtre- og Nedre Snertingdal Sanitetsforening
DEN utfører
NORSKE
KIRKE
omtanke
i nærmiljøet
Snertingdal Sokn

Vielse
18.06 Marianne Drogseth og
Flemming Kristiansen
REGNSKAPSKONTOR
SNERTINGDAL MENIGHETSDåp: (viet i Biri kirke)
Tlf. 611 84324 - 2838 Snertingdal
Døpte
KONTOR er felles kontor for
Martin Halvorsen
Sørensen
21.03.21
05.06
Amalie Kasenborg-Eide
Prest og menighetsråd.
Døde
Håkon
Melbye
Engen
31.07 Tiril Bang Iversen 11.04.21
Melvin
Ødegård
f. 1929
Lina Onsrud
06.06.21
MENIGHETSKONTORETS BESØKS21.08 Emilie Lundon Øverby
Drivstoff,
kioskvarer,
rikstotto
og
tipping.
Gaaserud
f.fargespra1925
Johanne
ADRESSE: Seegård
krk,
Høsten er fin. Jeg føler en egen ro. Trærne,
som
før
i
høst
var
Norske
Kvinners Sanitetsforening
28.08
Amund Emil Hellebust
Seegårdsvegen 106
Gravferd:
Tlf. 611
84318
Aslaug
Olava Fladsrud
1924
kende,
står
igjen
med
nakne,
svarte
greiner.
Blomster
og gressf. har
visNedre
Snertingdal
Sanitetsforening
Øvre-,
Midtreog
Nedre
Snertingdal
Sanitetsforening
Tlf. 61 13 35 70
Oddbjørg
Roland
12.02.21
net. Alt dette har en egen stillhet som Vielse
gir meg fred i sjela.
utfører omtanke
i nærmiljøet
omtanke
i nærmiljøet

I denne søte førjulstid....
Snertingdal

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

Lovise Granum Hippe

19.02.21

18.06
Marianne Drogseth og19.03.21
Sofie Brennhagen
Og så er det så fint å tenke på hvor godt
alt
er
laget i stand.
På de nakne
Flemming
Kristiansen
Alise Lundon
25.03.21
trærne og i den svarte jorda ligger kimen
til nytt
som kirke)
med hjelp 04.05.21
fra
Anatoly
Barantsev
(vietlivi Biri
blir
vår.
solas varme stråler våkner til liv når det
Ole Solberg
11.05.21

Snertingdal
Snertingdal
Åpent 08-21 (20)

KONTORTIDER:
Marie Ringsveen
11.05.21
Gjøvik kirkekontor:
Døde
Olav
Kalbakken
08.06.21
Åpent mandag - fredag
Nå går det fort til jul. Må vel snart begynne
å
tenke
på
juleforberedelser,
Melvin Ødegård
f. 1929
kl. 09.00 - 14.00.
men
jeg
føler
at
jeg
har
god
tid.
Ikke
er
det
sikkert
at
jeg
skal
gjøre
kioskvarer, rikstotto og tipping.
Johanne Gaaserud
f. 1925så
Prest: Torsdag fra kl. 10.00 – Drivstoff,
12.00
Vielse
mye heller. Ja,-slik
tenker jeg i- dag, men
det er
nå en
egen stemning
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Tlf. 611 84318 Bygningsvern
Aslaug
Olava
Fladsrud
f. 1924
kulturhistorie
Henriette Øverby Lyshaug og
Mandag er fridag for prestene.
med å lage det fint til jul.

Jafs Snertingdal
611 84318 /
413 43155

Tlf. 611 78655

Ysteri - Kafe og osteutsalg
Odd Kristoffer Bergli Engum,
Tlf. 90596405
Nykirke
12.6.21
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
ANSATTE I MENIGHETEN:
Gunnarsson, Haraldur Ørn
juletreet
lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
Snertingdal
Sokneprest Snertingdal og Biri
tatt
så
lang
tid. Så skulle vi gå rundt juletreet, må vite. En liten ring med
Tlf. 40 61 58 20
Åpent
08-21
(20)
www.snertingdal-auto.no jan.tore@snertingdal-auto.no
Tlf. 611
84335
tre stykker. Det
hjalp
ikke
om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
E-mail: Hg747@kirken.no
haraldurgunnarsson@gmail.com
Alle
julesangene
skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
Tlf.
611
78655
Skjesol, Hanne Moesgaard
å åpne pakker.
Sokneprest i Biri og Snertingdal
Utfører alle tjenester
Leder i Snertingdal menighetsråd:
Kari Nicola Herft Skonnord
99 51 06 95

Vi skreddersyr turer
Vi skreddersyr
turer ønsker
etter kundens
etter kundens
Vi skreddersyr
turer ønsker
etter kundens ønsker

Tlf. 47 95 90 25
ved dødsfall, begravelse
E-mail: Hs677@kirken.no
nesten ikke
Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte
og jeg
kremasjon
i å få
Schiager, Inger
av
papiret.
Men
inni
var
det
en
eske,
og
da
jeg
åpnet
den
lå
det
en skinhele
distriktet.
Kantor i Snertingdal og Biri
Tlf. 91 18 26 83
nende, blank gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
E-mail: ls325@kirken.no
for meg en stor karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
Skard, John Olav
har vært til stor glede i livet mitt.
Diakon i Snertingdal og Biri
Tlf. 40
82
70
11
www.snertingdal-auto.no jan.tore@snertingdal-auto.no Tlf. 611 84335
E-mail: Js429@kirken.no
I år har jeg bare ett ønske til jul; fred på jord!
Myrlid, Arne
Hjemmebesøk, blomster
Se
vår
hjemmeside
www.snertingdal-auto.no
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
ogUtfører
salg av
gravminner.
tjenester
på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35
Tlf. 98 44 37 59 Kontakt oss
og fortvilelse. La oss be om at Europas ledere
klarer alle
å takle
denne situaSe vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
E-mail: Am925@kirken.no
ved dødsfall, begravelse
Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no
eller
telefon
61
18
43
35
sjonen
på
en
god
måte
slik
at
de
som
trenger
det
får
hjelp
og
håp i
Nygård, Laila
og kremasjon i
Menighetssekretær
Se vår hjemmeside www.snertingdal-auto.no
denne forferdelige situasjonen de opplever.
hele distriktet.
Tlf. 48 06 89 72 Kontakt oss på: tur@snertingdal-auto.no eller telefon 61 18 43 35
E-mail: Ln435@kirken.no

Snertingdal

Prisgunstig

Hør verdens rop, Gud,
Vakt hele døgnet:
EN
G
N
A
Tlf.
611
38750
V
E
alle
rop
fra
ofrene
for
krigens
vanvidd,
K
61 18 31 03
Snertingdal
PÅ KIR
alle rop fra dem
Foto: Hanne Skjesol
• et blad for kirke og bygd i Snertingdal

Avd. Snertingdal:
som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne
Roger Engen - 977 68950 og Steffan Stanes - 990 20530

Utgiver: Snertingdal Menighetsråd

ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
REDAKSJONSKOMITE:
Haraldur Ørn Gunnarsson, Magnar
Sjevelås, Elisabeth Kruse og
18
Turid L. Skundberg.

Bekkelund
Hjemmebesøk,
blomster
for sannhetens skyld.
Alle rop i smerte, i sårbarhet og avmakt. og salg av gravminner.
Hør verdens rop NGEN
forbarm deg Gud.
Prisgunstig
IRKEVA

PÅ K

La oss ønske hverandre en GOD JUL fylt av medmenneskelighet og
Ledig annonseplass
Vakt hele døgnet:

BANKKONTO: 2010 27 02175

kjærlighet.
Bladet sendes alle husstander i Snertingdal
Tlf. 611 38750
Bladpenger kr 200,- (men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende kan
Avd. Snertingdal:
Juleklem fra
abonnere på bladet for kr 250,-.

Roger Engen - 977 68950 og Steffan
Åse Stanes
Irene - 990 20530

Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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61 18 31 03
Bekkelund
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Oppslagstavla

Kjøp norsk!
Juletrefest på
Betel
Kjøp
norsk!

2880 Nord Torpa
Tlf .920 91173

www.snertingdal-auto.no

www.snertingdal-auto.no

Velkommen til tradisjonell juletrefest på

jan.tore@snertingdal-auto.no Spesialsagbruk
Tlf. 611 84335
Betel 3.juledag kl.18.30. Det blir mye gang
Villmarkspanel
jan.tore@snertingdal-auto.no
Tlf. Tlf.
611611
84335
Tlf. 611 81415
19714 juletreet og andakt ved Solveig
Laftetømmerrundt
Tlf. 611 81415
Tlf.+611
19714
Takåser
mye
mer......
Utføreråresalg
alle tjenester
Grandhagen.
Bevertning,
og pakke

til barna.

«Vi synger jula inn»

ved
begravelse
Arr:dødsfall,
Bedehusforeningen

Utfører alle tjenester
Skonnord Gård
og kremasjon i
ved
dødsfall, begravelse
Skonnord
Gård
hele distriktet.
HELSE- OG MILJØVENNLIGE
Fra Gravåsen grustak leverer vi
og kremasjon i
med
Biri Snertingdal kantori søndagHELSE- OG MILJØVENNLIGE
grus, bærelagsmasse, matjord m.m.
PRODUKTER
hele distriktet.
Helge
Raaholdts legat
for
2838 Snertingdal
13.desember
kl. 19.00 i Seegård kirke. Ring
PRODUKTER
Snertingdal
tlf.
990
00
502
2838
Snertingdal
Tlf.av
61
18 43 86
Tlf. 611 84536
Mobil 416 79 780
Tlf. 61 18Ring
45 45tlf. 990 00 502
Snertingdal
Servering
gløgg
og pepperkaker.
kultur
i
Snertingdal
Tlf. 61 18 43 86
Tlf. Snertingdal
611 84536 Mobil 416 79 780
Snertingdalsveien
1672,
2838
Snertingdal
Billetter: Voksne Kr 100,- Barn gratis.
I 2001
opprettet Helge Raaholdt Snertingdal
legat til fremme av
Snertingdal
Helsesenter
Alle er velkommen.

innenfor musikk,blomster
hisSnertingdal
Tlf. kulturelle
611 Helsesenter
34 900formål i Snertingdal,Hjemmebesøk,
og
salg
av
gravminner.
Tlf. torie,
611
34med
900611
og
kirkelige
forvekt
på lokalhistorie,
idrett
øyeblikkelig
hjelp
tlf.
84248
Hjemmebesøk, blomster
øyeblikkelig
hjelp
tlf.
84248
Helsestasjon
tlf.
611611
34 902
mål
tilknyttet
Nykirke, herunder
alminnelig
menigog salg av gravminner.
Helsestasjon
tlf. 611 34Legatstyret
902
hetsarbeid.
utgjør fire medlemmer som er

Prisgunstig
Prisgunstig
Vakt
hele døgnet:
Legatets midler skal brukes til tiltak som normalt ikke
Tlf. 611 38750
Velkommen
til juletrefest
Storgaten
53, 2870 Dokka
Vakt
døgnet:
61hele
18søkes
31
dekkes av det offentlige. Legatet
kan
ikke
til03
Telefon
61 11 1053,
692870
FaxDokka
61 11 21 69 i
Storgaten
mandag
28.
desember
Tlf. 611 38750
Mobil
99 41
Avd.
Telefon 61
11 10416945Fax
61 11
21 69Snertingdal:
driftsmidler,
men
til
spesielle
investeringer.
61 18 31 03
Seegård
kirke
kl.17.00. Mye
Mobil
41 45 99
41 68950 og Steffan Stanes - 990 20530
Roger
Engen
- 977

Juletrefest i
Seegård kirke

satt til å forvalte legatet.

I 2016 skal det deles ut midler av legatets
avkastning.
Bekkelund
Avd. Snertingdal:
gang rundt juletreet,
andakt Malerarbeid
Trond Are Lisbakken
Gulvlegging
Snertingdal
Menighet
litt
ditt!
Roger
Engen
- 977 68950 og Steffan Stanes
-Are
990Lisbakken
20530
Trond
ogMenighet
bevertning.
Ole
Wilhelm
Skundberg
Bekkelund
Våtrom
Gulvavretting
Snertingdal
- litt ditt!
utbytte:Les
Johannes
Garantert
Begrunnet
søknad sendes styrets leder Per
Ole
Wilhelm
Skundberg
Arr:
Sanitetsforeningen
og
Garantert
Johannes
kap. utbytte:Les
1, v. 12 i Bibelen
Kristenstuen,
Geir Bergli
913 95 850 Gilbergsrovegen 685, 2839 Øvre
ANGEN
V
E
kap. 1,menighetsrådet.
v. 12 i Bibelen
K
R
I
www.malermestrene.no
K
Snertingdal innen 31. 12. 2015.
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Formiddagstreff
Formiddagstreffet i Seegård kirke er åpent
for alle. Fellessanger, Prøysenfortellinger,
ord for dagen, et kåseri, åresalg og ei romslig pause med suppe, kaffe/ kake er innholdet på treffet.
Vi ønsker at disse formiddagene skal være
uformelle og sosiale samlinger. Du er hjertelig velkommen. Ta gjerne med deg venner
og kjente. Vi starter kl 11.30 og det varer ca
to timer.
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K
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Snertingdal Sanitetsforening
vil ønske alle En Gledelig
Jul
Kokslien Maskinservice
KOKSLIEN
Kokslien
Maskinservice
Sentralbord
77605
og Et Godt Nytt År
2016 ! 611
MASKINSERVICE
Sentralbord
611 77605
Mobil
930 40123
Takk for all støtteMobil
til Sanitetens
930 40123 arbeid
h.einar@online.no
Øvre veg 541
gjennom 2015 ! h.einar@online.no
28382838
Snertingdal
Snertingdal
2838
Snertingdal
www.mekonomen.no
Hilsen oss i styret h.einar@online.no
www.mekonomen.no
930 40 123

Velkommen til musikkandakt

snertingdal.no
snertingdal.no

i Nykirke søndag 20. desember kl.19.00.
Medvirkende Snertingdal Musikkforening, Haraldur
Trenger du skyss kan du ringe John Olav
Ørn Gunnarson, Bjørnar Rognstad, Elisabeth
Skard tlf. 408 27011.
Aasheim
og Lars Wold.
Et nettsted for
snertingdøler
Kollekt
til
Et nettsted
for
snertingdøler
og andre folk! musikkforeningen
Datoer for vinter/ vår 2016:
og andre folk!

25. januar
29. februar
25. april
30. mai

Hilsen fra oss i diakoniutvalget
v/John Olav
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Andaktstelefonen
Ring 38 09 17 00
Tjenesten er gratis
2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80
2838 Snertingdal
tlf. 61 18 41 80

Kirkens SOS
Trenger du noen

Andaktstelefon
å snakke med?
38
09 17
Ring
81500
33300
Tjenesten er gratis

23
3
2323

DEN NORSKE KIRKE
Snertingdal Sokn

I fokus nå

Kirkekalender
I denne søte førjulstid....

SNERTINGDAL MENIGHETSKONTOR er felles kontor for
Prest og menighetsråd.

Søndag 27.06.

MENIGHETSKONTORETS BESØKSRedalssætra
kl. 11:00
ADRESSE:
Seegård
krk,
Seegårdsvegen
106dag
Skaperverkets
Tlf. 61 13 35 70

Markus 6,35-44
Friluftsgudstjeneste
Berit Rinde
POSTADRESSE:
Kirkekontoret,
Strandgt.
13A,
2815
Gjøvik
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge
Telefon: 61 14 64 80
Blåsegruppe
fra81Snertingdal
Telefax:
61 14 64
musikkforening deltar

KONTORTIDER:
Gjøvik kirkekontor:
04.07.mandag - fredag
Åpent
kl.
09.00 - 14.00.
Seegård
kirke kl. 10:00
Prest:
Torsdag
fra kl. 10.00 – 12.00
6. søndag i treenighetstiden
Diakon: Tlf. 408 27 011.
Matt 16,13-20
Mandag
er fridag for prestene.

Gudstjeneste Berit Rinde

Leder i Snertingdal menighetsråd:
Takkoffer til Snertingdal
Kari Nicola Herft Skonnord
Kirkemusikkarbeid
99
51 06 95
ANSATTE I MENIGHETEN:
11.07.
Gunnarsson, Haraldur Ørn
Biri kirkeSnertingdal
kl. 10:00og Biri
Sokneprest
Tlf.
40 61 58 i20
7. søndag
treenighetstiden
E-mail: Hg747@kirken.no
Luk
19,1-10
haraldurgunnarsson@gmail.com
Gudstjeneste
Berit Rinde
Skjesol,
Hanne Moesgaard
Sokneprest
Takkoffer i Biri og Snertingdal
Tlf. 47 95 90 25
E-mail: Hs677@kirken.no
18.07.2021
Schiager,
Inger
Kantor
i Snertingdal
og 10:00
Biri
Nykirke
kirke kl.
Tlf. 91 18 26 83
8.søndag
i treenighetstiden
E-mail:
ls325@kirken.no
Skard,
Olav
2 Kor John
8,9-15
Diakon
i
Snertingdal
og Biri
Gudstjeneste Hanne
Moesgaard
Tlf. 40 82 70 11
Skjesol
E-mail: Js429@kirken.no
Myrlid,
Arne til Snertingdal menighet
Takkoffer
Kirketjener i Seegård kirke og Nykirke
Tlf. 98 44 37 59
25.07.Am925@kirken.no
E-mail:
Nygård,
Lailakl. 10:00
Biri kirke
Menighetssekretær
9.søndag
i treenighetstiden
Tlf. 48 06 89 72
Joh 8,2-11
E-mail:
Ln435@kirken.no

Gudstjeneste Hanne Moesgaard
ANGEN
SkjesolKIRKEV
• et blad for kirke og bygd i Snertingdal
PÅ til
Takkoffer
Misjonsprosjektet:
Utgiver:
Snertingdal
Diakonalt arbeidMenighetsråd
i Thailand
ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård
berntny@online.no
Torsdag 29.07.
REDAKSJONSKOMITE:
Kirketuften
på Kirkerud
kl.
Haraldur
Ørn Gunnarsson,
Magnar
Olsok Luk
9,23-26
Sjevelås,
Elisabeth
Kruse og
Turid
L. Skundberg.
Friluftsgudstjeneste
BANKKONTO:
2010 27Skjesol
02175
Hanne Moesgaard

18:00

Takkoffer
Kirkerudfondet
Bladet
sendestilalle
husstander i Snertingdal
Bladpenger
kr 200,(men alle beløp motBlåsegruppe
fra Snertingdal
tas med takk). Utensoknsboende kan
musikkforening deltar
abonnere på bladet for kr 250,-.
Trykk: Land Trykkeri, Dokka.
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01.08.
Seegård
kl.Jeg
10:00
Høstenkirke
er fin.
føler en egen ro. Trærne, som før i høst var fargespra10.kende,
søndagstår
i treenighetstiden
igjen med nakne, svarte greiner. Blomster og gress har visMatt
18,21-35
net.
Alt dette har en egen stillhet som gir meg fred i sjela.
Gudstjeneste Hanne Moesgaard
Skjesol
Og så er det så fint å tenke på hvor godt alt er laget i stand. På de nakne
Takkoffer
til Trosopplæringarbeid
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.
08.08.
BiriNåkirke
kl. 10:00
går det
fort til jul. Må vel snart begynne å tenke på juleforberedelser,
11.men
søndag
treenighetstiden
jeg iføler
at jeg har god tid. Ikke er det sikkert at jeg skal gjøre så
NYTT
2 Mos
20,1-17
mye heller. Ja, slik tenker jeg i dag, men det er nå en egen stemning
DESIGN!
Gudstjeneste
Rinde
med å lageBerit
det fint
til jul.
Takkoffer
Kulturarv på rull!
En juleaften for 60 år siden dukker plutselig
opp ihar
tankene
mine. På
Kolleksjonen
tapet fra 1780 til 1945.
15.08.
kjøkkenet luktet det ribbe og surkål. Far gikk i fjøset alene så mor
Nykirke kirke kl. 10:00
14 design,
i tilsammen
kunne passe middagen. Sjøl fikk jeg nesten ikke
tida til
å gå, for under
23 ulike fargekombinasjoner.
12. søndag i treenighetstiden
juletreet lå det pakker, og en var spesielt stor. Aldri har vel middagen
Luk 8,1-3
Nyttmå
design:
tatt så lang tid. Så skulle vi gå rundt juletreet,
vite.«LILLESAND»
En liten ring med
Gudstjeneste Hanne Moesgaard
tre stykker. Det hjalp ikke om katta var med heller, vi nådde ikke rundt.
Skjesol
Alle julesangene skulle synges, og juleevangeliet leses før det var tid for
Takkoffer til Det Norske
å åpne pakker.
Misjonsselskap

Da far endelig tok fram pakka jeg ventet på klarte jeg nesten ikke å få
22.08.
av
papiret.
Men inni var det en eske, og da jeg åpnet den lå det en skinBiri kirke
kl. 10:00
gitar der. Jeg hadde støtt vært glad i å synge, og nå så jeg
13.nende,
søndagblank
i treenighetstiden
for
meg
en
stor
karriere. Slik gikk det jo ikke, men sangen og gitaren
Luk 12,41-48
har
vært
til
stor
glede i livet mitt.
Gudstjeneste Berit Rinde
Takkoffer til IKO - Kirkelig
I år har jeg
bare ett ønske til jul; fred på jord!
pedagogisk
senter
Når en ser all lidelsen mange mennesker blir utsatt for, føler jeg avmakt
Planlegger alle typer interiør
og
fortvilelse.
klarer å takle denne situaSøndag
29.08. La oss be om at Europas ledere
Interiør butikk/ Egen systue
sjonen
på
en
god
måte
slik
at
de
som
trenger
det
får hjelp og håp i
Seegård kirke kl. 12:00
TSH
Interiør Design
denne forferdelige
situasjonen
Vingårdssøndagen
Luk
17,7-10 de opplever.
v/ Torill Sogn Haug Interiør arkitekt MIAF
Samtalegudstjeneste Berit Rinde
Hør verdens rop, Gud,
alle rop
fra ofrene for krigens vanvidd,
Søndag
05.09.
alle
rop
fra dem
Nykirke kirke
kl. 11:00 Merk tiden
som
ofrer
seg selv i kjærlighet og sinne
15. søndag i treenighetstiden
sannhetens skyld.
Lukfor
10,38-42
Alle
rop i smerte, i sårbarhet
og avmakt.
Konfirmasjonsgudstjeneste
Berit Rinde
Hør verdens
rop Takkoffer
til Trosopplæringarbeid
www.tsh-interior.no
forbarm deg Gud.
e-post torill@tsh-interior.no
mob 905 96 405 tlf/fax 61 11 95 99
Søndag 19.9.
Storgt. 58 2870 Dokka
La osskirke
ønskekl.hverandre
en GOD
Seegård
11:00 Merk
tidenJUL fylt av medmenneskelighet og
17.kjærlighet.
søndag i treenighetstiden
Luk 7,11-17
Frist for stoff
til
neste
nummer er
Konfirmasjonsgudstjeneste
Berit Rinde
Juleklem fra
20.
september
Takkoffer
Trosopplæringarbeid
Åse Irene
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