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Vil du gi en gave? 
Ved Kirkeporten er basert på frivillighet og gaver. 
Gi på Menighetsbladets kontonummer: 
2050 29 33710

Farvel til kjøttet!

Når du leser dette er vi allerede godt inne i faste-
tiden, og påsken nærmer seg. Kanskje har du eller 
noen du kjenner vært i karneval på skole eller bar-
nehage, eller i forbindelse med bursdag, kanskje til 
og med på jobben? Karneval kommer fra de latin-
ske ordene 'carne' og 'vale' som betyr kjøtt og far-
vel. Før man gikk inn i fastetiden ble all god mat og 
drikke fortært i en stor feiring. Les mer om dette på 
neste side. Etter fasten går vi inn i påskehøytiden, 
og er du hjemme i påsken skjer det mye i kirkene 
våre denne uka. Mye av dette nummeret handler om 
fellesskap, og det å være sammen med hverandre, 
og det å være noe for hverandre. Opplevelsen av 
fellesskap starter tidlig. Gjennom trosopplæringen 
i menighetene skaper man ulike arenaer for felles-
skap. Allerede fra spedbarn av i form av babysang. 
Nå satses det også på barnekor igjen både i Ås og 
på Raufoss. Kjenner du noen fra 1.klasse og oppover 
som er glad i å synge? Les mer på side 15 og tips 
dem gjerne! Bli også bedre kjent med to av de som 
jobber med trosopplæringen i kirkene våre.

V E L K O M M E N

R E D A K S J O N E N

RAUFOSS MENIGHETSKONTOR 
Kirkevegen 4, 2830 Raufoss. 
Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Brita Marie Heggelund 
- menighetssekretær/daglig leder Raufoss
bh936@kirken.no  |  960 98 320 / 410 17 952

Arild Kjeilen - sokneprest Raufoss
ak952@kirken.no  |  960 98 326 / 996 47 857
Solveig Haugen Tusvik - diakon Raufoss    
sh588@kirken.no  |  960 98 325 / 909 82 114
Erik Torp - kirketjener Raufoss
et754@kirken.no  |  960 98 327 / 958 74 000
Sindre Hovland - kantor Raufoss     
sh245@kirken.no  |  960 98 324
Åsmund Dannemark - menighetspedagog   
ad677@kirken.no  |  960 98 323
Jørund Grimstveit - leder Raufoss menighetsråd    
jorgrim@online.no  |  415 10 005

ÅS OG EINA MENIGHETSKONTOR 
Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 Reinsvoll. 
Kontortider: tirsdag – torsdag kl 10-14
Hilde Torkehagen Skumsrud 
- menighetssekretær/daglig leder Ås og Eina
ht436@kirken.no  |  960 98 330 

Berit Rinde - sokneprest Eina      
br457@kirken.no  |  416 09 418 
Dagfinn Follerås - sokneprest Ås    
df592@kirken.no  |  960 98 334 / 412 66 095 
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina   
mv934@kirken.no  |  960 98 332 / 916 46 131 
Håvard Amlie - kirketjener Ås      
ha644@kirken.no  |  960 98 337 / 909 35 407
Øystein Guttormsen - kirketjener Eina    
og398@kirken.no  |  960 98 338 / 922 40 104
Gunnhild Hauge Bjørdal - kateket Ås og Eina     
gh995@kirken.no  |  960 98 333 / 991 07 488 
Anne Karin Gresbakken - kantor Eina    
ag459@kirken.no  |  482 23 793
Oskar-Magnus E. Stende - organist/menighetsmusiker Ås  
oe595@kirken.no  |  922 66 391 
Lars Arne Mjørlund - leder Eina menighetsråd   
larsarne@mjorlund.no  |  958 01 232
Ole-Jakob Dyrnes - leder Ås menighetsråd     
oljdyrne@online.no  |  977 06 318

VESTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. 
Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Gunnstein Endal - kirkeverge       
ge878@kirken.no  |  960 98 321 / 920 42 659
Kari Tromsaasen Rian - sekretær (tirs-tors 09-14.30)   
kr685@kirken.no  |  960 98 322
Einar Solbrækken - driftsleder      
es829@kirken.no  |  960 98 319 / 908 88 929
Gunnhild Hauge Bjørdal - leder for Trosopplæringen  
gh995@kirken.no  |  960 98 333 / 991 07 488
Ole-Jakob Dyrnes - leder fellesrådet    
oljdyrne@online.no  |  977 06 318

M E N I G H E T E N E  I  V E S T R E  T O T E N

k i r k e n . n o / v e s t r e t o t e n
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Legg di hand i mi hand
så er vi sterke saman
så er vi svake saman
så er vi saman

Åse-Marie Nesse

Digital faste
tekst kirken.no/redaksjonen foto Liv Torhild Braathen

Hva er egentlig faste? Har du noen ganger feiret fastelavn, 
karneval eller Mardi Gras? Da har du feiret inngangen til 
den kristne fastetiden, selv om du kanskje ikke har vært 
klar over det. Selve faste-tiden er det mange av oss som 
ikke kjenner så godt til. Hva er egentlig faste? En kristen 
ramadan? Snarveien til sommerkroppen? En spareperiode 
før påskeferien? Eller kanskje en mulighet til å øve seg på 
grenseløs nestekjærlighet?

Den kristne fastetiden strekker seg over de nesten sju 
ukene mellom fastelavn og påske. Mens de gule posene 
med påskegodt dukker opp i norske butikkhyller, faster 
mange kristne over hele verden i 40 dager og bruker mer 
tid til bønn enn ellers. Dette gjør de til minne om Jesus, 
som gikk omkring i ødemarken i 40 dager uten å spise, 
mens djevelen prøvde å friste ham (Luk 4). Mange kutter ut 
kjøtt helt eller delvis seks dager i uken. Søndagene er nem-
lig ikke fastedager. Andre velger å ha shoppestopp eller å 
legge bort mobilen.

Nettopp dette er kanskje noe vi alle hadde hatt godt av. 
For en periode, dager eller uker, å logge av det digitale 

livet. Det trenger ikke nødvendigvis være snakk om 40  
dager, men så lenge at du får kjenne på hvordan det er å 
gi slipp på noe som tar mye tid og fokus. Og kanskje vil du 
oppleve at du ser mer av andre rundt deg i hverdagen? I 
stedet for å kommentere eller like noe på sosiale medier, 
kanskje skal du ta den telefonen, eller dra på det besøket 
som du har tenkt på ei stund?

La fasten være et individuelt bevisstgjøringsprosjekt, der 
du retter blikket utover så vel som innover. Kan din faste 
komme til gode for noen andre? Gjennomfør fasten gjerne 
sammen med andre. Lykke til.

Faste betyr å øve meg på å si ja til 
noe, og dermed si nei til noe annet 

som er mindre viktig.

- Sunniva Gylver

15 000 000 Omtrent så mange Kvikk Lunsj spiser nordmenn i påsken. 
Årskonsumet er på ca 45 millioner. 

Kilde: Freia
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Bli med og feir påskemåltidet!
Tekst Ole-Jakob Dyrnes Foto Adobe Stock 

I fjor feiret vi påskemåltid sammen for første gang i Ås me-
nighet. Vi var til sammen 28 som delte fellesskap denne 
skjærtorsdagskvelden i fjor. Tilbakemeldingene var svært 
gode, og det var et samlet ønske om at vi kunne gjenta 
dette neste år. De fleste av deltagerne var med på dette 
for første gang og syntes at det var en fin måte å dele fel-
lesskap på. 

Påskemåltidet feires i bibelsk-jødisk tradisjon. Måltidet 
inneholder mange symbolske retter i tillegg til et godt og 
sosialt middagsmåltid. Vi leser tekster, hører historier, syn-
ger salmer og feirer nattverd sammen. Det er et ønske at 
dette påskemåltidet kan bli en viktig del av den enkeltes 
påskeforberedelse. Påskemåltidet er også viktig fordi det 
formidler bibelske sammenhenger som kanskje ikke er så 
godt kjent.

Jesus og disiplene var samlet til påskemåltid i Jerusalem. 

De feiret måltidet etter den orden som det jødiske folket 
gjennom generasjoner før dem hadde fulgt. I dette målti-
det var det Jesus tok brødet og vinen og innstiftet nattver-
den. Når vi kristne feirer påskemåltid med utgangspunkt i 
dette bibelsk-jødiske måltidet, er det to store fortellinger 
som preger innholdet i kvelden; både den grunnleggende 
påskefortellingen om da Moses ledet israelsfolket ut av 
Egypt og den grunnleggende kristne fortellingen om da 
Jesus sonet verdens synd gjennom sin død og oppstan-
delse i påsken.

Måltidet blir også kalt sedermåltidet (hebraisk: seder = or-
den). Sentralt i måltidet er sju symbolske retter. Program-
met for måltidet følger hagaddah (hebraisk: hagaddah = 
fortellingen, dvs. påskefortellingen) og er bygd opp om-
kring fire beger vin knyttet til livet, frelsen, velsignelsen og 
håpet. Hovedmåltidet kommer mellom andre og tredje be-
ger. Påskemåltidet blir avsluttet med at vi feirer nattverden 
sammen.

Påskemåltidet på skjærtorsdag skal være på menighetssen-
teret på Reinsvoll. På grunn av maten er det påmelding til 
dette arrangementet. Arrangementet er i utgangspunktet 
gratis, men vi tar opp et offer til dekning av kostnadene.  

For påmelding kan du ringe til Ås menighetskontor 
– 960 98 330 
eller sende mail til 
– ht436@kirken.no 
senest torsdag 2.april.
Velkommen!

Skjærtorsdag på Eina og på Raufoss
Velkommen til gudstjeneste i Eina kirke og Raufoss kirke skjærtorsdag kl. 18.00!
Jesus var sammen med sine disipler skjærtorsdagen i jødenes påskeuke til 
matfellesskap. Jesus visste at det var den siste kvelden han var sammen med 
sine nærmeste - han visste hva som skulle skje. Her innstiftet han nattverden; 
måltidet der Jesus gir seg selv til oss gjennom brød og vin. «Ta imot! Spis og 
drikk. Gjør dette til minne om meg», sa Jesus. Derfor er nattverden et naturlig 
ledd på de fleste gudstjenestene. På skjærtorsdag har vi ekstra fokus på hva 
nattverden betyr for oss i dag.
Etter gudstjenesten fortsetter vi fellesskapet med å spise kveldsmat sammen i 
kirkestua (Eina kirke) og i kirkekjelleren (Raufoss kirke).

A R R A N G E M E N T
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"Døm mindre, hjelp mer"
– sammenhengen mellom moderne ledelse og påskens budskap.

Tekst Ståle Sandbekken Foto Adobe Stock 
Det er et privilegium å få lov til å være rådgiver og jobbe  
med ledere. Da kommer jeg tett på mennesker med  
ansvar, dilemmaer og konsekvensen av hvordan vi behand-
ler hverandre. I det siste har jeg reflektert over rådene sitert 
ovenfor. Det er ledertrener Marshall Goldsmith som deler 
rådene. Han skal være en av dem som har størst innflytelse 
på hvordan ledere utfører oppgavene sine. Goldsmith sier 
”døm mindre, hjelp mer”. Det kan gi stor effekt på andre 
mennesker sin respons. 

Så vender jeg blikket mot bibelen og påskens budskap. 
Påske har vært feiret helt siden Moses ledet Israelsfolket ut 
av Egypt. Det er over 3000 år siden. 

Det er likevel en yngre ”nyhet” som vi får høre om vi besø-
ker en kirke i påsken. Det er budskapet om hvordan Jesus 
ble hengt på et kors. Hvordan det ble satt vakthold rundt 
gravstedet. Og hvordan han ”stod opp fra de døde tredje 
dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige 
Faders høyre hånd”.

Jeg har bladd i bibelen for å forsøke å forstå hvordan Jesus 
snakket om seg selv, før han døde. Hvordan Jesus snakket 
til de rundt seg. Det er et ganske enkelt budskap. ”Dine 
synder er tilgitt” ”Tro på Gud og tro på meg” ”Gud er  

kjærlighet” ”For så høyt har Gud elsket verden at han ga 
sin sønn” ”for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv”.
Jeg er ikke perfekt. Jeg forsøker å ikke være høy på meg 
selv. Jeg forsøker å tåle å høre hva andre sier om meg. Har 
erfart at det er fantastisk å akseptere andre og å akseptere 
seg selv. De gangene jeg klarer det. Motet til det finner jeg 
nettopp i ordene Jesus bruker. ”Heller ikke jeg fordømmer 
deg”. 

Faktisk har jeg erfart at ved å slippe ned fasaden og være 
ærlig om meg selv i møte med Jesus, blir jeg ikke mindre 
elsket, men mer. Og det gjør noe med meg. Det står en 
flott beskrivelse i Lukas 7, 36-50. Om en selvrettferdig fari-
seer ved navn Simon som innbød Jesus med flere til å spise 
i sitt hus. Blant de som var tilstede var en kvinne som levde 
et syndefullt liv. 

Simon sine handlinger gir uttrykk for at han i liten grad el-
sker Jesus. Kvinnens handlinger gir uttrykk for at hun elsker 
Jesus høyt. Og Jesus forklarer: ”Hennes mange synder er 
tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet.” Det har også jeg 
erfart: From fasade skaper avstand. Åpenhet, ærlighet og 
tilgivelse skaper kjærlighet.

Mine venner. Hvis påskens budskap er så enkelt, så er det 
kanskje en sammenheng mellom moderne ledelse og pås-
kens budskap. Bli gjerne med å teste det ut i ditt liv.

Kan påskens budskap omskrives til: ”Døm mindre, hjelp 
mer?”

R E F L E K S J O N

Faktisk har jeg erfart at ved å slippe 
ned fasaden og være ærlig om meg 
selv i møte med Jesus, blir jeg ikke 

mindre elsket, men mer.
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Tekst og foto Bjarne Kjartan Thaule 

Kirka driver mer undervisning nå enn noen gang. Blant annet som en følge av mindre 
kristendomsundervisning i skolen. Dette skal være tilpasset de respektive målgrup-
pene, helt fra de aller minste og opp til 18 år gjennom det som kalles trosopplærin-
gen. I tillegg kommer konfirmantundervisning. Bli litt bedre kjent med Gunnhild og 
Åsmund, to av disse lærerne i kirka.

Diakon, kantor, kateket og prest er de fire stillingene i kirka 
hvor den ansatte blir vigslet til tjeneste. Før jul i forbindel-
se med at vi hadde besøk av biskopen på Hamar, Solveig 
Fiske, ble Gunnhild vigslet til sin stilling som kateket. Vigs-
ling er en form for kirkelig innvielse til en jobb, hvor man 
avgir et vigslingsløfte og blir bedt for med håndspåleg-
gelse. Denne gudstjenesten ble også debuten til Åsmunds 
prosjekt med lovsangsband. Men det er ikke bare her vei-
ene til disse to krysses. Gunnhild er, som leder for trosopp-
læringen i Vestre Toten, sjefen til Åsmund når det gjelder 
arbeidsoppgaver i trosopplæringen. Hun er også ansvar-
lig for opplæring og oppfølging. De jobber med hver sin 
menighetstilknytning (Ås/Eina og Raufoss) og trosopplæ-
ringsoppgaver her, men jobber også mye sammen. De har 

også mye samarbeid om konfirmantarbeidet. I Vestre Toten 
er dette arbeidet tilknyttet den enkelte menighet og dens 
ansatte, og er utenfor trosopplæringen. På Raufoss er det 
sokneprestens hovedansvar, men her er mye av arbeidet 
delegert til Åsmund.

- Jeg er dobbelt så gammel som Åsmund, men vi har et vel-
dig hyggelig samarbeid oss i mellom. Det betyr vel at vi er 
ganske greie begge to, forteller Gunnhild. Åsmund smiler, 
og nikker samtykkende. - Det har vært veldig greit å jobbe 
sammen med Gunnhild da stillingen min er såpass ny, og 

GUNNHILD HAUGE BJØRDAL | kateket
52 år, gift, ett barn, fra Hønefoss, bor i Ringsaker.

ÅSMUND DANNEMARK | menighetspedagog
26 år, singel, fra Fåberg, bor på Raufoss.

Brenner for å 
bygge fellesskap

Gunnhild blir vigslet til sin jobb som kateket av biskop Solveig Fiske.

P O R T R E T T E T
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mye ikke nødvendigvis er like klart i forhold til hva som skal 
være mine arbeidsoppgaver. - Vi har en vei å gå, og håper 
at folk kan være tålmodige i forhold til menighetspedagog-
stillingen. Dette er en stilling som må sette seg og som må 
bygges. Alt er ikke helt perfekt ennå. Det må være lov å si, 
sier Gunnhild. - Fordelen med å jobbe i kirka er at man kan 
forme stillingen litt ut fra de kvalifikasjonene man besitter. 
Begge har musikalsk bakgrunn, Gunnhild har vært musikk-
lærer i skolen og drevet mye med kor og Åsmund har lektor- 
utdanning i musikk. Samtidig som at alt de skal jobbe med 
skal ha en forankring i de respektive menighetsrådene. 
Med sin musikalske kompetanse og fokus brenner Åsmund 
spesielt for lovsangsbandet han har startet. Han ønsker at 
ungdommer kan få lyst å bli med her selv om de ikke har 
mye erfaring, og her kan de også få litt opplæring. Han 
er imponert over utviklingen til ungdommene i teamet så 
langt.

På spørsmål om hvordan det er å drive konfirmantarbeid 
i 2020, sier Åsmund at det nok på mange måter kan være 
mer utfordrende enn da han selv var konfirmant. Det er 
ikke så selvfølgelig at ungdommene velger kirkelig konfir-
masjon. - Vi må konkurrere med så mye annet, og klare 
å legge fram et bra tilbud uten at det skal oppfattes som 
konkurranse. Krevende å gjøre det godt, profesjonelt, kult 
og attraktivt uten å gå på kompromiss av verdiene i kirka, 
innhold og pensum. - Vi ønsker å synliggjøre for barn og 
unge at vi ønsker å være ei åpen kirke, at vi ønsker å være 
ei kirke for alle, at alle kan komme og at det er lov å stille 
spørsmål og at det er lov å undre seg, fortsetter Gunnhild. 
- At man kan komme med sin tro, sin tvil, og sine undrin-
ger. At de opplever at dette er et godt sted å være, «her 
er det noen som faktisk bryr seg om meg» og at de finner 
et miljø her. Jeg tror det er utrolig viktig at vi som kirke er 
en motkultur til kravsamfunnet. Samtidig er dette en utfor-
dring. For dersom vi ikke stiller noen krav kan vi risikere at 
ungdommene aldri kommer, så vi må finne en avveining. 
Men vi opplever jo at ungdommene er redd for at de ikke 
skal bli konfirmert fordi de ikke kan komme på ett eller an-
net av opplegget i konfirmanttida. Da er det viktig at vi kan 
si «ta det helt med ro. Dette kommer til å gå fint. Vi finner 
ut av dette her.» Ungdommene i dag opplever at det er så 
utrolig mye krav som stilles både på skole og i fritida. Vi skal 
være den motkulturen hvor ungdommene kan komme og 
kjenne at de kan senke skuldrene sine og få lov til å undre 
seg over hvem de er og livet og alt. Og kjenne at her er det 
plass til alle, uansett. Gunnhild er også sosialpedagog, og 
har jobbet mye med ungdom som faller utenfor i skolen. 
Det føles trygt å ha en sånn type kompetanse i denne job-
ben. Erfaringsmessig er det viktigere å være fleksibel og 
raus enn rigid og firkanta.

På spørsmål om hva de selv ser på som viktig med arbeidet 
de gjør er Gunnhild ganske rask med å si at det er å møte 

folk, som kirke. - Jeg er som dere, med kjøtt og blod, og vi 
kan møtes og undres og vise at vi alle er mennesker som 
trenger raushet, omsorg og forståelse. Vi kommer til kirken 
med våre behov. vi skal gi rom for undring og møte folk der 
de er, hver med sine tanker, tro og tvil. Vi kan utfordre hver-
andre og være rause overfor hverandre. Å rive stengsler 
ned og få terskelen litt lavere. Åsmund sier seg også enig i 
dette. Han ønsker å dra fram et sitat som han har tenkt mye 
på; "forkynn evangeliet, alltid, om nødvendig med ord". 
At han føler han får muligheten til nettopp det i denne job-
ben. Det blir ofte mange ord i forskjellige settinger, mens 
noen ganger er det kanskje ting som blir gjort heller enn 
sagt som kan være med på å rive ned stengsler for folk. 

Visjoner for menighetsarbeidet 
- For min del er menigheten en arena som er preget av 
fellesskap, sier Åsmund. - Visjonen eller drømmen min 
for menigheten er at det skal gi en sterk følelse av å være 
hjemme, at menigheten skal være inkluderende og åpen 
for alle. Jeg jobber jo mye opp mot ungdom. Da er også 
de en stor del av min visjon for menighetsarbeidet, med 
ungdomsklubb og lovsangsband. Sistnevnte er jo allerede i 
ferd med å bli en realitet. De spilte for første gang, nettopp 
under vigslingsgudstjensten til Gunnhild før jul, og øver i 
skrivende stund fram mot konfirmantleiren. Jeg drømmer 
om at ungdommen skal oppleve at kirka er en arena for 
reforhandling og utvikling av identitet.
- Mine visjoner er å kunne være med å bygge menighet, sier 
Gunnhild. - Der det er plass for alle generasjoner sammen. 
At folk i Vestre Toten skal skjønne at de kan komme i kirka 
med seg selv, at det skal være høyt under taket. Her er det 
faktisk greit å komme, her blir jeg tatt i mot, dette er kirka 
mi. Det som driver meg, og som får meg til å kjøre over 
brua til jobb hver dag, er at jeg opplever at dette er tanker 
som folk tar i mot og de vil gjerne være med. Jeg kommer 
til skolene, og de vil gjerne være med. Jeg opplever et 
enormt positivt samarbeid med skolene. Ungdom vil ha et 
sted å komme til og de vil være med å bidra. Å oppleve 
dette er det som gjør det gøy å jobbe.

Kontoret er der man befinner seg, og gitaren er med.

P O R T R E T T E T
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Inkluderende fellesskap?
tekst og foto Solveig Haugen Tusvik

Ett av hovedpunktene i vår diakoniplan er «Inkluderende 
fellesskap». Under denne overskriften har vi samlet mange 
av de tiltakene som diakonien i Raufoss menighet står for. 
Og det er faktisk ganske mye! Vi kan fort ramse opp: Kirke-
kaffe, Diakoniens Dag, andakter på Raufosstun, Sangstund 
på Raufosstun, besøk i Korterudvegen omsorgsboliger, 
utdeling av jubileums-lys (til alle i vår menighet som fyller 
80, 85 og 90 år), utdeling av juleblomster i trygdeboligene, 
formiddagstreff i kirkekjelleren, tilbud til innvandrere, og 
hyggekveld for pensjonister i kirkekjelleren.
På alle disse arrangementene og besøkene ønsker vi å leg-
ge til rette for at folk skal føle seg velkomne, sett og verd-
satt. Det er fine ord, og fine målsettinger. Men er det slik vi 
blir oppfattet? Vi håper at alle som deltar på våre arrange-
ment, opplever at de blir inkludert i fellesskapet. Vi prøver 
å legge opp til samlinger der det skal oppleves som trygt å 
være med, der det ikke stilles krav, der du kan komme som 
du er – uten nødvendigvis å «bli som oss». Klarer vi det?

I Raufoss menighet har vi et veldig bra diakoniutvalg. Det 
består av 7 aktive og flotte damer, som gjør en stor innsats i 
menigheten. Det er de som besøker omsorgsboligene, del-
tar på sangstundene, går på hjemmebesøk til alle jubilante-
ne, deler ut juleblomster, og er vertskap i kirkekjelleren på 
formiddagstreffene og hyggekveldene. Jeg tror de bidrar 
sterkt til at mange i vår menighet får oppleve nettopp «in-
kluderende fellesskap».  Og vi snakker ofte om hva vi kan 
gjøre for at flere skal komme og ta del i våre arrangement, 
eller få besøk av diakonen eller en av damene i diakoniut-
valget. Vi tar gjerne imot råd og forslag!
«Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til 
Guds ære», står det i Bibelen (Rom. 15, 7). Gud ser oss og 
forstår oss alltid. I Hans øyne er vi alle like verdifulle. Gud 
tar imot oss med en åpen favn, med nåde og tilgivelse og 
en uslitelig kjærlighet – gang etter gang. Det klarer ikke 
alltid vi mennesker. Men det er det vi vil! Og det er det vi 
styrer etter i alt vårt arbeid.

Anne og Henrik har en viktig ting felles: De ønsker å formid-
le og berøre. Den ene i prat, den andre gjennom musikk. 
Sammen gir de hverandre rom, og både ord og sanger går 
hånd i hånd blandet av humor og alvor. Her er påfyll for tan-
kene og hjertet!
Thor-Erik Fjellvang bidrar på piano. 

Alle er hjertelig velkommen

KL. 18.00
MANDAG

«Hva styrer våre valg?» 

ANNE VADA OG HENRIK SYSE

Åpent for alle 
ARRANGØR Diakonirådet i Vestre Toten   

– filosofiske smuler på en vanlig hverdag

RAUFOSS KIRKE 

20. APRIL 

Te m a k v e l d 

Henrik Syse er filosof, forsker, fore-
dragsholder og forfatter. Han arbeider 
ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 
og Bjørknes Høyskole, og han er nest-
leder i Den Norske Nobelkomité. Og 
så er han søndagsskolelærer og glad 
i The Beatles.

Anne Vada har solid musikkutdanning 
i bunn for sin artistkarriere som san-
ger, tekstforfatter og komponist. Med 
sin varme og særpregede stemme har 
hun i en årrekke gledet publikum i 
inn-og utland. Musikken spenner fra 
viser og pop, salmer, via folkemusikk, 
juletoner til crossovergenre.

O M S O R G
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61 16 15 75 - hele døgnet - 
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2846 Bøverbru - Tlf. 61 19 40 50

REINSVOLL
HERREFRISØR

2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

Mandag: stengt
Tirsdag - Fredag: kl. 09.00 - 17.00

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER

Gjøvik Steinindustri
Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

2840 Reinsvoll, tlf.: 61 19 76 37 • fax: 61 19 73 33

v/Geir Helle

Planlegger du stor/liten fest, møte eller lignende?
Da er KLØVERTUN eller KLØVERHEIMEN, Bøverbru det trivelige stedet.

Nytt kjøkken - 2 koselige stuer - 1. anret.rom eller en stue med kjøkkenkrok.
Rimelig utleie - Vi vasker - Kom gjerne å se - Bestill i god tid.

Henv. til Jorun Aaslund, tlf. 61 19 66 17, eller Jorunn Mamelund, tlf. 61 19 68 66
Vestre Toten Sanitetsforening

• • 

BT Grafi sk
Tlf. 61 16 78 70
Fax 61 16 75 50

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

Bjørnsonsgt.  8, 2821 Gjøvik
Tlf. 61 17 13 74

2840 Reinsvoll Tlf.: 61 19 78 20 - Fax: 61 19 12 68

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

Åpningstider:
Man - fre 9-17 - lør 9-16 - søn 12-16

2850 Lena 92 22 58 94
je.svenskerud@c2i.net

Trykksaker på Toten!

 Innehaver Tomm Vestli
Koreavegen 373, 2843 Eina - Tlf: 61 19 53 95

Birivegen 52, BIRI
Tlf.: 61 17 13 74

2830 Raufoss - Tlf.: 61 15 99 66
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oppussing
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www.begr-gjovik-toten.no

Bjørnsonsgt.  8, 2821 Gjøvik
Tlf. 61 17 13 74

2840 Reinsvoll Tlf.: 61 19 78 20 - Fax: 61 19 12 68

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

Åpningstider:
Man - fre 9-17 - lør 9-16 - søn 12-16

2850 Lena 92 22 58 94
je.svenskerud@c2i.net

Trykksaker på Toten!

Totenbadet
Badeland og Svømmehall

Telefon: 61 15 91 80
post@totenbadet.no - www.totenbadet.no

Eina Sanitetsforening 
leier ut Helsehuset på Eina for 
møter og selskaper. Henvendelse 
Hanne Korsen, tlf 990 44 922

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769

Raufoss
Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00

2843 Eina - Tlf. 61 15 94 50
www.einaalmenning.no

Fjordgata 8, 2843 EINA - Tlf: 61 15 96 10
Epost: post@totenregn.no 
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Raufoss:           
930 99 760
930 99 765

Oppussing
rens og vask av stein. Gratis besikting og pristilbud.

Over 50 nye steiner i utstilling.
Nye steiner fra kr. 6.900,-

Gjenbruk/omslip, meget gode priser.
LYKTER OG PLANTEKASSE. DØGNVAKT 61 15 05 80

www.trostrudbegravelse.no

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid
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S Ø N D A G  8 . M A R S
2. søndag i fastetiden
Matt 15,21-28

Ås kirke kl.11.00
Høymesse.
Olav Nordengen.

Raufoss kirke kl.11.00
Ungdomsgudstjeneste/
konfirmantdåp.
Arild Kjeilen. Åsmund Dannemark.

Eina kirke kl.11.00
Bok til 6-åringer/ 
orgelknappen til 5-åringer.
Årsmøte etter gudstjenesten.
Berit Rinde. 

S Ø N D A G  1 5 . M A R S
3. søndag i fastetiden
Luk 11,14-28

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Bok til 6-åringer/
orgelknappen til 5-åringer. Dåp.
Dagfinn Follerås.

Raufoss kirke kl.13.00
Gudstjeneste. Dåp.
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 2 . M A R S
Maria budskapsdag
Luk 1,26-38

Raufoss kirke kl.18.00
Familiegudstjeneste/ Tårnagenter.
Arild Kjeilen. Åsmund Dannemark.

Ås kirke kl.18.00
Familiegudstjeneste/Tårnagenter.
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H. Bjørdal.

Eina kirke kl.18.00
Familiegudstjeneste/Tårnagenter.

S Ø N D A G  2 9 . M A R S
4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53

Elton grendehus kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Dagfinn Follerås.

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp.
Arild Kjeilen.

S Ø N D A G  5 . A P R I L
Palmesøndag
Joh 12,12-24

Toten frikirke kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste.

Ås kirke kl.11.00
Barnas påskegudstjeneste.
Dåp.
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H. Bjørdal.

T O R S D A G  9 . A P R I L
Skjærtorsdag
Matt 26,17-30

Raufosstun Helsehus kl.11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Solveig Haugen Tusvik/
Arild Kjeilen.

Raufoss kirke kl.18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste med 
samling og kveldsmat i kirke- 
kjelleren etter gudstjenesten.
Arild Kjeilen.

Ås menighetssenter kl.18.00
Påskemåltid (NB! Påmelding).
Ole Jakob Dyrnes.

Eina kirke kl.18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Berit Rinde.
Kveldsmat i Kirkestua etter 
gudstjenesten.

F R E D A G  1 0 . A P R I L
Langfredag
Mark 14,26-15,37

Ås kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.

Raufoss kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste.
Arild Kjeilen.

L Ø R D A G  1 1 . A P R I L
Påskeaften
Mark 16,1-8

Raufoss kirke kl.23.00
Påskenatt 
– en vandring fra mørke til lys.
Arild Kjeilen.

S Ø N D A G  1 2 . A P R I L
Påskedag
Luk 24,1-9

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp.
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp.
Dagfinn Follerås.

M A N D A G  1 3 . A P R I L
2. påskedag
Luk 24,13-35

Gimle sykehjem kl.11.00

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp.
Berit Rinde.

S Ø N D A G  1 9 . A P R I L
2. søndag i påsketiden
Joh 21,1-14

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste.
Ole-Jakob Dyrnes.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Bok til 6-åringer/ 
orgelknappen til 5-åringer.

S Ø N D A G  2 6 . A P R I L
3. søndag i påsketiden
Joh 10,11-18

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp.
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Våronnmesse. Dåp.
Dagfinn Follerås.

Eina kirke kl.11.00
Våronnmesse. Dåp.
Berit Rinde.

F R E D A G  1 . M A I
Luk 6,31-36

Raufoss kirke kl.11.00
Solidaritetsgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.

G U D S T J E N E S T E R
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S Ø N D A G  3 . M A I
4. søndag i påsketiden
Joh 16,16-22

Raufoss kirke 
Se Ås kirke.

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås.

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Ønsker du å gi en gave til 
menighetsarbeidet:

19. APRIL
19. april er datoen som 1.påskedag oftest 
faller på. Den tidligste mulige datoen er 
22. mars, og den seneste er 25. april.

S Ø N D A G  1 0 . M A I
5. søndag i påsketiden
Joh 15,1-8

Raufoss kirke kl.11.00
Diakoniens dag.
Solveig Haugen Tusvik. 
Arild Kjeilen. Kirkekaffe med  
program i kirkekjelleren etter  
gudstjenesten.

Eina kirke kl.11.00
Konfirmantenes gudstjeneste. 
(Samtalegudstjeneste)
Berit Rinde, Gunnhild H. Bjørdal.

Ås kirke kl.18.00
Konfirmantenes gudstjeneste 
(Samtalegudstjeneste)
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H. Bjørdal.

Konfirmantdåp 

Av årets 47 konfirmanter er det to 
som ikke ble døpt da de var små. 
Her har Mats og Siri begynt sin kon-
firmanttid vel vitende om at de skulle 
døpes før de er ferdig med konfir-
manttiden sin i mai 2020. 
De sier det er godt å ikke være alene 

når en skal døpes som ungdom – det 
er også godt å kjenne den som skal 
døpes i samme gudstjeneste. De er 
vel ikke de som jakter mest på opp-
merksomhet – så det er godt at de 
fordeler oppmerksomheten denne 
søndagen i Raufoss kirke. På spørs-
mål om de har noen tanker om hvor-
for de ikke ble døpt da de var yngre 
sier Mats at det er greit å kunne ta 
valget selv – det var ikke noe pro-
blem der en ser seg selv som kristen.
Siri viste til at foreldrene var litt ue-
nige om det å bli døpt. For henne var 
det ikke noe vanskelig valg å ta nå når 
hun skulle være konfirmant. Store- 
søsteren gjorde det samme for ett år 
siden. Ungdommene utrykker at det 
skal bli hyggelig med en festdag der 
nærmeste familie samles. De gleder 
seg til dåpsdagen som kommer. Ven-
ner synes det er artig at de skal dø-
pes nå. 

Arild Kjeilen

K I R K E S K Y S S

E I N A  Ø S T

8. mars
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

9. april
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

13. april
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

25. april
Olaf Thon  61 19 51 82

1. juni
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

E I N A  V E S T

8. mars
Marit Dotsetsveen  928 02 896
Margot Nordengen  61 19 57 42

9. april
Johannes H. Sagnæs  61 19 56 79
Else M. Røstadstuen  901 95 662

13. april
Astrid Ødegårdstuen  61 19 57 25
Solveig Granheim  993 77 437

25. april
Astrid Dotset  61 19 57 04
Reidun Amlien  61 19 56 27

1. juni
Ann Kristin Amlie  996 41 185 
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

ARNE WANGEN A.S
2830 RAUFOSS - TLF. 61 15 92 80

• Godkjent bilverksted
• Vi utfører EU-kontroller
• Bildekk/alu-felger
• Bil og mat

Storgt. 19, 2830 Raufoss - Tlf. 61 15 97 70

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

Tlf. 61 13 92 50
www.nordbohus.no/gjovik

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

 KIWI EINA  -  61 19 52 61

Du finner oss på 180.no
og søk på 61159280

Storgata 56, 2830 Raufoss - Tlf. 61 19 41 00
www.advokatstueland.no

Sandnes Fysikalske, 2830 Raufoss,
tlf. 61 19 22 08

Er du glad i å synge? 
Bli med i vokalgruppe 
i Raufoss kirke
Dette er en gjeng med voksne som 
er glade i å synge. Gruppen deltar 
som forsangere på enkelte guds-
tjenester gjennom året. Ta kontakt 
med kantor Sindre Hovland om du 
har lyst til å bli med.

Ny Facebookside for Raufoss menighet
Raufoss menighet har oppdatert facebooksiden sin. Den er nå en-
dret fra en «gruppe» til en «side». Dette gir noen praktiske fordeler 
og vi tror dette kan bli en god kanal for å fortelle om mye av det 
flotte som skjer i kirken vår. Vi håper mange har lyst til å følge den 
nye siden. Klikk deg gjerne inn og kommenter hva DU ønsker at skal 
legges ut på denne siden – facebook.com/raufossmenighet

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!
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Mer enn sparepærer og kopiark?
tekst og foto Veslemøy Linde

Har det at kirken vår skal være en "Grønn menighet" noe å 
bety for oss? Er det noe vi behøver å forholde oss til, eller 
har det bare å gjøre med at de ansatte sørger for sparepæ-
rer, varmestyring og å redusere forbruk av kopiark? Det at 
vi er en "Grønn menighet" kan motivere oss alle til å ha en 
felles tenkemåte,- et tankesett som er til det beste for oss 
som enkeltmennesker, men også for hele skaperverket vi 
har vært så heldige å få lov til å forvalte. Vi kan velge mil-
jøvennlige fremkomstmidler, vi kan gå, sykle eller kanskje 
kjøre sammen. På den måten kan vi også vise omsorg og 
omtanke for dem rundt oss, ved å dra innom eller foreslå å 
slå følge når vi skal være med på ting som skjer. Har du noe 
som er ødelagt, kan du reparere eller arrangere sammen-
komster der man kan hjelpe hverandre. Ofte kan det være 
noen man kjenner som er flinke til å skru, mens andre er 
best på å snekre eller lappe. Da utveksles både kunnskap, 
erfaring og man kan lage gode minner av den gangen man 
sammen fikk til ting. Dette kan skje på tvers av generasjo-
ner og er en flott måte å få videreført både kunnskap, tra-
disjon og historie. Man kan også huske på muligheten til 
å bytte eller låne av hverandre. Kanskje har du noe som 
bare tar opp plass i boden, mens naboen din har nytte av 
det i sin livsfase. Å gi en ting fornyet liv og naboen din en 
hjelpende hånd, blir en vinn-vinn situasjon. Man skal ikke 
undervurdere betydningen av å føle godhet og snillhet fra 
dem rundt seg.  Ofte skal det veldig lite til før man føler 

vennlighet, og det gjør godt å kjenne på. Du trenger heller 
ikke være så redd for å spørre noen om hjelp, for de fleste 
synes det føles bra å kunne bidra litt og kjenne at man er 
nyttig for noen andre.
Hvis vi ser hva som står skrevet om nettopp fargen grønn, 
finner vi at dette er nyanser som kan hjelpe oss til å slappe 
av, og til og med være gunstig mot depresjon. Det er en 
farge som skal signalisere ro, likevekt og balanse. I rom 
der man skal løse konflikter, anbefales det å ha nyanser av 
grønt. Det er kanskje ikke tilfeldig at vi finner denne fargen 
i alt fra behandlingsrom til operasjonsstuer. Å være mer 
"grønn" i ordets videste forstand er spennende! Du kan 
øve deg på å finne nye og smarte måter å gjøre ting på i 
hverdagen som er bra for både deg og dine omgivelser. 
Tips oss gjerne!

Variert konsert med 
Fyrverkeriet Kultur-
skole
26. april kl. 17.00, Raufoss kirke. 
Barn og ungdom fra fyrverkeriet  
kulturskole holder konsert. Dyktige 
sangere og instrumentalister frem-
fører et variert program.

M I L J Ø

Knut Anders Sørum og 
Kapp blandede kor
29. april kl. 19.00, Raufoss kirke.  
En aften med Knut Anders  
Sørum og Kapp blandede kor. Pianist 
er Iver Olav Erstad. 

Billetter selges på ticketmaster.no.
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Lystenning i kapellet

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås menighetssenter på Reinsvoll 

torsdager kl.11.00-12.30 
Ikke uke 9 pga vinterferie

Ta med matpakke. Vi serverer te/kaffe.
Ellen Wara Åmot og Åsmund Dannemark er ansvarlig 

for opplegget. Sjekk siden på Facebook:
'Babysang/småbarnstrall Vestre Toten' 

FAMILIETRALL 
Ås menighetssenter på Reinsvoll 

Dette er et familietiltak som passer for voksne med 
barn fra 3- 6 år. Søsken må gjerne bli med. Det serve-

res middag  
kl. 16.00. Etter at vi har spist, synger vi sammen og 

hører en bibelfortelling. 
3.mars - 14.april - 5.mai - kl.16.00

Barnegruppa SPRELL LEVENDE
ca 5 år og oppover. Samlinger i 

Kirkekjelleren, Raufoss kirke 
annenhver torsdag kl.17.30–19.00

Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat
Mulighet for en kopp kaffe/te og uformell prat for  

foreldre som følger barna.
19.mars - 2. og 23.april - 7.mai 

BARNEKOR I ÅS KIRKE
Annenhver tirsdag kl.16.30-17.30 (oddetalsuker)

Alder: 1.- 6. klasse.
Ansvarlig: Gunnhild Bjørdal/Sindre Hovland

BARNEKOR I RAUFOSS KIRKE
Annenhver tirsdag kl.16.30-17.30 (partalsuker)

Alder: 1.- 6. klasse.
Ansvarlig: Gunnhild Bjørdal/Sindre Hovland

UNGDOMSKLUBB i kirkekjelleren på Raufoss 
hver tirsdag fra kl. 17.00

UNGDOMSARBEID
Hvis du ønsker å være ungdomsleder eller være med i 

ungdomsarbeidet vårt, ta kontakt med 
Gunnhild kateket.

For mer info om Trygg Tro-tiltakene 
våre lik oss på Facebook -
Trosopplæringen Vestre Toten, eller 
gå inn på på kirken.no/vestretoten

Vennlig hilsen leder av Trygg Tro 
Vestre Toten, Gunnhild Bjørdal

6-ÅRSBOK - Helt førsteklasses!
Eina kirke 
Samling i kirken lørdag 7.mars kl.10.30-12.00 
Utdeling i Eina kirke 8.mars kl.11.00 
Ås kirke 
Samling i kirken lørdag 14. mars kl.10.30-12.00 
Utdeling i Ås kirke 15. mars kl.11.00
Raufoss kirke  
Samling i kirken lørdag 18. april kl.10.30-12.00
Utdeling i Raufoss kirke 19. april kl.11.00

TÅRNAGENT for 8-åringer 
Søndag 22. mars. 
Vi starter med samling kl.14.30 
i alle tre kirkene og avslutter 
med gudstjeneste og kveldsmat.

ORGELKNAPPEN for 5-åringer 
Møt opp på gudstjenesten og du skal få prøve 
kirkeorgelet etterpå.
Eina kirke 8.mars kl.11.00
Ås kirke 15.mars kl.11.00 
Raufoss kirke 19.april kl.11.00 

FESTIHALL 17.-18. april i Gjøvik fjellhall.
For deg som går i 7. og 8. klasse. 

ACTIONLEIR for deg i 4. til 6. klasse.  
Tid: 19-21.juni 
Sted: Skogstad leirsted på Eina.

B A R N  O G  U N G E

Trygg Tro aktiviteter vinter/vår 2020
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Bli med Signe på babysang!
Dette er et tilbud som er åpent for alle barn opp til 2 år. 
Hver torsdag fra kl 11 byr vi på sang og musikk sammen 
med de små. Møt opp på Ås menighetssenter på Reinsvoll 
i Svein Erik Strandlies veg 10. Ellen Wara Åmot og Åsmund 
Dannemark er ansvarlig for opplegget. Ta gjerne med mat-
pakke om du ønsker, så ordner vi med kaffe og te. Noen 
ganger lager vi også enkel bevertning som suppe og lig-
nende. Vi har en egen facebook-gruppe "Babysang/små-
barnstrall Vestre Toten" hvor vi legger ut info.
Velkommen skal dere være!

Konfirmantleir
Den andre helgen i februar var konfirmantene i Vestre Toten 
på konfirmantleir på Camp Sjusjøen. Vi  var 80 konfirmanter 
og 18 ungdomsledere og oss ansatte. Temaet for leiren var 
nestekjærlighet. Omsorg for andre mennesker, naturen, oss 
selv og  Guds omsorg for alt det han har skapt var viktige  
temaer. I tillegg til undervisning i seminarer deltok kon-
firmantene i ulike aktiviteter. Fredag hadde vi lysvandring 
med avslutning i skogskirken på leirstedet. Lørdag var det 
hundekjøring og aktivitetsløype og konsert i Mesnali kirke. 
Søndag deltok alle på gudstjeneste i Mesnali kirke som vi 
selv arrangerte, før konfirmantene laget misjontivoli til inn-
tekt for misjon i Kina. Foreldrene fikk med seg tivoliet da 
de kom opp for å hente sine ungdommer. Dette var første 
leiren vi hadde et eget lovsangsband. Flott jobba av de og 
de andre lederne som bidro til at vi fikk en fin leir.

B A R N  O G  U N G E 

Nå starter vi opp barnekor i 
Vestre Toten
Før jul hadde vi et lite barnekorprosjekt i Ås kirke. Dette 
var så gøy at vi nå fortsetter fast med barnekor både i Ås 
og Raufoss kirker. Vi øver annenhver uke i hver av kirkene,  
og alle barn fra 1. klasse og oppover i Vestre Toten er 
velkomne. Vi samkjører sangene begge stedene. Slik kan 
barna velge om de ønsker å delta annenhver uke i én av 
kirkene, eller delta hver uke i begge kirkene.
 
Øvelsene foregår på tirsdager kl. 16.30 - 17.30.
Oddetallsuker i Ås kirke - oppstart 3. mars
Partallsuker i Raufoss kirke - oppstart 10. mars
(Ikke øvelse i påskeferien)
 
Korene vil gjennom våren delta på enkelte gudstjenester.
I mai lager vi en felles konsert med begge korene en av 
tirsdagene.
Øvelsene i Ås kirke vil hovedsakelig ledes av kateket  
Gunnhild, og øvelsene i Raufoss kirke vil hovedsakelig  
ledes av kantor Sindre. I tillegg har vi supre ungdommer 
som er gode på å dirigere, spille, leke og gjøre det som 
skal til for at barna skal ha det fint på øvelsene. Mer info og 
registrering på kirken.no/vestretoten
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Å høre i mørket
tekst Berit Rinde foto NMS

Både Kolbu og Eina menigheter har samarbeidsavtale med 
Det norske misjonsselskap (NMS) der vi støtter misjonsar-
beid i Kina. Det dreier seg både om pengestøtte og for-
bønn. For å holde misjonsgløden oppe, er det viktig at vi 
holder oss oppdatert om hva som foregår. «En blir ikke heit 
av det en ikke veit.» sies det. Derfor var det veldig kjekt 
at vi fikk besøk av utsendinger fra NMS på årets misjons-
gudstjenester. Magne Mjærum var i Kolbu kirke 19.januar, 
og 26.januar var NMS sin utsending Ole-Jacob Grønvold i 
Eina kirke. Gjennom det de formidlet, kom vi liksom mye 
nærmere våre kristne søsken i Kina. 
Kina har verdens største befolkning. Det er faktisk sånn at 
hvert femte menneske på jorda er kineser. Kina er også ver-
dens fjerde største land og har store interne økonomiske, 
geografiske og sosiale forskjeller. Over 200 millioner inn-
byggere lever under FNs fattigdomsgrense. Det er så stort 
tall at vi ikke klarer å fatte det. Det dreier seg faktisk om 
flere enn den totale befolkningen i England, Frankrike og 
Spania til sammen. 

I mange tiår ble de kristne i Kina forfulgt, og kirken er frem-
deles preget av dette.
Etter forfølgelsesårene har kirken vokst raskt. Nå er det 
mange millioner kristne i Kina
På grunn av den store veksten av antall kristne, har kirken 
fått en stor utfordring med en enorm ledermangel, et stort 
underskudd på kirkelige undervisning og mangel på kris-
ten litteratur. Kirken er preget av en svak kirkestruktur og 
lite penger. NMS samarbeider med kirken i Kina og støtter 
bibel- og presteskoler, bidrar med litteratur, økonomiske 
midler, ledertrening og organisasjonsbygging. Gjennom 
denne strategiske innsatsen når vi mange mennesker med 
omsorg og med budskapet om Jesus. Dette er vi i Kolbu 
og Eina med på gjennom misjonsavtalen som vi har med 
NMS.

På tross av strenge restriksjoner, samles de kristne til guds-
tjeneste. I alle kirkene er det flere gudstjenester etter hver-
andre hver søndag; med mange tusen tilstede på hver 
gudstjeneste. 

I mange tiår ble kirken nektet å ta diakonalt ansvar. Nå er 
kontrollen noe lettere, og man har igjen fått tillatelse til å 
vise nestekjærlighet i praksis. Med vår sterke diakonale tra-
disjon, er vi godt rustet til å bistå kirken i Kina i å utvikle 
sin diakoni; Guds kjærlighet i handling. NMS har fokus på 
dette arbeidet i to provinser i Kina.

Døveskolen i Changsha
Å høre i mørket - å høre i stillhet, det er mange måter å 

oversette navnet QiYin, døveskolen i Changsha på, til 
norsk. Her kan barn fra hele Hunanprovinsen som er født 
døve, få en mulighet til å lære å fungere i samfunnet. For-
utsetningen for å kunne gå der, er at de har fått installert et 
hørselsimplantat som gjør at de kan høre. Dette implanta-
tet får de heldigvis dekket av myndighetene. På døvesko-
len er hovedfokuset å lære å bruke implantatet, dernest å 
lære å lese på leppene.
Dette kan du lese mer om på nms.no/kina

Vær med og be for Kina!

• Takk for de mange millioner  
kristne i Kina

• Be om styrke, frimodighet og beskyt-
telse i vanskelige tider

• Be for utsendingene Tom og Marieke 
Rode Christoffersen, Ole-Jacob og Pu 
Chu Grønvold. 

• Be om visdom i møte med kirkas ledere 
og medlemmer

• Be for døvearbeidet i Changsha

• Takk og be for Det teologiske fakultetet 
i Hong Kong, for studentene og lærerne

M I S J O N

16 17Ved kirkeporten  |  Nr. 1 - 20



GI ET LIV 
MED VANN

Vipps til 2426 eller 
SMS VANN til 2426 (200,-)

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden 
uten tilgang til rent vann. For 200 kroner 
kan du gi et menneske tilgang til rent 
vann resten av livet.
 
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 
29.-31. MARS

Bibeldagen 2020
Menigheter i Norge har lang tradisjon for å markere Bibeldagen. 
Det gjøres på forskjellige måter, men de fleste gjør dette for å 
feire hva Bibelen betyr, og har betydd, for oss som kirke, folk og 
land, gi en gave til land hvor Bibelen ikke er like lett tilgjengelig 
som hos oss, og ved å be for bibelarbeidet.
De fleste velger å markere dagen på Såmannssøndagen. I 2020 
faller denne på 9. februar. Denne gangen vil midlene som blir 
samlet inn i offer bli brukt til bibelarbeidet i Kina.
I mange år har kirkene i Kina hatt sterk vekst. Ingen vet med sik-
kerhet hvor mange kristne det er i Kina, og anslagene varierer 
mellom 40 og 100 millioner. Men rundt 70% av de kristne bor på 
landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet 
for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet 
i Nanjing i Kina, vil få tillatelse til å trykke 3-4 millioner bibler 
for innenlands bruk i 2020. Pengene som kommer inn gjennom  
offer fra norske menigheter vil primært gå til å kjøpe bibelpapir 
for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun kr 10,-.  

Bibeldagen på Raufoss 2. februar samlet «fullt hus», både under 
gudstjenesten og på kirkekaffen. Vi var samlet fra alle menighe-
tene på Raufoss, og representanter for disse var delaktige under 
gudstjenesten. Gjestetaler var professor og bibelforsker Anders 
Aschim. Under kirkekaffen ble han intervjuet av diakon Solveig, 
og vi fikk høre og lære mye interessant om dette viktige arbeidet 
med å oversette og spre Bibelen til stadig nye folkeslag.

Bli med i kor til vårsanggudstjeneste
Søndag 24. mai skal det være «vårsanggudstjeneste» 
i Ås kirke kl.18.00. Vi har lyst til å invitere alle (voksne) 
som liker å synge til å være med å lage et lite kor/for-
sangergruppe den dagen. Vi tenker å møtes til øvelser 
to kvelder i forkant: onsdagene 13. og 20. mai kl.19.00 
i Ås kirke. Ta kontakt med kantor Sindre Hovland om du 
har lyst til å bli med.
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Fasteaksjonen 2020
tekst Margrethe Vang Nedregård

Tirsdag 31. mars er det klart for Kirkens Nødhjelps lands-
omfattende fasteaksjon 2020.  
Hvorfor skal vi engasjere oss i Kirkens Nødhjelp sitt arbeid?
Fordi det handler om FOLK. Om mennesker som ikke har 
det de trenger for å leve et verdig liv. At vi skal være med 
å skape en rettferdig fordeling. Arbeidet i Norge med inn-
samlingen skjer i kirkene og arbeidet der ute har også ut-

gangspunkt i kirkene. Det er kirker over hele verden, der-
for når Kirkens Nødhjelp langt!  Etter at Kirkens Nødhjelp 
hadde TV-aksjonen fikk 6 millioner mennesker rent vann og 
300.000 barn helsehjelp.  
I år er fokuslandet Etiopia. Les om BATE 14 år under.
Støtt opp om Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 2020 og ta 
godt imot bøssebærerne!

Vannet fikk Bate 
tilbake på skolebenken

tekst Anette Torjusen foto Håvard Bjelland

Da folk ble syke av skittent vann, visste 
14 år gamle Bate hva han skulle bruke 
livet sitt til.  

14-åringen kommer slentrende mot oss omgitt av kompi-
ser. Han ler og tøyser, for guttegjengen har nettopp reddet 
alle dyrene ut av naboens grønnsakåker. 
For over et år siden satt ikke latteren like løst.

Farlig vann
Vi er på vei til 14 år gamle Bate Gemedo. For å komme til 
landsbyen hans må vi kjøre på dårlige veier, som det viltre 
regnet har herjet med. Broa over til landsbyen er ødelagt 
av den strie elva, og kun noen spinkle trepinner får folk 
trygt over. 
Bate bor i Beseko. Her bor det 8000 mennesker. Men det 
kunne vært færre.
For noen år siden begynte nemlig folk å flykte. De ble rett 
og slett syke av vannet. Den eneste vannkilden de hadde, 
gjorde dem dårlige. De delte den med dyr og innsekter, av-
føring og skitt. Blodig diaré og alvorlige sykdommer gjorde 
at de ikke turte å bo der lenger. 

Men så fikk de rent vann av Kirkens Nødhjelp i september 
2018.

Legedrømmen
En av dem som digger at de har rent vann i landsbyen, er 
Bate. Han er nemlig en utrolig travel gutt. I tillegg til å ha 
mange plikter hjemme, elsker han fotball. Og han elsker å 
svette. Da er det godt med rent vann.
- Jeg trener mye, det liker jeg. Både for å holde meg i form, 
men også fordi det er gøy. Spesielt liker jeg å spille fotball 

når det er mye stress hjemme og mye å gjøre. Da trenger 
jeg å komme meg bort litt, og da hjelper det å svette.

Etter at de fikk rent vann, ble helsa til folk bedre også, un-
derstreker han. 
- Det er utrolig viktig med rent vann, for det holder oss 
friske, smiler han.
Å få vann til landsbyen har ikke bare vært enkelt. For at 
Bate og landsbyen hans skulle få vann, måtte Kirkens Nød-
hjelp bore en 120 meter dyp brønn. 16 kilometer med rør 
måtte graves ned og strekkes til landsbyen.  Nå har de 14 
vannstasjoner og 68 hus har fått innlagt vann på gården. 
Befolkningen har i tillegg lært masse om hygiene og hvor-
dan de skal oppbevare og bruke det rene vannet. 
- Det har vært en stor forandring her etter at vi fikk vann, 
forteller Bate.
Da alle ble syke rundt han, bestemte han seg for å ta grep. 
Etter å ha droppet ut av skolen i to år for å hjelpe familien 
sin, har han satt seg på skolebenken igjen. Han drømmer 
om å bli lege, slik at han kan hjelpe syke folk.  Akkurat som 
de fikk hjelp da vannet ødela helsa. 
- Som lege kan jeg være til hjelp for familien min og jeg kan 
hjelpe folk i landsbyen min. Jeg kan kurere folk fra sykdom-
mer og jeg kan redde liv. Jeg vil gjerne forandre livet mitt 
og lære mest mulig. 

I N T E R N A S J O N A LT
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Raufoss
Gerd Bergum f.1945 
Jan Hartvig Engen f.1939 
Aage Larsen f.1943 
Tom Erik Thorstensen f.1945 
Ole Hauge f.1927 
Jan Grønvold f.1956 
Jorunn Løvstad f.1946 
Solveig Gjerdingen f.1936 
Grethe Irene Stenslie f.1944 
Edit Berger f.1924 
Ola Monset f.1929 
Vera Eriksen f.1948 
Svein Willerud f.1951 
Unni Fløgum Lien f.1961 
Jorunn Berit 
  Kvamsaas Ludvigsen f.1942 
Ester Brendengen f.1925 
Bjørn Sverre Bjerkvoll f.1935 
Johan Anton Trillerud f.1929 
Jørgen Ingvald Gulbrandsen f.1934 
Inger Oline Eger f.1936 
Christer Myhre f.1973 
Kari Løkken f.1936 
Bjørn Henning Bøli f.1963

KUNSTEN I EINA KIRKE
Mandag 30. mars kl.19.00
Eina kirke
 
Kunstner Borgny Svalastog og konservator Kåre Hosar  
tar oss med inn i Eina kirke. Kirka fra 1890 ble full- 
renovert i 2004, og da sto Svalastog for utsmykning og 
fargevalg. I utsmykningen inngår 250 monotypier i taket 
samt en rekke broderte tekstiler. Vi får høre om kunsten 
og hva den betyr.
Inngang: 150,- medl. 100,-
 
Årsmøte i forkant av møtet kl 17:30.

S L E K T E R S  G A N G

Døpte
Ås
Melvin Glæserud Hjelmtvedt
Mathea Tokouzpalidis Follerås
Mio Aspelien
Marie Strand Enger
Alma Sofie Frydenlund Sveum
Elliot Fredikstuen
Tuva Djupvik Heggelund
Lucas André Kristiansen

Eina
Bjørnar Pettersbakken Rognmo
Ellen Mari Randen Skaugerud

Raufoss
Jakob Bergsveen (døpt i Ås kirke)
Signe Omdahl
Oskar Synstelien Ødegård
Isak Brudeli Kveane
Emre Hauger Furuseth
Matilde Holthe Nordby  

Vigde
Ås
Thea Kristine Kvikstad og 
   Helge Andre Jøndal
Hanne Hauger og 
   Stig Ronny Fredrikstuen

Døde
Eina 
Johannes H Sangnæs f.1938 
Astrid Sønsteby f.1934 
Arvid Cato Hansen f.1944 
Magnhild Karin Dyrud f.1924 
Egil Villåsen f.1943
Helen Larsen f.1932
Svein Eric Slettum f.1922 
 
Ås
Else Fjeld f.1932 
Karin Marie 
  Mamelund Johansen  f.1953 
Marie Karlsen f.1934 
Nils Hagebakken f.1930 
Anny Margrethe Fauske f.1946 
Inger Oliv Solbakken f.1929
Kåre Magnus Vestlien f.1940
Jessie Kitti Paulseth f.1928 
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

NORMISJONSMØTER
Kirkekjeller`n, Raufoss kirke.
Tirsdag 17.mars kl.19.30
Raufoss normisjon besøker 
Vindingstad normisjon 
i Engehaugen kirke.
Tirsdag 28.april kl.19.00
Bibeltime v/ Dagfinn Follerås
«Guds allmakt og det ondes problem». 
Vindingstad normisjon besøker oss.

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter kl. 12.00 en 
onsdag i måneden. Ta med en liten 
ting til utlodning. 
11.mars. Else Stensrud er gjest
1.april. Påsken i ord og toner 
med Sindre Hovland og 
Margrethe Vang Nedregård
13.mai. Yngvar og Torunn Hansen er 
gjester
Vi begynner med servering av god 
formiddagsmat. Utlodning, opples-
ning, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkommen. 
Hilsen Margrethe Diakon og 
gode hjelpere i Ås menighet.

HYGGEKVELD FOR 
PENSJONISTER
5. mai kl. 18.00 i kirkekjelleren. 
Kåseri ved Annette Hveem Narum (har 
laget den nye kunsten i kirkekjelleren), 
musikk ved Amund Haugen Tusvik 
(fiolin) og Sindre Hovland (klaver). Det 
blir servering av en varmrett + kaffe 
og kaker, allsang og utlodning. 

BARNEKOR 
Annenhver tirsdag kl.16.30-17.30 i Ås 
kirke og Raufoss kirke for deg som 
går i 1.-6.klasse. Se mer info på side 
14 og 15, Trygg Tro.

BABYSANG
Torsdager fra kl.11 til 12.30 på Ås 
menighetssenter på Reinsvoll. Sjekk 
siden 'Babysang/småbarnstrall Vestre 
Toten' på Facebook

FAMILIETRALL på Ås menighets- 
senter på Reinsvoll kl.16.00. 
Vi møtes til en enkel middag før vi 
synger sammen. Passer for småbarnsfa-
milier med barn fra 2-6 år.
3.mars, 14.april, 5.mai

LA BEINA GÅ, OG HJERTET SLÅ...
vi starter fra Ås menighetssenter 
kl.12.00. Etter gåturen tar vi en kopp 
kaffe og hygger oss. Det er plass til 
flere! 
4. 18. og 25. mars
15. 22. og 29. april
6. 20. og 27. mai. 
3. og 10. juni
Velkommen til alle!

SPRELL LEVENDE
Ca 5 år og oppover.
Samlinger i Kirkekjeller’n,
Raufoss kirke annenhver
Torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat
Mulighet for en kaffe-/tekopp
og uformell prat for foreldre (og
småsøsken) som følger barna.
Mars: 5. og 19.
April: 2. og 23.
Mai: 7.

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl. 12.00 på 
Helsehuset, Eina.
Unntatt når det er pensjonistforening. 
5. 12. og 19. mars
2. og 30. april
7. 14. og 28. mai
4. og 11. juni 
Arr: Diakoniutvalget på Eina

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13
9. mars: Andakt v/ Ingebjørg Stubø.
30 mars: Andakt v/Arild Kjeilen. Sang 
v/Seniorkoret fra Gjøvik
4. mai: Andakt v/Else Stensrud. 
Sang v/Åse Berit Rognstad og Bodil 
Engelien.
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
har et enkelt program, utlodning og 
andakt.
Arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

DAGSENTERET PÅ EINA
er et tilbud på Helsehuset, Eina der 
man kan komme og få kjøpt formid-
dagsmat og middag for kr. 70.- Vi 
synger, trimmer og har det utrolig 
kjekt sammen. 
Det er bare å møte opp og bli med, 
for det er plass til flere rundt bor-
dene.
9. 16. 23. og 30 mars.
6. 20. og 27. april.
4. 11. og 18. og 25. mai.
8. og 15. juni.
Hjertelig velkommen!

SKOGSTAD-KLUBBEN 
Velkommen til alle barn fra 1.-7.
 klasse annenhver mandag fra 
18.00- 20.00 på Skogstad leirsted.
Datoer for våren:
9. og 23.mars
20.april
4. og 18.mai
Vi har andakt, hobbyaktiviteter, lek og 
avslutter med kveldsmat!
Bli med!

TEMAKVELD
Raufoss kirke mandag kl.19.00. 
Anne Vada og Henrik Syse, 
"Hva styrer våre valg?" Les mer om 
kvelden på side 8. 
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