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mvh redaktøren

Takk gjør oss gladere
"Det motsatte av takknemlighet er følelsen av å være 
berettiget til noe," skriver den britiske forskeren  
Rupert Sheldrake. "Vårt daglige liv i en pengebasert 
økonomi fremmer utakknemlighet siden det ikke 
er nødvendig å være takknemlig for en tjeneste  vi  
betaler for." Burde vi ikke likevel være takknemlige 
for at vi har rent vann i springen og avløp ut som 
fungerer? Selv om vi betaler for dette? Forskning 
viser at takknemlighet har mange psykologiske  
gevinster som at det kan dempe depresjon, bidra 
til bedre søvn, gjøre deg mer positivt innstilt på å 
trene og gjøre deg mer generøs og vennlig overfor 
fremmede. For over 50 år siden bestemte menighe-
tene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon 

til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i 
dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, 
etter TV-aksjonen. Vi kan vise takknemlighet over 
det vi har her i Norge ved å bidra slik at andre men-
nesker også kan nyte godt av rent 
vann. Årets konfirmanter er nok en 
gang klar for å ta turen ut til alle hus-
stander med innsamlingsbøssene. 
Ta vel i mot dem!
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Menighetssekretær/
daglig leder Raufoss  Brita Halvorsen    bh936@kirken.no   960 98 320 / 410 17 952
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Raufoss   Arild Kjeilen    ak952@kirken.no   960 98 326 / 996 47 857
Diakon Raufoss    Solveig Haugen Tusvik   sh588@kirken.no   960 98 325 / 909 82 114
Kirketjener Raufoss   Erik Torp    et754@kirken.no   960 98 327 / 958 74 000
Kantor Raufoss    Kolbjørn Teien   kt728@kirken.no   959 61 304
Menighetspedagog  Erik Vågsvoll   ev743@kirken.no  960 98 323 / 930 08 170
Raufoss menighetsråd Leder  Jørund Grimstveit   jorgrim@online.no  415 10 005

Menighetskontor Ås og Eina Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 Reinsvoll. Kontortider: tirsdag – torsdag kl 10-14
Menighetssekretær/
daglig leder Ås og Eina   Hilde Torkehagen Skumsrud  ht436@kirken.no   960 98 330 
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Eina    Berit Rinde    br457@kirken.no   61 14 10 12 / 416 09 418 
Sokneprest Ås   Dagfinn Follerås   df592@kirken.no   960 98 334 / 412 66 095 
Diakon Ås og Eina   Margrethe Vang Nedregård mv934@kirken.no  960 98 332 / 916 46 131 
Kirketjener Ås    Håvard Amlie    ha644@kirken.no   960 98 337 / 909 35 407
Kirketjener Eina    Øystein Guttormsen  og398@kirken.no  960 98 338 / 922 40 104
Kateket Ås og Eina   Gunnhild Hauge Bjørdal   gh995@kirken.no  960 98 333 / 991 07 488 
Kantor Eina    Anne Karin Gresbakken   ag459@kirken.no   482 23 793
Organist/menighetsmusiker Ås  Oskar-Magnus E. Stende  oe595@kirken.no  922 66 391 
Eina menighetsråd Leder   Lars Arne Mjørlund  larsarne@mjorlund.no  958 01 232
Ås menighetsråd Leder   Ole-Jakob Dyrnes   oljdyrne@online.no  977 06 318
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Påske og oppstandelsens håp
tekst Solveig Fiske foto Solveig Fiske, Hallvard Bjørkås

Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet kjenner vi 
godt til. Men kan vi fatte oppstandelsen?                                  
At våren kommer snart, det vet vi. Så lenge det er 
tale om sol og måne, blomster og trær, kan vi være 
i en grunnleggende tillit til tilværelsen. Men at opp-
standelsen fra de døde, og nytt liv angår oss som 
hendelse, kan det være vanskeligere å tro eller be-
gripe. 
For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt Peter-kirka i 
Kairo i Egypt. I 2014 var det et terrorangrep her. Det 
var vondt å se minneplatene med bilder av de 29 
som ble drept. Da vi stod utenfor kirkeporten kom 
ei kvinne bort og pekte på bildet av ei av de drepte 
og sa at dette var hennes søster. Hun uttrykte sorg 
og savn i det hun fortalte, og slik ble de døde på 
minneplata mer enn navn.  Dette gjorde et sterkt 
inntrykk sammen med det som under besøket ellers 
ble formidlet av tro, håp og tillit til at døden ikke er 
det siste.
I møtet med hun som hadde mistet søstera si, med 
kirkerommet og minneplatene tenkte jeg på påske-
beretninga der mismot og frykt bredte seg blant 
Jesu venner da han døde. Da han sto opp, vendte 
motet tilbake. Det sier noe om at Jesu oppstandelse 
er vårt fremtidshåp, men også en livgivende kraft 
her og nå. –Frykt ikke! sa engelen ved graven. –
Fred! Sa Jesus da han møtte sine venner.
Ved besøket i Egypt var jeg også på retreat - og 
opplæringssenteret Anafora. Etter koptisk tradisjon 
har de mange ikoner og malerier. I en egen halvsir-
kel formidles historia om Maria Magdalena. Bildene 
viser at Maria Magdalena opplever seg sett av Mes-
teren, og at hun vil ære Ham ved å vaske føttene 
hans. Senere klamrer hun seg gråtende til korset, 

og i sorg går hun til graven og får oppleve den opp-
standne i hagen. På det neste ikonet i serien ser 
vi hvordan hun forteller de andre om hva hun har 

opplevd. Rak og myndig står hun der og forteller at 
Mesteren lever. Hun har møtt Ham! Hun har opplevd 
kraften og håpet i møtet med den oppstandne. 
Påskemorgen slukker sorgen, sier salmen. Og jeg 
vil gjerne legge til – og skaper mot og håp! Pås-
kens budskap kaster lys over livet og døden, forso-
ning og kjærlighet, nestekjærlighet og gudskjærlig-
het. Det folder seg ut i stadig nye nyanser i håpet 
som får sin sterkeste ramme i Jesus Kristus, som på 
påskedag viste oss at selv ikke døden kan stå imot 
kjærlighetens kraft.

Med ønske om velsignet 
påskehøytid!

Solveig Fiske                                                                                                                                
Hamar biskop

No livnar det i lundar
No livnar det i lundar,
no lauvast det i li;
den heile skapning stundar                                     
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord,
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunga,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår.

Elias Blix

Andakt
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Rent vann er en menneskerettighet
tekst Margrethe Vang Nedregård/ Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp har som hovedoppgave å komme med rent vann. Nå trenger 
verden oss! Tirsdag 9. april er det klart for Kirkens Nødhjelps landsomfattende 
fasteaksjon 2019.  Da kommer bøssebærerne rundt og samler inn penger i Vestre 
Toten.  

 

Hawos hjelpende hånd
tekst og foto Kirkens Nødhjelp

Etter at mamma og storebror døde har 12 år gamle 
Hawo tatt over mye av det daglige ansvaret for fa-
milien. - Aller helst vil jeg bli sykepleier. Fordi jeg 
jeg ønsker å hjelpe andre.
Smilet sitter et stykke inne, men det er likevel en 
voksen mildhet i blikket til Hawo. En blanding av 
sjenanse og opplevelser ingen unner et barn. For 
få år siden, hun husker det så godt, levde hun med 
mor og far, fem brødre og en søster. Et enkelt, men 
godt liv som nomader ute i det golde ørkenland-
skapet i Puntland, Somalia. Det var før regnet slut-
tet å komme. Sesong etter sesong. Før geitene de 
livnærte seg av startet å dø, en etter en. Før de selv 
ble utmagret. Før Hawo mistet mamma og deretter 
storebror. Han var bare skinn og bein, og da han ble 
syk maktet ikke kroppen mer.

Livreddende vann
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikke skulle 
dø, sier Hawo med lav stemme. Hun forteller at de 
voksne bestemte at storfamilien måtte komme seg 
til provinshovedstaden Garowe. Hit til flyktninglei-
ren Jilab 3, hvor nye klimaflyktninger strømmer til 
hver eneste dag. I 2010- 2012 ble Somalia rammet 
av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnø-
den tok livet av nærmere 260.000 mennesker. Ifølge 
FN er 2,6 millioner somaliere i dag på flukt, hoved-
sakelig fra tørke, men også konflikt. 
De har mistet stort sett alt, heldigvis sørger Kirkens 
Nødhjelp for rent vann her i leirene. Det er helt av-
gjørende for å unngå vannbårne sykdommer som 
kolera – og for at folk skal kunne overleve under de 
svært krevende forholdene. De daglige turene til en 

Les historien om 12 år gamle Hawo:

Årets tema;  
Rent vann er en 

menneskerettighet.
Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av 
det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med 
i katastrofer.  Årets aksjon har Somalia som 
fokusland. Nomadebefolkningen er hardt 
preget av klimaendringene og tørken tar fra 
dem livsgrunnlaget og tvinger dem på flukt. 
Med vår støtte kan Kirkens Nødhjelp handle 
raskt og redde mange når katastrofen 
inntreffer. 

Fasteaksjonen
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av vannpostene er det Hawo som står for. I tillegg til 
at hun lager mat, vasker klær, passer småsøsken og 
holder rent i og utenfor det enkle teltet. Etterpå gjør 
hun mye av det samme også for tanten som bor i en 
annen flyktningleir 20 minutters gange unna.

Ett av de beste
- Hawo er et av de beste barna som finnes. Hun 
er fortsatt så ung, men gjør alt av husarbeid, også 
mange ting vi ikke trenger å be henne om. Hun er 
ærlig, og gjør mye helt på eget initiativ, jeg tror at 
hun kan bli en god gründer, sier Fadumo Abdinur 
Hirsi (60) og klapper kjærlig på tantebarnet sitt. 
- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker å hjelpe 
andre, og om jeg får jobb på et sykehus kan jeg 
hjelpe mange. Og kanskje gi baller til barna, så de 
har noe å leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo.  

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann trengs det 
hjelp fra mange norske frivillige. Folk som ikke er på 
flukt, men som i likhet med Hawo har engasjement 
og et ønske om å hjelpe mennesker i en svært 
krevende situasjon.  Hvert år er tusenvis av frivillige 
med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps 
arbeid gjennom Fasteaksjonen. 
Det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig 
å levere rent og trygt vann i Somalia. For Hawo og 
tusener av andre flyktninger har dette vært livsviktig 
hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge være med på 
å samle inn penger til brønnboring, latrinebygging 
og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. 
Også du kan bidra når menighetene i Veste Toten skal 
gjennomføre årets aksjon, enten ved å være 
bøssebærer eller å støtte aksjonen.
Støtt opp om Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 
2019!

Vennlig hilsen Margrethe Vang Nedregård, Kirkens 
Nødhjelps kontakt. 

Hva med å lage en solidaritetskalender i fastetiden 
hjemme? Lys i regnbuens farger og en bønn for 
hver søndag som du finner på Kirkens Nødhjelp 
sin nettside.
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Dagsenteret
er et tilbud hver mandag på Helsehuset på Eina. 
Her kan man komme og få kjøpt formiddagsmat 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 bordene.

Velkommen!

På vegne av alle de gode frivillige hjelperne,  
Margrethe Vang Nedregård, Diakon.

Dagsenteret er åpent hver mandag til og med 
17. juni - bortsett fra mandag i påskeuka, 2.på-
skedag og 2.pinsedag.

Språkkafe 
Det skjer på frivillighetssentralen på Raufoss. Å legge  
til rette for inkluderende fellesskap er et viktig dia-
konalt anliggende. Raufoss menighet ønsker å bidra 
til integrering av nye bosatte på Raufoss. 
På språkkafeen møtes vi og prater sammen. Vi ut-
veksler erfaringer om å være en del av Raufoss og 
å begynne et nytt liv her. Vi spiser vafler, synger og 
deler det vi har på hjertet med hverandre.
Tjenestekonfirmantene våre er med og leker med 
barna. Det varer fra 11.00. til 13.00. 

Datoer for våren 2019:
9. mars, 13. april og 25.mai.
25. mai drar vi til LUNDE GÅRDSBARNEHAGE. Da 
skal vi hilse på dyrene der og grille. Vi tar ingen 
værforbehold på turen til gårdsbarnehagen. 

Hilsen Margrethe, diakon

Vellykket julemarkering
Det er populært med juletrefest – ca 35 barn og 40 
voksne fylte storsalen i kirkekjeller’n på ettermidda-
gen denne 4.juledag. Trond Olstad Furuseth ledet 
festen på en glimrende måte. Barn fra «SPRELL» 

opptrådte med sang, og 
Margrethe Vang Nedre-
gård fortalte om jula til 
en lydhør forsamling.
De faste innslagene som 
en juletrefest skal ha, var 
selvfølgelig med: kaker 
og kaffe/saft, utlodning 
og gang rundt juletreet. 

Og det kom to nisser og delte ut godteposer til 
barna. En to-timers vellykket julemarkering var over.

Takk til diakoniforeningen i Ås
Diakoniforeningen har i over 20 år hatt ansvar for 
formiddagstreffene i Ås. Det står det stor respekt 
av. På formiddagstreffet i januar ble denne gjen-
gen takket av. Leder for menighetsrådet, Ole-Jakob 
Dyrnes, delte ut varme ord, takk og klem for lang og 
tro tjeneste.  Det er fullt fortjent. 
Fra venstre ser vi; Helene Haavi, Liv Kjeldsberg, 
Randi Haavi, Marit Nordengen, Bjørg Skundberg.  
Heldigvis har nye krefter overtatt det praktiske rundt 
formiddagstreffene slik at de fortsetter som før slik 
at disse damene og flere til fortsatt kan komme på 
formiddagstreff fremover. 
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Lystenning i kapellet

Ferske pensjonister
tekst og foto Gunnstein Endal

For snart 21 år siden fikk kirka i Vestre Toten to nye medarbeidere: Lisbeth  
Torvik begynte som renholder og litt senere som sekretær ved kirkevergens  
kontor. Høsten samme år startet unge Tommy Torvik som kirketjener – og 6 år  
senere ble han driftsleder. 

Lisbeth har vært kirkevergens høyre hånd på  
kontoret og ordnet det meste, alt fra kirkegårds-
register og protokoller til servering på fellesråds-
møter og «10-kaffe’n» til 
staben. For kirka i Vestre 
Toten har Lisbeth vært og 
er ei lojal dame med smit-
tende humør som mange 
har hatt gleden av å møte. 
Hun har vært faglig dyk-
tig både som renholder 
og som sekretær, og hun 
snakket stadig om «kirka 
mi» som noe kjært og godt. Hun var stolt av Raufoss 
kirke, derfor skulle den ALLTID være ren og ryddig!

Som driftsleder har Tommy hatt hovedansvaret for 
all teknisk drift og ledet kirketjenerstaben gjennom 
ulike oppgaver og utfordringer. Dette har vært en 

krevende oppgave med små økonomiske ressurser, 
men med en kreativ og god stab har det dukket 
opp utallige gode – og rimelige – løsninger. Men  

Tommy har hatt «flere hat-
ter» i det kirkelige liv i 
Vestre Toten, han har bl.a. 
vært data-ansvarlig med 
drift av egen server i man-
ge år, brannvernleder og 
kirketjener ved Bakkerud 
Gravlund. Etter et langt 
liv med ansvar for kirkens 
bygninger er det nå egen 

garasje og eget hus som skal prioriteres. 

Takk for storartet innsats i over 20 år for Den norske 
kirke i Vestre Toten.

Gunnstein Endal, kirkeverge

Ord i gudstjenesten: KYRIE ELEISON
tekst Dagfinn Follerås

Kyrie eleison synges i gudstjenester verden over. 
Kyrie er lengsel etter nåde og en trygg tilværelse. 
”Herre, miskunne deg” betyr det, og dette 
bønneropet har innledet gudstjenesten gjennom 
hele kristenhetens historie. 
”Kyrie eleison” er gresk. Kyrie betyr Herre, og 
eleison betyr miskunne eller forbarme. Det er det 
eneste i dagens gudstjeneste, som minner om at 
gudstjenestespråket var gresk i begynnelsen før 
latinen overtok og deretter morsmålet. 
Ropet ”Herre, miskunne deg” har røtter til førkristen 
tid. Folket ropte at herskeren skulle være nådig, og 
så kastet han nok noen mynter ut i folkemengden 
mens bærestolen gynget videre. Det er både et 
hyllingsrop og et nødrop.
Helt fra begynnelsen av Salmenes bok i Det Gamle 
Testamente heter det: ”Vær meg nådig og hør min 

bønn”. Mange ropte det til Jesus, både en flokk 
spedalske, en kananeisk kvinne og en blind i Jeriko: 
”miskunn deg over oss!” Slik blir Kyrie ett av de 
mange bibelsitatene i gudstjenesten.
Kyrie eleison er som et fortvilet SOS fra den dypeste 
nød. Og på det ropet/den bønnen stanser Jesus 
opp og spør: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» 
Ja, så kan jeg sette navn på det som er vanskelig, få 
sagt det med mine ord. Det er noe med å sette ord 
på det som tynger/sliter. Hjelp meg med livet, Gud! 
(Luk 18, 35-43)
Kyrie eleison – vi roper til Gud sammen, og det går 
an å legge sine egne spørsmål og rop inn i det: 
«Hvorfor, Gud? Hvor er du, Gud? Hjelp meg, jeg vet 
ikke min arme råd!»
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Når er det riktig å si "far i fred"?
tekst Margrethe Vang Nedregård

«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som 
du har lovet» (Luk 2,29). Dette er en av de fineste  
bønnene i bibelen som stadig kommer til meg. 
Farfaren min ble 100 år og døde gammel og mett av  
dage. Sønnen til noen jeg kjenner ble 7 måneder og 
kom aldri ut av Rikshospitalet sine vegger. Begge 
disse to livene satte dype spor. Et liv er så stort, 
men samtidig så skjørt. Vi dør uten oksygen, og 
kroppen klarer ikke mye uten vann, og hjertet vårt 
slår uten at vår vilje kan kontrollere det. Vi tar imot 
dagene som kommer med gleder og sorger og vi 
er utrolig avhengig av hverandre. Vi får god hjelp 
av legevitenskapen når vi møter sykdom. Men når 
er det riktig å si «far i fred»? Det er stor oppmerk-

somhet på selvbestemmelse og livsforlengende  
behandling i dagens omsorgstjeneste. Spørsmålet  
er; når skal ikke døden lenger betraktes som en  
fiende, men en gave til fred? Teknikken   løper litt 
foran en god etisk refleksjon rundt dette. Diakoni-
rådet i Vestre Toten inviterer til en kveld med Trond 
Markestad der han snakker om «Etiske dilemmaer i 
møte med omsorgstjenesten». Han skal snakke om 
sine erfaringer fra et langt liv i medisinen og dele 
noen etiske refleksjoner med oss. 
Det skjer onsdag 20. mars kl.19.00 i Ås kirke. 
Se annonse under.

Mvh Margrethe Diakon.   

Diakonens hjørne

Vi er stolt og glad for å få han til Ås kirke. 
Trond Markestad skal snakke over temaet  
«Etiske dilemmaer i møte med helse- og 
omsorgstjenesten.» 

- Desirée Berg vil spille for oss, 
- åpning for dialog og refleksjon rundt temaet 
- enkel kaffeservering

Alle er hjertelig velkommen 

KL. 19.00
ÅS KIRKE

«Etiske dilemmaer i møte med 
helse- og omsorgstjenesten» 

TROND MARKESTAD

Åpent for alle 
ARRANGØR Diakonirådet i Vestre Toten   

- med en av Norges mest profilerte barneleger

ONSDAG 

20. MARS 

TEMAKVELD 

Han har jobbet som professor 
i pediatri ved universitetet i 
Bergen og kom tilbake til Toten i 
1999. Han var medlem av Rådet 
for legeetikk i Legeforeningen i 
16 år, de siste 8 årene som leder.
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-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 Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

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

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 Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

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!

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 
Frøydis Bratberg, tlf 986 76 445

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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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 Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

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!

Raufoss:           
930 99 760
930 99 765



Gudstjenester
Søndag 10.mars
1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/6-årsbøker/
orgelknappen.
Margrethe Vang Nedregård.

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

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde.
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

Søndag 17.mars
2. søndag i fastetiden
Luk 13,22-30

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen.
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/6-årsbøker/
orgelknappen. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård.
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

Søndag 24.mars
Maria budskapsdag
Luk 1,39-45

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse / Konfirmantdåp. 
Nattverd.
Arild Kjeilen.

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

Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/6-årsbøker/
orgelknappen.
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 31.mars
3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Søndag 7.april
4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36

Raufoss kirke kl.18.00
Høymesse / Tårnagenter. Dåp. 
Nattverd.
Arild Kjeilen.

Elton grendehus kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Ås kirke kl.18.00 (NB!)
Familiegudstjeneste/Tårnagenter. 
Nattverd.
Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.18.00
Familiegudstjeneste/Tårnagenter. 
Nattverd.
Berit Rinde, Gunhild Bjørdal.

Søndag 14.april
Palmesøndag
Joh 12,1-13

Raufoss kirke kl.11.00
Økumenisk familiegudstjeneste.
Alle barn velkommen.
Margrethe Vang Nedregård.

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Torsdag 18.april
Skjærtorsdag
Joh 13,1-17

Raufosstun kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Arild Kjeilen, 
Solveig Haugen Tusvik.

Raufoss kirke kl.19.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen.

Eina kirke kl.18.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Berit Rinde.

Fredag 19.april
Langfredag
Matt 26,30-27,50

Raufoss kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste. 
Nattverd.
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.

Lørdag 20.april
Påskeaften
Mark 16,1-8

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

Søndag 21.april
Påskedag
Joh 20,1-10

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

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

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

Mandag 22.april
2. påskedag
Joh 20,11-18

Gimle alders og sykehjem 
kl.11.00
Påsken i ord og toner.
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 28.april
2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse / Temagudstjeneste 
med konfirmanter. Nattverd.
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.19.00
Hele menigheten synger.
Div.kor, Ole-Jakob Dyrnes m.fl.

Onsdag 1.mai.
1. mai
Matt 20,25-28

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen.
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Kirkeskyss

Eina Øst

10. mars
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

24. mars
Olaf Thon  61 19 51 82

7. april
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

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

5. mai
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

Eina Vest

10. mars
Astrid Ødegårdstuen  61 19 57 25
Solveig Granheim  993 77 437

24. mars
Astrid Dotset  61 19 57 04
Reidun Amlien  61 19 56 27

7. april
Ann Kristin Amlie  996 41 185 

21. april
Marit Dotsetsveen  928 02 896
Margot Nordengen  61 19 57 42

5. mai
Johannes H. Sagnæs  61 19 56 79
Else M. Røstadstuen  901 95 662

Søndag 5.mai
3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse / Diakoniens dag. 
Nattverd.
Solveig Haugen Tusvik. 
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Våronngudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Dagfinn Follerås.

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

Søndag 12.mai
4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11

Raufoss kirke kl.19.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Ås kirke kl.11.00
Temagudstjeneste med 
konfirmantene – felles med Eina. 
Nattverd.
Dagfinn Follerås.
Gunnhild Bjørdal.

Eina 
Temagudstjeneste i Ås kirke med  
konfirmantene - felles med Ås.

Fredag 17.mai
17. mai
Luk 17,11-19

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Arild Kjeilen.

Eina kirke kl.10.00
Festgudstjeneste. 
Berit Rinde.

Ås kirke kl.11.00
Festgudstjeneste. 
Dagfinn Follerås.

Søndag 19.mai
5. søndag i påsketiden
1 Kong 8,12-13.27-30

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen.

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066

kirkens-sos.no/ho

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822
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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

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!

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

Kirkerottene   
tekst og foto Bjarne Kjartan Thaule

Fredag 15. februar var Kristian Sandmark nok en 
gang på besøk med sitt rotte-univers, denne gang i  
Raufoss kirke. Historien om kirkerottene Vesle og  
Fredo begynner å bli kjent for mange siden det startet  
som lokalt trosopplæringsprosjekt på Gjøvik i 2006. 
Historien som utspilte seg denne kvelden var med 
Lea Mus som har kommet bort fra musefamilien sin, 
og tar for seg bibelhistorien om sauen som forsvant 
og gjeteren som forlot de 99 andre for å finne den 
ene som var borte. Med så dyktige skuespillere var 
dette like morsomt for de voksne som for de lydhøre 
35 små som hadde møtt opp denne fredagen.
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Og vinneren er: Gjenvinneren!
tekst Veslemøy Linde foto littxtra.no/tinemonsen.no

Følelsen av å skulle legge plast i plastinnsamling og papp i den store 
innsamlingskartongen i kjelleren er ikke alltid like lystbetont. Skylling av emballasjer, 
fjerning av metallkorker, sortering av matavfall og lagring av gamle lyspærer kan 
føles som kilde til selve tidsklemma og årsak til de jevnlige familiefeider.

Men hvis vi bare ser litt inn i fremtiden, vil dagens 
gjenvinnere være de store vinnerne. Med innovasjon, 
fantasi og pågangsmot ser vi allerede i dag de mest 
fantastiske og kreative produkter som oppstår i 
resirkuleringens lys.

En smart hjerne har greid å benytte kaffekapsler og 
separert dem slik at kapslene kan brukes i Hydros 
aluminiumsproduksjon. En annen slektning av 
Einstein har sørget for at gruten kan anvendes til 
produksjon av biogass.

Plaster basert på – nei ikke plast, men eggeskall, 
er et annet eksempel. IKEA kan vise til at plasten 
de bruker til emballasje blir til nye produkter som 
skriveunderlag, dørmatter og vannkanner. Nydelige 
kjoler laget av plastavfall funnet i havet og vesker 
laget av alt fra skosåler til tomatbokser – alt er mulig!

I videregående opplæring har man mulighet til 
å velge «gjenvinningsfag» der man får kunnskap 
om avfall som verdifull ressurs. Ved høyskoler 
og universiteter vokser nye fagområder frem. 
Energi og miljø-utdanninger har blitt populære og 
forskningsfeltene og arbeidsmulighetene er uante 
for personer som har ønske om å arbeide med nye 
løsninger og tenke tanker som ingen har tenkt før. 
Professor i bølgekraft, spesialist i solenergi eller 
internasjonal forsker 
innen vannutnyttelse – 
samme hva du velger; 
kan du noe om disse 
tingene blir du en vin-
ner uansett. 

Så når du sleper deg 
til kjeller eller loft med 
brusflasker og avfalls-
containere; tenk på 
alt det fantastiske du  

bidrar til, og all spennende forskningsvirksomhet 
det genererer.

Det grønne hjørnet
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AKTIVITETER VÅR 2019
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 Gunnhild Bjørdal er ansvarlig 
for opplegget. Sjekk siden på Facebook:
'Babysang/småbarnstrall Vestre Toten' 

Barnegruppa SPRELL LEVENDE
har samlinger i Kirkekjelleren, 
Raufoss kirke annenhver torsdag 
kl.17.30–19.00. 
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat
Mars: 7.og 21.
April: 4.og 25.
Mai: 9.

BARNEKOR I ÅS KIRKE
Annenhver onsdag kl.17.00-18.00
Alder: 2.- 6. klasse.
Dirigent: Gunnhild Bjørdal, kateket

FESTIHALL 
for deg som er 12-13 år. 
Fredag den 6.- lørdag den 
7. april. Invitasjon blir sendt i posten.
Vi samles i Fjellhallen på Gjøvik sammen med 7. og 
8. klassinger fra Gjøvik og Østre Toten og tilbringer 
et døgn sammen, og vi legger opp til en masse kule 
aktiviteter. Invitasjon blir sendt ut i februar/mars.

ORGELKNAPPEN for 5-åringer
Møt opp på gudstjenesten og du skal få prøve 
kirkeorgelet etterpå.
Raufoss kirke 10. mars kl. 11.00. 
Ås kirke 17. mars kl.11.00. 
Eina kirke. 23. mars kl. 11.00.
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden

Vennlig hilsen leder av Trygg Tro 

Vestre Toten, Gunnhild Bjørdal

For mer info om Trygg Tro-tiltakene 
våre lik oss på Facebook -

Trosopplæringen Vestre Toten, eller 
gå inn på på www.vestretoten.kirken.no

6-årsboka 
HELT FØRSTEKLASSES!
Raufoss kirke.  Samling i kirken 
Lørdag 9. mars kl. 10.30-12.00. 
Utdeling i Raufoss kirke søndag 10.mars.  
Ås kirke. Samling i kirken lørdag 16. mars kl. 10.30-
12.00. Utdeling i Ås kirke søndag 17. mars.
Eina kirke. Samling i kirken lørdag 22.mars kl.10.30-
12.00. Utdeling i Eina kirke søndag 23. mars. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. 

TÅRNAGENTER
for deg som er 8 år. 
Søndag den 7.april. Nytt opplegg der 
hele arrangementet blir lagt til søndag. 
Vi starter med samling kl. 14.30 i alle tre kirkene og 
avslutter med gudstjeneste og kveldsmat. Invitasjon 
blir sendt i posten.

PALMESØNDAGSGUDSTJENESTE i Raufoss kirke 
14.april for alle kirkene i Vestre Toten. 
Alle barn er spesielt velkommen.

ACTIONLEIR for deg i 4. til 6. klasse.  
Tid: 14-16 juni. 
Sted: Skogstad leirsted på Eina.
Info legges ut på nettsiden så fort programmet er 
ferdig.  
Invitasjoner blir sendt ut til hjemmene og lagt på 
nettsiden vår.
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Vennlig hilsen leder av Trygg Tro 

Vestre Toten, Gunnhild Bjørdal

På vei til kveldsgudstjeneste 
#vandring #konfleir2019 #mesnali 
#konfirmant2019 #tro 

Vi koser oss med mat på leir 
#nam #massemat #taco 
#konfleir2019 #mesnali 

Hundekjøring er gøy #finehunder 
#raske #fartogmoro #konfleir2019 
#mesnali #konfirmant2019 

Stemningsfullt i skogskirke 
#reinsdyrskinn #konfleir2019 
#mesnali #konfirmant2019 #tro 

Hundekos mens vi venter #kos 
#hundespann #konfleir2019 
#mesnali #konfirmant2019 

Ungdomsleder med firhjuling 
#vondtforågåingenhindring #taxi 
#fartogmoro #konfleir2019 

Bra innsats i SOFA-løype #team-
work #hjelpehverandre #moro 
#mesnali #konfirmant2019 

Kveldsgudstjeneste i Mesnali  
kirke #fakler #stemning 
#konfleir2019 #mesnali

Grilling på lørdag #bålpanne 
#pølser #middag #konfleir2019 
#mesnali #konfirmant2019 

Glimt fra konfirmantleir på Mesnali
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Å BRUKE APOSTLENES HESTER 
er en gammel uformell betegnelse om å bruke beina 
for å komme seg fram. 
(Matt 10,5-15)

Å TA FORNUFTEN FANGEN
I dag bruker vi det i meningen: Man skal bruke sin 
fornuft og ikke følge sine umiddelbare impulser. 
(2. Kor 10,5)

Visste du at

Påskemåltid feires for første gang
tekst Ole-Jakob Dyrnes foto Colourbox

- på Menighetssenteret på Reinsvoll  Skjærtorsdag 18. april kl.18.00. Skjærtorsdag 
skal det for første gang feires et kristent påskemåltid i bibelsk-jødisk tradisjon i 
Ås menighet. Måltidet inneholder mange symbolske retter i tillegg til et godt og 
sosialt middagsmåltid. Vi leser tekster, hører historier, synger salmer og feirer nat-
tverd sammen.

Undertegnede har vært med å feire dette måltidet 
flere ganger tidligere og ser fram til denne kvelden. 
Det er et ønske at dette påskemåltidet kan bli en 
viktig del av den enkeltes påskeforberedelse. Påske-
måltidet er også viktig fordi det formidler bibelske 
sammenhenger som kanskje ikke er så godt kjent.
Jesus og disiplene var samlet til påskemåltid i Jeru-
salem. De feiret måltidet etter den orden som det 
jødiske folket gjennom generasjoner før dem hadde 
fulgt. I dette måltidet var det Jesus tok brødet og 
vinen og innstiftet nattverden. Når vi kristne feirer 
påskemåltid med utgangspunkt i dette bibelsk-jø-
diske måltidet, er det to store fortellinger som pre-
ger 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 oppstandelse i påsken.
Måltidet blir også kalt sedermåltidet (hebraisk: se-

der = orden). Sentralt i måltidet er sju symbolske 
retter. Programmet for måltidet følger hagaddah 
(hebraisk: hagaddah = fortellingen, dvs påskefor-
tellingen) og er bygd opp omkring fire beger vin 
knyttet til livet, frelsen, velsignelsen og håpet. Ho-
vedmåltidet kommer mellom andre og tredje beger. 
Det var det tredje begeret, velsignelsens beger Je-
sus benyttet da han innstiftet nattverden: Likeså tok 
han begeret etter måltidet og sa: Dette begeret er 
den nye pakten i mitt blod (1. kor 10,25).
Påskemåltidet på skjærtorsdag skal være på menig-
hetssenteret 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 
– tlf. 960 98 330 eller på mail – ht436@kirken.no
Påmeldingfrist: torsdag 11. april
Velkommen! 

Påske
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Konserter i Raufoss kirke
tekst Kolbjørn Teien

I de senere årene har Fyrverkeriet kulturskole hatt 
konserter i Raufoss kirke der barn og ungdom får 
vist sine ferdigheter både i solosang og på mange 
forskjellige instrumenter. Programmet er svært vari-
ert med musikk innen forskjellige sjangre. Konser-
ten er 31.mars kl.17.00 og det blir en konsert til 
med kulturskolen den 6.juni. 

Vi er så heldige å ha en fantastisk klavervirtuos bo-
ende på Raufoss. Hun heter Mira Hsin-Bei Sagmo 
og er opprinnelig fra Taiwan men har senere bodd 
i USA før hun flyttet til Raufoss. Hennes spill er pre-
get av en imponerende klaverteknikk (hun spiller de 
vanskeligste ting bl.a. av Franz Liszt), stor spillegle-
de og formidlingsevne. Mira ønsker å skape et miljø 
rundt klavermusikken ved å invitere til klaveraftener 

der hun foruten å spille også vil si noe om det hun 
fremfører. Hun hadde en slik kveld i høst og invite-
rer til en ny klaveraften onsdag 3.april kl.19.00. 
Velkommen !

Frivilligfest - en "ladestasjon" for de frivillige
tekst og foto Solveig Haugen Tusvik

Onsdag 30. januar inviterte staben i Raufoss menig-
het alle de frivillige til en skikkelig fest i Raufoss kir-
ke. Vi ville markere at vi setter stor pris på alt frivil-
lig engasjement i menigheten, enten det dreier seg 
om pakking og distribusjon av menighetsbladet, 
baking, være kirkevert eller medliturg under guds-
tjenestene, bidra med sang og musikk, lede barne- 
og ungdomsarbeid eller sitte i et råd eller utvalg. Vi 
er helt avhengig av frivillige for at ting skal fungere 
i menigheten vår, og vi er glade og takknemlige for 

alle som engasjerer seg for en kortere eller lengre 
periode. 
Over 50 av disse ildsjelene takket ja til invitasjonen 
og deltok denne onsdagskvelden. Vi startet med 
konsert oppe i kirken, ved Amund Haugen Tusvik 

(fiolin) og Kolbjørn Teien (piano). Derfra bar det rett 
ned i kirkekjelleren, der det ble servert kyllinggryte 
med tilbehør. Seinere kom også kaffe og kaker på 
bordet. Arild prest sa noen takkens ord fra de an-
satte til alle de frivillige, og praten gikk etter hvert 
høylytt rundt alle bord. Det var tydelig at folk satte 
pris på å bli invitert slik; stemningen var god og flere 
ga uttrykk for at dette var hyggelig. Jørund Grims-
tveit takket for festen på vegne av de inviterte, og 
han kalte dette for en «ladestasjon» for de frivillige i 

menigheten. Det er ikke bare våre mobiler og andre 
«dingser» som trenger lading med jevne mellom-
rom; det gjør vi også. Så håper vi at ladingen holder 
til neste frivilligfest!
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Døpte
Ås
Marius Bakken Tøftum
Emilie Skumlien Skarten
Ole Anders Synstelien Lundgård
Linus Aannerud Norsted

Eina
Liv Solveig Sveen
Klara Sangnæs Haugen (tilh.Kapp)
Mia Amelie Sørlien Kristiansen

Raufoss
Nelly Dullerud Elgshøen
Eirik Dullerud Elgshøen
Tobias Wold Pedersen
Julia Thorrud 
  (døpt i Kongsberg kirke)
Elias Steen Børresen
Clara Wiker Schjøll
Tiril Myrvang
Nikolai Runden Kolve
Emma Nikoline Larsen-Hafsund   
  (døpt i Hoff kirke)
Emma Cornelia Bjarnaberg
  Bekkemellem

Vigde
Raufoss
Eva Min-Ja Bøe og 
  Øystein Edgar Sørensen

Døde
Eina 
Borghild Blilie f. 1924 
Melvin Laeskogen f. 1936 
Paul Martinus Blåvarp      f. 1937
Marit Viken f. 1935
  
Ås
Martin Aannerud f. 1931 
Gunnar Rognli f. 1929 
Gudrun Sofie Kathrine Sveen 
  f. 1921 
Rakel Johansen f. 1946 
Ottar Sigvart Kolstadbakken 
  f. 1943
Einar Owrenn f. 1931
Kåre Lervold f. 1931 
Aud Blegen Svindland f. 1928 
Bjørg Irene Moe f. 1949
Even Fauchald f. 1942
Karin Bjørnerud f. 1944

Raufoss
Turid Margrethe Bjørke f. 1941 
Sigrunn Kristine Furuseth f. 1926 
Knut Arne Skrinde f. 1949 
Ivar Leonhard Waarum f. 1932 
Else Bekken f. 1927 
Rolf Glæserud f. 1929 
Liv Hildegard Haavi f. 1930 
Gerd Bekkelien f. 1931 
Liv Margareth Fløgum f. 1941 
Ruth Myhrvold f. 1933 
Anne-Lise Svendsen f. 1942 
Marit Venøy f. 1946 
Marit Hansen f. 1927 
Astor Ottesen f. 1940 
Reidun Tokerud f. 1925

Slekters gang

Foreldrekaffe Sprell
Fra i år prøver vi ut et nytt konsept parallelt med 
Sprell barnegruppe i Raufoss kirke. For de som 
måtte ønske det tilbyr vi en kaffekopp og mulig-
heten for å sitte ned og slå av en prat med andre 
foreldre mens barna er på Sprell. Torsdag 7. fe-
bruar ble dette gjennomført første gang, og 4-10 
var innom. Noen satte seg ned hele stunda, mens 
andre satt litt etter at barna var levert, eller kom 
tilbake litt før for å få seg en kaffekopp da. Der-
som det er småsøsken som ikke kan være med på 
Sprell ennå må de gjerne være med på foreldre-
kaffen 

Raufoss menighet takker 
Raufoss menighet vil rette en takk til Dagny og 
Ellef Hagen for bildet som er donert og som nå 
henger nede i kirkekjelleren. Bildet er malt av Rei-
dar Noer i 1942 og det ble kjøpt av Ellef Hagen 
samme år. Det blir fortalt at Ellef kjøpte bildet som 
20-åring, fordi maleren trengte penger.
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Vårens salme

N 715 Gud, du er rik!
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Rigmor Dahl Delphin/Oslo Museum

Teksten til vårens salme er skrevet av Olaf Hillestad 
(1923-1974) til Kirkedagene i Oslo i 1967. Han skrev 
salmen til en engelsk 1700-tallsmelodi, som fortsatt 
brukes. 
Hillestad var en norsk salmedikter og prest. Han var 
også en viktig inspirasjon til dannelsen av Ten Sing-
kor i 1968, og i 1967 startet han «Forum Experimen-
tale» i Oslo. Hillestad var generalsekretær i Kirkens 
Bymisjon (1967-1974), og han har skrevet teksten til 
ni og oversatt seks salmer i salmeboken.
Melodien er skrevet av Thomas Haweis (1734-1820) 
og Samuel Webbe d.y. (1768-1843). Haweis var en 
av de ledende skikkelsene i den evangeliske vekkel-
sen og en nøkkelfigur i historien om Grevinnen av 
Huntingdon, Free Church of England (hvor han var 
prest og kapellan) og London Missionary Society, 
som han var med på å grunnlegge. Han ble etter 
hvert den ledende av grevinnens fire utvalgte som 
skulle presidere «Connexion» videre (som da omfat-
tet ca. 120 kirker/kapeller). 
Haweis skrev en rekke verker, bl.a. «Evangelical Prin-
ciples and Practice» (1762), «A History of the Church»  
og «A Translation of the New Testament» (1795). 
På begynnelsen av 1790-tallet utgav han to bøker 
med samme tittel: «Carmina Christo» og «Hymns to 
the Saviour» (Salmer til Frelseren). Haweis utga en  
musikkbok i 1791 med 17 egenkomponerte salme- 
melodier med tilsynelatende hans egne tekster.  
Haweis ga også ut en bok med salmetekster i 1792, 
bestående av 139 salmer, (256 i andre utgave 1808). 
Samuel Webbe d.y. var en engelsk komponist,  
organist og musikklærer med sitt hovedvirke i  
Liverpool. Han studerte musikk blant annet hos den 
kjente Muzio Clementi. Webbe ga ut sammen med 
sin far «A Collection of Original Psalm Tunes» (1800) 
og er kjent for en chant til St. Paul´s Cathedral, en 
messe og en Sanctus, samt en rekke andre hymner 
og madrigaler. Han utga også «Convito Armonico»,  
en stor samling med andre kjente komponisters  
musikk.
«Gud, du er rik!» er lett å synge og brukes ofte i våre 
kirker. Den er også blitt en populær konfirmant- og 
barnesalme. Salmen beskriver Guds godhet, mis-
kunnheten som aldri tar slutt, Guds legedom, Guds 
eierskap til oss og forvaltningsansvaret, Frelseren 
gitt oss i gave med kjærligheten og nytt liv som gror. 
Med tro, håp og kjærlighet kan vi trygt i ly av Guds 
utstrakte arm gå frimodig i tjenesten inn.

Du gav din Sønn! I ham ble vi skapt
til gjerninger båret av tro.

Du frelste i kjærlighet det som var tapt,
og brakte nytt liv til å gro.

Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud,
med alle de goder vi har.

Du byr oss forvalte dem etter de bud
du gav oss, vår Skaper og Far.

Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn,
fyll hjertet med kjærlighet varm!

Så går vi frimodig til tjenesten inn
i ly av din utstrakte arm.

Olaf Hillestad (1923-1974)

18 19   Nr. 1 - 2019  |  Ved kirkeporten



Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

NORMISJONSMØTER
Raufoss, Kirkekjeller’n
Kirkekjeller’n, Raufoss kirke.
Tirsdag 19.mars kl.19.30: 
Vi besøker Vindingstad 
Normisjon i Engehaugen kirke
Tirsdag 23.april kl.19.00: Møte
Tirsdag 28.mai kl.18.00: 
Grillkveld hos Mari og Arnt 
Grimsbø.

ÅS FORMIDDAGSTREFF
på Ås Menighetssenter kl.12.00.  
Datoer våren 2019:
4/3 Andakt v/Else Stensrud. 
Sang v/Åse Berit Rognli og 
Bodil Engelien
8/4 Andakt v/Arild Kjeilen. 
Sang v/Seniorkoret fra Gjøvik.
6/5 Andakt v/Marta Vøien
Vi begynner med bevertning. 
Ta gjerne med en liten ting til 
loddsalget vårt. 
Alle er hjertelig velkommen!

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonist-
forening.
7., 14., og 28. mars.
4. og 11. april.
2., 9., 16.  Mai.
6. og 13. juni.
Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 

Arr: Diakoniutvalget på Eina

KONSERT  
med Jon Lotterud og Helge 
Harstad i Ås kirke søndag 31.mars 
kl.19.00. Hjertelig velkommen!
Inngang kr 50,- 
   Arr. Ås menighetsråd

Oppslagstavla
KONSERT  
med Fyrverkeriet Kulturskole i 
Raufoss kirke søndag 31.mars 
kl.17.00. Hjertelig velkommen!

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
vi starter fra Ås menighetssenter 
kl.12.00. Etter gåturen tar vi en 
kopp kaffe og hygger oss. 
Mars 6. og 20. og 27. 
April 3. og 24.
Mai 8. og 22. og 29. 
Juni. 5. og 12.
Velkommen til alle!

PÅSKEMÅLTID
Menighetssenteret på Reinsvoll
Skjærtorsdag - 18.april kl.18.00
Måltidet inneholder mange sym-
bolske retter i tillegg til et godt og 
sosialt middagsmåltid.
Påmelding innen torsdag 11.april 
til Ås menighetskontor.
Arrangementet er gratis.
Velkommen!

DAGSENTERET PÅ EINA
Mandager på Helsehuset på 
Eina. Lunsj og middag for 70kr. 
Trim og sosialt samvær.
4., 11., 18 og 24 mars.
1., 8.. og 29. april.
6., 13., 20. og 27. mai.
3. og 17. juni

HELE MENIGHETEN SYNGER 
i Ås kirke søndag 28.april 
kl.19.00.
Ulike kor, menighetens «hus-
band» og 
Ole-Jakob Dyrnes deltar.
Velkommen til en hyggelig vår-
kveld! 

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/te-kopp 
og uformell prat for foreldre 
(og småsøsken) som følger 
barna. 
Mars: 7.og 21.
April: 4.og 25.
Mai: 9.

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke 
kl.11.00-13.00
3.des, 14.jan, 4.feb, 4.mars
Vi spiser formiddagsmat
sammen, synger, har utlodning 
og andakt. 

Arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

SPRÅKKAFÉ 
frivillighetssentralen, Raufoss 
kl.11.00-13.00  
9. mars, 13. april, 25. mai. 
25. mai skal vi på Lunde gårds-
barnehage. Da skal vi hilse 
på dyrene der og grille. Vi tar 
ingen værforbehold.
Hjertelig velkommen til en 
lørdags formiddag for deling 
og inkludering!

KLAVERAFTEN  
i Raufoss kirke med Mira Hsin-Bei 
Sagmo onsdag 3.april kl.19.00. 
Hjertelig velkommen!

TEMAKVELD  
i Ås kirke med Trond Markestad
Ons. 20.mars kl.19. Åpent for alle!


