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Det spirer og gror
Som innflytter fra sør-vestlandet må jeg innrømme 
at det er litt tungt å svelge når man våkner seint i 
april til snødekt hage. Men når våren først kommer 
er det ingenting som slår denne årstida. Da kan man 
virkelig stemme i "Fagert er landet" - som er salmen 
du kan lese mer om bak i bladet. At ting spirer og 
gror kan man se på mange måter. Folk strømmer ut 
i hagene, og også på kirkegården er det aktivitet. 
Dugnadsånd sørger for en oppfrisking etter vinteren 
- noen av ildsjelene møter du her i bladet. I overført 
betydning spirer det og gror det også blant oss. I 
dette nummeret vier vi en del plass til menighetenes 
barn og unge - det er veldig mye bra opplegg som 

foregår for forskjellige aldersgrupper gjennom året 
i regi av trosopplæringen. I portrettet får du også 
møte tre konfirmanter som deler sine tanker om den 
forestående store dagen. 
Til slutt en oppfordring om å gi oss tilbakemelding 
og innspill på innholdet i bladet. 
Bruk gjerne eposten vår 
vedkirkeporten@gmail.com

mvh redaktøren

Menighetskontor Raufoss Kirkevegen 4, 2830 Raufoss. Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Menighetssekretær/daglig leder Raufoss Mari Grimsbø   mg793@kirken.no  61 15 34 85
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Raufoss   Arild Kjeilen    ak952@kirken.no   996 47 857
Diakonvikar Raufoss   Solveig Haugen Tusvik   sh588@kirken.no   909 82 114
Kirketjener Raufoss   Einar Solbrækken   es829@kirken.no   908 88 929
Kantor Raufoss    Kolbjørn Teien   kt728@kirken.no   959 61 304
Raufoss menighetsråd Leder  Inger Naadland Hensvold   inger@hensvold.no  971 78 749

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  61 19 72 15 
Telefoner og epostadresser
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Kirketjener Eina    Tor Tangen    tt486@kirken.no   930 99 768
Kateket Ås og Eina   Johan Olav Holmefjord   jh572@kirken.no   991 55 152 
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  lam@moelven.no  958 01 232
Ås menighetsråd Leder   Ole Jakob Dyrnes   oljdyrne@online.no  977 06 318

Vestre Toten kirkelige fellesråd kontor: Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. Kontortider: Mandag – fredag kl 08-16
Kirkeverge    Gunnstein Endal   ge878@kirken.no  61 15 33 25 / 920 42 659
Sekretær (tirsdag – torsdag 09-13) Lisbeth Torvik    lm928@kirken.no   61 15 33 26
Leder for Trosopplæringen  Margrethe Vang Nedregård mv934@kirken.no  61 15 33 27 / 916 46 131
Driftsleder    Tommy Torvik   tt239@kirken.no   952 58 714
Leder fellesrådet    Ole Jakob Dyrnes   oljdyrne@online.no  977 06 318

Bankkontonummer  
Eina menighet   2050 09 47854
Raufoss menighet  2050 09 20069 
Ås menighet   2050 09 05647

Forsidefoto: Trond Olstad Furuseth
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Gudstjeneste
Jeg sitter her i en kirke
av skogduft og dogg og dag.
Linnea ringer til messe
med lydløse klokkeslag.

Og presten har intet ansikt
og prekenen har ingen ord.
Det hellige sakramente 
er angen av vårlig jord.

En løvsanger kvitrer ved redet,
en bille bestiger et strå.
Og dypt i den signede stillhet
hører jeg livshjertet slå.

Det finnes en tillit i verden,
et lys over store og små. 

                  
Hans Børli

Navn i kirken: MATTEUS
Tekst og foto Gunnar Finstad

Fra gammel tid, helt fra 300-tallet, har de fire evangelister Matteus,  
Markus, Lukas og Johannes hatt hvert sitt kjennetegn eller attributt. 
Det er symboler som gjør at en kan kjenne igjen figuren i kirke- 
kunsten og vite hvem som er den enkelte evangelist. Dette har  
bakgrunn i de fire vesener som står rundt Guds trone fra Åp.4,6ff som også  
nevnes i Esek 10, 20ff. Et livsvesen har ansikt/ kropp som et menneske, et er 
likt en løve, et likt en okse, det fjerde er en flyvende ørn. Etter kirkefaderen 
Hieronymus (348-420) er dette brukt om de fire evangelister der Matteus  
har et menneskeansikt ved seg, Markus har en løve, Lukas en okse og  
Johannes en ørn. Ofte er disse utstyrt med vinger. 
Også i Ås kirke finnes disse symbolene på hver av evangelistene både 
på altertavlen og på prekestolen. Vi vil ta for oss en av evangelistene i 
hver av de følgende fire nummer av menighetsbladet.  Her vises Matteus 
i Ås kirke. Bakgrunnen for at Matteus har et menneske ved seg, er fordi  
mennesket er øverst av det skapte. Matteus som evangelist legger vekt på det  
menneskelige, han starter sitt evangelium med å fortelle om Jesu slektstavle 
og Jesu menneskelige fødsel. Dette attributt viser at Matteus plasserer sitt  
evangelium ved å fortelle om det menneskelige og om Kristi menneskelighet. 
Samtidig har evangelisten en bok i sin hånd, dette må være Matteus' eget 
evangelium. Matteus er den første evangelist og figuren med menneske-
ansikt understreker dette spesielle med Matteus. 

Foto: Even Stensrud
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17. mai-konsert med Vestoppland Kammerkor
Tekst Kolbjørn Teien 

Det har etter hvert blitt en tradisjon at  
Vestoppland Kammerkor avslutter nasjonal- 
dagen med konsert i Raufoss kirke. På  
repertoaret står naturlig nok mye kjent og 
kjær nasjonalromantisk musikk som hører 
hjemme på en slik dag, og koret vil også  
fremføre noen mer moderne stykker.  
Konserten pleier å være godt besøkt, og 
for både kor og publikum har det blitt en 
fin avrunding av dagen. Konserten starter 
klokka 22 og avsluttes i tide til å få med 
seg festfyrverkeriet i Raufoss. Dirigent for 
Vestoppland Kammerkor er Marit Tøndel 
Bodsberg

Gullkonfirmant i Raufoss

Ble du konfirmert for 50 år siden? 2.oktober 
1966?
Kjenner du noen fra det kullet som har flyttet 
fra Raufoss? Er du en av jentene som har skiftet 
navn, eller kjenner du noen?
Gi oss gjerne en melding hvis du vet om noen.
Tlf 61 15 34 85 eller sms til 48 27 99 48
e-post: mg793@kirken.no

Markeringen vil bli i gudstjenesten og etterpå  
søndag 16. oktober. Mer informasjon kommer  
etter ferien.

Gullkonfirmanter i Ås og Eina.

Alle får skriftlig invitasjon, men om noen mot 
formodning ikke får det, så ta kontakt med 
menighetskontoret.
Tlf 61 19 72 15        
e-post: ht436@kirken.no

Markeringen vil bli i gudstjenesten og etterpå:  
Ås - søndag 28. august.
Eina - søndag 4. september.

Variert sangkveld med familien Gjesdal 
Tekst og foto Oskar-Magnus E. Stende

Sangkvelden i Ås kirke 7.april ble riktig så flott med allsang og bl.a. mange påskesalmer. Det ble mye kjent 
og kjært. I tillegg til å være forsangere så spilte og sang Hans og Eva Gjesdal fine duetter, og Jon Harald 
Gjesdal spilte egne fine solostykker på flygelet. Det var  
riktig godt oppmøte denne kvelden til en sangkveld å 
være, faktisk kom det over 70 stykker. Takk til familien Gjesdal 
som bidro på en flott måte gjennom kvelden både som 
forsangere og musikere. Eva var kveldens akkompagnatør  
på flygel til alle sangene. Hans informerte litt om musikken 
underveis. Til sammen ble dette en riktig så hyggelig og 
variert kveld. Takk også til alle fremmøtte og hjertelig  
velkommen tilbake!
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Konsert i Ås kirke – "Endelig vår"!
Tekst Ann Kristin Aannerud / Oskar-Magnus E. Stende 

Torsdag 26. mai kl.19.00 blir det igjen konsert med 
sangerinnen Ann Kristin Aannerud og pianisten 
Kjell Nordland. Sist de holdt konsert i Ås kirke var i  
anledning Prøysen-jubileet, da var også Viggo  
Sandvik med. Denne gangen blir det trolig også 
med en spennende gjesteartist! 
Aannerud er opprinnelig fra Toten. Hun ble utnevnt 
til Norges første Prøysen-ambassadør i 2004, med 
utgivelse av CD´en ”Mitt hjerte er ditt - en levende 
Prøysenkonsert”. Hun har også studert på Norges 
Musikkhøgskole og har deltatt på en rekke turneer, 
musikaler og prosjekter. Hun synger innen de fleste 
sjangre og er en svært allsidig sangerinne.
Aannerud har med seg Kjell Nordland på kirkens 
nye Steinway-flygel, en mann som sikkert mange 
også kjenner som ”pianostemmeren”. Tidligere 
har han vært fast tangentist i Vazelina. Nordland 
har også undervist piano i en årrekke og gjør det  
fortsatt. Han har i tillegg akkompagnert Aannerud 
og flere andre sangere på et stort antall konserter.

Endelig vår!

Ann Kristin Aannerud og Kjell Nordland setter pris 
på at våren er her, og de vil gi uttrykk for dette  
gjennom ord og toner denne kvelden. Det vil bli et 
variert program der bl.a. Prøysen og Nordstoga vil 
få sin plass, men også toner fra Sverige vil smyge 

seg inn i programmet. Ann Kristin ønsker å få med 
kveldens publikum på allsang, slik at alle kan synge 
våren inn i kropp og sjel. Kanskje vil en gjest over-
raske og Kjell akkurat bli ferdig med en rykende 
fersk vise? Kom og bli med på en trivelig musikalsk 
vårkveld. Nå er det endelig vår!

Hjertelig velkommen!

Kirkemusikalske fagdager i Raufoss kirke  
Tekst Kolbjørn Teien 

Den 24. og 25.mai arrangerer Hamar bispedømmeråd fagdager for kirkemusikere  
i Raufoss Kirke. På programmet står et seminar om bibelske salmer ved domkantor  
i Oslo Vivianne Sydnes (øverste bilde). Det blir også et komponeringskurs ved 
Halvard Bjørkås som vil vise hvordan man på en enkel måte kan komme i gang 
med å lage musikk til egen bruk i gudstjenesten. 

Onsdag 24. mai kl.18.00 blir det orgelkonsert med Karin Nelson (nederste bilde),  
professor ved Norges Musikkhøgskole. I sin doktorgrad har hun forsket på hvordan  
1600-talls organister i Nord-Tyskland lærte å improvisere.

Dagen etter settes blant annet fokus på utfordringer i forbindelse med nye kirke-
musikalske oppgaver i dagens kirke. 

Vi tror disse to dagene vil virke både berikende og inspirerende på distriktets 
kirkemusikere.  Dessuten ligger forholdene meget godt til rette for et slikt arran-
gement både med tanke på kirkerommet og lokalene i kirkekjelleren.
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En stor dag i livet mitt
Om ikke mange ukene ringes kirkeklokkene inn til konfirmasjonsgudstjeneste. 
Det knytter seg mange forventninger til denne høytidelige dagen. Et knippe  
konfirmanter fra årets kull møttes i kirkekjeller´n på Raufoss for å sette ord på det 
å være konfirmant og tanker for konfirmasjonsdagen sin.

Tekst og foto Trond Olstad Furuseth

Valget om å konfirmere seg i kirka falt naturlig 
for disse tre ungdommene. Det er viktig for dem 
å stadfeste dåpshandlingen, bli bedre kjent med  
menighetens arbeid og ikke minst oppleve et sosialt  
og kristent fellesskap med andre ungdommer. I  
menigheten sin har de det siste året forberedt seg til 
konfirmasjonsdagen sammen med i overkant av 90  
konfirmanter fordelt i Eina, Ås og Raufoss menighet.  

Konfirmasjonstida
Benjamin, Synne Elise og Torjus har mye de vil  
fortelle fra konfirmasjonstida. Selv om de har deltatt  
på konfirmanttimer i hver sin menighet, har de  
tidligere møttes på samlinger; deriblant på konfir-
masjonsleir på Merket på Vaset. Denne sosiale turen 
og opplegget rundt har tydelig vært et høydepunkt 
– ikke bare for dem, men for hele kullet. Er det noe 

som er viktig for ungdom, så er det å ha det gøy, 
kunne være seg selv og finne nye venner å være 
sammen med.  På konfirmasjonsleir opplever vi 
dette, mener ungdommene. Det å være konfirmant 
handler også om å bli bedre kjent med seg selv og 
ta noen utfordringer.

For 20 år siden var undertegnede konfirmant i  
Raufoss kirke. De tre ungdommene jeg har sittende 
foran meg blir «lange i maska» og kan ikke kjenne 
seg igjen i konfirmasjonsundervisningen jeg refererer  
til; pugging av bibelvers og salmer, skriftlige prøver  
om bibelhistorie og overhøringsgudstjeneste. 
Men det er ingen grunn til bekymring selv om det 
er andre krav og forventninger i dag. I 2016 blir  
konfirmantene fortsatt kjent med Jesus, de hører 
bibelhistorier og synger salmer. Menighetene har i 

Portrettet

Tre forventningsfulle konfirmanter f.v Benjamin Østvold – Raufoss menighet, Synne Elise Skjølås Voldum – Raufoss menighet og Torjus Pettersbakken – 
Ås menighet. Spurte konfirmanter fra Eina hadde ikke mulighet til å møte.
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tillegg fokus på andre viktige områder. Synne Elise 
beskriver hvordan de i konfirmanttimer filosoferer 
over sine egne og andres liv, samtaler om fornuft 
og følelser, lærer seg å forstå hvordan andre kan ha 
det, og prøver å finne ut hva man vil med livene 
sine. Konfirmantene oppfordres til å møte opp på  
tolv gudstjenester i løpet av konfirmasjonstida. Det 
er et krav fra lederne i dette årskullet at konfirmant-
ene følger med i liturgien, og ikke bruker tiden 
på mobilen, eller snakker sammen i kirkebenkene  
under gudstjenesten. «Det er viktig at konfirmantene 
respekterer de som velger å komme til gudstjenesten», 
avslutter Synne Elise.

Bidra i menighetens arbeid
Det å være konfirmant er også lærerikt og har sine 
fordeler på den måten at man kan hjelpe til på 
gudstjenestene og bli bedre kjent med hvordan 
menigheten legger til rette for kristent arbeid. «Det 
å kunne bidra, er noe av det jeg synes er best»,  
mener Synne Elise. Hun understreker at det er bedre 
å hjelpe til, enn bare sitte på en kirkebenk og se ut i 
løse lufta. Guttene nikker bekreftende og legger til 
at man vokser på å utfordre seg selv, som for eksem-
pel det å være leder på leir. Der kan man være gode 
rollemodeller for de som er yngre. De opplever 
det som meningsfylt at de også får forespørsler av  
ledere i menighetene om å kunne hjelpe til.

«Je´ læv på tradisjon»
Forberedelsene til konfirmasjonsdagen er godt i 
gang hjemme hos den enkelte konfirmant og det 
snakkes i munnen på hverandre i kirkekjeller´n når 
vi kommer inn på forventningene de har til konfir-
masjonsdagen. Først og fremst: De gleder seg! Det 
som har aller størst betydning for dem, er at slekta 
skal samles. Dernest skal det bli fantastisk å kunne 
sette seg til bords og kose seg med mye god mat. 
Hva som står øverst på menylista, er det bare Torjus 
som vil røpe: «kjøttkaker i brun saus, mjølne poteter,  
tyttebærsyltetøy og surkål. Det blir ittno ænna,  
ellers avlyser je hele greia. Dæ er det bæste je veit».  
Gaver er jo alltid spennende, og tanken har streifet 
konfirmantene mang en gang på hva de eventuelt 
skal bruke pengegavene til.

Dagens midtpunkt
Benjamin er den av ungdommene som med størst 
frimodighet kunngjør at det er greit å være i  
sentrum denne dagen og at han gjerne ønsker 
seg en tale eller to. Vi er skjønt enige om at alle  
ungdommer fortjener å få høre hvor enestående de 
er og hvor mye de er verdsatt! Det kommer selvsagt 
an på hvordan det legges fram, forklarer guttene. 
En lett smånervøs latter og «huffamei» høres når de  

ser for seg bilder av dem selv i forskjellige situasjoner 
og positurer fra oppveksten bli blåst opp på lerret 
og foreldre som ønsker å si noen velvalgte ord. Det 
er sikkert flere uforglemmelige øyeblikk som kan 
trekkes fram, og de frykter det kan bli flaut å se. 
Synne Elise innrømmer at hun gruer seg litt til  
konfirmasjonsdagen for hun er ikke så glad for all 
oppmerksomheten. Hun begrunner det med at det 
blir rart og annerledes at andre skal konsentrere seg 
om henne.

Torjus, Benjamin og Synne Elise er tydelig på at  
konfirmasjonsdagen kommer til å bli en stor dag i 
livene deres som de aldri kommer til å glemme. 
Det å få på konfirmasjonskappa blir stas. 
Det å stå som konfirmant om noen uker blir spesielt.

Vi ønsker alle konfirmantene i Eina, Ås og Raufoss 
til lykke med den forestående konfirmasjonsdagen.

 Vi er skjønt enige om at alle 
ungdommer fortjener å få 
høre hvor enestående de er 
og hvor mye de er verdsatt!

Synne Elise og Benjamin er medhjelpere under en gudstjeneste 
i Raufoss kirke.
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Faddergave: Medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp
Tekst Marta Bjørnøy Lalim, IKO Foto IKO

Det å være fadder for et barn er en oppgave som 
ikke avsluttes når dåpshandlingen er over, men som 
for mange betyr livsvarige bånd. Som fadder lover 
man å bidra til at barnet skal lære om den kristne 
tro. Et medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp kan 
være et godt alternativ som faddergave. Det mener  
Anne Line Tufteland Kroken, prest i St Jacob menighet 
i Bergen, som gav det til sitt fadderbarn.  Hun er 
fadder for Peder (1 år) og da han ble døpt  våren 
2015, var medlemskap i Tripp Trapp-klubben gaven 
fra henne.  

Gjør relasjonsbyggingen lettere
-Dåpsklubben bidrar positivt i fadderrollen ved at 
den gir informasjon og opplæring om den kristne 
tro gjennom Peders barne og ungdomstid. Det er  
lettere å drive trosopplæring hvis man har materiale  
og informasjon å henvise til. Det gjør også relasjons-
byggingen mellom meg og han lettere fordi vi har 
bøker vi kan lese sammen, forteller Anne Line. 
Dåpsklubben sender ut 3 pakker i året med bøker 
og annet materiell. Kroken forteller videre: - Dåps-
klubben gjør det lettere å utføre det oppdraget som 
jeg har lovet å gjøre. IKO har mange fine måter å 
synliggjøre budskapet på og gjennom materialet i 

Dåpsklubben blir det mer levende. Hadde jeg kun  
hatt Bibelen å forholde meg til ville det vært vanskelig. 

Viktig med kunnskap om religion
Dåpsklubben Tripp Trapp gir ut materiell som for-
teller om ulike deler av samfunnet. Blant annet har 
den kritikerroste boken "Akim løper" vært en av  
bøkene. Den handler om barn på flukt og er veldig 
samfunnsaktuell i den flytningssituasjonen vi står i 
nå. - Det er viktig for et barn å få vite noe om det 
samfunnet og den religionen man er en del av. Det 
å få kunnskap om den kristne tro gir kunnskap om 
religion, og når man har begreper om sin egen tro 
er det lettere å være i dialog med andre religioner, 
sier Kroken. 

Kvalitetssikringen av gaven gjør IKO
IKO-Forlaget er det flere som jobber med utvelgelsen  
av bøkene og materialet barna mottar gjennom 
Dåpsklubben, og nettopp det trekker Kroken frem 
som en av de viktigste grunnene til at hun valgte 
et medlemskap for sitt fadderbarn: -  Jeg slipper ta 
den jobben med å kvalitetssikre gaven  fordi jeg vet 
at IKO gjør en grundig jobb og har en god teologi, 
og derfor er jeg trygg når jeg hjelper foreldrene 
med trosopplæringen for Peder, forteller Kroker. 

Fint at ting går av seg selv
Som avslutning spør jeg hvordan det påvirker henne 
i hverdagen og da ler hun mens hun forklarer at: 
- Nesten det beste er jo at det går av seg selv.  
Fadderbarnet mitt får kontinuerlig gode gaver, jeg 
stresser ikke med handlingen og det er gaver som 
gir større mening. For eksempel sier badeboken  
"Arken" noe om at Gud beskytter barn og det er jo 
det jeg vil at Peder skal vite. 

Avskjedsgudstjeneste for Inge Heierdahl 
Tekst Hilde Torkehagen Skumsrud Foto Tom A. Hansen

Inge Heierdahl blir pensjonist og slutter som prest i Eina menighet 31.august. 
Søndag 21.august blir det avskjedsgudstjeneste for ham i Eina kirke kl.11.00.
Stillingen er lyst ut, og hvis alt går etter planen, blir ny prest tilsatt i begynnelsen 
av juni. Forhåpentligvis vil vedkommende være på plass i Eina og Kolbu 
menigheter fra 1.september.
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!
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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!

Storgata 10, 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!

 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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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
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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



Gudstjenester
Søndag 15.mai
1.pinsedag - Joh 14,23-29

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.  
Gunnar Finstad. Nattverd.

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.  
Inge Heierdahl. Dåp og nattverd.

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

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

Ås kirke kl.11.00
Festgudstjeneste. Gunnar Finstad. 
Bøverbru musikkforening spiller.

Eina kirke kl.9.30
Festgudstjeneste. Inge Heierdahl.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. Arild Kjeilen. 
Barnekoret synger.

Søndag 22.mai
Treenighetssøndag - Luk 24,45-48

Ås kirke
Samtalegudstjeneste i Eina kirke.

Eina kirke kl.11.00
Samtalegudstjeneste med  
konfirmanter fra Ås og Eina. 
Gunnar Finstad, Inge Heierdahl 
og Johan Olav Holmefjord.

Raufoss kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Arild Kjeilen.

Søndag 29.mai
2.s i treenighetstiden - Joh 3,1-13

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Arild Kjeilen.

Søndag 5.juni
3.s i treenighetstiden 
Mark 10,13-16

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad og 
Johan Olav Holmefjord. 
Bøverbru musikkforening spiller.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd.

Lørdag 11.juni

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad og  
Johan Olav Holmefjord.

Søndag 12.juni
4.s i treenighetstiden
Matt 9,35-38

Ås kirke 
Messefall

Eina kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Inge Heierdahl og 
Johan Olav Holmefjord.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Dåp og nattverd.

Søndag 19.juni
5.s i treenighetstiden
Matt 18,12-18

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Dåp og nattverd.

Søndag 26.juni
Aposteldagen - Apgj 9,1-19

Gimle aldershjem kl.11.00
Gudstjeneste. Gunnar Finstad. 
Sang ved Mænsing. 

Løndalsstranda kl.11.00 
Fjordmesse. Inge Heierdahl.  Dåp.

Raufoss kirke 
Messefall

Søndag 3.juli
7.s i treenighetstiden
Mark 5,25-34

Ås kirke kl.10.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Eina kirke kl.12.00
Høymesse. Inge Heierdahl. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.12.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Søndag 10.juli
8.s i treenighetstiden
Mark 12,28-34

Ås - Eina - Raufoss kirke 
Messefall

Søndag 17.juli
9.s i treenighetstiden
Luk 6,36-42

Ås kirke kl.12.00
Høymesse. Hanne Moesgaard 
Skjesol. Dåp og nattverd.

Eina - Raufoss kirke
Messefall
 
Søndag 24.juli
10.s i treenighetstiden
Ef 4,29-32

Ås - Eina kirke
Messefall

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Fredag 29.juli
Olsok - Luk 22,24-27

Dyste kl.18.00
Felles Olsok-gudstjeneste for 
Toten. Lars Harald Tjøstheim.

Søndag 31.juli
11.s i treenighetstiden
Joh 8, 1-36

Ås kirke 
Messefall

Eina kirke kl.12.00
Høymesse. Lars Harald Tjøstheim.
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke
Messefall

Søndag 7.august
12.s i treenighetstiden
Joh 4,27-30.39-43

Ås kirke kl.10.00
Høymesse. Gunnar Finstad. Dåp 
og nattverd.

Rognlia kl.12.00
Sætermesse. Gunnar Finstad.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie.  
Dåp og nattverd.

Søndag 14.august
13.s i treenighetstiden
Joh 15,13-17

Ås kirke kl.18.00
Kveldsgudstjeneste. Jens Dale.
 
Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd

Søndag 21.august
Vingårdssøndag - Matt 19,27-30

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Eina kirke kl.11.00
Avskjedsgudstjeneste for Inge 
Heierdahl. 

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Arild Kjeilen. Nattverd

Kirkeskyss

Eina Øst

15. mai
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

22. mai
Kjell Ødegård 61 19 55 31 

21. august 
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

4. september
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

18. september
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

Eina Vest

15. mai
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

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

21. august 
Astrid Ødegårdstuen 61 19 57 25
Solveig Granheim 993 77 437

4. september
Astrid Dotset 61 19 57 04
Reidun Amlien 61 19 56 27

18. september
Laila Sangnæs 61 19 56 22
Ann Kristin Amlie 996 41 185

Søndag 28.august
15.s i treenighetstiden
Joh 15,9-12

Ås kirke kl.11.00
Konfirmantpresentasjon. Gull-
konfirmanter. Dåp og nattverd. 
Gunnar Finstad, Agnes Brubakken 
og Johan Olav Holmefjord.

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

Søndag 4.september
16.s i treenighetstiden
Matt 11,16-19

Steffensrud kl.11.00
Lekmannsgudstjeneste. 
Ole Jakob Dyrnes.

Eina kirke kl.11.00
Konfirmantpresentasjon. 
Gullkonfirmanter. Ny prest og 
Johan Olav Holmefjord. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Friluftsgudstjeneste, Minneparken 
i forbindelse med Frilufts- 
festivalen. Arild Kjeilen. Nattverd.

Søndag 11.september
17.s i treenighetstiden
Mark 5,35-43

Ås kirke
Messefall pga konf.leir.

Raufoss kirke kl.11.00
Høsttakkefest. 
Lekmannsgudstjeneste.

Søndag 18.september
18.s i treenighetstiden
Mark 1, 40-45

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Eina kirke kl.13.00
Høymesse. Ny prest. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd.

 Vær obs på tidspunkter for gudstjenestestart i løpet av sommeren.  
På grunn av ferieavvikling er det blitt enkelte endringer.
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

Raufoss Kjøpesenter
61 19 18 78

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

Dugnad på Ås kirkegård 
Tekst og foto Bjarne Kjartan Thaule

En hustrig tirsdag ettermiddag tropper menighetsbladet opp på 
Ås kirkegård, det er nemlig dugnad på gang. De som stiller opp på 
slikt i en travel hverdag fortjener litt omtale. Stemningen er god og 
innsatsen kan man heller ikke klage på, selv om det blir bemerket  
"om vi hadde vøri like flinke til å jobbe som vi er til å prate...". Men det  
er vel også meininga med en slik dugnad, at det skal være sosialt?  
Det ble ingen rekordoppslutning i år, i følge kirketjener Håvard Amlie, 
som har opplevd både to og tre ganger så mange. Men de 14-15 
som hadde møtt opp denne ettermiddagen hadde allerede tatt 
unna mye da menighetsbladets utsendte kom en drøy halvtime  
etter oppstart. En stor takk rettes til alle dere! 
Idet menighetsbladet går i trykken har Raufoss og Eina ennå ikke 
avholdt sine dugnader (2. og 3. mai) - så for de som møter opp der; 
en stor takk også til dere!

God stemning og godt samarbeid blant 
dugnadsgjengen på Ås kirkegård.



Tenk på miljøet - også på kirkegården 
Tekst Veslemøy Linde Foto Bjarne Kjartan Thaule

Årstiden er her - for sol og varme og grønne vekster. 
Men også årstiden for planting, vanning, luking og  
rydding. Det er et flott skue med et velstelt område, 
men arbeid kreves og endel avfall blir det som skal tas 
hånd om.
Velg gjerne planter med liten risiko for sykdom og skade- 
dyrsangrep. Da blir behovet for midler for bekjempelse 
mindre. E-planter er mindre virusømfintlige, feks når 
det gjelder roser. En plante med E-symbolet er frisk og 
utviklet for å tåle vårt klima. Visse vekster hjelper hver- 
andre sammen med å skremme bort skadeinsekter på en  
naturlig måte. Hvis vi vil tenke på å lage steder der humler  
og bier liker seg, kan vi velge vekster som lavendel, 
som tiltrekker seg pollensamlere. 
Det kan være lurt å ikke overgjødsle og bruke kunst-
gjødsel, men velge naturlig gjødsel som steinmel eller 
gressklipp.
Blomsterpotter er ofte av plast, og det er viktig å huske  
på å levere dette til gjennvinning. Andre ting kan være 
organisk og kompostertbart eller det kan leveres i 
papp/ papirinnsamling. Ha en tanke for dette slik at du 
sorterer det etter at du er ferdig med å stelle.
Når det gjelder lykter ved gravene, vil mange ha noe 
som lyser opp graven lenge. Men det er viktig å tenke 
på at batteridrevne lykter inneholder plast og tung- 
metaller, og skal håndteres som elektronisk spesial-
avfall. I henhold til vedtektene for gravplasser i Vestre 
Toten skal planter, kranser og liknende materiale som 
brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, i sin helhet 
være komposterbart. Plantefeltet rundt gravminnet skal 
være i høyde med bakken omkring.

Ved å være like bevisst når du ferdes ute som du er 
hjemme, vil du bidra til at vi er en "grønn menighet"! 
Dette innebærer at vi tenker skaperverk og bærekraft 
og vi fokuserer på håp og fremtidstro med både ord 
og handling.
Takk for at du tenker på miljøet også når du er på  
kirkegården!

Det grønne hjørnet

På kirkegårdene i Vestre Toten er 
det  i hovedsak to muligheter 
man har til å sortere - enten  
hageavfall, eller restavfall (bildet  
over). Enkelte ting kan man 
da kanskje vurdere å ta med 
seg hjem og kaste på en miljø- 
stasjon, som disse lyktene  
(bildet til venstre) som lå i en 
papirpose på toppen av hage-
avfalls-bingen.
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ACTION-LEIR for deg i 4. til 6. klasse.
Skogstad leirsted på Eina 3.-5. juni
Invitasjoner blir sendt ut til hjemmene og det legges 
ut info på nettsiden vår.
FRIST PÅMELDING: en uke før leiren starter

KONFIRMANTPRESENTASJON
Raufoss kirke. Gudstjeneste 28. august kl.11.00 

Ås kirke. Gudstjeneste 28. august kl.11.00 

Eina kirke. Gudstjeneste 4. september kl.11.00 

HØSTTAKKEFEST 
Eina kirke. Gudstjeneste 2. oktober kl.11.00

Ås kirke Gudstjeneste 16. oktober kl.11.00

SPRELL LEVENDE fra 5 år 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat 
Starter opp etter ferien 15.sept.

24 HOURS FESTIVAL

7. og 8. klasse - 15.-16. oktober
Vi samles i fjellhallen på Gjøvik sammen med 7. og 
8. klassinger fra Gjøvik og Østre Toten og tilbringer 
et døgn sammen. Her legger vi opp til en masse 
kule aktiviteter. Informasjon kommer på nettsiden 
og i posten.

- aktiviteter sommer/høst 2016

Vennlig hilsen lederen av Trygg Tro Vestre Toten, 
Margrethe Vang Nedregård

Orgelknappen
Ivrige 5-åringer fikk prøve seg på  
orgelkrakken etter gudstjenesten både 
i Ås og Raufoss kirke søndag 17. april. 
Dette er et tiltak for at de skal bli mer 
kjent med musikken i kirken, og forstå 
at musikk er viktig i gudstjenesten. 
De fikk også leve seg inn i rollen som 
J.S. Bach med parykk og det hele.

For mer info om Trygg Tro-tiltakene våre 
lik oss på Facebook -
Trosopplæringen Vestre Toten, eller gå 
inn på på www.vestretoten.kirken.no
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Skolebesøk i Eina kirke
I forrige nummer kunne vi lese om elever fra Thune 
skole som var på besøk i Eina kirke. De fikk med seg 
en arbeidsoppgave til skolen, nemlig å lage et stort 
kirkebilde. 14. februar var de tilbake i kirka for å få 
en bok i gave fra menigheten. De hadde laget et 
fint kirkebilde og lært mye om inventaret i kirka før 
gudstjenesten. Takk for besøket! 

Tårnagentene løser mysterier  
i kirken
Tårnagenter er for de som går i tredje klasse. En 
helg på vårparten blir barna invitert til å komme 
i kirken sin. Da viser det seg at alterlysestakene, 
dåpsfatet, bibelen og nattverdsettet er borte. Det 
er jo krise siden det skal være gudstjeneste i kir-
ken dagen etterpå! Alle må settes i sving for å finne 
dette. Heldigvis ligger det igjen en rebus som vi 
skal løse og kanskje det gir en pekepinn på hvor 
kirkeskattene er. Politiet kommer også innom, om 
de har anledning, og viser barna hvordan de tar  
fingeravtrykk og leter etter spor. Vi går også opp 
i kirketårnet og det får en spesiell funksjon den 
helgen. Målet for helgen er at barna skal lære 
om nattverd og bli invitert til å bli med på det på  
søndag.  Dette har slått meget godt an hos de som 
har deltatt. 
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6-åringene - helt førsteklasses
Vi inviterer til to samlinger og en gudstjeneste  
våren før de begynner på skolen der de får en bok og  
en t-skjorte der det står «jeg er helt førsteklasses».  
En 6-åring kan av og til være vanskelig å forstå 
seg på for foreldrene. I det ene øyeblikket er de  
verdensmestre og i neste øyeblikk klarer de ingen 
ting. Det er helt vanlig. Derfor er de små heiaropene  
fra sidelinjen som; flott, bra, godt jobba, ekstra viktig 
i den alderen. Det gir dem en opplevelse av mestring 
og en «feel good»-følelse som  de trenger. 

Skal du konfirmeres i 2017?
Innskrivning for konfirmanter (uten foreldre): 
Tirsdag 14. juni kl.14.00 – 15.30 på Raufoss menighetskontor for Raufoss-konfirmanter 
og på Ås menighetssenter, Reinsvoll, for Ås- og Eina-konfirmanter.

Informasjonsmøte for foreldre: 
Tirsdag 23. august kl.18.00 – 20.00 på Ås menighetssenter for Ås og Eina 
Onsdag 24. august kl.18.00 – 20.00 i Raufoss kirke for Raufoss.

Konfirmasjonsdager i 2017
Raufoss: torsdag 25. mai og søndag 28. mai (valgfritt)
Ås: søndag 4. juni og lørdag 10. juni (valgfritt)
Eina: søndag 11. juni.

Spente 6-åringer i Ås kirke på vei inn. Stolte 6-åringer i Raufoss kirke. Stas å få stå foran hele menigheten og vise seg fram.
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Konfirmanter 2016
Ås kirke 5. juni kl.11.00
Adrian Nikolay Midtskogen 
Aleksander Kostovski Sveen 
Amunder Sveen 
Anders Bekkelien 
Helene Holmlund 
Herman Hatlehol 
Håkon Gabriel Skinstad Ile 
Jeanette Nettum 
Julie Kristine Snoen Vestli 
Karoline Sand Birkelund 
Lone Sofie Stenvold 
Maja Emilie Solbakken 
Malin Sørlien Bjerkeengen 
Mari Emilie Snekkerhaugen 
Marie Larsen Høie 
Marius Anmarkrud Brandshaug 
Mina Aandalen Sveen 
Viktoria Ottersen Lindbak 
 

Ås kirke 11. juni kl.11.00 
Adrian Johansen 
Ane Lervold Steele 
Christian Kokkim 
Daniel Thomas Vanebo 
David Helmersen 
Even Bergsveen 
Florian Narum Dani 
Guro Bekkelien 
Imre Løken 
Jakob Sandvik 
Jan Andreas Skredderstuen 
Maja Bakken Olsen 
Maja Dørum Haugen 
Mirjam Sørumshagen 
Oda Christine Lium 
Per Sivert Kristiansen 
Sander André Ringelien Pettersen 
Silje Koll-Hansen Ballangrud 
Sokrates Brensdal Espejord 
Sondre Kleven Larsen 
Tobias Heimdahl Dahlen 
Tobias Sømåen 
Torjus Pettersbakken 
Åsne Hagen 

 

Eina kirke 12. juni kl.11.00
An-Magritt Piro Berg 
Anders Aarvik Nicolaisen 
Anette Strande Vildåsen 
Emilie Næss 
Gudrun Hoelsveen 
Hanna Carina Stenseth Kluften 
Kevin Odden 
Maja Koller Lundsgaard 
Martine Sangnæs 
Mary April Rose Sønsteby 
Richard Skaug 
Silje Sivesind Røstadstuen 
Siri Østby 
Sondre Haugen Stenseth 
Thomas Brobakken 

Raufoss 22. mai kl.11.00
Anna Blom-Willerud 
Benjamin Østvold
Brede Østberg
Håvard Paulsen 
Julie Lundhagebakken 
Jørgen Ninive Pettersen 
Ludvik Johan Villanger 
Magnus Strande 
Marius Nybakken Jensen 
Martin Engeli Larsen 
Pernille Strand 
Per-Richard Pulido Christensen

Raufoss 22. mai kl.13.00
Adrian Ødegård Grøtberg 
Amund Nyland Glemmestad 
Andreas Jansen 
Emil Smedshammer 
Jonas Dybdal 
Julie Grøndalen 
Lars Niclas Olsen 
Line Sveen 
Malin Aaslund 
Morten Aaslund 
Vetle Brobakken Jakobsen 
Øyvor Ovidia Larsen Wøien

Raufoss 29. mai kl.11.00
Alexander Berg 
Anita Bueno Lindmoen 
Bendik Lae Steinsrud 
Emilie Humborstad Rognstad 
Ivar Dragerengen 
Jonatan Ottosen 
Julie Lauritsen 
Jørgen Strandlie 
Jørgen Ødegård Dalby 
Mari Helene Hagebakken 
Marita Sunde Omdahl 
Mathias Ekern Bakken 
Otilie Børresen Bollingmo 
Petter Singstad Skurdal 
Sander Almsbakken Jullumstrø 
Simen Ekern Bakken 
Truls Haavi Ridderseth 
Vetle Midteng
 Ylva Nereng Sørlie

Raufoss 29. mai kl.13.00
Alexandra Taje Bauder 
Eric Nicolai Vahtera Narten 
Fride Moe Karlsen 
Håvard Fredrikstad 
Ida Isaksen 
Imre Kyseth Solum 
Jenny Hoel Lilleøren 
Johanne Hansen Stensrud 
Lilly-Christin Blien Kristiansen 
Marielle Leonardsen Østvold 
Martin Rosethaugen Olsen 
Pernille Hansen Brzyski 
Stian Pedersen Gravdahl 
Sunniva Værøy Svendsen 
Synne Elise Skjølås Voldum 
Ulrikke Haugen Tverbekkmo 

16 17   Nr. 2 - 2016  |  Ved kirkeporten



Døpte
Ås
Martine Birkelund Omdahl
Teodor Bjerken
Ane Lervold Steele
Herman Eriksen (døpt i Vardal)
Ulrikke Iversen Vigen
Erik Audestad Hveem
Ida Myrland Løver
Alma Lovise Sletli
Markus Smedshammer 
  Gulbrandsen
May Sophie Framstad Skauger

Eina
Jenny Adele Amlien
Jørgen Boertmann Bøe

Raufoss
Leah Brustuen Andersen
Iris Otine Holoen Sørvik
Magnus Østlien Skogen
Ina Aurora Minge
Lilly Byom Johansen
Henrik Ekern
Maia Johansen Olsen
Vetle Aaslund Frydenlund
Johannes Bergum Stenseth
Maja Linnerud Nybakke
Rebekka Sjursnes Graven
Nina Kvikstad-Jøndal
Isak Petchjan-Roen

Vigde
Raufoss  
Elisabeth Dragerengen og 
   Tore Haugom
Anneke Dragerengen og 
   Bjørn Iversen Dammand
Heidi Jøranli og 
   Ole Bakkerud

Døde
Ås 
Harald Sangnes f.1941
Magnhild Holm f.1920
Hans Pettersbakken f.1928
Ingrid Tollefsrud f.1927
Asbjørn Lien f.1929
Elfrid Olsen f.1936
Bjørg Kirkeby Bredesen f.1958
Gunnar Westheim f.1929

Eina
Paula Amlien  f.1930
Aslaug Johanne Slettum f.1925
Johannes Nordengen f.1926
Gerd Elisabeth 
   Wiman Henriksen f.1921
Anders J. Dyrud  f.1928
Judith Steffensen  f.1930
Britt Karin Sandbekken  f.1946

Raufoss
Tove Roset f. 1953
Marit Stenberg f. 1925
Einar Wilhelm Christiansen f. 1929
Steinar Evensen f. 1971
Arne Olsen f. 1952
Ragna Johanne Bradahl f. 1929
Sissel Eline Holthe f. 1958
Ruth Eva Ropphaugen f. 1964
Arild Veseth f. 1943 
  (gravlagt fra Vardal kirke) 
Oddvar Onsrud f. 1940
Sven Roger Olsen f. 1940
Kari Grøtthaug f. 1950
Åse Alvilde Nilsen f. 1924
Finn Asbjørn Sivertsen f. 1946
Sven Olav Stensrud f. 1946 
  (gravlagt fra Sand kirke, Nord-Odal)
Ester Aaslund f. 1927
Torill Helga Sukkestad f. 1951 
  (gravlagt fra Lunde kirke)
Solveig Klara Skjærdalen f. 1937
Solfrid Hovsveen f. 1936
Helene Skullerud Johansen f. 1942
Bjørn Oddvar Lerudjordet f. 1928
Geir Skartlien f. 1962

Slekters gang

Folkemøter med TV-pastoren
Sett av helgen 1.-2. oktober 2016. Tema: Hvilepuls

Seminar og folkemøter holdes lørdag og søndag i Fyrverkeri-
et Kulturhus. Dette blir tredje gangen Egil Svartdahl finner 
veien til Raufoss, og folkemøtene arrangeres. Dette er et         
samarbeid mellom menighetene på Raufoss.

Mer informasjon kommer i neste blad. 

I forrige nummer ble de døpte  
fra Ås og Eina byttet om, vi 
beklager dette.
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Vårens salme

N 759 Fagert er landet
Tekst Anne Karin Gresbakken Foto Solveig G. Thaule

«Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår 
Fader!»
Det er herlig når våren gjør sin ankomst og gjør klart 
til at sommerens blomstring riktig kan folde seg ut. 
Anders Hovden minner oss om at alt det vakre og 
friske i naturen er en gave fra Skaperen selv. Vi får 
leve midt i Skaperverket og være en del av det.

Anders Karlson Hovden (født 13. april 1860 i Ørsta, 
død 26. november 1943 i Aker) var en norsk prest 
og forfatter, i dag kjent som salmedikter; for eksempel 
skrev han «Fagert er landet». I den nye salmeboka  
er elleve av tekstene hans egne i tillegg til 14 over-
settelser.
I Hoff kirke henger det et bilde av Anders Hovden 
som var prest der på 20-tallet, og det er også han 
som har skrevet «Totensangen». 
Han representerte en liberal kristendom, var ven-
stremann og arbeidet for målsaken. Hovden ivret 
for parlamentarisme og union. Som dikter var han 
påvirket av Ivar Aasen, Per Sivle og Arne Garborg.

Melodien til Fagert er landet er datert til 1609 av 
en tysk protestantisk kirkemusiker og komponist  
Melchior Vulpius. (ca. 1570 - 1615). 
Vulpius kom fra en fattig håndverkerfamilie. Han 
gikk på borgerskolen i Wasungen og fikk under-
visning av salmedikteren Johannes Steuerlein. Han 
ble en viktig komponist i renessansen. Vi har seks 
melodier av Vulpius i salmeboka vår.

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud;
såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord
skjelvande blomen på bøen,
står utan livd i vind frå nord
tett innmed kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned,
folket vårt gjev du livd og fred,
er oss så kjærleg ein Fader.

Her ned i grunnen sveitten rann
trufast åt fedrane våre.
Her dei sin heim og hugnad fann, 
dogga med smil og med tåre.
Her har det flødt ei såkornflod
varm av vårt beste hjarteblod,
her har me grorbotn å veksa.

Tidi ho renn som elv mot os,
fort skifter sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los
radt til dei seinaste ætter!
Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud,
varda vårt land frå fjell til flud,
lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land,
signa vårt strev og vår møde,
signa kvar ærleg arbeidshand,
signa vår åker med grøde!
Gud, utan deg den vesle urt
veiknar og visnar, bleiknar bort,
ver du oss ljoset og livet!
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Oppslagstavla

Normisjonsmøter
i Kirkekjeller'n, Raufoss kirke

Tema-kvelder med Ann Helen Aaslund 
"Gudsbilde, selvbilde og identitet"

Tirsdag 24. mai kl.19.30:
2.kveld: "Hvem er Han og hvem er jeg?"

ÅS Formiddagstreff

på Ås Menighetssenter kl.12.00  

Onsdag 8. juni
Onsdag 10. august
Onsdag 14. september

Velkommen til en hyggelig 
formiddag!

Konsert i Ås kirke - "Endelig vår!"
Torsdag 26. mai kl. 19.00
Ann Kristin Aannerud – sang, Kjell Nordland – flygel
Spennende gjesteartist? Følg med videre!
Musikk av bl.a. Prøysen og Nordstoga
Billetter ved inngangen: 
Voksne 200,- Barn/unge under 16 år 100,-
Dørene åpnes kl. 18.30. 
arr: Ås menighetsråd
Hjertelig velkommen!

Sprell levende 
– ca 5 år og oppover. Samlinger i Kirkekjeller'n, 

Raufoss kirke annenhver torsdag.
Starter opp igjen etter sommeren 15. september  

Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat

La beina gå, og hjerte slå.. 
Vi starter fra Ås Menighetssenter kl.12.00.
1. og 15. juni, 3. 17. og 24. august, 
7. og 21. september 
Etter gåturen tar vi en kaffekopp og hygger oss.
Velkommen til alle!

Formiddagstreff 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke kl.12.00
Vi spiser formiddagsmat sammen, synger, 
har utlodning, opplesning og andakt.
Datoer til høsten er: 12.sept, 10.okt og 14.nov.

Velkommen!
arr: diakoniutvalget i Raufoss menighet og 
Normisjon

Alle menighetene er på 
Facebook! 

Lik gjerne sidene våre 

«Eina kirke/Eina menighetsråd» 
«Ås menighet, Vestre Toten»
«Raufoss menighet, Vestre Toten»

Orgelkonsert i Raufoss kirke 
Tirsdag den 24.mai kl.18.00 blir det orgelkonsert 
i Raufoss Kirke ved professor Karin Nelson. Hun 
er spesialist i barokkmusikk og programmet vil bli 
preget av det. Etter oppgraderingen av orgelet 
er dette musikk som er godt egnet for nettopp 
dette instrumentet. 
Velkommen til konsert!

Torsdagskaffe på Eina !

Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonistforening.
Mai: 19.
Juni: 2. 9. 16.
August: 18.
September: 1. 8. 15. 29.

Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 
Vafler og kaffe koster kr 20,-
 
arr: Eina menighet

Raufoss Kirkes 
Barnekor

For sangglade barn 
fra 5-12 år. 

Øver hver mandag 
kl.17.00-17.45 
i Raufoss kirke.

Oppstart etter sommeren 
29. august


