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

Kirkene på kartet
I skrivende stund nærmer det seg nasjonaldagen. 
Værmeldingen ser i det minste lovende ut, men i år 
som i fjor blir det alternativ feiring. Det samme gjel-
der fortsatt store deler av hverdagen i kirkene våre. 
Vi har tidligere skrevet i menighetsbladet om de an-
sattes endringsvilje til en digital tilnærming. Dette 
forteller også menighetspedagogene en del om i 
deres oppsummering av dette konfirmantåret. Og så 
har kirkene i Vestre Toten blitt utfordret på å lage en 
digital gudstjeneste som skal være tilgjengelig nasjo-
nalt 1.pinsedag. Les mer om det på side 5, og følg 
med på facebook-sida ‘Den norske kirke’ 1.pinsedag. 
Det blir en gudstjeneste litt utenom det vanlige, med 
mye sang og musikk, og drone-filming både utenfor 
og inne i kirka. Noe som vil være en fin måte å få vise 
fram Ås kirke til hele landet i jubileumsåret. Eina kirke 
og Raufoss kirke vil også vise seg fram i sommer i form 
av den tradisjonelle «vegkirka» på Eina, mens Raufoss 
også kommer til å ha kirka åpen en dag i uka gjennom 
hele sommeren. Se mer info på oppslagstavla bakerst 
i bladet. God lesning og god sommer!

V E L K O M M E N

R E D A K S J O N E N

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

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

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

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

k i r k e n . n o / v e s t r e t o t e n

Arild Kjeilen - sokneprest Raufoss
ak952@kirken.no  |  960 98 326 / 996 47 857
Solveig Haugen Tusvik - diakoni-medarb. og prestevikar Raufoss  
sh588@kirken.no  |  909 82 114
Gunvor Vennberg - diakon Raufoss     
gv433@kirken.no  |  960 98 328 
Erik Torp - kirketjener Raufoss
et754@kirken.no  |  960 98 327 / 958 74 000
Sindre Hovland - kantor Raufoss     
sh245@kirken.no  |  960 98 324
Åsmund Dannemark - menighetspedagog   
ad677@kirken.no  |  909 47 055
Jørund Grimstveit - leder Raufoss menighetsråd    
jorgrim@online.no  |  415 10 005

Dagfinn Follerås - sokneprest Ås    
df592@kirken.no  |  960 98 334 / 412 66 095 
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina   
mv934@kirken.no  |  960 98 332 / 916 46 131 
Håvard Amlie - kirketjener Ås      
ha644@kirken.no  |  960 98 337 / 909 35 407
Øystein Guttormsen - kirketjener Eina    
og398@kirken.no  |  960 98 338 / 922 40 104
Linda Gudbrandsen - men.ped. og leder for trosopplæringen 
lg334@kirken.no  |  920 18 100 
Anne Karin Gresbakken - kantor Eina    
ag459@kirken.no  |  413 53 394
Martine Bæver-Larsen - organist/menighetsmusiker Ås  
ml473@kirken.no  |  915 25 099 
Lars Arne Mjørlund - leder Eina menighetsråd   
larsarne@mjorlund.no  |  958 01 232
Ole-Jakob Dyrnes - leder Ås menighetsråd     
oljdyrne@online.no  |  977 06 318
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Koronainformasjon pr. 3. mai 2021
Tekst Gunnstein Endal, kirkeverge i Vestre Toten

Etter en innstramning, med stengte kirker i påska, er vårt 
«smittevernregime» slik det var før ferien. Det innebærer 
bl.a. begrensinger i forhold til hvor mange som kan delta 
på en gudstjeneste og hvor nært man kan sitte hverandre 
(2 meter når det er menighetssang).
Selv om smittetallene synker på landsbasis og mange er 
vaksinert, dukker det «plutselig» opp noen smitteutbrudd. 
Både i Gjøvik og Gran, våre nabokommuner har det nylig 
vært smitteutbrudd i kirker i forbindelse med begravelser. 
Vi gjør vårt ytterste for at det ikke skal skje hos oss, men det 
forutsetter dugnadsvilje og innsats fra alle: 

• Menighetskontorene forblir stengt for besøk ennå en 
stund.

• De fleste av våre tilbud innen trosopplæring og diakoni 
ligger «på vent»

• Babysang og «pølsegrilling ved kirka» for ungdom er i 
gang. Her det utarbeidet trygge og gode sikringstiltak 
og opplegget er avklart med kommunelegen.

Situasjonen kan endre seg raskt, så følg med på nettsiden 
vår www.kirken.no/vestretoten og på menighetenes Face-
booksider. 

å minnes de døde er å huske dem 
slik de levde 
i øyeblikk og år, i time og sekund 
å ære de døde er å oppfylle deres liv 
selv om ingenting blir det samme

- Lars Saabye Christensen

Ringer i hele landet 22. juli
Når krisen rammer, er kirken et sted mange søker til. Mange husker 
havet av roser utenfor domkirken i Oslo etter terrorhandlingene 22. 
juli. Til sommeren vil det være en omfattende nasjonal markering av 
at dette skjedde for ti år siden, og kirken har også en plass i denne 
markeringen. Det oppfordres til å ringe med kirkeklokkene i alle lan-
dets kirker kl 12:00 denne dagen, etter den TV-sendte gudstjenesten 
fra Oslo.

I etterkant av den nasjonale markeringen, vil det bli arrangement i 
Hamar, der biskopen deltar på en gudstjeneste i Hamar domkirke kl. 
18:00. Etterpå blir det appeller på Stortorget og en samling ved min-
nesmerket. 

Det er AUF Innlandet, Hamar kommune, Den norske kirke og Støtte-
gruppen 22. juli som står for planleggingen.

Utdrag fra diktet som ble 
lest under minneseremo-
nien i Oslo Spektrum etter 
terrorangrepet 22.juli 2011

2 3   Nr. 2 - 21  |  Ved kirkeporten



Å S  K I R K E  1 0 0  Å R

Kirkeklokkene i Ås
Tekst Bjarne Kjartan Thaule

Da tømmerkorskirka brant i 1915 klarte lokalbefolkningen å 
få ut mange verdifulle gjenstander fra kirka. Både altertavla, 
prekestolen, døpefonten, lysestaker, altersølv og store ma-
lerier ble reddet ut. Disse kunne da overføres til den nye 
kirka som stod klar i 1921 (Det vil si, prekestolen i dagens 
kirke var allerede fjernet fra kirka som brant, og erstattet 
med en enklere prekestol. Det var denne som ble reddet 
ut. Denne ble "gjenoppdaget" i fjor, og kommer til å bli 
stilt ut i kirka i forbindelse med jubileet). Kirkeklokkene der-
imot gikk tapt i brannen, og klokkene i tårnet i dagens kirke 
ble støpt i Tønsberg i årene frem mot innvielsen. Den min-
ste klokka ble støpt i 1916 og den største i 1920. O. Olsen 
& Søn Klokkestøberi Nauen er fortsatt i drift, nå som Olsen 
Nauen Klokkestøperi, og er Norges eneste klokkestøperi. 
De har siden oppstarten i 1844 produsert flere tusen klok-
ker, hovedsaklig til kirker og bygninger i Norge, men også 
til kunder over hele verden.
 
På den minste klokka er inskripsjonen; 

"TIL FRED, TIL TRØST GAAR UT MIN RØST." 
mens på den store klokka står det; 

"LAND LAND LAND HØR HERRENS ORD" 

Selv om de gamle kirkeklokkene ikke kunne reddes, ble 
restene støpt om til en plakett som i dag pryder inngangs-
portalen med de greske bokstavene Khi (X), Rho (P), Alpha 
(A) og Omega (O). Khi-Rho (XP) er de to første bokstavene i 
det greske ordet ΧΡΙΣΤΟΣ - kristus. Disse bokstavene oppå 
hverandre er et av de tidligste kristogrammene. Alpha og 
omega er første og siste bokstav i det greske alfabetet. 
Dette gir symbolene betydningen "Jesus Kristus er den 
første og den siste".

I år markeres det at Ås kirke stod ferdig i 1921. Dette ønsker vi også å markere her i  
menighetsbladet. I neste nummer vil det være en fyldig oppsummering av jubileumet  
som skal markeres i uke 34. Under kan du lese litt historie bak kirkeklokkene i kirka.

Foto: Håvard Amlie bak kamera. Foto: Åsmund Dannemark
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M E N I G H E T S L I V

1.pinsedagsgudstjeneste for hele landet 
Tekst Sindre Hovland

Hver søndag sender Den norske kirke en gudstjeneste på 
sin nasjonale Facebookside. I vinter ble kirken i Vestre To-
ten spurt om vi kunne tenke oss å lage gudstjenesten som 
skal sendes 1. pinsedag. Vi syntes det var hyggelig å bli 
spurt om dette, og sa selvsagt ja. Gjennom det siste året 
har vi måttet lære oss å arbeide på nye måter, blant annet 
ved å lage digitale gudstjenester og andakter som har blitt 
sendt i ulike flater. Når vi nå skulle lage en gudstjeneste 
som skulle sendes ikke bare til målgruppen vår i Vestre To-
ten, men til hele landet, ønsket vi å legge litt ekstra innsats 
i dette. Det innebærer ganske mye jobb. Det er mange 
ting som skal planlegges, koordineres og gjennomføres. 
Selv om gudstjenesten skal oppleves som en helhet, har 
vi måttet dele opp selve innspillingen i mange forskjellige 
etapper. Det måtte vi gjøre både av hensyn til smittevern 
og tekniske utfordringer. Vi har for eksempel spilt inn selve 
lyden av barnekoret og den ene vokalgruppa i Raufoss 
kirke, før vi etter en uke møttes i Ås kirke for å spille inn bil-
dene. Deretter ble lyd og bilde lagt oppå hverandre. Den 
nystartede vokalgruppa i Ås har også deltatt med sang, 
og noen av våre ungdomsledere bidrar med tekstlesing 
og lystenning. I skrivende stund gjenstår fortsatt noen av 
filmopptakene og tilhørende etterarbeid, og vi håper og 
tror vi skal klare å lage en flott gudstjeneste sammen. Følg 
med på menighetenes facebooksider 1. pinsedag, så vil du 
kunne følge gudstjenesten der.

Foto: Vokalgruppa Raufoss. Foto: Håvard Amlie

Lydopptakene av Barnekoret ble gjort i 
Raufoss kirke. Foto: Linda Gudbrandsen

Foto: Håvard Amlie bak kamera. Foto: Åsmund Dannemark

Foto: Det tekniske produksjonsteamet. F.v.: Åsmund 
Dannemark, Håvard Amlie, Linda Gudbrandsen og Sindre 

Hovland. I prosjektgruppa sitter også Margrethe Vang 
Nedregård og Dagfinn Follerås. Foto: Ingeborg Granlund
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"Vi må ikke gjøre det så innviklet å være et 
medmenneske!"

Tekst Inge Mørland Foto Mette Brandt

Å være diakon under en pandemi har endret arbeidshver-
dagen til Hanne Marie Engdal. Hun kommer fra Nes på 
Hedmarken og jobber ved sjømannskirken på Gran Cana-
ria.
–Men enten jeg møter én eller ti, er det jo selve møtet som 
er viktig. Jeg får bedre tid til å være sammen med dem som 
trenger støtte og hjelp. Det oppleves veldig godt oppi alt. 
–Diakon og diakoni er fortsatt fremmedord for mange? 
–Diakoni defineres ofte som kirkens omsorgstjeneste. Det 
handler om å møte alle mennesker der de er i livet, med 
nestekjærlighet, respekt og likeverd. 
–Så diakoni handler ikke om at de sterke skal hjelpe de 
svake?
–Nei. Det er en feiltolkning å tenke at jeg som diakon alltid 
er den sterke og tøffe som takler alt. Noen ganger trenger 
vi alle råd og veiledning, andre ganger trenger noen av oss 
mat, klær, en klem eller hjelp til å prøve å få livet inn på et 
godt spor.

Utfordrende sosialsaker 
Før Hanne Marie Engdal flyttet til Gran Canaria i fjor, job-
bet hun 15 år som diakon i Norge. 
–Er det stor forskjell på være diakon i Spania sammenlig-
net med Norge? 
–Ja, egentlig. I Norge er det et helt opplegg for alle even-
tualiteter av det mennesker sliter med. Det finnes selvsagt 
et spansk helsevesen her, men ting blir ofte mye mer kom-
plisert når man er i utlandet, med andre regler og ulike 
rettigheter. Språkbarrieren er også et hinder for mange til å 
kunne nyttiggjøre seg av de lokale hjelpetiltakene.

–Er det noe som er likt? 
–Folk trenger jo den samme omsorgen uansett hvor de er 
i verden. Det folk sliter med hjemme, sliter folk med her 
også. Det er sorg, rus, ensomhet, sykdom og utenforskap.
–Hvilke saker er mest krevende?
–Vi blir involvert i mange såkalte sosialsaker som er utfor-
drende. De tyngste og mest komplekse sakene har sam-
menheng med rus, psykiatri og omsorgssvikt. Men barn, 
små barn, som opplever omsorgssvikt i et fremmed land, 
gjør spesielt inntrykk på meg. Det er ille i Norge også, men 
her har de ofte ikke noe nettverk, bortsett fra Sjømannskir-
ken. Det er tøft, sier hun og legger til at Sjømannskirken har 
kompetanse på å møte mennesker i vanskelige livssituasjo-
ner, i sjelesorg og sorgarbeid. I tillegg til et godt samarbeid 
med andre hjelpeinstanser.

Hjemløse nordmenn 
–Hender det at du må ut og lete etter nordmenn?
–Det skjer innimellom, men det er viktig for meg å respek-
tere menneskets frie vilje. Jeg møter nordmenn som har 
valgt å leve som hjemløse her. Noen av dem har vokst opp 
med rus og overgrep, og mangel på at noen har tatt tak i 
livene deres som små. Deres handlingsmønstre og referan-
serammer for hva som er et bra liv er så veldig annerledes 
enn mitt. Det kan tilsynelatende virke enkelt å være utelig-
ger her. De slipper å fryse og de mottar mat fra ulike steder. 
Hvem er jeg da som skal si at de ikke kan leve det livet 
de lever? Men det er klart at når de mister bankkortet, når 
trygden ikke kommer, eller når de blir syke, da blir det fryk-
telig komplisert å være hjemløs og norsk på Gran Canaria.
–Hva gjør du da?
–Jeg prøver å sette dem i stand til å ikke bare være hjelpe-
trengende, men å handle selv. Til å ta ansvar og myndighet 
over eget liv. Ofte skulle jeg ønske at jeg kunne ta valgene 
for dem, sette dem på et fly og få dem inn i et system 
hjemme i Norge. Men jeg kan ikke frata voksne mennesker 
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D I A K O N I

de valgmulighetene de har. Så sant de ikke er så dårlige at 
de er ute av stand til å ta det valget selv. Jeg prøver å være 
sammen med dem og støtte dem i en vanskelig situasjon.

Vær et medmenneske 
–Hva er ditt beste tips til hvordan vi kan leve litt mer, hva 
skal jeg si, diakonalt i hverdagen?
–Ikke sett deg selv i sentrum og prøv å se ting ut fra per-
spektivet til det mennesket du treffer.
–Det er kanskje lettere sagt enn gjort?
–Nei da. Vi må ikke gjøre det så innviklet å være et med-
menneske. Forskning viser at noe av det viktigste for oss 
mennesker er å bli sett og hørt. Ingen av oss er perfekte, 
vi har alle våre feil og mangler, men vi kan likevel være der 
for hverandre og skape gode fellesskap. Du kan jo sjelden 

gjøre noe galt hvis du gir noen et smil, en klapp på skulde-
ren eller ringer og spør «Hvordan har du det?»

Reportasjen er en forkortet versjon av en reportasje som 
stod i Sjømannskirkens magasin HJEM nr. 1/21

Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
• Selvstendig og frivillig organisasjon som gir 

omsorg, trygghet og fellesskap til nordmenn 
i utlandet

• 28 kirker over hele verden
• Mer enn 20 omreisende medarbeidere med 

hele verden som nedslagsfelt
• Er til for alle nordmenn  - uansett livssyn og 

bakgrunn.

Hvorfor "ungdomsdiakoni"?
tekst Gunvor Vennberg

Ungdomsdiakoni er noe som har blitt mer vanlig i løpet av 
de siste årene. Det hadde jo egentlig ikke vært bruk for 
«ungdom» foran «diakoni» hvis ikke diakoni i folk flest sin 
forstand ble assosiert med arbeid blant eldre. Men Kirken 
er kalt til å møte mennesker som Jesus gjør, og det står i 
Bibelen at han «helbredet dem alle» (Matt 12, 15). Akkurat 
nå er det vanlig med sykdom, psykisk uhelse og mangel på 
livsnødvendige ting også blant unge. Noen blir utsatt for 
overgrep, noen sliter med dårlig selvfølelse og noen savner 
bevissthet om verdien sin som menneske. Noen har mistet 
en kjær venn eller pårørende. Coronapandemien har i til-
legg gjort mange isolerte og ensomme.
I den livsmestringsprosessen som en krise oppfordrer til er 
diakonien en viktig ressurs, ikke minst i enkelte samtaler. 
Men dette å anerkjenne problemer foran et annet mennes-
ke syns meg faktisk som det vanskeligste. Vi prøver gjerne 
å skjule ting og vise fram kun det som er pent. Jesus deri-
mot, han viste sin sårbarhet og svakhet for hele verden og 
lot seg bli til skamme da han hang på korset for vår skyld. 
Ingen annen må bli uthengt på den måten, men vi kan lære 

oss av tilnærmingen hans, fordi det kan være svært befri-
ende å fortelle noen akkurat hvordan det er. For å tilby den 
trygghet som trengs har diakonen taushetsplikt. 
Gud gjør ikke forskjell på mennesker, men elsker alle. Der-
for er bønnen for medmennesker i nød en bønn som han 
liker godt. Når vi ber myker han også opp hjertene våre, slik 
at vi strekker oss litt ekstra for å hjelpe dem vi ber for, og 
synliggjør hvordan det kan skje på en god måte. Samtidig 
er det ikke vi som skal frelse verden. Det har Jesus allere-
de gjort, og det er han som er den opprinnelige diakonen 
blant oss. Han kalte oss til å tjene samtidig som han pekte 
på sin tjeneste for oss og sa: «For heller ikke Menneskesøn-
nen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og 
gi sitt liv som løsepenge for mange» (Mark 10, 45). Så når 
vi går inn i denne tilsynelatende umulige oppgaven, er det 
som Jesu hender og føtter i verden. Vi må be om å kunne 
bli brukt og la oss brukes, men oppgaven er hans, det må 
vi ikke glemme, fordi da tror jeg vi kommer til å bli utbrent 
svært raskt. Men når vi lever i bønn, da har vi løftet: «Be, så 
skal dere få» (Matt 7, 7).
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Tekst Hege Tokerud
I forbindelse med at vår kjære sogneprest Berit Rinde har 
valgt nye utfordringer utenfor sognet, ble det avholdt en 
flott avskjedsgudstjeneste for henne i Eina kirke 7. mars. 
For å få plass til flest mulig ble den gjennomført som en 
vandregudstjeneste utendørs. Det ble solskinn med litt 
kald trekk, så da var det godt å varme seg med varm drik-
ke og bålpanner etter gudstjenesten. Det var mange som 
fant veien. Takk til alle som møtte opp og de som hjalp til 
med arrangementet. En epoke er over, og vi takker Berit for 
mange fine år og ønsker henne lykke til videre.

N Y H E T E R

Avskjedgudstjeneste for Berit

Etter en periode i 80% per-
misjon har Gunnhild Hauge 
Bjørdal sagt opp sin stilling 
som kateket og trosopplæ-
ringsleder i Vestre Toten. Fra 
1.april i år ble hun borte fra 
våre rekker og er derved fullt 
og helt undervisningsråd- 
giver ved Bispekontoret på 
Hamar. Gunnhild har bidratt 
på mange plan, og vi vil spe-
sielt huske henne for forny-

else og videreutvikling av trosopplæringen, men også som 
en ivrig skole/kirke-aktør. Hun vil også bli husket for at hun 
brakte grønne verdier inn i kirkelig undervisning. Takk for 
innsatsen, Gunnhild, og velkommen tilbake til Vestre Toten 
når det måtte passe, men i en «ny rolle.»

I forbindelse med Gunnhilds 
permisjon har Linda Gud-
brandsen vært engasjert som 
hennes vikar. Da Gunnhild 
etter hvert sa opp sin stilling 
måtte det kjøres en ordinær 
runde med utlysning av den 
ledige stillingen. På tross av 
mange og gode søkere trakk 
Linda det lengste strået – og 
det gode arbeidet kunne fort-
sette på «fast basis». Linda ble 

ansatt som menighetspedagog fra 1. mars, men er allerede 
godt i gang med deltidsstudier for å kunne smykke seg 
med tittelen «kateket» etter hvert. Fra 1. mai tok hun også 
over ansvaret som leder for trosopplæringen i Vestre Toten 
– derved er alle roller igjen besatt i fellesrådsstaben i Vestre 
Toten.

Linda overtar etter Gunnhild på fast basis
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2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

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

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER

Gjøvik Steinindustri
Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

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

v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

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

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

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

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

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

Trykksaker på Toten!

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

Birivegen 52, BIRI
Tlf.: 61 17 13 74

2830 Raufoss - Tlf.: 61 15 99 66
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Totenbadet
Badeland og Svømmehall

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

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

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769

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

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

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

www.trostrudbegravelse.no

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid
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S Ø N D A G  2 3 . M A I
Pinsedag
Joh 14,15-21

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Tordis Ødegaard

S Ø N D A G  3 0 . M A I
Treenighetssøndag
Luk 10,21-24

Raufoss kirke 
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen og Åsmund Dannemark

Ås kirke kl.11.00
Musikkgudstjeneste
Dagfinn Follerås, Margrethe Vang 
Nedregård, organist Martine Bæver 
Larsen. Gjester: Anne Marthe og 
Nanna Pettersbakken.

S Ø N D A G  6 . J U N I
2.s.i treenighetstiden
Joh 3,26-30

Raufoss kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen og Åsmund Dannemark

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen

L Ø R D A G  1 2 . J U N I
Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  1 3 . J U N I
3. søndag i treenighetstiden
Joh 1,35-51

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  2 0 . J U N I
4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24-27

Løndalstranda kl.11.00
Fjordmesse
Olav Nordengen

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Gimle sykehjem kl.11.00
Forenklet gudstjeneste 
Margrethe Vang Nedregård

S Ø N D A G  2 7 . J U N I
5. søndag i treenighetstiden
Matt 7,21-29

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste i Minneparken
Arild Kjeilen m.fl.

S Ø N D A G  4 . J U L I
6. søndag i treenighetstiden
Matt 16,13-20

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

G U D S T J E N E S T E R

Her er gudstjenestelista for tiden fremover. Alle  
arrangement er foreløpig begrenset til 50 personer  
i Ås kirke og i Raufoss kirke, og 24 personer  
i Eina kirke. (63 - 70 - 36 dersom ikke allsang). 
Se mer info på s.3.

Følg med på eventuelle endringer på oppslag på  
tavlene ved kirkene, på nettsida kirken.no/vestretoten  
og på Facebook-gruppene til de ulike menighetene.
Følg også med på annonsene i Oppland Arbeiderblad 
for oppdatert informasjon vedrørende gudstjenestene.

S Ø N D A G  1 1 . J U L I
7. søndag i treenighetstiden
Luk 19,1-10

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

S Ø N D A G  1 8 . J U L I
8. søndag i treenighetstiden
2 Kor 8,9-15

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Benjamin Fjellheim Olsen

S Ø N D A G  2 5 . J U L I
9. søndag i treenighetstiden
Joh 8,2-11

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  1 . A U G U S T
10. søndag i treenighetstiden
Matt 18,21-35

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

S Ø N D A G  8 . A U G U S T
11. søndag i treenighetstiden
2 Mos 20,1-17

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Rognlia kl.11.00
Sætermesse
Dagfinn Follerås

Ås kirke kl.18.00
Kveldsgudstjeneste
Dagfinn Follerås
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G U D S T J E N E S T E R

K I R K E S K Y S S

På grunn av 
smittesituasjonen kan vi 
for tiden dessverre ikke 
tilby kirkeskyss på Eina.

S Ø N D A G  1 5 . A U G U S T
12. søndag i treenighetstiden

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Johs Fjellseth

S Ø N D A G  2 2 . A U G U S T
13. søndag i treenighetstiden
Luk 12,41-48

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste/Gullkonfirmanter
Dagfinn Follerås

Ås kirke kl.13.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

L Ø R D A G  2 8 . A U G U S T
Raufoss kirke 
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen og Åsmund Dannemark

S Ø N D A G  2 9 . A U G U S T
Vingårdssøndagen
Luk 17,7-10

Ås kirke kl.11.00
Jubileumsgudstjeneste
Dagfinn Follerås, Solveig Fiske m.fl.

Raufoss kirke 
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen og Åsmund Dannemark

L Ø R D A G  4 . S E P T E M B E R
Ås kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  5 . S E P T E M B E R
15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38-42

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Ole-Jakob Dyrnes

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  1 2 . S E P T E M B E R
16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10-12

Stenberg kl.11.00
Friluftsgudstjeneste
Arild Kjeilen, Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 9 . S E P T E M B E R
17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11-17

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste

S Ø N D A G  2 6 . S E P T E M B E R
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5-13

Ås kirke kl.11.00
Høsttakkefest/
konfirmantpresentasjon
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen,
Margrethe Vang Nedregård

Raufoss kirke kl.11.00
Høsttakkefest
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  3 . O K T O B E R
19. søndag i treenighetstiden
5 Mos 30,11-15

Eina kirke kl.11.00
Høsttakkefest
Dagfinn Follerås,
Margrethe Vang Nedregård

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste/Gullkonfirmanter
Arild Kjeilen

Ikke alle barn gleder 
seg til ferien

Gi en trygg familieopplevelse
til familier som har det vanskelig

SMS BK FERIER til 13130 (200 kr) 
VIPPS en gave til 13130 eller 
gi på konto 3201 52 74165

Illustrasjonsfoto

88085

80774

82822

Eina

Ås

Raufoss

Eina

Ås

Raufoss

2050.09.47854

Kontonummer

2050.09.05647

2050.09.20069
Gi en gave?

Bruk gjerne Vipps eller konto-
nummer til menighetene.
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

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

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Nytt seremonibygg – Bakkerud 2022
tekst Gunnstein Endal

Bakkerud Gravlund ble tatt i bruk i 1999. Etter noen år skulle  
det også komme et seremonibygg slik at hele begravelsen 
skulle kunne gjennomføres på området. Det har ikke mang-
let på planer og ønsker for et slikt bygg, men kommunal 
økonomi og mange andre store byggeprosjekter har ført til 
at dette bygget har blitt utsatt i flere runder.

Men nå er det grunn til optimisme: Planen er at det «livssyns- 
åpne seremonilokalet» skal kunne tas i bruk neste år. Det 
foreligger gode skissetegninger til et bygg med omkring 
150 sitteplasser og alle nødvendige servicefunksjoner, men 
dette kan bli justert sammen med arkitekt når dette skal 

N Y H E T E R Raufoss
Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00

Du finner oss på Amfi Raufoss
Tlf. 61 19 70 90

Bruk våre annonsører! 
De støtter menighetsbladet!
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M I L J Ø

Hageplanter på rømmen
tekst Veslemøy Linde

Prydstorklokke skinner i blåskjær mot kveldshimmelen 
mens kjempegullrisets gyldne skinn treffes av de siste sol-
strålene. Parkslireknens frodighet er imponerende og sibir-
bergknappen sørger for et muntert surr av humler og bier. 
Rosa rugosa sin karminrøde farge skinner friskt mot det 
grønne bladverket og lupinens vell av lillanyanser minner 
om en vev av de skjønneste tråder vevet i naturens eget 
fargespill. Hvorfor skal du da gå klar av 
disse plantene med så vakre farger og 
nydelige navn? Hvorfor skal du ikke dele 
alle dine villige stauder eller legge alt i 
komposten?

Noen ganger kan det skje at planter trives 
for godt, og på bekostning av andre. Hvis 
noen av hageplantene dine rømmer ut i 
naturen og fortrenger andre planter som 
vokste der tidligere, kan det påvirke arts-
mangfoldet, jordsmonnet og erosjonsfa-
ren. Et viktig formål med svartelisten er 
også å unngå at hageplantene fortrenger 
rødlistede arter, altså sjeldne planter i na-
turen som vi gjerne vil beholde. Defini-
sjon av en fremmed art er: «En organisme 
som ikke hører til noen art eller bestand 
som forekommer naturlig på stedet.»
Planter som utkonkurrerer andre er som regel frodige, 
rasktvoksende, har rikelig frøproduksjon og ikke minst 
svært god konkurranseevne. Dette er gode egenskaper i 
mange sammenhenger, men om dette går på bekostning 

av planter med mindre konkurranseevne, vil det ha negativ 
effekt på stedet der de nye plantene slår seg ned.

§6 i Naturmangfoldloven - Generell aktsomhetsplikt; «En-
hver skal i sin virksomhet søke å gjøre seg kjent med hvilket 
biologisk mangfold som blir berørt av den, og ta hensyn til 
det biologiske mangfoldet når virksomheten utøves.»

Hva kan du gjøre for å unngå dette? Du 
kan begrense ved å sette stengsel på plan-
ter som sprer seg ved rotutløpere. Du kan 
klippe dersom det er planter som setter 
mye nye frø. Du kan la være å dele planter, 
selv om de er pene, dersom de er på svar-
telisten til myndighetene. Du kan passe på 
å ikke kaste rotbiter og plantedeler i kom-
posten, men heller i restavfallet. Svartelis-
ten er et liste satt opp av Artsdatabanken 
over plater som utgjør høy eller svært høy 
risiko for norsk natur. Alvorlighetsgraden 
for spredning av disse plantene er avhen-
gig av hvilken klimasone du befinner deg 
i i Norges land. Syrinens utbredelse er for 
eksempel svært ulik på Sørlandet og i Alta.
 
Husk også at når du er ute på reise gjelder 

§ 28 vedr innførsel: «Viltlevende organismer – kan bare inn-
føres til Norge med tillatels fra myndighet etter loven.» Du 
kan be Det Norske Hageselskap om råd, eller kontakte ditt 
lokale hagelag.

oppdateres til dagens krav og standarder. Som våre kirker 
vil også dette bygget være innrettet for å kunne markere 
livets store seremonier, ikke bare begravelser. Navnefester, 
vielser og lignende i regi av Humanetisk forbund og andre 
vil arrangeres her. Akustikken vil bli vektlagt, så lokalet vil 
være veldig aktuelt med tanke på konserter og lignende, 
men det vil ligge noen begrensinger på bruken siden byg-
get vil bli plassert langt inne på en gravplass.

Da kommunen gav grønt lys for å starte planlegging av  
seremonilokalet var det allerede planlagt byggestart for 
«navnet minnelund» på Bakkerud. Planen var at denne skulle  

tas i bruk denne høsten, men begge byggekomiteene innså  
raskt at disse planene må samordnes for å få en helhetlig  
stil i området. Det vil også ligge betydelige gevinster i å 
samordne byggearbeidene. Derfor er åpningen av minne-
lunden utsatt til høsten 2022, som en del av den store for-
nyelsen på Bakkerud Gravlund. 
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K O N F I R M A S J O N

Konfirmantåret 2020/2021
tekst Åsmund Dannemark

Vi var nok alle forberedt på at konfirmantåret 2020/2021 ville bære preg av pand-
emien og de begrensningene som fulgte. Ord som kohort, smittevern, håndsprit og 
avstand har raskt og brutalt blitt en stor del av vår dagligtale det siste året. 

Alle samlinger og konfirmanttimer har stått i fare for både 
utsettelse og avlysning. Til tross for at noe av vårt planlagte 
opplegg ble avlyst ser vi nå tilbake på et år med gode opp-
levelser og fine øyeblikk sammen med årets konfirmanter. 

Fastetiden
Det er en ressurssterk og bidragsytende gjeng vi har vært 
sammen med i år, og vi har blitt både oppmuntret og mo-

tivert over ungdommenes 
evne til å levere og gjen-
nomføre oppdragene vi 
har gitt dem. Et høyde-
punkt for oss har vært ti-
den før påske der konfir-
mantene sendte oss hvert 
sitt bilde av noe i ukens 
farge i fastetiden. Resulta-

tet ble et fint bilde vi viste frem under bo-hjemme-leiren i 
mars. Konfirmantene bidro også sterkt under årets Fasteak-
sjon der vi samlet inn penger til å hjelpe mennesker uten til-
gang på rent vann. En liten gjeng lagde film sammen med 
Linda, og alle bidro til å spre budskapet blant venner og 
familie på sosiale medier.  

HEKTA og Knut Anders Sørum
I mars hadde vi en bo-hjemme-leir for konfirmantene i  
Vestre Toten. Leiren startet med en konsertkveld og live-
intervju av Knut Anders Sørum. Det ble en fin kick-off for 
helgen. På lørdagen fikk vi besøk av det omreisende kon-
firmantopplegget fra ungdomsorganisasjonen HEKTA som 
bød på undervisning, flott dans, gripende fortellinger og 
flott lovsang fra forsangere og HEKTA-bandet. Det er godt 
å vite at konfirmantene fikk oppleve et slikt høydepunkt. 
Leiren ble avsluttet med en fin ungdomsgudstjeneste i Rau-
foss kirke, med sang og musikk og prekener fra soknepres-
tene Arild og Dagfinn.

Hver uke i fastetiden har sin egen farge med et tilknyttet tema. Konfirmantene sendte 
trofast inn bilder av noe i ukens farge, og resultatet ble et fint regnbuebilde.

I fastetiden setter vi opp bladløse 
trær i kirkene våre. Disse kunne 
konfirmanter og andre i menigheten 
pynte med tråder i regnbuefargene.
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Et digitalt år
Dette konfirmantåret har på mange måter vært annerledes 
enn tidligere. Vi har møtt begrensninger og blitt nødt til å 
avlyse eller utsette nøye planlagt opplegg på kort varsel. 
Likevel har vi lært mye, og takket være mye prøving og feil-
ing har vi opparbeidet oss en ganske stødig kompetanse 
på digitale hjelpemidler og verktøy. Stort sett hver uke har 
konfirmantene fått en ny kort-film fra oss der innholdet har 
variert mellom alt fra undervisning, drøfting og samtaler til 
praktiske beskjeder og oppgaver til konfirmantene. Vi har 
opplevd at dette er en god måte å knytte sammen konfir-
mantåret på når vi ikke kan møtes slik vi helst vil, og vi tror 
denne kompetansen også vil være til nytte for kommende 
konfirmantkull. 

Konfirmasjonsdagene
Vi beveger oss mot de planlagte konfirmasjonsdagene i 
Vestre Toten. Siden starten av konfirmantåret har vi gått inn 
for å kunne gjennomføre seremoniene på våren, selv om 
samfunnet ville kreve en nøye tilpasning for å møte krav om 
smittevern. Vi er glade for å kunne si at vårkonfirmasjoner 
fortsatt virker å være fullt gjennomførbart, og selv om det 
er en stor jobb for mange involverte er vi sikre på at vi skal 
få noen skikkelig fine dager i mai og juni. I tillegg har vi gitt 
tilbudet om konfirmasjoner i august og september for de 
som har behov for dette. 

Vi takker for alle gode opplevelser med årets konfirmanter, 
og ser fram til konfirmasjonene i vår og til høsten! 
Hilsen Åsmund og Linda

Under bo-hjemme-leiren vår i mars fikk vi besøk av HEKTA. De spilte, 
danset, sang og fortalte gripende bibelfortellinger, og ga konfirmantene et 

show vi tror mange vil huske godt.

Vi hadde en egen facebook-gruppe for årets konfirmanter. 
Denne ble flittig brukt som kommunikasjonskanal, og digitalt 

klasse- og kirkerom når vi ikke kunne møtes fysisk.

Kick-off av årets bo-hjemme-leir. Konsertkveld og liveintervju med 
Knut Anders Sørum. I bakgrunnen ser du fargebildene konfirmantene 

sendte inn i fastetiden.

En del av årets undervisning og sam-
tale foregikk gjennom korte ukentlige 

videoer vi la ut i facebook-gruppen 
vår. Her fikk konfirmantene bli litt 

kjent med oss og kirkene sine.
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B A R N  O G  U N G E

Magiske musiske møter
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Menighetspedagog
Linda Gudbrandsen

For babyer under 1 år.
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HELT FØRSTEKLASSES

Skolestart er en viktig begivenhet i barnets liv. Når noe nytt 
skjer i livet, kan det være fint å markere dette. På våren plei-
er vi å invitere 6-åringene som er døpt til samling i kirkene 
våre med temaet "Jeg er helt førsteklasses", og gudstje-
neste etterpå med utdeling av Min kirkebok for 6-åringer. 
Pga av situasjonen valgte vi denne gangen å dele ut boken 
og aktivitetshefte i postkassa til alle. 
Mange frivillige gjorde en super jobb. Tusen takk!

Her er noen av de frivillige som 
delte ut bøker;
Fra venstre; Rita Larsen,
Synnøve Bjerkeengen, 
Gunnlaug Harstad Granberg og 
Siri Ødegård.
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K O N F I R M A S J O N

KONFIRMANTER I 
ÅS KIRKE 2021

6. juni
Martin Selmer Hoelsveen 
Mille Lønhaug Huset
Linn Amalie Håkenstad 
Tomas Snekkerhaugen 
Kine Marita Torkildsen 
Theo Kostovski Unneberg

12. juni
Julie Aurora Gran-Holte 
Matilde Asora Johansen 
Kaya Iren Kristiansen 
Kajsa Linnerud
Mats Kristian Sommerstad

4. september
Hans Edvard Bakke
Anton Tokerud Blæsterdalen 
Marius Braathen
Thomas Fjellstadsveen
Sol Angelica Hagen
Jørgen Hager
Jorunn Natalie Havdal
Tord Magnus Isachsen 
Simen Aleksander Kokkim
Emma Katrin Lykken  
Aurora Sagbakken Myrland 
Sander Presteseter Nyborg 
Thomas Paulsen
Torstein Brustuen Rebne 
Ella Sandvik
Sivert Skjellerud
Eskil Skjellerud
Adrian Stenseth Tokstad

KONFIRMANTER I 
EINA KIRKE 2021

13. juni
Gard Ove Østby Evensen 
Harald Rosenberg Lomsdalen 
Even Aarvik Nicolaisen
Line Havn Jensen
Elise Glemmestad Lehre 
Nora Bjerkvold Ruste
Tuva Sangnæs
Anna Strandbakken

5. september
Tobias Omdahl Bjørnerud 
Anders Dokke

Jørgen Børresen Presterudstuen 
Odin Vestbakken Stensby
Ola Tveiten Storhaugen
Tiril Dotseth
Marte Hoelsveen
Hedda Blindheim Pettersbakken 
Celina Røstadstuen
Mina Sætra

KONFIRMANTER I 
RAUFOSS KIRKE 2021

30. mai
Karoline Holm
Tobias T. Melby
Marie Veseth
Lars Pedersen
Patrick Andreas L. Bergløkken
Håkon N. Glemmestad
Linnea B. Larsstuen
Oda Engeli
Linus Nybakk
Marius E. Sukkestad
Leander L. Jakobsen
Andrine Granseth-Holte
Oscar Andreas Lørum
Marte A. Grøtberg
Susanne E. Grønnerud
Miriam S. Østerbø
Johan M. Kastet
Julia J. Finvik
Andreas L. Narten
David H. Herberg
Ine Emilie Moen
Thea Jostad
Noah Alexzander I. Knutsen
Mina N. Martinsen
Malin Emilie Sømåen
Maja Lerum

6. juni
Mina Framnes
Martin Olsen
Anders H. Svendsen
Juni Skjærdalen
Sara Kemin
Sondre Hagen
Marius Aarvold
Mathias S. Dalheim
Mattis Bergsveen
Christian Torbjørnsen
Magnus M. Hagen
Joakim H. Johansen
Tuva M. Karlsen

Ivan Lønstad
Kaja Viktoria W. Hagen
Jenny Oline Strøm
Dina Marie Leine
Even S. Millerud
Maren Melby
Pernille Korsen-Lien

Høsten 2021
Magnus M. Evensen
Aurora H. Ridderseth
Mille P. Kværndal
Sofie Andrea Lund
Linnea L. H. Westrum
Amalie O. Furuseth
Maria Grønstad
Simen Brenden
Niklas Helgesen
Oliver Aarvold
Albert B. Otterholm
Mathias S. Lundsten
Heidar B. Jahr
Leah Helene Hoff
Nathalie N. Holtet
Malin Tveit
Tyra R. Ertzgaard

I forbindelse med årets 
konfirmasjoner vil det 

ikke være mulig å levere 
telegrammer og gaver i 

kirkene. 
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I denne fagre sumartid 
Tekst Anne Karin Gresbakken

Ja, se! Sommeren er endelig kommet, og det er godt å 
komme ut døra. Paul Gerhardt kjente tydeligvis på den sam-
me begeistringen allerede i 1653 når han løftet hodet opp 
fra sine teologiske bøker. Bernt Støylen oversatte salmen 
fra tysk til norsk i 1923. Siden han også samlet barnerim og 
leker, visste han nok å sette pris på de små under rundt seg. 
Små gleder uavhengig av status og økonomisk situasjon.
Men hadde ikke Nathan Söderblom skrevet den glade me-
lodien i 1916, hadde ikke vi kunnet synge den i dag. Det er 
bare å bla opp på nummer 840 i Norsk salmebok. 
Salmen understreker videre naturen og dens gaver som et 
bevis på Guds godhet. Den fryd vi kjenner her, er ingenting 
mot den glede som venter oss hos Gud ved tidens ende.

Eg ville då på englevis 
deg syngja evig lov og pris 
med tusen fagre salmar. 

S A L M E

Sang rundt flygelet

SANG RUNDT
FLYGELET

T O R I L L  S E R V A N ,  P E R  A R N E  K V Æ R N U M ,  
O D D V A R  H A N S E N ,  M A R G R E T H E  V A N G

N E D R E G Å R D ,  M A R T I N E  B Æ V E R  L A R S E N ,
H A N N E  M O E S G A A R D  S K J E S O L ,  

M O R T E N  W E N Z T E L

V E L K O M M E N  T I L

Søndag 30. mai
 kl. 19:00 

ÅS KIRKE
Kollekt t i l  menigheten

Søndag 30. mai er det duket for en dag 
fylt med sang i Ås kirke! Sang vil stå i fo-
kus både under gudstjenesten kl. 11, og 
på kvelden kl. 19 under arrangementet 
"Sang rundt flygelet".
 Gudstjenesten kl. 11 vil ha fokus på 
hvordan musikk kan være til hjelp gjen-
nom alle livets faser - både i sorg og i 
glede. Som barn er sangen med på å 
forme oss, og gjennom livet bistår san-
gen i flere ulike sammenhenger. Under 
gudstjenesten får dere høre sangerne 
Nanna og Anne Marte Pettersbakken.
  På kvelden, kl. 19, ønskes dere 
velkommen til en sangkveld i Ås kirke: 
"Sang rundt flygelet". Her får dere lytte 
til flott sang av Torill Servan, Per Arne 

Kværnum, Oddvar Hansen, Margrethe 
Vang Nedregård og Martine Bæver 
Larsen, som gjennom våren har møttes 
med god avstand for å øve inn noen 
sanger til denne begivenheten. I tillegg 
får dere høre Hanne Moesgaard Skje-
sol akkompagnert av Morten Wentzel, 
og det blir gode muligheter til å synge 
med på fellessanger.
  Vi ønsker sommeren velkommen, 
med gode, kjente sanger - og kanskje 
lærer dere også en ny sang eller to?
Arrangementet vil følge smittevernstil-
takene som gjelder, og det vil være kol-
lekt til menighetens arbeid.

I denne fagre sumarstid 
gå ut, mi sjel, og gled deg i 

vår Herres store under!
Sjå hagen prydd med blomeseng, 

sjå garden med si grøne eng, 
og skog i li og lundar!

Sjå, kvar ei grein av lauv er full, 
og moldi pryder seg i gull 

og fargar utan like!
Sjå liljer, roser, blad og blom 

ber større bragd og herlegdom 
enn Salomo den rike.

Høyr lerka tirlar høgt i sky, 
og staren byggjer reir på ny, 

med gauken gjel i lundar.
Småfuglar syng i skogen sval, 
og songen fyller fjell og dal 

i stille morgonstunder.

Sjå, åkren veks seg stor og tung 
til fryd for gamal og for ung, 

som om Guds godleik kveder.
Han pryder vent den vide jord, 

han gåver gjev på kvar manns bord 
og alt som hjarta gleder.
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S L E K T E R S  G A N G

Døde
Eina 
Frida Marie Blåvarp f. 1935 
 
Ås
Bjørg Furuseth f. 1930 
Elisabeth Nordengen f. 1954 
Anne Nikoline Berg f. 1926 
Kristine Ruud f. 1936 
Solveig Blien f. 1931 
Inger Grethe Engejordet f. 1954

Døpte
Eina 
Johanne Sveen

Ås
Tobias Olai Lillereiten
Matheo Nguyen Holm
Alma Bøvre Pladsen (tilh.Hoff)
Jacob Bjørnerud Ringeli
Emre Røisehagen Ljønes
Kornelia Tokouzpalidis Follerås 
   (tilh.Nittedal)
Ewelina Louise Brekken Johansen

Raufoss
Atlas Westrum Ringvold
Lucas Bergmann Langedal 
   (døpt i Gjøvik kirke)
Henrik Sørum Skyberg
Vetle Gulberg
Otilie Gravdahl
Henrik Killi Aspelien

Hvordan kan musikk være til hjelp?
Vestre Toten kirkelige fellesråd har gitt ut en podcast.
Denne podcasten kalles "Musikk for livsglede". I podcasten 
snakker Margrethe Vang Nedregård med gjester om hvor-
dan musikk kan være til hjelp i alle livets faser. Margrethe 
bruker mye sang i sitt virke som diakon og har tatt utdan-
nelse innen musikkbasert miljøbehandling. Podcasten er i 
fire episoder med forskjellige gjester. 

Episode 1. er et møte med Hanne Skjesol om hvordan 
sangen kan hjelpe når livet er vanskelig. Hun opplevde selv 
å miste sin yngste i trafikkulykke og forteller her om vegen 
tilbake via sang. 

Episode 2. Musikken i gudstjenester, begravelser og andre 
kirkelige handlinger er med på å øke fellesskapsfølelsen. 
I denne episoden snakker Margrethe med kantorene Kol-
bjørn Teien og Sindre Hovland om hva musikken i kirkerom-
met gjør med oss.

Episode 3. I denne episoden møter vi Lisabeth Kvalevåg 
Holm. Hun jobber som diakon på Ringsaker og bruker også 
musikk i diakonjobben sin.

Episode 4. I denne episoden møter Margrethe igjen Bene-
dikte Ås. De har ikke møtte hverandre på 28 år og i denne 
episoden mimrer de tilbake til da Benedikte gikk i musikk-
barnehagen hos Margrethe på Viken folkehøgskole. Nå er 
Benedikte førskolelærer og mor, og de deler forskning og 
erfaringer om hvordan musikk kan forme oss. 

Raufoss
Martin Jonas Olstad f. 1933 
Anna Marie Nysethbakken f. 1922 
Finn Magnus Solheim f. 1943 
Steinar Vinger f. 1937 
Thor Erik Falch f. 1938 
Ove Elias Kjelsrud f. 1928 
Rolf Geir Hvam f. 1938 
Sølvi Karin Sagstad f. 1934
Roy Astor Strandbakke f. 1930
Marit Hordvei f. 1925
Tove Kulsveen f. 1951
Morten Ruen f. 1961
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

O P P S L A G S TA V L A  -  I N F O

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter kl. 12.00
Vi setter opp datoer for høsten og 
håper på det beste angående smitte- 
situasjonen.
Datoer høsten 2021
11. august
8. september
13. oktober
10. november. Basar
Vi begynner med bevertning av god 
formiddagsmat. 
Utlodning, opplesning, sang og an-
dakt.
Alle er hjertelig velkommen etter 
smittevernkravene som gjelder
mvh Margrethe diakon og alle de 
gode hjelperne.

SPRELL LEVENDE
Samlinger i Kirkekjeller’n,
Raufoss kirke er fortsatt utsatt på 
ubestemt tid.

 

DAGSENTERET
mandager på Helsehuset på Eina er 
også nede pga smittesituasjonen, 
men diakoniutvalget og besøkere 
på Eina har satt i gang en ringe- 
tjeneste til brukerne der
Vi håper på oppstart i slutten av 
august/begynnelsen av september, 
men alt er avhengig av smittesitua-
sjonen. 
På vegne av alle de gode, frivillige 
hjelperne,
Margrethe Vang Nedregård, diakon 

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
Kl.12.00 de onsdagene det ikke er 
formiddagstreff på Ås menighets-
senter. Vi møtes utenfor M-sente-
ret til en halvtimes gåtur. Etterpå er 
det kaffe, prat og stoltrim inne.
Så lenge smittesituasjonen er slik 
den er, er dette satt på vent.
Hilde Torkehagen Skumsrud er be-
hjelpelig med tiltaket når vi starter 
opp igjen.

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
På grunn av smittesituasjonen er 
Torsdagskaffen på Helsehuset på 
Eina enn så lenge lagt på is.
OBS !!!! Et tilbud frem til da er å bli 
med i gruppa «Torsdagskaffen på 
Eina» på Messenger.
Jeg ringer opp gruppa, så drikker vi 
kaffe og tar en prat over Messenger. 
Det skjer torsdager kl. 12.30, med 
enkelte unntak.
Vi har satt opp følgende datoer og 
hiver oss rundt når vi får beskjed om 
at vi kan starte. 
12. og 26. august
2. 16. og 30. september
6. 14. og 28. oktober
4. 11. og 25. november
2. desember
Arr: Diakoniutvalget på Eina

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13 
Datoer for høsten
13. september
18. oktober
8. november
13. desember
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
har et enkelt program, utlodning 
og andakt.
Arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

SANG RUNDT FLYGELET
Søndag 30. mai i Ås kirke 
Se mer info på side 18.

«ÅPEN VEGKIRKE» 
Eina kirke blir åpen vegkirke i år, 
også!
I perioden mandag 26.juli – fredag 
6.august er kirka åpen hver dag 
kl.13.00-18.00.
Fastboende og tilreisende er hjer-
telig velkommen til å besøke den 
flotte kirka vår!

SOMMERÅPEN KIRKE 
PÅ RAUFOSS
I sommerferien (f.o.m. 30. juni t.o.m.  
11. aug.) vil Raufoss kirke være 
åpen hver onsdag kl.13.00-17.00. 
Det vil være to kirkeverter til stede 
disse dagene, og det vil bli enkel 
kaffe-servering. Ellers blir det mulig-
het for å tenne lys, få en enkel om-
visning i kirken, be om en samtale 
med diakonen, eller bare sitte ned 
i stillhet. Det vil bli musikk i kirken 
mellom kl.14.00 og 14.30 disse 
dagene. Følg med på annonsering i 
avisa, på kirkens hjemmeside og på 
facebook for mer info!


