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Ny høst, nye muligheter
Høsten er i anmarsj og nettene blir lengre, og med 
det følelsen av at ting er ”på hell”. På samme tid er 
også dette tiden for en ny start på mange områder. 
Fra barnehager til høyere utdanning er høsten tid 
for å entre en ny fase i livet. Ser vi utover landegren-
sene våre er det slett ingen selvfølge at en ny høst 
betyr en ny start på et nytt skoletrinn. Dette gjelder 
særlig i konfliktområder. I oktober er det igjen tid for 
"verdens største dugnad" - nemlig TV-aksjonen. I år 
er det nettopp dette som er tema. UNICEF jobber 
for å hjelpe barn i konfliktområder til å få et skole-
tilbud. Luther og reformatorene prioriterte skole og 
utdanning – både for gutter og jenter – svært høyt, 

og fyrster og byråd ble oppfordret til å medvirke til 
utbygging av skoler for barn og unge. Her skulle 
man ikke bare lære om religion, men også en rekke 
andre fag i samsvar med humanistiske dannelses- 
idealer. Det passer derfor på flere måter bra at  
temaet for TV-aksjonen sammenfaller med marke-
ringen av Reformasjon 2017. Ta i mot 
bøssebærerne og vær med å bidra til 
at også barn i konfliktområder kan få 
oppleve en framtid med håp om en 
ny høst med nye muligheter!
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Kolbjørn Teien fikk "Kongens fortjenstmedalje"
Den deles ut som belønning for innsats av særlig 
samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur,  
vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. 
Vi lar Kolbjørn beskrive med egne ord hva som fore-
gikk denne begivenhetsrike helga i juni:

10. og 11.juni ble en fantastisk helg sammen med 
17 medlemmer av det tidligere Raufoss Ungdoms-
kantori. Lørdagen ble en god blanding av sosialt 
samvær, mat og effektiv øving på sanger vi fram-
førte for ca 30 år siden. Utrolig å oppleve hvordan 
både tekst og melodi hadde satt seg i ryggmargen 
slik at repetisjonen gikk forbausende lett. 
Søndagens sanggudstjeneste ble en ubeskrivelig 
opplevelse . Raufoss kirkes Barnekor var også med 
og hadde sin egen avdeling, i tillegg til å synge 
noen sanger sammen med "de store jentene". Etter  
Arild Kjeilens tale ble jeg kalt opp i koret. Da skjønte 
jeg at noe ekstra var på gang. 
Til min store overraskelse ble jeg tildelt Kongens 
fortjenstmedalje av varafylkesmannen. Hele sang-
gudstjenesten fikk dermed en ekstra dimensjon noe 
som satte sitt preg på avslutningen av dette arrange- 
mentet. Det var helt fullt i kirkekjelleren under kirke-
kaffen, og det ble mange overrekkelser ledsaget av 
gode ord. 
Alt i alt kan jeg uten tvil si at dette ble en "god 
helg"!

DE SMÅ, DE FRYKTSOMME
                     Tilegnet "Ludvik"

De små tråkker aldri på noen
de brisker seg ikke, de krever
så lite, er takknemlige for et ord.

De små lever sine umerkelige liv
ofte i skygge og sorg,
men seige kan de være, gleder seg
over ganske små gleder.

De tar liten plass her i verden,
de sterke tar knapt notis av deres liv og død.
Men jeg vet: I sin ringhet kan de
gi gaver rikere enn noen Krøsus,

de gir sine hjerter til den som gjør vel
mot dem - sine små og engstelige hjerter.
Gudegaver.

Tove Lie
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DÅP - tradisjon, trygghet og tilhørighet
tekst Margrethe V. Nedregård foto B.K.Thaule/K.Aa.Grimsbø

Trosopplæringsreformen kom som en reaksjon på at opplæring i kristen tro og 
praksis skulle ut av skolen. Menighetene har fått ansvaret, og det begynner med 
dåpen. Barna fødes inn i en verden som er både god og vond. Denne dualismen  
møter alle. Alle foreldre prøver å ta gode valg for sine barn, også angående 
spørsmålet om å døpe barnet sitt. På spørsmål om hvorfor foreldre vil døpe barna 
sine, er det som regel tre ting de fremholder.

Dåp er TRADISJON i familien. Noen bærer barnet inn  
i en dåpskjole som har blitt brukt av en av foreldrene 
og kanskje en av besteforeldrene og flere i slekta. 
Dåpskjolen viser tradisjon og relasjon.

Dåpen gir TRYGGHET. En mor sa; «Dåpen minner 
om at jeg ikke står alene om omsorgen for datteren 
min». 

Dåpen gir TILHØRIGHET. Ønsket om å være en del 
av kirken. En mor som skulle døpe sitt nyankomne 
adoptivbarn sa; «Kanskje er jeg litt rar, men dåpen 
har vært så viktig for å markere tilhørigheten hun 
får til det nye landet sitt, den nye familien sin og 
troen jeg håper hun skal bli bærer av». Dåpen blir 
her en viktig overgang til en ny tilværelse i dobbelt 
forstand. 

For 25 år siden var dåpstallene oppe i 80%. Nå er 
det på rundt 58 % viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 
Er det et uttrykk for sekularisering? Har det blitt slik i 
samfunnet vårt at der det tidligere nesten var umulig  

å ikke tro på Gud er det nå nesten umulig å gjøre 
det? Eller forstår vi oss selv og vår eksistens bare på 
en annen måte?  Uansett svar viser dåpstallene at  
kirken har en viktig jobb å gjøre i forhold til å formidle  
hva dåpen er.  Hvordan vi formidler dåpen i trosopp-
læringen blir et sentralt spørsmål både teologisk  
og diakonalt. Svarene tradisjon, trygghet og tilhørighet  
er interessant nok ord i mer diakonal enn teologisk 
retning. For mange er det likefullt grunnen til å 
døpe sitt barn.

I dåpsliturgien som ble vedtatt på kirkemøtet nå i 
2017 står det; 
"I dåpen får vi del i Jesu Kristi seier over ondskap, 
synd og død." Så kan presten lese Joh. 3, 16. 
Etterfulgt av en bønn. "Evige Gud vi takker deg for 
barnet du har gitt oss. Vi ber deg: Omslutt henne/
han med din kjærlighet og ta henne inn i din kirke." 
Så leses Markus 10, 13-16. Innledninger her sier; 
"La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og 
åpner Guds rike opp for dem." Så kommer misjons-
befalingen i Matt 28, 18-20.  Hva formidler dette 
om dåpen til dåpsfamiliene?

Hensikten med dåpen er et nytt liv, og å bygge  
kirke. Dåpen er en opptagelse i kirken og det felles- 
skapet barnet møter der. Dåpen gjelder for hele  
livet fra Jesu side, tross vår tvil. Mye i livet er ustabilt,  
men dåpen er noe uomtvistelig og står fast. Dåps-
salmen «En stor og mektig gave» har et vers som 
sier «På veien gjennom livet går jeg meg ofte vill, 
men dåpen vil fortelle: Jeg hører Jesus til» Det er en  
god beskrivelse av dåpens kjerne som vi skal formidle. 
 
Etter misjonsbefalingen i dåpsliturgien kommer ord 

 "På veien gjennom livet går jeg 
meg ofte vill, men dåpen vil 

fortelle: Jeg hører Jesus til"

Trosopplæring
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Jazz-gudstjeneste
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Gosen Gla'jazz

Jazz-gudstjeneste i Ås kirke med Gosen Gla´jazz
Søndag 19. november får vi igjen besøk av "Gosen", 
musikkgruppa fra Østre Toten som i hovedsak spiller  
tradjazz i New-Orleans-stil. Gruppa ble etablert i 
1982, og de fleste medlemmene har bodd innen et 
lite område i Kolbu. Gosen har fast engasjement på 
Skibladner hver sommer. Det blir alltid kjempegod 
stemning når dette bandet går ombord i Mjøsas 
hvite svane! Disse gla'jazz-aftener har blitt berømte, 
og de har sterke røtter tilbake til Dixieland jazz på 
hjuldamperne på Missisippi. Kanskje det er en av 
grunnene til at hjuldamperen på Mjøsa holder seg 
flytende? Skibladner er heldig som har et slikt band 
ombord hvert eneste år. De er også med på charter- 
turer med gladjazz for lukkede selskaper, og på 
åpne, oftest fullbestilte GladJazz-turer med reker.

Gruppa består av
• Erik Hørthe – banjo og gitar
• Terje Lund – tuba
• Even Narum – trommer
• Hans Petter Hveem – trombone
• Pål Ivar Hoelsveen – klarinett og saksofon
• Ole Anton Hoel – trompet

For anledningen  er Magni Hveem med som vokalist.
Dette blir en stor "happening" hvor Gosen også 
spiller på dagens salmer. De spiller også mye 

gla´jazz underveis i gudstjenesten. Alle anbefales å 
ta en tur i kirka denne dagen. Vi ønsker hjertelig  
velkommen til en gudstjeneste litt utenom det  
vanlige!

om dåpens forpliktelse til foreldre og faddere. De 
skal være et dåpsvitne, og sammen med kirken vise 
omsorg for barnet, lære barnet å be, kjenne Guds 
ord og delta i nattverd. Dåpen setter oss inn i et liv 
overfor Gud og verden samtidig. Slik er livet i og  
etter dåpen. Dåpen er en livslang relasjon med Jesus  
og felleskapet i kirken. Møtet med kirka, gudstje-
nesten, nattverden og trosopplæringstiltakene skal 
minne om dette og trygge troen på Jesus. Kirka 
kan oppfordre foreldre til å be aftenbønn, bordvers, 
markere dåpsdag og på den måten invitere Jesus 
inn i hjemmet sitt. Det blir å leve dåpens liv. Det å 
leve i tro er å leve i felleskap. Vi utfører felles gjøre- 
mål som identitetsmarkerer og styrker oss. Eks: 
Gudstjenesten, nattverd, tjene hverandre og delta 
på trosopplæringstiltakene. 
Etter ord om forpliktelsen i dåpsliturgien kommer 
forsakelsen og troen. Her synliggjøres overgangen 
fra det gamle og det nye livet gjennom dåpen. Kirken  
formidler her at dåpen er som et brudd fra noe der 

en vender seg til noe annet - Jesus og menigheten.  
Dåpen er ordet og nådevannet. Kirken er nåde- 
stedet for barnet i en nådeløs verden.
Grunner til dåp som tradisjon, trygghet og tilhørig-
het er fine utgangspunkt for dåp. Vi kommer med 
livet fremfor Gud og påkaller hans kjærlighet, frelse 
og omsorg for barnet. Dåpsbarnet blir omsluttet 
av både gudskjærlighet og menneskekjærlighet i  
dåpen.
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Når noen ikke respekterer et medmenneskes verdighet, men utelukkende ser på 
det som et objekt en selv kan tjene penger på, krenkes menneskeverdet. Slaveri  
er ikke avskaffet, men opptrer i stadig nye former. Mange steder på kloden er 
fremmedarbeidere, kvinner og barn tvunget til å jobbe under umenneskelige 
forhold.

Mennesker i hundretusentalls er offer for menneske-
handel over landegrenser, enten det er til prosti-
tusjon eller annet tvangsarbeid. Noen tjener store  
beløp på å sende flyktninger ut langs usikre flukt-
ruter, i mange tilfeller inn i den visse død.Kirker  
verden over danner fellesskap som gir mennesker 

tilhørighet. I ord og handling vil kirkene fremme 
frihet fra undertrykkelse og rett til et verdig liv. Vi 
vet at Guds kjærlighet til oss, slik han har vist den 
gjennom Jesu liv, død og oppstandelse, er et vitnes- 
byrd om ethvert menneskes verdi og verdighet. 
Mennesker skal aldri være en handelsvare på det 
åpne markedet. Derfor vil kirkene markere 500 år 
med reformasjon med å understreke: Mennesker er 
ikke til salgs.

Nåde som hovedtema skal i løpet av 2017 utdypes 
med temaene 'frelsen er ikke til salgs', 'mennesket 
er ikke til salgs' og 'skaperverket er ikke til salgs'.  
Dette vil skje som temagudstjenester og forskjellige  
arrangement rundt om i kirke-Norge.

Menighetsbladet har i dette nummeret tatt kontakt 
med noen som på forskjellig vis jobber tett på folk. 
De er bedt om å si noe om hva de tenker om tema- 
linjen 'Mennesker er ikke til salgs' sett i lys av  
deres rolle/jobb. 

Som vi kan se utfra svarene her er det mange måter 
man kan tolke denne temalinjen utover det "åpen-
bare" - konkret menneskehandel, moderne slaveri, 
prostitusjon. Mange mennesker befinner seg daglig 
i situasjoner hvor de opplever å på ulike måter selge 
seg selv for å oppnå aksept fra omgivelsene. 

 "Mennesker skal aldri være en 
handelsvare på det åpne  

markedet."
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La ungdommen få være seg selv. Ikke døm de  
etter hvordan de kler seg, hvilken hårfarge de 
har, eller hva de driver med på fritiden. De prøver 
bare å finne seg selv og sin plass i samfunnet, og 
det er ikke enkelt. Alle bærer vi en maske, men 
bak den har vi alle en personlighet. Så gi den en 
sjanse, den kan være ganske flott. La de få gå 
med rosa hår, svarte klær eller hanekam. Snakk 
til de med respekt.  Sett pris på ungdommen. De 
er en flott gruppe mennesker som vi må ta vare 

på. Bare lær dem å kjenne,  
ikke døm de på forhånd. Vi 
kan hjelpe de på vei, men 
veien må de gå, og skape 
selv. De er ikke til salgs.

Lene Wang-Lervold
styremedlem i
Natteravnene Vestre Toten

Mennesket har et grunnleggende behov for til-
hørighet, det være seg i storsamfunnet, fami-
lien, blant venner og i arbeidslivet.  Store for-
ventninger legges på det enkelte individ som 
manøvrerer seg i et samfunn med stort fokus 
på materielle verdier  og jag etter lykke.  Tilvæ-
relsen vil for mange handle om  å strebe etter  
å bli godtatt, ikke nødvendigvis for den man 
er, men slik det forventes at man skal være.  På 
den måten kan en si at man ”selger sjela si” for 
å bli akseptert og bekreftet.  Det å leve mot  

sin egen natur vil for mange være uheldig , det 
kan gå på bekostning av personlig utvikling og 
i verste fall få konsekvenser 
for den psykisk helsen.

Brit Ellingsen Napstad
psykiatrisk sykepleier
Gjøvik DPS

Jeg jobber som politibetjent med fokus på  
ungdom og forebygging av kriminalitet blant 
disse. Ungdom i dag tror jeg lever under et 
enormt prestasjonspress. Generasjon prestasjon 
"tvinges" til å  strekke seg mot et ideal som ikke 
eksisterer i virkeligheten, utover det man ser av 
andres tilgjorte virkelighet i blant annet sosiale 
medier. En følt mangel på mestring i eget liv  
bryter gjerne ut av en sånn samfunnsutvikling. 
Som mennesker selger vi dermed vår vilje til å 

skille oss ut, gå egne veier 
og vår tilhørighetsfølelse. 
Minste motstands vei fra  
ensomhet kan fort bli dårlige 
miljøer.

John Eivind Melbye
politibetjent, 
Ungdomsgruppa

"Ikke døm de på forhånd"

"Selger sjela si"

"Generasjon prestasjon"

   Nr. 3 - 2017  |  Ved kirkeporten 7



FakTa Om BarN i krIg oG koNflIkt

i sYRia... i pAkiStaN...i sØR-sUdaN... i maLi... i COloMBIa...
... er det kun 27 prosent 

av befolkningen over 
15 år som kan lese.

... har 600 
lærere flyktet fra 

konfliktområdene. 

... har én av fem 
ungdommer verken 

jobb eller skole å gå til.

... står 60 prosent av 
jenter i skolealder 
uten skolegang.

... er 7000 skoler
ødelagt, skadet eller 

brukt som tilfluktssted.

Et barn som fødes av en mor som kan 
lese har 50 prosent større sjanse for å 
overleve sin femte bursdag enn med 
en mor som er analfabet.

Utdanning i kriser er særdeles 
underfinansiert. Mindre enn 
to prosent av de humanitære 
budsje�ene går til utdanning.

24 milioner barn verden 
over får ikke skolegang 
på grunn av krig og 
konflikt.

Barnekonvensjonens 
artikkel 28 sier at alle 
barn har re� til 
utdanning.

Utdanning er et av 
UNICEFs viktigste 
arbeidsområder, 
både i krig og i fred. 

Barn som nektes 
utdanning, nektes også 
re�en til å utvikle seg 
og nå si� fulle potensial.

Barn som ikke er på skolen står i 
større fare for å bli utny�et og utsa� 
for overgrep og missbruk

Barn som er redde, 
har vanskeligere 
for å lære. 

Færre jenter slu�er på 
skolen dersom det er 
separate toale�er for 
gu�er og jenter.

BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK 22. OKTOBER 

BLIMED.NO
RING 02025

TV-aksjonen 2017 - Hvert barn er en mulighet!
«Mitt største ønske er at barna mine skal få utdanning,  
for vi skal tilbake til Syria og bygge landet opp igjen», 
sier Mohammed med besluttsomhet i blikket. Han 
er far til åtte, og bor sammen med hele familien i en 

flyktningeleir i Jordan. Overalt er det foreldre som 
Mohammed. De lever ofte under svært vanskelige 
forhold. Likevel er det skole de trekker fram som 
det viktigste de kan gi barna sine. Vi kan ikke være 
mer enig. Skolen legger grunnlaget for disse barnas 
framtid. De lærer grunnleggende ferdigheter som  
vil være avgjørende for å bli framtidens lærere,  
sykepleiere og politi. UNICEF gjør dette mulig,  
takket være mange støttespillere. Skolen er imidlertid  
så mye mer enn lesing og skriving. Det er starten på 
en reise tilbake til livet. Gjennom aktiviteter og lek 
på UNICEF-støttede skoler har de sakte men sikkert 
blitt seg selv igjen. Smilene har kommet tilbake i 
fjesene og latteren sitter løst. I tegningene de lager  
er bomber og blod byttet ut med blomster og  
ballonger. Fortsatt vil de ha synlige og usynlige arr 
de må bære med seg resten av livet, men skolen 
leger mange av sårene. I tillegg får barna verktøy til 
å leve med arrene sine, slik at det de har opplevd 
ikke definerer resten av livene deres. Barn på vei til 
skolen gir håp!

Biskopens oppfordring
Vi som bor i Norge har sett resultatet av hva skole- 
gang har betydd for utviklingen av vår nasjon over 
lang tid. Vi forstår umiddelbart betydningen av at 
barn får skoletilbud, ikke minst barn som lever i 
krigs- og konfliktområder. Hamar biskop ber derfor  
alle menighetsråd vurdere nøye hvordan de kan 
støtte årets TV-aksjon med et offer eller en gave på 
aksjonsdagen, eller på en av søndagene før eller  
etter 22.okt. Biskopen ber også prestene om å  
inkludere TV-aksjonen i gudstjenestens forbønn, og 
gjerne oppfordre til giverglede og til tjeneste som 
bøssebærere.

BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK 22. OKTOBER 

BLIMED.NO
RING 02025

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et 
helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi 

skolegang og håp til barn der krigen raser. 
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid
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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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Totenbadet
Badeland og Svømmehall

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

Eina Sanitetsforening 
leier ut Helsehuset på Eina for 
møter og selskaper. Henvendelse 
Frøydis Bratberg, tlf 986 76 445

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769

Raufoss
Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00

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

Fjordgata 8, 2843 EINA - Tlf: 61 15 96 10
Epost: post@totenregn.no 
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Gudstjenester
Søndag 17.september 
15. søndag i treenighetstiden
Mika 6,6-8

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp og nattverd.
Tordis Ødegaard.

Raufoss kirke kl.11.00
Temagudstjeneste/
Reformasjon 2017
Nattverd og dåp. Arild Kjeilen.
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 24.september
16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31-37

Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Høsttakkefest. 
Bibler til 5.-klassinger. 
Berit Rinde. 
Margrethe Vang Nedregård. 
Dåp og nattverd.

Ås Menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste.
Ole Jakob Dyrnes.

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

Søndag 1.oktober
17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17-29

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Tordis Ødegaard. 
Dåp og nattverd. 

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

Søndag 8.oktober 
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8, 14-17

Toten Frikirke (Raufoss) kl.11.00 
Messe for lindrende nærvær.
Felles gudstjeneste for alle 
menigheter i Vestre Toten.

Torsdag 12.oktober
Matt 5, 20-26

Eina helsehus kl.17.00
Generasjonsgudstjeneste
Berit Rinde. Gunnhild Bjørdal.

Søndag 15.oktober
19. søndag i treenighetstiden
Matt 5,20-26

Ås kirke kl.11.00
Høymesse.Tordis Ødegård.
Dåp og nattverd.
 
Raufoss kirke kl.13.00 (NB!)
Temagudstjeneste/reformasjon 
2017.
Stein Ovesen. Dåp og nattverd.

Søndag 22.oktober
20. søndag i treenighetstiden
Hebr 13,1-3

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Høsttakkefest. 
Bibler til 5.-klassinger.
Margrethe Vang Nedregård. 
Gunnhild Bjørdal.
Bøverbru Musikkforening spiller.

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

Søndag 29.oktober
Bots- og bønnedag
Luk 13, 22-30

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. 
Berit Rinde. Dåp og nattverd.

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

Søndag 5.november
Allehelgensdag
Matt 5,1-12

Eina Kirke kl.18.00 (NB!)
Allehelgensgudstjeneste.
Berit Rinde. Nattverd.

Ås kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Tordis Ødegaard. Nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Arild Kjeilen. Solveig Haugen 
Tusvik. Nattverd.

BEREDSKAPSTELEFON
Prestenes vakttelefon: 

995 54 481
Brukes ved akutt behov for hjelp. 

Telefonen er betjent alle hverdager kl 17-08, og i helgene 
f.o.m. fredag kl.17 og t.o.m. mandag kl. 08.

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps
Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Nå kan du gi 
kollekt og gaver 
til menighetene 

med Vipps
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Kirkeskyss
Eina Øst

24. september
Kjell Ødegård 913 68 615 

29. oktober
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

5. november
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

12. november
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

3. desember
Kjell Ødegård 913 68 615 

Eina Vest

24. september
Johannes H.Sagnæs 61 19 56 79
Else M. Røstadstuen 901 95 662

29. oktober
Astrid Ødegårdstuen 61 19 57 25
Solveig Granheim 993 77 437

5. november
Astrid Dotset 61 19 57 04
Reidun Amlien 61 19 56 27 

12. november
Ann Kristin Amlie 996 41 185 

3. desember
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

Byggeplaner i Eina kirke
I forbindelse med ønske om toaletter i kirka og en oppgradering av våpenhuset, satte Eina menighets-
råd ned en komité for å se på en plan for dette. I samarbeid med Fellesrådet har det blitt utarbeidet en 
tegning som gjør det mulig å plassere et toalett i forbindelse med våpenhuset. Dette plasseres i et lite 
tilbygg på hver side av tårnet. I tillegg til toalett, planlegges det også ny, utvendig trapp og rampe.
Muligheten for å plassere et toalett innenfor eksisterende bygg ble vurdert, men dette vil ta bort mye 
plass i kirkerommet og bli en dårlig løsning.
Løsningen som nå er tegnet, passer fint inn i fasaden på kirka.
Menighetsrådet har stor tro på at dette blir veldig bra og håper at både bygdefolket og andre besøkende  
vil sette pris på bedre tilgjengelighet og nye fasiliteter.
Menighetsrådet tar gjerne imot innspill i forbindelse med disse planene.
Tegning av planene blir lagt ut i kirka og på menighetskontoret.

Søndag 12.november
23. søndag i treenighetstiden
Mark 10,28-31

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. 
Vikar. Dåp og nattverd.

Ås Menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste.
Ole Jakob Dyrnes.

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

Søndag 19.november
24. søndag i treenighetstiden

Ås kirke kl.11.00
Jazzgudstjeneste.
Stein Ovesen. Dåp og nattverd.
Gosen Gla'jazz spiller.

Raufoss kirke kl.11.00
Temagudstjeneste/4-årsbok.
Margrethe Vang Nedregård.
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

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

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

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

 KIWI EINA  -  61 19 52 61

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!

Du finner oss på 180.no
og søk på 61159280

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

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

Sorggrupper
Å miste noen som står en nær, er tungt og vondt. Det 
hjelper ofte å snakke om det. Derfor har vi tilbud til 
alle sørgende om å få være med i sorggruppe. Der vil 
en møte andre i samme situasjon og kan snakke med 
andre, eller bare lytte.
Vi har et tema på hvert gruppemøte. Her er noen  
eksempler: Sorg er ingen sykdom. Er det noen mening 
med det? Hvor lenge varer sorgen? Å gi slipp på sorgen 
m.fl. Sorggruppene ledes av diakonene på Raufoss og 
Eina/Ås. Vi holder til på Ås Menighetssenter, Reinsvoll. 
Gruppene bestemmer selv tidspunkt, hvor ofte og hvor 
mange ganger de vil møtes.
Hvis du vil være med i ei sorggruppe, kan du ta kontakt 
med menighetskontorene eller til en av diakonene: 
Solveig Haugen Tusvik tlf. 909 82 114
Agnes Brubakken tlf. 481 02 344
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Verdens 8. underverk? 
Pyramidebygging – hjemme hos deg 

tekst Veslemøy Linde
Vi har hørt om verdens syv underverker - en liste over  
syv menneskeskapte klassiske byggverk: Kheops-
pyramiden, Babylons hengende hager, Kolossen på 
Rhodos, Zevsstatuen i Olympia, Mausoleet i Hali-
karnassos, Artemistempelet i Efesos og Fyrtårnet på 
Faros ved Alexandria.
 
En pyramide tenker vi på som noe av det mest solide  
som finnes. Pyramider har blitt bygget av mange 
sivilisasjoner i ulike deler av verden. Det er varige  
byggverk som overlever katastrofer som både  
orkaner og jordskjelv, og står som monumenter  
gjennom tusener av år og nye generasjoner.  
Toppen av pyramiden kan også symbolisere det 
høyeste man kan nå både fysisk og åndelig, en  
person kan bare være komplett dersom alle bygge-
deler i pyramiden er på plass.

Men en pyramide bygger seg ikke selv. Det er tung 
jobb og langvarig arbeid. Så også med pyramiden 
jeg tenker på – avfallspyramiden! Avfallspyramiden, 
eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer priori- 
teringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv  
for avfall.

Illustrasjon: loop.no

Pyramiden står oppreist gjennom vær og vind,  
skiftende tider og mange utfordringer. I overført  
betydning kan vi si at vår omvendte pyramide også 
hjelper oss å stå oppreist i de utfordringene og  
vanskelige tider vi går i møte når det gjelder miljø-
problemer. Avfallspyramiden kan hjelpe oss med å 
bestå i tusener av nye år!

Pyramiden leses fra øverst til nederst, og målet er at 
avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden  
som mulig. Hierarkiet består av fem lag: avfalls- 
reduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energi- 
utnyttelse og deponering.

Det er igangsatt tiltak for å redusere mengden  
avfall, og fokus er satt på all mat som kastes unød-
vendig. Gjenbruk, miljømerking og reparasjon er 
viktige stikkord for ombruk. Materialgjenvinning  
er avhengig av at vi har regelverk, politiske priori-
teringer og rammer som gjør at næringslivet for  
eksempel kan la en pappeske bli til en ny papp-
eske, eller et yogurtbeger bli til en kleshenger. For 
den enkelte forbruker er da kildesortering et viktig 
grunnlag for at dette kan skje. Energiutnyttelse av 
restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass 
til oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige 
stoffer tas ut av kretsløpet. Å deponere avfall vil si å 
gi det en forsvarlig sluttbehandling. Restavfall som 
verken kan gjenvinnes, resirkuleres eller forbrennes, 
må deponeres, dvs. lagres på avfallsdeponier. Du 
er kommet til enden av pyramiden som vi i vår tid 
bygger sammen. En enda større jobb og utfordring 
enn byggingen av Kheopspyramiden i Egypt og de 
andre syv underverker er vårt arbeid, det åttende og 
viktigste underverk vi mennesker kan skape.

Les mer på: 
www.sortere.no
www.loop.no
www.forskning.no
www.naturfag.no
www.udir.no
www.miljostatus.no
www.grontpunkt.no

Det grønne hjørnet
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- aktiviteter HØSTen 2017

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås Menighetssenter på Reinsvoll 
torsdager kl. 11.00-12.30. 
Oppstart 14. september. Kr 25,- pr. familie for lunsj. 
Datoer utover høsten: 
September: 14, 21, 28
Oktober: 12, 19, 26
November: 2, 9, 16, 28

AMIGOS-DAG 
1. til 3. klasse.Samarbeid 
mellom trosopplæringen 
og Acta - barn og unge i 
Normisjon. 
Raufoss kirkekjeller lørdag 16. september 
kl.10.00-14.00. Vi er med på gudstjenesten 
søndag 17. september
Tema: Vennskap over hele verden! 
Vi skal lære om Ecuador, spise taco, synge, leke 
leker og få nye venner! 
Pris kr. 100,- Påmelding til mv934@kirken.no 
innen 14. september 
Se også «Acta Oppland» på Facebook og 
www.vestretoten.kirken.no
Det kommer invitasjon i posten!

HØSTTAKKEFEST
Eina kirke. Gudstjeneste 24/9. Med utdeling av 
bibler til 5. klasse. (Samarbeid med skolen)
Ås kirke. Gudstjeneste 22/10. Med utdeling av 
bibler til 5. klasse. (Samarbeid med skolene) 

12-13 FESTIHALL
(tidl. 24 HOURS FESTIVAL)
Tid: 14-15. oktober
Sted: Fjellhallen på Gjøvik 
Vi er sammen med 7. og 8.-klassinger fra Gjøvik 
og Østre Toten, og tilbringer et døgn sammen. 
Vi legger opp til en masse kule aktiviteter. 
Informasjon kommer på nettsiden og i posten.

4-ÅRSBOK
Raufoss kirke 
Utdeling 19/11  
Samling i kirken lørdag 
18/11 fra kl.10.30-12.00 
Ås kirke 
Utdeling 26/11 
Samling i kirken 
lørdag 25. november 
fra kl.10.30-12.00 
Eina kirke 
Utdeling 3/12. Samling i kirken 
lørdag 2/12 fra kl.12.30-14.00

Invitasjon til gudstjenester og samlinger kommer i 
posten. Info legges ut på nettsiden.

LYS VÅKEN 
for deg i 6. klasse
2.-3. november. Over-
natting i Raufoss, Ås og 
Eina kirke. Invitasjon 
kommer i posten og info 
legges ut på nettsiden.

Barnegruppa SPRELL LEVENDE  
har samlinger i Kirkekjelleren, 
Raufoss kirke annenhver torsdag  
kl.17.30–19.00. Starter opp etter  
sommerferien 14. september.
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat

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

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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En jord vi lever på - ACTION-leir
Helga 16.-18. juni var 50 flotte 4.-til 6-klassinger og 
15 ledere samlet på Skogstad leirsted til ACTION-
leir. Temaet var «En jord vi lever på». Vi lærte om 
skapelsen, og at alt vi har kommer fra jorda vår.
Det å ta vare på jorda er en menneske-oppgave, 
og vi snakket om hva vi kan gjøre for å ta vare på 
jorda på best mulig måte. Barna fikk skutt med luft-
gevær, balansere på slakk line, kjøre grønnsåpesklie 
og mange andre spennende aktiviteter.
Lederne gjorde en suuuuper jobb og hvordan barna 

hadde det? - bildene taler vel for seg selv. En ufor-
glemmelig helg. 

Historien om Knut og "delereglen" 
På leiren fikk barna høre om fredsduen Knut. Han 
flyr til Brasil og møter den lille jenta Maria. Hun har 
ikke like mye som barn i Norge, noen dager har hun 
ikke engang nok mat, likevel lærer hun Knut ”dele-
reglen”:
Vi må dele med hverandre av de gaver vi har fått.
Brødet vårt kan vare lenge. Hele verden må få 
nok!  
Og Maria deler av brødet sitt med Knut. Han møter 
også Marias syke bestemor, og pappaen til Maria som 
er borte flere dager om gangen på jobb. Noe han  

må gjøre for å tjene nok penger til 
at bestemoren skal få medisiner. 
Knut møter også presten Jose. 
Han står i kirka og tenner lys, og ber  
om at hele verden må bli flinkere til å 
dele med hverandre. Dette er noe 
Knut har lyst å fortelle folk han 
møter, og vel hjemme i Norge  
møter han barna som er på leir 
på Skogstad, og lærer dem 
"delereglen".
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Rekke 1: Marte Hansen, Mari karlsen, Marthe Borglund Kristoffersen, Tuva Evensen, Ingeborg Bakke, Thea Steina, Jane Odden Malterud, 
Janne Ballangrud Seierstad, Christine Elise Woldengen 
Rekke 2: Gunnar Finnstad, Eirik Huset, Ørjan Evenrud,Einar Sveen, Svein Erik Haavi Solberg, Andrea Sagstad Sivesind, Hedda karlsen, Ellen Sofie Engen, 
Gunnhild Bjørdal 
Rekke 3: Liv Johanne Skogan, Tuva Johnsen, Eivind Martinsen Frydenberg, Daniel Olavesen, Petter Braathen, Torgar Lunde, Anders Lønhaug Engeroen, 
Kristian Hasvoldseter 
Rekke 4: Jan Olav Ramfjord, Christoffer Kokkim, Henrik Hatlehol, Emil Sivesind, Henrik Sandum, Jonas Larssen Briskeby

Raufoss konfirmanter 2017

Ås konfirmanter 2017

Rekke 1: Ingeborg Østeng, Ellen Gravdahl, Jonas Skålerud, Nikolai Gravdahl Strande, Didrik Christoffer Bråten, Thea Johanne Moan Larsen, Susanne 
Sandsengen Vaslien, Dorthe Bergestuen, Amanda Molund Lervold, Mie Strand, Simen Skålerud, Rikke Hellerud, Camilla Homb Svendsen.
Rekke 2: Noah Dushantha Sjåheim Skaugerud, Viktoria Brodshaug Langaas, Stine Reuterdal Broløkken, Emilie Løvås Narten, Kristina Markeng, Thea Berg, 
Arild Kjeilen (sokneprest), Vibeke Møllerløkken Solum, Nora Kristine Roen Aas, Kasper Hoel, Annika Aannerud Gulbrandsen, Sigrid Straumsheim Hoem, 
Tuva Garder Smerud.
Rekke 3: Sebastian Wilkinson Torget, Anders Tollefsrud, Tom Richard Ulvesveen, Nora Garder Smerud, Jeanett Laisa Marigård, Thea Jeanett Vartdal 
Sætre, Michelle Andreassen, Malin Fuglerud Bjørge, Amalie Nilsen, Sebastian Østvold, Sindre Brenden, Magnus Dalheim Østvold, Helene Øydegard 
Bakkelund, Katrine Rosethaugen Næss, Fia Fredrikke Heimdal.
Rekke 4: Erik Wilhelm Treverket Iversen, Iver Stensrud, Sindre Lystad Kristiansen, Markus Kristiansen, Emil Dyrud, Kasper Haugestøl, Ola Nerødegård, 
Alexander Olsen, Marcus Napstad, Tobias Hansen Brzyski, Aleksander Frenning Johansen.

16 17Ved kirkeporten  |  Nr. 3 - 2017



Eina konfirmanter 2017

Rekke 1: Ask Bjerkeengen, Anna Isabell Rosenborg Hamar, Hilde Mari Thorsholen, Ida Thon, Ester Wennemo Sandbekken, Marthe Vestbakken, 
Nora Rønningen Bradal, Viktor Soo Sangnæs Testad 
Rekke 2: Berit Rinde, Bjørn Kristian Thon, Sondre Børresen Presterudstuen, Håvard Bergersen, Joakim Ragnar Bjørnerud, Ole Robin Kvam, Peder Narum, 
Gunnhild Bjørdal

Toten kirkeakademi
25. SEPTEMBER
UNGT OPPRØR MOT HÅPLØS OKKUPASJON 

Tidligere redaktør i Vårt Land, 
Helge Kjøllesdal er Israel-vennen  
som forsvarer palestinerne. 
- 50 år med okkupasjon har vært 
en ulykke for både Israel og Pa-
lestina, mener han. Som obser-
vatør og ledsager for kirkenes 
verdensråd på Vestbredden ser 
han håp blant de unge på begge 
sider av konflikten. Der myndig-

hetene lager skarpe fronter, bygger ungdommene 
bruer. Unge stemmer mot okkupasjon er tema for 
årets kirkeuke for fred i Palestina og Israel.
 
Bygdestua på Hoffsvangen mandag 25. september 
kl. 19:00. Vi avrunder kvelden med en kort 
fredsgudstjeneste i Hoff kirke.
Billetter i døra: 150,- Medlemmer: 100,-

30. OKTOBER
I SKYGGEN AV LUTHER

Anne Bente Hadland er priorinne 
ved sta. Katarinahjemmet i Oslo. 
Som katolikk i et protestantisk 
Norge tar hun utgangspunkt i 
egne erfaringer når hun snak-
ker om hvordan reformasjonen 
har påvirket oss som samfunn. 
Det handler om utenforskap, 
fordommer og Maria som kamp-
middel. Hadland mener det er 

på tide at vi skriver en FELLES reformasjonshistorie. 
- Det "fine" med fordommer, er at du ikke trenger å 
vite så mye om motstanderen. Anne Beate Hadland   

Bygdestua på Hoffsvangen mandag 30. oktober 
klokka 19.00
Billetter i døra: 150,- Medlemmer: 100,-

Toten kirkeakademi tar kirkas kulturansvar på alvor. Vi har et mål om å skape møteplasser med et innhold 
som kan gi oss økt innsikt og skape forståelse mellom mennesker. 
Du blir medlem ved å sende en e-post til Leif Arne Sandbekken på learn@online.no. 

ARRANGEMENTENE ER ÅPNE FOR ALLE. 
HJERTELIG VELKOMMEN!

Følg Toten kirkeakademi
på facebook
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Døpte
Eina
Kaia Johanne Randen Skaugerud
Marry Tokerud Dotseth
Anna Dambråten Nilsen
Emma Sætra
Astrid Fossum Dyrud

Ås
Eystein Peder Benedikt Kuria Bakken
Noah Leander Olsen
Elise Sollien Nordsjø
Mikkel Lillemoen Ensrud 
  (tilh.Gjøvik)
Oscar Enget Haugseth 
  (døpt i Fåberg)
Bum Kuoth Nhial Nyak
Jonas Andrè Hetty
Maria Sønes Sømåen
Hauk Andre Fuchs-Lindgaard 
  (tilh. Greåker)
Selena Wærås Hjelmtvedt
Sebastian Smedsrud Svenkerud
Julie Solberg Oppen
Henrik Sveum Pedersen
Adelén Hatlelid     (tilh.Hoff)
Pernille Iversen Espinoza 
  (tilh.Ø.Aker/Haugerud)
Jakob Evenrud

Raufoss
Aleksander Strandvik
Thelma Jonette Gundersen
Lavrans Jøranli Bakkerud
Emil Dragerengen Dammand
Nathaniel Wilhelm Ninive
Charlotte Østlien-Lundgård
Leona Holm-Brovoll
Herman Stensrud
Vilde Smedshammer Nereng
Ingrid Leonhardsen Gjævert
Theo Nataniel Hauge Enger
Angelina Amlien Løkken
Tobias Helbostad Kyseth
Dennis Bognø
Mathilde Kjølseth
Alfred Midthus

Vigde
Eina 
Mari Nordeng Fauchald og 
  Ole Christian Sveen
Linda Glemmestad og Kjetil Lehre
Helle Strand Lønhaug og 
  Peter Dysthe
Maja Furuseth Tangnes og 
  Kjetil Olsen

Ås
May Lis Skjølaas og Dan Stian Lium
Nora Martinsen Merchan og 
  Vegard Stenberg
Anne Gaarder Hubred og 
  Lars Marius Øvrebø Svendsen

Raufoss
Eivor Stensrud og Rune Aas
Mari Westheim Lundgård og 
  Martin Bratvold Amsrud
Ingvild Lille-Homb og 
  Are Johansen
Gro Halvorsrud og 
  Tormod Grindstad
Stine Hagen Alm og Erland Haugen

Døde
Eina 
Liv Sara Holthe f. 1921 
Olaf Dotseth f. 1923 
Synnøve Helene Baarli f. 1922 
Ask Bjerkeengen f. 2002
Karin Hoelsveen f. 1926
Anna Hellen Knutsen f. 1980 
 
Ås
Knut Fiskevold f. 1957 
Harald Myhrvold f. 1937 
Svein Bakken f. 1956 
Arne Sivesindtajet f. 1927
Hildegunn Nyland f. 1966
Birgit Ulven f. 1925
Jan Arild Skartseterhagen f. 1929
Mary Myhre f. 1925
Anne Petra Enger f. 1933
Anna Forsberg f. 1930
Tora Solbakken f. 1928

Raufoss
Inger Lise Magnussen f. 1942 
Margit Sigstad f. 1926 
Arvid Kjell Stenseth f. 1920 
Ruth Olsen f. 1930 
Ester Flikkeshaug f. 1934 
Bjarne Gaarder f. 1930 
Bente Spernes f. 1954 
Inger Østbye f. 1935 
Tove Berntzen f. 1941 
Monica Løvdal f. 1982 
Arne Jønsson f. 1949 
Kari Aamodt f. 1929 
Eva Midthus f. 1934
Anne Marit Westlien f. 1950 
Runar Brennengen f. 1957 
Randi Sofie Sollie f. 1920 
Unni Mæhle Koxvig f. 1947 
Marit Tokerud f. 1934 
Birgit Bratlien f. 1945 
Bjørg Stenseth f. 1943 
Werner Østbye f. 1947 
Ruth Kristine Pettersen f. 1934 
Per Arne Myhren f. 1953 
Georg Thorvaldsen f. 1945 
Solveig Børthus f. 1922 
Astrid Jorunn Hansen f. 1942 
Britt Svensrud f. 1939
Karin Hoelsveen f. 1926
Per Skumsrud f. 1936
Emmy Lill Jahren f. 1952
Greta Halfdansen f. 1957

Slekters gang

Rettelse fra forrige nummer;

Gravferd fra Ås:

Leif Helge Ligodt f.1919, 
ikke Leif Erik

Randi Helen Sivesind f.1947, 
ikke 1932

Vi beklager feilen!
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N 308 Nå la oss takke Gud
tekst Oskar-Magnus E. Stende

Den evig rike Gud, 
han oss fremdeles unne

sin glede og sin fred!
Han give at vi kunne 

i nåden alltid stå,
og hva oss enn skal skje,

få hjelp i nød og død, 
til sist hans åsyn se!

Gud Fader og Guds Sønn 
og deg, Guds Ånd, skje ære!

Din skapnings lov og pris
skal vi for tronen bære!
Velsignet Guddom, du
som var og er og blir,

vi deg i ydmykhet
vårt takkeoffer gir.

Salmeteksten er skrevet av den tyske presten, dia-
konen, kantoren og salmedikteren Martin Rinckart 
(1586-1649). På tysk heter den "Nun danket alle 
Gott", kalles gjerne for "The Lutheran Te Deum" og 
på engelsk heter den "Now thank we all our God". 
Dette er nok den mest kjente av hans ca. 600 sal-
mer, og den eneste vi finner av Rinckart i Norsk Sal-
mebok.
Man antar at salmen er skrevet enten i 1630, eller 
mest sannsynlig i 1636 da den først stod på trykk. 
Opprinnelig var salmen brukt som bordvers, men 
har senere blitt en av grunnsalmene i Den lutherske 
kirke. Salmen ble bl.a. brukt ved slaget i Waterloo, 
ved Berlinmurens fall og da negerslaveriet ble opp-
løst i Vestindia. Den blir brukt i både krig og fred, og 
til og med i vielser.
Melodien er skrevet i 1647 av den tyske salmekom-
ponisten Johann Crüger (1598-1662). Han har kom-
ponert 11 salmer i Norsk Salmebok og har skrevet 
en rekke konsertverk og musikkpedagogiske skrifter. 
Enkelte mener dog at Rinckart også skrev melodien.
I det siste verset har salmen en tydelig bekjennelse 
til den treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd, 
som er og blir i all evighet. Til Gud rettes i all yd-
mykhet vår takk.

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

ÅS FORMIDDAGSTREFF
på Ås Menighetssenter kl.12.00  
13. sept, 11.okt, 8.nov
Vi begynner med bevertning av 
god formiddagsmat. Utlodning, 
opplesing, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkomne!      

Arr: Diakoniforeningen

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonist-
forening.

14. og 28. september
5. og 19. oktober
2. 9. .16. og 30. november
14. desember

Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 
Vafler og kaffe koster kr 20,-

arr: Eina menighet

NORMISJONSMØTER
Tirsdag 19. september: 
Vi besøker Vindingstad 
Normisjon i Engehaugen kirke

Tirsdag 31. oktober:
Møte i Kirkekjeller'n

Torsdag 23. og fredag 24. nov:
Vi slutter opp om julesalget på 
Musikkens hus, Gjøvik

Tirsdag 5. desember:
Adventsamling i Kirkekjeller'n. 
Besøk av Vindingstad Normisjon

Følg med på oppslag utenfor 
Raufoss kirke.

Oppslagstavla

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ... 
Dette er et opplegg som passer 
både kvinne og mann, alle har 
godt av å lea seg.
Vi starter fra Ås Menighets-
senter på Reinsvoll kl.12.00. 
Etter en spasertur tar vi en 
velfortjent kaffekopp.
Dette er sunt og sosialt. 
Velkommen! 

20. september
4. og 18. oktober
1. 15. og 20. november
6. og 13. desember 

SPRELL LEVENDE
ca 5 år og oppover. Samlinger i 
Kirkekjeller`n, Raufoss kirke annen-
hver torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling – aktivitet – kveldsmat
14. og 28. september 
12. og 26. oktober
9. og 30. november

RAUFOSS KIRKES 
BARNEKOR

Vi øver hver mandag kl.17.00-
17.45 og alle sangglade barn 
i alderen 5–12 år er hjertelig 
velkommen. Vi har mange opp-
gaver både i og utenfor Raufoss 
Kirke og vil gjerne være gledes-
spredere hver gang vi opptrer. 
Vel møtt!

JAZZ-GUDSTJENESTE 
Jazz-gudstjeneste i Ås kirke 
søndag 19. november kl. 11.00
Gosen Gla´jazz spiller 
- se innlegg i bladet!
Kollekt til menighetsarbeidet.
Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke. 
Mandager kl.11 – 13. 
NB! Nytt klokkeslett.
11.sept, 16.okt, 13.nov, 11.des.
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
synger, har utlodning, opplesning 
og andakt.
Velkommen!

arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

TEMA-KVELD OM SORG 
OG SORGARBEID
Onsdag 25. okt. kl. 18.00 på 
Ås Menighetssenter.
Regionleder Ann Helen Aaslund 
(Normisjon) er temaholder. Hun 
er lærerutdannet og har videre-
utdannelse i sjelesorg. Det blir 
musikk-innslag og bevertning.

Arr: Raufoss, Ås og Eina 
menigheter v/diakonene 

TOTEN KIRKEAKADEMI
30. oktober. 
I SKYGGEN AV LUTHER 
Bygdestua på Hoffsvangen
mandag 30. oktober kl. 19.00
Billetter i døra: 150,- 
100,- for medlemmer.
Les mer på side 17.

MESSE FOR 
LINDRENDE NÆRVÆR
Fellesgudstjeneste i anledning 
Verdensdagen for psykisk helse 
søndag 8. oktober.
Toten frikirke kl. 11.00
Arr: Toten frikirke, Frelsesarmeen, 

Raufoss Baptistmenighet, 
Mental Helse, Den norske kirke, 

Sykehuset Innlandet og 
Toten kirkeakademi.


