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Bruk stemmen din!
Fire år har gått siden forrige valg, og på ny invite-
res alle stemmeberettigede til å ta turen til sitt valg-
lokale for å si sin mening. Dette gjelder både for 
hvem man ønsker skal være med å lede kommunen 
de neste fire årene, men også hvem som skal lede 
menighetene og kirka. Det som er forskjellig fra 
kommune- og stortingsvalg, er at man, allerede året 
man fyller 15 år, kan være med å avgi sin stemme 
ved kirkevalget. Så til alle dere konfirmanter og som 
nylig har vært konfirmant - bruk stemmen din! Det 
er dere som er kirkas framtid. Flere snakker om å 
gi ungdommer stemmerett ved kommune- og stor-
tingsvalg. "Gni det inn fra tidlig alder, dette flotte 
ved å bruke stemmen sin" observerte jeg i en uttale.  

Ved kirkevalget er det mulig. Jeg sitter alltid igjen 
med en god følelse etter å ha stemt ved et valg. 
Ikke fordi jeg tror min stemme utgjør den store for-
skjellen, men fordi jeg er så glad for at vi bor i et 
velfungerende demokrati hvor vi kan oppleve dette 
flotte ved å bruke stemmen vår. Så 
bruk stemmen din, både ved kom-
munevalget og kirkevalget!

Menighetskontor Raufoss Kirkevegen 4, 2830 Raufoss. Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Menighetssekretær/
daglig leder Raufoss  Brita Marie Heggelund   bh936@kirken.no   960 98 320 / 410 17 952
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Raufoss   Arild Kjeilen    ak952@kirken.no   960 98 326 / 996 47 857
Diakon Raufoss    Solveig Haugen Tusvik   sh588@kirken.no   960 98 325 / 909 82 114
Kirketjener Raufoss   Erik Torp    et754@kirken.no   960 98 327 / 958 74 000
Kantor Raufoss    Sindre Hovland   sh245@kirken.no   960 98 324
Menighetspedagog  Åsmund Dannemark  ad677@kirken.no  960 98 323
Raufoss menighetsråd Leder  Jørund Grimstveit   jorgrim@online.no  415 10 005

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

Vestre Toten kirkelige fellesråd kontor: Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Kirkeverge    Gunnstein Endal   ge878@kirken.no  960 98 321 / 920 42 659
Sekretær (tirsdag-torsdag 09-14.30) Kari Tromsaasen Rian  kr685@kirken.no  960 98 322
Driftsleder    Einar Solbrækken  es829@kirken.no   960 98 319 / 908 88 929
Leder for Trosopplæringen  Gunnhild Hauge Bjørdal   gh995@kirken.no  960 98 333 / 991 07 488
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

VIPPS  
Eina menighet   88085
Raufoss menighet  82822 
Ås menighet   80774
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LIVET ER I MIN HÅND

Jeg velger det livet jeg ønsker,
velger den vei jeg vil gå,
velger om jeg vil si ja eller nei.
Ja, tenke at jeg kan velge,
det er frihet det,
det er å ha livet i sin egen hånd.

Jeg kan våge å være meg,
våge å vise mitt indre i det ytre,
våge å være tydelig med mine behov.
Ja, tenke at jeg kan våge,
det er frihet det,
det er å ha livet i sin egen hånd.

Jeg vil verne om meg selv,
verne om de følelser jeg har,
verne om både glede og sorg.
Ja, tenk at jeg kan verne,
det er frihet det,
det er å ha livet i sin egen hånd.

Jeg vil ta ansvar for mitt liv,
ansvar for egne valg underveis,
ansvar for endringer som trengs.
Ja, tenk at jeg kan ta ansvar,
det er frihet det,
det er å ha livet i min hånd.

Lone Husby

Din stemme teller i Kirkevalget
tekst kommunikasjonsavdelingen, Den norske kirke foto Bjarne Kjartan Thaule

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den 
norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! 
Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale 
menighet, og du er med på å bestemme hvem som 
skal lede den framover.
Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten  
Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en  
folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. 
Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre 
hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og 
festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er 
åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for 
deg! 
Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkeval-
get 8.-9. september har du mulighet til å påvirke:  
Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget 
holdes, kan du også stemme fram hvem som skal 
lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
Det skjer ved stemmelokalene rett i nærheten av 
kommunevalget: 
Fyrverkeriet Kulturhus, Reinsvoll Idrettshall, 
Bøverbru skole, Ihle barnehage og Thune skole.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandida-
ter til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kir-
kemøtet. 
Til menighetsrådsvalget i Ås, Eina og Raufoss har 
en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kan-
didater til menighetsrådene og lede menighetene 
de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, der 
du blant annet har mulighet til å gi kandidater en  
ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir 

med i rådet.
Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller  
Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen 
folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det 
endelige rådet avspeiler både hvor mange stemmer 
den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk.
Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve  
bispedømmer. Rådet  
ansetter blant annet  
prester og leder  
bispedømmet sam-
men med biskopen. 
Medlemmene av  
bispedømmerådet 
er også medlemmer 
av Kirkemøtet, det 
øverste representa-
tive organet i Den 
norske kirke. 

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid 
spenner over mange temaer. Det kan være barne- 
og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning,  
ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet,  
omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst 
og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor. 
Første uka i august får alle medlemmene i Den norske  
kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. 
Følg med i postkassa, møt opp og stem!  
Les mer om kandidatene til begge valgene her i  
bladet, eller på www.kirkevalget.no. Godt valg!
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RAUFOSS

1. Jørund Grimstveit 
f.1951  
Pensjonist

Relevant erfaring: Har vært 
aktiv medlem i Raufoss me-
nighet siden 1978. Medlem 
av menighetsrådet siden 
2015, de to siste årene som 
leder.
Satsningsområder: Raufoss 
kirke skal være en lavter-
skel kirke, være aktuell og 
møte alle på en inkluderende 
måte. Den gudstjenestesø-
kende menigheten skal finne 
et viktig kristent fellesskap i 
Raufoss menighet.

2. Ellen Strandlie
f.1968   
Jordmor ved Sykehuset Inn-
landet - Gjøvik

Relevant erfaring: Tidligere 
medlem i menighetsrådet, 
diakoniutvalget og kappeko-
miteen.
Satsningsområder: Mener 
det er viktig med innblikk i 
kirkens «indre liv» med mu-
lighet for påvirkning til end-
ringer. Viktig med «åndelig 
sosialt samvær.»

3. Bjarne Kjartan Thaule
f.1981   
Ambulansearbeider/syke-
pleier ved Gjøvik ambulanse

Relevant erfaring: Fast med-
lem av Raufoss menighetsråd 
de siste 4 årene, varamedlem 
2 år før det. 
Satsningsområder: Har selv 
vokst opp med et aktivt me-
nighetsliv på Jæren, og øn-
sker å være med på å bidra 
til at kirken skal være aktuell 
for barn og unge i alle aldre 
også her på Raufoss. Ønsker 
at kirka skal være et naturlig 
møtested i lokalsamfunnet.

4. Janne Bergum 
Stenseth
f.1980   
Adjunkt med tilleggsutdan-
ning ved Raufoss ungd.skole

Relevant erfaring: Medlem av 
dåpsutvalget i mange år.
Satsningsområder: Mener 
det er spesielt viktig med 
trosopplæringstiltak for 
de minste og for ungdom-
men. Har sett hvor hyggelig 
de minste har det sammen, 
samtidig som de blir fortalt 
fortellinger fra Bibelen. Tros-
opplæringen tilbyr flere treff-
punkt for barn, noe som er 
samlende og integrerende. 
I en hektisk hverdag ønsker 
jeg å jobbe for at kirken skal 
være et pusterom for menig-
heten med åndelig påfyll.

5. Jostein Størkersen
f.1959 
Adjunkt med opprykk ved 
Musikkfolkehøyskolen Viken, 
Gjøvik

Relevant erfaring: Har job-
bet med ungdom og musikk 
siden 1988.
Satsningsområder: Er opp-
tatt av at gudstjenestene skal 
være varierte og inneholde 
mye sang og musikk. Mener 
også at kirken skal være in-
kluderende, et sted der alle 
blir sett.

6. Bodil Øfstaas
f.1971
Ingeniør, IT, maskin

Relevant erfaring: Tidligere 
medlem i Ås menighetsråd. 
Dirigent og voksenleder i 
Stælken Tensing
Satsningsområder: Arbeide 
for at innbyggerne på Rau-
foss har et godt forhold til 
kirken slik at barn og unge 
blir kjent med hva kirken 
står for. Ønsker vi skal være 
en inkluderende og levende 
menighet med et fellesskap 
hvor det er godt å være uav-
hengig av hvor ofte du er i 
kirken.

7. Kari Sørbøen
f.1978   
Lektor ved Raufoss barne-
skole

Relevant erfaring: Erfaring 
fra speideren og Ten-Sing på 
Raufoss
Satsningsområder: Jobbe for 
at Raufoss kirke skal være in-
kluderende og et godt sted 
å være.

8. Hege Eriksen
f.1974
Sosionom/behandler i rus- 
og psykisk helsevern ved 
DPS Gjøvik

Relevant erfaring:  Var i ung-
domsårene aktiv i ungdoms- 
og konfirmantarbeidet i Ås 
menighet. Vært lokalpolitiker 
i mange år, og varaordfører 
i kommunen siste fire årene. 
Lang erfaring med arbeidet i 
rus- og psykiske lidelser.
Satsningsområder: Det er 
viktig at menighetsarbeidet 
utviser åpenhet, trygghet og 
inkludering. Menigheten skal 
være en aktiv del av lokal-
samfunnet og bidra til felles-
skap og samhold og være til-
stede for de som trenger det.

Kandidater til menighetsrådsvalget
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9. Inger Hellum Hagen
f.1949
Pensjonist/vikar

Relevant erfaring: Medlem av 
Raufoss menighetsråd siden 
2015. Tidligere verv i menig-
hetens ulike utvalg og i andre 
organisasjoner. Aktiv medlem 
i FO, fellesorganisasjonen for 
barnevern, sosionom, ver-
nepleie og samfunnsvitere. 
Jobbet innen psykisk helse i 
20 år.
Satsningsområder: Ser på 
dåp og konfirmasjon som 
viktige begivenheter i et liv. 
Denne perioden er grunnleg-
gende for veien videre i et 
liv og her har kirken mange 
aktiviteter å tilby de unge. 
Ønsker at flere skal delta på 
disse trosopplæringsaktivi-
tetene, som for eksempel 
barnekor og Sprell Levende. 
Ønsker flere engasjerte for-
eldre. Raufoss kirke skal være 
et godt sted å være.

10. Stein Knutsen
f.1946  
Pensjonist

Relevant erfaring: Var i 8 år 
medlem av Vestre Toten kir-
kelige fellesråd som kommu-
nens representant. Har lærer-
bakgrunn.
Satsningsområder: Er opptatt 
av at Raufoss kirke skal være 
et godt, åpent og aktivt møte- 
sted på tvers av generasjoner.

11. Janne Stegane-Ruste
f.1968    
 

Relevant erfaring: Tidligere 
medlem av menighetsrådet. 
Var i ungdomsårene aktiv 
som medlem i barne- og ung-
domsarbeidet i menigheten 
og i speideren.
Satsningsområder: Ønsker å 
arbeide for at Raufoss me-
nighet skal være en aktiv og 
inkluderende menighet med 
rom for alle.

12. Bjørg Astri Østberg
f.1966    
 

Relevant erfaring: Lang er-
faring i arbeid med barn og 
flyktninger. Jobbet i 24 år i 
Telenor.
Satsningsområder: Ønsker å 
arbeid for at flere, både barn 
og unge, skal engasjere seg i 
kirken og i menigheten. Øn-
sker å bidra i menighetsar-
beidet til et fellesskap vi må 
verne om og at menighetsrå-
det er en del av et fellesskap 
som kan bidra til at vi fortsatt 
kan ha det bra i Norge også i 
fremtiden.

13. Anne Kampelien
f.1960   
Helsefagarbeider

Relevant erfaring: Medlem 
av menighetsrådet de siste 4 
årene.
Satsningsområder: Mener 
at menighetsarbeidet repre-
senterer et positivt og godt 
arbeid.  Å være med å bidra 
gir trygghet og glede. Det er 
viktig at alle kan være med å 
bidra og samarbeide for et 
godt fellesskap i menigheten 
vår.

EINA

1. Lars Arne Mjørlund
f.1964
Systemansvarlig innen 
elektro

Relevant erfaring: Ulike verv 
i landbruksorganisasjoner. 
Medlem av Eina menighets-
råd og Vestre Toten kirkelige 
fellesråd siden 2010.
Satsningsområder: Legge 
til rette for at barn og unge 
skal bli kjent med og finne sin 
plass. Bidra til stor åpenhet 
og takhøyde i kirken.
Videreutvikle kirkens kultu-
relle mangfold.
Bidra til at kirken framstår 
som en samlende folkekirke.

2. Kari Ringerud
f.1945
Pensjonist

Relevant erfaring: Styreverv i 
ulike frivillige organisasjoner 
fra ca.1975. Fosterforelder i 
21 år. Kommunestyremedlem 
1984-87.
Satsingsområder: Et aktivt og 
inkluderende menighetsar-
beid. Barn og ungdoms kår.
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3. Heidi Wennemo 
Sandbekken 
f.1971
Jobbkonsulent

Relevant erfaring: Ansvarlig 
for dåpsopplæring i Løken 
menighet 1996-1997. Barne-
kor-prosjekter. Drevet barne-
forening i regi av Normisjon. 
Styremedlem i Hapro AS.
Satsingsområder: Kirken skal 
være et godt sted å komme 
til – for alle!
Hvordan kan kirken være 
dagsaktuell, hva er folk opp-
tatt av, kan disse tilbudene 
lages?

4. Per Rune Amlien 
f.1966
Ansatt i SI Gjøvik, 
teknisk avdeling

5. Sissel Sangnæs 
f.1966
Ansatt i barnevernet

6. Jørgen Sønsteby 
f.1967
Brukerstyrt pers. assistent

Relevant erfaring: Leder FAU 
Reinsvoll u.skole
Satsingsområder: Barne- og 
ungdomsarbeid.Kulturarbeid.

7. Gunhild Øye Løken 
f.1953
Farmasøyt

Relevant erfaring: Styreverv i 
husflidslag og i Farmasøytisk 
forening. Vært medlem av 
diakoniutvalget i Eina menig-
het.
Satsningsområder: En inklu-
derende kirke. Kirken - et 
sted for alle generasjoner.

8. Rolf Erik Halle 
f.1968
Senior Cost Estimator

Relevant erfaring: Leder av 
partilag, styreverv i Eina Vel, 
Eina musikkforening og FAU, 
div.verv i Benteler Automo-
tive, meddommer i Gjøvik 
Tingrett.
Satsningsområder: Integre-
ring av kirken i sosiale sam-
menhenger på Eina. Bedre 
samarbeidet med skole og 
andre organisasjoner på Eina. 
Fortsette med utnyttelsen av 
kirken til andre ting enn de 
faste oppdragene.

9. Anita Valleseter 
Dokke
f.1972
Skoleassistent

10. Terje Vestbakken 
f.1968
Automatiker 

Relevant erfaring: Medlem av 
Prøvenemnd av automatise-
ringsfaget.
Satsningsområder: 
Kirken åpen for alle.

11. Jane Elin Berg 
f.1959
Sykepleier, enhetsleder

Relevant erfaring: Medlem av 
diakoniutvalget i Eina menig-
het
Satsningsområde: Barn og 
ungdom. Bygda vår.

12. Kjersti Beate 
Omdahl Bjørnerud
f.1971
Psykiatrisk sykepleier

Relevant erfaring: Styreverv i 
Eina Idrettslag, fotball

13. Eldbjørg Dotseth 
f.1959
Barne- og ungdomsarbeider

14. Hege Tokerud 
f.1979
Innovation manager

Relevant erfaring: Diverse 
styreverv for ulike organi-
sasjoner og aksjeselskaper 
samt Einastranda Vel og Eina-
dagene.

15. Anita Helena 
Vestlien
f.1972
Student/hjelpepleier

16. Geir Brunstad
f.1987
Jobbkonsulent
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ÅS 

1. Ole-Jakob Dyrnes
f.1963
Daglig leder ved 
Unicare Steffensrud AS

Relevant erfaring: Kretssekre-
tær i Indremisjonsselskapet. 
Lederutviklingsprogram gjen-
nom Virke. Medlem av Lands-
styret i Normisjon. Styreleder 
Viken Folkehøgskole. Med-
lem i Fagråd for rehabilitering 
i Helse Sør-Øst. Leder av Ås 
menighetsråd og Vestre To-
ten kirkelige fellesråd siden 
hhv. 2007 og 2008. Medlem 
av Kirkens Arbeidsgiverfore-
nings landsråd og Nasjonal 
styringsgruppe for kirkelige 
fellesråd.
Satsningsområder: Inklude-
rende fellesskap. Diakoni. 
Trosopplæring. Ny kirkeord-
ning inkl. sak om to-delt fi-
nansiering stat/kommune. Én 
arbeidsgiverlinje i kirken.

2. Jorun Granberg
f.1976
Regionkontorleder Norges 
Handikapforbund Innlandet

Relevant erfaring: Veileder, 
avdelingsleder NAV. Lektor. 
Leder i FAU Bøverbru skole 
2007-2009 og 2015-2018. 
Medlem av Ås menighetsråd 
2007-2009 og 2015-2019.  
Representant i Vestre Toten  
kirkelige fellesråd 2008 -2009. 
Satsningsområder: Åpen 
og inkluderende folkekirke.  
Kirken i lokalsamfunnet.

3. Rita Storsletten Hoel 
f.1970
Stilling: SFO-leder

Relevant erfaring: Varamed-
lem til Ås menighetsråd og 
Trosopplæringsutvalget i Ves-
tre Toten siden 2011.
Satsningsområder: Jobbe for 
at barn og unge skal føle seg 
hjemme og trygge i kirka vår.

4. Trond Amlie
f.1959
Formuesforvalter

Relevant erfaring: Medlem av 
Ås menighetsråd siden 2009. 
Representant i Vestre Toten 
kirkelige fellesråd.
Satsningsområder: Trosopp-
læring. Folkekirke. Ungdoms-
arbeid. Kirken som kulturbæ-
rer.

5. Sjur Ødegaard
f.1947
Veterinær/delvis pensjonist.

Relevant erfaring: Leder i 
Oppland veterinærforening 
1982-1986. Leder av Privat-
praktisernde Veterinærers 
ervervsgruppe 1988-1992. 
Leder i Frimurerlosjen Gjø-
vik 2007-2013 og Hamar fra 
2016.
Satsningsområde: En åpen 
og inkluderende kirke der 
alle føler seg velkommen og 
«hjemme».

6. Sabine Sandungen
f.1973
Ansatt i Toten transport AS

Relevant erfaring: Økonomi-
utdanning. Styremedlem Ves-
tre Toten Hagelag fra 2010. 
Kasserer i Raufoss IL oriente-
ring fra 2017. Medlem av Ås 
menighetsråd 2005-2009.
Satsingsområder: Få flere be-
søkende til gudstjenestene.

7. Anders Hveem
f.1976
Daglig leder, Blå Kors Gjøvik

Relevant erfaring: Arbeid 
som tømrer og i barnehage/
skole. Medlem av Ten Sing 
som ung. Verv i Blå Kors na-
sjonalt og lokalt fra 2014.
Satsningsområder: Å være 
en «åpen kirke» med tilbud 
til alle. Fokus på barn og 
ungdom. Trosopplæring. Ten 
Sing!

8. Turid Bjørnstad Aas
Pensjonert sykepleier.

Relevant erfaring: Jobbet 
som sykepleier i «alle år».  
Leder av «Faggruppe for 
sykepleiere i geriatri og  
demens» i 20 år.
Satsningsområder: En åpen 
og inkluderende kirke med 
aktiviteter for alle generasjo-
ner.

9. Terje Vegar Larsen
f.1965
Landbruksrådgiver

Relevant erfaring: Styreverv 
i faglag i landbruket 2000-
2010. Vikar for kirketjener 
1981-2012. Varamedlem til 
Ås menighetsråd 2015-2019.
Satsningsområder: En åpen 
og inkluderende folkekirke.

10. Jo Einar 
Blæsterdalen
f.1977
Rådgiver i Tine

Relevant erfaring: Landbruks-
utdanning. Styremedlem og 
leder i Bøverbru Eina Skole-
korps 2013-2017.
Satsingsområder: En åpen  
folkekirke som tar vare på 
gode tradisjoner innenfor Den  
norske kirke. Flere konserter 
og mer musikk inn i kirkerom-
met.

11. Torleif Bygstad
f.1962
Fjøsrøkter

Relevant erfaring: Agronom-
utdanning. 
Satsningsområder: Vil være 
med for å delta i det sosiale 
arbeidet som kirken utfører.
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Historisk med 3 lister i Kirkevalget 2019
tekst Den Norske Kirke foto © Kirkerådet

For første gang vil det i Hamar bispedømme foreligge tre lister til valg av leke 
medlemmer ved Kirkevalget i 2019 - fra Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste 
og Åpen folkekirke. - Dette betyr at det ved dette kirkevalget blir et reelt valg, 
sier biskop Solveig Fiske. Nå er det viktig at kirkemedlemmene stemmer på de 
kandidatene de mener best kan være med å legge føringer for arbeidet i kirka de 
neste fire årene, både regionalt i bispedømmet og nasjonalt gjennom Kirkemøtet. 
Kirkemøtet består jo nettopp av de som velges inn som bispedømmerådsmedlem-
mer i bispedømmene. Så til deg som leser dette, bruk stemmeretten din!

Under følger en kort presentasjon av de tre listene:

Bønnelista 
Bønnelista ønsker å bidra til å styrke lokalmenighe-
tene i Den norske kirke, og det gode arbeid som 
gjøres rundt om i menighetene. Vi ønsker også å 
være til hjelp og støtte for dem som står i arbeidet, 
og å kunne bistå med undervisning og motivering 
for dem som trenger det, ved hjelp av Guds ord. 
Vi vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som 
Den norske kirke har vært tuftet på siden reforma-
sjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med 
Bibel og bekjennelse - kirkens grunnlag. Vi ønsker 
en fornyet kirke der medlemmene blir utfordret til 
å ha Jesus som Herre og som søker Gud i bønn og  

tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som er ledet av 
Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene 
Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de lokale 
menighetene. 
Du kan bli kjent med listekandidatene på 
www.bonnelista.no. 
 
Nominasjonskomiteens liste
Nominasjonskomitèens liste er utarbeidet av en  
representant fra hvert av Hamar bispedømmes ti 
prostier og en fra bispedømmets ungdomsråd.  
Prostirepresentantene velges blant prostiets  
menigheter, og utgjør således en bred og demokratisk  
representasjon fra grasrota. Vi har lagt vekt på å få 
stor geografisk bredde blant kandidatene. Kun et 
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prosti er ikke representert blant de 14 kandidatene 
på lista. Kravet om minst 40% av hvert kjønn er dek-
ket til fulle, faktisk 50:50. Med tre unge under 30 år 
ligger vi godt innenfor kravet om minst 20% dek-
ning.  Når vi ser på bredden av kandidater er det 
god variasjon i yrkesbakgrunn, politisk og organisa- 
sjonsmessig erfaring. De aller fleste har også en 
bred kirkelig bakgrunn i form av verv og/eller frivillig  
arbeid. Vi har gitt plass også for noen som ikke har all 
verdens kirkelig erfaring, men likevel har klare syns-
punkter på hva de mener er viktig for kirkas fremtid. 
Siden Kirkemøte 2016 vedtok å likestille ekteskapet 
mellom mann og kvinne og likekjønnede, har dette 
ikke vært et fremtredende tema nå. Vi har gått et 
steg videre ved å utfordre kandidatene på kirkas ar-
beid med likestilling og likeverd på ulike områder. 
Lista er i prioritert rekkefølge. Det betyr at vi mener 
de som står øverst vil inneha de beste forutsetnin-
ger for å kunne utgjøre Hamar bispedømmeråds sju 
leke medlemmer, samt bidra aktivt og konstruktivt 
på Kirkemøtet.  Så vil valget avgjøre rekkefølgen. 
Kumulering har ikke vært tillatt for vår liste. 
 
Åpen folkekirkes liste
8. og 9. september skal vi ikke bare velge nye kom-
munestyrer og fylkesting. Disse dagene er det også 
kirkevalg, og vi skal velge lokale menighetsråd og 
nytt bispedømmeråd for Hamar bispedømme. Til 
valget på bispedømmeråd stiller det tre lister, og en 
av dem er lista til Åpen Folkekirke.
Vi som stiller til valg for Åpen Folkekirke ønsker å 
styrke og utvikle Kirken til nettopp det, en åpen folke- 
kirke som er åpen for alle, som fremmer menneske-
verdet og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en 
kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer li-
kebehandling, uavhengig av for eksempel kjønn, sek-
suell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne.  
Vi vet at det er krefter innen Kirken som ønsker å 
reversere ordningen med vielse av likekjønnede 
par. Vi tror at kjærligheten mellom to mennesker 
skal kunne få kirkens velsignelse, uavhengig om det 
dreier seg om ekteskap mellom mann og kvinne,  
eller om det handler om likekjønnede par. For størst 
av alt er kjærligheten.
Vi vil også være med på å videreutvikle demokratiet i 
Kirken, blant annet ved å forsvare ordningen med at 
kirkevalgene skjer samtidig og i umiddelbar nærhet  
til kommune- og fylkestingsvalgene.
Vi ønsker en kirke som er åpen og tilgjengelig for 
alle i hvert lokalsamfunn. 
Vi ønsker en kirke som tydelig formidler og feirer 
evangeliet om Guds nåde gjennom ord og handling 
 - i gudstjenesteliv, trosopplæring, kirkelige hand-
linger, diakoni, musikk, kunst og kultur.
Vi ønsker en kirke hvor folk kan komme i glede og 

sorg og møtes av kvalifiserte medarbeidere.
Videre ønsker vi en kirke som står sammen med fat-
tige og nødlidende i vårt eget land, og i andre land, 
og som har et engasjement for klodens framtid.
Videre ønsker vi at kirken som er åpen og tilgjengelig  
for alle i hvert lokalsamfunn, et tilholdssted også for 
de som ikke har så mange ord for sin tro, men som 
søker til kirken ved livets store og små anledninger, 
eller når livet blir tungt. Og vi ønsker en kirke som 
tydelig formidler og feirer evangeliet om Guds nåde 
gjennom ord og handling – i gudstjenesteliv, tros-
opplæring, kirkelige handlinger, diakoni, musikk, 
kunst og kultur.
Vi ønsker en selvstendig folkekirke som er aktiv og 
synlig i det offentlige rom, og hvor folk kan komme 
i glede og sorg og møtes av kvalifiserte medarbei-
dere.
Våre kandidater representerer mange former for 
livserfaring, og sammen tror vi at vi kan nå de  
målene vi arbeider for.

Stemmetillegg
Listestillerne til Bønnegruppa og Åpen folke-
kirke har gitt stemmetillegg til sine to øver-
ste kandidater (navn med uthevet skrift). Det 
betyr at disse gis et stemmetillegg i sitt per-
sonlige stemmetall på 25 % av det antall 
stemmesedler listen mottar ved valget. For 
nominasjonskomiteens liste er det ikke an-
ledning til å gi slikt stemmetillegg.

Presentasjon av lister og kandidater
Alle kandidater er presentert på 
www.kirkevalget.no og 
www.kirken.no/hamar, med bilde, navn og 
personalia. De leke kandidatenes syn på kir-
keaktuelle spørsmål blir presentert av den 
enkelte liste. 

Lister til valg av prest og lek kirkelig ansatt  
i bispedømmerådet/Kirkemøtet
I egne valg i perioden fra 15. juni til 9. sept. 
skal prestene velge en prest som medlem 
i bispedømmerådet. De kirkelig ansatte i  
bispedømmet skal også velge sin represen-
tant til rådet i samme periode. 

Alle listene ble godkjent av valgrådet i  
Hamar bispedømme 6. mai 2019.

Bla om for å se kandidatene på de tre for-
skjellige listene presentert med navn og 
bilde. 
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Lystenning i kapellet

 

 

 

 

 

 

1.Trond Rønning 
 
f. 1965 
Daglig leder 
 
Elverum 

 2. Kari Espås 
Drogseth 
 
f. 1956 
Sykepleier 
Snertingdal  

3. Hilde Karin Moe 
 
f. 1964 
Sykepleier 
Jevnaker 

 

4. Filip Hovland 
 
f. 2000 
Student 
 
Hunndalen 

        

 

5. Vidar Haugen 
 
f. 1955 
Tidl. 
spesialpedagog 
Åsnes Finnskog  

6. Karin Helga 
Brustuen 
 
f. 1953 
Hjelpepleier 
Øyer  

7. Hallvard Vatnar 
Olsen 
 
f. 2001 
Student 
Arneberg 

  

        

 

 

1.Inger Kragh 
Nyhus 
 
f. 1961 
Psykiater 
Kapp  

2. Trond Enemo 
 
f. 1975 
Kommunikasjons-
rådgiver 
Stange  

3. Iselin 
Vistekleiven 
 
f. 1983 
Ordfører 
Vågå 

 

4. Bjørn Tore 
Grutle 
 
f. 1958 
Lensmann 
Tynset 

        

 

5. Elin Gravdal 
Øvrebotten 
 
f. 1957 
Lærer/adjunkt 
Jaren, Gran  

6. Solveig Brekke 
Skard 
 
f. 1951 
Spesialrådgiver 
Brumunddal  

7. Per Anders 
Håvelsrud 
 
f. 1998 
Student 
Dovre 

 

8. Reidar Åsgård 
 
f. 1943 
Småbruker/-
pensjonist 
Engerdal 

        

 

9. Sidsel 
Offergaard Jevne 
 
f. 1950 
Pensjonist 
Ryfoss, Høre 

 

10. Toril 
Kristiansen 
 
f. 1961 
Førskolelærer 
Gjøvik 

 

11. Gunder 
Nordgården 
 
f. 1996 
Student 
Gausdal 

 

12. Alf Bjørge 
Aschim 
 
f. 1971 
Rektor 
Hamar 

        
        

 

13. Amalie 
Myrvang Lund 
 
f. 1994 
Student 
Engerdal  

14. Torstein 
Lerhol 
 
f. 1986 
Avdelingsleder 
Vang i Valdres 

    

  

 

1.Gunhild Tomter 
Alstad 
 
f. 1974 
Førsteamanuensis 
Hamar 

 

2. Finn Ragnvald 
Huseby 
f. 1949 
Pensjonert 
pers.direktør 
Elverum 

 

3. Lisbeth 
Sydbøge 
f. 1989 
Skolefaglig 
rådgiver 
Gjøvik 

 

4. Lars Erik Flatø 
 
f. 1964 
Adm.direktør 
 
Brandbu 

        

 

5. Kristin 
Storbråten 
Stadsvold 
f. 1995 
Adjunkt/lærer 
Dokka  

6. Marta Bjørnøy 
Lalim 
f. 1986 
Leder frivillig-
sentral 
Vang i Valdres  

7. Ivar Bae 
 
f. 1956 
Pensjonist/-
journalist 
Brumunddal 

 

8. Frøydis Angard 
Ulateig 
 
f. 1971 
Rådgiver 
Lillehammer 

        

 

9. Njål Slettemark 
Føsker 
f. 1969 
Ass. rektor 
Nord-Odal 

 

10. Borgny 
Skansen Sletten 
 
f. 1974 
Gårdbruker < 
 
Vinstra  

11. Trond Gellein 
Løkken 
Har fått en stilling 
som gjør at han 
ikke lenger er 
valgbar som lekt 
medlem.  

12. Christin 
Caroline 
Munkebye Aarnes 
f. 1961 
Overlege 
Lesja 

        
        

 

13. Sander Vestby 
 
f. 2001 
Skoleelev 
 
Hov i Land  

14. Kjersti Drtina 
Øversveen 
f. 1965 
Undervisnings-
inspektør 
Elverum  

15. Håkon G. 
Furuseth Karlstad 
f. 1999 
Lærling barne- og 
ungdomsarbeid 
Skreia 

 

16. Hege 
Bjerkestrand 
Midthun 
f. 1972 
Adjunkt/lærer 
Elverum 

        

 

17. Lars Erik 
Hyllvang 
 
f. 1968 
Ordfører 
Engerdal  

18. Ole Midthun 
 
f. 1995 
VR-utvikler 
 
Hamar 

    

 

Bønnelista 

Nominasjonskomitéens liste 

Åpen folkekirkes liste 

Kandidater til valg av bispedømmeråd i Hamar bispedømme 
Les om kandidatene på www.kirkevalget.no       
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REINSVOLL
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Åpningstider:
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Tirsdag - Fredag: kl. 09.00 - 17.00
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Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no
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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

• • 
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Gjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
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Vi bringer din
blomsterhilsen!
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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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Gudstjenester
Søndag 1.september 
12. søndag i treenighetstiden
Joh 4,27-30.39-43

Stenberg kl.11.00
Friluftsgudstjeneste/
Skaperverkets dag. Dåp. 
Dagfinn Follerås, Gunnhild 
H.Bjørdal, Arild Kjeilen.

Søndag 8.september 
13. søndag i treenighetstiden
Apg 6,1-7

Ås kirke kl.11.00
Høymesse/gullkonfirmanter. 
Dåp. Dagfinn Follerås.
Margrethe Vang Nedregård.
Ihle sangkor.

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

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. 
Konfirmantpresentasjon/
gullkonfirmanter. Dåp.
Berit Rinde.

Søndag 15.september 
Vingårdssøndagen
Matt 19,27-30

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

Ås menighetssenter kl.18.00
Kveldsgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.

Søndag 22.september 
15. søndag i treenighetstiden
Joh 15,9-12

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

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/
Høsttakkefest. Nattverd.
Arild Kjeilen.

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

Søndag 29.september
16. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16-19

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

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Diakoniens dag.
Margrethe Vang Nedregård. 
Tordis Ødegaard.

Søndag 6.oktober
17. søndag i treenighetstiden
Fil 1,20-26

Eina kirke kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste.
Messe for lindrende nærvær. 
Olav Nordengen m.fl.

Søndag 13.oktober
18. søndag i treenighetstiden
Mark 1,40-45

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

Ås kirke kl.11.00
Høymesse.
Dagfinn Follerås.

Torsdag 17.oktober
Eina helsehus kl.17.00
Generasjonsgudstjeneste.
Berit Rinde.
Gunnhild H.Bjørdal.
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 20.oktober
19. søndag i treenighetstiden
Luk 9,57-62

Ås kirke kl.11.00
Høsttakkefest/bibler 5.klasse.
Dagfinn Follerås.
Gunnhild H.Bjørdal

Raufoss kirke kl.18.00
Høymesse. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Søndag 27.oktober
Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32

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

Ås kirke kl.11.00
Jazzgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.
Hasle Trio deltar.

Eina kirke kl.11.00
Høsttakkefest/bibler 5.klasse.
Berit Rinde.
Gunnhild H.Bjørdal

Tirsdag 29.oktober
Eina kirke kl.19.00
Kveldsgudstjeneste.
Berit Rinde.

Onsdag 30.oktober
Ås kirke kl.18.00
Undomsgudstjeneste 
med vigsling av 
kateket Gunnhild Bjørdal.
Dagfinn Follerås, 
biskop Solveig Fiske.

Søndag 3.november
Allehelgensdag 
Jes 60,18-22

Ås kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.
Margrethe Vang Nedregård.

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

Eina kirke kl.18.00
Allehelgensgudstjeneste.
Berit Rinde.
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 10.november
22. søndag i treenighetstiden
Luk 10,25-37

Raufoss kirke kl.11.00
Visitasgudstjeneste i 
Vestre Toten. Nattverd.
Biskop Solveig Fiske 
Arild Kjeilen, Berit Rinde, 
Dagfinn Follerås.

12 13Ved kirkeporten  |  Nr. 3 - 2019



Kirkeskyss

Eina Øst

8. september
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

22. september
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

27. oktober
Olaf Thon  61 19 51 82

3. november
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

17. november
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

Eina Vest

8. september
Ann Kristin Amlie  996 41 185 

22. september
Marit Dotsetsveen  928 02 896
Margot Nordengen  61 19 57 42

27. oktober
Johannes H. Sagnæs  61 19 56 79
Else M. Røstadstuen  901 95 662

3. november
Astrid Ødegårdstuen  61 19 57 25
Solveig Granheim  993 77 437

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

Søndag 17.november
23. søndag i treenighetstiden
Matt.24,35-44

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste. 
Ole Jakob Dyrnes.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/4-årsbok.
Margrethe Vang Nedregård.

Eina kirke kl.13.00
Høymesse.
Berit Rinde.

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822 TAKK
Tusen hjertelig takk til Magnhild Dyrud for kr 12.900,- til 
dagsenteret på Eina.  Pengene ble samlet inn i forbindelse 
med hennes 90-årsdag. 

ÅPENHET OG TYDELIGHET 
– EN DIALOGISK FOLKEKIRKE
Et foredrag med Sunniva Gylver. 
Biblioteket på Lena, torsdag 19.september kl.19.00.
Inngang 150,- Medl. 100,-. Enkel servering. 
I samarbeid med Østre Toten folkebibliotek.

I STORM OG STILLHET
En forestilling i ord og toner, basert på det gamle 
testamentets historier om profeten Elia, en av 
bibelens mest sammensatte skikkelser. Med gitarist 
og diakon Ulla Käll, forteller Alf Martin Lie og musiker 
Svein Egil Skotte.
Ås kirke, søndag 17.november kl.18.00.
Inngang 150,- Medl. 100,-. Enkel servering. 
I samarbeid med Ås menighet.
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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

Glade ungdommer inntar menighetskontoret 
på Raufoss

tekst og foto Gunnstein Endal
Noen kommer – noen går i kirkestaben. Med de to 
siste på plass fra 1. august er det ansatt seks nye 
medarbeidere siden desember i fjor: Sindre Hov-
land (31) tar over etter Kolbjørn Teien som kantor i 
Raufoss og har allerede mange timer på orgelkrak-
ken i kirkene våre. Åsmund Dannemark (26) erstat-
ter Erik Vågsvoll i en forholdsvis nyopprettet stilling 
innen trosopplæringen. Mye av tiden skal brukes til 
konfirmantarbeidet på Raufoss. Han var med på sko-
lebesøk i vår for å presentere vår «konfirmantpakke» 
for kommende skoleår.
Våre nyansatte vil bli presentert i en gudstjeneste 
i Raufoss kirke tidlig på høsten, og det blir en bre-
dere omtale i neste utgave av menighetsbladet. 

Åsmund Dannemark (f.v.) fra Lillehammer og Sindre Hovland, bosatt på 

Kapp, er våre nye medarbeidere i kirka i Vestre Toten.
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Fått et innblikk i hvordan «kirken» organiseres 
Tiden i menighetsrådet har vært interessant og lære- 
rik. Jeg har blitt kjent med mange nye mennesker, 
og fått et innblikk i hvordan «kirken» organiseres – 
både gjennom menighetsrådet og fellesrådet. De 
fire årene har også vist meg at det finnes mange 
frivillige i kommunen som bidrar til å dra i land alle 
aktiviteter og arrangementer i regi av trosopplærin-

gen mm., og de fortjener virkelig en hyllest. Vi på 
Eina har også vært så heldige å ha vært med på 
et byggeprosjekt i kirka, som vi ble veldig fornøyd 
med.  Lars Arne Mjørlund har vært primus motor for 
dette og gjort en formidabel jobb. Takk for fire fine 
år.

- Rune Hanserud

En større bidragsyter
Fire år i menighetsrådet har gitt meg mulighet til å 
være en større bidragsyter i Raufoss menighet - der 
jeg har kunnet komme med mine tanker og menin-
ger, vært med på å bygge opp om andres ideer og 
vært åpen for nye løsninger. Jeg har fått innblikk 
i det gode arbeidet menigheten gjør for å ivareta 
mennesker i alle aldre, gi dem gode og trygge opp-

levelser i et åpent og inkluderende fellesskap. Det 
at jeg ble valgt inn i menighetsrådet har også gitt 
meg muligheten til å bli kjent med flere - bl.a. ved 
å være kirkevert, ha verv i trosopplæringsutvalget, 
eller sitte i redaksjonen i menighetsbladet.

- Trond Olstad Furuseth

 - Verdifullt å bruke litt tid på!
Det er min umiddelbare respons på spørsmål om 
hvordan jeg har opplevd tiden i Raufoss menighets-
råd. 
Valgperioden på fire år nærmer seg slutten, og det 
har vært mange flotte øyeblikk og opplevelser jeg 
vil huske resten av livet!
Noe av det fineste har vært å møte så mange for-
skjellige herlige mennesker jeg kanskje ikke hadde 
blitt kjent med ellers!
Å være med og forvalte og behandle saker i me-
nighetsrådet har vært både spennende og lærerikt. 
Man erverver ny kunnskap i et overraskende variert 
fagfelt!  Vi har jobbet med alt fra høringsuttalelser 
til ny trosopplæringslov,  til budsjettarbeid og utvi-
det aktivitetstilbud til konfirmantene. 
Jeg hadde i juni gleden av å være med det aller 

første kullet pilegrimskonfirmanter til Hjerkinn og 
vandring der oppe til blant annet Eysteinkyrkja. 
En flott gjeng på sju konfirmanter og fire voksne.  
Denne vandringen dro vi ut på rett etter sommer-
feriestart.
Å vandre i Guds natur er bra for alt og alle, mener 
jeg. Å ha en større himmel over livet, enn bare seg 
selv og sitt, føles knallbra for sjela!
Har også vært med og fått på plass liste over kan-
didater til nytt menighetsråd som skal velges i høst. 
Veldig givende å være en del av dette. Vi skal snart 
i gang med resten av forberedelsene til årets valg. 
Og du: Husk å stemme i Kirkevalget da!

- Eva Morken

Noen tanker fra avtroppende...
Lurer du på hvordan det er å være medlem av et menighetsråd? Vi har snakket med noen som har sittet i 
menighetsrådet siste perioden, og bedt dem om å sette noen ord på hvordan de har opplevd denne tiden.
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BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Menighetssenteret på Reinsvoll 
torsdager kl.11.00-12.30. 
Oppstart 19.september og frem til desember. 
Ta med matpakke. Vi serverer te/kaffe.
Ellen Wara Åmot og Gunnhild Bjørdal er ansvarlig 
for opplegget. Sjekk siden på Facebook:
'Babysang/småbarnstrall Vestre Toten' 

FAMILIETRALL 
Menighetssenteret på Reinsvoll. 
Nytt tilbud fra høsten 2019. Vi møtes til en enkel 
middag før vi synger sammen. Passer for småbarns-
familier med barn fra 2 – 6 år. 
Første samling: 25.september kl.16.00.

Barnegruppa SPRELL LEVENDE
har samlinger i Kirkekjelleren, 
Raufoss kirke annenhver torsdag 
kl.17.30–19.00.
Starter opp 12.september etter sommerferien. 
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat

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

KONFIRMANTPRESENTASJON 
Presentasjon av konfirmantkullet 2019-2020.
Raufoss kirke. Gudstjeneste 8.sep kl.11.00. 
Ås kirke. Gudstjeneste 25.aug kl.11.00.
Eina kirke. Gudstjeneste 8.sep kl.11.00. 

JORDVENN 
Samarbeid med festivalen Friluftsliv for alle.
Familiedag. Passer for barn i skolealder.
Sted: Oppmøte på Steffensrud.
Tid: 6.september kl.17-20, 
mer info på Facebook og 
i invitasjoner som blir sendt ut.
Tema: Naturdag med fokus på 
vern av skaperverket.
Tema rundt sola på altertavla, 
vandring, bål, mat på bål, lek og alvor.

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

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

Vennlig hilsen leder av Trygg Tro 

Vestre Toten, Gunnhild Bjørdal

HØSTTAKKEFEST
med utdeling av bibler til 5. klasse. 
Dette er et samarbeid med skolen. 
Eina kirke. Gudstjeneste 27.oktober
Ås kirke. Gudstjeneste 20.oktober
Invitasjoner sendes ut med mer info.

4-ÅRSBOK
Raufoss kirke 
Utdeling 17/11 
Samling i kirken 
lørdag 16/11 
fra kl.10.30-12.00 
Ås kirke 
Utdeling 24/11 
Samling i kirken 
lørdag 23/11 
fra kl.10.30-12.00 
Eina kirke 
Utdeling 1/12. Samling i kirken 
lørdag 30/11 fra kl.13.00-14.30
Invitasjon kommer i posten og på nettsiden

LYS VÅKEN! 
30.november-1.desember. 
Overnatting i kirken for 
deg som går i 6.klasse. 
Raufoss, Ås og Eina kirke. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden.

UNGDOMSARBEID
Hvis du ønsker å være ungdomsleder eller være 
med i ungdomsarbeidet vårt, ta kontakt med 
Gunnhild kateket.

TRYGG TRO AKTIVITETER 
HØSTEN 2019
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SOMMER = LEIR 

14.-16. juni var den årlige Actionleiren på Skogstad. 
28 barn og 15 ledere hadde en super helg med  
temaet «Gud er så glad i meg». Vi har intervjuet to 
av deltakerne på leiren.
Martine fra Eina synes at det beste på hele leiren var 
vannsklia som lederne satte opp. - Det var super-
gøy!! Hun lærte også å lage partyhatter av en av 
lederne, og det skal hun fortsette å lage. - Det som 
var veldig fint var at vi lærte mye av Margrethe om 
vennskap og det er jeg veldig opptatt av. Jeg skal 
på leir igjen og oppfordrer alle til å dra på acionleir 
neste år.
Selma fra Eina synes også vannsklia var best. Aktivi-
tetene var også veldig morsomme. - Gruppebilde 
og at jeg klarte 10 poeng på luftgevær var toppers. 
Jeg lærte ting om Gud, Moses og Jesus. Jeg vil på 
leir igjen, for det var kjempegøy!

Gabriel fra Raufoss har vært på leir før og visste det 
ville bli gøy å være sammen med de andre barna og 
lederne. - Det er fint å møte nye folk og lære nye 
ting. Vi får veldig god mat, også lærte jeg historien 
om Bartimeus som var blind. Jeg skal helt sikkert på 
leir igjen!

PILEGRIMSVANDRING 2019
Konfirmanter fra Ås og Raufoss gikk pilgrim sammen 
med Gunnhild og Erik fra Hjerkinn til Kongsvoll  
25. juni. Vi reiste opp til Hjerkinn mandag 24. juni. 
Første dagen gikk vi til viewpoint og så den stor-
slagne utsikten over Snøhetta og Dovrefjell. Vi  
undret oss over menneskets plass i skaperverket og 
historien, og vi snakket om fjellet som symbol på 
Guds trofasthet.
Tirsdag gikk vi til Eysteinkirka. Der startet vi turen 
til Kongsvoll med fortelling om pilegrimstradisjonen 
ved en av guidene i kirka, og en liturgisk samling 
der vi tente lys for vår videre ferd og livene våre. Vi 
hadde en flott tur over fjellet og ned til Kongsvoll 
der vi så villrein, og der vi sammen fikk mange gode 
opplevelser.
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Kolbjørns avskjed
tekst Mari Grimsbø foto Arild Kjeilen

Søndag 16.juni var dagen kommet for avskjedsguds-
tjeneste for Kolbjørn – organist og kantor i Raufoss 
menighet siden 1974. Han har arrangert flere gjen-
synsgudstjenester med tidligere sangere i diverse 
kor som han har ledet gjennom disse årene, men 
dette var altså den siste offisielle.
Tidligere sangere i ungdomskantoriet hadde satt av 
helga til øving og deltakelse på gudstjenesten som 
i sin helhet var preget av deres medvirkende sang.
Dette siste året har det ikke vært noe barnekor i  
kirken, men Emund Bergum Jahr var en dyktig  
sanger, og stod som representant for barnekoret 
som Kolbjørn har hatt som et av sine hjertebarn i 
alle disse årene.
Mange er de som har deltatt med spill på et eller 
annet instrument sammen med Kolbjørn på orgelet 

- Stine Elise Sivesind Åmot representerte de mange 
på en flott måte denne søndagen. Kirken var så å si 
fullsatt denne søndagen, og mange ville delta på 
kirkekaffen etterpå – så mange at vi måtte ta i bruk 
flere rom i kirkekjeller’n for å få plass til alle. 
Velfortjente hilsener og blomster ble det også, både 
på gudstjenesten og på kirkekaffen. 
Nå er Kolbjørn pensjonist og vi ønsker lykke til med 
den tilværelsen. Men vi regner nok med, og håper, 
at vi ikke har hørt de siste tonene fra han. 

Vi oppfordrer også til å gå inn på www.vestretoten.
kirken.no og lese Ved kirkeporten nr4 fra 2014 hvor 
Petter Furuseth hadde et flott portrettintervju med 
Kolbjørn med tittelen "40 år i de 70 000 favner".

HYGGEKVELD FOR PENSJONISTER
tekst Solveig Haugen Tusvik foto Arild Kjeilen

7. mai inviterte diakoniutvalget på Raufoss til  
Hyggekveld for pensjonister i kirkekjelleren. Vi hadde  
søkt Bispedømmet om midler fra Opplysningsvese-
nets Fond til dette formålet – og det hadde vi fått! 
Dermed kunne vi invitere til en skikkelig festkveld, 
med alt som det innebærer: Kulturelle innslag,  
kåseri, allsang, servering av varmrett + kaffe og  
kaker, og utlodning. Og inngangsbilletten var gratis.
Vi var så heldige å ha med oss Johs. Fjellseth (tidli-
gere sokneprest på Raufoss) til å holde kåseri over 
tema «Et presteliv før og nå». Vi hadde også gjort 
avtale med tre dyktige unge musikere fra Toten: 
Desiree Berg på piano og Johanne Sofie Nordgård 
og Stine Elise Sivesind Åmot på trompet. Disse tre 
unge damene var alle russ av året, men hadde like-
vel funnet tid til å prioritere en halvtimes konsert for 
oss. Diakoniutvalget stilte opp på formiddagen for 

å pynte og dekke bord, og de samme damene var 
på plass i god tid for å ta imot kveldens gjester og 
være vertskap.
Responsen var bra – over 50 kom og fylte storsalen 
denne kvelden! Stemningen var god; praten gikk liv-
lig rundt bordene, allsangen runget, og både kåseri 
og musikkinnslag ble godt mottatt. Diakonen ledet 
kvelden, og Arild prest avrundet det hele med noen 
takkens ord og noen «tanker for natten». Festen 
varte i nøyaktig tre timer – og ingen sovna eller gikk 
før det var slutt! Mange uttrykte takknemlighet for 
tiltaket, og vi ble sterkt oppfordret om å arrangere 
flere slike hyggekvelder for pensjonister.
Og det har vi faktisk tenkt å gjøre! Diakoniutvalget 
har vedtatt at vi inviterer til ny hyggekveld tirsdag  
15. oktober kl. 18.00 i kirkekjelleren på Raufoss. 
Det kommer plakater, og annonse i Totens Blad, når 

Hjertelig takk til alle som var med i avskjeds-
gudstjenesten den 16.juni: dere som var der 

som menighet, jentene fra Ungdomskantoriet (17 
sangere, noen langveisfra for denne anledningen) 
som bidro med vakker sang, Emund med sjarme-
rende framføring av «Ellevill englelovsang» og 
Stine som spilte nydelig på trompet. Takk også til 
dere som gjorde i stand til kirkekaffen i kjelleren. 
Og for alle gode ord. Alt i alt : en uforglemmelig 
opplevelse!

- Kolbjørn Teien
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Det grønne gudstjenestelivet
tekst Veslemøy Linde

Klimameldingen er tatt inn i gudstjenestelivet, men 
hva slags endringer finner vi egentlig som del av sam-
handlingsplanen for klima, miljø og bærekraft som  
er satt for tidsrommet 2015 – 2030? Merker vi dette 
når vi er i kirken, og kan vi si at vi har et «grønnere» 
gudstjenesteliv i praksis?
Reformen har generelt medført en teologisk styrk-
ning av skapelsesteorien. Det at mennesket som en 
del av alt det som er skapt, og med dette vårt økolo-
giske ansvar, er nå enda mer tydeliggjort i gudstje-
nesteordningen. Vi kan finne det i både hovedguds-
tjenesten og i dåpsliturgien. Det er tatt inn en ny 
temadag i kirkeåret som kalles «For skaperverket» 
og vi har en egen tekstrekke samt en egen «Dagens 
bønn» (kollektbønn). I den nye salmeboka er skaper-
verket et hovedtema. Underavsnittene «Forvalter-
ansvar og ærefrykt for livet» og «Rettferd og fred»,  
eksemplifisert ved Svein Ellingsen sin tekst: 

 «Ennå er håpet en levende flamme, 
 lyset er tent i den mørkeste natt.
 Ennå kan sårene leges og heles, 
 vi kan forsones med jorden, vår mor.»

Hamar bispedømme er blant de i landet som opp-
gir at de feirer regelmessig friluftsgudstjenester, og 

et stort flertall av menighetene (over 80 %) hadde  
integrert temaene klima, miljø, rettferd og bære-
kraft som del av menighetenes forbønn.

Noen punkter som er satt opp for bispedømmet å 
ha fokus på i tiden som kommer:

• Ha kritisk fokus på egen reisevirksomhet 
• Etablere og utvikle gode rutiner for bruk av  

videokonferanser 
• Kontinuerlig etterspørre engasjement på dette 

arbeidsfeltet lokalt, blant annet ved visitaser og 
gjennom prostene 

• Etablere og synliggjøre bispedømmenes ansvar-
lige kontaktperson for arbeid på feltet

• Etablere og drifte en ressursgruppe for arbeidet
• Veilede, motivere og samordne menighetene og 

fellesrådene i bispedømmet
• Etablere og pleie kontakt med Kirkerådet og  

sentrale samarbeidspartnere
• Rapportere arbeidet til Miljøfyrtårn og i bispe-

dømmenes årsmeldinger

Det grønne hjørnet

det nærmer seg, og program blir også kunn-
gjort seinere. Men sett av kvelden allerede 
nå, og spre ryktet! Vi vil også denne gangen 
servere en varmrett + kaffe og kaker, og det 
vil bli et rikholdig program, blant annet skal 
Agnes Svelle (tidligere diakon i Ås og Eina) 
kåsere over temaet «Mitt liv som diakon». 

Vi tar imot påmelding til hyggekvelden fram 
til mandag 7. oktober (siste frist). 
Påmelding kan skje til menighetskontoret 
(960 98 320), til diakon Solveig (909 82 114), 
eller ved å skrive seg på liste som legges i 
våpenhuset i Raufoss kirke.

18 19   Nr. 3 - 2019  |  Ved kirkeporten



Rekke 1: Jørgen Lerum, Ørjan Sandum, June Hansen, Synne Birkelund, Kristine Hjartnes Kjeserud, Jørgen Heimdahl Stenberg, Vindir Mathias Johansen, 
Jennor Sivesindtajet
Rekke 2: kateket Gunnhild Hauge Bjørdal, Thea Flatebø August Trønnes Kjelsrud, Jan Rikard Aas, Maria Heggheim Berge, 
Sina Marie Tokerud Blæsterdalen, Henriette Nettum, Aina Malen Jakobsen, Thea Christine Kokkim, Iselin Johansen, sokneprest Dagfinn Follerås
Rekke 3: Ahmed McForster, Johannes Hager, Thale Lønhaug Huset, Hedda Huset, Thea Loe, Thea Marie Torkildsen, Liv Røstøen, Randi Dørum Haugen, 
Emma Fremstad, Annbjørg Lunde
Rekke 4: Andreas Løsengen, Mathias Mathisen Myrvold, Sebastian Bradahl, Sarunas Saltenis, Kristian Bekkelien, Lars Markus Isachsen, 
Even Granberg Strandbakken, Even Nauf Nereng, Håkon Brustuen Rebne

Raufoss konfirmanter 2019

Ås konfirmanter 2019

Rekke 1: Nilla Johanne Hoff. Kaia Norbeck, Anders Sangnæs, Sander Nyborg, Hannah Cobola Cole, Emma Værøy Svendsen, Ane Engejordet Larsen, 
Tobias  Holmlund  Presteseter, Silje Granum Holm.
Rekke 2: Arild Kjeilen (sokneprest), Marie Øydegard Bakkelund, Gina Marie Bergum-Sørensen, Malene Håkerud, Mari Fredrikstad, 
Anna Rosethaugen Næss, Vilde Midteng, Malin Beck Martinsen, Erik Vågsvoll (menighetspedagog.)
Rekke 3: Adrian Lunde, Celine Guttormsen Nygaard, Mia Hårstadsveen, Julie Zafira Draumås Klevan, Guro Valestrand Skolby, Hannah Strandlie, 
Miriam Grindstad Andersen.
Rekke 4: Jo Henrik Jansen, Bjørnar Morken, Jens Nereng, Preben Alexander Molund Lervold, Marius Tollefsrud, Anders Aarvold, 
Andreas Tokerud-Skaugrud, Mathias Fuglerud Bjørge, Telma Rustad Ertzgaard.
(Maja Sørlie var ikke med på bildet)
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Eina konfirmanter 2019

Rekke 1: Jonas Skumlien Sveen, Thea Sætra, Siri Thorsbakken, Daniel Heksum
Rekke 2: kateket Gunnhild Hauge Bjørdal, Ola Dokke, Henrik Strømsnes, sokneprest Berit Rinde

Fjordmesse ved Einafjorden 
tekst og foto Ingrid Dullerud

Tradisjonen tro ble det også i år, søndag 16.juni, 
holdt Fjordmesse ved Einafjorden. Mange hadde 
møtt fram på denne spesielle gudstjenesten. Høyde- 
punktet var at to barn ble døpt i fjorden. Foreldrene  
til det ene dåpsbarnet, Ulrik, Line S Lønhaug og 
Jøran Kalløkkebakken, fortalte at også den eldste 
sønnen deres, Jesper, ble døpt her for 3 år siden. 
Det synes de begge hadde vært så fint, og var glade 
for at Ulrik også skulle bli døpt her. Mamma Line 

har vokst opp rett i nærheten, og har mange gode 
barndomsopplevelser fra området.
Sokneprest Berit Rinde synes det er flott med  
friluftsgudstjeneste og å døpe barn på denne  
måten. Einaværingene vet å verdsette denne tradi-
sjonen. Etter gudstjenesten ble det servert kaffe og 
totenkringler, bakt av Kari Ringerud. Og jeg, som 
aldri har vært med på noe lignende, ble en opple-
velse rikere.

Storebror Jesper (3) tørker hodet til dåpsbarnet Ulrik Strand Kalløkkebakken
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Døpte
Ås
Ahmed Dauda Mcfoster
Henry Kvikstad-Jøndal
Mia Sveum Pedersen
Louise Furuseth Snipstad 
  (tilh.Søndre Land)
Oskar Tollefsen-Haug
Amelia Lundsten Pladsen
Filip Breivik 
  (tilh.Kolbu) 

Eina
Ulrik Strand Kalløkkebakken
Amalie Jensrud Heggernes

Raufoss
Lavrans Lundseng Gustad
 (døpt i Steinkjær kirke)
Gabriel Sørum Snekkerhaugen
Emilie Lykken Engevold
Ulrik Aaslund
Tilde Østberg Fjell
Emma Oline Aaslund
Nicholai Eng Hagen
Amelia Lundsten Pladsen 
  (døpt i Ås)
Mats Braathen Pladsen
Mina Engelien Skogen
Mikkel Helbostad Kyseth
Nora Nyborg Lauritsen
Emilia Lorgen
 (døpt i Borgund kyrkje)

Vigde
Ås
Aina Meyer og Knut Sigurd Felberg
Maren Torsvik og 
  Knut Håkon Bakken
Aina Larsen og Olaf Evenrud
Guro Linnerud Skogen og 
  Anders Østlien
Anne Kari Sivesind og 
  Henning Lindseth Åmot

Eina
Martine Sofie Vik og 
  Mathias Erdahl 
  Henriques Dos Santos
Renate Marie Brandt Hagen og 
  Jim Henrik Sølna

Raufoss
Marie Sofie Beatrice Collin og 
  Bjørn Erik Ness
Mari Hageengen og 
  Stian Amundsen
Navneet Randhawa Singh og 
  Mona Spernes
Yvonne-Yuki Nøkleby Sevilhaug og 
  Christoffer Gravdahl

Døde
Eina 
Lars Dyrud f. 1932
Anne Marit Slettum f. 1953 
Torfinn Nybakke f. 1934 
Rolf Kristian Pettersen f. 1940
  
Ås
Randi Huuse f. 1929
Inger-Johanne Smedshammer
  f. 1952
Else Smestad f. 1932 
Unni Irene Juel Sivesind f. 1946 
Gerd Nilsen f. 1927 
Sidsel Martinsen f. 1948
Ingolf Solhaug f. 1946 
Tor-Erik Schjerva f. 1950
Melvin Westlien f.1936
Hans Bjørn Valleseter f.1946
Astrid Jorunn Skauger f.1938
Mikkjel Nordstrand f.1928

Raufoss
Rolf Dahlen  f.1932
Ninni Johanne Skauvik  f.1919
Trond Malmedal  f.1958
Signe Johansen  f.1931
Helge Hagen  f.1936
Svein Thompson  f.1936
Solveig Østberg Nilsen  f.1933
Edgar Milward  f.1936
Sonja Andreassen  f.1933
Thor Sverre Hofsten  f.1967
Inger Friis  f.1928
Harald Nordli  f.1946
Rolf Kristian Pettersen  f.1940
Gunhild Kjelsrud  f.1930
Kari Olaug Fjeldstad f.1933
Ketil Løvlien  f.1958
Tordis Wernsen f.1940
Betzy Marie Nordby f.1921
Kai Morten Granlund f.1972
Kaare Ertzgaard f.1936
Arnfinn Sandmo f.1940

Slekters gang
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Diakonens hjørne

Livsglede for eldre – hva er det?
tekst Solveig Haugen Tusvik foto Bjarne Kjartan Thaule

Fire ganger i året har vi «Sangstund med nogo attåt»  
på Raufosstun. Da stiller vi opp, hele diakoniutval-
get i Raufoss menighet, med diakonen i spissen, og 
starter samlingen med å servere bløtkake og kaffe 
til de beboerne som møter fram i dagligstua. Fram-
møtet varierer, men stort sett er vi rundt 30 stykker 
på sangstundene. Samtidig som vi serverer kaffe og 
kaker, får vi mange hyggelige samtaler. Etter kaffen 
er det allsang. Vi synger fra «Den grønne sangboka» 
(«Syng med!»), og helst de gode, gamle sangene, 
som mange husker fra sin barndom. En av våre 
flinke, frivillige pianister sørger for godt tonefølge 
til sangen. Innimellom hører vi gjerne på litt opp-
lesning eller en god historie. Til slutt har vi utlod-
ning. Gevinstene er helst noe godt spiselig, eller  
fine blomster som kan pynte opp på rommet.  
Etter en drøy time takker vi for oss, stua tømmes, 
vi rydder etter oss – og er utrolig takknemlige for 
at vi får være med på dette tiltaket! Dette oppleves 
som hyggelig, meningsfylt og riktig. Hvorfor? Har 
det noe med «livsglede» å gjøre?
I diakonien i vår kirke snakker vi mye om «Inklude-
rende fellesskap» og «Nestekjærlighet». Det er to 
av hovedoverskriftene i vår lokale plan for diakoni. 
Alt vi driver med i kirkens diakoni, bør være preget 
av disse verdiene. De sier noe viktig om hvordan  
diakonien kan fungere som «kirkens hender og føtter».  
For troen sitter ikke først og fremst i hodet. Det hjelper  
ikke med fine ord og solide kunnskaper, om ikke våre 
liv vitner om den Herren som vi tilhører og tjener. Han  
som vasket disiplenes føtter før det siste måltidet. 
Han som aldri fordømte, men som reiste mennes-
ker opp og ga dem et nytt liv med ny verdighet og 
nye muligheter. Han som så og brydde seg om alle, 

også dem som ellers ble oversett eller undertrykket 
eller tråkket på. Det handler om det kristne men-
neskesynet. Det som lærer oss at et menneske ikke 
skal verdsettes etter hva det kan prestere eller bidra 
med, men ene og alene som uendelig verdifullt og 
elsket av Gud. 
Hvem er det i vår menighet, i vårt samfunn, i våre 
nabolag, på våre skoler og arbeidsplasser og insti-
tusjoner – i vår kommune – som særlig trenger å bli 
sett, inkludert og tatt inn i fellesskapet? Svaret på 
dette vil sikkert variere, alt etter hvem vi spør. Kan-
skje skulle vi spørre hverandre om dette litt oftere?
I dag har jeg lyst til å løfte fram en gruppe som jeg 
omgås en del, og som jeg blir mer og mer opptatt 
av – og glad i: De eldre. De som har levd et langt og 
ofte strevsomt liv. De som ofte begynner å slite med 
dårlig helse, som blir mindre mobile og mer avhen-
gig av andres hjelp. Som ofte blir «den etterlatte» 
når en kjær livsledsager går bort. Som opplever at 
dagene blir lange og ensformige, og at familie og 
venner har det for travelt til å besøke dem så ofte. 
Mange institusjoner arbeider aktivt for at deres 
beboere skal oppleve nettopp «livsglede» på sine 
gamle dager, ved å møte deres kulturelle, åndelige 
og sosiale behov. Men de trenger hjelp av oss. 
Jeg tror at diakoniutvalget i Raufoss er med å 
spre «Livsglede for eldre» når vi har sangstund på  
Raufosstun. Som ett av (forhåpentligvis) flere tiltak 
blant en sårbar gruppe, som både trenger og fortje-
ner å bli sett, inkludert og verdsatt. Og jeg våger å 
tro at Vårherre ser ned på oss med et stort smil når 
vi synger «Du ska få en dag i mårå» med våre rustne 
stemmer!
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

NORMISJONSMØTER
Kirkekjeller`n, Raufoss kirke.
Tirsdag 24.sept kl.19.00
Bibeltime v/ Dagfinn Follerås
Tema: Gudsbilde og selvbilde
Tirsdag 29.okt kl.19.30
Vi besøker Vindingstad Normisjon 
i Engehaugen kirke
Tirsdag 19.nov kl.19.00
Møte v/ Peder Amund Lunde
Tirsdag 10.des kl.19.00
Adventmøte.
Ståle Sandbekken og Vindingstad 
Normisjon besøker oss.

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter kl. 12.00 
en onsdag i måneden.Ta med en 
liten ting til utlodning. 
11/9 Dagfinn Follerås
9/10 Eva og Hans Gjesdal
13/11 er det trekningen av det 
store lotteriet. Klara Myhre. 
Vi begynner med bevertning av 
god formiddagsmat. Utlodning, 
opplesning, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkommen. 
Hilsen Margrethe Diakon og 
gode hjelpere i Ås menighet.

BABYSANG
19.september er det oppstart 
babysang kl.11 på Menighets-
senteret på Reinsvoll. Sjekk 
siden 'Babysang/småbarnstrall 
Vestre Toten' på Facebook

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
vi starter fra Ås menighetssenter 
kl.12.00. Etter gåturen tar vi en 
kopp kaffe og hygger oss. 
4. 18. og 25. september
2. 16. og 23 oktober
6. 20. og 27. november
4. og 11. desember 
Velkommen til alle!

Oppslagstavla
SPRELL LEVENDE
Ca 5 år og oppover.
Samlinger i Kirkekjeller’n,
Raufoss kirke annenhver
Torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling – aktivitet – kvelds-
mat.
Mulighet for en kaffe-/tekopp
og uformell prat for foreldre (og
småsøsken) som følger barna.
12. og 26.sept,
10. og 24. okt
7. og 21.nov

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
kl.11 – 13,  mandager
2.september - Ingebjørg Stubø
sang v/ Åse Berit Rognstad og 
Bodil Engelien 
7.oktober - Oddvar Hansen 
4.november - Else Stensrud 
2.desember - adventsprogram v/
Mari Grimsbø og Solveig H. Tusvik.
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
synger, har utlodning og andakt.
Arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl. 12.00 på 
Helsehuset, Eina.
Unntatt når det er pensjonistfore-
ning. 
Datoer denne høsten;
5. 12. og 19.september.
3. 10. 17 og 31. oktober.
(Biskopen kommer 31.oktober ) 
7. 14. og 28. november. 
5. desember.
Arr: Diakoniutvalget på Eina

JORDVENN
6.september kl.17-20. Fremmøte i 
gamma på Steffensrud. Se Trygg 
Tro på s.16 for mer info.

LYS VÅKEN
30.nov-1.des. for deg som går i 
6.klasse i Ås, Eina og Raufoss 
kirke. Se Trygg Tro på s.16 for mer 
info.

SPRÅKKAFÉ 
Å legge til rette for inkluderende 
fellesskap er et viktig diakonalt an-
liggende. Raufoss menighet ønsker 
å bidra til integrering av nye bosatte 
på Raufoss.

Datoene videre utover høsten blir; 
28. sept, 19. okt, 16. nov og 7. des. 
Kl. 11.00 på Frivillighetssentralen, 
Raufoss.

TEMAKVELD  
«I MØTE MED SORGEN»
En kveld for deg som har mistet  
noen som sto deg nær, eller 
synes temaet er aktuelt.
Ås Menighetssenter, Reinsvoll 
onsdag 23. oktober kl. 18.00
”Sorg og sorgreaksjoner” ved 
Prest Dagfinn Follerås
Det blir sang, bevertning og 
anledning til spørsmål.
Det vil også bli tilbud om 
samtalegruppe for etterlatte 
senere i høst. Vi ønsker at det 
blir en god kveld for alle frem-
møtte.  
Hilsen diakonene i Vestre Toten. 
 Hjertelig velkommen!

DAGSENTERET PÅ EINA
er et tilbud på Helsehuset, Eina 
der man kan komme på manda-
ger og få kjøpt formiddagsmat 
og middag for kr. 70.- Vi synger, 
trimmer og har det utrolig kjekt 
sammen. 
Det er bare å møte opp og bli 
med, for det er plass til flere 
rundt bordene.
2. 9. 16. 23. og 30. september
7. 14. 21. og 28. oktober
4. 11. 18. og 25. november
2. 9. og 16. desember. 
Hjertelig velkommen!

BARNEKOR 
28.august er det oppstart for 
barnekoret i Ås kirke.


