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– endelig er ventetiden over

EINA KIRKE
I NY DRAKT
– et resultat av
lokalt samarbeid

Pilegrim på Toten
– bli bedre kjent med pilegrimsleden i ditt nærområde

VELKOMMEN

MENIGHETENE I VESTRE TOTEN
RAUFOSS MENIGHETSKONTOR
Kirkevegen 4, 2830 Raufoss.
Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Brita Marie Heggelund
- menighetssekretær/daglig leder Raufoss
bh936@kirken.no | 960 98 320 / 410 17 952
Arild Kjeilen - sokneprest Raufoss
ak952@kirken.no | 960 98 326 / 996 47 857
Solveig Haugen Tusvik - diakon Raufoss 			
sh588@kirken.no | 960 98 325 / 909 82 114
Erik Torp - kirketjener Raufoss
et754@kirken.no | 960 98 327 / 958 74 000
Sindre Hovland - kantor Raufoss 				
sh245@kirken.no | 960 98 324
Åsmund Dannemark - menighetspedagog			
ad677@kirken.no | 960 98 323
Jørund Grimstveit - leder Raufoss menighetsråd
jorgrim@online.no | 415 10 005
ÅS OG EINA MENIGHETSKONTOR
Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 Reinsvoll.
Kontortider: tirsdag – torsdag kl 10-14
Hilde Torkehagen Skumsrud
- menighetssekretær/daglig leder Ås og Eina
ht436@kirken.no | 960 98 330
Berit Rinde - sokneprest Eina
			
br457@kirken.no | 416 09 418
Dagfinn Follerås - sokneprest Ås				
df592@kirken.no | 960 98 334 / 412 66 095
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina 		
mv934@kirken.no | 960 98 332 / 916 46 131
Håvard Amlie - kirketjener Ås 			
ha644@kirken.no | 960 98 337 / 909 35 407
Øystein Guttormsen - kirketjener Eina 			
og398@kirken.no | 960 98 338 / 922 40 104
Gunnhild Hauge Bjørdal - kateket Ås og Eina 		
gh995@kirken.no | 960 98 333 / 991 07 488
Anne Karin Gresbakken - kantor Eina 			
ag459@kirken.no | 482 23 793
Oskar-Magnus E. Stende - organist/menighetsmusiker Ås
oe595@kirken.no | 922 66 391
Lars Arne Mjørlund - leder Eina menighetsråd 		
larsarne@mjorlund.no | 958 01 232
Ole-Jakob Dyrnes - leder Ås menighetsråd 		
oljdyrne@online.no | 977 06 318
VESTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss.
Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Gunnstein Endal - kirkeverge 			
		
ge878@kirken.no | 960 98 321 / 920 42 659
Kari Tromsaasen Rian - sekretær (tirs-tors 09-14.30)			
kr685@kirken.no | 960 98 322
Einar Solbrækken - driftsleder 					
es829@kirken.no | 960 98 319 / 908 88 929
Gunnhild Hauge Bjørdal - leder for Trosopplæringen
gh995@kirken.no | 960 98 333 / 991 07 488
Ole-Jakob Dyrnes - leder fellesrådet 			
oljdyrne@online.no | 977 06 318

Hvorfor sitte inne
når alt håp er ute?
Sett opp mot den pågående pandemien er det bra
å være ute. Det er i alle fall en sannhet i at det er
bedre å komme seg ut, enn å låse seg inne, sett
i et folkehelseperspektiv. Dette gjelder mental
helse, så vel som fysisk helse. Mange har i løpet
av sommeren opplevd Norge og sine egne
lokale turmuligheter, ikke nødvendigvis for første gang, men kanskje på en ny måte? Visste du
forresten at deler av Pilegrimsleden fra Oslo til
Nidaros (Trondheim) faktisk går gjennom kommunen
vår? Det er riktignok ikke lange stubben, men vel
verdt å utforske om du vil ut på tur. Menighetsbladet sendte en utfordring til Pilegrimsfellesskapet
RiHaTo om å fortelle litt om konseptet pilegrim, og
om leden som går over Toten. Konfirmantene i Vestre Toten har også fått et forhold til pilegrim gjennom undervisningen de har hatt. Og nå er endelig
tiden inne for at årets konfirmanter skal få gjennomført konfirmasjonsfeiringen, om enn i litt andre
former enn det de kanskje hadde sett for seg. Dette
kan du lese mer om i dette nummeret.
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PILEGRIMSSANG
Svøp kappen om din skulder og ta din vandringsstav,
så søker vi de gamle, glemte stier
som visker mellom steiner under kratt av lyng og lav
og kanskje kan vi høre hva de sier.
Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå,
mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå.
og stien må vi alle gå alene.
Erik Bye

Koronasituasjonen hos oss
Vi er inne i en krevende tid, alle merker Koronatiltakene
som begrenser oss. Kirka er intet unntak, vi tar vår del av
den nasjonale dugnaden.
Siden denne epidemien startet har vi i kirka sett på prostiet
som vår naturlige enhet å forholde oss til, her skal vi ha ensartede og gode tiltak som alle kjenner igjen. Samarbeidet
lokalt med kommunelegene er veldig godt og vi opererer
innenfor de rammene som er gitt fra sentrale myndigheter.
Fortsatt gjelder følgende:
• Alle grunnleggende hygieneregler opprettholdes
• Håndvask, desinfeksjon, avstandskrav og at syke ikke
kan delta i arrangementer opprettholdes
• Det vil fortsatt ikke være servering på større arrangementer
• Færrest mulig i kontakt med berøringsflater, utstyr, osv
• Det utføres nødvendig renhold mellom og etter arrangementer
I samarbeide med kommunelegen har vi bestemt at noen
av de faste aktivitetene kan starte opp igjen. Det er laget
egne «kjøreregler» som den ansvarlige leder må følge for
at dette skal kunne skje:
Raufoss kirkekjeller:
• Formiddagstreffet
• Ungdomsklubben
• Vestre Toten Y’s Men
• Normisjon

Ås Menighetssenter:
• La beina gå la hjertet slå
• Formiddagstreffet

tekst Gunnstein Endal

Eina menighet:
• Torsdagskaffen på Helsehuset

«Sprell Levende» kan foreløpig ikke starte. For Trosopplæringen vil det være egne regler.
Lokaler kan ikke ha arrangementer med flere deltakere enn
forsvarlig ut fra avstandsregelen.
Kirketjenerne har undersøkt hvor mange vi kan ha plass til i
hver kirke (maksimalt 200).
• Eina:
36 besøkende
• Ås: 		
70 besøkende
• Raufoss:
63 besøkende
I tillegg kommer medvirkende (ansatte, musikere, begravelsesbyrå, kirkeverter, osv)

«Kan det snu snart?»
Vi håper det. Følg med på våre nettsider (www.kirken.no/
vestretoten) og menighetenes Facebooksider.
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Eina kirke i ny drakt

Foto: Hege Tokerud

PORTRETTET

Tekst Hege Tokerud

ODD OG ARILD STRANDBAKKEN
Byggmestere

ENGEBRET NORDENGEN
Kunstsmed

Utgangspunktet for oppgraderingen var et ønske om toalettfasiliteter i Eina kirke, og i 2017 startet arbeidet med å se
på muligheten for dette. Eina kirke er en langkirke som
opprinnelig ble oppført i 1890. Byggverket er av tømmer,
hugget i Prestmarka og fløtet over Einafjorden i sin tid, og
kirka bærer i dag preg av den storstilte restaureringen som
ble gjort ca 1959. Det var et ønske om å beholde egenarten til kirka i størst mulig grad, noe som la en del praktiske
føringer for arbeidet. Underveis i mulighetsstudien ble det
avdekket flere oppgraderingsønsker, og prosjektet endte
til slutt opp med at kirka ble oppgradert med to tilbygg,
nytt tak, ny trapp med varme og skiferfliser i våpenhuset.
Gravingen startet i april 2018, og det var Odd og Arild
Strandbakken som hadde ansvaret for utbyggingen. - Kirka
vår er et bygg som betyr mye for oss og einaværingene,
så derfor var vi nødt til å ta denne jobben slik at vi var helt
sikre på at det ble bra, forteller de to byggmestrene fra
Eina som for øvrig også er søskenbarn og naboer. - Sist
Eina kirke hadde en større restaurering var i 1959. Dette
var en jobb faren min tok del i, forteller Arild, noe de også
fant bevis for; da de skulle rive den ene ytterveggen fant
de to treklamper signert Magne K. Bjørnerud og Haldor

4

Ved kirkeporten | Nr. 3 - 20

Strandbakken, datert 28-4-1959. Og for de som ikke er så
godt kjent med slekter og slekters gang på Eina, så er det
verdt å merke seg at Magne Bjørnerud er svigerfaren til
Odd og Haldor Strandbakken er far til Arild, så ringen var
på en måte sluttet. - Det var veldig artig, og før vi tettet
igjen veggen skrev vi ned en liten hilsen fra 2019 og la treklampene tilbake i veggen.
Våpenhuset fikk en oppgradering med varmekabler og
skiferfliser, mens arbeidet med å skifte taket var en hakket
mer luftig jobb for de to byggmestrene. I tillegg fikk kirka,
kirkestua og Folkvang nytt kloakkanlegg hvor Magne
Sveen AS utførte arbeidet.
På forsiden av kirka ble den nye handicaprampa og trappa
støpt. Med et nytt rekkverk utformet av Einas egen kunstsmed, Engebret Nordengen, har også kirka fått en unik og

Arild (t.v.) og Odd viser frem hilsenen fra 1959 som dukket opp da de
startet arbeidet i våpenhuset.

PORTRETTET

praktisk innramming. - Tegningene for handicaprampa er
etter forskrift fra riksantikvaren, mens rekkverket er inspirert
av opprinnelige tegninger. Jeg har laget samme type rekkverk i blant annet Kolbu kirke, og har utviklet en spesiell
teknikk for å få det til. Det nøysomme arbeidet har foregått
i verkstedsmia til Engebret hjemme på vestsida, og det har

Uten velviljen fra entreprenørene, og
all dugnaden som ble lagt ned, hadde
dette blitt utfordrende å fått til.
medgått mange timer med dyp konsentrasjon, tålmodighet og presisjon – som han har gitt i gave til Eina kirke. Som
Einas egen kunstsmed og femte generasjon smed var han
en foretrukket og selvsagt person å spørre til arbeidet - til
tross for at han hadde rundet 82 år da arbeidet påstartet.
- Det er givende å utforme gjenstander til kirka, utdyper
Engebret. - Jeg var også med på den store restaureringen
som ble gjort i Eina kirke i 1959, og laget blant annet håndtak og beslag på ytterdørene. Jeg husker arbeidet godt,
det foregikk mens jeg gikk i lære i smedfaget på Voss. I
tillegg til rekkverket har også kunstsmeden utformet det
meste av gjenstander i smijern inne i kirka, som lysestaker,
prosesjonskors og den store globen. - Glober har jeg laget
flere av, og de finnes i kirkerom over nesten hele Toten.
- Det er klart at kirka betyr mye for oss og at arbeidet har vært

moro å ha tatt del i, stemmer Odd og Arild Strandbakken i.
- Kirka er en samlingsplass som rammer inn livets viktigste hendelser, og vi er ydmyke over tilliten og ansvaret vi
hadde med denne jobben.
Prosjektet lot seg gjennomføre takket være godt samarbeid.
Lars Arne Mjørlund, leder av menighetsrådet i Eina Kirke,
er full av lovord når han forteller om innsatsen til entreprenørene og bygdefolket: - Uten velviljen fra entreprenørene,
og all dugnaden som ble lagt ned, hadde dette blitt utfordrende å få til.
- Arbeidet startet opp med at det ble laget et skisseprosjekt, som videre ble tegnet ut og bearbeidet av Geoplan
3D AS og det ble utarbeidet et budsjett sammen med kommunen, fellesråd og menighetsrådet. Det ble vedtatt en
tredeling på den økonomiske rammen på 1,2 millioner kroner eks mva. I tillegg kom kostnaden med å legge nytt gulv,
og total kostnad for Eina menighetsråd kom på 350.000 kr.
- Totalt brukte Eina Menighetsråd 150.000 kr via driften og
innsamlede midler i byggeperioden, mens resten av summen ble dekket av dugnad og gaver både fra firmaer og
enkeltpersoner, utdyper Lars Arne. - Jeg ønsker på vegne
av Eina menighetsråd å takke alle velvillige hjelpere, håndverkere og entreprenører som var med på prosjektet – uten
dere hadde ikke kirka vår blitt så flott som den er blitt nå!

Engebret Nordengen med smijernsrekkverket og lysgloben han har utformet for Eina kirke.

Det nye inngangspartiet med tilbygg.

TAKK FOR INNSATSEN - Følgende har hatt en stor rolle i byggearbeidene, og vi ønsker derfor å gi dem en stor takk!
Odd og Arild Strandbakken
Hovedentreprenør for utbyggingen
Leif Strandbakken
Gravearbeid for trapp og tilbygg
Magne Sveen AS
Nytt kloakkanlegg og asfaltarbeider
Brødrene Stensrud AS
Nye takrenner og nedløp

Harald Koll Hansen & Sønn
Nytt gulv i våpenhus og skiferarbeid
Rørlegger Øyvinn Holte AS
Rørleggerarbeid
Bravida AS
Elektrikerarbeid
Engebret Nordengen
Nytt rekkverk på utvendige trapper

Dugnadsgjengen
Det er blitt utført mange dugnadstimer på prosjektet, og vi vil takke alle
som har deltatt på dugnader i forbindelse med utbyggingen!
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HOVEDSAKEN

Pilegrim over Toten

Fra gapahuk ved Einafjorden. Foto: Bodil Øfstaas Johansen

Pilegrim er blitt et ord vi gjerne bruker om oss selv. Det er presist nok til at vi vet hva
vi snakker om, fylt med positive følelser, men likevel rundt nok til at hver og en av
oss kan legge i det som er viktig for oss selv.
PEDER GJERDRUM

Leder av RiHaTo
Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten
For meg sikter en pilegrim mot et mål, enten en tanke han vil
gå seg til klarhet i, eller et sted å søke mot – gjerne
sakralt. Pilegrimen er mer målrettet enn en turist. Tiden er underordnet, han haster ikke,
men har også mer fremdrift enn en som
spaserer. Pilegrimen er fremfor alt åpen
for nye inntrykk, fra egne sanser, kulturelle, sosiale, fra omverdenen – en som
leter etter svar for seg selv. En pilegrim
definerer selv innholdet i sin vandring:
Han går på sine egne premisser. Så er det
likevel gjerne et snev av romantisk nostalgi:
Vi føler tilhørighet med forfedrene og med
medkristne fra tidligere tider og andre steder, vi
blir innlemmet i en stor bevegelse.
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Hovedleden i Norge går mellom Oslo og Trondheim. For
oss går den viktigste grenen over Krokskogen, Ringerike,
Hadeland og Toten, opp langs Mjøsa til Lillehammer og
videre opp Gudbrandsdalen. Der det er praktisk mulig, følger leden gamle vegfar, således Kjølvegen gjennom Vestre
Toten fra Brandbu over Einavollen fram til delet mot Østre
Toten. Kryssing av, og en liten stubb langs, Rv 4
ved Einavollen kan være et svakt punkt.
Det er en ganske variert bruk av leden.
Den er selvsagt en gjennomgående forbindelse for de vi gjerne kaller langvandrere, de som går dagevis i strekk, ofte
med Nidaros som mål. Men bruken er
antagelig vel så stor for lokale dagvandrere;
dette selvsagt også fordi leden følger disse
farene som har vært brukt fra gammelt av.
Leden merkes og holdes ryddet i et samarbeid mellom den enkelte kommunen og
Pilegrimssenteret. Ikke all trafikk langs leden er pile-

HOVEDSAKEN

grimsvandring. Pilegrimen er selvsagt heller ikke bundet til å følge leden, selv om leden kan være et praktisk
hjelpemiddel, en velegnet og grei trase å ta seg frem
langs. For pilegrimen er det likevel underordnet hvor
han går bare han kommer fram. F.eks. ser vi ofte at lokale
menigheter eller konfirmantgrupper kjenner og bruker
egne leder fram til sin egen kirke.
Leden går et ganske kort stykke gjennom Vestre Toten, i
den helt søndre delen. Fra Teiterud går leden, dvs. Kjølvegen, gjennom skogen til vi møter Kolbulinna ved kommunedelet og videre fram langs veger og gutuer til
Dyste. Her sto det fra gammelt en stavkirke, beskrevet

Pilegrimen er fremfor alt åpen
for nye inntrykk, fra egne sanser,
kulturelle, sosiale, fra omverdenen en som leter etter svar for seg selv.

bærer det utover. Lenaelva krysses på den gamle Håjenbrua. Leden går øst for Lena sentrum opp til Hoffsvangen,
Totens gamle kulturelle sentrum, med kirken, prestegården
og den nye Bygdestua. Ved siden av sine «daglige oppgaver» tilbyr Bygdestua gjestfri service til langvandrende
pilegrimer.
Ved Hoff finnes et eget pilegrimsmiljø, hvor det bl.a. flere
år har vært arrangert vandringer på Kristi Himmelfartsdag.
Fra Hoff kan man også gjøre en behagelig vandring, en
avstikker ned til Balke kirke. Leden fortsetter imidlertid
nord-østover. På Apelsvoll er det satt ut en ny «Tankeplass», her med motiv Enmannsstien. Leden fortsetter til
Kapp og videre nord til Gjøvik, Biri kirke og Fluberg. Neste
tankeplass, Inverted Bridge, finnes på Vingnesbrua. Også
Skibladner inngår i nettet av pilegrimsleder; mange velger
å ta seg over til Domkirkeodden eller opp til Lillehammer
for å fortsette vandringen derfra.
Lykke til og god vandring!

som nedlagt av biskop Jens Nilssøn fra hans visitasreiser
på 1590-tallet. Alteret, murt av kvaderstein, har hele tiden
vært bevart og er nylig restaurert.
En fin vandring, kanskje en kveldstur, kan være fra Einavollen opp bakkene til Høgkorset på det høyeste punktet,
en tur på omtrent tre kilometer. Her er det satt opp tre kors
på det stedet man antar det sto kors da samme biskop
Jens Nilssøn dro gjennom våre bygder. Her er det også
benker for den som vil ta seg en rast. Vil man forlenge
turen, har nasjonale pilegrimsmyndigheter og fylket ordnet
med en «Tankeplass», et kunstverk, på høydedraget langs
Kjølvegen mellom Høgkorset og Blokkhus. Installasjonen
er gitt navnet Roten. Den ligger like inntil leden og er ment
å berike vandrerens opplevelse.
Mange pilegrimer tar til takke med enkel innkvartering. I
sydenden av Einafjorden er det satt opp en gapahuk. Her
gjelder «førstemann til mølla», eller kanskje får du et fruktbart møte ei natt på en brisk under felles tak med en medvandrer? Det er også satt ut en benk for rast og måltider.
Kirken har hele tiden vært pådriver og gitt kontinuitet til
pilegrimsbevegelsen. Det er derfor naturlig at leden går
innom kirkestedene under-veis. Kolbu kirke er kanskje mest
kjent for sin «katekisme-altertavle», utført i Luthers ånd for
å opplyse lesekyndige protestanter. Kolbu har også en pen
og velstelt kirkegård. En høvelig søndags-vandring kan
være å starte med gudstjeneste i Kolbu og så etterpå vandre de seks kilometerne til Dyste.
Fra Kolbu kirke fortsetter leden videre nord-østover forbi
Glåmen med vidt utsyn over frodig Toten-landskap. Så

En hvilebenk for pilegrimsvandrere ved Einafjorden.
Foto: Bodil Øfstaas Johansen

N Y T T I G E K O N TA K T E R
Pilegrimssenter Granavollen - pilegrimsleden.no
Pilegrimssenteret gir bistand og nyttig info for
vandrere, bl.a. om overnattingssteder.
Pilegrimsfellesskapet RiHaTo
e-post:rihato@online.no
v/Peder Gjerdrum tlf. 92286622.
Vi samarbeider med Pilegrimssenteret.
Meld deg på mailingliste for info om forestående
vandringer.
Bygdestua på Hoffsvangen
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MILJØ

Veien blir til mens du går
Pilegrimsvandringer er en aktivitet som flere og flere velger. Blant alle tilbud med luksus og fasiliteter, så foretrekker noen landeveisstøvet, elvesuset, sauetråkket og fjellryggen. Tråkking på grus med stein i skoen og gnagsår
på hælen, trumfer fornøyelsesparken eller shoppingbyen.
I dagens samfunn kan man reise hurtig fra A til B, likevel
ønsker noen å traske i langsomt tempo på en kronglete
sti, slik at reisen blir så lang som et helt alfabet. Kanskje er
det nettopp vår travle hverdag med raske skifter og hurtige
avgjørelser som gjør at flere finner noe de søker i en indre
ro og en ytre reise i form av en pilegrimsferd.
Ordet pilegrim kommer fra det latinske ordet «peregrinus» som betyr fremmed. I middelalderen fikk ordet også
betydningen «en person som vandrer fra sted til sted».
Fra å skulle være en bot for grove synder, er pilegrimsreisen blitt mer en utviklingsreise eller å kunne ha en åpen
og individuell betydning. Mange er søkende, men uten å
vite helt hva de søker. Hva som motiverer den enkelte til
en pilegrimsvandring varierer, men i religiøs sammenheng
har viktige pilegrimsmål vært Santiago de Compostela,
Jerusalem eller Roma. Her på hjemlige trakter er det mange
pilegrimsleder å velge mellom, som Borgleden, Valldalsleden, Østerdalsleden eller den som går gjennom våre
trakter; Gudbrandsdalsleden. Denne leden var hovedveien
til Nidaros i gamle dager. Her kan man finne historisk
viktige steder, gravminner og tradisjonsrike overnattingsplasser der man kan sove i bygninger som har huset vandrere siden 1300-tallet.
Hva kan de fortelle oss, disse iherdige vandrerne? Rømmer
de fra en ting og flykter de til noe annet? Mange sier at
de enkle tingene; som å få tatt av seg skoene, få vasket

Foto: Bodil Øfstaas Johansen

8

Ved kirkeporten | Nr. 3 - 20

tekst Veslemøy Linde

seg og spist et godt måltid, er det som betyr noe når man
vandrer. Bekymringer som en hadde før man dro forsvinner
underveis. Andre kan fortelle at de får en svimlende følelse
av frihet – en slags lykkerus over at det vante og trivielle blir
overlatt til andre og man kan gjøre som man vil. Noen føler
at reisen er forutbestemt og derfor en del av et større bilde
og en virkelighet utenfor deres egen makt men som de er
nysgjerrige på å delta i. På en måte gir vannblemmenes
smerte og de såre føttene, plagene i ryggen og merkene
etter den tunge sekken en slags betaling for alt det fantastiske de får oppleve. Samholdet mellom menneskene som
treffer hverandre på reisen er i mange tilfeller unikt og de
flotte naturopplevelsene er noe man tar med seg for resten
av livet. De beskriver en reise tilbake i tid, men også fremover i tid til det uendelige og hellige.
Både i Norge og enda mer i andre land hvor større menneskemasser valfarter, er det fokus på ansvaret for livsmiljøet på planeten. «Alliance of Religions and Conservation»
er en organisasjon som arbeider for Grønne pilegrimsbyer.
Pilegrimene bevisstgjøres ansvaret sitt i miljøet de er en del
av. Plastflasker er erstattet av gjenbrukbare flasker og ligger
ikke lenger spredt langs Caminoen mot Santiago. Rundt
omkring i verden realiseres ulike tiltak som har utspring i
pilegrimsfarerne. På kirken i St. Albans katedralen i England
har man startet med solfangere for å få fornybar energi.
Overnattingssteder med miljøsertifikater blir bevisst valgt av
vandrerne. Planer ble lagt for å rydde opp i forurensede
Kidron Valley som er inngangsporten for pilgrimene til
Jerusalem. Arbeid med å få til fornybar energi til byenes
trafikklys og gatelys er gjennomført. Mange steder har det
spredt seg en grønn bølge parallelt med dønningene av
pilegrimer som vandrer gjennom Europa i vennligsinnede
horder. Det å vise i praksis at man forvalter skaperverket på
en ydmyk måte blir en del av det helthetlige budskapet.
Det å i fellesskap sørge for å verne om naturen blir en del
av fellesskapet og religionsutøvelsen. Den aller mest miljøvennlige reisemåten av alle er dette – fremkomstmiddelet
egne føtter.
Pilegrimsvandrere i Norge og andre land forteller at de blir
møtt med respekt, vennlighet og omtanke. Mange har vært
urolige og utrygge i forkant med bekymring både for sikkerhet, praktiske ting som om man vil finne veien, steder å
overnatte eller for å orke å gå. Bekymringene forblir for de
fleste bare bekymringer og ikke reelle problemer. Du kan
selv se etter symbolet for pilegrimsleden, St. Olavs merket,
og planlegge din helt egen reise. Av de ni oppmerkede
pilegrimsveiene vi har i Norge leder alle til Nidarosdomen
og Olav den Helliges grav.
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Planlegger du stor/liten fest, møte elle

Da er KLØVERTUN eller KLØVERHEIMEN, Bøverbr

GUDSTJENESTER

Her er gudstjenestelista for tiden fremover. Alle
arrangement er foreløpig begrenset til 70 personer i
Ås kirke, 63 personer i Raufoss kirke, og 36 personer
i Eina kirke.
Følg med på eventuelle endringer på oppslag på

SØNDAG 6.SEPTEMBER

SØNDAG 27.SEPTEMBER

SØNDAG 18.OKTOBER

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl.10.00, 11.00,
12.00, 13.00 og 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark

Raufoss kirke kl.13.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås
Menighetsmøte etter gudstjenesten.
SØNDAG 13.SEPTEMBER

15. søndag i treenighetstiden
Fil 1,9-11

Stenberg kl.11.00
Friluftsgudstjeneste
Dagfinn Follerås, Arild Kjeilen,
Margrethe V. Nedregård
NB! Ta med egen kirkekaffe
Eina kirke kl.11.00
Høymesse
Berit Rinde
Menighetsmøte etter gudstjenesten
SØNDAG 20.SEPTEMBER

16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31-37

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/Høsttakkefest
Solveig H. Tusvik
Ås kirke kl.11.00
Diakoniens dag
Dagfinn Follerås
Margrethe V. Nedregård
LØRDAG 26.SEPTEMBER

Raufoss kirke kl.10.00, 11.00,
12.00, 13.00 og 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark
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tavlene ved kirkene, på nettsida kirken.no/vestretoten
og på Facebook-gruppene til de ulike menighetene.
Følg også med på annonsene i Oppland Arbeiderblad
for oppdatert informasjon vedrørende gudstjenestene.
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17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17-29

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste
Ole Jakob Dyrnes
Eina kirke kl.11.00
Høsttakkefest
Gunnhild Hauge Bjørdal
LØRDAG 3.OKTOBER

Ås kirke kl.11.00 og 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.10.00, 11.00,
12.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Berit Rinde, Gunnhild H.Bjørdal
SØNDAG 4.OKTOBER

18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14-17
Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse/Gullkonfirmanter
Arild Kjeilen
Ås kirke kl.10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås, Gunnhild H.Bjørdal
SØNDAG 11.OKTOBER

Kl.11.00
Messe for lindrende nærvær,
pga. Covid-19 gjennomføres denne
som en digital gudstjeneste

20. søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5

Ås kirke kl.11.00
Høsttakkefest
Dagfinn Follerås
SØNDAG 25.OKTOBER

Bots- og bønnedag
Luk 13,22-30

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen
Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås
Eina kirke kl.11.00
Høymesse, gullkonfirmanter
Berit Rinde
SØNDAG 1.NOVEMBER

Allehelgensdag
Matt 5,1-12

Raufoss kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste
Arild Kjeilen, Solveig H. Tusvik
Ås kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste
Dagfinn Follerås,
Margrethe V. Nedregård
Eina kirke kl.18.00
Allehelgensgudstjeneste
Berit Rinde, Margrethe V. Nedregård

GUDSTJENESTER

SØNDAG 8.NOVEMBER

23. søndag i treenighetstiden
Mark 10,28-31

Ås kirke kl.11.00
Jazzgudstjeneste
Dagfinn Follerås

FREDAG 27.NOVEMBER

Raufoss kirke kl.16.30
Familiegudstjeneste. LysVåken
Gunnhild H.Bjørdal, Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Presentasjon av konfirmanter
Arild Kjeilen. Åsmund Dannemark.

Eina kirke kl.11.00
Høymesse
Berit Rinde

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste
Ole Jakob Dyrnes

SØNDAG 22.NOVEMBER

SØNDAG 15.NOVEMBER

24. søndag i treenighetstiden
Joh 6,63-69
Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. 4-årsbok
Arild Kjeilen,
Margrethe V. Nedregård

SØNDAG 29.NOVEMBER

Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46

1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Diakoniens dag
Arild Kjeilen, Solveig H. Tusvik

Raufoss kirke kl.13.00
Høymesse
Dagfinn Follerås
Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste 4-årsbok
Dagfinn Follerås,
Margrethe V. Nedregård

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås
Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste 4-årsbok
Berit Rinde, Margrethe V. Nedregård

Ønsker du å gi en gave til menighetsarbeidet:
Kontonummer

Eina

88085

2050.09.47854

Ås

80774

2050.09.05647

Raufoss

82822

2050.09.20069
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Vi støtter
menighetenes
arbeid

Lena
61 16 88 90

Raufoss
61 19 70 00

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet
www.nettum.no

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

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

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik
Tlf. 61 13 92 50
www.nordbohus.no/gjovik

Bruk våre annonsører! De støtter menighetsbladet!

Åpen vegkirke på Eina
I år ble det litt ekstra forholdsregler med smittesituasjonen, da vi skulle arrangere Åpen vegkirke.
Tradisjonen tro, tross smittesituasjonen, stilte Einafolket opp også i år for å vise frem den flotte kirka for
både turister og fastboende.
Åpen vegkirke ble holdt i perioden mandag 20. juli til
og med fredag 7. august, alle dager kl. 13.00 - 18.00.
Etter restaureringen er Eina kirke blitt en spesiell kirke
med farger, tekstiler og kirkesymbolikk i taket. Dette
er det flott å få vist frem til de besøkende.
Vi er nå også helt ferdig med tilbygg av toalett, ny
trapp og nytt tak, så det var mange som var interes-
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tekst Lars Arne Mjørlund

sert i å se hvordan resultatet var blitt.
Vi er stolte av å vise frem den fine kirka vår. Det var i
år også mange som var innom kirka på besøk, og det
var mange gode tilbakemeldinger på at vi har åpen
vegkirke på Eina.
Det var nesten 40 personer fra forskjellige lag og
foreninger på Eina som var vertskap i kirka, og viste
rundt og serverte en kaffekopp til besøkende.
Vi må takke alle som stiller opp for den store dugnadsinnsatsen fra lag og foreninger på Eina som sørger for sommeråpen kirke år etter år.

DIAKONI

Diakoni i Koronoaens tid
tekst Margrethe Vang Nedregård

Det er jommen ikke lett å vite hva som er god diakoni nå!
Inkluderende felleskap, nestekjærlighet, vern om skaperverket og rettferdig fordeling står det i arbeidsinstruksen at
vi diakoner skal jobbe med, sammen med en gjeng dyktige
og motiverte frivillige. En helt herlig arbeidsinstruks for oss
som liker å omgås mennesker! Det å gi et klapp på skuldra, få og gi en klem og tørke en tåre eller synge en sang
som trøst har vært helt naturlig for mange av oss helt til
12. mars. Et smittsomt og hissig virus snudde alt opp ned
verden over.
Føre var prinsippet har vært mantraet fra myndighetene og
i kirken. Det ER den eneste medisin. Ikke lett å ta innover seg og forstå. Heldigvis at vi har myndigheter som tar
dette alvorlig og tar ansvar. Det har vært smertefullt å ikke
kunne møtes som før. Det har rammet oss så forskjellig og
mange har kjent på ensomhet. Det har vært vondt. Alle har
sin Korona-historie. Det å bare sette dagligvarene som er
kjøpt inn til svigerfar på trappa, vinke og dra igjen har vært
rart. Min mor klarte heldigvis å lære seg Google Duo. Det
vil si at vi ser bilde av hverandre når vi snakker på telefonen. Det er stas for en dame på 80 som ikke vet forskjell på
Hi-fi og Wi-fi.
Nå åpner vi som smått noen av tiltakene våre. Se oversikten
på baksida. Ting snur fort og det utfordrer oss. ÉN ting er
sikkert. Vi diakoner har ikke glemt arbeidsinstruksen vår, de
frivillige er der og menighetsrådene har sine møter.
Midt i alt er alles arbeidsinstruks og oppdrag følgende;
Vask hender ofte og grundig!
Hold minst en meters avstand!
Dropp unødvendige reiser!
Unngå store forsamlinger!
ALT BLIR BRA har barna skrevet og tegnet regnbuer i denne tiden. Vi vet ikke om alt blir akkurat som før. Kanskje
blir noen ting enda bedre. Hvem vet. Uansett gjelder Jesu
løfte: «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».

Foto: Solveig Grimsbø Thaule

SALME

Dråpen i dåpen
tekst Anne Karin Gresbakken

Vannet kan risle, fosse, funkle, sildre, strømme. Guds
rike gis oss gjennom dåpens vann. Vi døpes i Faderens
og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Salmediktere har
uttrykt seg om dåpens vann på forskjellig vis.
591

Vannet blir kilden til livet, her har et under hendt.
Gerd Grønvold Saue, 1994, 1996
579

Men at Ånden gjør med vann
hemmelig forening,
slikt går over all forstand
og fornuftens mening.
Petter Dass ca. 1700/Andreas Aarflot 1983
589

Sov, du lille, sov nå godt,
du er døpt, ditt hår er vått.
Nå er livet godt begynt,
dødens nederlag forkynt.
Hans Anker Jørgensen 1981, 1982
592

No ber vi med oss draumen
på skaparen sitt bod,
Eit vakkert lite menneske
skal koma fram og få
dei orda og dei dropane
ei tru kan spira frå!
Elisabeth Moldestad 2006
578

Dråpen fra Gud Fader funkler på din panne, du elskede.
Dråpen fra Guds Sønn funkler på din panne, du elskede.
Dråpen fra Guds Hellige Ånd, funkler på din panne, du
elskede.
Harald Olsen 1999, etter keltisk tradisjon

Foto: kirken.no
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r høsten 2020

ete
Trygg Tro aktivit

BARNEKOR I ÅS OG RAUFOSS KIRKER
Meld din interesse på kirken.no/vestretoten
Du vil få mail og sms med mer info når det
åpnes opp igjen for dette.
UNGDOMSKLUBB i kirkekjelleren på Raufoss
hver tirsdag fra kl. 17.00
UNGDOMSARBEID
Hvis du ønsker å være ungdomsleder eller være
med i ungdomsarbeidet vårt, ta kontakt med
Gunnhild kateket.
LYS VÅKEN 2020
Torsdag 26.november – fredag 27. november.
(Fredag er planleggingsdag for skolene)
Invitasjon kommer i posten.

6-ÅRSBOK - Helt førsteklasses!
6-åringer i Ås og Raufoss menigheter er velkommen til en
førsteklasses familiegudstjeneste for utdeling av 6-årsboka.
Ås kirke
Søndag 13. september kl. 17.30.
Raufoss kirke
Onsdag 23.september kl. 17.00- 18.00
Påmelding til ad677@kirken.no
Invitasjon kommer i posten.
4-ÅRSBOK
Gjennomføres i oktober/ november.
Invitasjon kommer i posten.
Vennlig hilsen leder av Trygg Tro
Vestre Toten, Gunnhild Bjørdal
For mer info om Trygg Tro-tiltakene
våre lik oss på Facebook Trosopplæringen Vestre Toten, eller
gå inn på på kirken.no/vestretoten

Barnekor

Sprell

Er du interessert i å bli med i barnekoret i Ås og Raufoss?
Per nå er det ikke åpnet opp for at vi kan starte med øvelser.
Du kan likevel melde din interesse uforpliktende på
kirken.no/vestretoten, så vil du få tilsendt mail og sms når
det åpnes opp for dette.

Vi har ikke fått klarsignal på å få starte opp med Sprell
Levende barnegruppe slik vi hadde planlagt torsdag 17.
september. Vi har planlagt høsten med fortellinger, besøk
og aktiviteter. Vi håper situasjonen raskt snur og at vi kan
møtes igjen.

Geocaching ved
Eriksrudtjernet
Kirken i Vestre Toten har
satt ut poster for geocaching rundt Eriksrudtjernet. Disse postene egner
seg for barnefamilier. Turen
tar ca 2 timer. På postene lærer
d u
om skaperverket og det er oppgaver som
skal løses. Når du har funnet alle postene har du fått et spor
slik at du kan finne bonusposten. Finn den, gjør det du får
beskjed om og du får en overraskelse i posten.
Gå inn på trygg tro.net og les om opplegget.
Lystenning i kapellet
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For å ivareta smittevernsregler vil vi, når vi får lov, gjennomføre samlingene med noen tilrettelegginger:
• En voksen står i døren, tar i mot barna og passer på at
det ikke blir for mange inne i gangen samtidig.
• Barna spriter hender når de kommer og før mat.
• Vi bruker den store salen til fortelling og sangstund for
å ivareta avstand mellom barna.
• Vi er minst 5 voksne som passer på barna og hjelper til
å holde avstand.
• Under formingsaktivitet vil vi plassere barna med god
avstand, max 4 rundt hvert bord og ta i bruk flere rom
om nødvendig.
• Maten serveres ferdig påsmurt hvor en voksen deler ut
til barna.
• Ved henting ber vi foreldre vente utenfor.

BARN OG UNGE

Pilegrimsvandring for konfirmanter
I Vestre Toten har pilegrimsvandring vært en del av konfirmantopplegget. Vi har gjennomført både korte og lange
vandringer. Våren 2019 gikk vi fra Hjerkinn til Kongsvoll
med en liten gruppe. Lokalt har vi gått fra Eina kirke til
Einavollen og vi har gått fra Steffensrud til Ås kirke. En
pilegrim er en som vandrer til et hellig sted. Vi har både
gått til et hellig sted (Ås kirke), men vi har også startet ved
et hellig sted (Eina kirke, Eysteinkirka på Dovrefjell). Uansett
så har tanken om å knytte trua vår til hele livet vært en viktig
årsak til å ta med konfirmantene på vandring. Jeg ønsker
at konfirmantene skal oppleve at Gud er med i den daglige vandringen i hverdagen. Ja, vi møter Gud og trua vår i
kirka, men Gud er også med oss når vi går ut av kirka og inn
i hverdagen i lokalmiljøet.
Ved å ta med konfirmantene på vandring i naturen kan vi
gi de unge mulighet til å oppleve mestring og gleden av
å være i naturen sammen med andre. Jeg ønsker å gi de
opplevelser der de får en relasjon til naturen som Guds
skaperverk og gjennom vandringen gi dem kunnskap,
verdier og erfaringer som hjelper dem å reflektere over
sin egen tro og liv der de lever i en relasjon til Gud vår
skaper, andre mennesker, naturen og ikke minst i en
relasjon til sitt eget liv. Jeg bruker pilegrimsvandring og
naturen i undervisning også fordi jeg er overbevist om at
tro handler om hele kroppen. Bevegelse, stillhet, skaper-

Tekst og foto Gunnhild Bjørdal

verket og fellesskap plasserer våre liv inn i en trosrelasjon
med Han som har skapt alt, helt uten power-point, tavle
og et «klasserom». Gjennom vandring med konfirmanter
møter vi dem midt i deres liv og legger til rette for deres
egen trosutvikling.
Enten starter vi eller avslutter vandringen i kirkerommet.
Møtet med kirkerommet blir annerledes når den knyttes til vandringen vi har vært på eller skal gå. Enten tar vi
opplevelsene fra vandringen med oss inn i kirkerommet,
trøtte bein, felleskapet, opplevelsen av skaperverket, roen
som fyller oss når vi går inn kirkedøra, eller vi tar med oss
kirkerommet og Guds velsignelse på vandringen vi skal gå.
Uansett så blir kirka en del av vår livsvandring- et sted for å
stoppe opp, velsignelse, ro, bønn og lystenning.
Når vi går pilegrimsvandring er vi opptatt av at alle ungdommene skal oppleve mestring. Dette er ingen treningstur der det er om å gjøre å komme først fram. Turen skal
legges opp og legges til rette slik at det er mulig for alle
å klare den med en god følelse etterpå. Vi stopper også
underveis og reflekterer over det vi ser, tro og skaperverk.
På noen vandringer henger det poster som handler om
dette. Etter en slik tur har jeg flere opplevelser der ungdom
smiler etter turen og er fornøyd med det de har opplevd og
ikke minst fått til.
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KONFIRMASJON

Konfirmanter 2020

Informasjon om
konfirmasjonsdager i
Raufoss menighet
26. og 27. september:
Vi ser fram til to flotte konfirmasjonsdager
i Raufoss kirke, men for å gjennomføre
høstens konfirmasjoner i tråd med
gjeldende råd og regler for smittevern
blir vi nødt til å gjøre noen betydelige
endringer fra den tradisjonelle konfirmasjonsfeiringen i vår menighet.
Det er dessverre ikke åpent for andre
besøkende utenom konfirmantens gjesteliste.
Det er ikke mulig å parkere foran kirken.
Bruk andre parkeringsplasser.
Det blir ikke mulighet for å levere telegrammer eller andre hilsener i kirken i år.

Raufoss kirke 26. september

KL. 10.00

Elias Nyborg
Emma Holm
Ingrid Ninive Pettersen
Mats Vedal Hagen
Siri Valestrand Skolby

Guro Sveen
Julie Møllerløkken Solum
Jonas Jenssen
Mathias Lødemel

KL. 11.00

Frida Bjerken
Kristina Marie Klæbo Hagebakken
Nikolai Flati Grythe
Oliver Windland
Pernille Sveen Svendsen

Andrea Tøftum Løkken
Fabian Østvold
Ida Wiklund Helle
Sandra Engen Stavnhaugen
Teodor Bergsveen
KL. 12.00

Janne Hellerud
Jonas Lier-Samsonstuen
Mille Briskelund Jensen
Noah Alexander Bondeli Malterud
Simen Amlien
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KL. 11.00

KL. 12.00

Eira Skogli
Emil Kristiansen
Mari Lundgård Kristiansen
Niklas Bjørgum Andersen
Pamina Strand

KL. 13.00

KL. 13.00

Andrine Linnea Haugen Stenseth
Iben Sofie Hagaseth Aasmundsen
Milly Ane Solbakken-Ringvold
Sofie Granskogen Bjerregård
Veronica Isabel Karlsson

Linnea Volden
Madelen Humborstad Rognlien
Magnus Rustad Dahlen
Marte Rustad Dahlen
Thea Amlien

KL. 14.00

KL. 14.00

Hedda Skjølås
Håvard Andreas Kjeilen
Viktoria Ebeltoft

Casper Dahlén
Leander Østlien
Mathias Smedshammer
Mathias Stenvold Hagaseth
Stian Haugnes

Konfirmant på Island
Garpur Omar Arnarsson
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Raufoss kirke 27.september

KL. 10.00

KONFIRMASJON

Informasjon om
konfirmasjonsdager i
Ås og Eina menigheter
3. og 4. oktober:
Det blir en spesiell konfirmasjon denne
høsten. På grunn av covid 19 må vi ta
smittevern alvorlig og vi har derfor delt
konfirmantkullet slik at vi gjennomfører
flere konfirmasjonsgudstjenester. Hvis vi
skal følge én-meters-regelen så er det
i kirkene våre plass til; Ås 70 og Eina 36
mennesker. Dette er disse tallene vi tar
utgangspunkt i når vi nå skal legge opp
til en fin konfirmasjonsfeiring for ungdommene våre.
Det blir gjennomført korte gudstjenester.
Vi ber om at gjester kommer seg raskt inn
og ut av kirkerommet. Vi vil slippe folk inn
i kirkerommet 10 min før gudstjenesten
starter.
Vi ber om at alle med forkjølelsesliknende
symptomer ikke møter opp i kirken og det
vil stå antibac ved alle innganger.
Konfirmantene har fått beskjed om max
antall gjester de kan ta med seg til kirken.
Konfirmanten må levere liste over navn
og telefonnummer til de gjestene som
skal være med.
Det vil i år ikke være mulig å levere telegram til kirken.

Ås kirke 3. oktober
KL. 11.00

Eskild Frodahl Moe
Hans Gilbert Sørbye Thorstad
Lone Løkken Roaldsøy
Marie Gran Holte
Linde Sivesindtajet
Tuva Paulseth
KL. 12.30

Mats Fremstad
Sander Håkerud Nereng
Marthine Holte Karlsen
Tobias Sagstad Sivesind
Sigrid Kleiven
Marte Emilie Steina
Lars Ove Lundby

Ås kirke 4. oktober
KL. 10.00

Mia Maylene Ai Vallesether
Marius Skaslien
Synne Dragerengen
Bjørn Skiaker
Oskar Sangnes
KL. 11.30

KL. 13.00

Patric Kjensrud
Erling Amlie
Eline Amlie
Aksel Kristoffer Skinstad Ihle
Ida Ødeli Hansen
Mia Karlsen

Eina kirke 3. oktober
KL. 10.00

Viljar Bjerkeengen
Markus Jutulrud
KL. 11.00

Sara Nicolaisen Bøe
Hannah Julia Marie Sønsteby
Kristina Haugom Nerødegård
KL. 12.00

Mathias Hoelsveen
Malin Hoelsveen
Markus Stenberg-Næss
KL. 13.00

Andreas Boertmann Bøe
Johann Ulven
Daniel Fiskevold Koll

Didrik Braaten Unnli
Elin Marie Zorn Seielstad
Sander Fjellhaug Bygstad
Mina Stenberg
Mads Oliver Amlien
Andrea Bratberg Dalheim

Vi ser fram til en høytidsfull og fin
konfirmasjonsgudstjeneste.
Nr. 3 - 20 | Ved kirkeporten
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NYHETER

Ny presteressurs til Raufoss
Vår diakon, Solveig Haugen Tusvik, er nå ansatt i en 20%
prestestilling i menigheten. Solveig bli derved mer å treffe
på Raufoss fremover siden hun nå øker til 60% totalt i kirken.
Bakgrunnen for dette er at Raufoss menighet har manglet
presteressurser den siste tiden. Arild Kjeilen er fortsatt
sokneprest i full stilling, men Solveig skal avlaste ham og
vil samtidig tilføre menigheten nye impulser. Hun skal ha
en gudstjeneste i måneden og 3 – 4 begravelser i samme
periode. Solveigs «prestedebut» ble offisielt markert
under gudstjenesten i Raufoss kirke søndag 9. august med et
eget skriv fra biskopen som ble lest opp. Vi håper å komme
tilbake til en større markering i menigheten når forholdene
tillater det.
Solveig ønskes velkommen til presteinnsats i Raufoss
menighet – ta godt imot henne!
Tekst og foto: Gunnstein Endal

Raufoss kirke er ny i «toppen»
Raufoss kirke er iflg statistikken det mest fotograferte motiv
på Raufoss. I vår og sommer er det ekstra mange som har
knipset bilde av kirka vår i forbindelse med legging av nytt
tak. Med god hjelp fra Vestre Toten kommune, Syljuåsen
entreprenør og våre ansatte ble dette omfattende arbeidet
avsluttet like før ferien. Kommentarene har vært mange,
det viser at folk bryr seg om kirka si. Og vi er stolte av bygget som nå fremstår i ny prakt, sentralt i bybildet.
Og så er det slik at når taket nå er tett så er det mulig å
reparere noen innvendige skader, dette arbeidet vil starte
litt utpå høsten. Murpuss skal fikses, belysningen skal oppgraderes og noen tekniske fasiliteter oppgraderes. Det er
også ønskelig å skifte ut putene i benkeradene.
En del av jobben som er gjort gikk ut på å bytte alle takrenner og beslag. Det nye og blanke kobberet lyser fortsatt mot oss, men vil gradvis mørkne. Kobberet som er
skiftet ut var en del av «avfallet» som var entreprenørens
ansvar, men siden dette har en verdi og kan gjenvinnes, fikk
Raufoss menighet inntektene fra dette. Det innebærer at
over 38.000 kroner er på veg inn på menighetens konto –
det passer godt med tanke på den forestående oppgraderingen innvendig i kirka.
Takk til Syljuåsen for godt utført arbeid – og takk for den
storslåtte gaven!
Tekst og foto: Gunnstein Endal
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SLEKTERS GANG

Døpte

Vigde

Eina
Johannes Haave Amlie
Siri Sawaki Bjørnerud

Eina
Marte Sveen og Morten Blien
Terese Engelund og Ola Løken

(tilh.Lunner/Harestua)

Ellinor Løkken Tåsås
Ås
Leander Holm Grøndahl
Mille Sletmoen Sommerstad
(tilh.Engehaugen)

Julie Hagen Dotsetsveen
Turid Meyer Felberg
Selmer Madsstuen Sommerstad
Alfred Lund Hagen
Erle Dragerengen Dammand
Sander Strand
Marcus Gaarder Svendsen
Milian Hoel Snekkerhaugen
Emil Evenrud Seterseter (tilh.Hoff)
Aria Aurora Almås
Mathias Egelund (tilh. Gjøvik)
Raufoss
Jesper Flattum Lauvli
Amalie Aarum Fredrikstad
Jesper Stensrud
Solveig Landgraff
Jamie Saxhaug Bakken
Ove Tilian Rogne
Ronja Johnsen
Filip Grøndalen Sigstad
Live Kveseth Nordsetmoen
Alma Randine Olsen Hauger
Linus Strandvik

Ås
Ida Gulberg og Lars Christian Berg
Lill Cathrin Vaule Bakaas og
Rolf Olaf Dagrød
Rina Nysethbakken og
Hans Kristian Hanestad
Raufoss
Tina Bergseng Wangen og
Bendik Johnsen
Ingunn Gravdahl og
Håvard Nøkleby Petterson

Døde
Eina
Knut Hermanrud

f.1932

Ås
Eva Helene Hveem
Margit Margaret Sand
Sigmund Blien
Georg Sandmo
Sigurd Steine
Harald Markus Skjellerud
Åse Tingvold
Ole Skauger
Kjell Smestad
Berit Sivesind
Edgar Arnulf Aspelien
Odd Harald Smestad

f. 1925
f. 1941
f. 1934
f. 1945
f. 1935
f. 1926
f. 1938
f. 1933
f. 1933
f. 1942
f. 1932
f. 1939

Raufoss
Benny Aminda Evensen
Kjell Granli
Solveig Elise Strande
Liv Undlien
Alf Henry Karlsen
Anders Ødegaard
Anne Marie Myrvold Aaslund
Jenny Kaspara Stenberg
Randi Synnøve Trogstad
Ingrid Aannerud
Tore-Jan Baglo Kristiansen
Johans Rangvald Hamarsnes
Thor Kyseth
Ruth Mary Amundsen
Tim Greger Bådstad Hagen
Per Hermann Johannes Eger
Anne Karin Martinsen
Åge Magnus Stenersen
Karin Rønning
Esther Andersen
Andreas Brennengen
Birger Bergstuen
James Emil Hansen

f.1929
f.1941
f.1938
f.1945
f.1937
f.1939
f.1947
f.1930
f.1940
f.1922
f.1943
f.1940
f.1930
f.1927
f.1960
f.1936
f.1954
f.1931
f.1932
f.1924
f.1931
f.1939
f.1995
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

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

NORMISJONSMØTER
Kirkekjeller'n, Raufoss kirke.
Tirsdag 13.oktober kl.19.00
Vi får besøk av
Vindingstad normisjon
Ragnhild og Kåre Gravem holder
andakt og synger.
Tirsdag 10.november kl.19.00
Bibeltime v/ Dagfinn Follerås
«Guds allmakt og det ondes
problem».
Tirsdag 1.desember kl.19.30
Adventsmøte. Vi besøker Vindingstad Normisjon i Engehaugen kirke.

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter kl. 12.00
en onsdag i måneden. Ta med en
liten ting til utlodning.
9. september
14. oktober
11.november er det trekningen av
det store lotteriet.
Vi begynner med servering av god
formiddagsmat. Utlodning, opplesning, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkommen.
Hilsen Margrethe Diakon og
gode hjelpere i Ås menighet.
Dagsenteret har vi ikke fått lov å
åpne enda.

HYGGEKVELD FOR
PENSJONISTER
17. nov. kl. 18.00 i Kirkekjeller'n,
Raufoss kirke. Mer info kommer!

LA BEINA GÅ,
OG HJERTET SLÅ...
vi starter fra Ås menighetssenter
kl.12.00. Etter gåturen tar vi en
kopp kaffe og hygger oss.
16. 23. og 30. september
21. og 28 oktober
4. 16. og 25. november
2. og 9. desember
Velkommen til alle!

SPRELL LEVENDE
Ca 5 år og oppover.
Samlinger i Kirkekjeller’n,
Raufoss kirke annenhver
torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat
Følgende datoer er planlagt gjennomført så snart vi får klarsignal.
1. 15. og 29. oktober
12. og 26. november
10. desember

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl. 12.00 på
Helsehuset, Eina.
Datoer denne høsten
17. september.
1. 8. 16 og 29. oktober.
5. 12. og 25. november.
4. desember.
Arr: Diakoniutvalget på Eina

FORMIDDAGSTREFF
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13
12. oktober: Else Stensrud og
Seniorkoret fra Gjøvik
2. november: Ingebjørg Stubø.
7. desember
Vi spiser formiddagsmat sammen,
har et enkelt program, utlodning
og andakt.
Arr: diakoniutvalget i
Raufoss menighet og Normisjon

TEMAKVELD
«I møte med sorgen»
En kveld for deg som har mistet
noen som sto deg nær, eller synes
temaet er aktuelt.
På Ås Menighetssenter, Reinsvoll
onsdag 28. oktober kl. 18.00
”Sorg og sorgreaksjoner” ved prest
Olav Nordengen.
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 fremmøtte.
Hilsen diakonene i Vestre Toten.
Hjertelig velkommen!

