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Tenn et lys, vær et lys...
Jeg har alltid vært fascinert av levende lys. De gir et 
skinn og en glød som er vanskelig å gjenskape på 
annen måte. Fordelen med å bo på disse bredde-
grader er jo at mørket i vinterhalvåret gjør at nett-
opp lys virkelig kommer til sin rett. Lys er livgivende 
og energiskapende, og mørket, fravær av lys, opp-
leves som den motpol det er - livløst og tungt. Men 
denne inspirerende gnisten kan også snu til å bli 
destruktiv om flammen får tak. Flammende engasje-
ment kan ende opp i utbrenthet, og et levende lys 
kan være opphavet til en ødeleggende brann. Men 
om man oppnår balanse er det ingenting som er 

flottere og mer inspirerende. I julen minnes vi Lyset 
som kom til denne mørke verden som et lite barn. 
Vi har alle muligheten til å være et lys for andre der 
hvor vi bor, så midt oppi alt førjuls-
mas håper jeg du finner tid til både 
å tenne et lys og være et lys. I dette 
nummeret ønsker vi også å spre litt 
lys. God lesning.
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Julefred uten virkelighetsflukt
tekst Solveig Fiske, biskop

Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel. Et folk 
var okkupert av en fremmed hersker, ei ung mor 
som ennå ikke var gift, ei lang reise like før fødselen, 
og natt over stallen der barnet ble født. Fødselsfor-
tellingen skinner likevel som en dyrebar skatt og er 
noe som mennesker fester sitt håp og sin tro til. 

Julebudskapet vil oss noe! Det vil ha oss til å stole 
på at nåde og sannhet finnes. Det vil at vi skal lite 
på at det finnes en Gud, en kraft som aldri gir opp 
kampen for det gode. Som ikke gir opp troen på 
kjærlighetens muligheter. 

Det barneansiktet som lyste mot Maria og Josef 
er fremdeles tegn på at Guds lys er kommet nær 
oss og at mørket ikke kan overvinne Kristi lys. Hans 
kjærlige lys holder oss fast i sannhet, trøst og håp. 
Det som ble til i ham, var liv, og livet var 
menneskenes lys.

Forunderlig og vakkert formidles det store og sanne  
i at lyset skinner i mørket og at mørket ikke har  
overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert 
menneske, er kommet til verden. Full av nåde og 
sannhet. Og fred.

Dette er en julefred uten virkelighetsflukt. En jul der 
vi tenner våre lys i trassig tro på det sanne lyset.  
Lyset som gir oss mot til å kjempe og aldri slutte  
å stå opp for det som 
er rett og godt. 

En velsignet julehøytid!
Biskop Solveig Fiske

TENN LYS!

Tenn lys! 
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
 
Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
 
Tenn lys!
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Eyvind Skeie

Andakt
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Et glimt av evigheten
tekst og foto Petter Furuseth

En fredag ettermiddag i november, et godt stykke ut i Kolbulinna, tas Ved Kirke-
porten varmt og vennlig i mot av søster Eva og søster Magnhild ved Diakonisse-klos-
teret Engen. Vi inviteres inn til et avbrekk fra den travle og oppjagede hverdagen. 

Her inne hersker det en egen rytme og puls, og  
tiden får en helt annen dimensjon. Vi aner kall,  
avkall, inderlighet, dedikasjon og utholdenhet år  
etter år, stillhet, kyskhet, lydighet, arbeid og nøy-
somhet, og ser, gjennom Evas og Magnhilds valg, 
brått våre egne liv, og mer eller mindre bevisste vei-
valg, i et klarere relieff. Bli med oss inn på besøk i 
klosteret på Toten.  
Tenk deg et sted. Et sted hvor stillhet og ro råder. 
Et sted hvor moderne distraksjoner som reklame, 
tv og mobiltelefon ikke dikterer livet. Et sted hvor 
man ikke løper heseblesende fra den ene avtalen 
til den neste, hvor man ikke må rekke mest mulig, 
putte «mest mulig» inn i en dag. Hvor overfladisk 
underholdning, konformitetspress, pengejag og 
materialisme ikke overdøver, overkjører og bedø-
ver deg. Et sted hvor du møter deg selv, men ikke 
nødvendigvis i døra. Et sted for å vokse, for å gjen-
finne og gjenoppdage. Et sted hvor du kan komme 
i kontakt med den du engang var, og kanskje frem-
deles er. En støyfri oase i vårt høyteknologiske og 
fragmenterte samfunn, hvor alle disse øyeblikkene 
i livet kommer og går i rastløse impulser. På Engen 
er det roligere puls, men her legges det til rette for 
at du kan finne din puls. Du tenker kanskje at her 
mangler det meste, men egentlig er det motsatt. 
Her finnes kanskje det essensielle og uunnværlige: 
Tilstedeværelse i deg selv og følelse av at du ikke 
bare eksisterer, men heller lever. Her lever du døg-
nets rytme, her er seng, her er mat, her er bønner 
å be, her er det bølgende totenske kulturlandskap. 
Du kan kjøre mange veier til klosteret, men klosteret 
kan hjelpe deg å finne din vei og din retning, med 
andre og mer tankevekkende perspektiver enn da 
du kom. Dette stedet fyller deg med inntrykk, og 
ingen reiser upåvirket herfra. Engen er et slikt sted.

Kan dere fortelle litt om hva Engen kloster er?
Engen Diakonissekloster er et protestantisk kloster.  
En vei for de få, en kilde for mange. Vi begynte vår 
virksomhet i Norge, på Nordsetkrysset (Reinsvoll), 
høsten 1985, og på Kolbu fra 1987. Vi lever i soli-
daritet med Den norske kirke og dens bekjennelse. 
Vi ønsker å være åpne for alle som søker en men-
neskelig og åndelig fordypelse, og gi muligheter 

for protestantiske kvinner til å leve ut et klosterkall i 
Norge. Diakonisseklosteret er utgått fra det franske  
diakonissefellesskapet «Communaté des Diaconesses 
de Reuilly». Klosteret har en hovedbygning, et gjeste-
hus og et kapell. Her kan trette og travle mennes-
ker gjenfinne kilden til nytt liv, ny kraft og nytt mot 
til veien videre. Klosteret er et sted som er viet til 
Kirkens Herre, der stillheten skaper klangbunn for 
Guds ord. Våre faste tidebønner og gudstjenester er 
åpne for alle. Vi tilbyr stille dager i enkle gjesterom 
for dem som vil komme til noen dagers stillhet i det 
miljøet klosteret gir. Søstrene står til disposisjon for 
en samtale eller hjelp til personlig retrettopplegg. 
Vi har også tilbud om lengre opphold for dem som 
ønsker å leve med i klosterrytmen over tid. Stillhet, 
bønn, lovsang, arbeid og felleskap, kamp og fred er 
viktige bestanddeler hos oss.

Og hva innbefatter det å leve et klosterliv?
Klosterliv er en alternativ livsform, der en kan øve 
seg i «å leve i dåpens nåde» (Luther). De klassiske 
klosterløftene fattigdom, kyskhet og lydighet har i 
vår tid fått ny aktualitet. Fattigdom gjennom et liv 
i nøysomhet uten personlige eiendeler, en vei til  
indre frihet og en stillferdig protest mot tidens  
materialisme. Kyskhet gjennom et kall til å vie hele 
seg til tjeneste for Gud, et tegn på helhet i en splittet  
verden, et uttrykk for at mysteriet tilhører vår  
virkelighet og viljen til å gi det rom. Lydighet som 
en øvelse i å si JA til livet og dets utfordringer, og 
samtidig et NEI til selvhevdelse og egoisme. 

Har dere noe dere brenner spesielt for? 
Vi må vel si liturgien gjennom bønn og sang.  Det 
står i Bibelen: «Be uavlatelig!» Derfor er det viktig at 
klosteret er en del av kirken; at klosteret er i kirken. 
En kirke som ikke ber, er ikke en kirke! Vi tror det er 
viktig å ha kloster. Når kirken bruker tid og ressurser 
på å gjøre gode gjerninger, vet den at det finnes et 
sted hvor det bes. I vårt arbeid med liturgien, har vi 
tonesatt hele Salmenes bok. Nå er det likevel ikke 
musikken som er det viktigste, men den er en tjener 
til å løfte fram Guds ord. Vi får ordene i Bibelen, 
og med lovsang og bønn gir vi dem tilbake til Gud.  
Klostrene danner en bønnekjede over hele jorden.  

Portrettet
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Lystenning i kapellet
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Når kirkens arbeidere strever så godt de kan, tren-
ger de ikke å ha dårlig samvittighet for at de ikke 
ber nok, de vet at klostrene ivaretar. Vi er en del av 
et hele, og dette hele er Kirken. 
Vi ønsker også å ta knekken på myten om at klos-
teret er et sted for de spesielt fromme og snille.  
Egentlig er klosteret et sted for ikke spesielt from-
me og tilbaketrukne, men kanskje de «litt gærne og 
eventyrlystne» med en visjon, sier søster Eva med et 
lite glimt i øyet. 

Hvem er dere, hvorfor ble dere nonner og hvordan 
i all verden havnet dere i Ytter- Kolbu?
Søster Magnhild var på språkstudium i Frankrike, for 
å reise ut til Kamerun som misjonær.  Der kom hun 
i kontakt med fellesskapet. Det ble hennes første  
møte med protestantiske klostre, som hun ikke  
visste fantes. 15 år senere ble hun vigslet til kloster-
liv i Kolbu kirke. 
Søster Eva minnes mange tilfeldigheter. Gjennom 
møtet med Lunden kloster i Oslo, oppdaget hun 
at her fantes det noe hun hadde vært på jakt etter 
og som hun mente Den norske kirke trengte.  Men  
Lunden kloster var katolsk, så etter tre år, i 1976, 
flyttet hun, noe motvillig til et fransk protestantisk 

kloster (eg. et diakonisse-
fellesskap fra 1841, som 
hadde funnet tilbake  
til klosterlivet). Året etter 
kom det en norsk til, søster  
Aasa.  I 1980 kom det en 
henvendelse fra Norge: 
En prest som mente at 
de trengtes der. Presten 
kom til og med til Frank-
rike for å legge fram sine 
tanker, og så begynte 
man arbeidet med å star-
te opp i Norge. Målet var 
å gjenreise klosterlivet 
i Den norske kirke. Dia-
konisseklosterets venner 
ble opprettet. Så kom 
forespørselen om hvem 
som kunne ha et sted for 
ca. fem søstre, et sted  

som kunne bli kloster, ikke så langt fra Oslo.  
Tordis Ødegaard tilbød et ombygd sauefjøs på  
Hager ved Nordsetkrysset. Hun la alt til rette for en  
begynnelse. Etter to år hadde presten i Kolbu, Steinar  
Solbakken, blitt oppmerksom på et pensjonat i  
Ytter-Kolbu som hadde stått ledig lenge. Dette ble 
kjøpt for de midlene som søstrene klarte å skrape 
sammen.  Imidlertid trengte stedet en skikkelig 
oppussing og Lasse Gran trådte til og skaffet dug-
nadsfolk.  Heldigvis fantes det mange villige hender  
som kom, og resultatet ble meget tilfredsstillende.  
Vi fikk mange venner og støttespillere gjennom dette,  
minnes de. I 1989 ble kapellet satt opp og byg-
ningssnekker Arne Dyrud var den som stod for det, 
sammen med Arne Blåvarp.  En venn av klosteret 
overhørte følgende ordveksling da en kar på Eina 
spurte Dyrud: «Åkke ær egentlig dæssa nonnen?» 
Dyrud skal ha replisert: «Dom er en mellomting mel-
lom kristne og katolikker!», forteller nonnene latter-
mildt. Etter at Arne Dyrud var ferdig med arbeidet, 
kom han tilbake og hengte opp et vakkert, enkelt  
trekors laget av to bjørkestokker. Han var ingen  
kirkegjenger, og han sa ikke så mye, men han sa: 
«je er itte ferdig før je har fått hengt opp detti her».  
Dette gjorde dypt inntrykk på søstrene. Korset pryder 
forresten bokomslaget til den vakre boka som ble 
laget i forbindelse med klosterets 25-årsjubileum 
i 2012: «Som i himmelen», Verbum forlag. Korset 
henger på kapellveggen den dag i dag.

Kan dere si litt om naboskapet og klosterlivet på 
Toten?
Vi har et godt naboskap. Skjønt naboer, det er ganske  
spredt bebyggelse her ute. Våre nærmeste naboer 
er hele den gamle skolekretsen.  Her stiller vi opp 
og prøver å være gode naboer for hverandre. Søster 
Magnhild deler en historie om en gang hun kom til 
Spar Lena. Den gang det var spilleautomater i pas-
sasjen utenfor.  Der sto noen og da hun passerte, 
smilte hun og nikket, slik hun alltid gjør. Hun hørte  
en mann som spurte: «Hvem er det»? En kvinne 
svarte ham: «Det er våre søstre. De bor i Kolbu». 
Det er det vi ønsker å være. Søstre for alle, særlig de 
minste i blant oss. Det å leve i sølibat er ubegripelig 
for mange. Vi kan gjøre det i solidaritet med dem 
som ikke har noe valg. 

Føler dere at dere har måtte forsake noe?
«Djevelen og alle hans gjerninger!», kontrer søster 
Eva med et lurt smil. Søstrene sier at de er mer opp-
tatt av det de har valgt, enn av det de har valgt bort. 
Kvinner som velger å være barnløse må gå noen 
runder med seg selv, men man tar et valg. Søstrene 
har blitt anklaget for ikke å bidra til skaperverket, 
men søstrene redegjør med stoisk ro for at kloden 

 "Når kirkens arbeidere strever 
så godt de kan, trenger de ikke 
å ha dårlig samvittighet for at 

de ikke ber nok, de vet at  
klostrene ivaretar."

Søster Eva viser eksempler 
på liturgien de med stor 
innsats selv har laget
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allerede er nok befolket. De merker også at de for-
skjelligste mennesker de ikke kjenner, opplever de-
res solidaritet som meningsfull. Enhver situasjon i 
livet krever et valg. Det meste er et valg. Og søster 
Eva og søster Magnhild har tatt sine valg, kanskje 
mer gjennomtenkt og bevisst enn veldig mange av 
oss andre.

Hvilke tanker gjør dere om det travle livet utenfor 
klosteret? 
Ja, nå er vi allerede inne i førjulstiden selv om det 
ennå er en god stund til jul.  Forretningsverdenen 
har kuppet julen. Hele dette kjøpepresset, hvilke 
presanger skal man gi når vi egentlig har alt? Pre-
sanger for meg, er noe unikt, noe personlig, som 
man kanskje har laget selv, sier søster Eva.  Dette 
kjøpepresset inn mot jul er egentlig helt absurd.  Nå 
er alt flyttet til før jul, og når vi så endelig kommer til 
selve julefesten, er folk ofte lut lei av den. For oss er 
det annerledes. Vi starter julen når vi ringer julen inn 
mellom klokken 17 og 18 på julaften, før vi synger 
1. vesper (tidebønn, red.anm.) til jul. Selvsagt må 
det være lov å gi presanger, spise god mat og være 
sammen. Vi får ofte et juletre som vi pynter med 
røde epler, levende lys og en halmstjerne på top-
pen. Når vi sitter og ser på det og synger våre kjente 
og kjære julesanger - da er det virkelig jul.  
Den vestlige verdens økonomiske system er ikke 
sunt, dette med at det hele tiden må lages og pro-
duseres mer, kjøpes mer, veksten må hele tiden øke 
og øke…, da går det helt galt til slutt. For oss er 
det frigjørende å slippe å delta i dette konformitets-
presset. Hvilke klær skal jeg velge i dag? Vi har jo 
valgt drakt, som sier noe om hva vi er, på en måte 
vår «uniform». Den er relativt nøytral, men den sier 
noe om hva vi står for, litt som Frelsesarmeen. Vi  
trives utmerket i den, og om vi er på slottet eller  
om vi går i byen, så bruker vi det samme. Vi behøver  
ikke noe annet. Ellers vil vi slå et lite slag for takk-
nemligheten mellom oss. Det er så lett å klage på 
det som ikke er bra eller bra nok, det som ikke hol-
der mål. Vi har hørt folk som bidrar med hjelp si at 
det er godt å høre noen si takk… 

Så hva er da julas egentlige budskap, slik dere ser 
det?
Det er Jesu fødselsfest. Det å feire dette mysteriet 
at Gud ble menneske. Han solidariserer seg med 
menneskeheten som han har skapt, og trer inn blant 
oss. 

Og advent?
I adventstiden forbereder vi oss på Jesu komme: 
Han som kommer i julen. Han som kommer igjen. 
Han som kommer til deg. Vi leser alle steder i  
Bibelen hvor det står både som profeti i Det gamle 
testamente, og som beretning i Det nye testamente 
om Gud som kommer til oss i Jesus Kristus.  Jule-
evangeliet står selvfølgelig i sentrum, men allerede i 
Salmenes bok finner vi det viktigste: «Som en brud-
gom går han ut av sitt kammer.»  «Budskapet går 
over hele jorden.» (Salme 19)  «Ham skal alle konger 
hylle. Alle folkeslag skal tjene han.» (Salme 72)

Hvordan er deres forhold til stillhet?
Vi lever i stillhet, men vi har også rekreasjon, eller 
pratetid. Det balanserer seg selv på en fin måte. 

På veien tilbake fra klosteret, fylles hodet av så mange  
tanker. Det gjør inntrykk å møte mennesker som  
virkelig lever så i pakt med seg selv, og som viser 
slikt mot ved å leve så i tro, tro mot seg selv og med 
det man tror på. Alle ofre og avkall som er gjort, all 
utholdenhet og nøysomhet, integriteten ved å leve 
i pakt med sine verdier og løfter, stå for sine valg.  
Dette stedet er så motstrøms som det bare går an 
i Norge anno 2018, men du verden så inspirerende  
og befriende å se andre måter å innrette livet på 
enn det oppleste og 
vedtatte, noen ganger 
overfladiske og lettvinte. 
Her er det alt annet enn 
grunt.  Personene og 
stedet innehar en egen 
atmosfære av verdighet. 
Man kan ane en posi-
tiv påvirkning blant de 
lærde og kloke søstrene, 
og i min tilstedeværelse 
mens jeg var der, tenkte 
jeg verken på klokke, 
mobiltelefon eller hva 
jeg skulle gjøre etterpå, 
som om tiden ikke var.  
I sannhet som et slags 
glimt av evigheten. 

Søster Magnhild
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Noen kommer noen går – endringer i staben
Tekst Gunnstein Endal

I disse dager er vi i ferd med å gjennomføre det største generasjonsskiftet på 
mange år: Lisbeth og Tommy Torvik slutter ved årsskiftet etter over 20 års tjen-
este i kirka. Lisbeth har vært renholder på Raufoss og sekretær ved kirkevergens 
kontor, Tommy har vært kirketjener på Bakkerud og  driftsleder. Begge blir nå 
pensjonister og må erstattes. Kirketjeneren på Eina må også erstattes etter at Tor 
Tangen døde sist vår. Ole Steen har hatt denne rollen frem til nå. 

Einar Solbrækken flytter fra Raufoss kirke/kirkegård til Bakkerud og 
tar samtidig over rollen som driftsleder etter Tommy. Einar har vært 
ansatt siden mai 2015 og kjenner forholdene godt.

Erik Torp har sterke røtter på Raufoss, men har de siste årene vært 
ansatt og medeier i Audiens AS, et firma som har spesialisert seg 
innen lyd og tekniske løsninger for kirker. Han har hatt hele Norge 
som arbeidsplass og får nå kortere arbeidsvei. Erik begynner som 
kirketjener på Raufoss 1. januar 2019, men er allerede i gang med 
opplæring til «søndagstjeneste» i kirka.

Øystein Guttormsen er småbarnspappa og driver et gårdsbruk med 
sauehold på Reinsvoll. Han er utdannet anleggsgartner og har den 
siste tiden jobbet som maskinfører på Raufoss. Øystein har så smått 
startet med opplæring slik at han er godt forberedt når han tar over 
ansvaret for Eina kirke og kirkegård  fra 1. desember.

Kari Tromsaasen Rian bor på Reinsvoll og tar over etter Lisbeth Torvik  
som sekretær på kirkevergens kontor. Hun har vært tannhelse- 
sekretær, hjelpepleier, kontormedarbeider og er utdannet innen  
økonomi og ledelse. Kari er godt i gang med opplæring innen kirke 
gårdsprogrammet og øvrige kontorrutiner, hun begynner 1. desember.

Anthony Lino Girikpio er opprinnelig fra Sør-Sudan, bor nå på Raufoss  
sammen med sin familie. Han har drevet innen renhold siden 2006, men  
har også jobbet som støttekontakt, miljøarbeider og informasjons-
ansvarlig. Av mange gode søkere var Anthony den som «trakk det 
lengste strået» og starter i sin nye jobb som renholder 1. desember.
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Hvem vil styre kirken?
Tekst Kirkerådet

Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Nå starter 
nominasjonsarbeidet til kirkevalget 2019. Du er invitert til å være med på å skape 
fremtidens kirke! Rekk opp hånda selv eller finn fram til folk du tror kan være  
viktige i lokalkirken din. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode 
ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. 

Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge:  
Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange 
tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi 
trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon 
og splittelse.
Kirken vil jobbe fram en motkultur mot alle tegn 
som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det som 
fremmer respekt for både skaperverket og for hvert 
enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter 
for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabo-
lag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en 
stor forskjell.

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for 

barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 

prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inklu-

derende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i 

andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv 

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der 
du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha 

stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfor-
dringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner 
over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, 
gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdoms-
arbeid, samt jus og økonomiforvaltning. 

Mangfold og fellesskap
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, 
men vi står sammen om troen på Gud. I trosfelles-
skapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens  
virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du  
nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for  
utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirma-
sjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern 
om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et 
mangfold av mennesker og tjenester. 

Kirken skal være et fellesskap der mangfold og ulik-
het er med på å gjøre fellesskapet rikere. Uansett 
bakgrunn er ditt engasjement en styrke for kirken og 
menigheten der du bor. Hvordan vil du kirken skal 
være? Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.

Din kirke, ditt valg
Ved kirkevalget i 2015 sa 520 323 kirkemedlemmer 
sin mening om hvem som skal styre kirken. Ca. 3 
millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirke 
valget 8.-9. september i 2019. Hvem skal du stemme  
på? Kanskje på deg selv?
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Bare livet igjen
Et barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender folk på flukt. Kirkens Nødhjelp 
er på plass med rent vann og annen nødhjelp. Årets viktigste julegave kan redde liv.

Tekst Kirkens Nødhjelp Foto Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
Familien til lille Farah Abdi levde et enkelt, men 
godt nomadeliv langt ute i den golde somaliske  
ørkenen. Nå har fire års sammenhengende tørke tatt 
fra dem alt, unntatt håpet. 
«Jeg kan ikke annet enn å be om at Gud holder en 
hånd over barna mine», sier seksbarnsmoren Nuru. 
Det er trangt inne i det glovarme teltet. Nuru Xirsi 
Elmi Farah stryker varsomt datteren Farah Abdi over 
pannen. Tre storebrødre på fire, fem og sju kikker på 
den fire uker gamle lillesøsteren sin. Ellers beveger 
de seg knapt, og blikkene er tunge og sørgmodige. 
Lek og latter er helt fraværende. 

To millioner på flukt
«Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv. Om ikke 
mye, så hadde vi det vi trengte for å klare oss», sier 
Nuru. Men så forteller hun om vendepunktet, og be-
skriver de fire siste årene som «katastrofen».
De fire siste årene har store deler av Somalia knapt 
fått regn. Det ødelegger for jordbruk og husdyrhold, 
som er levebrødet for millioner av mennesker i det 
brunsvidde landet på Afrikas horn. 5,4 millioner er 
avhengige av nødhjelp. 1,2 millioner barn er sterkt 
underernærte, og mer enn 2 millioner er på flukt fra 
tørke, men også konflikt. Kirkens Nødhjelp sørger 
for rent og trygt drikkevann i mange av de hardest 
rammede områdene, som her i flyktningleiren Jilab 
3 i Garowe, provinshovedstaden i Puntland.

Døde uten vann
«Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke vann eller 
mat å gi til barna våre. Vi var nødt til å flykte, og 

endte opp i denne leiren for snart ett år siden. Vi 
kom hit til fots, 60 kilometer i stekende varme. På 
slutten besvimte et av barna mine, og vi måtte ha 
hjelp det siste stykket. Her i leiren får vi i det minste 
alt vi trenger av vann. Uten det hadde vi ikke klart 
oss, da hadde vi vært døde sammen med geitene 
våre ute i ørkenen», sier Nuru. 
I dag sender hun sju år gamle Mohamed etter vann. 
Det kommer fra Kirkens Nødhjelps brønn, som  
pumper opp rent vann fra flere hundre meter nede 
i bakken. 

Kan ikke gi opp
Ektemannen er i byen for å prøve å tjene noen få 
slanter, og alle må hjelpe til for at mor skal få tid og 
litt ro med sin nesten nyfødte datter. 
«Jeg håper at vi en dag kan vende tilbake til livet 
vi hadde, til et normalt liv der vi klarer oss selv og 
ikke er nødt til å tigge for å overleve. Vi har ingen 
ting, men vi kan ikke gi opp håpet. Og jeg kan lite  
annet enn å be om at Gud holder en hånd over barna  
mine. De er det kjæreste jeg har i livet. Og med 
Guds vilje skal ingen få ta dem fra meg.»
Fortsatt mangler ett av ni mennesker i verden tilgang  
til rent vann. Med en julegave på 200,- til Kirkens 
Nødhjelps juleaksjon, kan du sikre rent vann til ett 
menneske. Rent vann redder liv og forandrer liv. 

Slik gir du årets viktigste julegave:
 • Vipps et valgfritt beløp til 2426.
 • Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.
 • Gavekonto: 1594.22.87248

ET BARN ER FØDT..

Ett barn er født i velstand, og ett er født i fattigdom. 
Ett barn får vaksine, og ett får meslinger.
Ett barn får vann, og ett får kolera.
Ett barn er mett, og ett er underernært.
Ett barn er født i trygghet, og ett er født på flukt.

Et barn fyller fem i år. 
Og 5,6 millioner barn dør før de fyller fem. Hvert år.

Julens viktigste gave kan redde liv og forandre liv.

Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i Puntland. Her med mamma Nuru og 
storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4), Ahmed (5), Mohamed (7) og Fadumo (8).
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Gudstjenester
Søndag 25.november
Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,1-13

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

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 4-årsbok. 
Dåp. Nattverd. Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård

Søndag 2.desember 
1.søndag i adventstiden
Matt 21,10-17

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/Lys Våken. 
Dåp. Nattverd. Dagfinn Follerås, 
Gunnhild Bjørdal

Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/Lys Våken. 
4-åringer Dåp. Nattverd.
Berit Rinde, 
Margrethe Vang Nedregård

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse/LysVåken. Dåp. 
Nattverd.
Arild Kjeilen. Erik Vågsvoll.

Søndag 9.desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24

Ås kirke kl.17.00
Lysmesse 
Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke kl.18.00
Lysmesse 
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.20.00
Lysmesse 
Berit Rinde. Gunnhild Bjørdal

Søndag 16.desember
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36

Elton grendehus kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

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

Eina kirke kl.20.00
Vi synger og spiller jula inn 

Mandag 24.desember
Julaften
Luk 2,1-20

Eina kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste 
Berit Rinde

Raufoss kirke kl.14.30
Familiegudstjeneste 
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste 
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

Tirsdag 25.desember
1. juledag
Matt 1,18-25

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Berit Rinde

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

Onsdag 26.desember
2. juledag
Joh 16,1-4a

Gimle sykehjem kl.11.00
Jul i ord og toner. 
Dagfinn Follerås og 
Margrethe Vang Nedregård

Raufosstun kl.11.00 og kl.12.00
Jul i ord og toner 

Mandag 31.desember
Nyttårsaften
Matt 11,25-30

Ås kirke kl.16.00
Nyttårsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Tirsdag 1.januar
Nyttårsdag
Matt 18,19-20

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

Søndag 6.januar
Kristi åpenbaringsdag
Joh 12,42-47

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Nattverd.
Arild Kjeilen

Søndag 13.januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34

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

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

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

Søndag 20.januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18

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

Raufoss kirke kl.13.00
Høymesse. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Søndag 27.januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 13,10-17

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

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

Eina kirke kl.11.00
Misjonsgudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Berit Rinde
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Kirkeskyss

Eina Øst

18. november
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317
 
2. desember
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

13. januar
Olaf Thon  61 19 51 82

27. januar
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

24. februar
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

10. mars
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

24. mars
Olaf Thon  61 19 51 82

Eina Vest

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

2. desember 
Astrid Dotset  61 19 57 04
Reidun Amlien  61 19 56 27

13. januar
Ann Kristin Amlie  996 41 185 

27. januar
Marit Dotsetsveen  928 02 896
Margot Nordengen  61 19 57 42

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

10. mars
Astrid Ødegårdstuen  61 19 57 25
Solveig Granheim  993 77 437

24. mars
Astrid Dotset  61 19 57 04
Reidun Amlien  61 19 56 27

Søndag 3.februar
5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

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

Søndag 10.februar 
6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27

Raufoss kirke kl.11.00
Musikkandakt

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard

Eina kirke 
Ingen gudstjeneste 
pga.konfirmantleir 

Søndag 17.februar 
Såmannssøndagen
Matt 13,24-30

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

Raufoss Baptistkirke kl.11.00
Fellesgudstjeneste. Bibeldagen. 
Nattverd.

Søndag 24.februar
Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36

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

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

Søndag 3.mars
Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd. 
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066

kirkens-sos.no/ho

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

   Nr. 4 - 2018  |  Ved kirkeporten 13



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

"La beina gå,  
og hjertet slå..."   

tekst og foto Kari Ringerud
Under dette motto samles en gjeng hver onsdag på 
Ås Menighetssenter på Reinsvoll for å gå tur! For ca 
7 år siden, forteller de, startet dette tilbudet opp. 
Alle som har lyst og anledning, store og små, damer  
og menn kan være med. I dag er det 12-14  
damer i godt voksen alder som trofast møter  
opp. På bildet er Marit, Anne, Liv, Ruth, Mary,  
Sigrun, Karen og Randi klare til dagens utflukt.
De møtes kl 12 og går en times tid i området rundt 
Menighetssenteret. Etter turen samles de inne til 
en kaffetår og litt "biteti". Og jammen trimmer de  

videre her også!
Det sosiale fellesskapet er viktig. Her deles nyheter 
av nært og fjernt stoff, praten går lett. De deler og 
lytter. 
På spørsmål om hva dette tilbudet betyr er de sam-
stemte i at dette er svært viktig, både for det fysiske 
og ikke minst for det sosiale fellesskapet. Uten det-
te treffet vil de mangle noe vesentlig. De bare MÅ  
møtes hver onsdag! Det betyr alt! 
Disse spreke damene har det alle tiders på ons-
dagsturene, men savner at mennene deltar. Tilbu-

Fra oppslagstavla 
- menighetsbladet har i de siste numrene tatt en  
nærmere kikk på hva som skjuler seg bak noen av de faste 
annonsene fra 'Oppslagstavla' på siste side.
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Marit Bratli Nordengen, Anne Berg, Liv Kjeldsberg, Ruth Kyseth, 
Mary Hagen, Sigrun Dullum, Karen Bradal og Randi Haavi.

det er jo for alle, unge og eldre. Selv om damene på 
bildet er over 80 år, unntatt én, og eldste er 92(!), 
passer tilbudet også for f.eks småbarnsforeldre med 
barne-vogn!
Tenk om mennesker i alle aldre kunne møtes slik, 
helt uformelt? Da ble vi litt mindre ensomme. Så 
her oppfordres du til å bli med! Damene er et klart  
bevis på at trim og turgåing er gull verdt for helsa 
vår. Tilbudet er gratis, og det er for alle.
Jeg takker for en hyggelig prat og ønsker god tur.

Du grønne, uglansede julegave
tekst og foto Veslemøy Linde

Det at du må kjøpe gaver som hver og en kan like og sette pris på, kan være dyrt 
og vanskelig. Men tenker du grønt og miljøvennlig så er det enkelt! Her er Ved 
kirkeportens tips til grønne gaver, som gjør at mottaker blir glad, du selv fornøyd, 
og miljøet tas vare på.

Gave til din kjære: Tur ut i skogen bare dere to, der 
du har forberedt båltenning og varm drikke
Gave til bestemor: Hjemmelaget klippekort på å gå 
tur sammen med deg
Gave til bestefar: Snømåking
Gave til mor: Avlegger av plante
Gave til far: Gavekort på hårklipp hos deg
Gave til storesøster: Klippekort på å låne klær fra 
klesskapet ditt
Gave til lillesøster: Kurs i å lage islykter
Gave til storebror: En brukt bok du har lest (så vet 
du at den er bra)
Gave til lillebror: Hobbyverksted sammen med deg
Gave til tante: En pute laget av en ødelagt T-skjorte 
eller en bukse
Gave til onkel: Hjemmelaget julegodteri
Gave til søskenbarn: Tørket te, som du dyrket i som-
mer
Gave til venninne: Hjemmelaget hudpleieprodukt

Gave til venn: Reisegave- 
kort der du er «reiseleder» 
for en blåtur. Du legger 
opp ruten på forhånd, for  
eksempel buss eller sykkel 
til hytte, leirsted, teltplass 
eller liknende, mens din 
venn ikke vet hvor han eller 
hun skal.

Og du - angående innpak-
ningen finner du det du 
trenger i skap og skuffer, alt 
fra gamle kartblad til maga-
siner og tidsskrifter kan bru-
kes.

Det grønne hjørnet
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- aktiviteter vinter/vår 2018/19

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås Menighetssenter på Reinsvoll 
torsdager kl. 11.00-12.30. Siste samling 
før jul blir 30. november. 
Sjekk siden på Facebook:
'Babysang/småbarnstrall Vestre Toten' 

Barnegruppa SPRELL LEVENDE  
har samlinger i Kirkekjelleren, 
Raufoss kirke annenhver torsdag kl.17.30–19.00. 
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat
November:  29.
Desember:  13. Vi går «Lucia» på Raufosstun kl.17.30
                   28. Juletrefest kl.17.00 
Januar: 24.
Februar:  7.og 21.
Mars:  7.og 21.

BARNEKOR I ÅS KIRKE
Vi starter opp Barnekor i Ås kirke onsdagene
14.11, 28.11, 5.12, 12.12 kl.17.00-18.00
Alder: 2.- 6 klasse.
Vi synger i Ås kirke på julaften.
Dirigent: Gunnhild Bjørdal, kateket

FESTIHALL 
i Fjellhallen på Gjøvik
OBS! Flyttet til våren - ny dato: 5.-6.april 
2019
Vi samles i Fjellhallen på Gjøvik sammen med 7. og 
8. klassinger fra Gjøvik og Østre Toten og tilbringer 
et døgn sammen, og vi legger opp til en masse kule 
aktiviteter. Invitasjon blir sendt ut i februar/mars.

LYS VÅKEN
Overnatting i kirken for 
deg som går i 6.klasse. 
Raufoss, Ås og Eina kirke 
1/12 til 2/12. 
Invitasjon kommer i posten og på nettsiden

4-ÅRSBOK
Raufoss kirke 
Utdeling 18/11  
Samling i kirken lørdag 
19/11 fra kl.10.30-12.00 
Ås kirke 
Utdeling 25/11 
Samling i kirken 
lørdag 24/11 
fra kl.10.30-12.00 
Eina kirke 
Utdeling 2/12. Samling i kirken 
lørdag 1/12 fra kl.13.00-14.30

Invitasjon kommer i posten og på nettsiden

UNGDOMSARBEID 14-18 ÅR
Ås, Eina og Raufoss menigheter har et felles 
ungdoms-/ungdomslederarbeid.
MILK-kurs for 1. årsledere. Alle nye som ønsker 
å være med som ungdomsledere er med på dette 
kurset. Kurset består av 4 kurskvelder og en leir.
Ungdomsledere - ULV (Ungdomsledere i Vestre 
Toten). Som ungdomsleder kan du være med og 
hjelpe til som leder på ulike arrangement som 
menighetene har for barn. Ungdomslederne er også 
viktige ledere på konfirmantleiren i Mesnali. Vi ar-
rangerer også sosiale samlinger og turer.
 
Kontakt kateket Gunnhild Bjørdal hvis du ønsker 
mere informasjon eller ønsker å være med.

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 www.vestretoten.kirken.no
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"SAMMEN OM LIVET"
tekst Margrethe Vang Nedregård foto Henning Gulbrandsen, OA

Knut Anders Sørum er av våre mest profilerte artister. 
Han har vært med i Grand Prix, vunnet stjernekamp og  
mye mer. Men til tross for suksessen så kjempet han  
en kamp som kunne kostet ham livet. Knut Anders 
delte sin historie med 150 tilskuere i Fyrverkeriet 

kulturhus tirsdag 6. november. Et arrangement som 
Ungdomsrådet, Fyrverkeriet Ungdomshuset og 
kirka samarbeidet om. Knut Anders fortalte om en 
flott oppvekst. Plutselig så kom følelser han synes 
var vanskelig å forholde seg til. Han ble forelsket i 

en mann. Dette la han lokk på. Det 
ble noen tunge og vanskelige år. Når 
han erkjente dette, satte sannheten  
ham fri og det ble godt å leve igjen.  
Hans råd til ungdommen er;
Vit hva du vil.
Gå i møte med det ubehagelige.
Aksepter deg selv.
Fokuser på det som gir deg noe 
positivt.

Nan Inger og Dagfinn Follerås ram-
met det hele fint inn til slutt med sin 
dialog om hva skam og følelsen av å 
ikke være bra nok kan gjøre med oss. 
Deres klare oppfordring er;  
SNAKK MED NOEN.

EGIL SVARTDAHL PÅ RAUFOSS
tekst Birgit Tryland foto Trond O. Furuseth/Bjarne Kjartan Thaule

20. og 21. oktober ble ei helg der Raufoss-menighetene 
igjen fikk kjenne på gleden over å gjøre noe sammen! 
Egil Svartdahl var for 4. gang på Raufoss, og like inspire-
rende å høre på som før, om enn ikke enda bedre! Han 
har et tydelig budskap og er en person som snakker slik 
at alle skjønner hva han mener. Vi vet at mange tok til seg 
det han sa og ble berørt. Dette gjorde noe med dem! 
Også for de som ikke pleier å være med i noen menig-
het.
De som ønsket det, hadde mulighet til å prate med møte- 
verter om tvil og tro etter møtet lørdag og gudstjenesten  
søndag, og flere fikk invitasjon til å bli med på kvelder 
i Raufoss Baptistmenighet med tittelen "Velkommen 
hjem" - kurskvelder der en får snakke og lære om tro. Og 
det er flere som benyttet seg av disse tilbudene.
I Fyrverkeriet kulturhus lørdagskvelden var det 312 men-
nesker i salen. På gudstjenesten søndag i Raufoss kirke 
over 250 mennesker og på seminaret i Toten Frikirke 100 
personer.
Flott musikk, god lyd, kirkekaffe og lunsj - alt dette bidro i 
tillegg til Egils taler og seminar “Fri og villig” til at mange  
på Toten og omegn fikk en vitamininnsprøyting, en god 
opplevelse av å være en del av et større fellesskap og 

innspill som kan forvandle tanker, tro og liv. Menighetene på Raufoss gleder seg over at denne helga ble 
så vellykket og er svært glad for at på Raufoss - der står menighetene sammen om det viktigste; Jesus!
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1.rekke fra venstre: Ragnhild Sveen, Kari Gaarder Hubred, Marianne Sivesind, Inger Taasen, Birgitte Noack Prestesæther,   
  Astrid Førde.
2.rekke fra venstre: Kari Stikkbakke, Gunnvor Sandmo, Kirsten Synnøve Hellstrøm, Marit Solbakken, Roger Tokerud
3.rekke fra venstre: Per Haraldsen, Ole Magnus Blakisrud, Frank Bergum, Mathias Snilsberg, Arild Nikolai Ødegård, 
  sokneprest Dagfinn Follerås

Gullkonfirmanter Eina 2017

Gullkonfirmanter Ås 2017

1.rekke fra venstre: Eva Synnøve Arntzen, Eva Strandbakken, Kari Kværndal, Grethe Iren Gårdsrud
2.rekke fra venstre: Johan Svein Brobakken, Marie Elisabeth Korsen Lyset, Marit Ødegaard Fossum, 
 Jorunn Helene Dotseth Sønsteby, Sissel Bøe, sokneprest Berit Rinde
3.rekke fra venstre: Ellen Sønsteby, Marit Gjefsen, Jorunn Elisabeth Ødegård, Anne Mari Dyrud
4.rekke fra venstre: Hans Tore Lønhaug, Steinar Langedrag, Arvid Ødegård

Fotografen Gjøvik

Fotografen Gjøvik
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Gullkonfirmanter Raufoss 2017

1.rekke fra venstre: Stig Myhrvold, Anne-Lise Hagen, Kai Bakke, Trine Øistensen Roterud, Berit Hagen Olsen, 
 Karin Margrethe Sørum, Marit Bue Myhrvold. 
2.rekke fra venstre: Rolf Erik Håkenstad, Rita Ingebjørg Larsen, Astrid Fjeld Dahl, Kari Ninive Kristiansen, 
 sokneprest Arild Kjeilen

  

Jul på Stenberg
Ta med familie og venner til førjulsarrange-
mentet vårt på friluftsmuseet Stenberg. Her 
blir det jul på den gamle måten. Stenberg 
museumsområde kl.12.00 - 16.00,  
søndag 9. desember. Gratis inngang.

Arr: Toten kirkeakademi i samarbeid med 
Toten historielag, Ihle i vekst, Mjøsmuseet, 
Vestre Toten kommune og Ditlevines utsikt
 
Følg Toten kirkeakademi på Facebook for 
mer informasjon.

Vi vil at Ås 
Formiddagstreff 
skal fortsette - 
men vi trenger flere frivillige som kan støtte 
opp om formiddagstreffet da diakoniforenin-
gen ikke lenger er i virksomhet fra 1.januar 
2019. Ta kontakt med Margrethe diakon om 
du kan tenke deg å stille opp med litt prak-
tisk hjelp rundt dette arrangementet slik at 
tilbudet får fortsette. 

Hilsen Margrethe diakon mob. 916 46 131

Barnekoret i Raufoss kirke 
Det er beklagelig å måtte meddele at Barnekoret tilknyttet Raufoss kirke har måttet ta en pause. Dette på 
grunn av for lite oppslutning den siste tiden. Vi satser på at dette vil starte opp igjen på et senere tids-
punkt. En stor takk til alle som har bidratt.
Mvh Ingrid Dullerud, Torill og Kolbjørn Teien
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Døpte
Ås
Tilia Evenrud-Kjellemo
Jenny Høiberget
Jens Roen Tollefsrud 
    (tilh.Hakadal)
Markus Sivesind Lilleengen
Julie Evenrud Seterseter 
    (tilh.Kolbu)
Hanna Eskerud Gilberg
    (tilh. Hoff)

Raufoss
Dennis Kristiansen
Tallak Petchjan-Roen
William Johansen, 
    (døpt i Gjøvik kirke)
Oscar Nordlund Fjeldstad
Ada Moen-Tveit
Alva Hasselø
Alexandra Johannesen Vaslien
Emrik Emilsen Kyseth, 
    (døpt i Hov kirke)

Vigde
Ås
Anna Lund og 
  Hans Petter Hagen

Raufoss
Amarin Petchjan og 
  Espen Roen

Døde
Eina 
Anna Marie 
   Strandbakken f.1923
  
Ås
Arnold Josef Vestheim f.1932
Kristine Hilmen f.1939
Torfinn Hveem f.1953
Liv Røineslien f.1940
Borghild Eng f.1930

Raufoss
Thore Øivind Snipstad f.1965
Bjørn Roar Wangen f.1976
Elfy Irene Hauger f.1939
Rolf Thore Amundsen f.1944
Synnøve Malmedal f.1932
Roger Westlie f.1950
Gunnar Pinslund f.1932
Lilly Johanne Feness f.1923

Slekters gang

Vil du være med i en sorggruppe?
tekst Solveig Haugen Tusvik foto Torhild Raddum

Hver høst, rett etter Allehelgensdag, inviterer menighetene i Vestre Toten til sorggrupper. Disse gruppene 
er beregnet på mennesker som er i sorg etter å ha mistet noen som sto dem nær, eller som har andre alvor-
lige tapsopplevelser.
I en sorggruppe vil du møte mennesker som forstår deg og din situa-
sjon – fordi de selv har opplevd noe lignende. Her kan vi støtte og hjelpe 
hverandre framover. Her møter vi mennesker som tåler å høre – om igjen 
og om igjen! -  om dem vi har mistet og som vi savner så skrekkelig. 
Sorggruppene møtes vanligvis annenhver uke, gjerne på dagtid. Vi møtes 
enten på Ås Menighetssenter på Reinsvoll, eller på menighetskontoret 
på Raufoss, avhengig av hva som passer best for deltakerne. Samlingene 
ledes av diakonene, men er i prinsippet «selvhjelps-grupper», der delta-
kerne i stor grad bestemmer hva de ønsker å snakke om. Etter seks eller 
ni måneders tid pleier vi å avslutte sorggruppa, men ofte velger gruppa å 
holde kontakten videre og møtes i andre former.  
Ta kontakt med en av diakonene hvis du er interessert i å være med i en 
sorggruppe, eller hvis du vil vite mer om hva dette går ut på. Du er i alle 
fall hjertelig velkommen!

Hilsen diakonene Margrethe og Solveig 

Diakonens hjørne
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EN LITEN HÅNDFULL ØMHET - 30. november
Ole Paus trenger ingen nærmere presentasjon eller omtale. 
På sin egen måte har han preget Norges musikalske scener og satt ord 
og toner til den norske folkesjelen i en årrekke.
Paus har aldri lagt skjul på sin kristne tro uten at noen har kunnet be-
skylde han for å være livsfornektende, uspennende eller bakstreversk 
av den grunn. 
Det er ingen vanlig førjulskonsert Paus skal reise rundt med. På en 
svært så mild måte fremstår Paus som den reneste julekonsertrebel-
len. ”Deilig er jorden” blir nesten som en protestsang å regne, vi får 
et respektfullt og morsomt skråblikk på Josef – Bibelens største kjernekar, og vi får høre Paus synge de 
tradisjonelle julesangene. Ole sin juleplate «Jul i Skippergata» er blitt manges store favoritt innen julepla-
ter. Ole Paus tilhører det absolutte toppsjiktet av norske fortellere og formidlere, og nå - etter mange års 
liv på veien og med talløse plateutgivelser, teaterforestillinger, revyer og konserter - har han for lengst fått 
en fortjent plass i den norske folkesjelen.
Målet for hver enkelt konsert er at publikum skal kunne gå ut etterpå med en følelse av at både livet og 
førjulstiden er gode steder å være. Og så kan julaften komme…

JULEGAVEN - 29. november
Trine Rein gjentar suksessen fra i fjor, og får med seg fantastiske ope-
rasanger Eli Kristin Hanssveen på en ny runde med årets varmeste 
julekonsert, Julegaven. Konserten Julegaven som har rørt og gledet 
mange i årenes løp reiser nå rundt for det sjette året, og besøker nor-
ske kirker i førjulstiden. 
Med disse sterke og varierte stemmene sammen er publikum sikret en 
bredspektret musikalsk opplevelse med klassisk- og tradisjonell jule-
musikk i skjønn forening. Her får både humor og andektighet en plass 
på repertoaret, og Julegaven deles i form av julens budskap. Med 
seg har de Trines faste musikere, Olav Torgeir Kopsland på strengein-
strumenter, og David Aleksander Sjølie på tangenter og gitar. 
Velkommen til en julekonsert du kan ta med deg i hjerte og sjel på 
veien videre. 

BLÅTONER - 19. og 20. desember
Knut Anders er artisten med den store stemmen som 
vant Stjernekamp på NRK 2016. Han har i etterkant 
reist rundt på kulturhus og festivaler, og har etter 20 
år som artist fått en plass i landets bevissthet. Lewi 
har sluppet to soloalbum og èn juleEP. Plata “May-
day” ble svært kritikerrost og var listet på nasjonal 
radio i fjor. Han ble for alvor kjent for det norske folk 
da han oversatte sangen “Fairytale of New York” til 
norsk og fremførte denne på nasjonal TV. Elvira er en 
artist fra Moi med fire soloalbum, som alle har høstet 
svært god kritikk. Hun har hatt stor suksess med sitt 
samarbeid med Bjørn Eidsvåg og ble et kjent ansikt 
for enda flere da hun var med i Hver gang vi møtes på TV2. Disse tre artistene har i år inngått et spennende 
samarbeid, og turnéen blir en større publikumsuksess for hvert år. De har høstet fantastiske kritikker for 
sine tolkninger av kjente julesanger, samt for fremførelsen av deres egne låter. De ønsker å gi publikum en 
julekonsert hvor formidling av tekst og å skape høytidsstemning står i fokus.

Se oversikt over alle 
julekonsertene i våre 

kirker på side 23.
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Vinterens salme

N 838 Snehvit er natten, klar og kold
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Bjarne Kjartan Thaule

Om vi er kalt? Vi kommer sent.
Vi alle står i gjeld.

Men hva vi ikke har fortjent,
får vi allikevel.

Forlat oss da i denne stund
hva ondt vi kan ha gjort!

Kan hende grov vi ned vårt pund;
men vend deg ikke bort!

La oss få tid til neste ny!
Da heves intet krus;

men alle går vi ut i by
og samles i ditt hus!

Vår dag er kort. Vår angst er stor
ved tidens åpne grind.

O Gud, er der en sorg på jord,
som ikke og er din?

Teksten i denne salmen er skrevet i 1962 av Arnulf 
Øverland (1889-1968), en norsk forfatter, lyriker og 
riksmålsforkjemper. Øverland ble født i Kristiansund 
og flyttet senere videre til Kristiania. Til tross for at 
Øverland var den siste som ble tiltalt for blasfemi i 
Norge i 1933, men ble frikjent grunnet ytringsfrihet, 
har han fått plass i Norsk Salmebok. Dette vitner om 
en høy poetisk kvalitet med et innhold som står seg i 
salmeboken. Øverland var en viktig motstandsmann 
under krigen, hvor han ble mest kjent for diktet «Du 
må ikke sove» (1936).
Øverland setter ord på våre følelser og tanker på 
vei inn i et nytt år. Det reflekteres over tiden som 
har vært, og hvilke forsetter som kan ligge foran 
oss. Årsskiftet innebærer også fortvilelse, sorg og 
smerte, hvor salmen til slutt har noen trøstende ord 
i den forbindelse.
Den vakre og meditative melodien er skrevet av den 
norske komponisten og kirkemusikeren Kjell Mørk 
Karlsen (f.1947-). Han har komponert blant annet 
kammermusikk, konsertmusikk, orkestermusikk og  
kirkelig bruksmusikk. Karlsen skrev ny melodi til  
salmeteksten i forbindelse med forberedelsene til  
ny salmebok i 2008. 
Både tekst og melodi er gjenkjennelig i tiden vi  
lever i. Vinterens salme kan derfor oppleves like  
aktuell helt uavhengig av tidens tann.
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29.NOVEMBER
Ås kirke «Julegaven»
Julekonsert med Trine Rein og Eli Kristin Hansveen
Torsdag 29.november kl 20.00 
I samarbeid med MAF Norge.
Billetter: www.ticketmaster.no

30.NOVEMBER 
Raufoss kirke «En liten håndfull ømhet»
Julekonsert med Ole Paus. 
Fredag 30.november kl.19.00 
Billetter: www.ticketmaster.no 

2.DESEMBER 
Ås kirke Juleforestillingen «Frostroser»
Søndag 2.desember kl.18.00
Velkommen!

6.DESEMBER 
Raufoss kirke Julekonsert med 
Glenn-Erik Haugland (piano og vokal) m.fl. 
Torsdag 6.desember kl.19.00 
Gratis inngang. 
Innsamling av penger til Barnekreftforeningen.

16.DESEMBER 
Ås kirke Bøverbru/Eina Skolekorps, Ihle Sangkor 
og Bøverbru Musikkforening ønsker velkommen 
til den tradisjonelle julekonserten i Ås kirke 
søndag 16. desember kl.15.00. Gratis entré.

16.DESEMBER 
Raufoss kirke Søndag 16.desember kl.19.00  
avholdes den tradisjonelle julekonserten med  
Raufoss Mannskor, Raufoss Damekor og Raufoss 
Musikkorps. 

16.DESEMBER 
Eina kirke søndag 16.desember kl.20.00
Vi synger og spiller jula inn ved Eina musikkfore-
ning og Kolbu/Eina blandakor. Kollekt.
Velkommen!

18.DESEMBER 
Raufoss kirke tirsdag 18.desember kl.19.30
Julekonsert med Kolbu Janitsjar.
Velkommen!

19. OG 20. DESEMBER 
Raufoss kirke «Blåtoner» 
En julekonsert med Knut Anders, Lewi og Elvira 
19. og 20. desember kl.18.00 
Billetter: www.ticketmaster.no

22. DESEMBER 
Eina kirke Julekonsert med Gunda-Marie Bruce i 
Eina kirke lørdag 22. desember kl.19.00 
Hjertelig velkommen!

23.DESEMBER 
Ås kirke Midnattskonsert lille julaften kl.23.00
Bøverbru Musikkforening
Dirigent: Espen Runar Hammer. 
Solister: Eivind Selmer Hoelsveen og 
Ida Marie Ringerud
Inngang kr 100,-/50,-

Julekonserter

    
      

 29. NOVEMBER

   
   

30
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       19. OG 20. DESEM
BER
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

ÅS FORMIDDAGSTREFF
på Ås Menighetssenter kl.12.00.  
9/1  Ole Jakob Dyrnes
13/2 Karen Sidsel Solberg
13/3 Else Stensrud
10/4 Torunn og Yngvar Hansen
I løpet av mai/juni satser vi på 
en felles tur med pensjonist-
foreningen på Eina.   
Vi begynner med bevertning av 
god formiddagsmat. 
Utlodning, opplesning, sang og 
andakt.
Alle er hjertelig velkommen.

Vi trenger flere frivillige som kan 
støtte opp om formiddagstreffet 
da diakoniforeningen ikke lenger 
er i virksomhet fra 1/1 2019. Ta 
kontakt med Margrethe Diakon 
om du kan tenke deg å stille opp 
med litt praktisk hjelp rundt dette 
arrangementet slik at det får 
fortsette. 

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonist-
forening.
26. november
6. desember
3. 10. 17. og 31. januar
7. 14. og 28. februar
7. 14. og 28. mars

Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 

Arr: Diakoniutvalget på Eina

Oppslagstavla
SPRÅKKAFÉ 
frivillighetssentralen, Raufoss 
kl.11.00-13.00
Lørdag 8/12 Nissetreff på Lunde 
gårdsbarnehage kl. 11.00.
12/1, 16/2, 9/3
Hjertelig velkommen til en 
lørdags formiddag for deling og 
inkludering!

NORMISJONSMØTER
Raufoss, Kirkekjeller’n
Tirsdag 20.nov kl.19.00:  
Ole Jacob Dyrnes synger og 
holder andakt
Tirsdag 11.des kl.19.30: 
Adventsamling i Engehaugen 
kirke med Vindingstad Normisjon
Tirsdag 22.jan kl.19.00: Møte
Tirsdag 19.feb kl.19.00: Bibeltime 
v/Klara Myhre "Salmenes bok 
- tekster for livet". Vi får også 
besøk av Vindingstad Normisjon.
Tirsdag 19.mars kl.19.00: Møte

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
vi starter fra Ås menighetssenter 
kl.12.00. Etter gåturen tar vi en 
kopp kaffe og hygger oss. 
November: 21. 
Desember: 5. og 12. 
Januar: 2. 16. og 23.
Februar: 6. og 20.
Mars: 6. og 20.
Velkommen til alle!

KONSERT I RAUFOSS KIRKE
Musikklinja ved Gjøvik vgs
Søndag 17. februar kl.19.00
Velkommen!
 

SPRELL LEVENDE
ca 5 år og oppover. 
Samlinger i Kirkekjeller`n, 
Raufoss kirke annenhver 
torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat
November: 29.
Desember: 13. Vi går «Lucia» 
på Raufosstun kl.17.30.
    28. Juletrefest kl.17.00
Januar: 24.
Februar: 7.og 21.
Mars: 7.og 21.

DAGSENTERET PÅ EINA 
Helsehuset på Eina.
Formiddagsmat og middag kr.70,- 
Hver mandag kl.10.00-14.00
Sang - mat - trim
Bare å møte opp. 
19. og 26. november
3. 10. og 17. desember 
7. 14. 21. og 28. januar
4. 11. 18. og 25. februar
4. 11. 18. og 24. mars

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke 
kl.11.00-13.00
3.des, 14.jan, 4.feb, 4.mars
Vi spiser formiddagsmat
sammen, synger, har utlodning 
og andakt. 

Arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

MENIGHETENS 
JULETREFEST 
Raufoss kirke, Kirkekjelleren
28.desember kl.17.00

Vi ønsker alle 

en riktig god jul og et godt nytt år


