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

Noe for deg?
Leser du menighetsbladet? Vi håper jo at du gjør det 
og synes det er fint å følge litt med på hva som skjer i 
kirkene i Vestre Toten. Vårt mål er å lage et blad som 
folk har lyst til å lese. Er det noe du kunne tenke deg 
å vite mer om eller har en sak som vi burde skrive om i 
bladet vil vi gjerne at du tar kontakt  – send gjerne en 
mail. De fleste av oss har lyst til å være med på litt mer 
enn vi har kunnet den siste tiden. Her i bladet finner du 
oversikt over mange tilbud til aktiviteter for unge og 
gamle. På side 14 har vi Trygg tro kalenderen med til-
bud til barn og unge. På side 15 blir vi bedre kjent med 
nytt ungdomsarbeid i kirkene våre. Bakerst i bladet er 
oppslagstavlen med noe for en hver smak. Kanskje har 
du tenkt deg på en eller flere julekonserter i år? Vi har 
oversikten på side 19. 
Mye av arbeidet i kirkene våre er basert på frivillig-
het. Kunne du tenke deg å hjelpe til med noe er det 
garantert bruk for deg. Ikke nøl med å ta kontakt om 
du kjenner at du har lyst. Vi mennesker trenger å være 
sammen med andre. Gjennom frivillighet blir du del av 
et fellesskap – en vinn-vinn situasjon.

V E L K O M M E N

R E D A K S J O N E N

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

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

VESTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. 
Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Gunnstein Endal - kirkeverge       
ge878@kirken.no  |  960 98 321 / 920 42 659
Kari Tromsaasen Rian - sekretær (tirs-tors 09-14.30)   
kr685@kirken.no  |  960 98 322
Einar Solbrækken - driftsleder      
es829@kirken.no  |  960 98 319 / 908 88 929
Ole-Jakob Dyrnes - leder fellesrådet    
oljdyrne@online.no  |  977 06 318
Anne-Hilde W. Helland - prostiprest i Vestre Toten
ah524@kirken.no  | 

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

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

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

Dagfinn Follerås - sokneprest Ås og Eina   
df592@kirken.no  |  960 98 334 / 412 66 095 
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina   
mv934@kirken.no  |  916 46 131 
Solveig Haugen Tusvik - diakonvikar Ås  
sh588@kirken.no  |  909 82 114
Håvard Amlie - kirketjener Ås      
ha644@kirken.no  |  960 98 337 / 909 35 407
Øystein Guttormsen - kirketjener Eina    
og398@kirken.no  |  960 98 338 / 922 40 104
Linda Gudbrandsen - men.ped. og leder for trosopplæringen 
lg334@kirken.no  |  920 18 100 
Oskar-Magnus E. Stende - kantor 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
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Smitten lever fortsatt
Tekst Gunnstein Endal

Koronapandemien ble "offisielt" avsluttet tidligere i høst, 
men vi vet alle at smittespredningen har økt i det siste. 
Det blir ikke ny runde med registrering og antallsbegrens-
ninger foreløpig. Vi forholder oss til de sentrale myndig-
heter og 
er i løpende kontakt med kommunelegen som tar styring 
hvis det skulle bli lokale utbrudd.
Menighetskontorene våre er åpne som normalt, og våre 
ansatte har fått beskjed om å være forsiktige, både seg 
imellom og i forhold til andre.
Håndspriten står fortsatt fremme i våre lokaler og vi anbe-

faler alle å bruke den. 
Ansatte som er syke holder seg hjemme, i tvilstilfeller er 
det hjemmekontor der det er mulig.
Følg med på kirken.no/vestretoten og på menighetenes 
Facebooksider.

Juleandakt 
Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt..

Slik står det i julesangen «Glade jul, hellige jul» som er skre-
vet av den danske forfatteren og poeten Bernhard Severin 
Ingemann og tilrettelagt for norsk ved Bernt Støylen som 
var prest, biskop og lyriker.

Glade jul, hellige jul,
engler daler ned i skjul.

Englene forteller om det paradisgrønne.
Noe som er fra begynnelsen, som er og som varer.
Noe som har liv og håp i seg.  

Julens Gud gir kraft og bærer, også når dagene er vonde.

Tonene fra Betlehemsmarken minner oss om hvor alene vi 
kan føle oss når livet rammer oss med all sin tyngde. Lind-
ringen kommer som glimt av å høre til i noe som er stort, 
større enn oss sjøl.

Vi vet alle noe om at livet er sårbart og utsatt. Noe mer 
sårbart enn en liten baby finnes vel knapt. Avhengig av å 
bli tatt vare på og beskyttet, og som samtidig gir, bare ved 
å være til.

Det at Gud er kommet til verden gjør at vi kan lene oss til 
en Gud som kjenner menneskenes liv. Jesu fødsel setter i 
gang en bevegelse som aldri har opphørt. 
                              

Å følge fotsporene etter det lille barnet, er å våge å gå inn i 
nye ukjente landskap ut fra evangeliets grensesprengende 
kraft til å åpne livets kilder og framtidshåp for alle men-
nesker.

Paradisgrønt.                                                                                                      
Englene bærer bud om et evigvarende håp.
Håp for i dag og for morgendagen.

Paradisgrønt. Barnet i Betlehem. Vi aner noe om dette barnet.  
Ja, vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarnets livgivende 
og trøstefulle nærvær midt iblant oss. 
Velsignet julehøytid ønskes dere alle.

Solveig Fiske, Hamar biskop

Gunnstein Endal er kirkeverge og smit-
tevernansvarlig i kirka i Vestre Toten.
Foto: Øyvind S. Endal
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Paradegaten er ferdig brolagt
Tekst Gunnstein Endal

Ås kirke fikk en real "make-over" innvendig for noen år si-
den. Da er det på sin plass at den utvendige rammen står 
i stil: 
En skrantende kirkegårdsmur ved parkeringsplassen ble 
renovert for flere hundre tusen tidligere i høst. Muren var 
både stygg og farlig.
Neste prosjekt ble veien fra kirkestallene til kirka. Her var 
det opprinnelig lagt brostein, men dette veistykket var nok 
mer beregnet for hest og kjerre enn traktorer og kistebiler.
Derfor var det etter hvert så dype hjulspor at brosteinen 
måtte fjernes og veien planeres. Så med et økonomisk til-
skudd fra Klaus Øverseths legat og en engasjert og kompe-

tent kirketjenerstab var det klart for å gjenskape den flotte 
veien.
Øystein Guttormsen, vår kirketjener på Eina, er anleggs-
gartner. Sammen med Emil Andre Thorp som er fast kir-
ketjenervikar, har de utført et flott og fagmessig arbeid i 
høst - fra bunn til topp: Det er gravd ned ca 1/2 meter og 
lagvis bygget opp igjen forskriftsmessig med duk, kult og 
bærelag. I tillegg er det lagt ned rør for strøm og internett. 
Veien er totalt 29 meter lang og det er lagt over 7200 stei-
ner, forteller kirketjener Håvard Amlie som denne gangen 
har inntatt en anonym rolle som assistent og tilrettelegger i 
prosjekt "Via Grandiosa."  

I år markeres det at Ås kirke stod ferdig i 1921. Dette ønsker vi også å markere her i  
menighetsbladet. Jubileumsmarkeringen er utsatt til mars 2022. 

Foto: Håvard Amlie

Raufoss kirkegårdsmur er sikret
Ved Ås og Raufoss kirkegårder er murene utbedret i høst. 
På Raufoss ligger denne muren i et område med stor tra-
fikk der skolebarn og andre passerer daglig. Derfor har den 
løse muren vært «skummel». Dette er nå utbedret og kir-
kene våre har igjen en staselig omramming.
Stor takk til Brødrene Gudbrandsen AS som har hatt ansvar 
for begge disse kirkemurprosjektene i høst.

Kirketjener Erik Torp og Jostein Nilsen (kirketjenerassistent)
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M E N I G H E T S L I V

«Savner deg»-tre i Eina kirke
Tekst Hege Tokerud

Adventstiden og førjulstiden er for mange forbundet med 
stor forventning og glede, men det er ikke alle som de-
ler de samme gode følelsene. Det sies at julen er som et 
forstørrelsesglass; julen forstørrer både gleden og forvent-

ningen, men også savnet og sorgen blir større. Mange kan 
savne noen eller noe i forbindelse med høytiden. Noen 
ganger blir ikke livet slik vi hadde forventet og håpet på. 
Noen savner trygghet, andre savner kanskje en kjæreste 
eller et vennskap så man slipper å være alene og kjenne 
på ensomhet. 
Hensikten med «savner deg»-treet er å rette fokus og 
skape et fellesskap for alle som kjenner på savn og sorg 
i julehøytiden. Tradisjonen med treet startet som et pilot-
prosjekt på NTNU i Gjøvik for fem år siden av studentprest 
Anne Anker Bolstad, og det har siden spredd seg til alle 
landets universiteter, kirker og andre møteplasser. De røde 
lappene utformet som hjerter forteller om noe eller noen vi 
savner og holder av.

- Eina kirke hadde sitt eget «savner deg»-tre i fjor og be-
stemte etter mange gode tilbakemeldinger at det var noe 
vi ønsket å fortsette med. Det vil være mulig å henge opp 
hjerteformede lapper fra og med 1.søndag i advent, fortel-
ler Lars Arne Mjørlund, leder for Eina menighetsråd. 
Diakon Margrethe Vang Nedregård vil markere og bruke 
«savner deg»-treet i Familiegudstjenesten den 28.novem-
ber og ønsker initiativet varmt velkomment;
- Treet med de fargerike hjertelappene skal være et sted 
vi kan dele savnet vårt med hverandre. Vi oppfordrer alle 
til å ta del i treet, enten med å skrive ned sitt eget savn 
og henge opp eller lese det andre har skrevet, oppfordrer 
Margrethe. 
De hjerteformede lappene vil bli utformet av elever på 
Thune skole, mens selve treet har vokst opp i naturskjønne 
omgivelser på Evang gård bare et steinkast unna Eina kirke. 
Eina kirke holder åpent torsdager i advent, dvs den 2., 9. 
og 16. desember kl 18-20, og det vil være mulig å søke 
enten samvær, ettertanke og pause i høytiden vi går inn i. 
Det blir servert gløgg og pepperkaker. På julekvelden åp-
nes kirka kl 1230 slik at det er mulig til å ta del i «savner 
deg»-treet før gudstjenesten og jula ringes inn. 
For de som ikke har anledning til å fysisk møte opp i Eina 
kirke vil det være mulig å dele sitt savn ved å sende en SMS 
med ønsket tekst til Margrethe Vang Nedregård på mobilnr 
91646131. Hun vil sørge for at dette blir delt og hengt opp 
på «savner deg»-treet.

Hensikten er å rette fokus og skape 
fellesskap for alle som kjenner på savn 

og sorg i julehøytiden.
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I N T E R N A S J O N A LT

Tekst Anette Torjusen Foto Håvard Bjelland

Anita Lamisoni har akkurat født sitt første barn. Hun har fått navnet Grace, for hun er 
både en gave og en nåde, forteller den stolte moren. Akkurat nå ligger Grace trygt i 
mammas armer, bare en dag gammel. Omfavnet av morskjærlighet og nærhet etter 
en god og trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre, mange barn i Afrika lever aldri 
til de blir fem år. 

Innerst i kroken på fødeavdelingen hører vi små forsiktige 
grynt. Da vi titter inn ser vi at det er Grace som er i ferd med 
å våkne. Hun ligger trygt i mammas favn på en av sengene 
i salen. Bare timer har gått siden hun ble født. 

– Jeg kjenner meg så lykkelig, Grace er mitt første barn, og 
det er så mye større enn jeg hadde forestilt meg. Jeg håper 
hun får en trygg og god fremtid, det er alt jeg ønsker meg, 
smiler mamma Anita Lamisoni (24). 
 
Høye dødstall
Grace er født i Malawi, på fødeavdelingen til helsesenteret 
Mbwatarika, som Kirkens Nødhjelp har bygd. Alt er godt 
og trygt for Grace nå, men utenfor veggene venter et hardt 
liv og en beinhard statistikk. Mer enn nitti prosent av barn 
som dør før de fyller 18 år, overleverer ikke sin femårsdag.

Malawi er et av verdens fattigste land, som står i mange 
kriser. Akutt vannmangel, tørke og flom gjør at tilgangen til 
mat er kritisk. Så kritisk at Grace har femti prosent sjanse for 
at veksten hennes blir hemmet før hun fyller fem år. I tillegg 
har pandemien også gitt et voldsomt oppsving i antall bar-
neekteskap og tenåringsgraviditeter. I noen områder har 
dette doblet seg.

Selv om tallene for barnedødelighet har gått kraftig ned, er 
de fortsatt dramatiske. I 2019 døde det 14.000 barn i ver-
den under fem år, hver eneste dag. Og hvor du blir født har 
mye å si. Barnedødeligheten er ni ganger høyere i Afrika 
enn i Europa. 

En god start på livet begynner med en trygg fødsel, der-
for har Kirkens Nødhjelp bygd fødeavdelinger flere steder i 
Malawi. Samtidig som vi sørger for gode jordmødre. 

La Grace få fylle fem år
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I N T E R N A S J O N A LT

Åpen kirke med kveldsmat på Raufoss

tekst Solveig Haugen Tusvik
Kunne du tenke deg å:
• ha en stille stund i kirken noen onsdags-kvelder?
• få mulighet til å vandre litt rundt i den vakre kirken vår, 

tenne et lys, og kanskje besøke et par av bønnestasjo-
nene?

• sitte ned og høre på rolig musikk i kirken?
• få servert kveldsmat nede i kirkekjelleren, og nyte den 

sammen med andre?
• ha tid til en god prat rundt bordet?
Da kan du komme til Raufoss kirke på onsdagskvelder ut-
over vinteren!
Vi har fått tilskudd til fellesskapsbyggende tiltak i Raufoss 
menighet, derfor prøver vi om det er interesse for dette. 

Ingen påmelding (bare nødvendig ved evt. allergier) - helt 
uforpliktende – bare veldig sosialt!
Vi inviterer til åpen kirke fra kl. 18.00 – 19.00 (m/musikk i kir-
ken fra kl. 18.30) og kveldsmat i kirkekjelleren fra kl. 19.00 
følgende onsdager:
1. desember
12. januar
16. februar
9. mars
23. mars
6. april

Alle er hjertelig velkomne!

Da Grace ble født var det Hilal Wasil (27) som var jordfar på 
vakt. Han tok imot Grace og hjalp Anita gjennom sin første 
fødsel. Og Anita kan ikke få fullrost han. 
– Jeg følte meg både trygg og ivaretatt på beste måte, så 
nå kan jeg faktisk si at jeg hadde en fin fødsel, selv om den 
var lang og vond.  
Hilal, som også er ansvarlig for svangerskapskontrollene, 
kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å komme seg 
til en fødeavdeling. Han rykker også ut på motorsykkel til 
mødre som ikke når frem i tide. 
–  Vi ser at mange går over tiden, aborterer eller får massive 
blødninger etter fødsel. Derfor er det så viktig at gravide 
og nybakte mødre blir fulgt tett opp. 
   
Hilal Wasil er jordfar på fødeavdelingen ved helsesenteret 
som Kirkens Nødhjelp har bygd. Her sjekker han at alt er 
vel med Grace etter fødselen noen timer tidligere. 
Anita får bare en natt på sykehus før hun må reise hjem, 
det er mange som skal føde og kamp om plassene. Totalt 
dekker fødestuen 3000 husholdninger.  

Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og glede over Jesu 
fødsel. En fødsel som mest sannsynlig var en tøff erfaring 
for unge Maria. I en stall, i en fremmed by, langt borte fra 
familien. Hadde hun en fødselshjelper?
Jesus overlevde både fødselen og flukten den lille familien 
måtte legge ut på etterhvert. Vi antar spedbarns-dødelig-
heten var stor. Jesus overlevde spedbarnstiden på tross av 
den urolige verden han ble født inn i.
2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 dager står for 
nesten halvparten av dødsfallene blant barn under fem år 
(tall fra 2019) Mange fødes fortsatt i krig, konflikt, vann-
mangel, sult og fattigdom. 
Vårt oppdrag er å redde liv og kreve rettferdighet for disse, 
slik vi gjør i Malawi. Vi kan være med og gi nyfødte Grace 
og andre barn en trygg fremtid. Sammen med deg og dem 
kan vi bygge flere fødeavdelinger og sørge for tilgang til 
mat, rent vann, vaksiner og utdanning. Sammen forandre. 
Slik at flere får fylle fem år.

SLIK GIR DU ÅRETS 
VIKTIGSTE JULEGAVE
K I R K E N S  N Ø D H J E L P

Vipps - Vipps et valgfritt beløp til 2426.

SMS - Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kr.

Bank  - Gavekonto: 1594.22.87248

6 7   Nr. 4 - 21  |  Ved kirkeporten



M E N I G H E T S L I V

Y's Men-søndag på Raufoss
tekst Johs Fjellseth

Søndag 6. februar blir gudstjenesten i Raufoss kirke preget 
av Vestre Toten Y’s Men’s Club. Navnet er litt ugreit, men 
vi gjør et forsøk på å forklare. Opprinnelsen til navnet er 
amerikansk, som bevegelsen. Y-en svarer til U i det som 
i Norge er kjent som KFUK og KFUM, og favner kristent 
barne- og ungdomsarbeid som Ten Sing, barnekor og spei-
dere. I Norge som ellers i verden uttales Y-en på engelsk: 
«Way». Kanskje klinger tonene fra en gammel og fengende 
pop-låt med Village People i ørene: «Way-em-ci-ei»?

Du er kanskje fremdeles litt forvirret? Les videre likevel og 
møt fram søndag 6. februar. Der får du møte medlemmer 
av Vestre Toten Y’s Men’s Club. De vil delta aktivt i gudstje-
nesten med informasjon og andre innslag. Etterpå inviterer 
de til kirkekaffe og mer informasjon i Kirkekjeller’n.

Klubben i Vestre Toten ble startet i 1984 og har tjue med-
lemmer, som samles hver tredje uke til klubbmøter med 
foredrag og annen informasjon om interessante og aktuelle 
emner, bevertning, allsang og andakt. Y-en har sammen-
heng med det engelske ordet for ung: «young». Det betyr 
ikke at medlemmene er unge, men at bevegelsen er opp-
tatt av å støtte kristent ungdomsarbeid. Indre fellesskap og 
utadrettet tjeneste er grunnverdier. 

Starten på det hele fant sted i USA i 1922. Det er med 
andre ord tid for hundreårsmarkering. Til Norge kom beve-
gelsen på slutten av 1950-tallet. I dag er det vel førti klub-
ber her i landet. Rundt Mjøsa har vi søsterklubber i Gjøvik, 
Lillehammer, Brumunddal og Hamar. 

Velkommen til Y’s Men-søndag i Raufoss kirke 6. februar!

Y-en har sammenheng med det  
engelske ordet for ung: "young".  

Det betyr ikke at medlemmene er unge, 
men at bevegelsen er opptatt av  
å støtte kristent ungdomsarbeid.

Basar på Ås menighetssenter 
tekst og foto Solveig Haugen Tusvik

Onsdag 10. november arrangerte vi den årlige basaren til 
inntekt for det diakonale arbeidet i Ås menighet. Vi hadde 
fått inn mange fine gevinster, og en del lodd var blitt solgt 
på forhånd. Selve basar-dagen strømmet folk på og kjøpte 
lodd. Takket være mange gode hjelpere fikk vi nydelig ser-
vering, og en runde med åresalg ble det også. Vi var så 
heldige å få besøk av tidligere diakon Agnes Svelle, som 
holdt andakt for oss, og det var mange som satte pris på 
gjensynet med «gamle-diakonen».
Til sammen kom det inn ca. 15000 kr. på basaren. Vi takker 
hjertelig for alle bidrag! Trekning ble foretatt på slutten av 
basar-dagen, og trekningsliste ligger på menighetskonto-
ret.
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REINSVOLL
HERREFRISØR

2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

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

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER

Gjøvik Steinindustri
Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

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

v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

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

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

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

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

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

Trykksaker på Toten!

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

Birivegen 52, BIRI
Tlf.: 61 17 13 74

2830 Raufoss - Tlf.: 61 15 99 66
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2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
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Tirsdag - Fredag: kl. 09.00 - 17.00
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Posten • Norsk Tipping • Rikstotto
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www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER
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Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

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

v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

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

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

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

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

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

Trykksaker på Toten!

Totenbadet
Badeland og Svømmehall

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

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

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

Fjordgata 8, 2843 EINA - Tlf: 61 15 96 10
Epost: post@totenregn.no 
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REINSVOLL
HERREFRISØR

2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

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

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto
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TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10
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v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

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

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

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

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

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

Trykksaker på Toten!

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

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

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

www.trostrudbegravelse.no

 KIWI EINA  -  61 19 52 61

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769Vi støtter menighetenes arbeid
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S Ø N D A G  5 . D E S E M B E R
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås
Barnekoret deltar

Raufoss kirke kl.18.00
Lysmesse
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark
Konfirmantene deltar

S Ø N D A G  1 2 . D E S E M B E R
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Elton grendehus kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås
Sang ved "Buketten"

Eina kirke kl.18.00
Lysmesse/konfirmantpresentasjon
Dagfinn Follerås, Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  1 9 . D E S E M B E R
4. søndag i adventstiden
Matt 1,18-25

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.20.00
Vi synger og spiller jula inn

F R E D A G  2 4 . D E S E M B E R
Julaften
Luk 2,1-20

Eina kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.14.30
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

L Ø R D A G  2 5 . D E S E M B E R
Juledag
Joh 1,1-14

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  2 6 . D E S E M B E R
2. juledag
Joh 16,1-4a

Raufosstun Helsehus kl.11.00
Forenklet gudstjeneste 
Solveig Haugen Tusvik

Korterudvegen 
omsorgsboliger kl.12.00
Forenklet gudstjeneste 
Solveig Haugen Tusvik

Gimle sykehjem kl.11.00
Sanggudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

F R E D A G  3 1 . D E S E M B E R
Nyttårsaften
Matt 11,25-30

Ås kirke kl.16.00
Nyttårsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.16.00
Nyttårsgudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

S Ø N D A G  2 . J A N U A R
Kristi åpenbaringsdag
Joh 12,42-47

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  9 . J A N U A R
2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

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

S Ø N D A G  1 6 . J A N U A R
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Ole Jakob Dyrnes

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 3 . J A N U A R
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 13,10-17

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  3 0 . J A N U A R
5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

S Ø N D A G  6 . F E B R U A R
6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Johannes Fjellseth

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås
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S Ø N D A G  1 3 . F E B R U A R
Såmannssøndagen
Matt 13,24-30

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste 
Arild Kjeilen og 
Solveig Haugen Tusvik m.fl.

Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/6-årsbok
Margrethe Vang Nedregård

S Ø N D A G  2 0 . F E B R U A R
Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Olav Nordengen

S Ø N D A G  2 7 . F E B R U A R
Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34

Ås kirke kl.11.00
Fastelavnsgudstjeneste
Dagfinn Follerås
Sanitetsforeningen deltar

Raufoss kirke kl.11.00
Fastelavnsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

O N S D A G  2 . M A R S
Askeonsdag
Mark 2,18-20

Raufoss kirke kl.19.00
Askeonsdagsgudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

S Ø N D A G  6 . M A R S
1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 3 . M A R S
2. søndag i fastetiden
Luk 13,22-30

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/6-årsbok
Arild Kjeilen, Margrethe Vang Ned-
regård

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås
Årsmøte etter gudstjenesten

Ås menighetssenter kl.18.00
Kveldsgudstjeneste
Dagfinn Follerås
Årsmøte etter gudstjenesten

S Ø N D A G  2 0 . M A R S
3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/6-årsbok
Margrethe Vang Nedregård

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen
Årsmøte etter gudstjenesten

88085

80774

82822

Eina

Ås

Raufoss

Eina

Ås

Raufoss

2050.09.47854

Kontonummer

2050.09.05647

2050.09.20069

Gi en gave?
Ønsker du å gi en gave 
til en av menighetene, 

bruk gjerne 
Vipps eller 

kontonummer:

Eina Øst

16. januar
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

30. januar
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

13. februar
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

27. februar
Olaf Thon  995 93 942

13. mars
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

Eina Vest

16. januar
Marit Dotsetsveen  928 02 896
Margot Nordengen  993 01 648

30. januar
Else M. Røstadstuen  901 95 662

13. februar
Astrid Ødegårdstuen  416 59 833
Solveig Granheim  993 77 437

27. februar
Astrid Dotset  411 71 113
Reidun Amlien  993 73 188

13. mars
Ann Kristin Amlie  996 41 185 

K I R K E S K Y S S
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

N Y H E T E R
Raufoss

Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00
Du finner oss på Amfi Raufoss

Tlf. 61 19 70 90

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 

alkohol- og rusproblemer?

Ikke alle barn 
gleder seg til jul
Gi støtte, trygghet og håp til familier 

som har det tøft.

Send SMS BK JUL til 2210 (200 kr) eller 

VIPPS valgfritt beløp til 13130
Illustrasjonsfoto
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Lystenning i kapellet

M I L J Ø

Gaver som forandrer verden
tekst Veslemøy Linde

I år er det 10 år siden Kirkens Nødhjelp lanserte nettbutik-
ken "Gaver som forandrer verden". Vi har tatt en prat med  
Kristin Morseth som er prosjektleder i Kirkens Nødhjelp. 

Hvordan har dette gått og hvordan har det utviklet seg på 
disse årene? 
Vi ser at dette har blitt en populær gaveform etterhvert 
som tilbudet har blitt kjent og etablert, sier Kristin. De fles-
te aldersgrupper er representert som kjøpere, men hoved-
gruppen er nok mennesker i alderen 25-55 år.

Er det visse områder i verden dere setter inn innsatsen?
Vi er tilstede i over 30 land over hele verden og jobber 
både med å rykke raskt ut i katastrofer og med langsiktige 
prosjekter.

Merker dere at det har blitt mer fokus fra forbruker på  
mindre bruk/kast og bærekraft?
Ja vi legger vekt på at gavene våre i nettbutikken er 
etisk produserte med fokus på bærekraft og gjen-
vinning. Symbolkortene våre er for eksempel la-
get av resirkulert papir og trykkes i Norge, mens 
smykkene våre er laget av resirkulert sølv.
 
Ser dere trender eller økt etterspørsel etter visse  
gaver? 
Vi ser en økende trend år etter år. Folk ønsker 
å gi gaver med mening, en gave som betyr mer 
enn kun det materialistiske. Vi ønsker å tilby et va-
riert sortiment, slik at alle kan finne en 
gave som passer mottaker og anled-
ning. Å gi smykker har blitt veldig po-
pulært, og i år har vi blant annet lansert 
et nytt og viktig armbånd for psykisk 
helse, designet av Ulrikke Vogt. 

Er dette noe som egner seg mest til jul, eller kan man finne 
ting mer på helårsbasis hos dere?
Gaver med mening kan man gi hele året og passer like 
godt i bursdag eller konfirmasjon som under juletreet.  Vi 
ser for eksempel at mange gir «En god start» i barselgave.
 
Noen lurer kanskje på om man kan være sikker på at belø-
pet går til det ønskede formålet hos dere?
Symbolgavene er reelle eksempler på Kirkens Nødhjelps 
arbeid. Pengene fra gavene vil bli brukt til å støtte de som 
til enhver tid trenger det mest. Vi har kontinuerlig fokus på 
å holde administrasjonskostnadene lave. I 2020 gikk 90% 
av våre innsamlede midler til arbeidet ute.
 
Har dere en "bestselger"? 
Bestselgeren er den gode gamle geita vår. I fjor ønsket vi å 
gi geita nytt liv gjennom å gjøre den til et samleobjekt. På 

den måten blir den morsommere å få, og mor-
sommere å gi. Strencil artist Hama Woods 

var førstemann ut, og laget sin ver-
sjon av geita for oss. Det viste seg å 

være en stor suksess, så serien med 
kunstnergeit fortsetter i år også. I 
år er vi så heldige å få Maud An-
gelica Behn på laget, og hun har 
laget en nydelig akvarellgeit.

Velkommen til julegavehandel på:
gaversomforandrerverden.no
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BARNEKOR I RAUFOSS KIRKE
Annenhver mandag kl.17.30-18.15

Alder: 2.- 7. klasse.
Ansvarlig: Sindre Hovland/Linda Gudbrandsen

ENDELIG er vi i gang igjen – og vi har byttet dag! 
SPRELL LEVENDE barnegruppe

ca 5 år og oppover. Samlinger i 
Kirkekjelleren, Raufoss kirke 

(nesten) annenhver mandag kl.17.30–19.00
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat

To samlinger igjen før jul:
29. november og 13. desember.

MER INFO Facebook; Trosopplæringen Vestre 
Toten, eller kirken.no/vestretoten

BABYSANG 
mandager kl.10:30 på 
Ås menighetssenter
For babyer under 1 år. 
Ledes av menighetspeda-
gog Linda Gudbrandsen. 
Mer info på Facebook-siden: 
Babysang/småbarnstrall 
Vestre Toten.

TIRSDAGSKLUBB i kirkekjelleren på Raufoss 
I tillegg til konfirmantopplegget vårt har vi i en rekke 
tilbud til ungdommer i kirka. På tirsdager har vi ung-
domsklubb mellom 18:00 og 21:00 med ulike aktiviteter, 
hyggelige samtaler, godt miljø, snacks og annet opplegg. 
Kveldene avsluttes med en kort samling. Velkommen til 
alle fra ungdomsskolealder og oppover.

KIRKEBAND
Vi jobber også med å få igang et kirkeband igjen. Kirke-
bandet øver sammen og spiller på arrangementer og tiltak 
for barn og unge. Etter høstferien kan vi tilby basisopplæ-
ring i gitar, piano, bass og trommer. Hvis dette er noe du er 
interessert i, ta kontakt med Åsmund.

Trygg Tro aktiviteter høst/vinter 2021

B A R N  O G  U N G E

BlimE-dansen har nådd 
kirka!
På NRK Super går BlimE-dansen som 
en farsott over hele landet. Barn i sko-
le og barnehage danser og inviterer 
andre til å BLI MED. Det er et venn-
skapsprosjekt og skal fremme mang-
fold og fellesskap. Det er gode verdier 
diakonien også vil fremme! Når barna 
på Thune skole utfordret Eina menig-
het til å lære dansen, laget vi likegodt 
en egen BlimE-gudstjeneste 17. okto-
ber. Barna gjorde en strålende jobb i å 
lære oss dansen og terskelen mellom 
kirka og folket ble om mulig senket 
enda mer. 

Magiske musiske møter

Mer info på Facebook-gruppen: Babysang/småbarnstrall Vestre Toten

Mandager kl. 10:30 
Ås menighetssenter
Reinsvoll

Babysang

Gratis!

Ledes av 
Menighetspedagog
Linda Gudbrandsen

For babyer under 1 år.

Våren 2021 har vi begrensede 
plasser og påmelding!

Meld deg på via 
Facebook-gruppen 
eller på tlf: 920 18 100
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B A R N  O G  U N G E

Ungdomsarbeidet i Vestre Toten
tekst Åsmund Dannemark

Denne høsten skjer det mye nytt og spennende for ung-
dommene i kirka. I høstferien reiste 18 ungdommer fra Ves-
tre Toten til Mesnali Camp Sjusjøen på ungdomsleir. Totalt 
var vi nesten 50 personer på leir, og vi koste oss nesten 
glugg i hjel. Både ungdommer og voksne ble kjent med 
nye mennesker og fikk oppleve spennende aktiviteter, 
gode samtaler og flott underholdning i et godt fellesskap. 
Denne leiren var også startskuddet for et nytt samarbeid 
mellom NMSU (barne- og ungdomsorganisasjonen til Det 
Norske Misjonsselskap) og ungdomsarbeidet i Kirka i Ves-
tre Toten.
 
Da samfunnet åpnet opp igjen i høst, sto flere aktører klare 
for å tilby spennende opplegg. Her i Vestre Toten valgte 
vi å samarbeide med NMSU som nå er i ferd med å eta-
blere followme i denne delen av Norge. Followme er et 
nettverksbyggende oppfølgingskonsept for unge ledere i 
alderen 15–25 år, som allerede er veletablert på Vestlandet. 
Det er særlig utviklet for menighetene i Den norske kirke, 
og kirken i Vestre Toten er blant de første til å bli med på 
et samarbeid her i Innlandet. Vi håper på å kunne inspirere 
flere kirker og menigheter til å starte opp et followme lokal-
lag, slik at våre ungdommer kan møtes og bygge nettverk 
på tvers av kommunegrensene også i vårt område.
 
Responsen på opplegget i høst, har vært overveldende. 
18 ungdommer ble med på NMSU’s leir på Mesnali i høst-
ferien, og 15 ungdommer møtte opp på den aller første 
ledersamlingen i oktober, og siden har flere strømmet til. 

Vi håper at followme kan bli et godt nettverk for ungdom-
mene i kirka vår, der de kan bruke sine talenter og interes-
ser som ledere for barn og unge.

Vi har også fra tidligere en god gjeng med trofaste ung-
domsledere i Vestre Toten, og disse er en veldig viktig del 
av maskineriet vårt. Eldre ungdomsledere med god er-
faring blir også viktige inn i den nye satsingen, og de vil 
kjenne seg igjen i mye av metoder og arbeidsområder selv 
om navn og logoer nå endres. De lokale ungdommenes 
egne erfaringer er også gull verdt når vi nå går i gang med 
å utforme followme i kirka vår.
Vi ser frem til videre samarbeid med NMSU og tror fol-
lowme kan bidra til et enda bedre ungdomsmiljø, og en 
styrking av trosopplæringsarbeidet vårt.

Hvorfor heter det followme?
Followme selv beskriver det på denne måten: Vårt 
beste forbilde på lederskap er Jesus. Han sa: Følg 
meg! Han levde sammen med disiplene sine og var 
selv et godt eksempel på lederskap. Followme hand-
ler om å være et forbilde: Ungdom lærer helst av å se 
på annen ungdom, og eldre ungdommer er forbilder 
for yngre - followme setter dette i system.

Hvem kan være med i followme?
Etter konfirmanttiden kan man bli ungdomsleder 
i kirka, og da kan man også komme på followme-
samlinger.
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Raufoss
1. rekke f.v.: Kari Pedersen, Hilde Olsen, Turid Kveane Huuse, Grete Strandlie, Unni Heggelund.
2. rekke f.v.: Sigrid Haugen, Toril Marian B. Viken, Mette Udahl, Anne Kari Bu, Anne Lene Gulsstuen, Arild Kjeilen (sokneprest).
3. rekke f.v.: Trond Olerud, Pål Tajet, Jan Erik Nordrum, Roger Østlien, Alf Kjetil Andresen, Jørn Olav Fjelstad.
4. rekke f.v.: Jon Inge Vesterås, Øyvind Hilsen, Roar Grøndalen, Kai Robin Kristiansen.

Gullkonfirmanter 2021

G U L L K O N F I R M A N T E R

Hyggekveld for pensjonister 
Vi inviterer til hyggekveld for pensjonister. Det vil bli 
servert en varmrett + kaffe og kaker, det blir kåseri og 
musikkinnslag, og det blir allsang og utlodning. Fri inn-
gang. 

Onsdag 27. januar kl. 18.00 Ås Menighetssenter. 
Påmelding til menighetskontoret for Ås og Eina (960 98 
330) tirsdag - torsdag kl 10-14, eller direkte til Solveig 
diakon (909 82 114) innen 20. jan. kl. 12.00.

Onsdag 30. mars kl. 18.00 Kirkekjelleren Raufoss
Påmelding til menighetskontoret på Raufoss (960 98 
320) tirsdag - torsdag kl 10-14, eller direkte til Solveig 
diakon (909 82 114) innen 23. mars kl. 12.00.
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M E N I G H E T S L I V

Generasjonsgudstjeneste 
Det var god stemning da konfirmanter, foreldre og pensjo-
nister møttes på den tradisjonelle Generasjonsgudstjenes-
ten på Helsehuset Eina den 21. oktober. Etter gudstjenes-
ten serverte konfirmantene smørbrød, saft og en nydelig 
marsipankake. Den litt skrullete «virusinspektøren» tok tu-
ren innom og sørget for at alle fikk seg en munter vitami-
ninnsprøytning. Konfirmantene tok også ansvar for åresalg 
og premieutdeling. Hovedpremien var den tradisjonelle 
fruktkurven fra Kiwi, og den gikk til Inger Dyrud. 

En stor takk fra diakon Margrethe og menighetspedagog 
Linda til alle som gjorde dette til en festkveld.  

Konfirmanten som leser opp 
lodd heter Julian Arias-Dyste

Tre jenter som deler ut premier: Vilde Dotset,  
Bjørg Sevaldsen Engum og Miriam Gårdsrud.

Diakonens hjørne
Endelig er det slik at vi kan åpne våre kirkedører til 
inkluderende fellesskap igjen. Kanskje er noen litt 
engstelige og at det koster litt å skulle bevege seg 
ut. Vi er fortsatt aktsomme for råd fra myndighetene 
og har alle arrangement i trygge rammer. Jeg har blitt 
enda mer oppmerksom på verdien av at generasjoner 
møtes etter en tid hvor vi har måttet være fra hveran-
dre. Vi har så mye å tilføre hverandre! Tradisjonelt har 
synet på diakoni vært at en voksen hjelper en eldre. 
Diakoni er så mye mer! Når babysangen eller barne-
hager er med på institusjoner for eldre, eller når vi 
forenes i BlimE-dans i en gudstjeneste er det barna 
som er diakonene og som får frem smil og gode fø-
lelser. Det er god diakoni og rene medisinen for de 
gamle. Alt godt fra Margrethe Diakon

16 17



Sander Holm Sollihagen
Julian Alexander Nilsen
Marie Roen Tollefsrud
Frøya Bekkelund Næss
Molly Thorbjørnsen

Vigde
Ås
Ingrid Margrethe Skogstad og
   Mats Merrit Martinsen Moe
Ann-Jeanette Bredesen Libakken og 
   Steffen Moe Nielsen

Raufoss 
Trude Mette Johansen og 
   Jørn Torkildsen

Døde
Eina 
Lage Sangnæs f. 1970 
Gudrun Skagen f. 1929 
Per Arthur Hoelsveen f. 1930 
 
Ås
Kate Birk Hellstrøm f. 1951 
Jan Normann Kluften f. 1944 
Aud Kirsten Jakobsen f..1938 
Jane Homb f. 1970 

Døpte
Eina 
Markus Blien
Mathilde Amlien Bjerke
Even Raknerud Kalve

Ås
Cassandra Libakken-Nielsen
Ida Caroline Skalmerud Sørbo 
  (tilh.Holmen)
Amanda Stangjordet Dalen
Vilde Tetlimo Aspheim
Nora Djupvik Heggelund
Frida Meyer Felberg
Fillip Haugen Thorbjørnsen
Ellinor Bjørnerud Stepperud
Gustav Evenrud (tilh.Kolbu)

Raufoss
William Hestø (døpt i Engehaugen kirke)
Oliver Eriksen Gunderstuen
  (døpt i Vardal kirke)
Fillip Brennengen
Aksel Teigen Enger
Oliver Køhler-Ek
Kasper Runden Kolve
Emil Elseth Olsen
Mathias Jakobsen Brzyski
Thea Fjeld
Luna Bonderud
Tobias Hagen-Stensrud
Vetle Svanholm

Reidar Fridlund f. 1945 
Anne Ruud f. 1958 
Reidun Ligodt f. 1936 
Bjørg Irene Tåsås f. 1940
Målfrid Pettersbakken f. 1929

Raufoss
John Anton Jørgensen f. 1939 
Åse Løkkesveen f. 1930 
Esther Grønstad f. 1936 
Osvald Nordstrand f. 1935 
Inger Johanne Olsson f. 1949 
Thorbjørn Fruseth f. 1938 
Øyvind Andreas Sagstad f. 1928 
Åge Jensen f. 1932 
Kåre Reidar Stensvold f. 1943 
Inger Johanne Myhre Hansen f. 1944 
Aage Bergum f. 1940 
Inger Roseth f. 1932 
Jon Henrik Kjelstad f. 1970 
Eva Karin Lundby f. 1939 
Solveig Marie Linnerud f. 1931 
Trine Øistensen Roterud f. 1953 
Johan Herman Sørlien f. 1934 
Astrid Øistensen f. 1924 
Solveig Bekkelund f. 1926 
Steffen Falch f. 1987 
Cato Narumsæter f. 1969 
Sven Fodnes f. 1952
Iver Bjørkli f. 1949
Marie Mildrid Budalen f. 1923

S L E K T E R S  G A N G

Vil du være med i en sorggruppe?
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 alvorlige taps-opplevelser.
«Det hjelper å snakke om det!», sier vi gjerne. I en sorg-
gruppe vil du møte mennesker som forstår deg og din si-
tuasjon – fordi de selv har opplevd noe lignende. Her kan 
vi støtte og hjelpe hverandre framover. Her møter vi men-
nesker 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 Reins-

voll, eller i kirkekjelleren på Raufoss, avhengig av hva som 
passer best for deltakerne. Samlingene ledes av en av dia-
konene, men er i prinsippet «selvhjelps-grupper», der del-
takerne i stor grad bestemmer hva de ønsker å snakke om. 
Etter ½ eller ¾ års 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 
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Ås kirke

Søndag 12.12.  
Julekonsert med Bøverbru og 
Eina skolekorps

Tirsdag 21.12. kl.19.30 
Julekonsert med 
Anne Marte Pettersbakken og 
Peder Arnt Kløvrud
Billetter på TicketCo

Torsdag 23.12. kl.23.00 
Midnattskonsert med 
Bøverbru Musikkforening

K O N S E R T E R

Julekonserter 
Eina kirke

Lørdag 18.12. kl.20.00 
«Jul på Toten» Konsert med 
Daniela Reyes Holmsen, 
Andreas Rukan m.fl.
Billetter á 250,- på tikkio.com

Søndag 19.12. kl.20.00 
Vi synger og spiller jula inn
Eina musikkforening m.fl.
Gratis inngang. Kollekt.

Onsdag 22.12. kl.19.00 
Julekonsert med 
Gunda-Marie Amlien Bruce 
Sammen med Kristian Hernes 
på klaver og orgel og Julianna 
Bykova på fiolin synger hun 
tradisjonen tro julen inn i Eina 
kirke. På programmet står 
kjente og kjære julesanger og 
noen klassiske perler. 
 
Billettene koster kr 250.

Raufoss kirke

Mandag 6.12 kl. 19.00 
«Julefred» med Maria Solheim, 
Lewi Bergrud og Ole Børud.

Onsdag 8.12 kl. 18.30 
Gratis julekonsert med 
Glenn-Erik Haugland m/band.

Søndag 12.12 kl. 19.00 
Den tradisjonelle julekonserten.

Onsdag 15.12 kl. 19.00
Julekonsert med 
Knut Anders Sørum

Tirsdag 21.12 kl. 19.00
Julekonsert med 
Kolbu Janitsjarkorps
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

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

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter 
Vi samles kl 12.00 til formiddagsmat, 
et enkelt program med sang, 
opplesning, utlodning og andakt.
Datoer vinter/vår 2022:
12. januar 
9. februar 
9. mars 
6. april 
11. mai
15. juni - sommeravslutning/tur
Arr. Ås menighet

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
Alle onsdager det ikke er formid-
dagstreff på Ås Menighetssen-
ter (med unntak av onsdag i "den 
stille uke", dvs 13. april). Vi møtes 
kl.12.00, går en tur sammen, og 
samles inne etterpå til en kopp kaf-
fe og stoltrim. Vi er sammen til kl. 
14.00. 
VELKOMMEN

SPRELL LEVENDE
Samlinger i Kirkekjeller’n,
Raufoss kirke nesten annenhver 
mandag kl.17:30-19.00. 
Les mer på side 14.

DAGSENTERET
er et tilbud på mandager fra kl. 10.00 
til 14.00 på Helsehuset på Eina. Der 
er det frokost, middagsservering og 
et tilbud for folk på Eina. VELKOM-
MEN.
Vi er fortsatt i en pandemi, så vær 
friske og uten symptomer for å bli 
med. 
Ta kontakt med Kari Ringerud mob. 
413 39 874 for spørsmål og påmel-
ding om du ikke har vært med før.

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12 på  
Helsehuset på Eina.
Datoer for vinteren/våren:
2. desember
6. 13. 27. januar
3. 10. 24. februar
3. 10. 17. 31. mars
7. 28. april
5. 12. mai
Arr: Diakoniutvalget på Eina

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13 
Datoer for vinteren/våren
6. desember 
10. januar
7. februar
7. mars
4. april
2. mai
30. mai
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
har et enkelt program, utlodning 
og andakt.
Arr: Diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon 

For mer info om hva som skjer i 
kirkene våre sjekk 
Facebook-siden; 

Kirken i Vestre Toten
eller nettsiden

kirken.no/vestretoten

BABYSANG
på Ås menighetssenter Reinsvoll 
mandager kl.10.30. 
Les mer på side 14.

Juletrefest
LØRDAG 8. JANUAR 

 Juleandakt   |   Kaffe og kake  
Utlodning   |   Gang rundt juletreet 
Gratis inngang   |   Nissen kommer

Kirkekjelleren i Raufoss kirke
For små og store – alle velkommen!

KL.16-18

BARNEKOR
for 2.-7.klasse. Nesten annenhver 
mandag i Raufoss kirke kl.17.30-
18:15. Les mer på side 14.


