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...for der i mellom kommer faste
I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si  
avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig. Helt fram 
til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner her 
i landet. I vår tid er fasten først og fremst en tid 
for stillhet og meditasjon, som forberedelse til  
påskehøytiden. Slik innledes det på kirken.no med 
informasjon om fastetiden. I våre dager med sitt 
voldsomme fokus på sosiale medier og det å være 
pålogget i alle sammenhenger, er kanskje dette noe 
vi alle burde vie litt oppmerksomhet i tiden frem-
over mot påske. Med all den støy som omgir oss i 
hverdagen er det mange som jakter på stillheten. Én 

som er glad i denne stillheten er dette nummerets 
portretterte; Jacken Nyhus. Han har fått filosofere 
fritt og i en slik grad at vi dessverre ikke har anled-
ning til å få med alt her. Det oppfordres derfor på 
det varmeste å oppsøke nettsidene for å få med seg 
intervjuet i sin helhet.
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Du lever på Jorden
Du lever på Jorden. I dag.
    Det er du som hører
skogduene klapre med vingene
i morgensval luft. Det er du
som krummer tærne inne i gummistøvelen
    og tenker:
Det er noe som stikker…
jeg må visst ha fått ei barnål i strømpen…

Du lever på Jorden.
En usigelig glede er hos deg. ER
    skinnende 
i ditt sinn, i ditt blod,
uten at du vet det.
Slik kilden speiler seg
    i fugleøyet
når fuglen drikker.
                  

Hans Børli

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Tingenes tilstand 
Tekst Agnes Brubakken Foto Johan Olav Holmefjord

Ås Diakoniforening
Det var også i 2015 lotteri i november. Det innbrakte 23020 kroner. Vi er fornøyde med resultatet og vet 
at pengene kommer godt med. Takk til alle som bidro! Ås Diakoniforening har i mange år arbeidet for å 
yte menigheten goder som for eksempel i form av støtte til diakonlønn, jubileumsblomster, konfirmant-
hilsninger og pengestøtte for øvrige ting menigheten trenger. I høst takket den gamle oppvaskmaskinen 
på Menighetssenteret for seg. Ås Diakoniforening betalte den nye som kostet 32000 kroner.

Ås Menighetssenter
På Ås Menighetssenter er det skiftet vinduer i meste- 
parten av huset. Det er det styret i stiftelsen som har 
stått for. Stor takk for dette. Vi som har kontorer på 
huset merker stor forskjell nå på vinterstid.
Så det skjer noe både i og med huset på Menig-
hetssenteret.  Det er veldig bra å ha dette huset i 
menigheten. Ser du på oppslagstavla på siste side 
finner du noe av det som skjer her. Det er også 
gudstjenester innimellom, datoer for det finnes på 
gudstjenestelista midt i bladet. Så velkommen til Ås 
Menighetssenter - ei viktig brikke i Ås menighet.
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Jubileumsgudstjeneste
Tekst Lars Arne Mjørlund Foto Johnny Thorsbakken

Det ble en flott høytidsdag på Eina søndag den 13. desember, der vi feiret Eina 
kirkes 125 års jubileum.  Eina kirke fremstår i dag som en perle blant kirkene i  
området, og det kom mange fine ord om hvor vakkert kirkebygget på Eina er.  
Kirken ble fylt opp av bygdefolk, tidligere og nåværende medarbeidere i kirken 
og folk fra nabosogn.   

Jubileumsgudstjenesten startet opp med en inn-
ledning om kirkebygget fra starten i 1890 og frem 
til i dag av sokneprest Inge Heierdahl. Innledningen 
ble avsluttet med allsang av "Einasangen", akkom-
pagnert av Anne Dorthea og Odd Fossnes. 
Gudstjenesten ble gjennomført av sokneprest Inge 
Heierdahl og kantor Anne Karin Gresbakken. Under 
gudstjenesten deltok også prost Stein Ovesen,  
sokneprest Gunnar Finstad, prest Karen Sidsel  
Solberg, sykehusprest Olav Nordengen og trosopp-
læringsleder Margrethe Vang Nedregård. Dagens 
preken ble innledet av sokneprest Inge Heierdahl 

der han snakket om at «Kirken er de troende».  
Videre snakket prost Stein Ovesen om at «Kirkens 
fundament er Jesus». Sykehusprest Olav Nordengen 
talte om «Sjelesorg i kirken» og sokneprest Gunnar 
Finstad avsluttet med «Kirken er bygningen». 
Arne Kløverud hadde et innslag med sang om  
bedehuslivet på Eina. I tillegg til flotte toner på  
orgel og piano fra kantor Anne Karin Gresbakken 
var det musikalske innslag med sang av 5. klassinger 
fra Thune skole, representanter fra Kolbu og Eina 
Blandakor og et ensemble fra Eina Musikkforening.
Etter gudstjenesten var alle invitert til kirkekaffe  
i Folkvang der det ble servert snitter, kaffe og  
kaker. Her ble det fremført et historisk tilbakeblikk 
på kristenlivet på Eina og historien om kirkebygget 
fra starten og frem til i dag av Leif Arne Sandbekken.  
Inge Heierdahl introduserte John Olav Holmefjord 
som nyansatt kateket i Aas og Eina menighet.
Det ble her også gitt gratulasjoner fra Vestre Toten 
kommune ved varaordfører Hege Eriksen, fra Vestre 
Toten kirkelige fellesråd ved Gunnstein Endal og fra 
nabosogn.
Høytidsdagen ble avsluttet med allsang av «Deilig 
er jorden». Dette skapte en vakker og majestetisk 
avslutning på jubileet.

Jubileumsbok Eina kirke 125 år
Tekst Lars Arne Mjørlund 

Høsten 2014 satte Eina menighetsråd ned en  
komite for å utarbeide en oppdatert jubileumsbok 
til 125 års jubileet for Eina kirke i desember 2015.
Til 100 års jubileet i 1990 ble det utgitt en bok som 
omhandlet Eina kirke og menighetslivet ellers på 
Eina, men det har skjedd mye både med Eina kirke 
og i menighetslivet her de siste 25 år. Menighets-
rådet syntes derfor at det var fint å kunne gi ut en 
oppdatert bok til 125 års jubileet. 
Vi fikk inn mye fint stoff og en god del bilder som 
nå er lagt inn sammen med alt stoffet som var i den  
forrige boka. Her kan man lese om de første planene 
og ønskene om å byggen en kirke på Eina fra midten 
på 1880 årene, frem til den stod ferdig i 1890. 

Videre inneholder boka utviklingen av kristenlivet 
på Eina, sammen men en fyldig beretning om alle 
endringer kirkebygget har vært gjennom i disse 125 
årene.
Johannes Wang hjalp oss med 
formgivningen av boka og den 
ble trykket hos Land Trykkeri.
Boka er trykt opp i 500  
eksemplarer og den selges på 
arrangementer, gudstjenester, 
menighetsrådskontoret, 
YX Eina og i Totens Spare-
bank på Eina. eina kirke   125 år 1890–2015

Med blikk mot framtida
Gjennom bokas sider har vi prøvd å gi en allsidig framstilling av kirke og menighet i Eina sokn fram til i dag. 
Med stor rett kan det sies at bygdefolket og kirken har vært nær knyttet til hverandre. Kirken er en levende folkekirke - hvor generasjon etter generas-jon har funnet sin plass.
Hva så med framtida? Det er ingen selvsagt sak at dette nære forhold skal vedvare, – i en tid hvor flere synes fremmedgjort overfor kirkens anliggen-de. Menneskelig talt avhenger det av hver enkelt menighetsmedlem som ser sitt ansvar for
- at barna bæres til Gud i den hellige dåp
- at hender foldes i bønn for dåpsbarn og familie- at plassen i kirken ikke står tom når kirkeklokkene kaller til gudstjeneste- at Bibelen brukes og nattverdbordet gjestes til styrke og liv som kristen- at hver dag med sine gleder og sitt strev er en gave fra Gud, -pregetav troen på Guds velsignelse i arbeid og fritid.

I troskap mot Guds vilje i framtida, står også Guds løfter over Eina menig-het fast: «Han som kaller dere er trofast, han skal gjøre det» (l. Tess. 5, 24).Måtte arven fra generasjoner før oss inspirere oss til å bringe den videre til generasjoner etter oss!
Måtte Guds velsignelse alltid være over Eina kirke og menighet!soli deo gloria! (gud alene tilkommer æren)

eina kirke 125 år  
1890–2015
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Tekst Jorun Vang 

Toten kirkeakademi har et mål om å skape 
møteplasser med et innhold som kan gi oss økt 
innsikt og skape forståelse mellom mennesker. Vi 
er en del av en internasjonal bevegelse og jobber 
i skjæringspunktet mellom kultur, kirke og samfunn.  
Vi er tverrkirkelige og favner alle kirkesamfunn.

Kirkeakademibevegelsen er internasjonal der det 
vi har felles er en grunnleggende tro på dialogens 
betydning. Vi mener det er behov for møteplasser 
som er preget av åpenhet og vilje til å lytte.

Du blir medlem ved å sende en e-post til Leif Arne 
Sandbekken på learn@online.no. 
Et medlemskap koster 200,- for enkeltmedlemmer 
og 300,- for familier.
Det vil gi deg rabatt på enkeltarrangementer og 
informasjon om arbeidet vårt.

Hjertelig velkommen til arrangementene!
De er åpne for alle, så inviter gjerne andre med. 
Følgende arrangementer står for tur:

Sangkveld i Ås kirke med familien Gjesdal

Torsdag 7.april kl. 18.30 blir det på ny sangkveld i Ås kirke. Hans og 
Eva Gjesdal fra Eina er med som kveldens forsangere, Eva spiller 
også på kirkens flygel. Dette er to som blant annet har musisert mye 
for eldre i distriktet, de er f.eks. ganske ofte å høre på Gimle. Det 
blir en smak av både påske og vår, og det blir blant annet allsanger 
fra bedehussangtradisjonen. 
Men denne kvelden blir også litt i form av en konsert. Jon Harald 
Gjesdal, Hans og Evas sønn, har akkurat gitt ut en CD med egen-
komponert meditativ pianomusikk. En del av sangene på CD´en 
er lyse og lette i preget, de passer godt i en vårlig sammenheng. 
CD´en ble faktisk spilt inn på Ås kirkes Steinway-flygel høsten 2015. 
Denne kvelden spiller han en minikonsert for oss i løpet av kvelden,  
som ellers er i rammen av en sangkveld. Det er gratis inngang,  
mulighet for kjøp av CD og kollekt til menighetsarbeidet ved utgangen. 
Hjertelig velkommen! 

Mandag 14. mars
LIDELSENS PROBLEM
Jobs bok i det gamle testamentet er et lære-
dikt om lidelsens problem. Den har inspirert 
en rekke kunstnere, deriblant engelskmannen 
William Blake.
Dette motivet er fra 1826/27 og viser Satan 
som heller kokende væske over den rett- 
ferdige og gudfryktige Job.

Geir Uthaug holder foredrag.
Musikk ved Robert Brodacki. 

Hoff kirke kl 19.00
Bill. pris kr. 150,- Medl. kr. 100,-

ÅRSMØTE blir på bygdestua i forkant av 
foredraget kl 18.00.

Mandag 11. april
MIDDELALDERFEST PÅ HOFFSVANGEN

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til 
middelalderfest på Hoffsvangen, med god 
hjelp av lag og foreninger i nærområdet. 

Fra kl. 17.00 opplever du lokal middelalder-
historie i prestegården og på Hoffsvangen. 
Middelaldermat, musikk, aktiviteter og 
fortellinger for hele familien.

Kl 19.00 møtes vi til KATOLSK MESSE ved 
pater Reidar Voith i Hoff middelalderkirke. 
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Formidlingens virtuos
På årets første dag hadde Ole Jacob Nyhus, bedre kjent som Jacken, sin siste 
gudstjeneste i Raufoss kirke. Mange som har brukt kirka den siste tida har hatt 
gleden av å møte denne engasjerte og levende presten, som er sprenglærd i  
teologi, og som villig har hjulpet mange til å tolke, til å se og til å forstå skjulte  
eller ubevisste innsikter: Hvordan kan vi bedre forstå hva det vil si å tro? Hva er 
kristen tro? Hvorfor er det så viktig å oppdatere oss? Vi var heldige og fikk et  
intervju midt i travle dager som nyinnsatt sokneprest i Gjøvik menighet. 

Tekst og foto Petter Furuseth
Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg kommer fra Gjøvik, har vokst opp yngst av seks 
søsken, familien betyr mye for meg. Jeg hadde mye 
av barne- og ungdomstida knytta til Ynglingen og 
Hunn kirke og menighet. Jeg var veldig ung under 
Jesusbevegelsen i Gjøvik på 70-tallet, og opplevde 
mye som det er utrolig å tenke tilbake på nå. Det var 
vel knapt en ungdom på Gjøvik som ikke måtte for-
holde seg til spørsmålet om du ville følge Jesus. Jeg 
var også veldig aktiv i speideren og med friluftsliv, 
noe som har fulgt meg tett siden; dette å gå på tur i 
fjellet, ligge ute i skogen, klyve på topper, kamerat-
skapet på turer. Jeg er veldig glad i Norge og naturen 
vi har. Jeg kommer fra et kristent hjem, mor som 
fyller 96 er baptist, far var KFUM-gutt og både min 
bror og svoger er blitt prester. Det var altså noen 

som hadde gått foran meg med teologi, og jeg følte 
også et behov for rent teologisk å komme i rette 
med noen av de spenninger jeg kjente i Jesusbeve-
gelsen. Det var ikke alt som virket troverdig, til tider 
var det overspent. Jeg startet på teologi rett etter 
gymnaset i 79, rett og slett av interesse for faget. 

Men det lå veldig langt fram det å tenke på å skulle 
bli prest, men det modnet seg underveis i studiet, 
og jeg hadde et kall, et kall til å forkynne. Dette var 
jeg ikke ukjent med fra barne- og ungdomsklubben 
i Hunn og speideren, vi måtte jo holde andakter fra 
vi var 14 år. 

Du hadde altså med deg ei barnetro. Mange i dag 
synes kanskje at barnetroen blir litt enkel, etter 
hvert som man gjør erfaringer og erkjennelser og 
utvikler seg. For andre er barnetroen et ideal som 
må stå mest mulig ren og urørt. Hva er dine tanker 
rundt barnetro?
Som prest hører jeg at mange sier at de har med seg 
barnetrua si, og det er alltid fint å høre folk si det, 
samtidig så vil jeg også si at barnetru er noe som 
først og fremst er for barn. Vi utvikler jo oss på alle 
andre områder i livet, vi tenker, tror og snakker ikke 
som barn når vi er førti eller femti, vi ser nyanser, noe 
blir for enkelt og noe tar vi avstand fra. Vi vinner ny 
innsikt og modnes. Sånn bør det og være med trua 
vår. Og det som ofte skjer er nettopp at barnetrua 
kommer i konflikt med det en erfarer og opplever i 
livet. Hvis en har en forestilling om Gud som en snill 
pappa som alltid passer på oss og oppfyller våre  
bønner, så skal en ikke ha levd lenge som en kristen 
før en erfarer at slik er det jo ikke, Gud erfares jo ofte 
heller som fravær enn nærvær. Gud forblir taus og 
vi synes det er urimelig. Det som da skjer er enten 
at noen kaster vrak på barnetrua fordi en vil være 
tro mot livserfaringene en gjør seg, og i gapet blir 
det et større og større spenn mellom levd liv og den 
trua vi har arvet eller fått med oss. Til slutt blir denne  
avstanden så stor at man slipper trua. I vekkelsestida 
skjedde det motsatte, at en hadde så sterk og intens 
tro i Jesusvekkelsen, man trodde for eksempel på 
helbredelse. Når så ikke skjer, skjer det motsatte, at 
en slipper noe av virkeligheta for å kunne holde på 
trua. Da snakker man ikke lenger troverdig om livet 
og slik det oppleves og erfares. 

Portrettet
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Så hva er da kjernen i det kristne budskapet, hvordan 
kan en konsentrere essensen?
Kjernen og essensen i kristendom er at vi ikke 
kan forstå hva det er å være menneske uten Gud.  
Kristendommen handler om Gud, men den handler 
minst like mye om hva det vil si å være menneske. 
Det er vi ikke alltid like flinke til å formidle: at like 
viktig som hva vi tror om Gud, er hva vi tror om det 
å være menneske. I kristen tro henger dette uløselig 
sammen. Det som er spesifikt med Bibelens visjon 
av mennesket, som er en perle vi kan være stolte av,  
er troen på mennesket som skapt i Guds bilde. Det er  
en bauta, et vern om mennesket: Alle menneskers  
iboende storhet og verdighet. Det betyr at det finnes 
en grunnleggende likhet mellom mennesket og Gud. 
Mennesket er guddommelig i ordets rette forstand.  
Gudomme-lik i ordets egentlige forstand. Mennesket 
er guddomslikt, gudslikt. Gud er kjærlighet og kjær-
ligheten er guddommelig. Og når vi elsker hverandre 
og viser kjærlighet, da er vi på vårt mest guddoms-
like og i pakt med Guds store og vakre plan for livet. 
Gud har skapt oss av kjærlighet og til kjærlighet, og  
det er når vi elsker hverandre, det er da livet kommer 
til sin rett, det er da det folder seg ut, det er da det 
blomstrer. Det er da det er godt å leve, og vi lever i  
pakt med meninga. Og dette er ikke noe sært  
kristelig, men kan erfares av alle mennesker. Dette 
er evangeliet, det glade budskapet om skapelsen, 
at det er skapt «overmåte godt» som det står. Det 
er ikke når vi driver med alle mulig andre prosjekt at 
livet blomstrer. Vi er ikke kommet til denne kloden 
for å øke kjøpekraften, bli beundret, se bra ut, sikre 
oss, eller komme på ei scene. Det er ikke da vi lever 
i pakt med den store meninga, det er ikke da livet 
er på sitt beste. Det er når vi elsker hverandre! Og  
dette erfarer alle mennesker: uten kjærlighet tømmes  
alt for mening. Men med kjærlighet lades alt med 
mening. Så bra er livet innretta og konstruert. Og så 
er det vår ulykke som mennesker at vi lar oss villede 
og forføre hele tida, lar oss lokke og bedra. 
Vi er guddomslike når vi elsker hverandre, men også 
når vi skaper. Både kjærlighet og kreativitet er noe  
guddommelig. Gud er Creator (skaper) og vi er kreative.  
Vi slekter på Gud! Er hans medskapere. Hvis vi ikke  
får ta del i noen form for skapende virksomhet, 
tømmes livet for mening. Skapende virksomhet kan 
være alt fra å skape hus og bygge bruer, men også 
skape litteratur, musikk, fellesskap. Alt ærlig arbeid 
er et kall Gud bruker for å holde sin verden oppe. 

Som prest har du sikkert møtt mer sykdom, lidelse 
og død enn det et middels stort samfunn opplever 
til sammen. Hvordan makter du å bære så tunge 
bører, i vår tid som har så mye berøringsangst for 
smerte, sykdom og død?
Det er klart at noen dødsfall er ekstremt tragiske, 

unge mennesker som kjører seg i hjel, eller har tatt 
livet sitt. Det preger meg sterkt. Men jeg kan jo 
ikke ta alle skjebner helt innover meg, heller. Jeg 
opplever det som veldig meningsfullt å være prest 
i de sammenhengene. Folk som har vært redde for  

begravelsen, eller redde for at presten skal komme,  
kan få oppleve at det som er veldig trist, også er noe 
fint - samtidig. En god sørgesamtale og begravelse 
er sånn. Trist og fint på samme tid. Det å få snakke 
ut om den som er død, om hans eller hennes liv, hva 
de satte pris på, gode minner, hvordan han var som 
menneske, som mor eller som far, kamerat. Det er  
godt å snakke ut om. Begravelser er høyst nødvendig 
og meningsfullt.  Vi er med på å gi et menneske en 
verdig avskjed, gode minner holdes fram, vi overgir 
den døde i Guds hender, og vi hører evangeliet som 
gir håp og trøst i møtet med døden. Jeg opplever at 
evangeliet står seg, selv i de mest tragiske dødsfal-
lene, at evangeliet er noe ta tak i, noe som holder 
oss fast. Her fins et håp, som selv ikke døden kan ta 
fra oss. 

Og da beveger vi oss nesten inn i påskens mysterier?
Påsken er det store dramaet om liv og død, kjærlighet  
og svik, lys og mørke. Det verste i menneskene, og 
det største i menneskene. Alt dette veller fram i et  
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dramatisk uttrykk i disse påskedagene. Og evangeliet 
er jo at døden og jævelskapen, mørke krefter, ikke 
får det siste ordet. Det ble jo ikke død og nederlag 
og jævelskap som seira. De facto så sto det opp en 
livskraftig kirke av dette her. Og hvem hadde trodd 
at det skulle bli verdens største og mest fargerike  
fellesskap to tusen år etterpå? Som har forandret  
millioner av menneskers liv, gitt håp og tent lys, 
vært et vern om menneskets storhet gjennom to  
tusen år? Hvis det hadde vært Pilatus og romerne 
som seiret og tok kverken på Jesus, så hadde ikke 
historien sett slik ut, da hadde det vært slutt, da  
hadde dette bare vært en bitteliten notis eller  
parentes i historiebøkene. Men det har jo faktisk for-
andret verdenshistorien, gitt oss en ny tidsregning. 
Så evangeliet handler om at det finnes et begrunnet 
håp om at livet skal seire, kjærligheten skal vinne, at 
rettferdigheten skal skje fyllest. Håpet om en fort-
settelse, trua på at det er noe mer, at det kommer 
en dag som er god. Håpet om oppstandelse og evig 
liv er ikke ønsketenkning, det er ikke et håp grepet 
ut av løse lufta, en sutteklut fordi døden er så ille at 
vi må finne på noe. Vi tror på oppstandelsen mot  
alle odds! Det var over, det var slutt. Men det  
umulige skjedde. Jesus stod opp!
Ingen av oss vet hva som skjer bak døden. Viten-
skapen kan ikke si noen ting om det. Vi vet om hva 
som skjer tusener av lysår der ute, men vi vet ikke 
en hundredel bak døden. Og likevel er dette DET 
store spørsmålet som vi vil ha svar på. Og som vi må 
ha et svar på, for hvis livet ender i tilintetgjørelse, 
hva er så vitsen med å gå livsveien?  Påsken gir oss  
et begrunnet håp. I Jesu oppstandelse har Gud  
demonstrert for oss at det fins en makt som er  
sterkere enn døden. Hele skaperverket vitner om 
det. At Gud igjen og igjen vender død til liv. Hvis 
vi tenker oss nyere vitenskap og alle dimensjoner 
som faktisk fins, men vi ikke forstår, er det da så  
uvitenskapelig å tro på at bak denne grensa så  
finnes det en ny dimensjon, en annen dimensjon om 
liv på andre vilkår enn de vi kjenner? 

Har vi greid å sekularisere påsken slik at den etter 
hvert har mistet sitt særpreg?
Det har kanskje skjedd mer med påsken enn det 
har skjedd med jula. Og det er jo interessant å stille  
spørsmålet: hva er det som skjer i disse kristne  
høytidene? Når det kristne innholdet går ut, hva 
er det så som kommer inn? Hvor bra er det som  
kommer inn i stedet? I jula skyver vi ut Jesusbarnet 
og fortellingen om den fattige og forfulgte familien 
som føder i en stall, en utrolig vakker fortelling, som  
byttes ut med nisser og dverger og Disneyland.  Er det  
et framskritt? ”Deilig er jorden” byttes ut med den  
«livssynsnøytrale» ”Rudolf er rød på nesen”. I påsken 

skjer det samme. Jesus erstattes med påskeharen, 
påskekrim og påskenøtter. Vi gir oss selv steiner for 
brød. Vi erstatter det som er så bra, så dypt, som 
har stått der i to tusen år med kommersielt pjatt!  
Sekularismens forkjempere må stille seg selv  
spørsmålet: er dette som kommer inn hva vi trenger?

Hva er det viktigste kirka bør stå opp for anno 2016?
Alle menneskers storhet og verdighet. Ja.  
Mennesket er guddommelig, men menneskets  
verdighet trues på område for område i samfunnet. 
Mennesket reduseres og forsimples. Vi reduseres 
til nær sagt maskiner som skal måles og veies etter  
hvor produktive vi er. Biologene reduserer oss til  
avanserte pattedyr. Forbrukersamfunnet reduserer  
oss til forbrukere. Underholdningsindustrien reduserer 
oss til sexobjekter og driftsvesener. Hele veien er  
det menneskets verdighet som trues. Vi har ikke lenger 
en sjel, en ånd, et kall til noe ufattelig stort. Det 
skvises bort, males i stykker. Og her er kirkas fremste 
oppgave: å stå som det fremste vitnet om ethvert 
menneskes verdighet. Og når kirka ikke gjør det, da 
svikter vi. 

Menigheten på Raufoss har lært deg å kjenne i takk-
nemlighet, og vi ønsker å takke deg for den jobben 
du har gjort for oss. Er det noe du har lyst til å si til 
menigheten fra Gjøvik?
Jeg vil takke for ei fin tid på Raufoss. Det har alltid 
vært en glede å komme til Raufoss. Det er orden 
på tingene, noe som betyr mye. Her er gode med-
arbeidere, koselige lunsjer, fine samtaler og god 
stemning. Takk for mange oppmuntringer og gode  
tilbakemeldinger. Å være prest kan være ganske  
ensomt. Du jobber med ting som betyr mye for deg 
og deler det ut. Noen ganger lurer en på om det en 
sier blir tatt imot og forstått. Men for meg har det 
vært en glede å være prest på Raufoss og slettes 
ikke ensomt. Så takk! 

 Og her er kirkas fremste 
oppgave: å stå som det  

fremste vitnet om ethvert 
menneskes verdighet. 

Intervjuet er redigert, for å lese det i sin helhet 
gå til www.vestretoten.kirken.no
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!
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2846 Bøverbru - Tlf. 61 19 40 50

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 Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

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

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

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

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

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

Trykksaker på Toten!

Storgata 10, 2843 EINA - Tlf: 61 15 96 10
Epost: post@totenregn.no 
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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

Vi er i nærheten når du trenger oss!

61 16 15 75
- hele døgnet -
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Totenbadet
Badeland og Svømmehall

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

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

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769

Raufoss
Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00

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



Gudstjenester
Søndag 28.februar
3.s. i fastetiden - Luk 22,28-34

Ås Kirke Messefall 

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Inge Heierdahl. 
Dåp og nattverd. 
Årsmøte etter gudstjenesten.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Nattverd.

Søndag 6.mars
4.s.i fastetiden - Joh 6,24-36

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Inge Heierdahl. Dåp 
og nattverd. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Dåp og nattverd.
Årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 13.mars
Maria Budskapsdag
Luk 1,39-45

Ås menighetssenter kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad og 
Johan Olav Holmefjord. 
Fasteaksjon.

Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. Margrethe 
Vang Nedregård. 
6-års bok, orgelknappen for 
5-åringer. Fasteaksjon.

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

Søndag 20.mars
Palmesøndag - Joh 12, 1-13

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Fellesgudstjeneste. Margrethe 
Vang Nedregård og 
representanter  fra de andre 
menighetene på Raufoss.

Torsdag 24.mars
Skjærtorsdag - Joh 13, 1-17

Gimle alders og sykehjem 
kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd. 
Gunnar Finstad.
Fiolinsolist Kristian Korslien.

Ås kirke kl.18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad. Nattverd.
Fiolinsolist Kristian Korslien.

Eina kirke kl.11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. 
Inge Heierdahl. Nattverd.

Raufosstun kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd. 
Arild Kjeilen, Solveig Haugen 
Tusvik og Kolbjørn Teien.

Raufoss kirke kl.19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste 
Arild Kjeilen. Nattverd.
Kveldsmåltid i kirkekjeller`n etter 
gudstjenesten.

Fredag 25.mars
Langfredag - Mark 14,26 – 15,37

Raufoss kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste. 
Arild Kjeilen.

Lørdag 26.mars
Påskenatt - Mark 16, 1-8

Raufoss kirke kl.23.00
Påskenatt. Arild Kjeilen. 
Nattverd.

Søndag 27.mars
Påskedag - Joh 20, 1-10

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.
Flygelhorn/euphonium Alf Kjetil 
Thorsbakken

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Inge Heierdahl. 
Dåp og nattverd.

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

Søndag 3.april
2.s i påsketiden - Joh 20, 24-31

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd

Eina kirke Messefall

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Nattverd. Konfirmantene deltar.

Søndag 10.april
3.s i påsketiden - Mark 6, 30-44

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Inge Heierdahl. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Diakoniens dag. Arild Kjeilen og 
Solveig Haugen Tusvik.
Dåp og nattverd. 
Kirkekaffe i kirkekjeller`n.

Søndag 17.april 
4.s i påsketiden - Matt 9,35-38

Ås kirke kl.11.00
Våronngudstjeneste. 
Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Inge Heierdahl. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste. 
Margrethe Vang Nedregård.
6-års bok. 
Orgelknappen for 5-åringer.

Søndag 24.april
5.s i påsketiden - Joh 17, 6-11

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Gunnar Finstad og Margrethe 
Vang Nedregård. 
6-års bok. Orgelknapp for 
5-åringer. Dåp og nattverd.
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Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Nattverd. Konfirmantene deltar.

Søndag 1.mai
1.mai - Matt 20, 25-28

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

Torsdag 5.mai
Kristi himmelfartsdag 
Joh 17,1-5

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Vestre Eina grendehus kl.11.00
Gudstjeneste. Inge Heierdahl.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Nattverd.

Søndag 8.mai
Søndag før pinse - Joh 16,12-15

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd.

Søndag 15.mai
Pinsedag - Joh 14 23-29

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Inge Heierdahl. 
Dåp og nattverd.

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

Kirkeskyss

Eina Øst

28. februar
Kjell Ødegård 61 19 55 31 

13. mars
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

17. april 
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

15. mai
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

22. mai
Kjell Ødegård 61 19 55 31

Eina Vest

28. februar
Astrid Ødegårdstuen 61 19 57 25
Solveig Granheim 993 77 437

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

17. april
Laila Sangnæs 61 19 56 22
Ann Kristin Amlie 996 41 185

15. mai
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

22. mai
Johannes H.Sagnæs 61 19 56 79
Else M. Røstadstuen 901 95 662

Tirsdag 17.mai
17.mai - Luk 17, 11-19

Ås kirke kl.11.00
Festgudstjeneste. 
Gunnar Finstad.

Eina kirke kl.9.30
Festgudstjeneste. 
Inge Heierdahl.
Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Arild Kjeilen. Barnekoret.

Søndag 22.mai
Treenighetssøndag
Luk 24,45-48

Ås kirke  Se Eina.

Eina kirke kl.11.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene fra Eina og Ås.
Gunnar Finstad, Inge Heierdahl 
og Johan Olav Holmefjord.

Raufoss kirke 
kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Arild Kjeilen.

Søndag 29.mai
2.s i treenighetstiden
Joh 3, 1-13

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad. 
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke 
kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Arild Kjeilen.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Ås menighet har fått egen 
facebook-gruppe! 
Lik gjerne siden vår 
«Ås menighet, Vestre Toten»!

10 11   Nr. 1 - 2016  |  Ved kirkeporten



Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

Raufoss Kjøpesenter
61 19 18 78

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!

Områdemøte i Seegård kirke

Det Norske Misjonsselskap
Toten prosti, har sitt områdemøte i 
Seegård kirke søndag 24. april.   
                                                    
Kl. 12.00  Gudstjeneste (merk tiden)
Kl. 13.30  Lunsj (suppe) kr. 100,- 
 påmelding tlf. 480 74 264
Kl. 14.30  Årsmøte
Kl. 16.00  Misjonsfest

Regionleder og tidligere misjonær 
Else Storaas Vatne deltar hele dagen.

Alle velkommen!

Ta vel imot konfirmantene som 
søndag 13.mars går med bøsser 
for fasteaksjonen 2016

Du finner oss på 180.no
og søk på 61159280
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I kriser er vann kritisk
Tekst og foto Kirkens Nødhjelp/Margrethe Vang Nedregård

Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang i vår verden.  Kirkens  
Nødhjelp er midt i katastrofene og har veldig god oversikt over situasjonen.  
Kirkens Nødhjelp har som hovedoppgave å komme med rent vann. Nå trenger 
verden oss!   

Søndag 13. mars er det klart for Kirkens Nødhjelps 
landsomfattende fasteaksjon 2016.  Da kommer 
bøssebærerne rundt og samler inn penger i Vestre 
Toten.  Lørdag 12. mars har konfirmantene forum 
i Raufoss kirke der de skal få se film og høre fra  
katastrofer som KN er inne i rundt i verden. 

Temaet i år som i fjor er tilgangen på vann!   I kriser 
er vann kritisk!
Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det  
aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer.   
Det kan være vanntanker, vannsystemer eller rene 
nødrasjoner. Kirkens Nødhjelp er på plass i Syria, 
Nord-Irak og langs fluktrutene inn i Europa. De har 
også katastrofeinnsats i Etiopia, Sør-Sudan og flere 
andre land.

Med vår støtte kan Kirkens Nødhjelp handle raskt 
og redde mange når katastrofen inntreffer. 
I en katastrofe er det de fattigste som blir 
hardest rammet.  Kirkens Nødhjelp sørger 
for rent vann og mulighet til gode sanitær-
forhold der alt er ødelagt. De jobber også 
med folk i utsatte områder så de får mulig-
het til å forebygge den neste katastrofen. 
I tillegg jobber Kirkens Nødhjelp med å 
påvirke politikere og andre beslutnings-
takere til å stanse klimaendringene, som 
fører til større og verre katastrofer. Her 
kan også du bidra, ved å delta i faste-
aksjonens kampanje for å endre norsk  
klimapolitikk. 

Noen katastrofer er resultat av krig og 
konflikt, og noen er klimaskapt. Kirkens 
Nødhjelp er der uansett. Det siste året har 
Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant 
andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak 
og Syria, flomofre i Malawi, tørkeram-
mede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. 
Men de trenger hjelp for å hjelpe. 

Støtt opp om Kirkens Nødhjelp sin faste-
aksjon 2016!

Støtt opp om Kirkens Nødhjelp sin 
fasteaksjon 2016!

Hva med å lage en solidaritetskalender i fastetiden  hjemme? Lys i regnbuens farger og en bønn for hver  søndag som du finner på KN sin nettside. 

Vennlig hilsen 
Margrethe Vang Nedregård, Kirkens Nødhjelps kontakt 
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LYS levende gudstjeneste i Raufoss kirke Palme- 
søndag 20. mars for alle kirkene i Vestre Toten. De som 
går i 2. klasse inviteres til samling mandag 14. mars  
i kirkekjelleren på Raufoss og til å delta på guds-
tjenesten på Palmesøndag.

6-årsboka 
HELT FØRSTEKLASSES!
Eina kirke. Samling torsdag 25. februar og 10. mars 
kl.17.00-18.30 i kirken. 
Utdeling i Eina kirke 13.mars.
Raufoss kirke. Samling onsdag 6. og 13. april 
kl.17.00-18.30 i kirken. 
Utdeling i Raufoss kirke 17. april  
Ås kirke. Samling torsdag 12. og 19. april
kl.17.00-18.30 i kirken. 
Utdeling i Ås kirke 24. april

ORGELKNAPPEN for 5 åringer. Møt opp på guds-
tjenesten og du skal få prøve kirkeorgelet etterpå.
Eina kirke. 13. mars kl.11.00
Raufoss kirke 17. april kl.11.00 
Ås kirke 24. april kl.11.00 

SPRELL LEVENDE fra 5 år 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat 
Torsdager kl. 18.00 til 19.30 i 
partallsuker (oddetallsuker etter påske)

BABYSANG på menighetssenteret på Ås. Hver tors-
dag fra 4. februar 11.00. Ikke uke 9 pga. vinterferie. 
Sjekk siden "Babysang/småbarnstrall Vestre Toten" 
på fb. Ta med matpakke. For kaffe kr. 20.- 
Leder Ellen Wara Åmot.

PÅSKEVERKSTED på Ås menighetssenter for alle!
Lørdag 12. mars kl.12.00 til 14.00. kr. 50,- pr person 
for materiell. Pølser og saft serveres.

KONFIRMANTFORUM 
for konfirmantene på Raufoss 12. mars.

ACTION-LEIR for deg i 4. til 6. klasse.  
Tid: 3.-5. juni. Sted: Skogstad leirsted på Eina.
Info legges ut på nettsiden så fort programmet er 
ferdig. Info/invitasjon kommer i posten og på nett. 

- aktiviteter våren 2016

Les på www.vestretoten.kirken.no for mer info om 
Trygg Tro-tiltakene våre. 

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

For alle ovennevnte arrangement kommer 
det info/invitasjon i posten og på nett.

Lys Våken i Raufoss og Ås kirke
Natt til 1. søndag i advent var det lys våken i Ås og Raufoss kirke. 6. klassingene koste seg skikkelig, og  
lederne gjorde en super jobb med å passe på barna. Temaet for døgnet var kristuskransen og lederne var 
kurset på å kunne undervise 6. klassingene i den.
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Skolebesøk i Eina kirke
11 glade barn kommer løpende mot kirkeporten på Eina, og er supermotiverte til å bli med inn i kirken. 
«ÅÅÅ nå har je vøri tre gonger på no mæ dei « sier en, og lurer på om jeg kjenner henne igjen. Selvfølgelig  
gjør jeg det. Jeg kjenner igjen mor også for hun var konfirmant for 20 år siden i samme kirke.  Vi tar for 
oss rom for rom i kirka, og lærer navn på inventaret der. Det eneste vi venter med er å utforske tårnet. En 
vil gjerne opp dit, MEN neste år er det tårnagenter for disse og DA skal tårnet utforskes! Det gjelder å ha 
noe å se frem til. Det er to ting i kirken som får frem latteren til barna. Det er når vi speiler oss i dåpsfatet, 
og når de ser de store presteklærne. De fikk med seg en arbeidsoppgave til skolen, nemlig å lage et stort 
kirkebilde. Takk for besøket og velkommen igjen!
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Skape nye relasjoner
Tekst Sjur Ødegaard

Ås Menighetsråd inviterte alle som bor i flyktning-
mottak på Reinsvoll og Bøverbru til et møte på  
Menighetssenteret 28. januar. De fleste kom, og i  
løpet av et par ettermiddagstimer ble det skapt 
gode relasjoner. Det ble servert tomatsuppe, Ole 
Jakob tok fram gitaren og sang, og forskjellige spill, 
som Ludo, Uno og Yatzy bidro også til at det ble en 
god stemning rundt bordene.
Asylsøkerne, som stort sett var fra Afghanistan, Iran, 
Irak og Syria, hadde i løpet av få måneder lært seg 

bittelitt norsk, så med en blanding av noen engelske 
og norske ord ble det brukbare samtaler.
Flyktningene satte tydelig pris på et avbrekk i den 
kjedelige hverdagen, og håpet slike treff kunne 
gjentas.
Fra begge sider ble det gitt uttrykk for at det var 
positivt å bli litt kjent med hverandre, og derfor blir 
det nå satset på å gjenta slike uhøytidelige møter en 
gang i måneden framover.

Ord i kirken: KIRKESKIP
Tekst Gunnar Finstad

Helt fra den første kristne tid har en tenkt på kirken 
som et skip. I sær vises dette på gravplasser i kata-
kombene i Roma. Kirkeskipet har som kurs den trygge  
havn der Kristus er om bord. Disse bildene var et trøste- 
motiv for de prøvde kristne. Motiv med kirkeskip finnes  
også i runeskrift. Fellesskapet mellom de troende under-
strekes, de er i samme båt i opprørt hav. I oldkirken 
skal en ha uttrykt det slik: «Kirken er et skip som seiler 
gjennom denne verden. Herren er styrmann, de troende 
er besetningen. Masten er korset, seilet er den evan-
geliske tro, drivkraften er Den hellige Ånd. Drevet av 
Ånden seiler kirken inn i Paradiset og den evige livs 
havn.» 
Skipsmasten hadde gjerne bare én tverrbjelke og var da  
formet som et kors. Kristus ved roret styrer båten og leder  

den ved sin rettferdighet til det trygge evighetens  
land. Vi som er med i båten, er ikke passasjerer, men 
mannskap med oppgaver og tjenester. Det er vanlig å 
omtale hele kirkerommet som et skip. De fleste kirker 
er langkirker, slik som Eina og Raufoss, mens Ås er 
en korskirke. Her snakker en om langskip og tverrskip. 
Menigheten har sin plass i kirkeskipet. 
Fra en gammel historie fortelles det om natten til påske- 
morgen: «Har du sett det? Seilet! Har du sett seilet på 
den hvite kirkeveggen i denne underlige natt da det 
lysner mot dag? Har du sett øyeblikket da det gamle 
kirkes seil fylles, da skipet beveger seg av grunnen og 
stevner mot evigheten. Og han, den ene, oppstandne 
er ved roret.»

Kirkerotter i Ås kirke
Tekst og foto Bjarne Kjartan Thaule

Lørdag 13. februar benket 70 små og store seg i Ås 
kirke for å bli med inn i Kristian Sandmarks rotte-
verden. Historien om kirkerottene Vesle og Fredo  
begynner å bli kjent for mange små siden det startet  
som lokalt trosopplæringsprosjekt på Gjøvik i 2006. 
Historien som utspilte seg denne formiddagen  
omhandler Lea Mus (bildet), og tar for seg bibel-
historien om sauen som forsvant og gjeteren som 
forlot de 99 andre for å finne den ene som var borte.  
Denne kirkerotte-historien er også filmatisert nettopp  
i Ås kirke. Skuespillerne måtte etter endt forestilling 
kaste seg rundt for å rekke ny forestilling i Hoff kirke. 
I løpet av våren kjøres forestillingen 27 ganger over 
hele landet. 
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Hvorfor henger klima og etikk sammen? 
Tekst og foto Veslemøy Linde

Klimaendringer er menneskeskapt, og dermed i stor 
grad resultat av våre handlinger og valg. Både som  
enkeltmenneske, gruppe eller nasjon har vi ansvar 
for våre handlinger. Politikere kan ta avgjørelser som 
er gunstige eller mindre gunstige for klimaet og hver  
enkelt av oss kan bestemme oss for om vi vil tenke på 
eller ikke tenke på klimaet i det daglige.
Et tiltak du enkelt kan tenke på i dagliglivet ditt er å 
ikke kaste plast usortert. Vi vet nå at plast som havner i 
naturen vil kunne bli der i hundrevis av år og skade dyr 
og mennesker. Engangsbleier har antatt nedbrytnings-
tid i havet på 400-500 år. Plasten brytes etterhvert ned 
til mikroplast (mindre enn 5 mm diamenter), som sprer 
miljøgifter og kan gi indre skader og falsk metthets- 
følelse for liv i havet. Etter at fisken har spist mikroplast 
kan plasten fraktes oppover i næringskjeden tilbake til 
mennesket.
Det finnes gode kildesorteringssystemer for returplast 
i kommunen vår og menighetene er godkjent som 
«grønn menighet». Gjenvunnet plast kan bli mange nye 
produkter. For eksempel kan CD-cover, isopor og kjøtt-
deigfat bli til kleshengere og bokser. Ketchupflasker,  
isbokser og innpakningsplast kan ende som kontor-
stoler, snøskuffer eller støvsugere. Man sparer energi-
forbruket tilsvarende to kilo olje ved å bruke en kilo 
gjenvunnet plast.

Vær nøye med sorteringen av plast i hjemmet ditt og 
bruk aldri plastposer i den brune dunken for organisk 
avfall.
På nettsidene til Grønn kirke www.gronnkirke.no, samt 
Facebooksiden, kan man  både gi og få inspirasjon til 
hvordan vi som enkeltpersoner og menigheter kan bli 
mer klima- og miljøvennlige.
Kilde: kirken.no, Teknisk ukeblad, Miljødirektoratet

Det grønne hjørnet

Konsert med 
Fyrverkeriet kulturskole

Det har blitt en fin tradisjon at kultur-
skolen i Vestre Toten som nå har navnet  
Fyrverkeriet kulturskole arrangerer  
konsert i Raufoss kirke. I år skjer det  
søndag 17.april kl.1700. Det blir mange  
innslag med barn, ungdommer og  
lærere som vil vise hva de holder på 
med nå for tiden. Det blir et svært variert  
program med sangere og andre solister  
på forskjellige instrumenter. Alle er  
hjertelig velkommen!  

Konsert i Raufoss kirke 
med musikklinja 

Søndag 13.mars kl.19 er det igjen konsert 
med musikklinja på Gjøvik Videregående 
Skole. De hadde en strålende konsert i  
november. Det som blant annet kjenne- 
tegner disse konsertene er allsidigheten 
både når det gjelder sjangere og uttrykk. 
I tillegg til mange sangsolister blir det 
også innslag med forskjellige instrumenter.  
Velkommen til konsert med både flotte og 
talentfulle  ungdommer! Det er gratis inn-
gang og kollekt til slutt som går til musikk-
livet i Raufoss kirke. 
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Døpte
Ås
Jakob Sangnes
Felix Gjestvang Bjugstad 
(døpt i Bråstad kirke)
Ole Bjørnerud Stepperud
Elise Nerødegård 

Eina
Linnea Angelica Nyborg
Ida Marie Sæther
Elling Glæserud Hjelmtvedt
Petter Lundgård Aannerud
Thale Nestaker Flatner
Jenny Brastad Bjørke
Mathilde Synstelien Lundgård
Ragnhild Løken

Raufoss
Aria Kruge (døpt i Hunn kirke)
Oskar Brekken 
Madelen Sivesindtajet
Peder Sveum Brude
Hanna Grimsbø Thaule

Vigde
Ås 
Aiza Garalde og Jonny Linnerud

Raufoss  
Anastasia Brykova og Lev Nazliev 

Døde
Ås 
Konrad Stenersen f.1935
Kjell Bjørnar Stenersen f.1967
Inger Kristine Stenseth f.1917
Harald Stenseth f.1939
Hans Olav Kyseth f.1946
Bjørn Løkken f.1935
Britt Unnli f.1952
Bård Svendsen f.1959
Jon Grøtberg f.1946
Else Marie Frydenlund f.1943
Anne Helga Røstøen f.1944
Alf Bakken f.1918
Nicolai Sivesind f.1926
Arve Røsåsberget f.1941
Kjell Sigvart Dårstad
Rune Andersen f.1957
Olav Henry Martinsen f.1943
KariTufte f.1945

Eina
Jenny Lundstadsveen f.1922
Anders E.Dotseth f.1926
Bjørn Arnfinn Tandsaæther f.1950
Pauline Olga Blåvarp
Kjell Viken f.1933
Astrid Grefsrud f.1923
Mary Dotseth f.1930

Raufoss
Einar Ove Roterud f.1931
Kåre Blix f.1926
Johannes Johansen f.1924
Erik Frode Finsveen f.1938
Kristian Sveen f.1921
Ulf Sunde f.1923
Odd Sverre Knutzen f.1930
Oddlaug Fjeld f.1921
Kari Gro Finstad f.1944
Eva Dølbakken f.1924
Jan Rojahn Vigeland f.1927
Henning Arvid Syversen f.1967
Bjørnhild Amsrud f.1923
Eivor Haugen f.1952

Slekters gang

Leie lokale?
Raufoss kirkekjeller leies ut til fest i forbindelse med BARNEDÅP, KONFIRMASJON, 
MINNESAMVÆR, JUBILEUMSMARKERINGER, MØTER og andre anledninger.

Våre nye lokaler inneholder stor møtesal og 2 
mindre møterom, stort og moderne kjøkken med 
nødvendig utstyr, toaletter og stellerom, eget 
kjølerom for mat, tilrettelagt for bevegelseshem-
mede, m.m.

Kontakt Mari Grimsbø på menighetskontoret dersom du ønsker å leie lokalene. 
Telefon 61 15 34 87, epost mg793@kirken.no

PRISER:
• Menighetssal    1.800,-
• Kjellerstue           500,-
• Møterom             500,-
• Hele kjelleren   2.000,-
Inkluderer bruk av kjøkken
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Vårens salme

N 852 En tone skal stige i livsdagens kveld
Tekst Oskar-Magnus E. Stende Foto Solveig G. Thaule

"En tone skal stige i livsdagens kveld" har tekst av 
Svein Ellingsen, mens melodien er komponert av 
Knut Nystedt. Svein Ellingsen f. 1929 på Kongsberg, 
er en norsk salmedikter og billedkunstner. Han har 
skrevet hele 58 salmer i vår nye salmebok fra 2013, 
kun 15 av disse har han oversatt, resten er hans 
egne tekster. Ellingsen har mottatt en rekke priser. 
Han er bl.a. ridder av St. Olavs orden, har fått Petter  
Dass-prisen, og han har også deltatt på høst- 
utstillingen flere ganger. 
Knut Nystedt 1915-2014 var en norsk komponist 
mest kjent for sin kormusikk. Han var æresmedlem 
i Norsk Komponistforening, fikk Spellemannprisen  
allerede i 1978, og han var kommandør av St. Olavs 
orden. Nystedt var med på å grunnlegge både Det 
Norske Solistkor og Schola Cantorum. Han vokste 
opp i en familie med mye musikk, og som ung var 
han med i Olavsguttene og sang ofte solo. Slik ble 
han tidlig interessert i kormusikk. Videre hadde han 

utstrakte musikkstudier. Han arbeidet både som  
lærer i kordireksjon blant annet på Universitetet i 
Oslo i 21 år og som organist i Torshov kirke i 36 år. 
I vår nye salmebok har han komponert melodien på 
åtte salmer. 
Vårens salme er en lovsang og takk til Gud for hans 
omsorg og livets gave. Melodien i dur er lys og lett 
med et vårlig preg. Sentralt i salmen står lyset som 
til slutt seirer. Våren blir dermed en årstid der vinter- 
mørket legges i grav; en ny tid hvor hjertet blir fyllt 
med sang vokser frem. Salmen berører også vår 
korte og tilmålte tid her på jorden, men så lenge vi 
lever skal tonens navn " En lovsang til livet" synge 
i alle som tror. 

En tone skal stige i livsdagens kveld
med klang fra vårt hjertelivs grunn!
Så snart er vår tilmålte tid på hell, 
så kort er vår jordiske stund.

Men tonen skal høres, i glede og savn,
så lenge vi lever på jord:
En lovsang til livet er tonens navn;
den synger i alle som tror.

Takknemlighet fyller vårt hjerte og sinn
ved tanken på dager som svant,
og minnene står i forklaret skinn
fra alle de gleder vi fant.

Vår takk går til Gud for det liv vi har levd,
for alle velsignede år,
for vennskap som trofast ble holdt i hevd,
for hjelp under skiftende kår.

Fra avmakt til håp har du ledet oss, Gud,
de dager vår livskraft var brutt.
Hver demring som opprant, bar i seg bud
om lyset som seirer til slutt.

Ja, vinter og frost ble beseiret av vår,
du fylte vårt hjerte med sang,
hvert år i vårt liv ble et nådens år
med overflod gitt oss i fang.

Vi er i din omsorg fra vugge til grav,
du ledet oss frem på din vei.
Vi takker deg , Herre, for alt du gav!
O Gud, vi er alltid hos deg!
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Oppslagstavla

Formiddagstreff 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke kl. 12

Vi spiser formiddagsmat sammen, synger, 

har utlodning, opplesning og andakt.

Man 14. mars: Johs Fjellseth og Ønskehattene

Søn 10. april: kombinert samling med diakoniens dag)

Man 9. mai: Vigdis Øvern og Margrethe V. Nedregård

Velkommen!
arr: diakoniutvalget i Raufoss menighet og Normisjon

Torsdagskaffe på Eina !

Vi samles hver torsdag kl. 12.00, 
unntatt når det er pensjonistforening.
Mars: 3. 10. 17. 31.
April: 7. 14. 28.
Mai: 12. 19.
Juni: 2. 9. 16.

Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 
Vafler og kaffe koster kr 20,-
 
arr.Eina menighet

Normisjonsmøter
i Kirkekjeller'n, Raufoss kirke

Tirsdag 15. mars kl.19: 
En kveld med Torbjørn Andersen, 
han synger og forteller.
Tema-kvelder med Ann Helen Aaslund 
"Gudsbilde, selvbilde og identitet"
Tirsdag 19. april kl.19: 
1.kveld: "Hva er sant om Gud og meg?"
Tirsdag 24. mai kl.19.30:
2.kveld: "Hvem er Han og hvem er jeg?"

Tirsdagkvelder 
i Raufoss kirke  
Hver første tirsdag i måneden kl. 20.
1. mars: Svanhild Napstad leser og 
kommenterer egen litteratur
5. april: Nils Kåre Erlimo sier noe om sitt 
forhold til kirkerommet
3. mai: Toril Hasle Teien og Arnfinn Hasle 
framfører ord og toner til vårens pris.

Alle programmene avsluttes med en 
enkel tilstelning i kirkekjelleren.

ÅS Formiddagstreff

på Ås Menighetssenter kl.12.00  
Onsdag 9. mars
Onsdag 13. april
Onsdag 11. mai NB! Hyggedag på
  Skogstad kl.11. Påmelding.
Onsdag 8. juni

Velkommen til en hyggelig 
formiddag!

Sangkveld i Ås kirke
torsdag 7.april kl. 18.30. Sang/flygel ved Hans, Eva og 
Jon Harald Gjesdal. Allsang, solospill på flygel - utdrag fra CD.
Gratis inngang, salg av CD, kollekt til menighetsarbeidet.
Arr. Ås Menighetsråd

Babysang
Hver torsdag kl.11.00 er det 
Babysang/småbarnstrall på Ås 
menighetssenter. Velkommen til 
barn 0-3 år og deres foresatte! 
Følg gjerne med på facebook-
gruppa «Babysang/småbarns-
trall Vestre Toten»!

Sprell levende – ca 5 år og oppover. Samlinger i Kirkekjeller'n, Raufoss kirke kl.18.00 - 19.30 følgende torsdager: 25. feb, 10. og 31. mars, 14. og 28. april, 12. maiBibelfortelling - aktivitet - kveldsmat

Årsmøte
Eina menighetsråd inviterer til årsmøte den 
28.februar 2016 rett etter gudstjenesten 
med start klokken 11.00. Årsmeldingen lig-
ger på menighetskontoret og på Totens Spa-
rebank, avd. Eina.

Raufoss Kirkes 
Barnekor

For sangglade barn 
fra 5-12 år. 

Øver hver mandag 
kl. 17.00-17.45 
i Raufoss kirke.

La beina gå, og hjerte slå.. 
Vi starter fra Ås Menighetssenter kl.12.00.
2. og 16. mars, 6. og 20. april, 4., 11. og 18. mai,1. og 15. juni. 
Etter gåturen tar vi en kaffekopp og hygger oss.

Velkommen til alle!


