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Nåde den som tror!
2017 er et historisk år, ikke bare i kirke-Norge, men 
i hele den kristne verden. Mye takket være en munk 
som spikra opp sine tanker om hvor kirka var på 
vei, på ei kirkedør - noe som var den tids sosiale 
medie. Noe som førte til så stor gjennomslagskraft 
var at Luther brukte den rimelig ferske boktrykker-
kunsten til å spre materialet sitt. Og ikke nok med 
det, det ble trykt på tysk! Snart hadde folk mulig-
heten til å få lese hva som faktisk stod i Bibelen,  
uten å kunne latin. Mine assosiasjoner til Luther bunner  
ut i et bibelvers; Efeserne 2,8-9. "For av nåde er 
dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at  
ingen skal skryte av seg selv." Helt gratis altså! 

Nåde er temaet for reformasjonsmarkeringen, det 
var temaet for Kirkemøtet, og vi velger å fokusere 
litt ekstra på det i denne utgaven av menighets-
bladet. Historisk er også 2017 med tanke på skillet 
mellom kirka og staten, og historisk er vedtaket om 
likekjønna vigsel som ble gjort på Kirkemøtet nå i 
januar. Forhåpentligvis kan debatten 
rundt fortsette uten større splittelse, 
men det hadde vært spennende å se 
600-årsmarkeringen...
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Frykt ikke!
I år markerer vi at det er 500 år siden reformasjo-
nen. Å reformere betyr å forandre, og det ble helt 
klart store endringer i både kirke og samfunn. En 
av de store oppdagelsene til Martin Luther og hans 
meningsfeller var betydningen av nåde. Mennesker 
blir rettferdige for Gud ene og alene gjennom Guds 
nåde slik som den ble gitt oss gjennom Jesus Kris-
tus. Og jeg tenker at det knapt finnes et sterkere 
avtrykk av nåde enn i budskapet fra den hellige pås-
ken i Jerusalem for 2000 år siden.

Den stille uke er en bevegelse fra fest og glede, 
gjennom måltidsfellesskap med gode venner, til 
død, fortvilelse og rådvillhet. Det er en realitetsbe-
vegelse – i denne uken gjennomlever Jesus mange 
av sidene ved det å være menneske. Derfor er det 
så sterkt at kjærligheten viser seg så overmåte stor 
– Jesus reises opp på påskedag! Død, fortvilelse og 
rådvillhet vendes til liv, håp og glede! Påsken står 
i kjærligheten og nådens tegn – og Jesus kommer 
oss i møte med å si: «Frykt ikke!». Disse to enkle 
ordene som er så godt å høre!
Årets reformasjonsjubileum gir anledning til å re-
flektere over det som har vært – men det er like 
viktig å se fremover. Arven fra reformasjonen, om 
betydningen av nåde er like aktuelt i dag som den 
gang. Vi trenger alle nåde – samme hvor vi er i ver-
den og samme hvem vi er. Nåden er gratis – gitt oss 

alle gjennom Jesus Kristus. Påsken er det sterkeste 
vitnesbyrdet – et nådens tegn. 

Så la oss være nådige med hverandre denne høy-
tiden! Ved å se på hverandre gjennom linsene av 
nåde kan vi skape gode øyeblikk, for ofte er det fak-
tisk ikke mer som skal til!

Velsignet høytid!
Solveig Fiske, biskop

KJÆRE HUNDREÅRIGE TRE
Kjære hundreårige tre;
jeg gledes ved å se deg
fylt av knopper og friske skudd
som var du ennå ung.
Lær meg hemmeligheten
ved å eldes slik,
åpen for livet, ungdommen, drømmene,
lik en som vet
at ungdom og alderdom
bare er etapper
på veien mot det evige.

Dom Helder Camara
(gjendiktet av Truls Winther)

Andakt
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tekst og foto Kristin Nicolaisen/Kirkens Nødhjelp 

En tidlig fredagsmorgen på Raufoss ungdomsskole møter jeg verdens første 
norgesmestere i lunsj sammen med et par lærere, en inspirator og tidligere kokk, 
rektor og skolesjef. De 15 elevene i DugguLsgruppa er kledd i egendesignede 
gensere, noen har også på sin grønne bunad; Felleskjøpsdressen. 

Det hele begynte med at elevene syntes mat- og 
helsefaget var moro. Siden har de servert både 
medelever og besøkende med lunsj og har under-
veis utviklet et eget konsept. Konseptet var i ut-
gangspunktet å redde høna som matvare. Tusenvis 
av høner destrueres årlig etter endt eggproduksjon. 
Elevene ville vise at høna er velsmakende mat – 
særlig når den serveres med grønnsaker produsert 
i sunn Toten-jord. «Vi ville også lage mat som alle 
kan spise, uansett hvilken religion de tilhører», sier 
elevene.

Skolesjef Gunnar Tofsrud bemerker at de har et godt 
merkenavn, et gammelt begrep som de har bygget 
videre på. Han beskriver elevene som innovative og 
roser dem for deres bevissthet rundt lokale råvarer. 

Elevene visste at de skulle vinne NM. «Vi hadde et 
godt konsept og en god følelse», sier de stolte elev-
ene som fortsatt er nesten like jordnære som før. 

Seiersgleden skal få sitte i en stund til. Inspirator og 
tidligere kokk Nils Terje Tangnes bekrefter at maten 
smaker bedre når den er laget med gode følelser. 
Lærer Henning Åmot beskriver elevene som dyktige, 
positive og ivrige og legger til at alle i gruppa deltar 
aktivt. Han mener at lagarbeid er en nøkkel til suksess.

Hvordan kom dere på å gi penger til geiter fra  
Kirkens Nødhjelp?
«Vi har hørt om det tidligere og syntes det var en 
god sak. Vi er opptatt av å utnytte ressursene som 
finnes lokalt. Det er mange ressurser i ei geit! Den 
smaker godt også», sier mesterkokkene.

Elevene har til nå samlet inn litt over 12.000 kroner, 
det betyr mer enn 50 geiter, men det stopper ikke 
der. De har planer om å gi litt av overskuddet fra 
hver lunsj til Kirkens Nødhjelp fremover. Premien fra 
NM på 100.000 skal brukes til å kjøpe inn utstyr til 
skolekjøkkenet slik at det blir enda morsommere å 
lage mat.

Vi i Kirkens Nødhjelp synes det er fantastisk at ung-
dom viser et slikt engasjement for andre. Familien  
som får en geit, får både næringsrik mat og et  
levebrød. Den gir melk, ost, naturgjødsel – og liv til 
enda flere geiter. I Kirkens Nødhjelp er vi opptatt av 
ringvirkninger. Vi avtaler derfor med mottakerne av 
geita at den første geitekillingen som blir født, skal 
gis bort til en annen familie som trenger det. Slik 
kan geita bety en forskjell for et helt lokalsamfunn! 
Samtidig handler dette om så mye mer enn geiter. 
Måten disse elevene jobber på har mye til felles 
med Kirkens Nødhjelps egne strategier.

Lokalprodusert mat, utnyttelse av ressursene.  
Fordeling av godene, både inntekter, varer, mat og 
ikke minst kunnskap. Bærekraftig utvikling, bygging, 
fellesskap, aktiv deltakelse og ivaretakelse av natur 
og mennesker. Og håndvask! Alt dette er sentrale 

DugguLstimen - da høna ble til geit

DugguL med diplom: Sevval Guven, Kristina Markeng, Annika Gulbrandsen, 
Leona Hauge-Wold, Eline Blakli, Sigrid Straumsheim Hoem, Thea Berg, 
Fia Fredrikke Heimdal, Malin Fuglerud Bjørge, Iver Stensrud, 
Sindre Kristiansen, Andrè Skibenes, Alexander Olsen og Vegard Ertsås

4 5Ved kirkeporten  |  Nr. 1 - 2017



ingredienser i vårt bistandsarbeid.

Elevene er dessuten blant årets konfirmantkull i  
Raufoss menighet og skal selvsagt gå med bøsse 
under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2. april. De 
oppfordrer konfirmanter og matglade over hele  
landet til å gjøre det samme! 

Kirkens Nødhjelp takker DugguL for engasjement 
og kreativ inspirasjon og har overrakt en diplom for 
innsatsen. Lykke til videre!

Av Kristin Nicolaisen, fung regionkoordinator for 
Kirkens Nødhjelp Oppland/Hedmark

Ja, vi elsker dette vannet
tekst Margrethe Vang Nedregård/Kirkens Nødhjelp foto Kirkens Nødhjelp 

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye  
renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny 
slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet 
enklere, friskere og morsommere for Wilson.
Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente 
vann til familien. Køen ved brønnen kunne være 
lang, og for hvert minutt med venting, ble det ett 
minutt mindre med fotballspilling sammen med 
vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt å 
akseptere.
Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann 
er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstave-
lig talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brøn-
nen og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 
80 kilo. Det er god trim for en 13-åring, kanskje litt 
for mye av det gode, tenker mange. Men vann må 
familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd 

endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor.  
I landsbyen har flere brønnbyggere fått opplæring, 
og en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved 
brønnen kortere og vannet renere. Sykdommer som 
diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre 
av. 
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører  
Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over 
hele landet bidratt til at millioner av mennesker har 
fått den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang 
på mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens 
Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har 
støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske kirker verden over 
markerer at det er 500 år siden Martin Luther hang 
opp tesene i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon står sentralt i den norske 500-årsmarkeringen,  
og målet er å vise diakoni i praksis ved å gå med 
bøsser den 2. - 4. april.
50-årsjubilanten Fasteaksjonen er en viktig pilar i  
Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjelpe  
flest mulig også de neste 50 årene trenger Kirkens 
Nødhjelp hjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du 
kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess i Vestre  
Toten sine menigheter ved å gi penger i bøssa.  
1. april skal vi samle konfirmantene og gi en skikkelig  
innføring i Kirkens Nødhjelp sitt arbeid, og møte 
ungdommer som har sett 
resultatet av arbeidet som 
skjer ute i felten. Ta godt 
imot bøssebærerne våre  
når de kommer 2. april!

Geiter gir mat og inntekt: Mleza Gondwe (10) hjelper familien å passe gei-
tene i Chigumba, en landsby nord i Malawi som er hardt rammet av tørke 
og hunger. Kirkens Nødhjelp hjelper lokalsamfunnet med å finne nye, mer 
effektive måter å dyrke mat på. 

4 5   Nr. 1 - 2017  |  Ved kirkeporten



foto Massimo Sestini

Bannlyst og fredløs 
Martin Luther (1483-1546) er en av de mest innflytelsesrike personer i den vestlige 
verdens historie. De 95 tesene hans ble startskuddet til den protestantiske refor-
masjonen, som endte med en splittelse av den vestlige kirken.

Luther tok en doktorgrad i teologi i 1512, og året 
etter ble han ansatt som professor i bibeltolkning 
ved universitetet i Wittenberg. Han ble mer og mer 
overbevist om at man ikke blir frelst ved å gjøre 
gode gjerninger, men ene og alene ved å tro på 
Kristus.
For å skaffe penger til oppførelsen av Peterskirken 
i Roma, hadde Pave Leo X satt i gang en omfat-
tende handel med avlatsbrev. Et avlatsbrev var et 
dokument som ettergav straff på jorda og i skjærs-
ilden. Da dominikanermunken Johann Tetzel i 1517 
begynte å selge avlatsbrev nær Wittenberg, kastet 
Luther sig ut i en teologisk diskusjon om avlat.
Høsten 1517 skrev Luther på latin de berømte 95 
tesene mot avlat. De ble slått opp på døra til slotts-
kirken i Wittenberg. Den gang var det en alminnelig 
måte å innby til akademisk debatt på. Tesene ble 
oversatt til tysk, og takket være den nye boktryk-
kerkunsten ble de lynraskt spredt over mesteparten 
av Tyskland.
Luther ønsket at folk selv skulle ha mulighet til å lese 
Bibelen på morsmålet sitt, så de ikke var avhengige 
av å høre pavekirkens utlegging av Skriften. Der-
for oversatte han selv i årene fra 1521 til 1534 hele  

Bibelen fra grunnspråkene til tysk. Inntil da hadde den  
stort sett bare vært tilgjengelig i latinsk oversettelse, 
og bare for et fåtall mennesker. I flere og flere kirker 
begynte man fra ca. 1523 å holde gudstjeneste på 
tysk i stedet for latin.
Politiske faktorer kom til å spille en viktig rolle i  
reformasjonens historie. Keiseren og fyrstene i  
delstatene lå i strid om hvilken tro som skulle følges, 
og reformatorene måtte forsvare seg på verdslige 
riksdager.
Viktigst var riksdagen i Augsburg i 1530. Her la  
Luthers tilhengere fram sitt teologiske syn i Den 
augsburgske bekjennelse, skrevet av Philipp  
Melanchton. Her er de reformatoriske grunnideene 
framlagt kort og klart. Sammen med Luthers lille  
katekisme ble denne bekjennelsen et viktig redskap 
når de lutherske reformatorene skulle forklare seg 
og avgrense seg i forhold til andre reformatoriske 
retninger, så vel som til den katolske kirken.
Hovedtemaet for reformasjonsmarkeringen i 2017 
i Norge er NÅDE. Luther hadde sin bakgrunn i en 
teologisk tenkning der menneskets frelse ikke bare 
var avhengig av Guds nåde, men også av egen inn-
sats i form av gode gjerninger, bønner og fromhets-
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Luthers lille katekisme, Hadeland folkemuseum

øvelser. Langs denne veien fant han ingen fred, selv 
ikke da han som munk i klosteret kunne vie seg helt 
og fullt til det åndelige livet. Uansett hvor hardt 
han prøvde, tvilte han på om hans tro og fromhets- 
praksis holdt mål for Gud.
Luther fant først fred med Gud da han forstod at han  
ikke ble rettferdig for Gud gjennom gode gjerninger, 
men bare ved å ta imot gaven som Gud gir gjennom 
Jesus Kristus og det han gjorde for oss. Da Jesus 
døde og stod opp av graven, overvant han synden, 
døden og djevelen og satte oss fri.

Se reformasjon2017.no for å lese mer om reformasjonshistorien og Martin Luther.

Nåde som hovedtema skal i løpet av 2017 utdypes med temaene 'frelsen er ikke til salgs', 'mennesket 
er ikke til salgs' og 'skaperverket er ikke til salgs'.  Dette vil skje som temagudstjenester og forskjellige  
arrangement rundt om i kirke-Norge. Menighetsbladet har  i dette nummeret spurt fem personer om hva 
de tenker når de hører ordet NÅDE.

Jeg tenker at en da har fått ak-
sept/blitt unnskyldt for en eller 
annen handling en har gjort 
som en angrer på, gjerne i reli-
giøs sammenheng.

Arild Hansen

Min barndoms assosia-
sjon er at jeg som gutt var 
i klammeri og måtte gi opp 
mot en overmakt. Nåde var 
stikkordet for å bli satt fri. I 
dag knytter ordet nåde seg 
til frihet fra å måtte prestere 
for å bli god nok.

Jørund Grimstveit

Når jeg hører ordet nåde 
tenker jeg på tilgivelse, 
forståelse og aksept. Å bli 
sett som menneske uav-
hengig av prestasjoner og 
posisjoner. Å få være en 
del av dette skaperverket 
og bli elsket ubetinget.

Eva Morken

Det er et så fint ord, og jeg 
blir så glad når jeg tenker 
på ordet NÅDE. Så godt å få 
vite at jeg er god nok som jeg 
er, at det finnes tilgivelse som 
jeg får, helt ufortjent.

Ole Petter Braastad

Da tenker jeg på at nåde er en fantastisk 
gave fra Gud som alle mennesker kan få ta 
imot fordi Gud elsker dem og ønsker det 
beste for dem. Nåden 
er at Jesus fiksa det jeg 
ikke kunne ordne selv 
- Jesus døde for mine 
synder slik at jeg kan få 
tilgivelse helt ufortjent 
og jeg kan stadig få 
begynne på nytt igjen. 
At Jesus døde slik for 
meg, gjør at jeg kan 
ha fellesskap med Gud, 
Jesus og Den Hellige Ånd i hverdagen min 
- og det betyr enormt mye for meg.

Birgit Tryland
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Fra arkivet

Frem fra arkivet har vi funnet et 
bilde fra pinsedagene i 1939 da 
Raufoss kirke ble innviet.
Sitter DU på et bilde, gjerne fra  
forrige århundre, som illustrerer 
menighetslivet på Toten, vil vi 
gjerne høre fra deg. Kanskje 
kommer nettopp ditt bilde i neste  
nummer av menighetsbladet.

vedkirkeporten@gmail.com

Vil du bli besøksvenn? Eller kjøre kirkeskyss?
Raufoss menighet prøver å finne deg som vil gå på 
besøk og deg som vil kjøre kirkeskyss.
Diakoni-utvalget i Raufoss menighet er opptatt av 
at alle i vår menighet skal få mulighet til å komme 
seg til kirken om de vil – eller få besøk, om de øn-
sker det. Det er mange som er ensomme, og mange 
som trenger litt hjelp hvis de skal i kirka, eller på 
formiddagstreff i Kirkekjelleren. Vi ønsker derfor å få 
på plass en besøkstjeneste og en kirkeskyssordning. 
Ta kontakt med menighetskontoret eller med diakon 
Solveig om du kan tenke deg å bli besøksvenn for 
en eller flere i menigheten, eller hvis du har mulig-
het til å stille med bil og hente folk til gudstjeneste 
eller formiddagstreff. Du bestemmer selv hvor ofte 
du vil stille deg til disposisjon, og vi kan gjøre avta-
ler med den enkelte og organisere det fra menig-
hetskontoret på Raufoss.

Menighetskontoret på Raufoss 
61 15 34 85 - bh936@kirken.no
diakon Solveig Haugen Tusvik
909 82 114 - sh588@kirken.no

Ny vigselsliturgi 
tekst Gunnar Finstad 

Kirkemøtet 2017 ble holdt i Trondheim den siste uka i 
januar. Dette ble et historisk møte da Den norske kirke 
nå fra nyttår er en egen selvstendig kirke som ledes 
av Kirkeråd og Kirkemøtet. Det er slutt på 500 år med 
statskirke, selv om staten fortsatt vil ha et økonomisk 
ansvar for økonomien.
Den saken på Kirkemøtet som har vært mest framme i 
media, var vigsel for likekjønnede. Her ble det vedtatt 
liturgi for slike vigsler med stort flertall. Det er en slik 
innstilling blant prester i Vestre Toten at disse kan bli 

tatt imot til vigsling. I Kirkemøtet ble det lagt vekt på at 
det skal være rom for begge syn i kirken.
For øvrig markerte kirkemøtet Lutherjubileet, det er 
500 år siden teseoppslaget i Wittenberg. Tema på  
kirkemøtet var, som for reformasjonsmarkeringen; 
NÅDE. Luther pekte på den betingelsesløse nåde og 
barmhjertighet. 
Andre saker var revisjon av dåpsliturgi og en uttalelse 
om skaperverk og bæreevne, for å tilvirke enda sterkere 
bevissthet om grønn satsning i menighetene. 
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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!

 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

61 16 15 75 - hele døgnet - 
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oppussing
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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!

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

Fjordgata 8, 2843 EINA - Tlf: 61 15 96 10
Epost: post@totenregn.no 
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BEREDSKAPSTELEFON
Prestenes vakttelefon: 

954 65 999  
Brukes ved akutt behov for hjelp. 

Telefonen er betjent alle hverdager kl 17-08, og 
hele døgnet lørdag og søndag t.o.m. mandag kl 08.

Gudstjenester
Søndag 12.mars
2. søndag i fastetiden
Matt 15,21-28

Ås kirke kl.11.00
Høymesse.Gunnar Finstad.
Nattverd. Sang ved Per Harald 
Håkensen. Menighetens årsmøte 
etter gudstjenesten. 

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

Søndag 19.mars 
3. søndag i fastetiden
Luk 11,14-28

Eina kirke kl.11.00
Misjonsgudstjeneste. Berit Rinde
Dåp og nattverd. NMS deltar. 

Ås kirke 
Ingen gudstjeneste.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 6-åringer.
Orgelknapp. Bjørn Vidar Lie og 
Margrethe Vang Nedregård.
Dåp. 

Søndag 26.mars 
Maria budskapsdag
Luk 1,26-38

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 6-åringer. 
Orgelknappen.
Gunnar Finstad og Margrethe 
Vang Nedregård.
Dåp og nattverd.

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

Søndag 2.april
4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53

Ås Menighetssenter kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste.
Gunnar Finstad og Gunnhild 
Bjørdal.

Eina kirke kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Berit Rinde og Margrethe Vang 
Nedregård. 6-åringer. 
Orgelknappen. Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse/Fasteaksjon 
Arild Kjeilen. Dåp og nattverd.

Søndag 9.april 
Palmesøndag
Joh 12,12-24

Ås kirke kl.11.00
Palmesøndagsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad
Dåp. Nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård

Torsdag 13.april
Skjærtorsdag
Matt 26,17-30

Gimle alders- og sykehjem kl.11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste.  
Gunnar Finstad. Nattverd. Fiolin-
solist Kristian Korslien Berg.

Raufosstun kl.11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste.  
Arild Kjeilen og Solveig Haugen 
Tusvik. Nattverd.

Raufoss kirke kl.19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste.  
Arild Kjeilen. Nattverd.
Kveldsmåltid i kirkekjelleren 
etter gudstjenesten.

Fredag 14.april 
Langfredag
Joh 18,1-19,42

Ås kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste. 
Gunnar Finstad. Nattverd.
Fiolinsolist Kristian Korslien 
Berg.

Eina kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste. 
Lars Harald Tjøstheim. 
Nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste. 
Arild Kjeilen.

Lørdag 15.april
Påskenatt
Mark 16,1-8

Raufoss kirke kl.23.00
Arild Kjeilen. Nattverd.

Søndag 16.april 
Påskedag
Luk 24,1-9

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Berit Rinde. Dåp og nattverd.

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

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

Søndag 23.april
2. søndag i påsketiden
Joh 21,1-14

Ås kirke kl.18.00
Kveldsgudstjeneste.
Ole Jakob Dyrnes

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

Søndag 30.april
3. søndag i påsketiden
Joh 10,11-18

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

Eina kirke kl.13.00
Høymesse. Gunnar Finstad.
Dåp og nattverd.

Mandag 1.mai
1. maigudstjeneste
Luk 6,31-36

Raufoss kirke kl.11.00
Arild Kjeilen. Nattverd.
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Kirkeskyss

Eina Øst

19. mars
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

2. april
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

30. april
Kjell Ødegård 913 68 615 

4. juni
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

Eina Vest

19. mars
Ann Kristin Amlie 996 41 185 

2. april
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

30. april
Johannes H.Sagnæs 61 19 56 79
Else M. Røstadstuen 901 95 662

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

4. juni
Astrid Dotset 61 19 57 04
Reidun Amlien 61 19 56 27

Kirkeskyss i  
Ås ønskes
Det har kommet fram ønsker om kirkeskyss 
både fra Elton krets og fra Reinsvoll. Det er 
ikke alle som kjører selv, og noen savner å 
komme til kirka av og til. Menighetsrådet 
har snakket om muligheten av å få til en 

ordning for kirkeskyss. Vi tenker oss at noen som likevel skal kjøre til 
kirka, kan ta med seg en eller to ekstra fra sin krets. Det gjelder å vite 
om hverandre og ha kontakt på forhånd. En slik ordning behøver ikke 
være svært krevende og belastende. Det handler om å være villig til å 
ta med en ekstra. 

En slik kirkeskyss-ordning behøver ikke gjelde hver søndag, men for 
eksempel en søndag i måneden. Vi trenger noen som kan påta seg 
dette både fra Elton og fra Reinsvoll, muligens Bøverbru/Steffensrud. 

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret hvis du kan tenke deg dette.

Telefon: 61 19 72 15
E-post: ht436@kirken.no

Menighetsrådet v/Gunnar

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Nå kan du gi 
kollekt og gaver 
til menighetene 

med VippsKIRKESKYSS

Søndag 7.mai
4. søndag i påsketiden
Joh 16,16-22

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Gunnar Finstad
Dåp. Nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Diakoniens dag.
Arild Kjeilen og Solveig Haugen 
Tusvik. Nattverd.

Søndag 14.mai 
5. søndag i påsketiden
Joh 15,1-8

Ås kirke kl.11.00
Samtalegudstjeneste 
felles med Eina.
Gunnar Finstad, Berit Rinde og 
Gunnhild Bjørdal.

Eina kirke 
Se Ås.

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



Ås Diakoniforening sitt lotteri
I november hadde Ås Diakoniforening lotteri i forbindelse med 
Formiddagstreffet. Vi hadde besøk av Pensjonistkoret, som er en 
god tradisjon. De har vært med i mange år, og gledet oss med fin 
sang og godt humør. Johs Fjellseth var med og fortalte i ord og 
bilder om sitt virke i Sjømannskirken. Fint å høre om det viktige  
arbeidet som drives i norske kirker i utlandet. Åresalg og salg på 
loddbøker ga kr.27413,-! Tusen takk til alle som bidro; med loddsalg, 
gevinster og praktisk gjennomføring! Og takk til alle som kjøpte lodd!
Vi er alt i gang med å planlegge neste lotteri, så i november blir det 
nye muligheter.
Ås Diakoniforening støtter menighetsarbeidet både økonomisk og 
praktisk. For eksempel gis det årlig bidrag til Diakonlønn, det gis hil-
sen til konfirmantene og jubilanter (80, 85, 90 og 95år). Det arran-
geres Formiddagstreff en gang i måneden, og det ytes økonomisk 
støtte til diverse behov i menigheten. 
Altså er Diakoniforeningen en viktig støttepilar i Ås menighet. 

Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

ARNE WANGEN A.S
2830 RAUFOSS - TLF. 61 15 92 80

• Godkjent bilverksted
• Vi utfører EU-kontroller
• Bildekk/alu-felger
• Bil og mat

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

 KIWI EINA  -  61 19 52 61

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!

Du finner oss på 180.no
og søk på 61159280

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

Sandnes Fysikalske, 2830 Raufoss,
tlf. 61 19 22 08
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Kan du gjøre kjøringen  
din grønnere? 

tekst Veslemøy Linde illustrasjon Egil Nyhus
Økokjøring Det er ingen vits å skynde seg til rødt lys. 
Ser du en hindring hundre meter foran deg – slipp gass-
pedalen, og bruk bremsen til å justere farten, aller helst 
slik at du slipper å stoppe helt opp. Du kan kjøre på 
høyest mulig gir, slippe gasspedalen i nedoverbakke 
og holde god avstand til bilen foran for å redusere for-
bruket. Ved å endre litt på kjørestilen – vende deg til 
å «flyte gjennom trafikken» istedenfor å kjøre som et 
trekkspill, vil du merke det på drivstofforbruket.

Hold fartsgrensen Fysikkens lover forteller at luftmot-
standen øker eksponentielt med farten. Altså vil du 
bruke mer drivstoff per tilbakelagt kilometer i 110 enn 
i 80. For miljøets skyld er det altså smart å overholde 
fartsgrensene!

Sjekk dekktrykket Har du noen gang forsøkt å sykle 
med altfor lite trykk i dekkene? Det er slitsomt og krever  
masse ekstra energi fra deg. Siden energikilden i en bil 
er drivstoff, det drivstofforbruket det går ut over dersom  
hjulene ruller dårlig. Som en hovedregel bruker du en 
prosent ekstra drivstoff for hver måned som går mellom 
hver luftpåfylling. Riktig lufttrykk gir også bedre kjøre-
egenskaper og økt sikkerhet.

Tenk luftmotstand På motorveien vil selv en radio- 
antenne utgjøre en markant ekstra motstand. Ved å fjerne  
takgrind og unødig bagasje, kan du spare enda mer.

Kjøp klimakvote Både når det gjelder bilkjøring og fly-
turer er det ganske enkelt å regne ut hvor mye CO2 
transporten har medført: 200 gram per km – både per 
km hver enkelt flyr og per km en bil har kjørt – er hoved-
regelen. Kjører du 15000 km per år har du derav bidratt 
med et utslipp på ca 3 tonn CO2.

Bruk motorvarmer allerede fra +5 grader Når  
motoren er kald, er oljen tyktflytende. Dermed er  
friksjonen større, og motoren bruker mer energi og 
slites mer enn når motoren er varm. Katalysatoren vil 
heller ikke fungere skikkelig ved kald motor. En studie 
fra produsenten DEFA viser at du sparer omkring to dl 
drivstoff per kaldstart, og omkring 100 liter i året ved å 
bruke motorvarmer.

La barna gå til skolen Da bidrar de til å spare CO2, 
samtidig som de får oppleve hyggelige stunder 
sammen med skolekamerater. Dessuten blir skoleveien 
mindre trafikkfarlig.

Og ikke minst; bruk sykkelen Transportøkonomisk in-
stitutt mener samfunnet vårt sparer ca. fire kroner per 
km du og jeg forflytter oss ved hjelp av sykkelen eller 
bena. Årsaken er så enkel som at litt ekstra fysisk aktivi-
tet reduserer risikoen for å pådra seg alvorlige sykdom-
mer. 
Kilde: Kirkeaktuelt

Det grønne hjørnet

Hvorfor skriver menighetsbladet egentlig om kilde-
sortering og økokjøring? Jo, det er fordi menighe-
tene våre i kommunen alle er 'grønne menigheter'. 
Det vil si at menighetene hver for seg har forpliktet  
seg til minst 25 punkter fra en tiltaksliste som er 
utarbeidet, hvorav ett punkt er å formidle stoff om 

miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetenes  
informasjonskanaler. Forskere slår fast at klima- 
endringene skyldes menneskenes levemåte og  
minner oss om at det er nødvendig å skifte kurs. Som 
kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av skaper- 
verket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr 
dette konkret for oss i dag? Hvordan kan vi tenke 
globalt og handle lokalt?
«Grønn menighet» er et redskap for lokalmenigheter  
til å forholde seg til disse utfordringene. 
Mer informasjon finner du på gronnkirke.no og på 
Facebook-siden 'Grønn kirke'.
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- aktiviteter våren 2017

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

For mer info om Trygg Tro-tiltakene våre 
lik oss på Facebook -
Trosopplæringen Vestre Toten, eller gå 
inn på på www.vestretoten.kirken.no

Lederdøgn i Mesnali
tekst Gunnhild Bjørdal foto Markus Rognlien

Fra fredag til lørdag 10.-11. februar reiste 13 ungdomsledere, 
Arild og Gunnhild til Mesnali leirsted. Sammen hadde vi et aktivt  
lederdøgn. Fredag kveld var det ledertrening i naturen med SOFA, 
samarbeidsløype med ulike aktiviteter. SOFA står for samarbeid, 
opplevelse, action og fellesskap/forkynnelse. Senere på kvelden 
var det undervisning om å være leder. NMS U stilte med et godt 
undervisningsopplegg. Vi avsluttet kvelden med pizza og hygge i 
torvgamma. Lørdag spratt vi opp kl. 09.00. Hundekjøring sto på 
programmet noe alle gledet seg stort til. Bedre kan det heller ikke 
bli. Sol, hunder, pølsegrilling og en gjeng med supre ungdommer.  

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL 
Ås Menighetssenter på Reinsvoll torsdager 
kl. 11.00-12.30. Sjekk siden 'Babysang/småbarns-
trall Vestre Toten' på Facebook. 
Vi serverer lunsj - kr 20-30,- pr familie.
Ellen Wara Åmot og Margrethe Vang Nedregård er 
ansvarlig for opplegget.   

6-ÅRSBOKA 
HELT FØRSTEKLASSES!

Raufoss kirke: Samling i kirken lørdag 18. mars 
kl. 10.30-12.00. Utdeling i Raufoss kirke 19. mars.  

Ås kirke: Samling i kirken lørdag 25. mars 
kl. 10.30-12.00. Utdeling i Ås kirke 26. mars.

Eina kirke: Samling i kirken lørdag 1.april 
kl. 10.30-12.00. Utdeling i Eina kirke 2.april. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. 

ORGELKNAPPEN FOR 5-ÅRINGER. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. Møt opp på gudstjenesten og du skal 
få prøve kirkeorgelet etterpå.
Raufoss kirke 19. mars
Ås kirke 23. mars. 
Eina kirke 2. april.

SPRELL LEVENDE fra 5 år 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat 
Kl.17.30-19.00. 9.mars, 23.mars, 
6.april, 20.april, 4.mai. 

PÅSKEVERKSTED på Ås Menighetssenter for alle!
Lørdag 1. april kl.12.00 til 14.00. kr. 50,- per person 
for materiell. Pølser og saft serveres.

KONFIRMANTFORUM på Raufoss 1. april.
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2. april.

PALMESØNDAGSGUDSTJENESTE i Raufoss kirke 
9. april for alle kirkene i Vestre Toten. 
Alle barn er spesielt velkommen.

ACTIONLEIR for deg i 4. til 6. klasse.  
Tid: 16.-18. juni 
Sted: Skogstad leirsted på Eina
Info legges ut på nettsiden så fort programmet er 
ferdig. Invitasjoner blir sendt ut til hjemmene og 
lagt på nettsiden vår.
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26. til 27. november var kirkene våre fylt av 33 glade og forventningsfulle 
11-åringer. Undervisning i Kristus-kransen, pizza og lek med ungdommene 
våre er topp aktivitet. Her ser du noen glimt fra helgen i Raufoss, Ås og Eina 
kirke.

Suksessfaktor i 
trosopplæringen
En kveld i advent samlet vi MILK'ere og ungdoms-
ledere til en liten fest i kirkekjelleren for å gjøre litt 
stas på dem. Indisk mat, leker og litt alvor var inn-
holdet. Latteren og praten satt løst, og vi var glad 
for å kunne gi en takk for alt de har stilt opp på 
dette året. De er en grunnpilar og en suksessfaktor 
i trosopplæringsarbeidet vårt. 
Det er stor stas for Tårnagenter, Lys våken-barn og 
deltakere på Action-leir og 24-festival når ungdom-
mene våre er sammen med dem. Vi heier på leder-
gjengen vår og er stolte av dem! 

Hilsen Arild, Gunnhild og Margrethe.

Kirkerotteteater
Søndag 19. februar fikk Raufoss kirke nok en gang 
rottebesøk. 65 små og store ble møtt av ballonger 
og ansiktsmalende rotteassistenter utenfor kirka, 
og inne ventet kjenningene Fredo og Vesle. Denne 
gangen ble vi også kjent med 'svalen' Viggo - som 
viste seg å være ei flaggermus. De engasjerte og 
dyktige skuespillerne/dukkeførerne Mari Cathrine 
Brostuen Hagen og Nina Eileen Sponnich gjorde 
sitt for at også de voksne koste seg i benkeradene.
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Navn i kirken: JOHANNES
tekst og foto Gunnar Finstad

Ørnen Johannes
Det gjenstår å se på evangelistsymbolet til Johannes.
Den fjerde  evangelisten har i tradisjonen blitt symbolisert med ørnen.  
Bakgrunnen er slik ørnen har omsorg for sitt rede og sine barn, har Jesus  
kommet for å være oss nær, han ble født som en av oss. Dette evangelium 
viser også at Jesus rager i det høye. I starten av evangeliet får vi høre at Jesus 
er hos Gud, og at alt er blitt til ved ham. Slik kan ørnen ta den høyeste flukt og 
vise sitt overherredømme. Ingen som ørnen kan illustrere at Jesus hører til i det 
høye, Jesus er den høyeste, og hører hjemme ved Guds trone.

Nå på våren feirer vi Kristi himmelfartsdag. I gammel kirkekunst har ørnen 
som symbol nettopp vært et bilde på Jesus som løfter seg mot det høye og 
som for opp til himmelen. Mens engelen Matteus symboliserer julenatt, viser  
oksen Lukas at Jesus er offerdyret, den korsfestede; løven Markus med sin kraft 
peker mot oppstandelsen og Johannes med ørnens kraft viser himmelfarten.  
Samtidig er ørnen den som er i det lave slik Kristus fornedret seg selv. Dette 
symbolet peker både på det som er lengst nede og høyest oppe. Denne fjerde  
evangelisten er kjent for å være en svært gjennomreflektert forfatter som når 
de store høyder. Han viser en særegen dybde og en høyde i å forklare hvem 
Jesus er.

"Så sier han som er så høyt opphøyet, som troner evig og heter den hellige: 
I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden." 
Jes. 57,15

Teknologi, religion og folkeopplysning
Hvordan skaper vi mening i en kaotisk verden?

Fremtidsforsker Lene Andersen tar oss med fra steinalderen til nano- 
teknologi. Hun viser oss hvordan de skandinaviske samfunn har endret seg 
når teknologi og globale begivenheter har utfordret oss. 

Nå står vi overfor utfordringer som Brexit, Trump, globalisering, migrasjon 
og en rivende teknologisk utvikling. Hvordan kan vi skape mening og en 
stabil utvikling i dag?

Andersen er dansk økonom, forfatter og futurist. Hun har også studert teologi  
i fire år. Nå skriver hun bok om folkeopplysningens historie i Danmark, 
Norge og Sverige – "The Nordic Secret".

Østre Toten folkebibliotek, Lena, torsdag 20. april kl 19.00
Bill. i døra kr 150,- Medl. kr 100,-
Arr: Toten kirkeakademi i samarbeid 
med Østre Toten folkebibliotek.
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Sangkveld i Ås kirke
Tirsdag 2. mai blir det nok en kveld med allsang fra salmeboka i Ås kirke. Denne gangen er det menig-
hetens egen Arnfinn Dirdal som er kveldens forsanger. Han har tidligere arbeidet som misjonær og har 
vikariert som organist i våre kirker ved en rekke anledninger. 

Hjertelig velkommen til en kveld med allsang og poesi!

Fyrverkerikonsert 
i Raufoss kirke 
17. mai
Tradisjonen tro vil Vestoppland Kammer-
kor holde konsert i Raufoss Kirke kl.2200 
. Programmet vil som vanlig bli preget av 
norsk musikk. Under inspirerende ledelse 
av en av Norges fremste kordirigenter, 
Marit Tøndel Bodsberg Weyde har Vest-
oppland Kammerkor utviklet seg til å bli 
et fremragende vokalensemble . Dette 
blir garantert en festkonsert før det tra-
disjonelle fyrverkeriet setter punktum for 
nasjonaldagen på Raufoss. 

En aften med Maria Arredondo og Torstein Sødal
Det er allerede gått 15 år siden Maria Arredondo slo igjennom som artist 
og over natten ble en av landets ledende sangere. Maria Arredondo har 
mange hits på samvittigheten. I tillegg er hun kritikerrost for sin hovedrolle 
i «Sound of music» i Oslo og utallige opptredener i inn og utland. I den 
senere tid har hun samarbeidet mye med sin ektemann, tenoren og artisten 
Torstein Sødal. Sødal samarbeidet i mange år med Hanne Krogh på hennes  
julekonserter, før han ble en del av julekvartetten «Stille natt, hellige natt». 
En 2. plass i Melodi Grand Prix og 3 plateutgivelser senere regnes han 
som en av landets absolutt beste mannlige sangere. Våren 2017 har de en 
konsertserie i duoformat, hvor de samarbeider med pianist Øystein Lund 
Olafsen. 

Tirsdag 25. april kl.19.00 kommer de til Raufoss kirke. Denne kvelden har de 
med seg Kapp Blandede kor under ledelse av Anders B. Fauchald.

Billetter fås kjøpt hos Ticketmaster på nett 
(utsalgssteder er også Narvesen og 7-ELEVEN)
Voksen: kr 275,- Barn t.o.m. 16 år: kr 170,-
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Døpte
Eina
Henrik Strandbakken
Ludvig Hagen Korslien

Ås
Michael Røisehagen Ljønes
Martin Tollefsrud
Ruben Goss Eriksen 
  (døpt i Kolbu kirke)

Raufoss
Halvor Dullerud Elgshøen
Linnea Brekken
Petter Tommelstad
Petrikke Swan Skaugerud
Emil Fjellhaugen Melby
Nora Brennengen
William Alexander 
    Ringstad Johansen
Ingrid Sandberg
Adam J Engen
  (døpt i Biri kirke)
Anders Kristiansen

Vigde
Ås
Anne Flatebø og Espen Haug

Døde
Eina
Bjørg Strande f. 1932
Marthe Dotseth f. 1931
Asbjørn Furuseth f. 1923
Hermod Arild Landgraff f. 1945

Ås
Anne Sønsteby f. 1964
Kåre Johannes Øfstaas f. 1935
Hjørdis Halvorsrud f. 1920
Hallvard Buraas f. 1918
Agnes Rønning f. 1928
Kjell Egil Bratberg f. 1944
Aase Synnøve Hannestad f. 1927
Randi Eskerud f. 1939
Hermann Smedsrud f. 1925
Gerd Magnussen Bratberg 
 f. 1932
Gro Ingeborg Bjerken f. 1950
Johan Bøhaugen f. 1944
Inger Evy Knapp f. 1935

Kåre Steen f. 1934
Svein Erik Løkken f. 1938
Sonja Valåmo Lunde f. 1943

Raufoss
Grethe Larsen  f. 1958
Bodil Olsby Iversen  f. 1950
Synøve Østlien  f. 1932
Paul Østlien f. 1929
Jan Olav Brunsberg f. 1944
Aage Sukkestad f. 1950
Solveig Bakkelund f. 1952
Anny Sunde f. 1929
Sigmund Heggelund f. 1951
Magne Hauge f. 1943
Solveig Johansen f. 1920
Karl Oskar Torp f. 1926
Olav Kolstad f. 1931
Karin Nedrud f. 1944
C. Gerd  Gleditsch f. 1926
Lilly Sveum f. 1933
Edith Kristiansen Breiskalbakken  
 f. 1919
Edel Martinsen f. 1918
Hans Magne Sørlie f. 1945
Gerd Holthe f. 1933
Rolf Asak Gjersem f. 1922
Olve Giljarhus f. 1964
Gunvor Marie Johansen f. 1923
Randi Løkken f. 1950

Slekters gang

Sorggrupper
«Det hjelper å snakke om det», sier vi gjerne. Mange 
erfarer at det er sant, særlig når en opplever tap og 
sorg. «Det vi ikke får bevisstgjort, gjør noe med oss. 
Det vi derimot bevisstgjør, kan vi gjøre noe med».

I menighetene våre har vi et tilbud til alle sørgende 
om å bli med i en sorggruppe. Akkurat nå har vi 
en sorggruppe med 8 deltakere i gang. Vi møtes 
annenhver tirsdag på Ås Menighetssenter. Gruppa 
ledes av begge diakonene. Deltakerne i gruppa 
gir uttrykk for at dette er både godt og nyttig; de 
opplever at her kan de snakke om sin sorg og bli 
forstått. Her gir de hverandre støtte, og de lærer 
av hverandre. På den måten kan en sorggruppe gi 
hjelp til å leve livet, slik det nå er blitt – og hjelp til 
å se framover.
Hvis du vil være med i ei sorggruppe, kan du ta kontakt 
med menighetskontorene eller med en av diakonene: 
Agnes Brubakken   - 481 02 344
Solveig Haugen Tusvik  - 909 82 114
Dersom det blir nok interesserte planlegges det 
oppstart av ny gruppe over påske.
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N 844 No livnar det i lundar
tekst Oskar-Magnus E. Stende

Årstidens salme er mye sunget spesielt om våren, 
og alle har nok et forhold til denne skatten fra Norsk 
Salmebok, som også benyttes en del i begravelser. 
Melodien er skrevet av Ludvig Mathias Lindeman 
(1812-1887), en norsk organist, komponist og folke-
musikksamler født i Trondheim. Lindeman samlet inn 
nesten 2000 norske folkemelodier. Han samarbei-
det med Crøger og Landstad om utgivelsen Norske  
Folkeviser. Lindeman studerte både teologi og  
musikk og var organist i Vår Frelsers Kirke (nå Oslo 
domkirke) i hele 47 år. Han var en dyktig organist 
og spilte bl.a. på konsert ved innvielsen av Royal 
Albert Hall i 1874 sammen med bl.a. Bruckner og 
Saint-Saëns.
Sammen med sønnen Peter tok han initiativ til opp-
rettelsen av Organistskolen i Kristiania i 1883, som se-
nere ble til Musikkonservatoriet i Oslo, fra 1973 Nor-
ges Musikkhøgskole. Den store konsertsalen i Norges 
Musikkhøgskole er gitt navnet Lindemansalen. 
I årene 1853–67 ga han ut 'Ældre og nyere norske 
Fjeldmelodier. Samlede og bearbeidede for Piano-
forte' i tre bind. 
Lindeman er representert i Norsk Salmebok 2013 
med 31 komposisjoner. Blant disse er noen av våre 
mest kjente salmer, for eksempel 'Kirken den er et  
gammelt hus', 'Krist stod opp av døde', 'Påskemorgen  
slukker sorgen', 'Apostlene satt i Jerusalem', 'Et 

barn er født i Betlehem' og vårens salme 'No livnar 
det i lundar'.
Teksten er skrevet av Elias Blix (1836- 1902), en 
norsk teolog, politiker (V) og salmedikter. Han var 
født på Våg på Sandhornøya i Nordland og fullførte  
teologisk embetseksamen i Oslo, ble professor i  
hebraisk og var kirkestatsråd i perioden 1884–88. 
For sine salmer og sanger på nynorsk og for sitt  
arbeid for nynorsk som skole- og kirkespråk, regnes 
Blix som en av nynorskens fedre. Han har skrevet en 
rekke salmer, hele 34 i Norsk Salmebok, hvor han 
også har oversatt 15 salmer. Blant de mest kjente er 
'Med Jesus vil eg fara', 'Gud signe vårt dyre fedre-
land' og 'No livnar det i lundar'.
Vårens salme har hele 12 vers der Gud, kirken, våren,  
naturen og det nasjonale landskapet står sentralt. 
Som et Guds under springer våren ut av død jord. 
Våren blir en tid med lengting, liv og song. Guds 
kirke beskrives som et sted uten kulde og utan so-
larglad (solnedgang). Det hus som Anden hyser, ligg 
støtt i ljos og fred. Guds ord lyser også alltid. Etter 
mørke dager springer våren frem, som i salmen blir 
et bilde på ein betre vår som Gud en gang vil skape 
for oss. No livnar det i lundar ender med et kjærlig-
hetsbudskap og ekte lovsang.

2. Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord
og atter som eit under nytt liv av daude gror.

3. Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde og utan solarglad.

11. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

12. då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

Vårens salme
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Oppslagstavla Sprell levende 
– ca 5 år og oppover. Samlinger i Kirkekjeller'n, 
Raufoss kirke annenhver torsdag 17.30 - 19.00

9. mars, 23. mars, 6. april, 20. april, 4. mai
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat

Torsdagskaffe på Eina !
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonistforening.

Mars: 9. 16. 30.
April: 6. 27.
Mai 4. 11. 18.
Juni 1. 8. 15.

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

SANGKVELD i Ås kirke  
tirsdag 2. mai kl. 18.30
Arnfinn Dirdal - forsanger
Oskar-Magnus E. Stende - flygel
Allsang og poesi!
Kollekt til menighetsarbeidet. 
Arr. Ås menighetsråd.
Hjertelig velkommen!

Raufoss Kirkes 
Barnekor

Vi øver hver mandag kl.17.00-
17.45 og alle sangglade barn 
i alderen 5–12 år er hjertelig 
velkommen. Vi har mange 

oppgaver både i og utenfor 
Raufoss Kirke og vil gjerne 
være gledesspredere hver 
gang vi opptrer. Vel møtt!

Formiddagstreff 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke 
kl.12.00. 
Vi spiser formiddagsmat 
sammen, synger, har utlodning, 
opplesning og andakt. 
Mandagene 3. april og 29. mai.

Velkommen!
arr: diakoniutvalget i Raufoss 
menighet og Normisjon

OMRÅDEMØTE
Det Norske Misjonsselskap i Toten prosti 
har sitt områdemøte i Eina kirke 
søndag 19. mars.
Kl.11.00 gudstjeneste, kl.12.30 suppe 
(kr 100,- påmelding tlf. 480 74 264)
Kl.13.30 årsmøte, kl.15.00 misjonsfest.
Misjonskonsulent Øyvind Håland 
deltar hele dagen.

Velkommen!

Konsert i eina kirke
Søndag 12. mars klokka 18.00 med Gosen Gla'jazz
Billett kr 200,- (Barn kr 50,-) 
Billettinntekten går til hjertestarter i Eina kirke.

Alle er velkommen!

La beina gå, og hjerte slå.. 
Dette er et opplegg som passer både kvinne og mann, 
alle har godt av å lea seg.
Vi starter fra Ås Menighetssenter på Reinsvoll kl.12.00. 
Etter en spasertur tar vi en velfortjent kaffekopp.
Dette er sunt og sosialt. Velkommen! 

Mars: 15. 22.
April: 19. 
Mai: 3. 24.
Juni: 7. 21.

Normisjonsmøter
i Kirkekjeller`n, Raufoss kirke kl. 19.00
Tirsdag 21. mars 
Møte, andakt v/ Eivind Sørum
Tirsdag 25. april  
Vi besøker Vindingstad Normisjon i 
Engehaugen kirke
Tirsdag 23. mai   
Ikke bestemt ennå - vent å se, følg med...

Velkommen!

ÅS Formiddagstreff

på Ås Menighetssenter kl.12.00  

8. mars, 5. april, 10. mai, 14. juni
Vi begynner med bevertning av god for-
middagsmat. Det er utlodning, opple-
sing, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkomne!       
Arr:Diakoniforeningen


