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"Godt og vart skar det bli ganske snart...
...ælt det som visne og slokne i fjor får en helt ny 
start." Slik lyder ei strofe fra en av mine favorittartister.  
Som attpåtil er totning og utdanna kirkemusiker - 
Torbjørn Dyrud fra Kapp. Som innflytter fra Jæren 
må jeg si at jeg gleder meg til våren. Fra samme 
sang hører vi "Kulda fordrives og isen blir vatn, det 
kalde og blanke og skarpe forvandles fra hardt tæl 
bløtt, nå blir det freskt og søtt."
Og nettopp vann er noe av det som gjør oss nord-
menn langt over gjennomsnittet privilegert sett i  
forhold til mye av jordens befolkning. I år som i fjor er  
temaet for fasteaksjonen "Ja vi elsker dette vannet".  

Dette basale som vi nok ofte tar for gitt her vi bor, er 
det mange som strever med å få tilgang til. Hvorfor  
skal kirken bry seg om slikt? Det er det som er  
essensen i diakonien. I dette nummeret kan du blant 
annet lese om hva diakoni er og om diakoni i praksis 
både lokalt og globalt. Stem i vårens 
salme; "...og hjelp oss du å dele med 
andre det vi har...". Berit Rinde har 
også tatt for seg påskens dramatiske 
fortelling. God lesning!
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Omsorg i dødens stund
tekst Solveig Fiske foto Geir Bjarte Thaule og Ola Viker Lunde

Mange alterbilder har påskemotivet med Jesus på 
korset. Oftest er motivene utformet slik at vi ved  
siden av Jesus finner apostelen Johannes, og Jesu 
mor Maria. I følge evangeliet etter Johannes var det 
faktisk tre som het Maria ved Jesu kors: det var Jesu 
mor, og mors søster som også hette Maria. Dessuten  
Maria Magdalena. 
Når vi ser slike bilder tenker vi selvsagt mest på 
Jesu lidelse og død. Men det er samtidig noe  
annet som stiger fram: At Jesus ikke var alene da 
han døde. Riktig nok kjente han seg forlatt av Gud 
da han ropte "Min Gud min Gud, hvorfor har du for-
latt meg". Men forfatteren av Johannes-evangeliet 
ser noe mer. Det var noen der i hans siste time, til 
han hadde fullført det han skulle. Det var hans aller 
nærmeste og fortrolige. Jesu mor, den disippelen 
han hadde kjær, hans tante og Maria Magdalena.
Døden blir veldig ofte framstilt som det ensomste 
av alt. Vi fødes alene, og vi dør alene blir det sagt. 
Men er dette så sikkert? Når vi blir født, så er det  
hender som tar imot oss og beskytter oss. Uten denne  
omsorgen går vi til grunne. 
Når min dødstime er der, så vil jeg at det skal være 
noen der. Mine aller nærmeste. Døden er kanskje 
ikke så ensom som vi har trodd? 
Det er et dobbelt håpsperspektiv knyttet til døden.
 

Det ene er det å være omgitt av noen som viser en 
omsorg i dødens stund.  
Det andre er knyttet til Jesu død, mot evigheten.  
Jesus fjernet seg ikke fra verdens lidelse og heller 
ikke fra det enkelte menneskets smerte. Han var i 
den, og gikk inn i det ytterste rommet. Jesus var 
alltid til stede der verden led og enkeltmennesker 
opplevde smerte. Hans død er en hengivelse for oss, 
i kjærlighet, "Ingen har større kjærlighet enn den 
som gir livet for vennene sine" står det i Johannes- 
evangeliet. 
"Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?" 
skriver Paulus i 1. Korinterbrev. I påsken åpner Jesus 
et nytt perspektiv på døden – det er opprettet et 
håp om at døden ikke lenger er siste stoppested. At 
selv om vi skulle dø i ensomhet, så er vi ivaretatt på 
den andre siden. Selv om vi skulle dø i ensomhet, er 
Jesu oppstandelse det lys som er tent for oss.  
Jeg ønsker dere alle en velsignet påskehøytid!

Elsk din neste
Elsk din neste, du kristensjel!

Tred ham ikke med jernskodd hæl,
ligger han enn i støvet.

Alt som lever er underlagt 
kjærlighetens gjenskapermakt,

bliver den bare prøver.

Bjørnstjerne Bjørnsson

Andakt

Øystese kyrkje i Hardanger Raufoss kirke, Vestre Toten Brimnes kirke i Østfold Oppdalen kapell, Lunner

Solveig Fiske
biskop
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"Mor godhjerta"
tekst Agnes Brubakken foto Gunnstein Endal og Margrethe Vang Nedregård

Agnes Brubakken har takket for seg som diakon og trer nå inn i pensjonistenes 
rekker. Da redaksjonen tok kontakt med Agnes valgte hun å svare med en hilsen 
til menighetene, så da gir vi ordet videre til hovedpersonen selv:

Diakoni er evangeliet i handling som uttrykkes  
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Denne store tjeneste har jeg fått stå i – over 17 år i 
Ås og 8 år på Eina. Nå har jeg gått over i pensjonis-
tenes rekker, en ny epoke i livet.
Når jeg tenker tilbake synes jeg disse åra har gått 
fort. Det tyder på at jeg har hatt det bra. Jeg har 

møtt så mange koselige folk, og fått mer enn jeg har 
gitt. Alle de gode medarbeiderne mine tenker jeg 
også på med takknemlighet.
Både i Ås og på Eina har jeg fått være med på å lede 

forskjellige aktiviteter for voksne og eldre. Diakoni 
er et felles ansvar. Det er mange frivillige som har 
deltatt og gjort alt dette mulig. Stor takk til alle!
Nå er det ny diakon som vil føre videre mye av det 
jeg har jobbet med. Mitt store privilegium har vært 
å få jobbe med det som har lagt seg til rette for 
meg. Mesteparten av tida har jeg jobba med eldre, 
syke og sørgende. Alle trenger vi å føle oss inkludert  
og sett.
Det er et par sitater som har fulgt meg i alle disse 
åra som jeg har fått være diakon: 

«Ta tid til å be, søk stillhet og ro!» 

Det er så viktig, spesielt i vår travle tid. I møte med 
mennesker må en ta seg god tid og være helt til-
stede. Kraften får en fra Gud selv som fyller en med 
det som godt er. Det andre sitatet er fra Matt.28,20 
der Jesus sier: 

Portrettet

 "Menighetsfellesskapet 
er for alle, det er ingen 

eliteklubb."
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Utdrag fra kirkevergens takketale til Agnes

Du er offensiv og inkluderende, du har veldig godt 
lag med folk rundt deg, spesielt de gamle – og de 
elsker deg. Du har fått til mye flott som de eldre i 
menighetene vår setter stor pris på. Du vil bli savnet. 
 
Du har vært diakon i Ås og Eina menigheter med 
hele deg, med full kontroll og en finger med på alle 
detaljer. 

Du har bakt, du har kjørt og hentet folk, du har vært 
oppmerksom overfor folk i menighetene våre på så 
mange måter. Til og med i valg av farge på bilen – 
den skulle være diskre for det er ikke alle som vil 
vise hele Toten at de har besøk av kirkens folk. 

Du er god overfor dine kolleger med blomster, 
hjemmebakt, hilsner og oppmerksomheter til alle. 

Du er kort sagt «mor godhjerta» som en kollega  
beskrev deg. Du har flere slagord som vi alle kan 
ha godt av å høre av og til, f.eks. «Godhet er smitt-
somt.»

Du har hatt ulike roller som ansatt i kirka i Vestre 
Toten gjennom 17 år: Du er best kjent som diakon, 
men du har også en periode fungert som menig-
hetssekretær, du har vært redaktør for menighets-
bladet og du har ikke minst vært renholder i mange 
år.

Du har nok blitt sett på som en god, og i ordets 
beste forstand «gammeldags diakon», men det er 
ikke helt rettferdig. Du har også vært aktiv og ivret 
for nyere temaer som Grønn Menighet og kurs for 
nygifte.

Du har vært og er en fantastisk god diakon.

«Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens 
ende!» 

Dette har jeg erfart, at en får styrke i både vonde 
og gode dager – alle slags dager.
Mitt høye ønske for både Ås og Eina menigheter 
er at alle må føle seg hjemme i kirka. Menighets-
fellesskapet er for alle, det er ingen eliteklubb. 
Vi skal få komme med både tro og tvil – alt som  
hører livet til. I kirka må ordet forkynnes klart og 
rent. I Bibelen finnes god veiledning for våre liv, 
og blir aldri gammeldags.
Selv om jeg er pensjonist vil nok livet mitt videre 
være preget av min diakonale tankegang. Nå er 
jeg glad for å få mere tid til familie og venner. 
Målet mitt er at jeg får leve hver dag til glede 
for noen. Ingen vet hva framtida bringer, helsa  
bestemmer mye. Jeg tar imot hver dag med  
glede og takk, også blir veien til mens jeg går.

Til slutt vil jeg ønske alt godt for dere hver især! 
Tusen takk for alle gode ord og gaver i forbindelse  
med min avgang. Og hjertelig takk for meg!!

Beste hilsen fra Agnes Brubakken
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Det store påskedramaet
tekst Berit Rinde foto Colourbox, Thaule

Påsken er et drama i flere akter der handlingen utvikler seg fra forventning og 
jubel - til sorg og fortvilelse - før det blir full oppstandelse! Velkommen til å bli 
med på vandringen gjennom det store påskedramaet!

De fleste i Norge vet at vi feirer  
jul fordi Jesus ble født. Det 
er stor oppslutning om guds- 
tjenestene på julaften. At påsken  
også har noe med Jesus å 
gjøre, er det også mange som 
vet, men tradisjonen med å gå 
i kirka, er ikke like stor da. For 
mange er påska først og fremst 
kjærkomne fridager med tid til 
turer på fjellet og hytta. Skitur 
eller hyttevegg med sol, kakao,  
kvikklunsj og appelsin gir  
kroppen ny energi etter en lang, 
kald og mørk vinter. Påske-
krim i bøker og på TV er også 

faste ingredienser i mange hjem. Alt dette er gode  
tradisjoner. 
Men påske er mer enn dette. Påsken er først og 
fremst den viktigste kristne høytiden. I løpet av 

påskens gudstjenester følger vi Jesus gjennom den 
mest betydningsfulle uka i hele verdenshistorien. 

PALMESØNDAG 
- Hosianna-dagen

Dette er dagen da Jesus red 
på et esel inn i Jerusalem.  
Da folkemengden så det, 
tok de palmegreiner og 
ropte: «Hosianna! Velsignet  
være han som kommer, 
i Herrens navn, han som 
er Israels konge!»  Hurra;  
Velkommen, Jesus! 
Ordet hosianna betyr 
egentlig «Gi frelse!» Israels-
folket ventet på en frelser- 

Påske
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konge; messias, som skulle befri dem fra den  
romerske okkupasjonsmakten. Men Jesus er en  
annerledes redningsmann og konge. Jesus visste at 
han snart skulle dø for å ta straffen for all verdens 
synder.              

Dette kan du lese om i Markus 11,1-10

SKJÆRTORSDAG 
- Fotvask og nattverd

Skjærtorsdag har fått navnet sitt etter et gammelt  
norrønt ord 'skira' som betyr å rense. Jesus og  
disiplene hans var samlet for å spise det jødiske 
påskemåltidet til minne om da Gud reddet israels-
folket ut fra slaveriet i Egypt. Midt i måltidet reiste 
Jesus seg og begynte å vaske disiplenes føtter. Det 
var en jobb for tjeneren. «Når jeg som er herren og  
mesteren har vasket deres føtter, må også dere  
vaske hverandres føtter», sa Jesus. 

Dette kan du lese om i Johannes 13,1-17

Nattverden er et mysterium. Vi skjønner ikke at en 
liten brødbit eller kjeks og litt vin kan være Jesu  
legeme og blod. Men Jesus sa at sånn er det. 
I nattverden får vi ta imot Jesus på en helt konkret 
måte. Det kostet Jesus livet, men for oss er det helt 
gratis; av bare nåde, så syndene blir tilgitt.

Dette kan du lese om i Matteus 26,26-28

LANGFREDAG 
- Dagen da Jesus døde

Motstanden mot Jesus økte, og vennene hans sviktet  
i tur og orden fordi de fryktet for sine egne liv. Lands-
høvdingen Pontius Pilatus skjønte at Jesus var uten 
skyld, men han valgte å høre på folket som ropte: 
«Korsfest, korsfest!»
Profetien om Jesus ble oppfylt: «Han ble såret for våre 
lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, 
vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jes 53,5).  
Disiplene og de andre vennene til Jesus var knust av 
sorg og fortvilelse. Alt håp var ute! De hadde satset 
alt på Jesus, og nå var han død!

Dette kan du lese om i Matteus 27,31-66

PÅSKEDAG
- Dagen da døden døde

Men det var ikke mulig for døden å holde fast på 
Jesus! Jesus er sterkere enn døden! Langfredag er 
dagen da Jesus døde. Påskedag er dagen da døden 
døde. Jesu grav er tom! Jesus er Herre over dødens 
makt. Døden har ikke det siste ordet her i verden: 
Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som 
tror på meg, skal leve om han enn dør.»

Dette kan du lese om i Matteus 28,1-10

HOKUS, POKUS, FILIOKUS er et trylleformular  
som trolig har sitt utspring i en forvrenging av natt-
verdliturgien på latin. De to første ordene finner vi 
i Hoc est corpus meum, som betyr ‘dette er mitt 
legeme’. Filiokus kommer av ordet filioque, som  
betyr ‘og (fra) sønnen’. (Matt 26,26; Mark 14,22;  
Luk 22,19; 1 Kor 11,24.)

DAVID OG GOLIAT kalles to motstandere som 
er svært forskjellige i størrelse og styrke – særlig i 
tilfeller der den tilsynelatende svakeste vinner, slik 
den unge og lille David vant over filisterkjempen 
Goliat. (1 Samuelsbok 17.)

Visste du at
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Mercy, mercy me 
tekst Veslemøy Linde foto Discogs

Låten smyger seg ut av høyttalerne. Tonene er 
først myke og smektene. De siver ut av de svarte 
høyttalerfirkantene som blålig røyk, sakte drivende 
bortover gulvet og langsmed bordbena. Melodien 

skal til å fordampe 
og forsvinne, men 
med ett blir klange-
ne mer krevende, 
mer engasjerte og 
fortellende og jeg 
begynner å lytte. 
Etter hvert legger 
jeg mer merke til 
teksten, og jeg 
lar meg fange av 
både den bitter-
gule intensiteten 
og det skremmen-

de i budskapet.

  “Mercy, mercy me,
  Ah, things ain't what they used to be, no, no.
  Oil wasted on the oceans 
  and upon our seas,
  fish full of mercury…”

Allerede I 1981 sang Marvin Gaye dette, og enda 
noen år før kunngjorde Tower of Power; “There’s 
only so much oil in the ground”, “There’s no excuse 
for our abuse” og “alternate sources of power must 
be found”.

Også norske artister hadde engasjement og bud-
skap de ønsket å få ut, som Dum Dum Boys som 
spurte ”finnes det piller mot møkkete vann” og  
Lillebjørn Nilsens ”Barn av regnbuen”. 
Noen mennesker lot nok sangene fordampe og  
forsvinne mens andre inhalerte budskapet og tok 
det til seg. Det er altså ikke bare politikere og  
redaktører, næringslivstopper og statsledere som 
kan gjøre en forskjell. Musikere og tekstforfattere 
kan vekke og informere, visuelle kunstere, arkitekter,  
designere, komikere og radioreportere kan alle  
bidra på sin måte. Når alle bidrar på sitt vis i  
«Kampen for tilværelsen» vil det være mulig å nå 
mål. Den virkelige kampen for tilværelsen, der vi 
som menneskehet må sette inn et ekstra gir er i 
kappløpet i racet for å redde vår egen klode, der 
ligger vi etter skjema. Akkurat som i filmen Flåklypa 
Grand Prix finnes det sabotører. Det finnes folk som 
setter ut spikermatter til dekkene så vi forsinkes i  
arbeidet med en grønnere planet og å sikre en  
verden for etterkommere. Det finnes mennesker 
som lar egen vinning gå fremfor miljøbudskapet. 
Tenk på hvordan du i ditt liv kan bidra til grønne  
verdier. Uansett hvilken politisk retning du tilhører kan  
vi ha et felles grønt mål å jobbe for. Fellesskapet og 
troen på at det nytter gir oss bånd, tillit og trygghet, 
og ikke minst en fremtid sammen!

Det grønne hjørnet

Fyrverkerikonsert 
Tradisjonen tro vil Vestoppland Kammer-
kor holde konsert i Raufoss Kirke kl.22.00. 
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 
tradisjonelle fyrverkeriet setter punktum 
for nasjonaldagen på Raufoss. 

Raufoss kirke 
17. mai kl.22
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid
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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!

 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 - 

- 10 -

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!

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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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!

 KIWI EINA  -  61 19 52 61



Gudstjenester
Søndag 25.februar 
2.søndag i fastetiden
Luk 7,36-50

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

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

Søndag 4.mars 
3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29

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

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Utdeling av bok til 6-åringer.
Orgelknapp til 5-åringer. 
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 11.mars 
4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16

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

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Utdeling av bok til 6-åringer.
Orgelknapp til 5-åringer. 
Dåp. Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård. 
Innsettelse av Margrethe Vang 
Nedregård som diakon.
Årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 18.mars 
Maria budskapsdag
Luk 1,46-55

Ås menighetssenter kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Nattverd. Dagfinn Follerås, 
Gunnhild Bjørdal.

Raufoss kirke kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Arild Kjeilen, 
Solveig Haugen Tusvik.

Eina kirke kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Utdeling av bok til 6-åringer.
Orgelknapp til 5-åringer. 
Dåp. Nattverd. Berit Rinde, 
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 25. mars
Palmesøndag
Matt 26,6-13

Raufoss kirke kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste.
Margrethe Vang Nedregård.

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

Torsdag 29. mars
Skjærtorsdag
Luk 22,14-23

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

Gimle alders- og sykehjem kl.11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. 
Nattverd. Dagfinn Follerås.

Eina kirke kl.11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. 
Nattverd. Berit Rinde.

Raufoss kirke kl.19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. 
Nattverd. Arild Kjeilen.

Fredag 30.mars
Langfredag
Joh 18,1-19,42

Raufoss kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste. 
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste.
Dagfinn Follerås.

Lørdag 31.mars
Påskeaften
Mark 16,1-8

Raufoss kirke kl.23.00
Påskenatt - en vandring fra 
mørke til lys. Nattverd.
Arild Kjeilen.

Søndag 1.april 
Påskedag
Matt 28,1-10

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

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

Eina kirke kl.13.00 (NB!)
Høytidsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Berit Rinde.

Søndag 8.april
2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19

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

Ås kirke kl.18.00 (NB!)
Kveldsgudstjeneste. 
Ole-Jakob Dyrnes.

Søndag 15.april
3. søndag i påsketiden
Joh 10,1-10

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

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde. Margrethe Vang 
Nedregård ønskes velkommen 
som diakon.
Årsmøte etter gudstjenesten.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Nattverd.
Johannes Fjellseth.

Søndag 22.april
4. søndag i påsketiden
Joh 13,30-35

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse/misjonsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd.
Johannes Fjellseth.

Ås kirke kl.11.00
Våronngudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Dagfinn Follerås, 
Gunnhild Bjørdal.
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Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps

BEREDSKAPSTELEFON
Prestenes vakttelefon: 

995 54 481

Brukes ved akutt behov for hjelp. 
Telefonen er betjent alle hverdager kl 17-08, 

og i helgene f.o.m. fredag kl.17 og t.o.m. mandag kl. 08.

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

VippsEina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Kirkeskyss
Eina Øst

15. april
Kjell Ødegård 913 68 615 

29. april
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

Eina Vest

15. april
Ann Kristin Amlie 996 41 185 

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

 

Søndag 29.april
5. søndag i påsketiden
Luk 13,18-21

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

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

Tirsdag 1.mai 
1. mai
Luk 14,12-14

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

Søndag 6.mai 
6. søndag i påsketiden
Matt 7,7-12

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse/Diakoniens dag. 
Nattverd.
Arild Kjeilen, Solveig Haugen 
Tusvik

Eina kirke kl.18.00 (NB!)
Samtalegudstjeneste 
(felles for Ås og Eina). 
Berit Rinde, Dagfinn Follerås, 
Gunnhild Bjørdal.

Ås Kirke
Se Eina

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

Du kan gi
kollekt og gaver 
til menighetene

med Vipps
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!

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

Flyktningen som ble hjelpearbeider
tekst og foto Kirkens Nødhjelp

– Vann er selve livet, sier Innocent Nigindu. Han 
flyktet med familien fra en blodig konflikt i Kongo. 
Nå er han en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps  
arbeid i flyktningleiren der han endte opp.
– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det til å vaske  
oss, lage mat og drikke, så den jobben jeg gjør her 
er jeg virkelig stolt over, smiler Innocent.
Navnet hans betyr «uskyldig», men det er ingen 
uskyld å finne i flukthistorien hans. Først måtte 
han flykte da soldater kom til byen der han jobbet.  
85 prosent av de som var i byen ble drept, hevder 
Innocent. 
Han flyktet mot byen der han og familien bodde, 
men etter to dager kom soldatene også dit. Det 
skulle vise seg at den beste løsningen var å flykte til 
nabolandet Angola, litt lengre sør i Afrika.
Til slutt havnet han og familien i flyktningleiren 
Kakanda der Innocent etter hvert fikk seg jobb som 
koordinator for Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på 
at vannet alltid er rent, at søppelet blir tømt og at 

toalettene blir vasket.
– Jeg får brukt evnene og erfaringen min til å hjelpe,  
og det er flott å kunne støtte Kirkens Nødhjelp. 
Jeg er kristen, og for meg er det viktig å kunne 
hjelpe andre med de evnene og midlene jeg har for  
hånden, sier Innocent. 

Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i Angola. 
Han er selv flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for  
Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre som har flyktet fra samme konflikt.
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Ja vi elsker dette vannet! 
tekst Margrethe Vang Nedregård foto Kirkens Nødhjelp

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 situas-
jonen. Kirkens Nødhjelp har som hovedoppgave å komme med rent vann.  Nå 
trenger verden oss!   

Søndag 18. mars er det klart for Kirkens Nødhjelps 
landsomfattende fasteaksjon 2016.  Da kommer 
bøssebærerne rundt og samler inn penger i Vestre 
Toten.  Lørdag 17. mars har konfirmantene forum i 
Raufoss kirke der de skal få se film og høre fra kata- 
strofer som Kirkens Nødhjelp er inne i rundt i verden. 
Hva med å lage en solidaritetskalender i fastetiden 
hjemme? Lys i regnbuens farger og en bønn for hver 
søndag finner du på Kirkens Nødhjelp sin nettside. 

Årets tema;  
JA VI ELSKER DETTE VANNET! 
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 
nød-rasjoner. 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 sanitærforhold der alt er ødelagt. De jobber 
også med folk i utsatte områder så de får mulighet 
til å forebygge den neste naturkatastrofen. I tillegg 
jobber Kirkens Nødhjelp med å påvirke politikere og 
andre beslutningstakere til å stanse klimaendring- 
ene, som fører til større og verre katastrofer. Her kan  
også du bidra, ved å delta i fasteaksjonens 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, tørkerammede i Etiopia og 
jordskjelvofre i Nepal. Men de trenger hjelp for å 
hjelpe. 

Støtt opp om Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 2018!

Fasteaksjonen
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Diakoni - kirkens omsorgstjeneste
tekst og foto kirken.no

Jesus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han 
hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en 
plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen brukte Jesus begrepet 
diakonos ('tjener') om seg selv. Diakoni er kirkens omsorgs-
tjeneste. 
Diakoni er derfor evangeliet i handling. Det dreier seg om 
nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaper-
verket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den 
hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til 
internasjonalt engasjement for bekjempelse av fattigdom. 
Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg 
selv og andre, og til å myndiggjøre mennesker i egne liv. Det dreier seg om å bidra til at mennesker får tatt 
vare på rettighetene sine.
Dette er visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke:
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Diakonien, kirken og verden
tekst Margrethe Vang Nedregård

Et utsagn vi hører mye om dagen er – HVA ER GALT 
MED VERDEN?
Strukturer og forhold rundt omkring virker kaotisk og  
manges behov blir ikke oppfylt. Hva blir kirkens rolle  
her? Et av kirkens diakonale visjoner er; Rettferdig  
fordeling. Kirken må åpne seg opp for verdens  
utfordringer. Vi må se at vi har en stor utfordring - 
nemlig det å leve sammen. Rettferdig fordeling er 
en utopisk tanke om ikke vi tenker slik - SAMMEN 
eller «I HOPES». Diakonien og kirken skal være rett-
ferdighetsbasert. Kirken og diakonien skal være 
rettferdighetsambassadører. Her er essensen av 
diakonien, kirkens oppgave og utfordring. Hva er 
den største ressursen vi har i arbeidet mot dette?   
Jo – hverandre.  Når et barn gråter reagerer vi. Kirken  
skal reagere på samfunnets gråt/verdens gråt.  Det 
trengs en grunnleggende endring i tankegangen 
vår.  Kirkens Nødhjelp jobber via kirkene i verden 
mot en rettferdig fordeling. De kjenner verden godt 
via kirkene de har kontakt med. Kirken er da ikke 
først og fremst prestene/biskopene men felles-

skapet av menneskene der.  Kirkens Nødhjelp skal  
handle i katastrofer og de skal vekke folk. Vi må  
vekkes av historiene og tragediene Kirkens Nødhjelp  
formidler, fordi SAMMEN KAN VI FORANDRE!  
Kirkens Nødhjelp viser oss utfordringene fra verden 
utenfra og vi må handle. I Vestre Toten har vi nå 50 
Changemakere (KN ungdomsorganisasjon)  som har 
latt seg forandre og begeistre av Kirkens Nødhjelps 
arbeid.  De har tro på at det går an å få til en mer 
rettferdig fordeling, de har tro på at dette skal vi 
klare sammen, og ikke minst så eier de et håp om 
at det alltid er mer å hente.  Vi har store tradisjoner  
med fasteaksjon i Vestre Toten. Noen av menig- 
hetene våre har vært med i over 30 år. Les på sidene 
foran om årets aksjon som går av stabelen 18. mars!  
Lørdag 17. mars skal Changemakere fra Vestre Toten  
undervise konfirmantene om Kirkens Nødhjelp sitt 
arbeid og gi dem kunnskap og begeistre dem før de 
skal gå rundt med innsamlingsbøsse. Ta godt imot 
dem!

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet 
i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,  
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket  

og kamp for rettferdighet."
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- aktiviteter våren 2018

Vennlig hilsen avtroppende leder 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

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås Menighetssenter på Reinsvoll 
torsdager kl. 11.00-12.30. 
Ikke uke 9 pga. vinterferie. 
Sjekk siden 'Babysang/småbarnstrall Vestre Toten' 
på Facebook. 
Ta med matpakke. Vi serverer te/kaffe.
Ellen Wara Åmot og Gunnhild Bjørdal er ansvarlig 
for opplegget.  

Barnegruppa SPRELL LEVENDE  
har samlinger i Kirkekjelleren, Raufoss kirke 
annenhver torsdag kl.17.30–19.00. 
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat
8. og 22. mars
5. og 19. april
3. april

6-årsboka 
HELT FØRSTEKLASSES! 

Raufoss kirke. 
Utdeling 4. mars.  
Samling i kirka lørdag 3. mars
 kl. 10.30-12.00. 
Ås kirke. 
Utdeling 11. mars. 
Samling i kirka lørdag 10. mars
kl. 10.30-12.00.

Eina kirke. 
Utdeling 18. mars. 
Samling i kirka lørdag 17. mars kl. 11.30-13.00.
Invitasjon kommer i posten, 
og info legges ut på nettsiden. 

Orgelknappen for 5 åringer. 
Møt opp på gudstjenesten og du skal få prøve 
kirkeorgelet etterpå. 
Raufoss kirke 4. mars.
Ås kirke 11. mars. 
Eina kirke 18. mars.
Invitasjon kommer i posten, 
og info legges ut på nettsiden.

KONFIRMANTFORUM Raufoss 17. mars
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 
søndag 18. mars 2018. 
Fasteaksjonsgudstjeneste i alle kirkene den dagen.

Barnekorprosjekt for barn i Ås og Eina menighet.
For barn fra 5 til 9 år. Vi ønsker å tilby barn i denne 
aldersgruppa å være med å synge i kor. Vi skal øve 
på sanger om våren og vi skal opptre på «Vårmesse» 
den 22. april.
Dette blir en gudstjeneste i Ås kirke for alle aldre, 
som vi ønsker at barna skal være med å sette sitt 
preg på. 
Øvelser: 
11.april, og 18.april kl. 17.00- 18.00 i Ås Kirke

BARNAS Palmesøndagsgudstjeneste 
i Raufoss kirke 25. mars kl. 11.00.
Familiegudstjeneste for alle kirkene i 
Vestre Toten. Alle barn er spesielt velkommen! 

ACTION-LEIR 
for deg i 4. til 6. klasse.  
Tid: 15-17 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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Sprell Levende  
tekst og foto Solveig Grimsbø Thaule

Annenhver torsdag, litt før halv seks, fylles garde-
roben i kirkekjelleren på Raufoss opp med små sko 
til barn fra 5 år og oppover. Det er Sprell Levende  
samling med sang- og fortellerstund, deretter  
dagens aktivitet og til slutt kveldsmat.

- Sprell ble startet i 2005. Da holdt vi til på  
menighetshuset, siden var vi innom SFO-lokalene 
på Raufoss skole før Kirkekjelleren stod klar til bruk 
høsten 2014, forteller Mari Grimsbø. 
Det var Astrid Kjeilen og Runa Grønstad som startet  
opp med Sprell. Etter at de ga seg, er det Mari som  
trekker i trådene, men hun har mange hjelpere med 
seg. Mari hadde søndagsskole hjemme i mange år  
da hennes barn var små. Nå er det barnebarna 
som er med på Sprell. Datteren til Mari er også 
med som leder. Det er mange som er i sving  
annenhver torsdag. 
- For oss er det viktig at barna får høre om Jesus 
og at han er glad i alle - glad i DEG akkurat som 
du er, men like viktig at Sprell er en plass alle skal 

føle seg inkludert og velkommen. Vi er avhengig 
av flere voksne her for at det skal bli en god opp- 
levelse å være med på Sprell, sier Mari som  
forteller videre at det er egne ”damer” på kjøkkenet  
som kommer og ordner til kveldsmaten mens  
dagens aktivitet holder på.
Ofte får de besøk som på hver sin måte forteller en  
historie fra Bibelen. Noen dramatiserer, noen har med  
spennende ting fra reiser, andre ganger snurres 
en film. Hvis Mari har fortelling drar hun ofte fram  
flanellografen fra sin tid som søndagsskole-lærer 
– et lite kjent medium for barn i dag som vekker 
nysgjerrigheten. 
- Det er rundt 20 barn og 6-7 voksne her hver gang. 
Da blir det fullt i sofaen, på krakker, på puter, på 
gulvet, og på fang - stort sett sitter alle rolig og 
hører på, forteller Mari. 
Når ”Så bra”-sangen skal synges spretter alle opp 
og gjør bevegelser mens de synger av full hals. 
Det er stor sangglede og skaperglede hos alle. 
Etter samlingen forklarer og viser en voksen hva 
dagens aktivitet er – da er det litt vanskelig å sitte  
rolig og følge med. Barna blir ivrig og vil inn i  
naborommet og sette i gang. 
Det er alltid god stemning og mye kreativitet rundt 
bordene i en halvtimes tid før vi igjen samles i en 
stor ring mens vi synger bordverset. Deretter går 
barna inn på kjøkkenet og finner seg en plass rundt 
bordet. Når alle mager er mette er klokken fort 
blitt sju og foreldre begynner å samle seg i garde-
roben. Mange viser stolt frem det de har laget, 
og på vei ut får de med seg søndagskolebladet  
”Barnas” med tegneserie, oppgaver, vitser og mye 
mer – litt å lese på til neste gang. 
Det er ingen øvre aldersgrense så barna er ofte 
med opptil 6.-7.klasse. Velkommen til nye sprell 
levende barn.

Lag fine fuglematere 
av melkekartonger. 

Med litt papp og garn lager 
du søte kaniner og kyllinger 
til påske. Plukk  noen kvister 
og heng de på.

Filt- og pappsnømann 
pynter opp en helt vanlig 
blyant.

Fra oppslagstavla 
- menighetsbladet vil i de kommende numrene ta en  
nærmere kikk på hva som skjuler seg bak noen av de faste 
annonsene fra 'Oppslagstavla' på siste side.

Tips til enkle 
påskeaktiviteter

Her er noe av det vi har laget på 
Sprell som er enkelt og hyggelig å 
lage nå når det nærmer seg påske.
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Døpte
Ås
Ludvig Skalmerud Sørbo 
  (tilh.Asker)
William Alm 
  (tilh.Kolbu)
Even Storsletten Stenberg
Sunniva Sandsengen Lindberg
Embret Trønnes Kjelsrud
Sonja Madeleine Marigaard
Magnus Kollandsrud Malterud

Raufoss
Oliver Lillestøl Kronvold
Mille Tråseth Sande
Klara Bjerregård Gårdsrud
Josefine Hagen Snipstad
Simon Nygård Bjørnstad
Conrad Ness Collin
Lilly Røislie Halveg
Magnus Kleppe
Signe Ninive Korslien
Varg Asbjørn Leversund
Anders Gundersen-Bradal
Oscar Karlsen Birkeland
Cedric Arntzen
Albert Wold Leirdal

Døde
Eina 
Judith Helmine Bjerke f.1929
Mari Engeli f.1926
Martha Odden f.1937
Anne-Margrethe Fagerland 
  f.1934
  
Ås
Torstein Oppegård f.1928
Astrid Lill Kvernvold 
  Engødegård  f.1945
Markus Haugliengen f.1924
Gerd Arnolda Røberg f.1933
Olav Trygve Sollie f.1939
Tore Lambertsen f.1963
Petra Wiik  f.1921
Klara Ovidia Nedrud f.1923
Inger Johanne Burell f.1920
Leif Gunnar Sørbo f.1930

Raufoss
Svein Olav Frøsaker f. 1941
Kåre Gulbrandsen f. 1967
Magnhild Jenny Taarud f. 1928
Ola Vildåsen f. 1944
Eldbjørg Kaspara Madsen f. 1928
Anna Bue Myhrvold f. 1929
Hjørdis Olsen f. 1935
Astrid Marie Rønning f. 1942
Helge Drengsrud f. 1922
Torill Østbye f. 1947
Synnøve Ottesen f. 1930
Rolf  Gilje Johnsen f. 1956
Alf Brandshaug f. 1931
Svein Oluf Løkken f. 1949
Mathilde Olsen f. 1921
Gro Nilsen f. 1940
Svend Rudolf Ottosen f. 1928
Kåre Anton Johnsen f. 1925
Harald Einar Frøsaker f. 1932
Tordis Marie Roland f. 1931

Slekters gang

Ås Diakoniforening sitt LOTTERI
I løpet av høsten har flittige damer i Ås Diakoni-
forening solgt lodd. Det var mange fine gevinster 
som ble trekt på Formiddagstreffet i november. 
Det kom inn i alt 24 278 kroner. Tusen takk til alle 
som har bidratt! 
Ås Diakoniforening er en støtte for menigheten 
i bønn og bidrag. Blant annet bidrar de med 
50 000 kroner årlig til diakonlønn. Uten denne 
støtten ville det vært vanskelig for menigheten 
å beholde diakonstillingen. Stor takk til Diakoni-
foreningen! Og lykke til med arbeidet videre! 

Morgensamling på Menighetssenteret
Fredag 2. februar kl. 08.30 – 09.30 og hver fredag  
året gjennom, med unntak av skolens ferier, blir 
det morgensamling på Menighetssenteret på 
Reinsvoll. Vi leser søndagens tekster og snakker 
om hva tekstene gjør med oss. 
For meg som prest er det gull verdt å få innspill til 
søndagens preken. Bibelens tekster beveger og 
rører oss på ulike måter, setter i gang ulike tanker 
og refleksjoner, reiser spørsmål, gleder, utfordrer 
og forarger oss. Det er levende ord! Jeg har fra 
min prestetid på Lillehammer hatt slike samlinger 
hver fredag med åpen og ærlig utveksling av opp-
levelser knyttet til søndagens tekster. 
Dette skal ikke være et forum for fasitsvar, men for 
undring. Sammen tror jeg vi ser og erkjenner mye 
mer enn vi gjør på egenhånd. Vi tar en kaffekopp 
under samtalen og rammen er én time. Vi begynner  
presis!

Dagfinn Follerås, prest i Ås

Vigde
Ås
Tonje Langseth Ødegård og 
  Christer Kjelsberg Malterud

Påskeprogram 
i Korterudvegen Omsorgsboliger skjærtorsdag 
kl.12.30 med Solveig Haugen Tusvik.
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Vårens salme

N 841 Den blomstertid nå kommer
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Bjarne Kjartan Thaule

De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad,
de grønne urtesenger og trær som skyter blad,
hver blomst, hver spire minner oss om å ta i mot

det lys som alltid skinner fra Gud, vår skaper god.

Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?

Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være som før så mang en gang.

Gud signe årets grøde i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,

og hjelp oss du å dele med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!

Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn,
la hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn!

La dine budord følges og mett oss med ditt ord,
la nådens lys ei dølges for oss på denne jord!

"Den blomstertid nå kommer" har en tekst som 
opprinnelig er skrevet på svensk av Israel Kolmodin 
(f. 1643 Enköping, d. 1709 Visby) i 1694. Kolmodin 
var en svensk teologiprofessor, riksdagsmann og 
sokneprest i Visby stift. Han ble presteviet i 1674 og 
gjennomførte en dannelsesreise, før han i 1679 ble 
kapellan ved Uppsala domkyrka. Sammen med Erik 
Benzelius og Jesper Swedberg hadde han ansvar 
for "1695 års psalmbok", hvor vårens salme stod. 
I 1692 ble Kolmodin kirkens inspektør i Visby, og 
året etter ble han utnevnt til dr.theol. Han møtte i 
Riksdagen som prestestandens representant i årene 
1678–1697. 
Kolmodin huskes i dag best som salmedikter, spesielt  
for denne salmen, som også har tilnavnet "Sommar- 
Wisa" på svensk. Salmen synges så å si alltid på 
skoleavslutninger før sommerferien i Sverige og  
Finland, men den passer dog også godt som vårsalme.  
I Landstads reviderte salmebok var salmen plassert 
på 4. søndag etter påske.
Teksten ble oversatt til norsk av dikterpresten og 
folkeminnesamleren Magnus Brostrup Landstad i 
1861. Melodien er en svensk folketone fra Roslags-
kulla (1693). 1695-versjonen av salmen er senere 
blitt noe forkortet og omarbeidet.
Salmen er trolig inspirert av den vakre naturen på 
Gotland i Sverige. Kolmodin vandret ofte i områ-
dene rundt Hångers Källa. Denne kilden og naturen 
rundt er fredet som et naturreservat i dag. Det klare 
og friske vannet skulle etter tradisjonen virke både 
forfriskende og foryngende på folk.
Årstiden kommer til oss med lys, varme, stråler og 
sol. Vinteren er over og det som før var dødt, er  
våknet til live igjen. "Den blomstertid nå kommer" 
er en lovprisning til naturen og minner oss om at 
Gud er Skaperen, og at Guds lys er fra evighet av: 
”Hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot 
det lys som alltid skinner fra Gud, vår Skaper god.”
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Minnekonsert for Dag Stokke
tekst Kolbjørn Teien

Det er nå 7 år siden Dag døde og den 21. mars  
arrangeres det en stor konsert i Raufoss kirke for å 
hedre hans minne. Dag vokste opp på Raufoss og 
lærte tidlig å spille piano. På 80-tallet var han fast 
pianist i Message Ten Sing, og det ble blant annet 

mange opptredener i Raufoss Kirke. Etter hvert ble 
han knyttet til flere band , ikke minst i TNT og senere  
i Vagabond, begge sammen med Ronni le Tekrø. 
Han var keybordist for mange kjente artister og ble 
på den måten svært allsidig med tanke på forskjel-
lige musikalske sjangere. Som bildet viser spilte Dag 
også kirkeorgel og var ansatt som organist i Vardal 
kirke og Hoff kirke. Takket være sin enestående all-
sidighet kunne han berike disse og andre kirker med 
mange forskjellige musikalske uttrykk, og med sin 
etter hvert store kontaktflate kunne han hente inn 
flere fremragende artister. Konserten i Raufoss Kirke 
kommer til å bli svært variert og mange kjente lokale 
artister vil sørge for at publikum får en sterk og helt 
spesiell opplevelse denne kvelden. Overskuddet fra 
minnekonserten vil gå til Kreftforeningen. Billetter  
kan kjøpes på nettsiden til «Fyrverkeriet Kultur i  
Vestre Toten» eller på Fyrverkeriet bibliotek.

Bli med og syng våren inn
tekst Oskar-Magnus E. Stende

Torsdag 19. april kl. 19 blir det igjen konsert i Ås 
kirke med sangerinnen Ann Kristin Aannerud og pia-
nisten Kjell Nordland. Aannerud er opprinnelig fra 
Toten. Hun ble utnevnt til Norges første Prøysen-
ambassadør i 2004, med utgivelse av CD´en ”Mitt 
hjerte er ditt - en levende Prøysenkonsert”. Hun 
har også studert på Norges Musikkhøgskole og har 
deltatt på en rekke turneer, musikaler og prosjekter. 
Hun synger innen de fleste sjangre og er en svært 
allsidig sangerinne. Kjell Nordland spiller på kirkens 
Steinway-flygel. Tidligere har han vært fast tangen-
tist i Vazelina. Nordland har også undervist piano i 
en årrekke og gjør det fortsatt. Samtidig som han er 
pianostemmer og komponerer, spiller han også ofte 
på ulike konserter. 

Det har vært en stor suksess med mye publikum når 
Ann Kristin Aannerud og Kjell Nordland har gjestet 
Ås kirke de to siste gangene. De gleder seg til å 
holde konsert samme sted igjen.
Begge setter stor pris på at våren er her, og de vil 
gi uttrykk for dette gjennom ord og toner i kirken 
19.april. Det vil bli et variert program der bl.a Prøysen  
og Nordstoga vil få sin plass, men også toner fra  

Sverige vil smyge seg inn i programmet, sammen med  
mye annet. Ann Kristin ønsker å få med kveldens 
publikum på litt allsang, slik at alle kan synge våren 
inn i kropp og sjel. Sist gang hadde de med seg 
Marielle Lervold Danielsen som gjesteartist. Hun 
har nå blitt ti år, og vi gleder oss til å høre henne 
synge igjen. Kjell har kanskje en helt ny vårsang på 
lur også.  
Kom og bli med på en trivelig musikalsk vårkveld! 
Nå er det ENDELIG VÅR!!

Ås kirke 
19. april kl.19

Raufoss kirke 
21. mars kl.20
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

ÅS FORMIDDAGSTREFF
på Ås Menighetssenter kl.12.00  
14.mars, 11.april, 9.mai, 13.juni
Vi begynner med bevertning av 
god formiddagsmat. Utlodning, 
opplesing, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkomne!      

Arr: Diakoniforeningen i Ås

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonist-
forening.

1. 8. og 15. mars
5. 12. og 19. april
3. og 31. mai
1. og 14. juni

Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 

arr: Diakoniutvalget på Eina

NORMISJONSMØTER
Raufoss, Kirkekjeller'n

Tirsdag 20.februar kl.19.00
Tirsdag 20.mars kl.19.00

Tirsdag 24.april kl.19.30
Vi besøker Vindingstad Normisjon
i Engehaugen kirke.

Tirsdag 29.mai kl.18.00
Grillfest - nærmere info seinere.

RAUFOSS KIRKES 
BARNEKOR
Vi øver hver mandag 
kl.17.00-17.45 og alle sang-
glade 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!

Oppslagstavla

KONSERT – «ENDELIG VÅR!» 
Ås kirke torsdag 19.april kl.19.
Ann Kristin Aannerud - sang, 
Kjell Nordland - flygel
Gjesteartist
Musikk av bl.a. Prøysen og 
Nordstoga 
Billetter ved inngangen: 
voksne 200,- 
barn/unge under 16 år 100,-
Dørene åpnes kl. 18.30. 
Hjertelig velkommen!

Arr. Ås menighetsråd

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke kl.11 
Vi spiser formiddagsmat
sammen, synger, har utlodning 
og andakt. Disse mandagene for 
vinteren 2017/2018:
12.mars: Ann Helen Aaslund
9.april: Ingebjørg Stubø og 
"Mænsing"
14.mai: Seniorkoret fra Gjøvik
Velkommen!

arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

SPRELL LEVENDE
ca 5 år og oppover. 
Samlinger i Kirkekjeller`n, 
Raufoss kirke annenhver 
torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling – aktivitet – 
kveldsmat
22. februar
8. og 22. mars
5. og 19. april
3. mai

OMRÅDEMØTE

Det Norske Misjonsselskap i 
Toten prosti har sitt områdemøte i  
Biri kirke og Betel bedehus 
søndag 18. mars.
Kl.10.00 (merk tiden) gudstjeneste
Kl.12.00 suppelunsj, 
          påmelding tlf. 480 74 624
Kl.13.00 årsmøte
Kl.14.30 misjonsfest
Misjonskonsulent Mari Bunes 
deltar hele dagen.

Alle velkommen!

SPRÅKCAFE 
Det skjer på frivillighetssentralen på Raufoss.
Å legge til rette for inkluderende fellesskap er et viktig diakonalt anlig-
gende. Raufoss menighet ønsker å bidra til integrering av nye bosatte 
på Raufoss. På språkkafeen møtes vi og prater sammen. Vi veksler erfa-
ringer om å være en del av Raufoss å begynne et nytt liv her. Her møter 
du bl.a en resurssterk gjeng fra Syria, Sørsudanere, Etiopere, Afganerere 
med høy utdannelse. Du møter også Margrethe, diakon som er innflyt-
tet trønder. Hjertelig velkommen til en lørdags formiddag for deling og 
inkludering. 
Datoer for våren 2018: 
24. mars, 14. april og 26. mai. 

Følg med på våre 
Facebooksider:

Raufoss menighet, Vestre Toten
Ås menighet, Vestre Toten
Eina kirke/Eina menighetsråd


