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Det våres!
Jeg pleier egentlig ikke å være særlig værsjuk. Jeg 
kommer tross alt fra vestlandet, og er vant til mye 
vær. Men jeg må ærlig innrømme at det er i tider 
som dette at jeg savner den tidlige våren. Vi skulle 
egentlig hatt med en liten sak om ivrige dugnads-
arbeidere både på Ås, Eina og Raufoss/Bakkerud, 
men gravplassene ble med ett kledd i vinterskrud, 
nok en gang. Så da ble det vanskelig å få til før bladet 
gikk i trykken. Men andre sikre vårtegn, som 17.mai-
fering og konfirmasjonsfeiringer står for døren, og i 
skrivende stund ser det ut som at siste rest av vinter 
virkelig slipper tak. Som Torbjørn Dyrud synger "Nå 
kjæm sola, du ska sleppe å fryse, nå kjæm lyset!"  
Sola kan du forøvrig også lese om i dette nummeret,  

hvordan den brukes som symbol i kirka. 
Ellers fortsetter vi med litt fokus på Reformasjon 
2017, og denne gang med temasetningen "Frelsen  
er ikke til salgs". Luther selv stakk til og med innom  
Toten nylig, og deltok på samlinger i  kirkene våre 
sammen med skoleunger fra hele 
kommunen, i Johs Fjellseths skikkelse 
riktignok.
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Menighetskontor Raufoss Kirkevegen 4, 2830 Raufoss. Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Menighetssekretær/
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Kantor Eina    Anne Karin Gresbakken   ag459@kirken.no   482 23 793
Organist/menighetsmusiker Ås  Oskar-Magnus E. Stende  oe595@kirken.no  922 66 391 
Eina menighetsråd Leder   Lars Arne Mjørlund  lam@moelven.no  958 01 232
Ås menighetsråd Leder   Ole Jakob Dyrnes   oljdyrne@online.no  977 06 318

Vestre Toten kirkelige fellesråd kontor: Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Kirkeverge    Gunnstein Endal   ge878@kirken.no  960 98 321 / 920 42 659
Sekretær (tirsdag – torsdag 09-13) Lisbeth Torvik    lm928@kirken.no   960 98 322
Leder for Trosopplæringen  Margrethe Vang Nedregård mv934@kirken.no  960 98 323 / 916 46 131
Driftsleder    Tommy Torvik   tt239@kirken.no   960 98 319 / 952 58 714
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Bankkontonummer  
Eina menighet   2050 09 47854
Raufoss menighet  2050 09 20069 
Ås menighet   2050 09 05647
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umulig å si
hvordan jeg før
klarte å beskrive
himmelen
uten å ha sett den
fra bunnen
av en grøftekant
nå
derimot
vet jeg hva
jeg snakker om
Trygve Skaug

"Luther for swingende"
Velkommen til konsert i Ås kirke søndag  
14.mai! "Luther for swingende" med 
Østre Toten Storband og "pastor" 
Øystein Wang

Østre Toten Storband og pianist og prest Øystein 
(pastor) Wang samarbeider om en kirketurné i  
anledning Luther-jubileet. De har satt sammen et 
program med flere av Luthers melodier og tekster 
som danner sentrum i konserten. I tillegg er det 
med andre og nyere salmer og sanger, i Luthers 
ånd, det også.

Det er en variert konsert med moderne storband-
arrangementer som det virkelig swinger av.

Ås menighetsråd ønsker hjertelig velkommen til en 
uforglemmelig konsert!

KONSERT: 
Luther for 
swingende 

Østre Toten Storband 
med Pastor Wang 
solist: Maria Helene Danielsson 

Aas Kirke 

Søndag 14.Mai kl: 18.00

Bill kr 200,- Selges i døra (kort og kontant)

Arr: Ø. Toten Storband i samarbeid med menighetsrådene 
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Luther smil og glede
tekst M.V.Nedregård / B.K.Thaule foto Gunnstein Endal

Skolene og trosopplæringen i Vestre Toten har i disse dager gjennomført et  
arrangement for å markere 500-årsjubileet for Luther.  Vi har malt "kirkedører" og 
brettet Luther-roser som symboliserer glede og fred, og ikke minst jobbet med 
teser om hva barna kunne tenke seg å endre på i fremtiden for å få en bedre verden.

Målet for prosessen har vært at barna skal få kjenne 
at deres stemme er viktig i verden.  Tesene til barna 
handler mye om fred på jorda, og det å ta vare på 
jorda vår. Det har vært arrangement både i Eina og 
Raufoss kirke. Og torsdag 27. april ble Ås kirke fylt 
opp av rundt 120 skoleelever fra Ihle skole (alle års-
trinn) og 4.-7. trinn fra Reinsvoll skole. Her kom også 
bl.a. ordfører Leif Waarum, representanter fra felles-
rådet, ansvarlig for trosopplæringen i bispedøm-
met, kateket Gunnhild, prest Gunnar og selveste 
Martin Luther i Johs Fjellseths skikkelse. Her fikk de 
fremmøtte høre om at Luther hadde oversatt både 
Bibelen og liturgien til tysk, noe som selvfølgelig 
gjorde det lettere for folk flest å få lest hva som står 
skrevet. Det var jo slett ikke alle som kunne hverken 
gresk, hebraisk eller latin. Det gjorde også veien 
kortere å få oversatt Bibelen til dansk og deretter 
til norsk. Noe som faktisk gikk ganske raskt. Mye 
fordi den ble trykt, da dette skjedde samtidig med  
utviklingen av boktrykkerkunsten. Luther fortalte 
også litt om bakgrunnen for hvorfor han hengte opp 
tesene sine på kirkedøra i Wittenberg. Han sa at han 
først opplevde Gud som en streng politimann. En 
som følger med og legger merke til alt det gale vi 
gjør og sier og tenker. Og at vi derfor må gjøre gode 
gjerninger alt vi orker, slik at Gud kan bli på parti 

med oss. Han kunne fortelle at han var fryktelig redd 
for at Gud skulle være sint på han. Men etter hvert 
fant han ut at Bibelen sier at Gud er vår venn, at 
Han vil hjelpe oss når noe går galt, og at Han heller  
vil tilgi enn å straffe. Vi kan alltid komme til Han og 
få Hans tilgivelse uansett. Den er gratis!
Luther fikk også spørsmål om han kunne tenkt seg  
å henge opp noen teser i dag. "Jeg kunne tenkt meg 
å skrive noe om at vi må fortsette å bruke Bibelen.  
At vi må lese og studere den, og at vi må ta til oss 
det som står der. Og så må vi huske på at dette 
ikke først og fremst er ei lovbok, men at den er et 
kjærlighetsbrev fra Gud til oss. Det skulle vært tese 
nummer én. Og så ville jeg skrevet noe om at vi må 
være snille med hverandre, og at vi må ta oss av de 
som er svake og fattige."
Det er helt naturlig at skolen og kirken samarbeider 
om et Luther-jubileum siden Luther ivret for under-
visning av barn, og endret samfunnets måte å se på 
barn på. Han ville ikke straffe dem, men så på dem 
som fullverdige mennesker og ikke halve voksne. 
Rektor ved Reinsvoll skole uttrykte stor tilfredshet 
over samarbeidet, og ordføreren skulle henge opp 
tesene på sitt kontor - rørt over deres tanker om 
fremtiden.

Ås kirke fylt opp av ca. 120 elever fra Ihle og Reinsvoll skole. Ordfører Leif Waarum, representanter fra fellesrådet, ansvarlig for 
trosopplæringen i bispedømmet, kateket Gunnhild, prest Gunnar og 
selveste Martin Luther i Johs Fjellseths skikkelse deltok torsdag.
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#Life.  
Inn i Guds frie natur

tekst Gunnhild Hauge Bjørdal foto Mary Jane Lie

Tirsdag 25. april var det aktivitetsdag 
og pilegrimsvandring på Steffensrud 
etter skoletid for konfirmantene i Ås og 
Eina.

«Ut i Guds frie natur». En dag med fokus på vårt 
ansvar for jorden vår - Guds skaperverk. Ved å  
oppleve mestring og glede sammen med andre i 
naturen, blir vi glad i naturen som omgir oss, og 
ønsker å ta vare på den. Vi er skapt for å leve i 
relasjon med andre mennesker, med oss selv, 
med naturen og med Gud som er skaperen og liv- 
giveren til alt det skapte. Dette er filosofien bak 
denne dagen. Noen klatret, noen prøvde hunde- 
kjøring, noen koste seg ved bålet og spikket  
pilegrimsstav, og noen deltok på ulike 
samarbeidsaktiviteter i skogen. Vi 
ble servert Steffensrud sin nydelige 
potetsuppe, og vi lekte oss i nysnøen som  
hadde kommet dagen før. Etter noen timer tok vi fram  
pilegrimsstavene og la ut på pilegrimsvandring til 
Ås kirke. Underveis var konfirmantene innom poster  
med tema fjell, vann, jord og luft. Vi avsluttet dagen  
med en pilegrimsmesse med sokneprestene i Ås 
og Eina i Ås kirke. 

Marie og Julie Aurora Gran Holte viser her det de har laget. "Jeg tenkte 
på hypoteser helt til vi lærte av Gunnhild hva teser er" . "Det er noe du 
vil skal skje i fremtiden".

Barnas teser for 
fremtiden
At Norge må være et fritt og fredelig land også i  

fremtiden.

At det blir fred og slutt på krig i verden.

At alle barn må få skolegang.

At svarte og hvite må få like rettigheter.

At det må bli slutt på barneekteskap.

At vi ikke kjøper og kaster så mye.

At vi ikke kaster så mye mat.

At vi tar vare på naturen vår og deler med hverandre.

At vi kjører mindre bil og bruker mer tog og sykkel.
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Kirker verden over ser at det fremdeles er behov for å kjempe mot at religion gjøres 
til en handelsvare og et middel til maktovergrep og utnytting av fattige mennesker. 
Guds frelse står i skarp motsetning til tanken om at vi kan tilegne oss Guds gaver 
for selv å oppnå sosial, økonomisk og politisk status. 

Vi trenger stadig å holde fram det gode budskapet  
om frelse ved troen på Jesus Kristus. Derfor vil  
kirkene markere 500 år med reformasjon med å  
understreke: Frelsen er ikke til salgs. 
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. Menighets-
bladet har i dette nummeret spurt noen av prestene 
og pastorene våre om hva de tenker om temalinjen 
'Frelsen er ikke til salgs'.

Begrepet `frelse` lar seg ikke bygges inn i denne 
verdens kommersielle kategorier. Frelsen kan 
verken kjøpes for penger, oppnås ved gjerninger,  
eller noe en kan sjarmere seg til. Frelsen er en 
nådes handling, en fullstendig gratis gave som 
ble fullt gyldig for alle da Jesus døde og sto 
opp påskemorgen. Fra gammelnordisk tradisjon 
kjenner vi til at ordet frelse er fri hals, den som 
ikke bærer trellringen om halsen, vi var alle over-
gitt til døden. Med bakgrunn i Guds faderlige 

barmhjertighet bruker Han  
sin Sønn til frigjøring fra  
døden og alt det onde. Dette  
gjelder all natur, frelsen  
retter seg mot den fulle 
istandsetting av himmel og 
jord, da alt er nåde over 
nåde.

Gunnar Finstad
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Jeg er enig i påstanden!  
Frelsen er ikke til salgs! 
Den er ikke på billig-
salg. Den er nemlig 
helt gratis! Gud gir deg  
alt uten at du behøver å  
tenke på å betale for 
det. For du får alt for 
intet! Det handler kun 
om å ta imot!

Bjørn Vidar Lie

Alt i Guds rike er gave. Det er kanskje det som 
gjør det så vanskelig. Vi vil jo gjerne gjøre oss 
fortjent til det vi får, men da er det ikke lenger 
gave. Og vi vet at kvalitet koster. Derfor er det 
sjelden lurt å kjøpe det som er billigst.

Også Guds gave, vår frelse, har en høy pris. Men 
den er det ikke vi som skal betale, det har Jesus 
allerede gjort ved å gi sitt liv for oss på korset.  
“I pay in blood, but not my own”, synger Bob 

Dylan på en av sine siste  
plater. Frelsen har så høy pris 
at ingen av oss kan betale fra 
vår egen lomme, eller ved vårt 
eget blod. Men, heldigvis,  
Jesus har betalt det allerede. 

Sven Aasmundtveit

En av de store protestene som Luther kom med 
er akkurat rundt denne overskriften. Han ville 
ikke at frelsen og tilgangen til Gud skulle bli en 
salgsvare.
Han argumenterte også mot at noen kan kjøpe  
seg fri fra konsekvensene av syndene sine. 
Her merker jeg at Efeserbrevets tekst kommer 
sterkt inn:

«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.» 
(Ef 2,8–9.)
Vi får alle møte vår Gud slik vi er. Her skal jeg 

ikke kunne kjøpe meg en bedre tribuneplass 
hvis jeg har penger til det.
 
Jeg ønsker for min egen del 
og for andre at vi skal kunne 
komme til Gud uten noen 
hindringer.
Frelsen rekkes oss gratis av 
en nådig Gud. Det er en 
gave som Gud gir oss av sin 
store kjærlighet.

Arild Kjeilen

Dette betyr for meg at 
man ikke kan gjøre seg 
fortjent til frelse. Ingen  
gjerninger eller religiø-
se handlinger gir frelse, 
kun troen alene. Jesus 
Kristus betalte en høy 
pris for oss. Da Han sa 
"Det er fullbrakt", tror 
jeg det. Ef. 2:8-9 er vik-
tige vers for meg i denne sammenheng.

Sissel Østlien
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Fra arkivet
Til dette nummeret har vi fått et bilde fra Anne Helene  
og Reidar Huset på Raufoss. Bildet er av organist 
Erling Holdø, tatt i Raufoss kirke, ukjent datering. 
Audun Frode Ringkjøb, pensjonert organist/kantor 
ved Norderhov og Tyristrand kirker på Ringerike har 
bidratt med følgende informasjon:

Erling Holdø ble født i Bud i Romsdal 6. sept. 1918. 
Han ble født tilnærmet blind – han hadde imidlertid 
litt lyssans og kunne se bokstaver og noter om han 
holdt dem helt inntil sitt høyre øye. Denne evnen 
forsvant imidlertid da han var i 40-års alderen. Erling  
gikk på blindeskolen i Trondheim, og seinere på  
Huseby offentlige skole for blinde i Oslo. Her tok 

han også organistutdannelse. 
Erling ble organist ved Raufoss kirke i 1945. Han satt 
på rommet som han leide på Raufoss, og leste noter  
med fingrene – i time etter time. Deretter tok han 
med seg manuset, fant fram den hvite stokken og 
spaserte bort til kirka og spilte. Enkelte stykker lærte  
han seg også ved å se på notene i sterkt lys – ved 
å holde arket helt inntil sitt høyre øye. På denne  
måten lærte han seg samtlige melodier i Koralbok 
for Den norske Kirke (1926), de fleste melodiene i 
Melodiboken (1925, ny utgave 1956). I tillegg kunne  
han ca. 200 orgelstykker utenat. Slik hadde han 
et passende repertoar til de fleste gudstjenester,  
begravelser og vigsler. 

Erling arbeidet som organist til han 
ble rammet av slag sommeren 1971, 
før fylte 53 år. Det ble etter hvert 
klart at han aldri kom til å komme 
seg helt etter slaget. Som en følge 
av dette ble han boende på Gimle 
Pleiehjem på Bøverbru fram til han 
døde, 1. september 1982, 64 år 
gammel.

Sitter DU på et gammelt bilde av 
menighetslivet på Toten, gjerne fra 
Ås og Eina, ønsker vi å høre fra deg. 
Ta kontakt med oss: 

vedkirkeporten@gmail.com

30 491 048,-
Innsamlet beløp til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017. Vestre Toten kommune bidro med kr 132 625,-  

- noe som plasserer oss på 1.plass i Oppland, og 47. største bidragskommunen på landsbasis! 

En stor takk til alle konfirmantene her i Vestre Toten som bidro på årets innsamlingsaksjon.
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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 - 
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Totenbadet
Badeland og Svømmehall

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

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

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769

Raufoss
Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00

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

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

- 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!

Raufoss:           
930 99 760
930 99 765



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

Ås kirke kl.11.00
Samtalegudstjeneste for  
konfirmantene i Ås og Eina. 
Berit Rinde, Gunnar Finstad, 
Gunnhild Bjørdal.

Eina kirke
Se Ås kirke

Raufoss kirke kl.13.00 (NB!)
Høymesse med dåp og nattverd.
Jens Dale.

Onsdag 17.mai
Luk 1,50-53

Eina kirke kl.09.30
Festgudstjeneste.
Berit Rinde.

Ås kirke kl.11.00
Festgudstjeneste. Gunnar Finstad. 
Bøverbru Musikkforening spiller.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Arild Kjeilen.

Søndag 21.mai
Luk 18,1-8

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd.
Arild Kjeilen.

Torsdag 25.mai 
Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19-20

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Folkemusikkgudstjeneste. 
Ål kantori og musikere fra Gjøvik 
spelmannslag. Gunnar Finstad

Vestre Eina grendehus kl.11.00
Gudstjeneste. Berit Rinde.

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

Søndag 28.mai
Søndag før pinse
Joh 15,26-27

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

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

Søndag 4.juni
Pinsedag
Joh 20,19-23

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Bøverbru Musikkforening spiller.
Arild Kjeilen, Gunnhild Bjørdal.

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

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste med dåp 
og nattverd. Jens Dale

Lørdag 10.juni 
Matt 28,16-20

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Gunnar Finstad, Gunnhild Bjørdal.
Kornett Ole Ringerud.

Søndag 11.juni 
Treenighetssøndag
Matt 28,16-20

Eina kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Berit Rinde, Gunnhild Bjørdal.

Raufoss kirke kl.11.00
Sanggudstjeneste.
Kolbjørn Teien, Arild Kjeilen.
Kaffe i kirkekjelleren etter 
gudstjenesten.

Søndag 18.juni 
2. søndag i treenighetstiden
Matt 3,11-12

Ås kirke kl.11.00
Avskjedsgudstjeneste for 
sokneprest Gunnar Finstad. 
Eina Musikkforening spiller. 
Sang ved Eva Stende. Dåp.
Gunnar Finstad, Stein Ovesen.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd.
Bjørn Vidar Lie.

Søndag 25.juni 
3. søndag i treenighetstiden
Luk 14,15-24

Gimle alders- og sykehjem 
kl.11.00
Friluftsgudstjeneste. 
Agnes Brubakken.
Sang ved Hans og Eva Gjesdal.

Løndalstranda kl.11.00
Friluftsgudstjeneste. 
Dåp. Berit Rinde.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med nattverd.
Arild Kjeilen.

Søndag 9.juli
5. søndag i treenighetstiden
Jer 23,16-24

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Lars Harald Tjøstheim.

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Stein Ovesen.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd.
Arild Kjeilen.

Søndag 16.juli
6. søndag i treenighetstiden
Luk 5,1-11

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd.
Bjørn Vidar Lie.

10 Ved kirkeporten  |  Nr. 1 - 2017



Kirkeskyss
Eina Øst

25. mai
Kjell Ødegård 913 68 615 

4. juni
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

20. august
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

3. september
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

24. september
Kjell Ødegård 913 68 615 

Eina Vest

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 

20. august
Ann Kristin Amlie 996 41 185 

3. september
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

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

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.

Søndag 23.juli
7. søndag i treenighetstiden
Luk 15,1-10

Ås kirke kl.13.00 (NB!)
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd. 
Bjørn Vidar Lie.

Lørdag 29.juli
Olsok

Friluftsgudstjeneste på Dyste 
kl.18.00
Berit Rinde.

Søndag 6.august 
9. søndag i treenighetstiden
Rom 8,31-39

Ås kirke kl.10.00 (NB!)
Høymesse. Dåp. Berit Rinde

Rognlia kl.12.00 (NB!)
Friluftsgudstjeneste.
Dåp. Berit Rinde

Raufoss kirke kl.13.00 (NB!)
Høymesse med dåp og nattverd.
Stein Ovesen.

Søndag 13.august 
10. søndag i treenighetstiden
Luk 5,27-32

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

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med nattverd.
Arild Kjeilen.

Søndag 20.august 
11. søndag i treenighetstiden
Matt 23,37-39

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Konfirmantpresentasjon. 
Gullkonfirmanter. Dåp og nattverd.
Berit Rinde, Gunnhild Bjørdal.

Ås kirke kl.18.00 (NB!)
Kveldsgudstjeneste. Nattverd.
Jens Dale.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd.
Arild Kjeilen.

Søndag 27.august 
12. søndag i treenighetstiden
Matt 6,24-34

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Konfirmantpresentasjon. 
Gullkonfirmanter. Dåp.
Tordis Ødegaard, 
Gunnhild Bjørdal.

Raufoss kirke kl.11.00
Presentasjonsgudstjeneste/
Reformasjon 2017
Dåp. Arild Kjeilen.

Søndag 3.september 
13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14-30

Steffensrud kl.11.00
Friluftsgudstjeneste. 
Skaperverkets dag. 
Gunnhild Bjørdal, Ole-Jakob 
Dyrnes

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

Raufoss kirke
Se gudstjeneste på Steffensrud.

Søndag 10.september
Matt 20,1-16

Eina og Ås kirke
Ikke gudstjeneste pga. konf.leir.

Raufoss kirke kl.11.00
Lekmannsgudstjeneste/
Høsttakkefest.

Søndag 17.september 
15. søndag i treenighetstiden
Mika 6,6-8

Ås kirke kl.11.00
Høymesse med dåp og nattverd.
Tordis Ødegaard.

Raufoss kirke kl.11.00
Temagudstjeneste/
Reformasjon 2017
Nattverd og dåp. Arild Kjeilen.



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

Gullkonfirmanter i Eina og Ås

Eina - søndag 20. august. Ås - søndag 27.august
Markeringen vil bli i gudstjenesten og etterpå.
 
Alle får skriftlig invitasjon, men om noen mot formodning ikke får 
det, så ta kontakt med menighetskontoret: Tlf.  960 98 330.
e-post: ht436@kirken.no

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps
Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Nå kan du gi 
kollekt og gaver 
til menighetene 

med Vipps

Takk!
Eina menighetsråd takker Eina Bygdekvinnelag, Eina vilt- og 
fiskelag, Eina sanitetsforening og Lions Club Vestre Toten for flotte 
og viktige bidrag til hjertestarter til Eina kirke! Takk også til Gosen 
Gla’jazz og alle som kom på konserten 12.mars!
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Med rødrutet duk på  
Gøta Kanal 

tekst Veslemøy Linde foto Emil Krukhaug
Min kjære og jeg hadde lenge kjent på drømmen. 
Drømmen om Italia. På TV var de herligste, flortynne 
italienske pizzaer, bladene viste de lekreste 
kreasjoner fra motehus i Milano, matbutikkene 
hadde skinker med det italienske flagget på, og 
i parfymeriet kom alle de beste duftene fra den 
italienske hovedstaden. Til og med min beste 
venninne hadde sin ultimate opplevelse fra dette 
landet - å bli fridd til i solnedgangen på Sardinia. 
Fontana di Trevi, Piazza Duomo, Pantheon, Cinque 
Terre og Gardasjøen - navnene varmet som 
soltørkede tomater på tungen.
Men en ting hadde vi bestemt oss for - dette skulle 
være en miljøvennlig reise. Ingen store CO2-utslipp 
til atmosfæren fra flytrafikk, ingen engangsservise i 
plast, eller sløsing med ressursene. Vår reise skulle 
være miljøvennlig og energiøkonomisk, og bare oss 
to.
Ferden startet i Oslo by, en fuktig og grå mai- 
morgen. Det var som om været virkelig skulle gjøre 
oss sikre på at Norge ikke var stedet for oss. Regnet 
pisket med små stikk mot ansiktet, og mot togvinduet  
piplet det bekker for så å samle seg til større 
elvedeltaer. Da toget endelig startet, kunne jeg brette 
ut den rødrutede duken som skulle bli vårt spisebord 
de kommende to uker. De røde og hvite rutene var 
både beviset på hvor vi skulle, og symbolet på det 
italienske. Det rommet alt vi trengte - en kniv, to gafler  
og hver vår miljøvennlige drikkeflaske i rustfritt stål. 
Lokomotivet hakket seg nølende ut fra perrongen, 
før det taktfast fant rytmen og vi kunne nyte at 
reisedrømmen var en realitet. Den søvndyssende 
rytmen vugget oss og gjorde oss døsige, men vi ble 
brått revet tilbake til virkeligheten av en skoleklasse 
som skulle få plass og av lærere som med skingrende 
stemmer skulle forsøke å bevare roen. Vi presset oss 
sammen, for noen skulle også ha plass til sykkelen 
sin og en eldre dame sin bichon frisé. 
Mange timer og skinneganger senere kikket jeg 
forventningsfullt ut vinduet; hvor kunne vi være nå? 
Skiltet i grønt og hvitt flimret forbi: "Halden". Var 
vi virkelig ikke lenger? Innen vi hadde ankommet 
Gøteborg var vi så slitne at vi begge trodde at det 
var den tykke mannen ved siden av oss som stinket 
svette - men så var det vi selv. 
Vi tumlet av toget som skrikende slepte seg videre, 
og fant ut at vi hadde avlagt under en tiendel av 
reisen. Under teltduken den kvelden ble vi enige 
om å finne vårt eget Italia - i Sverige. Vi spiste på 
den rødrutete duken, vi badet i svenske små tjern, 

vi overnattet i røda stugor på landet, og vi fløt rolig 
nedover Gøta Kanal. Det var ikke akkurat Venezia 
og heller ikke det historiske sentrum i Siena. Men 
helleristningene i Vitlycke står også på UNESCOs 
verdensarvsliste, og isen vi fikk på gårdsbutikken og 
chutneyen fra Syltmakeriet tenker vi fremdeles på, 
flere år etter turen vår.
Så ferietips til deg; du behøver ikke dra så langt. Du 
kan spise miljøvennlig mat på lokale restauranter, 
bruke lokale guider, og sørge for at mest mulig av 
inntektene kommer lokalt tilgode der du er. Hvis 
du reiser til færre steder og heller blir lenger, blir 
stresset mindre og det samme blir miljøbelastningen. 
Noen reisearrangører har også klimabilletter og 
miljøsertifiserte turer. Hvis de ikke finnes, etterspør 
dem.

Og du; jeg ble også fridd til. Ikke på Sardinia, men 
flytende på Gøta Kanal! 

Det grønne hjørnet
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- aktiviteter SOMMER/HØST 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

ACTIONLEIR for deg i 4. til 6. klasse.  
TEMA: EN JORD VI LEVER PÅ
Påmeldingsfrist: 9. juni
Tid: 16.-18. juni 
Sted: Skogstad leirsted på Eina
Invitasjoner blir sendt ut til hjemmene og lagt på 
nettsiden vår. 

KONFIRMANTPRESENTASJON av 
konfirmantkullet 2017-2018
Eina kirke. Gudstjeneste 20/8 kl.11.00. 
Ås kirke. Gudstjeneste 27/8 kl.11.00.
Raufoss kirke. Gudstjeneste 27/8 kl.11.00. 

KONFIRMANTLEIR 
Tid: 8.-10. september. 
Sted: Merket leirsted 

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås Menighetssenter på Reinsvoll 
torsdager kl. 11.00-12.30. 
Siste før sommeren er 11. mai
Oppstart 14. september og frem til desember. 
(Uke 40 høstferie). 

AMIGOS-DAG 
1. til 3. klasse.
Samarbeid mellom 
trosopplæringen 
og Acta - barn og unge i Normisjon.
Raufoss kirke lørdag 16. september kl.10.00-14.00.
Tema: Misjon og vennskap over hele verden! 
Lek, sang, konkurranser, bibelsamling, spennende 
smaker og nye venner. 
Pris kr. 100,- Påmelding; www.checkin.no 
Se også «Acta Oppland» på Facebook og 
www.vestretoten.kirken.no
Det kommer invitasjon i posten!

HØSTTAKKEFEST
Eina kirke. Gudstjeneste 24/9. Med utdeling av 
bibler til 5. klasse. (Samarbeid med skolen)
Ås kirke. Gudstjeneste 22/10. Med utdeling av 
bibler til 5. klasse. (Samarbeid med skolene) 

24 HOURS FESTIVAL 
Tid: 14-15. oktober.      
Sted: Fjellhallen på Gjøvik 
Vi er sammen med 7. og 8.-klassinger fra Gjøvik og 
Østre Toten, og tilbringer et døgn sammen. 
Vi legger opp til en masse kule aktiviteter. 
Informasjon kommer på nettsiden og i posten.

4-ÅRSBOK
Raufoss kirke Utdeling 19/11.  
Samling i kirken lørdag 18/11 fra 
kl.10.30-12.00. 
Ås kirke. Utdeling 26/11. Samling 
i kirken lørdag 25. november fra 
kl.10.30-12.00. 

Eina kirke. Utdeling 3/12. Samling i kirken lørdag  
2/12 fra kl.12.30-14.00. 
Invitasjon til gudstjenester og samlinger kommer i 
posten. Info legges ut på nettsiden

LYS VÅKEN! for deg i 6. klasse
2.-3. november. Overnatting i Raufoss, Ås og Eina 
kirke. Invitasjon kommer i posten og info legges ut 
på nettsiden.

Barnegruppa SPRELL LEVENDE  
har samlinger i Kirkekjelleren, 
Raufoss kirke annen hver torsdag  
kl.17.30–19.00. Starter opp etter  
sommerferien 14. september.
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat.
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Konfirmantforum
Nei, det er ingen aprilspøk å samle alle konfirmanter 
og en gjeng ledere til konfirmantforum 1. april. Det 
er ramme alvor. Vi skulle forberede fasteaksjonen 
2017. Vi fikk besøk av tre ungdommer som har sett 
endel av Kirkens nødhjelps prosjekter rundt i verden  
og vi så på episoder av serien "Flukt". De viser  
dramaet flyktninger opplever. Jammen ble det også i 
etterkant startet opp en Changemaker-gruppe etter  
et besøk av Yngvild Hauge Bjørdal. Takk for en flott 
gjennomført aksjon, og tusen takk til de frivillige 
som stilte opp og smurte baguetter til 130 stykk!

Hilsen Gunnhild, Arild og Margrethe 

Jeg er helt førsteklasses
Å begynne på skolen er en viktig begivenhet og overgang som de fleste 
markerer. Når noe nytt skjer i barnets liv, kan kirka være tilstede ved å  
invitere barn og foreldre til samlinger. Tre lørdager og søndager i  
månedsskiftet mars/april ble seksåringene i Ås, Eina og Raufoss spesielt  
invitert til samlinger og gudstjenester og fikk utdelt 6-årsboka. Boka 
tar for seg ulike bibelfortellinger, sanger og noen av kirkens høytider,  
tilpasset disse store små, som nå har nådd alderen hvor de trygt kan si 
"Jeg er helt førsteklasses"!
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Symboler i kirken: SOL
tekst og foto Gunnar Finstad

«Se solens skjønne lys og prakt»

Vi synger gjerne denne vakre kveldssalmen, men vi setter ikke bare 
pris på solnedgangen, men på sola i det hele tatt. Når det går mot 
sommer, har vi store forhåpninger til sol og varme. Sola er viktig, 
vi inndeler dagens lys og lengde etter sommersolverv og vinter-
solverv og bestemmer tidspunkt for påska også i forhold til sola. 
I oldtidens religiøsitet var det svært utbredt med dyrking av sola 
som en gud, dette finnes også i moderne religiøsitet. Det heter at 
sola danset på påskemorgen da Jesus sto opp fra graven. I Eina 
kirke, Ås kirke og mange andre kirker har en sola avbildet øverst på  
altertavla. Dette viser at sola også er innbygget i vår religiøsitet. 
I den kristne kirke er sola på altertavla et klart symbol på Jesu 
oppstandelse. Sola er nevnt i evangelistenes fortellinger om opp-
standelsen. Sola ble tegnet på gravsteiner i katakombene; fra den 
tidligste kristne tid ble sola der uttrykt som den uovervinnelige sol. 
Det er ikke tilfeldig at Kingo skriver: 
«Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky og sin 
stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly, så min Jesus av 
sin grav og det dype dødens hav, oppstod ærefull av døde, imot  
påskemorgens røde.»
Sola i Eina kirke er en del av innrammingen rundt alterbildet malt av 
Gustava Helene Gundersen, etter kopi av Eilif Petersen som malte  
det i 1877, det viser Jesus på korset med de nærmeste rundt. 
Sola og innrammingen er laget i vakkert bladgull. Sola over er 
helt nødvendig for å fortelle at Jesus lever og er stått opp, det 
er oppstandelsen kirken bygger på. Inni sola er en trekant som  
forteller om den treenige Gud, ved siden av to løver som beskytter  
sannheten om oppstandelsen. Over sola er en utskåret Kristus- 
figur, den seirende Kristus. I Eina kirke har oppstandelsen også fått 
et kraftfullt uttrykk i det gule feltet i hovedtaket. Vi kan ikke være 
en levende kirke uten Jesu oppstandelse. 

Skal du konfirmeres i 2018?
Innskrivning for konfirmanter (uten foreldre): 
Torsdag 8. juni kl.14.00-15.30 på Ås menighetssenter for Ås- og Eina-konfirmanter.
Torsdag 15. juni kl.14.00 – 15.30 på Raufoss menighetskontor for Raufoss-konfirmanter 

Informasjonsmøte for foreldre: 
Tirsdag 22. august kl.18.00 - 19.30 i Ås kirke for konfirmantene i Ås og Eina 
Onsdag 23. august kl.18.00 - 19.30 i Raufoss kirke for konfirmantene på Raufoss

Konfirmasjonsdager i 2018
Raufoss kirke: søndag 27. mai og søndag 3. juni
Ås: søndag 3. juni og lørdag 9. juni
Eina: søndag 10. juni.
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Konfirmanter 2017
Ås kirke 4. juni kl.11.00
Andrea Sagstad Sivesind
Eirik Huset
Ellen Sofie Engen
Emil Sivesind
Hedda Karlsen
Henrik Hatlehol
Ingeborg Bakke
Liv Johanne Skogan
Mari Karlsen
Marthe Borglund Kristoffersen
Thea Kristine Steina
Torgar Lunde
Tuva Evensen
Jonas Larssen Briskeby
   (Sandar kirke)

Ås kirke 10. juni kl.11.00 
Anders Lønhaug Engeroen
Christine Elise Woldengen
Christoffer Kokkim
Daniel Olavesen
Einar Sveen
Eivind Martinsen Frydenberg
Henrik Sandum
Jan Olav Ramfjord
Jane Odden Malterud
Janne Ballangrud Seierstad
Kristian Hasvoldseter
Marte Hansen
Petter Braathen
Svein-Erik Haavi Solberg
Tuva Johnsen
Ørjan Evenrud
 

Eina kirke 11. juni kl.11.00
Anna Isabell Rosenborg Hamar
Ask Bjerkeengen
Bjørn Kristian Thon
Ester Wennemo Sandbekken
Hilde Mari Thorsholen
Håvard Bergersen
Ida Kristine Lundstadsveen Thon
Joakim Ragnar Bjørnerud
Marthe Vestbakken
Nora Rønningen Bradal
Ole-Robin Johnsen Kvam
Peder Narum
Sondre Børresen Presterudstuen
Viktor Soo Sangnæs Testad

Raufoss 25. mai kl.11.00
Aleksander Frenning Johansen
Alexander Olsen
Amalie Nilsen
Amanda Molund Lervold
Annika Aannerud Gulbrandsen
Camilla Homb Svendsen
Didrik Christoffer Bråten
Jeanett Laisa Marigård
Jonas Skålerud
Kasper Haugestøl
Kasper Hoel
Malin Fuglerud Bjørge
Markus Kristiansen
Simen Skålerud
Vibeke Møllerløkken Solum

Raufoss 25. mai kl.13.00
Emil Dyrud
Fia Fredrikke Heimdal 
Mie Strand
Noah Dushantha Sjåheim Skaugerud
Nora Garder Smerud
Rikke Hellerud
Sebastian Wilkinson Torget
Sebastian Østvold
Sigrid Straumsheim Hoem
Thea Berg
Tuva Garder Smerud
Viktoria Brodshaug Langaas

Raufoss 28. mai kl.11.00
Anders Tollefsrud
Dorthe Bergestuen
Ellen Gravdahl
Emilie Løvås Narten
Erik Wilhelm Treverket Iversen
Katrine Rosethaugen Næss
Michelle Andreassen
Ola Nerødegård
Sindre Brenden
Sindre Lystad Kristiansen
Stine Reuterdal Broløkken
Susanne Sandsengen Vaslien
Thea Jeanett Vartdal Sætre
Tobias Hansen Brzyski

Raufoss 28. mai kl.13.00
Helene Øydegard Bakkelund
Ingeborg Østeng
Iver Stensrud
Kristina Markeng
Magnus Dalheim Østvold
Marcus Napstad
Nikolai Gravdahl Strande
Nora Kristine Roen Aas
Thea Johanne Moan Larsen
Tom Richard Ulvesveen
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Døpte
Eina
Sindre Andersson
Maja Pettersbakken Rognmo
Tobias Stande (tilh.Kolbu)

Ås
Jonas Larssen Briskeby
Mikkel Kristiansen (døpt i Raufoss)
Emilie Brovold Bjørge (tilh.Eina)
Haaken Bergrud Egge
Thea Tollan Sørlien
Johan Opsahl Huuse
Håvard Nærland Øverby 
  (døpt i Høyland)
Jakob Granheim Eide
Thorvald Opsahl Engeskaug
Martin Hegg Midtskogen (tilh.Eina)
Marie Merrit Moe

Raufoss
Kristian Schjerpen Grimstveit
  (tilh. Ullern menighet)
Elisabeth Mehus Legernæs
Maximilian Amsrud
Leon Sevilhaug
Aria Sande Vingebakken
Adrielle Lorentzen-Bergum
Lukas André Olsen

Vigde
Raufoss
Kjersti Diesen Løken og 
  Edvard Løken

Døde
Eina
Martha Strand  f.1932
Magnus Midtbu  f.1924
Jenny Furuseth  f.1923
Lauritz Dysthe  f.1920 
 

Ås
Svein Erik Løkken  f.1938
Kari Helene Sollien  f.1931
Eivind Nielsen  f.1931
Sonja Valåmo Lunde  f.1943
Ole Karlsen  f.1943
Alvilde Stenvold  f.1920
Edith Linnerud  f.1932
Alf Henry Sandbakken  f.1932
Aase Marie Grindvold  f.1932
Randi Helen Sivesind  f.1932
Leif Erik Ligodt  f.1919
Per Olav Østby f.1943 

 

Raufoss
Kari Nyløkken  f.1934
Karl Martin Ninive  f.1935
Aslaug Marie Kyseth  f.1932
Viktor Bergersen  f.1936
Raymond Johansen  f.1983
Bjarne Andersen  f.1920
Solveig Kristine Andersen  f.1944
Leif David Brustuen  f.1918
Arild Sveen  f.1970
Liv Inger Fjeldet  f.1947
Vera Blom  f.1943
Birgit Unni Loe Fredlund  f.1939
Lilian Liland  f.1930
Anders Vangen Jordet  f.1949

Slekters gang

Rettelse fra forrige nummer;
Gerd Cesilie Gleditsch f.1926 
ble bisatt fra Raufoss kirke

Folkemusikkgudstjeneste i Ås kirke
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Bank i bordet / Ål kantori 

Ås kirke får på Kristi himmelfartsdag besøk av 
Ål Kantori, for anledningen i samarbeid med en 
lokal instrumentalgruppe ved Marit Steinsrud, 
Lasse Stang og Stein Villa – alle med tilknytning 
til Gjøvik spelmannslag. De opptrer ofte under 
navnet «Bank i Bordet» og har gjennom årenes 
løp hatt konserter både her hjemme og ved flere 
anledninger i utlandet. Med sine mange forskjellige 
instrumentkombinasjoner skaper de et helt spesielt 
lydbilde som ellers ikke er vanlig å oppleve. Marit 
spiller langeleik og trekkspill, Lasse trakterer fløyter 
og mandoliner, mens Stein gjerne bruker harpe, 
fele og gitar.

Instrumentalgruppen "Bank i bordet"
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N 853 Sommerens Gud, du evige lys
tekst Oskar-Magnus E. Stende

Evige Far, så kort ble min dag,
så fort går livet du ga meg.

Det flyr som en drøm, så våkner jeg opp
og vet at det snart blir tatt fra meg.

Skapelsens Gud, bevar meg hos deg,
ved livets kilde som strømmer.

Og når jeg skal dra, da gi meg et sted
der sommeren ligger og drømmer.

Teksten er skrevet av Eyvind Skeie (1947-), en norsk 
teolog, salmedikter, forfatter og foredragsholder. 
Skeie har skrevet mange barneprogrammer for 
TV, f.eks. Portveien 2 og Sesam Stasjon. Han har 
registrert inn ca 1500 egne salmer/sanger i TONO. 
Skeie ga i 2007 ut salmeboken «316 salmer og 
sanger» som eneste tekstforfatter. Til noen av 
tekstene komponerte han melodien også selv. I vår 
nye salmebok har Skeie skrevet hele 38 salmetekster 
og oversatt 17 salmer. Skeie har mottatt en rekke 
priser og han er Kommandør av St. Olavs Orden.
Melodien er en skotsk folketone, den er enkel 
å synge og bærer preg av å være sommerlig og 
bekymringsløs. Salmen rommer en takk for alt som er 
over, sommeren ligger og sover. Livet flyr fort, livets 
kilde strømmer, men salmen avsluttes med ønsket 
om et sted der sommeren ligger og drømmer.

Sommerens salme

Ål kantori er et menighetskor knyttet til Ål kirke 
(Hallingdal), ca femten sangere i voksen alder. 
Kantoriet ledes av kantor Audun Flaen i kirkene i 
Ål som er utdannet fra Norges Musikkhøgskole. 
Han leder i tillegg et mannskor, arrangerer kirkelig 
bruksmusikk for kor og orgel, og han har arbeidet 
med folkemusikk i gudstjenesten siden 2007.
Kantoriet er sentralt i prosjektet "Folkemusikk 
og Gudstjeneste", der koret synger de liturgiske 
leddene 4-stemt. Ellers har de ledet mange sang-
kvelder med utgangspunkt i salmeboka. 
Kantoriet har arrangert flere større korprosjekt, der 
de har samlet sangere som ikke er faste medlemmer, 
bl. a. "Visst skal våren komme"(E.Skeie/S.Tveit) og 
gospelprosjekt i samarbeid med Angela Primm og 
Elsa Harris. Denne dagen blir det liturgisk musikk 
av både Jo Asgeir Lie og Henrik Ødegaard, og det 

blir både dåp og nattverd.
Hjertelig velkommen til en gudstjeneste utenom 
det vanlige!

Ål kantori
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Oppslagstavla

Torsdagskaffe på Eina !
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonistforening.
.
Mai: 11. 18.
Juni: 1. 8. 15.
August: 17. 31.
September: 7. 14. 28.

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

Formiddagstreff 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke. 
Siste gang før sommeren er mandag 29. mai 
kl.12 - 14. Toril og Kolbjørn Teien:
"Ord og toner til vårens og sommerens pris"
Vi spiser formiddagsmat sammen, synger, har 
utlodning, opplesning og andakt. 

Første gang til høsten:
Mandag 11. september kl.11 - 13
NB! Nytt klokkeslett.
Besøk av Else Stensrud.

Velkommen!
arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

ÅS Formiddagstreff

på Ås Menighetssenter kl.12.00  

14. juni, 9. august, 13. september
Vi begynner med bevertning av god for-
middagsmat. Det er utlodning, opple-
sing, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkomne!       
Arr:Diakoniforeningen

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! 

Juni: 7. 21.
August: 16. 23.
September: 6. 20.

Normisjonsmøter

Tirsdag 23. mai kl.18.00 NB!
Grillfest hos Mari og Arnt Grimsbø i 
Hellandvegen 6.

Høstsemesteret starter tirsdag 29. august.
Følg med på oppslag utenfor Raufoss kirke.

Velkommen!

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

Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat
Vi starter opp igjen til høsten torsdag 14. sept.

sanggudstjeneste i Raufoss kirke
i forbindelse med Kolbjørn Teiens 70 årsdag.
Søndag 11. juni kl.11.00.
Tidligere Raufoss ungdomskantori deltar 
sammen med Raufoss kirkes barnekor.

Alle er velkommen!

folkemusikkgudstjeneste  
i Ås kirke 25.mai kl.11.00
Ål Kantori ledet av kantor Audun Flaen.
Folkeinstrumenter: Stein Villa, 
Marit Steinsrud og Lasse Stang.
Liturgisk musikk av Lie og Ødegaard.

Hjertelig velkommen!

fyrverkerikonsert
med Vestoppland Kammerkor
i Raufoss kirke
17. mai kl 22.00
Billettsalg i døra.

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!


