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mvh redaktøren

Fra dåp til konfirmasjon, og alt i mellom...
I dette nummeret av Ved kirkeporten ønsker vi å fo-
kusere på dåpen. Dette nummeret er også der hvor 
man finner listen over årets konfirmanter. Og de to 
henger jo unektelig sammen. Da føles det bare rett 
og rimelig å presentere litt av alt som kirka har å 
tilby i perioden mellom dåp og konfirmasjon også. 
Det som på fint kalles for Trosopplæring. Dette blir 
gjort gjennom alderstilpassede aktiviteter og pre-
sentasjoner av kjente historier fra Bibelen, og et 
gradvis økende bidrag fra deltakerne selv på de for-
skjellige arrangementene. Som fadder tar man på 
seg et ansvar for dåpsbarnet. Å sørge for at barnet 
du er fadder for får deltatt på trosopplæringstiltak 
fram mot konfirmasjonen er en fin måte å hjelpe 

barnet med å "vokse i den kristne tro". Så er det 
også nå sånn at kirken også blir påvirket av stren-
gere personvern. Mange har nok hørt om GDPR, og 
disse reglene gjør det mer utfordrende for kirken å 
komme i kontakt med nybakte foreldre. Om du øn-
sker å døpe barnet ditt er det nå du 
som må kontakte kirken. Les mer om 
dette når du blar om. Vi tilbake over 
sommeren med et utvidet nummer 
om Kirkevalget 2019.
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Det skjer et under i verden

Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til,                                                                                      
Over det gryende livet lyser Guds skapersmil.                                                                                               

Ingen på jorden er himlen så nær som barnet Han 
tar i sin favn.

Det skjer et under når barnet møter oss hud mot 
hud. Øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt 
av Gud.                                                                                       

Det skjer et under i kirken, større enn verden vet.                                                                                  
Barnet får del i Guds rike, svøpt i Hans kjærlighet.                                                                                                

Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord.                                                                                            
Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på 
jord.                                                                                     

Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt,                                                                                              
vannet blir kilden til livet, her har et under hendt.                                                                                            

Ingen på jorden er himlen så nær som barnet Han 
tar i sin favn.

Gerd Grønvold Saue

Ord i gudstjenesten: 
tekst Dagfinn Follerås

«Din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel…» 
Ja, slik lyder det fra nattverdliturgien.

Når vi feirer gudstjeneste så er det slik at både  
menigheten i himmelen og menigheten på jorden 
trer i nær og inderlig forbindelse med hverandre. 
Det er bare en florlett vegg som skiller vi som er 
her fra de som er der. Sirkelen rundt alteret er halv,  
sirkelen blir hel når vi tenker at den himmelske  
menigheten er med oss på den andre siden. Og i 
sentrum står alteret – symbolet på Guds tilstede-
værelse i Jesus Kristus.
Jesus var glad i mennesker. Han likte å være med 
de som ble sett ned på i samfunnet. De som ble kalt 
tollere og syndere. Tollerne var ofte kalt landsforræ-
dere fordi de arbeidet for romerne. Syndere var de 
som hadde gitt opp å følge alle fariseernes regler 
for å leve et fullkomment liv. Og tollere og syndere 
likte også å være sammen med Jesus. Det var en 
utstråling av godhet og kjærlighet fra Jesus til disse 
menneskene. 

Det å spise og drikke sammen betyr å ha fellesskap 
sammen og akseptere hverandre. En fariseer ville  
aldri spise og drikke med tollere og syndere. De ville  
føle at de ble dradd ned i skitten. Med Jesus var det 
annerledes. Han dro mennesker opp av gjørmen 
og hengemyren de var kommet i. Han forvandlet  
mennesker med sitt nærvær.
Nattverd handler om at Jesus vil ha måltidsfelles-
skap med vi som ikke får det helt til, vi som snubler 
og roter det til, vi som trenger hans godhet og kjær-
lighet. Ja, det er glede i himmelen hver gang noen 
har bruk for Jesus.  Nattverden gir verdighet, løfter 
opp og tar oss inn i fellesskapet også med de som 
har kommet fram og som er med oss som en god 
«heiagjeng» på den andre siden. 
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DÅP

tekst Thaule/Den Norske Kirke foto Bo Mathisen

"Presten kommer ikke lenger til å spørre «Hva heter barnet?» når noen bæres til 
dåp i Den norske kirke. Barns personvern må veie tyngst, konkluderer et kirkelig 
GDPR-utvalg, som anbefaler hasteendring av dåpsliturgien."  

Du fikk kanskje med deg denne aprilspøken publi-
sert av KA, Kirkerådet og Bispemøtet 1. april i år? 
Selvfølgelig skal barnets navn oppgis som før, ingen- 
ting er endret her. Det som imidlertid er endret og 
ikke er spøk er konsekvensene av en strengere per-
sonvernlovgivning. For kirken betyr det at de ikke 
lenger mottar fødselsmelding fra fødselsregisteret 
når et barn blir født i tilhørende kommune. Kirken 
har derfor ikke lenger mulighet til å sende ut invita-
sjon og informasjon rundt dåp til ferske foreldre og 
deres nyfødte barn. Nå må foreldrene selv ta kontakt 
med sin menighet når dåp planlegges og ønskes.

Hvorfor dåp?
Fra generasjon til generasjon har vi båret barna til 
dåpen. Den kristne troen som foreldrene selv vokste 
opp med og som betydde noe for dem, føres videre 
til egne barn. Når et barn blir båret til dåp, blir vi 
minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom 
dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker 
seg over hele verden - og gjennom alle tider. Det 
er en markering der barnet har alle sine viktigste  

støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge 
barnet alle dager.

Hvem kan bli døpt?
Alle kan bli døpt, en kan døpes når som helst i livet. 
Det vanligste i Den norske kirke er at barna døpes 
innen de er ett år. Noen døpes i forbindelse med 
konfirmasjon.

Sammenhengen mellom dåp og konfirmasjon
Dåp og konfirmasjon henger sammen. For å bli kon-
firmert må man først være døpt. Konfirmasjon kom-
mer fra det latinske ordet «confirmare» som betyr å 
bekrefte og styrke. I konfirmasjonen bekrefter Gud 
løftet som ble gitt i dåpen. Alle kan delta i konfir-
manttiden, samtidig er dåpen en forutsetning for å 
delta i den avsluttende konfirmasjon. Hvis man ikke 
er døpt kan man bruke konfirmasjonstiden til å finne 
ut om man ønsker dåp. Årlig er det ca. 1.000 konfir-
manter som blir døpt, melder Den norske kirke. 

Å bære et barn til dåp - nye rutiner
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Praktisk info
Kirken inviterer til dåp. Dåpen forkynner Guds 
kjærlighet, nåde og frelse. Den som blir døpt  
ønskes velkommen til et trosfellesskap, hvor den 
enkelte skal leve og vokse i den kristne tro.

Når du planlegger dåp, går du frem på følgende 
måte:

• Du kan finne informasjon om hvilke dager det er 
gudstjeneste med dåp i din kirke gjennom guds-
tjenesteoversikten på nettsidene våre
www.vestretoten.kirken.no eller i menighetsbladet.  
Du kan også ringe et av menighetskontorene for 
informasjon om dette.

• Du kan melde dåp ved å kontakte menighets-
kontoret på Raufoss, 960 98 320, eller Ås og Eina, 
960 98 330, tirsdag – torsdag kl.10.00-14-00.  

• Vi gjør avtale om dato for dåpen og noterer 
navn, adresse og telefonnummer. For å få registrert  
dåpen trenger vi personnummeret til dåpsbarnet 
og foreldrene. Husk å melde navnet på dåpsbarnet 
til Folkeregisteret før dåpen.

Faddere
Det er en ære å bli spurt om å være fadder. Det 
er gjerne slektninger og venner som får fadder- 
oppgaven. Barnet skal ha minst to faddere over 15 
år som godtar kristen barnedåp.

Dåpssamtale
Presten i den menigheten dere bor, tar kontakt når 
dåpen nærmer seg for å avtale tid for en dåps-
samtale. I denne samtalen snakker dere bl.a. om 
det som skjer i kirken dåpsdagen, dåpens innhold 
og andre aktuelle temaer. Les mer om dette på 
side 17 hvor Dag Follerås forteller fra en prests 
synsvinkel.

Dåp i en annen kirke?  
Hvis det ønskes dåp i en annen kirke, avtaler en 
selv tid direkte med den aktuelle kirke/menighet. 
Dåpssamtalen finner sted i menigheten der dere 
bor.

Velkommen til dåp!

I Raufoss Kirke ble to konfirmanter nylig døpt. 
Arild Kjeilen har tatt en prat med disse ung-
dommene. Hvorfor de valgte å la seg døpe og 
hvordan de opplevde dette kan du lese på side 
16 og 17.

Trosopplæring - hva er det?
I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å 
lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten 
å bidra til, sammen med de som har ansvar for 
oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken til-
bud om trosopplæring for barn og unge fra 0 
til 18 år.
Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer 
inviterer menighetene i Vestre Toten til ulike  
arrangementer. Babysang, utdeling av 4-årsbok,  
Tårnagenter, overnatting i kirken (Lys våken) og 
konfirmasjon er eksempler på tiltak hvor tros-
uttrykk læres og leves i et fellesskap. Mer om 
våre menigheters trosopplæringstiltak kan du 
lese om på de neste sidene.

4 5   Nr. 2 - 2019  |  Ved kirkeporten



Trygg Tro i Vestre Toten
Opplæring i den kristne tro er sentralt for den døpte – og for kirken. Trosopp-
læring er derfor et av Den norske kirkes hovedsatsingsområder og er et tilbud 
for alle døpte mellom 0-18 år. For at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp 
og utvikle sitt forhold til troen og kjenne den kirken de er en del av har me-
nighetene i Vestre Toten dette tilbudet:  

Babysang er ukens høydepunkt både for barnet og 
pappa i permisjon.
- Hans Georg

Gjennom babysangen på Reinsvoll har jeg skapt nye, 
livslange vennskap, noe som også er positivt for våre 
jevngamle barn, da disse også har blitt gode venner 
- Kine-Lusie

0 ÅR - DÅP - dette er som regel barnas og famili-
ens første møte med kirka og menighetsarbeidet. 
Her har foreldrene en dåpssamtale i forkant, og 
etter dåpen mottar alle faddere en fadderhilsen. 
Barna får også en hilsen de første tre dåpsdagene.

0-3 ÅR - Babysang/småbarnstrall er et ukentlig 
tilbud på menighetssenteret på Reinsvoll. Noen  
ganger også på Eina. Informasjon kan man få ved 
å melde seg inn i Facebookgruppa "Babysang/ 
småbarnstrall Vestre Toten", eller ved henvendelse 
til menighetssenteret på Reinsvoll.

3-5 ÅR - påskesamling og 
julesamling for barnehagene. 
Alle barnehagene blir invitert 
til kirka, mens noen barnehager 
blir besøkt av ansatte fra kirka 
da det for noen er enklere.

4 ÅR - 4-ÅRSBOK. I Vestre Toten er dette den 
første boka i serien 'Min kirkebok'. Her inviteres 
barna til en samling i forkant av og deltakelse på 
gudstjeneste, med høytidelig utdeling av bok.

5 ÅR - ORGELKNAPPEN. 
Barna får her bli med opp på 
orgelgalleriet etter gudstje-
nesten og prøve kirkeorgelet 
i ren Bach-stil. Dette har de 
siste årene blitt samkjørt med 
gudstjenesten for utdeling av 
6-årsbok.

4-6 ÅR - KIRKEROTTENE. Et kirketeater som 
fenger både små og store. Dette er en suksess-
historie med utspring i trosopplæringa på Gjøvik. 
Nå har dette utviklet seg til et levende teater med 
profesjonelle, lokale skuespillere som hvert år har 
forestillinger rundt om i hele landet.

6 ÅR - 6-ÅRSBOK. I Vestre Toten er dette den an-
dre boka i serien 'Min kirkebok'. Her er fokuset på 
overgangen fra barnehage til skole. Her inviteres 
barna til en samling i forkant av og deltakelse på 
gudstjeneste, med høytidelig utdeling av bok. 'Helt 
førsteklasses' er mottoet for.

Der sang vi "Jeg blir så glad når jeg ser deg!"
- Gustav, 4 år”

”
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Lystenning i kapellet

6-8 ÅR - JORDVENN. Dette er det nyeste tilskud-
det til trosopplæringen i Vestre Toten. Fokuset her 
er å lære barna å ta vare på jorda og miljøet, og å 
lære om hva slags forhold samene har til naturen og 
livet. Friluftsdag med mange aktiviteter i naturen.

Det var gøy å lage solkors, og så smakte vi på ting med 
bind for øya. En gutt som var med sa at han syntes 
rognebær smakte bedre enn honning! 
- Nora, 7 år

8 ÅR - TÅRNAGENTER. Mysterier i kirken må lø-
ses sammen med barna. Her skal barna lære om 
de fysiske tingene inne i kirkebygget. En tur opp 
i kirketårnet og besøk av polititet hører også med 
før samlingen avsluttes med gudstjeneste.

7-10 ÅR - BARNEKOR i Ås kirke. For barn fra 
2.klasse og oppover. Øvelse annenhver onsdag 
hvor barna lærer nye sanger, leker og får opptre 
for andre.

9-11 ÅR - ACTION-LEIR. På Skogstad leirsted 
samles barna til noen aktive dager ei sommerhelg 
i juni. Dette er et arrangement i samarbeid med 
ACTA (barne- og ungdomsorganisasjonen i Normi-
sjon). Målet for leiren er 'Trygg tro. Trygg på hver-
andre'.11-12 ÅR - LYS VÅKEN. Som alt annet av tros-

opplæringstiltak er også dette et ledd i å gjøre 
barn og ungdom trygge i kirka. Og hva er ikke da 
bedre enn overnatting i kirken? Her er det også 
fokus på å være en medarbeider i gudstjenesten.  
Barna og ledere deltar derfor aktivt på guds- 
tjenesten morgenen etter.

12-13 ÅR - FESTIHALL. Fjellhallen invaderes 
av barn og ledere fra Gjøvik, Østre og Vestre  
Toten. FestiHall er overnatting i Fjellhallen, hoppe- 
slott, trosopplæring, musikk, nye venner og mye 
moro! Dette gikk tidligere under navnet '24 Hours' 
og var da i regi av Skjærgårds, mens det nå er  
Trosopplæringen i Gjøvik og Toten som står som 
arrangør.

14 ÅR - KONFIRMASJONSTIDEN med mål om 
å vekke og styrke troens liv som ble gitt i dåpen. 
Dette blir på mange måter kulminasjonen av tros-
opplæringen i kirka.

15 ÅR - MILK. Men så er det ikke slutt på tros-
opplæringen etter endt konfirmasjonstid. Et mini-
leder-kurs for ledere til konfirmasjonsleir og annet 
barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Dette er 
et tilbud til konfirmantene som en forlengelse av 
konfirmantopplegget. Fire kurskvelder og en week-
end med praksis i trosopplæringen.

16-17 ÅR - ULV - ungdomsleder i Vestre Toten. 
Dette er en videreføring av MILK. Videreutvikling av 
lederidentitet. Som ULV er man med som leder på 
konfirmantleir og de andre trosopplæringstiltakene 
som beskrevet over. De deltar i og lager ungdoms-
gudstjenester.

” Det var gøy å løse mysterier sammen med vennene mine 
og ekstra spennende å se polititet finne fingeravtrykk. 
- Vilde, 9 år”

Jeg liker at jeg kan være meg selv uansett her i ULV. 
Her er det alltids en hjelpende hånd om vi trenger noe.
- Annika

Alle opplevelser og utfordringer vi får er det som utvi-
kler oss til å bli gode ledere, og det  er alltid noe nytt vi 
kan lære og forbedre. 
- Caisa

”

6 7   Nr. 2 - 2019  |  Ved kirkeporten



- Vi valgte å døpe begge barna våre i Eina kirke. Minstemann 
Arve ble døpt 10. mars i år. En flott høytidsdag! Vi tenker at 
dåpen er en fin seremoni for å markere at vi ønsker at Arve 
skal få ta del i felleskapet vi har i troen og menigheten. Vi 
ønsket å feire verdens beste gave vi har fått av Jesus, med 
at vi kan få tro på Han, ha en evig følgesvenn og trygghet i 
livet. Vi er personlig kristne og snakker, leser og synger om 
Jesus hjemme. Så derfor var det naturlig for oss å velge å 
døpe barna. 
- Vi som foreldre kan ikke beskytte ungene fra alt, men vi kan 
velge å ha Jesus med på laget som kan vandre sammen med 
oss og holde oss i hånda gjennom alt i livet. 

Anne-Lise Guttormsen

Fire om dåpsvalget
Menighetsbladet har stilt noen dåpsfamilier to spørsmål rundt dåpen. Hvorfor har 
dere valgt å døpe barnet deres i kirka? Hva er deres forhold til/tanker om dåpen? 
Her er svarene vi fikk:

- Vi har valgt å døpe alle våre 
tre barn da vi syns det er viktig 
at barna ønskes velkommen inn 
i den kristne tro, men også litt 
fordi det er tradisjon.
- Tanker rundt dåpen er at de 
ønskes velkommen inn i kirken, 
de velsignes av Gud og vokser 
opp med en kristen tro.

Maria Fossum-Strøm  

- Det er hyggelig å samle familie og faddere for å feire bar-
net. Den kristne dåpen setter et høytidelig preg på feiringen. 
Det er stort  å bære frem sitt barn og stolt vise det fram til 
familie og venner, slik man har gjort i flere århundrer før oss.
 
- På grunn av tradisjon og barnetro. Vi har begge vokst opp 
i kristne familier og ønsker å videreføre den kristne barne-
troen til våre barn. Vi var aldri i tvil om å døpe barnet i kirke, 
selv om dåpsbarnet selv virket særdeles misfornøyd.

Hans Georg Aspheim

- Vi er oppvokst med kristne tradisjo-
ner gjennom familie og skole, så for 
oss har det vært naturlig at barn har 
blitt døpt i kirka. Så er det her barnet 
får navnet sitt.
- Vi ble begge døpt da vi var små, så 
dette var noe vi ønsket å gjøre videre 
for våre barn. Vi syntes det er koselig 
å bringe våre tradisjoner videre, og 
dessuten feire det nye familiemed-
lemmet med en høytidelig seremoni 
i kirka. 

Maria Sandvold
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid
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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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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
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v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik 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
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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
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• • 
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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 12.mai 
4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11

Ås kirke kl.11.00
Konfirmantenes gudstjeneste.
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H.Bjørdal

Eina 
Felles med Ås menighet i 
Ås kirke.

Raufoss kirke kl.19.00
Høymesse.
Dagfinn Follerås

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

Eina kirke kl.10.00
Festgudstjeneste 
Berit Rinde

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste 
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Festgudstjeneste 
Dagfinn Follerås

Søndag 19.mai
5. søndag i påsketiden
1 Kong 8,12-13.27-30

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse Dåp.
Arild Kjeilen

Søndag 26.mai
6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-13

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse Dåp. 
Dagfinn Follerås

Torsdag 30.mai 
Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5

Gamma på Steffensrud 
kl.11.00
Friluftsgudstjeneste. Dåp. 
Dagfinn Follerås

Vestre Eina grendehus kl.11.00
Gudstjeneste
Berit Rinde

Raufoss kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Arild Kjeilen. Erik Vågsvoll

Raufoss kirke kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Arild Kjeilen. Erik Vågsvoll

Søndag 2.juni 
Søndag før pinse
Joh 16,12-15

Raufoss kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H.Bjørdal

Lørdag 8.juni 
Pinseaften
Joh 7,37-39

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H.Bjørdal

Ås kirke kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H.Bjørdal

Søndag 9.juni 
Pinsedag
Joh 14,23-29

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Dagfinn Follerås

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

Raufoss kirke kl.13.00
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås

Søndag 16.juni
Treenighetssøndag
Apg 17,22-34

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Markering av at kantor 
Kolbjørn Teien avslutter etter 45 
års tjeneste. Samling med kaffe i 
kirkekjelleren etter gudstjenesten
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Tordis Ødegaard

Søndag 23.juni
2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13

Gimle alders og sykehjem kl.11.00
Gudstjeneste.
Dagfinn Follerås. 
Margrethe Vang Nedregård.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Arild Kjeilen

Løndalstranda kl.11.00
Fjordmesse. Dåp. 
Berit Rinde

Søndag 30.juni 
3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16

Raufoss kirke kl.11.00 
Høymesse.
Dagfinn Follerås

Søndag 7.juli
4. søndag i treenighetstiden
Matt 9,35-38

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Berit Rinde

Søndag 14.juli 
5. søndag i treenighetstiden
Matt 18,12-18

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås

Søndag 21.juli
6. søndag i treenighetstiden
Mark 3,13-19

Ås kirke kl.11.00
Høymesse Dåp.
Dagfinn Follerås

Søndag 28.juli
7. søndag i treenighetstiden
Mark 5,25-34

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Arild Kjeilen

Søndag 4.august
8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,28-34

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Arild Kjeilen
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Kirkeskyss

Eina Øst

5. mai
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

9. juni
Olaf Thon  61 19 51 82

18. august
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

8. september
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

22. september
Astrid Sagen Evensen  957 56 342 
Kari Ringerud  413 39 874

Eina Vest

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

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

18. august
Astrid Dotset  61 19 57 04
Reidun Amlien  61 19 56 27

8. september
Ann Kristin Amlie  996 41 185 

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

Rognlia kl.11.00
Friluftsgudstjeneste. 
Berit Rinde.
Eina musikkforening deltar. 

Søndag 11.august 
9. søndag i treenighetstiden
Luk 6,36-42

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse.
Arild Kjeilen

Søndag 18.august
10. søndag i treenighetstiden
Mark 11,25-26

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Sanggudstjeneste 
'Hele menigheten synger'
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Berit Rinde

Søndag 25.august
11. søndag i treenighetstiden
Joh 8,31-36

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste/ Konfirmant-
presentasjon. Dåp.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.18.00
Høymesse.
Dagfinn Follerås

Søndag 1.september 
12. søndag i treenighetstiden
Joh 4,27-30.39-43

Stenberg kl.11.00
Friluftsgudstjeneste/
Skaperverkets dag. Dåp. 
Dagfinn Follerås, 
Gunnhild H.Bjørdal

Søndag 8.september
13. søndag i treenighetstiden
Apg 6,1-7

Ås kirke kl.11.00
Høymesse/gullkonfirmanter. 
Dåp. Dagfinn Follerås.
Margrethe Vang Nedregård

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

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. 
Konfirmantpresentasjon/
gullkonfirmanter. Dåp.
Berit Rinde

Søndag 15.september 
Vingårdssøndagen
Matt 19,27-30

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås

Ås menighetssenter kl.18.00
Kveldsgudstjeneste.
Dagfinn Follerås

Søndag 22.september
15. søndag i treenighetstiden
Joh 15,9-12

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste/
Høsttakkefest.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp.
Berit Rinde

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Fasteaksjonen 2019
Nok en Fasteaksjon gjennomført! 
Tirsdag 9. april var konfirmanter og 
andre frivillige ute med bøssene. 
For en innsats og engasjement vi 
har sett rundt om på Toten! Tusen  
hjertelig takk for hver eneste krone 
som gjør Kirkens Nødhjelp i stand 
til å hjelpe de som trenger det al-
ler mest. Årets resultat : 
Raufoss menighet 49.225 kr. 
Ås menighet 34.288 kr. 
Eina menighet 21.068 kr.
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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

Konserter i Raufoss kirke
FYRVERKERIKONSERT 17.MAI 
Tradisjonen tro vil Vestoppland Kammerkor holde 
konsert i Raufoss Kirke 17. mai kl.22.00. Program-
met vil som vanlig bli preget av norsk musikk. Under 
inspirerende ledelse av en av Norges fremste kordiri-
genter, Marit Tøndel Bodsberg Weyde har Vestopp-
land Kammerkor utviklet seg til å bli et fremragende 
vokalensemble. Dette blir garantert en festkonsert 
før det tradisjonelle fyrverkeriet setter punktum for  
nasjonaldagen på Raufoss. 

JUBILEUMSKONSERT MED FYRVERKERIET  KULTURSKOLE
I 2019 har kulturskolen i Vestre Toten (som nå heter Fyrverkeriet kulturskole) eksistert i 20 år, og det skal 
feires med en hel jubileumsuke i juni. Som ledd i denne feiringen arrangeres det en elevkonsert i Raufoss 
Kirke den 6. juni kl.19.00. Programmet blir overveiende klassisk der barn og ungdommer står fram som 
solister og i samspillgrupper.
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Konfirmanter 2019

Konfirmant 2020?

Konfirmantpåmelding for 
konfirmantkullet 2019/2020:

Påmelding til konfirmasjon for 
Ås, Eina og Raufoss menigheter  
på: https://minkirkeside.no/
vestretoten eller via vår hjem-
meside: 
www.vestretoten.kirken.no
Påmeldingen er åpen fra 
15. mai.

Felles informasjonsmøte for 
kommende konfirmanter og 
foreldre/foresatte i Ås, Eina og 
Raufoss menigheter:
Raufoss kirke den 3. juni kl. 
18.00- 19.00. 

Velkommen!

(På dette møtet kan vi også 
være behjelpelige med 
påmeldingen).

Raufoss kirke 30. mai kl.11.00
Andreas Sagnæs
Andreas Aarvold 
Gina Marie Bergum Sørensen
Guro Valestad Skolby 
Julie Klevan
Kaia Nordeck
Maia Sørlie 
Malene Håkenrud
Mari Fredrikstad
Mathias Fuglerud Bjørge
Preben Alexsander Molund Ler-
vold
Sander Nyborg
Telma Rustad Ertzgaaed
Tobias Holmlund Presteseter

Raufoss kirke 30.mai kl.13.00
Andreas Tokerud-Skaugerud
Bjørnar Morken
Celine Guttormsen Nygaard
Hannah Cobola Cole
Hanna Strandlie
Jo Henrik Jansen
Miriam Grindstad Andersen

Raufoss kirke 2. juni kl.11.00
Adrian Lunde
Ane Engejordet Larsen
Anna Rosethaugen Næss
Emma Værøy Svendsen
Jens Nereng
Marie Øydegard Bakkelund
Marius Tollefsrud
Mia Hårstadsveen
Nilla Johanne Hoff
Silje Granum Holm
Vilde Midteng 

Ås kirke 2. juni kl.11.00
Andreas Løsengen
Emma Fremstad
Even Granberg Strandbakken 
Even Nauf Nereng
Jennor Sivesindtajet
Maria Heggheim Berge 
Sarunas Saltenis
Sebastian Bradahl
Thea Christine Kokkim
Thea Loe
Thea Marie Torkildsen 

Ås kirke 8. juni kl.11.00
Hedda Huset
Jan Rikard Aas 
Jørgen Heimdahl Stenberg 
Jørgen Lerum
Kristian Bekkelien
Kristine Hjartnes Kjeserud 
Lars Markus Isachsen
Madelen Løken 
Mathias Søgård Hasle 
Synne Birkelund 
Thale Lønhaug Huset 
Thea Flatebø 
Vindir Mathias Johansen 

Ås kirke 8. juni kl.13.00 
Aina Malen Jakobsen 
Annbjørg Lunde
August Trønnes Kjelsrud
Henriette Nettum 
Håkon Brustuen Rebne 
Iselin Johansen 
Johannes Hager
June Hansen
Liv Røstøen
Mathias Mathisen Myhrvold 
Randi Dørum Haugen 
Ørjan Sandum 

Eina kirke 9. juni kl. 11:00
Jonas Skumlien Sveen
Henrik Strømsnes 
Siri Thorsbakken 
Daniel Heksum 
Thea Sætra
Ola Dokke 
Sina Marie Blæsterdalen 
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ACTIONLEIR for deg i 4. til 6. klasse.  
Tid: 14-16. 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. 

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås Menighetssenter på Reinsvoll 
torsdager kl. 11.00-12.30. 
Oppstart 14. september og frem til desember. 
Ta med matpakke. Vi serverer te/kaffe.
Ellen Wara Åmot og Gunnhild Bjørdal er ansvarlig 
for opplegget. Sjekk siden på Facebook:
'Babysang/småbarnstrall Vestre Toten' 

Barnegruppa SPRELL LEVENDE
har samlinger i Kirkekjelleren, 
Raufoss kirke annenhver torsdag 
kl.17.30–19.00.
Starter opp 12. september etter sommerferien. 
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat

BARNEKOR I ÅS KIRKE
Annenhver onsdag kl.17.00-18.00
Alder: 2.- 6. klasse.
Dirigent: Gunnhild Bjørdal, kateket

KONFIRMANTPRESENTASJON 
Presentasjon av konfirmantkullet 2019-2020.
Raufoss kirke. Gudstjeneste 8.sep kl.11.00. 
Ås kirke. Gudstjeneste 25.aug kl.11.00.
Eina kirke. Gudstjeneste 8.sep kl.11.00. 

For mer info om Trygg Tro-tiltakene 
våre lik oss på Facebook -

Trosopplæringen Vestre Toten, eller 
gå inn på på www.vestretoten.kirken.no

Vennlig hilsen leder av Trygg Tro 

Vestre Toten, Gunnhild Bjørdal

JORDVENN 
Samarbeid med festivalen Friluftsliv for alle.
Familiedag. Passer for barn i skolealder.
Sted: Oppmøte på Steffensrud.
Tid: Kommer på hjemmesiden, på Facebook og 
i invitasjoner som blir sendt ut.
Tema: Naturdag med fokus på vern av skaperverket
Tema rundt sola på altertavla, vandring, bål, mat på 
bål, lek og alvor.

HØSTTAKKEFEST
Med utdeling av bibler til 5. klasse. 
Dette er et samarbeid med skolen. 
Eina kirke. Gudstjeneste 27.oktober
Ås kirke. Gudstjeneste 20.oktober
Invitasjoner sendes ut med mer info.

UNGDOMSARBEID
Hvis du ønsker å være ungdomsleder eller være 
med i ungdomsarbeidet vårt, ta kontakt med 
Gunnhild kateket.

6-åringene
Det å samle 6-åringer i kirken å prate med dem er 
alltid en fest! Hos oss i Vestre Toten får de en grønn 
t-skjorte der det står «Jeg er helt førsteklasses». Når 
en er 6 år er det ikke alltid det kjennes slik, men 
under gudstjenesten i Ås var det en som sa; VI ER 
SOM HULKEN!  Yes, sammen er vi sterke og vi kan 
hjelpe hverandre når vi ikke kjenner oss så sterke. 
DET er en fin tanke å ha med seg inn i skoletiden. 
LYKKE TIL MED SKOLESTART ALLE 6-ÅRINGER!! 

TRYGG TRO AKTIVITETER 
SOMMER OG HØST 2019
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Tårnagenter i aksjon i Vestre Toten
7. april ble kirkene i Vestre Toten fylt med agenter. 
Mange gjenstander i kirkene hadde blitt borte og 
vi måtte ut å etterforske. Vi måtte til og med en tur 
opp i kirketårnet for å undersøke om kirkeklokkene 
var på plass. Vi fikk også besøk av politi som lærte 
oss å ta fingeravtrykk. Da vi endelig hadde funnet 
igjen og fått gjenstandene i kirkerommet på plass, 
var det klart for å planlegge gudstjeneste. Kl. 18.00 
ringte kirkeklokkene til gudstjeneste og tårnagen-
tene deltok i prosesjon, med sang, i forberedelser 
av nattverden og lystenning.

#Life
25. april var det #Life for konfirmantene i Ås og Eina 
menigheter. Vi møttes på Steffensrud. Konfirmante-
ne deltok i ulike aktiviteter som klatring, volleyball, 
spikking og øksekasting. Alle fikk servert den gode 
suppa fra Steffensrud. Da vi var gode og mette gikk 
vi pilegrimsvandring fra Steffensrud til Ås kirke og 
hadde en liturgisk avslutning i kirka med nattverd. 
Tema for denne samlingen er; Skapt av Gud i kjær-
lighet.

Transformasjon
tekst og foto Veslemøy Linde

Den brune og tilsynelatende livløse kvisten trans-
formeres og danner knopper.  Knoppene skal 
skyte ut fra den grå barken, og sakte men sik-
kert forvandles til blader og lysende grønne og 
rosa skudd. Passe mengder ingredienser må til 
for å oppnå dette, optimale mengder med både 
vann, varme og næring. Alt er nødvendig for å 
gi planten trivsel og vekst. Ved forutsigbarhet i 
omgivelsene og alle nødvendige elementer til-
stede, vil knoppene bli til de vakreste blomster.
Men alt er kanskje ikke optimalt. Kan hende 
ble natten for kald eller dagen for varm og tørr.  
Muligens regnet det konstant og oversvømmet 
rotsystemet, etterfulgt av total tørke.
Om knoppene fryser tilbake, kan de i verste fall 
ikke blomstre. Eller kanskje de blomstrer senere 
enn de ellers ville gjort, og ikke like rikt og over-
veldende. Om knoppene tørker inn og faller av, 
vil frukten aldri komme og avlingen utebli.
I vår er det mange barn som skal døpes og ung-
dommer som skal konfirmeres. Det er mange 
grønne skudd, svake grener og skjøre knopper 
som må vernes om av oss voksne. Hver for oss i 
hver familie kan vi gjøre vårt beste for at de skal 
få utvikle seg til de unike individene de er.
Å ta i mot et lite barn ved en synliggjort mar-
kering som dåpen, er  å ønske velkommen den 
lille til familien som skal sørge for mat og daglig 
stell, og å ønske barnet velkommen til sin me-
nighet som kan være der for jenta eller gutten. 
Som et del av fellesskapet rundt familien og som 
tråder i det nettverket som vil være rundt den 
lille, vil den utvidede kirkelige familien kunne 
fungere som verdifulle støttespillere.
«Confirmare» kan vi si er en bekreftelse av då-
pen. Noen steder skjer også «Communion» - ri-
tualer som symboliserer og understreker felles-
skapet vi deler.
Vi i Vestre Toten markerer konfirmantene våre, 
de flotte ungdommene som befinner seg i livets 
mest sårbare fase, der knoppene kan fryse tilba-
ke eller også trives og komme i praktfull blomst. 
I fellesskapet vi har i samfunnet vårt, kan vi alle 
bidra til trygghet, som igjen gir glede og mulig-
het for utfoldelse og en rik blomstring av ung-
domstiden.

Det grønne hjørnet
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Ungdomsdåp på Raufoss
tekst Arild Kjeilen foto privat

Søndag 24. mars var det gudstjeneste med dåp i Raufoss kirke. Det som gjorde 
det spesielt denne dagen var at "dåpsbarna" var en del av årets konfirmantkull. 
Dette ble dåpsdagen til Julie Zafira Draumås Klevan og Guro Valestrand Skolby.

Jeg hadde på forhånd en dåpssamtale med ung-
dommene for å forberede de på hva som skulle 
skje på dåpsdagen deres. Her lagde jeg til et eget 
dåpshefte for at de skulle vite hva som skulle foregå 
i selve dåpshandlingen. Det er jo litt annerledes å 
døpe et spebarn som bæres fram av foreldre og fad-
dere til nå å stå sammen med to ungdommer som 
selv har tatt stegene opp til døpefonten i kirken vår. 

Gudstjenesten den dagen ble lagt opp slik at hele 
konfirmantkullet deltok som en del av deres opp-
legg. Her var det temagudstjeneste rundt dette 
med å ta et valg. At vi her fikk oppleve at Julie og 
Guro gikk fram med at de hadde tatt valget med å la 
seg døpe, var med på å gjøre temaet ganske tyde-
lig. Mange konfirmanter var med på en pantomime 
– teater uten å si noe – prekenteksten ble byttet ut 
med teksten fra Matteus 21, vers 21-28 «Din tro er 
stor». Vi hadde også i gudstjenesten «de 7 retnin-
gers bønn». Her var konfirmanter spredt rundt i kir-
kerommet med en bønn mot alle himmelretninger, 
mot himmel og jord og henvendt mot hverandre. 
Gudstjenesten inneholdt også nattverd der en ser 
de fleste av konfirmantene kommer fram sammen 
med mange andre kirkegjengere.

Etter dåpen har vi nå sittet sammen en liten stund 
og mimret litt tilbake til dåpsdagen, rundt hva som 
skjedde og hva som ledet fram til den dagen.
Hvorfor er du konfirmant?
Julie:  Det føltes riktig. Det er en tradisjon.

Guro:  De andre (mor og andre i familie) har gjort 
det, så dette ville jeg også. Det er jo også godt å 
samle hele familien, og ha en sammenkomst på  
konfirmasjonsdagen.

Hvordan var det for 1 år siden da du meldte deg på, 
og visste at du ikke var døpt?
Guro:  Lurte litt på om alle skulle være tilstede når 
jeg skulle bli døpt. Kunne en kanskje bare komme 
til kirken en onsdag og bli døpt med bare de nær-
meste til stede?
Julie: Visste hva det var å bli døpt i en gudstje-
neste med at storesøster gjorde det samme for fem 
år siden. Allright og koselig å være sammen med 
dåpsselskap etterpå.

De var begge enige om at det var godt å være flere. 
Det ble mindre farlig når de var to som skulle dø-
pes samtidig. Kanskje hadde det være verre viss en 
var alene. Det var også godt å vite på forhånd hva 
en skulle gjøre og hva en skulle si i dåpshandlingen 
med at en fikk et hefte på forhånd der dette stod 
beskrevet.

Hvordan var forberedelsen og selve dåpsdagen?
Guro:  Jeg grudde meg litt da jeg stod bak i kirken 
like før gudstjenesten  begynte. Det var jo mange 
fra skoletrinnet som var der, og andre som så at jeg 
skulle bli døpt. Det gikk jo greit med det hele – var 
litt redd for at det kunne gå galt når jeg skulle tenne 
dåpslyset mitt selv.
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Julie: Jeg snakket med venner og familie på for-
hånd, men var jo litt nervøs før det begynte. 
Det var greit for dem begge at det var i begynnel-
sen av gudstjenesten. Da ble de litt fortere ferdig 
før så mye annet skulle skje i kirken.

Har dere tenkt noe på hvorfor dere ikke ble døpt da 
dere var små?
Julie: Synes det var greit at jeg fikk velge det jeg 
selv ville. Husker jeg spurte om hvorfor jeg ikke var 
døpt da storesøster døpte seg.
Guro: Som liten hadde vi navnefest og jeg skulle få 
velge selv om jeg ville bli døpt.

Skjedde det noe mer på dåpsdagen din?
Guro: Det var litt mat og gaver etter gudstjenes-
ten. Onkel ville bære meg, men han fikk ikke lov. 

Det er jo et poeng å gå opp selv og stå for det val-
get en tar med å bli døpt.

Det er mange som synes denne dagen ble en fin 
dag i kirken. Julie og Guro synes selv det var en 
koselig dag når de nå sitter og ser tilbake på denne 
søndagen i mars. Her er det flere som har kommet 
bort til Julie og Guro og sagt at det var en fin opple-
velse å få se de ble døpt. Venninner har sagt at det 
var tøft gjort å gå opp til døpefonten og bli døpt 
framfor så mange.

«Men det er bare til å gjøre det hvis du skal være 
konfirmant og ikke er døpt!», 
«Det er helt ufarlig!» mente både Julie og Guro som 
en avslutning av samtalen vår.

Dåpssamtalen – fra prestens synsvinkel
Undertegnede ønsker alltid å komme på hjemme-
besøk. I sitt eget hjem er dåpsforeldrene trygge og 
komfortable. Jeg tenker at dåpssamtalen er en slags 
visitas, det handler om å se til dåpsfamilien, glede 
seg sammen med dem over det nye livet. Bli kjent 
med dem, høre hvordan livet er etter at barnet har 
kommet. Vise omsorg for mor, far og søsken. Gi god 
tid og anledning til å snakke om den nye situasjon, 
om alt som er fint, men også det som kan være kre-
vende. Jeg tenker at dåpssamtalen i stor grad hand-
ler om å bygge en relasjon, skape tillit, få god kon-
takt. Ofte blir samtalen overraskende åpen og ærlig 
og mang en gang har dåpsbesøket vært starten på 
mer kontakt.
Videre er dåpssamtalen grei for å skape trygghet 
rundt det praktiske dåpsdagen. Vesentlig at man 
kjenner seg trygg, at man slipper en frykt for ikke å 
kjenne kodene eller gjøre noe galt. Jeg informerer 
også om aktiviteter for småbarnsforeldre som ba-
bysang og informerer om trosopplæringstiltak som 
dåpsbarnet etterhvert inviteres med på.
«Dere som er foreldre og faddere får del i et hellig 
ansvar, dere skal vise omsorg for barnet, be for det 
og lære det selv og be» osv, lyder det alltid ved 
dåp. Jeg slår alltid et kraftig slag for den gode og 

trygge tradisjonen aftenbønn representerer. Lære 
barnet selv å be er viktig. Det er en stor gave å kun-
ne snakke med Gud om alle ting. «Bønn er å tale 
enfoldig med Gud i sitt hjerte»,heter det i en gam-
mel katekisme. Mye og god bærekraft i det å kunne 
snakke enkelt og liketil med Gud om det som ligger 
en på hjertet, denne gaven fikk mange av oss ved 
det at vi lærte å be aftenbønn.
Jeg sier noe om at dåpen fra først til sist handler om 
trygghet. Det handler om å bli satt inn i et forhold 
til han som er Lyset, som vil lyse for oss alle dager 
og alle slags dager. Det handler om å få tilhørighet 
hos den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. 
Flott å høre til hos han som har vært gjennom det  
dypeste mørke som tenkes kan og som har vært 
med på den største oppturen som tenkes kan. Det 
finnes ikke det terreng Jesus ikke kan og vil følge 
oss i. Jeg tilhører Den korsfestede og Oppstandne 
etter dåpen. Da er jeg trygg for alt hva livet måtte 
by på, og jeg er endatil trygg for det som er bak 
død og grav.
Det er alltid hyggelig å komme rundt på dåps- 
samtale.
Takk til alle dere som tar raust og trivelig imot når 
presten kommer!

tekst Dagfinn Follerås, prest i Ås
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Døpte
Ås
Jenny Kristine Dalen
Amalie Johansen Pedersen
Magnus Løken
Alma Marie Gulbrandsen 
  (døpt i Kolbu)
Liam Røisehagen Ljønes

Eina
Johan Andersson
Arve Guttormsen
Mathea Amlien Bjerke

Raufoss
Linus Aannerud Norsted
Sienna Alma Aspelien
Herman Storsveen
Håkon Hestø
Stella Tronsaune Svendsen
Elea Lundhaug-Andersen
Julie Zafira Draumås Klevan
Guro Valestrand Skolby
Adrian Westheim
Sigurd Wiik Pedersen
Helle Marie Hovind 
  (døpt i Biri kirke)
Sofie Rødningsby Solum

Døde
Eina 
Mary Hansen f.1929 
Else Grumheden f.1931 
Inger Kveen f.1933
  
Ås
Lisbeth Ødegård f.1963
Reidun Astrid Kvikstad f.1929
Håkon Oddvar Kolstadbakken
  f.1943
Trond Håkenstad f.1956
Lillian Helene Kleven Bygstad
  f.1965
Inger Kristine Sivesindtajet 
  f.1933
Asbjørn Olav Sveen f.1935
Johnny Ødegård f.1960
Marit Helene Liereng f.1943
Erling Alm f.1926
Aleksander Haug f.1986
Liv Bakken f.1931
Einar Tufte f.1949
Aslaug Aas f.1922

Raufoss
Odd Brovold f.1932
Per Tore Daarstad f.1948
Odd Arne Bjørnstadjordet 
  f.1958
Kai Morten Nordby f.1966
Aase Dagny Tonning Eide 
  f.1927
Bjørn Ivar Olsen f.1937
Elida Brustuen f.1948
Arvid Valheim f.1926
Kåre Østenseth f.1943
Rune Rønning f.1962
Arnhild Sylvia Gundersen f.1938
Thorleif Birkeland f.1936
Berit Bådstad Hansson f.1941
Povl Sørensen f.1930

Slekters gang

Forhåndsstemming
Nå er det snart tid for kirkevalg. Her skal det velges nye lokale  
menighetsråd og regionale bispedømmeråd. Valgdagene er 
søndag 8. og mandag 9.september. Er du forhindret fra å 
stemme disse dagene har du muligheten til å avgi forhånds-
stemme. Dette foregår ved menighetskontorene på Reinsvoll 
og Raufoss i tidsrommet 
tirsdag-torsdag kl.10-14 fra tirsdag 13.aug til torsdag 5.sep. 

Presentasjon av valglistene og mer info om Kirkevalget 2019 
kommer i neste nummer av Ved kirkeporten.
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Vårens salme

N 240 Måne og sol
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Unsplash

«Måne og sol» er en salme som brukes i mange sam-
menhenger i kirken, spesielt i gudstjenester for barn 
og unge, blant annet i konfirmasjonstiden, men den 
synges også i både dåp, begravelser og vielser.  
Teksten er skrevet av Britt Gerda Hallquist (1914-
1997), som var en svensk teolog, poet, forfatter, sal-
medikter og oversetter. Hallquist avla filosofisk em-
betseksamen i Lund og ble æresdoktor ved Lunds 
Universitets teologiske fakultet i 1983. Hun skrev 
bøker for både barn og voksne, oversatte Goethe 
og Shakespeare, og hun mottok en rekke priser og 
stipender. Hallquist har skrevet teksten til hele seks-
ten salmer i salmeboken, hvor hun i tillegg har over-
satt én.
Melodien er skrevet av Egil Hovland (1924-2013), 
som var korleder og organist, og en av Norges mest 
produktive samtidskomponister. Han har kompo-
nert melodien til hele sytti salmer i salmeboken, og 
Hallquist sendte for øvrig en rekke av sine tekster 
til Hovland for å få de melodisatt. Produksjonen 
omfatter symfoniske verk, kammermusikk, korverk, 
konserter, opera og kirkemusikk (bibelspill, kirke-
balletter og liturgisk musikk). Hovland studerte hos 
Sandvold og Brustad ved Oslo Musikkonservatori-
um, hvor han tok eksamen i kirkemusikk, i tillegg til 
videre studier i København, Tanglewood og Firenze. 
Hovland var mangeårig organist i Glemmen kirke i 
Fredrikstad og ble kommandør av St. Olavs Orden 
for sin innsats for norsk musikkliv.
I følge Hovland selv kom melodien på «Måne og 
sol» til ham i form av en slags åpenbaring; Han var i 
sorg over å ha mistet sin gode venn Olaf Hillestad. 
Da han stod i studioet i Glemmen kirke og leste den 
nyankomne teksten på «Måne og sol» fra Hallquist, 
og samtidig så på bildene av de unge kappekled-
de barnekorene på veggene i kirken, «løsnet» de 
unge sangerne ut fra bilderammene og svevde ut i 
rommet som små engler. De «landet» på notearket 
hans som noter der og da, melodien var klar, og det 
eneste han trengte å gjøre var å renskrive det!
Denne utrolige historien er med på å gjøre «Måne 
og sol» til en helt spesiell salme, men Hovlands 
melodiske «åpenbaring» kan kanskje også forklare 
hvorfor salmen synges så ofte i våre kirker.

2. Jesus, Guds Sønn, død på et kors
for alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her,
Herren vår Gud vil vi takke.

Omkved

3. Ånden, vår trøst, levende, varm
og hellig og sterk, taler om Gud,

bærer oss frem dag etter dag.
Herren vår Gud vil vi takke.

Omkved
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

NORMISJONSMØTER
Kirkekjeller`n, Raufoss kirke.
Tirsdag 28.mai kl.18.00: 
Grillkveld hos Mari og Arnt 
Grimsbø.
Etter sommeren starter vi igjen 
tirsdag 24. sept kl.19.00.
Følg med på oppslagstavla ved 
Raufoss kirke.

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter kl. 12.00 
en onsdag i måneden.Ta med 
en liten ting til utlodning. 
14/8 Torunn og Ingvar Hansen
11/9 Dagfinn Follerås
9/10 Eva og Hans Gjesdal
13/11 er det trekningen av det 
store lotteriet. Klara Myhre. 
Vi begynner med bevertning av 
god formiddagsmat. Utlodning, 
opplesning, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkommen. 
Hilsen Margrethe Diakon og 
gode hjelpere i Ås menighet.

DAGSENTERET PÅ EINA
Mandager på Helsehuset på 
Eina. Lunsj og middag for 70kr. 
Trim og sosialt samvær.
13. 20. og 27. mai.
3. og 17. juni 
Etter sommerferien starter vi: 
19. og 26. august.
2. 9. 16. 23. og 30.september

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
vi starter fra Ås menighetssenter 
kl.12.00. Etter gåturen tar vi en 
kopp kaffe og hygger oss. 
15. og 22. mai
5. og 12. juni
21. og 28.  august
4. 18. og 25. september
2. 16. og 23. oktober
Velkommen til alle!

Oppslagstavla
SPRELL LEVENDE
ca 5 år og oppover. 
Samlinger i Kirkekjeller`n, 
Raufoss kirke annenhver 
torsdag 17.30 – 19.00.
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat
Mulighet for en kaffe-/tekopp 
og uformell prat for foreldre (og 
småsøsken) som følger barna. 
Første samling etter sommeren: 
torsdag 12. september. 

FORMIDDAGSTREFF 
I Kirkekjeller`n, Raufoss kirke 
første mandag i måneden 
kl.11 - 13.
Treffene til høsten er:
2.sept, 7.okt, 4.nov, 2.des.
Vi spiser formiddagsmat 
sammen, synger, har utlodning 
og andakt. 

Arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl. 12.00.
Unntatt når det er pensjonistfo-
rening. 
Datoer denne våren;
2. 9. og 16. mai.
6. og 13. juni.
15. og 29. august.
5. 12. og 19. september.
3. 10. 17 og 31. oktober. 
(Biskopen kommer) 
7. 14. og 28. november. 
5. desember.

Arr: Diakoniutvalget på Eina

FYRVERKERIKONSERT  
med Vestoppland Kammerkor i 
Raufoss Kirke 17. mai kl.22.00 
Hjertelig velkommen!

JUBILEUMSKONSERT  
med Fyrverkeriet Kulturskole i 
Raufoss kirke søndag 6. juni 
kl.19.00. Hjertelig velkommen!

SPRÅKKAFÉ 
Raufoss menighet ønsker å bidra 
til integrering av nye bosatte på 
Raufoss.

Lørdag 25. mai har Språkcafeen 
sesongavslutning på Lunde 
gårdsbarnehage.
Vi skal grille, hilse på dyrene 
og leke sammen. Ingen værfor-
behold.  Vi møtes ved parkerings-
plassen nedenfor rådhuset kl. 
10.45. og kjører sammen oppover 
til barnehagen. 

Lørdag 31. august møtes vi i 
parken ved Raufoss kirke ved 
menighetene på Raufoss sin stand 
og blir med på frivilligdagen. Det 
er fra kl. 12.00.

Datoene videre utover høsten blir; 
28. september, 19. oktober., 16. 
november og 7. desember. Kl. 
11.00 på frivillighetssentralen, 
Raufoss.

AVSKJEDSGUDSTJENESTE  
kantor Kolbjørn Teien går av med 
pensjon etter 45 år på orgelkrak-
ken. Velkommen til Raufoss Kirke 
16. juni kl.11.00. Samling med 
kirkekaffe i kirkekjelleren etter 
gudstjenesten.
Hjertelig velkommen!

FORHÅNDSSTEMMING  
til Kirkevalget 2019 kan gjøres 
ved menighetskontorene på 
Reinsvoll og Raufoss.
Tirsdag-torsdag kl.10-14
Fra 13.august til 5.september


