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Når alt snus på 
hodet
I forrige menighetsblad hadde vi fokus på felles-
skapet, og at man kanskje skulle våge seg ut på en 
digital faste i fastetiden. Så ble alt snudd på hodet, 
og digitale møter var nærmest eneste måten å treffe 
andre mennesker på. Det har slått meg flere ganger 
den siste tiden hvor mye positivt som ligger i de mu-
lighetene vi faktisk har. Lærere har kunnet ha daglig 
kontakt med elevene som har vært hjemme, både 
med tekst, lyd og bilde. Barnehager har kunnet lage 
samlingsstunder på nett. Besteforeldre har hatt an-
ledning til å både se og høre barnebarna sine via 
FaceTime, Skype og lignende plattformer. Og kirka 
har opprettholdt et tilbud om et åndelig fellesskap 
med regelmessige videoandakter. Men som diakon 
Solveig Haugen Tusvik sier på side 18, håper jeg 
også at vi snart får lov til å holde mennesker i hånden 
igjen, og være fysisk til stede for dem og sammen 
med dem. Nå går kirka mot en gradvis åpning av 
kirkerommet. I dette nummeret kan du lese mer om 
hvordan denne tiden har vært, og litt info om hva 
som kommer. Til sist; husk å fortsatt vaske hender, 
holde avstand, og er du syk - hold deg hjemme.

V E L K O M M E N

R E D A K S J O N E N

RAUFOSS MENIGHETSKONTOR 
Kirkevegen 4, 2830 Raufoss. 
Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Brita Marie Heggelund 
- menighetssekretær/daglig leder Raufoss
bh936@kirken.no  |  960 98 320 / 410 17 952

Arild Kjeilen - sokneprest Raufoss
ak952@kirken.no  |  960 98 326 / 996 47 857
Solveig Haugen Tusvik - diakon Raufoss    
sh588@kirken.no  |  960 98 325 / 909 82 114
Erik Torp - kirketjener Raufoss
et754@kirken.no  |  960 98 327 / 958 74 000
Sindre Hovland - kantor Raufoss     
sh245@kirken.no  |  960 98 324
Åsmund Dannemark - menighetspedagog   
ad677@kirken.no  |  960 98 323
Jørund Grimstveit - leder Raufoss menighetsråd    
jorgrim@online.no  |  415 10 005

ÅS OG EINA MENIGHETSKONTOR 
Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 Reinsvoll. 
Kontortider: tirsdag – torsdag kl 10-14
Hilde Torkehagen Skumsrud 
- menighetssekretær/daglig leder Ås og Eina
ht436@kirken.no  |  960 98 330 

Berit Rinde - sokneprest Eina      
br457@kirken.no  |  416 09 418 
Dagfinn Follerås - sokneprest Ås    
df592@kirken.no  |  960 98 334 / 412 66 095 
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina   
mv934@kirken.no  |  960 98 332 / 916 46 131 
Håvard Amlie - kirketjener Ås      
ha644@kirken.no  |  960 98 337 / 909 35 407
Øystein Guttormsen - kirketjener Eina    
og398@kirken.no  |  960 98 338 / 922 40 104
Gunnhild Hauge Bjørdal - kateket Ås og Eina     
gh995@kirken.no  |  960 98 333 / 991 07 488 
Anne Karin Gresbakken - kantor Eina    
ag459@kirken.no  |  482 23 793
Oskar-Magnus E. Stende - organist/menighetsmusiker Ås  
oe595@kirken.no  |  922 66 391 
Lars Arne Mjørlund - leder Eina menighetsråd   
larsarne@mjorlund.no  |  958 01 232
Ole-Jakob Dyrnes - leder Ås menighetsråd     
oljdyrne@online.no  |  977 06 318

VESTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. 
Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Gunnstein Endal - kirkeverge       
ge878@kirken.no  |  960 98 321 / 920 42 659
Kari Tromsaasen Rian - sekretær (tirs-tors 09-14.30)   
kr685@kirken.no  |  960 98 322
Einar Solbrækken - driftsleder      
es829@kirken.no  |  960 98 319 / 908 88 929
Gunnhild Hauge Bjørdal - leder for Trosopplæringen  
gh995@kirken.no  |  960 98 333 / 991 07 488
Ole-Jakob Dyrnes - leder fellesrådet    
oljdyrne@online.no  |  977 06 318

M E N I G H E T E N E  I  V E S T R E  T O T E N

k i r k e n . n o / v e s t r e t o t e n
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VI SKAL MØTES

Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en 
smekkfull kafe,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge 
og le.

Vi skal gi til hverandre 
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og 
vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bære byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.

Hans Olav Mørk

2500% 1,5 millioner brukere har per 5. april sett videoene som Den norske 
kirke har lagt ut. Det er en økning på nesten 2500%.

Kilde: nrk.no

Informasjon rundt gjenåpning av kirkene
Tekst Gunnstein Endal 

Torsdag 8. mai var det et møte mellom Kirkerådet, KA, 
Bispemøtet, Kirkevergelaget, proster og kirkeverger hvor 
veien mot en gradvis gjenåpning av kirkene ble lagt. Det å 
skulle åpne opp igjen kirkene, mens smitte fortsatt spres i 
samfunnet, er krevende. Kirken er fortsatt en del av dugna-
den, og skal gjøre sitt for å hindre smitte. Helse og sikker-
het skal fortsatt komme først. Flere møter er planlagt for å 
behandle videre fremdrift og detaljer rundt dette. 

Først ut blir oppstart av ordinære gudstjenester i alle kir-
kene i Toten prosti fra og med søndag 24. mai. Det vil i 
første omgang ligge begrensninger på antall besøkende 
samtidig i kirkene. Raufoss kirke og Ås kirke får et tak på 
maks 50 personer, utenom ansatte. For Eina kirke er taket 
satt til maks 36 personer. Øvrige samlinger i menighetshus, 
kirkekjeller og helsehus er ikke omfattet av dette. Informa-
sjon om oppstart av formiddagstreff, babysang, torsdags-
kaffe m.m. kommer senere.

Fremdriften det nå planlegges for forutsetter at alle brik-
ker faller på plass vedrørende nødvendig utstyr og infor-
masjon, bemanning av frivillige, opplæring av ansatte og 
de til enhver tid gjeldende retningslinjene som blir gitt fra 
myndighetene.

Vi gleder oss over at flere av våre tilbud nå kan åpnes igjen, 
og ønsker velkommen til feiring av gudstjenester i de tre 
kirkene våre her i kommunen. Oppmøte på gudstjeneste 
forutsetter selvfølgelig også at du som kirkegjenger er frisk.

Se gudstjenesteliste side 10-11 og baksiden av 
bladet for henvisning til hvor du finner informa-
sjon om hva som skjer i kirkene våre fremover.
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Raufoss kirke med 
samme takhøyde

Tekst og foto Gunnstein Endal 
Kirka har klart seg med det samme taket i over 80 år, nå er
tiden inne for å skifte teglsteinen. Eina kirke fikk nytt tak i 
fjor, nå er det hovedkirkas tur. Arbeidet med å rigge stillas 
startet like etter påske, og innen sommerferien skal jobben 
være gjort. Da skal ny, rød takstein være på plass sammen 
med nye beslag og takrenner. Det gamle taket har de siste 
årene smuldret opp, noe av steinen har falt rett ned på bak-
ken, og mer har fulgt de årlige takrasene. Alvoret kom for 
dagen for et års tid siden, og det resulterte i første omgang 
i at veien rundt kirka ble avstengt. Etter diverse tekniske ut-
redninger, et kommunestyrevedtak og en anbudsrunde var 
det nå klart for «oppgraderingen.» Som en følge av dette 
arbeidet prøver vi nå å legge alle begravelser på en dag pr. 
uke, primært på fredager.
Det var Syljuåsen AS som vant oppdraget, og som nå sørger  
for nytt tak. Litt avhengig av hvor mye «rusk» som dukker 
opp underveis vil sluttregninga ende opp et sted mellom 
2,5 og 3 millioner kroner.

A K T U E LT

Kirkegårdsdugnad på eget initiativ
Det meste av fellesaktiviteter er for tiden lagt på is. Dette 
inkluderer også den årlige dugnaden på kirkegårdene i 
kommunen. Behovet for å rydde opp litt var derimot ikke 
mindre av den grunn. I den anledning oppfordret kirke-
vergen og kirketjenerne i Vestre Toten folk om å gjøre en 
dugnadsinnsats hver for seg. Driftsleder Einar Solbrækken 
kan bekrefte at ting nå er i rute. Han takker for innsatsen, 
og oppfordrer til å fortsette det gode stellet. På Eina er de 
allerede i gang med å klippe gresset.

Foto: arkivfoto, Bjarne Kjartan Thaule
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Hva styrer våre valg?
– og hva vil vi skal styre våre valg? Kan vi ta mer kontroll over valgene?

Denne våren skulle jeg ha besøkt Raufoss menighet 
sammen med mine gode venner sangeren Anne Vada og 
pianisten Thor-Erik Fjellvang. Slik gikk det ikke. Koronaviru-
set kom i veien. Jeg lover at vi skal ta det igjen!
 
En av de tingene jeg hadde lyst til å filosofere rundt den 
kvelden, blir nesten litt komisk – og tragisk – i lys av årsaken 
til at vi ikke kunne komme: «Hva styrer egentlig våre valg?» 
For dette valget om ikke å komme, ble styrt av noe full-
stendig annet enn meg selv, noe helt utenfor min kontroll: 
En viruspandemi som ingen av oss har skylden for, og som 
ingen av oss kunne vite skulle komme.

Så altså: Noen ganger styres våre valg utenfra, og all ver-
dens etikk og verdier kan ikke gjøre noe med det. Noen 
ganger er det imidlertid fristende å trekke den logikken for 
langt og si at alt vi gjør, er styrt av noe utenfor oss selv. 
Kanskje sier vi at «Jeg hadde ikke noe valg» eller «Ja, men, 
alle de andre gjør det jo» eller «Jeg fikk så veldig lyst» eller 
«Det var ikke min feil». Og så slutter vi gradvis å ta ansvar. 
 
Det er da spørsmålet blir så viktig: Hva styrer egentlig våre 
valg? Og hva vil vi skal styre våre valg? Kan vi ta mer kon-
troll over valgene? La oss lage en liste over noen verdier 
som kan og bør fungere som styrende for handlingene 
våre:

Tro.
Håp.

Glede.
Alvor.

Moderasjon.
Omsorg.

Kjærlighet.

Hvorfor akkurat disse ordene? Jeg kunne ha valgt mange 
andre, men dette er ord som får oss til å tenke igjennom 
ikke bare hva vi gjør, men like mye hvem vi er. Klarer vi å 
være mennesker som viser kjærlighet og omsorg både mot 
oss selv og andre? Klarer vi å ta vare på gleden uten å miste 
alvoret? Klarer vi å tenne håp i mørket? Klarer vi å være 
«moderate» eller «måteholdne» nok til å gi plass til andre 
hensyn enn dem som tjener oss selv? Og klarer vi å holde 
fast ved troen på at det å være menneske er noe enda mer 
og enda større enn det fysiske i denne verden, med alle 
dens koronavirus og andre utfordringer?

For all del, vi mennesker er feilbarlige. Og noen ganger 
blir vi så drevet av sinne, frykt eller begjær at vi ikke klarer 
å gjøre det vi vet er viktig. Derfor trenger vi nåden. Men 
dersom vi klarer å finne gode ord og verdier som vi kan 
prøve handlingene våre mot, så kan vi kanskje også bli mer 
bevisste rundt hva det er som faktisk styrer de handlingene. 
Og da kan vi faktisk velge bedre og ta bedre vare på oss 
selv, menneskene rundt oss og naturen.

Når vi har konsert, pleier Anne å synge Joni Mitchells  
nydelige «Both Sides Now». Den handler om å se livet og 
tingene rundt oss fra flere sider og ikke bare godta ting 
akkurat som de er. Klarer vi det, kan vi kanskje også se stor-
heten i det skaperverk vi er en del av, og se de gode verdi-
ene som vi ønsker skal styre våre handlinger, endog midt i 
koronakrisens tid.

Vi sees!

R E F L E K S J O N

Klarer vi å være "moderate" eller 
"måteholdne" nok til å gi plass til  

andre hensyn enn dem som  
tjener oss selv?

HENRIK SYSE | 54 år - forsker, forfatter, filosof og  
        søndagsskolelærer

Aktuell som foredragsholder i regi av diakonirådet i  
Vestre Toten, men i påvente av at dette arrangementet 
kan holdes ble han enn så lenge utfordret til å komme 
med noen tanker gjennom menighetsbladet
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Tekst Bjarne Kjartan Thaule 

Med stengte kirker og en påskehøytid som stod for døren måtte kirka tenke nytt. 
Det er menigheter i Norge som allerede er veldig aktive på nett, blant annet med 
strømming av gudstjenester. Dette gjelder derimot et fåtall, men nå måtte alle kaste 
seg rundt om de skulle kunne gi medlemmene sine et tilbud, inkludert kirkene i 
Vestre Toten.

Da myndighetene kom med restriksjoner for hvor mange 
mennesker som kunne samles på samme sted, gikk dette 
hardt ut over aktiviteten i kirkene over hele landet. Dette 
førte i praksis til at all aktivitet ble innstilt og man ble tvun-
get til å tenke litt alternativt. Dette skjedde også like før 
påske hvor arrangementene tradisjonelt står i kø i kirkene 
våre. Kirketjeneren i Ås, Håvard Amlie, ble satt på saken 
med å få kirkene i Vestre Totens tilbud ut på nett. Når han 
i tillegg er onkel til en internasjonalt anerkjent filmregissør, 
har ting virkelig lagt seg til rette for et bra resultat. Peter 

Theisen Amlie, sønn av Håvards eldre bror, bor og jobber i 
Oslo. Han blir intervjuet via Skype fra leiligheten sin i Oslo, 
hvor han nå er tilbake. Der sitter han i karantene, men har 
ingen problemer med å fortsatt bidra med klipping og pro-
dusering av filmene, som Håvard nå har fått hele den prak-
tiske jobben med.

 - Det var jo litt tilfeldig hvordan dette ble til. Jeg valgte å 
reise hjem, for jeg skjønte at å sitte inne her i Oslo kunne bli 
litt kjipt, at jeg kunne finne på å gå på veggen til slutt. Så 
da bestemte jeg meg for å reise hjem til mamma og pappa. 
Det begynte med et Håvard spurte meg om jeg hadde et 
kamera, men det har jeg egentlig ikke. Jeg solgte kameraet 
mitt til naboen vår oppe på Toten for noen måneder siden. 
Det fikk vi låne, og så fant jeg et stativ i kjelleren. Det var 
litt sånn at vi henta fram det vi hadde, og jeg fant ut at jeg 
kunne like godt være med, noe som har vært kjempehyg-
gelig. Jeg har fått mye mer tid med onkelen min enn det 

HÅVARD AMLIE | kirketjener i Ås
52 år, fra Bøverbru.

PETER THEISEN AMLIE | filmregissør
22 år, fra Bøverbru, bor i Oslo.

Filmandakter på Amlie-måten

P O R T R E T T E T
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jeg ellers får, og vi er litt samme typen, tror jeg. Både han 
og jeg og pappa er jo litt sånn at vi har den kunstneriske, 
kreative biten. Selv om det «bare» er en andakt i en menig-
het hvor sikkert mange ikke nødvendigvis merker forskjel-
len på ett eller to kameraer, så har Håvard og jeg syntes 

det har vært gøy å fikle litt med teknologi, og å gjøre det 
så ordentlig og profesjonelt som mulig. Og det tror jeg nok 
er litt sånn Amlie-tankegang, som jeg tror vi har i fra farfar. 
Han skulle alltid gjøre alt veldig ordentlig, uansett hva det 
var, så skulle det være bra. 

At det er litt Amlie-måten at ting blir gjort ordentlig og at 
de er kreative folk bekreftes også av Håvard. – Ja, det er 
nok det, men det er greit at man får brukt det til noe vet-
tugt. Man kan være så flink man vil til forskjellige ting, men 
det bør komme til nytte for tredjepart eller andrepart, at 
man ikke bare har dette for seg selv. Det er først når man 
gleder andre at det er noe vits at man driver med det. Hå-
vard kan også fortelle at det var stor suksess med videoen 
som ble spilt inn i Eina kirke med Gunda Marie Bruce. - 
Nå ble ikke videoopptaket så godt, men det var bra lyd 
på henne. Det er veldig viktig. Bildet har ikke så mye å si, 
men at det låter dårlig - det er ikke bra, man må gjøre det 
ordentlig. Når det er profesjonelle folk som bidrar på disse 
innspillingene våre, så har det litt med respekten både for 
dem og de som skal høre på. 

At Håvard også er en mann med flere talenter kommer blant 
annet fram etter en innspilling av en trosopplæringsvideo 
i Ås kirke. Før det lukkes og låses setter Håvard seg ned 
ved flygelet og spiller «Jeg folder mine hender små» som 
han nettopp filmet. Det utvikler seg etter hvert til en aldri 
så liten medley som inkluderer standardlåten «Fly Me to 
the Moon» og Michael Jacksons «Human Nature». Håvard 
er også blitt kjent for å være mannen bak timeslaget fra 
kirkeklokkene på Raufoss etter at Raufoss fikk bystatus, og 
han satte også kirkeklokkene i sving i Ås kirke da den lokale 
hoppstjerna vår, Maren Lundby, tok OL-gull i Pyeongchang 
for et par år tilbake. På spørsmål fra OA den gang svarte 
Håvard at «dette er noe vi gjør hver gang noen i bygda tar 
OL-medalje». Det hele ble streama live på Facebook. Så at 
det er nettopp Håvard som er satt i sving for å få kirka på 
nett er kanskje bare rett og rimelig. Rett og rimelig er det 
vel kanskje også at kirka tar i bruk digitale hjelpemidler i 

2020. - Man blir jo litt tvunget, får litt press, og så skjønner 
de (kirken, red.anm.) nok at dette er noe de kan ta i bruk 
uten at det er unntakstilstand også, så det er sikkert en god 
erfaring vil jeg tro, sier Peter.
Med sin bakgrunn og utdanning har Peter også forutset-
ningene på plass for å få til et bra sluttprodukt. - Jeg har jo 
utdanning innen filmproduksjon. Men så er det også lenge 
siden jeg har vært den som jobber med kamerateknikk. 
Jeg jobber som filmregissør, og har et helt team med meg. 
Jeg står på siden og instruerer i hvordan alt skal komme på 
plass, så det var litt sånn «back to my roots». At man var 
tilbake til å gjøre alt selv. Alle filmskapere begynner alene, 
med et kamera og må styre med alt selv. Og det er jo vel-
dig gøy det, og jeg tror det er litt fint å holde litt på den 
bakkekontakten. 

Sammen med Marie Ulven, mer kjent under artistnavnet 
«Girl in Red», spilte han inn en musikkvideo i 2018 som i 
skrivende stund har nærmere 15 millioner visninger. Dette 
har gjort at han har slått seg opp og fram som musikkvi-
deo-regissør, også internasjonalt. Han er i kontakt med 
Sony Tyskland, og har jobbet med et stort plateselskap i 

Foto: pressefoto, Peter Theisen Amlie

P O R T R E T T E T

Vi syns det har vært gøy å fikle litt 
med teknologi, og å gjøre det så  

ordentlig og profesjonelt som mulig.
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Nederland. I jula var han i USA og lagde en video for den 
amerikanske artisten Cassidy King. Hun var også nylig på 
Toten, hvor de spilte inn to videoer i fullt snøvær, men de 
måtte kaste seg rundt og kjøpe nye flybilletter til henne, 
slik at hun kom seg hjem før Trump stengte grensene. Så 
kontrastene blir store til visningstallet på videoene han nå 
produserer for kirkene i Vestre Toten. - Jeg tar meg ikke 

noe høytidelig, men jeg merket at det er jo litt kontrast 
å skulle gjøre fem digitale andakter på en dag, satt opp 
mot alle de veldig spennende greiene jeg har fått gjort 
de siste årene. Alt fra å produsere en musikkvideo, til å 
ha musikkvideopremierer. Det er to forskjellige verdener. 
I denne bransjen blir det veldig mye fest og stas, og alt 
skal være så flott og fint og premierer her og der. Men det 
å kunne komme litt nedpå jorda og kunne lage noen hyg-
gelige andakter, som jeg vet at for eksempel gamle folk på 
et gamlehjem kan nyte, det gir litt perspektiv, og det har 
føltes veldig meningsfullt. Jeg er jo troende, så det å kunne 
være i kirka og få tid til å tenke på sånt, og omfavne det litt, 
var også veldig fint. Jeg har vokst opp i en kristen familie, 
og mamma og pappa har vært en bidragsyter i Ås så lenge 
jeg kan huske. Før gikk jeg og tenkte at jeg ikke var god 
nok kristen. Jeg gikk ikke nok i kirka, jeg ba ikke nok, men 
den tankegangen har jeg klart å legge fra meg litt. Det fins 
ikke noe som heter bra nok kristen, eller riktig kristen. Det 
holder å tro. Man er god nok som man er. Jeg har jo litt 
historie med identitet, jeg er transperson og bytta kjønn for 
noen år tilbake, og har en historie som ofte har vært disku-
tert i konservative miljøer, men det har vært helt fantastisk 
med familien min og også med menigheten. Jeg kjenner jo 

på en måte alle prestene tilbake i tid, og jeg vet at de vet 
hvem jeg er og hva jeg har vært gjennom, og har opplevd 
en veldig fin aksept. Jeg har hatt mye vanskelige ting opp i 
gjennom i livet mitt, men min tilknytning til menigheten og 
til tro har alltid vært veldig stabil. Det tenker jeg har vært 
fint å ha med seg gjennom alle de tøffe taka man skal ta.

- Jeg kunne aldri blitt på Toten for å jobbe med film. I Nor-
ge så må du helst være i Oslo, men etter at jeg flytta har 
jeg satt mye mer pris på Toten. Når man kommer hjem litt 
mer sjelden, setter man også mer pris på det. Jeg er veldig 
glad i å komme opp dit og få en pause, for det er ganske 
mye mas i den bransjen jeg er i, og det er mye mas i byen 
også, så det er et deilig avbrekk en gang i blant.

Dette har kirka i Vestre Toten nytt godt av i tida som har 
vært, og selv om Petter i skrivende stund sitter i karantene, 
er ikke det noen hindring for å fortsatt bidra med redige-
ring av filmer. Kirka i Østre Toten har også bedt om bistand 
fra Amlie-gutta.

Foto: Anders Hveem Foto: Peter Theisen Amlie

Det fins ikke noe som heter bra nok 
kristen, eller riktig kristen. Det hold-
er å tro. Man er god nok som man er.

Les om de foran kameraet
Noen av de som bidro foran kameraet forteller 
litt om sin opplevelse. Hvordan var det å holde 
andakt i en tom kirke? Er det digitale menighets-
arbeidet noe de tror kirken kan og bør fortsette 
med? Les om Lewi Bergrud, Sindre Hovland og 
Solveig Tusvik sine tanker om dette på side 18.

P O R T R E T T E T
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid
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T O R S D A G  2 1 . M A I
Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19-20

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  2 4 . M A I
Søndag før pinse
Joh 15,26-27

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.18.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  3 1 . M A I
Pinsedag
Joh 20,19-23

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

M A N D A G  1 . J U N I
2. pinsedag
Joh 16,5-11

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Berit Rinde

S Ø N D A G  7 . J U N I
Treenighetssøndag
Matt 28,16-20

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 4 . J U N I
2. søndag i treenighetstiden
Matt 3,11-12

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11.00
Høymesse
Berit Rinde

S Ø N D A G  2 1 . J U N I
3. søndag i treenighetstiden
Luk 14,15-24

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

Gimle sykehjem kl.11.00
Gudstjeneste
Vikar

Løndalstranda kl.11.00
Fjordmesse
Berit Rinde

S Ø N D A G  2 8 . J U N I
4. søndag i treenighetstiden
1 Kor 9,24-27

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  5 . J U L I
5. søndag i treenighetstiden
Matt 7,15-20

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  1 2 . J U L I
6. søndag i treenighetstiden
Luk 5,1-11

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  1 9 . J U L I
7. søndag i treenighetstiden
Luk 15,1-10

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Vikar

Eina kirke kl.11.00
Høymesse
Berit Rinde

S Ø N D A G  2 6 . J U L I
8. søndag i treenighetstiden
Matt 6,19-24

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 . A U G U S T
9. søndag i treenighetstiden
Rom 8,31-39

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

Rognlia kl.11.00
Sætermesse
Berit Rinde

S Ø N D A G  9 . A U G U S T
10. søndag i treenighetstiden
Luk 5,27-32

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Vikar

G U D S T J E N E S T E R

Her er gudstjenestelista for tiden fremover. Alle arrangement er 
foreløpig begrenset til 50 personer i Ås kirke og i Raufoss kirke, 
og 36 personer i Eina kirke. Følg med på eventuelle endringer på 
oppslag på tavlene ved kirkene, på nettsida kirken.no/vestretoten 
og på Facebook-gruppene til de ulike menighetene.
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S Ø N D A G  1 6 . A U G U S T
11. søndag i treenighetstiden
Matt 23,37-39

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 3 . A U G U S T
12. søndag i treenighetstiden
Matt 6,24-34

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

Ønsker du å gi en gave til menighetsarbeidet:

S Ø N D A G  3 0 . A U G U S T
13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14-30

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Høymesse
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11.00
Høymesse
Berit Rinde

Eina

Ås

Raufoss

88085

80774

82822

2050.09.47854

Kontonummer

2050.09.05647

2050.09.20069

S Ø N D A G  6 . S E P T E M B E R
Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.19.00
Kveldsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 3 . S E P T E M B E R
15. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 38-48

Stenberg kl.11.00
Friluftsgudstjeneste
Dagfinn Follerås, Arild Kjeilen og 
Gunnhild Hauge Bjørdal

Eina kirke kl.11.00
Høymesse
Berit Rinde 

G U D S T J E N E S T E R

Konfirmasjon 2020
Konfirmasjonene for 2020 kullet er flyttet til 
høsten. Datoene for konfirmasjon blir:
Raufoss  26. og 27. september
Eina  4. oktober
Ås  3. og 4. oktober

Denne våren gjennomføres undervisningen digi-
talt og vi håper å kunne møte konfirmantene ute 
i små grupper i løpet av juni. Vi håper også at 
vi kan ha en samling eller to til høsten før selve 
konfirmasjonen.Vi gleder oss til konfirmasjoner til 
høsten, og til å se dere igjen.

Konfirmantene 2021 vil i løpet av juni få tilsendt 
informasjon om konfirmantåret 2021, og det vil 
åpnes for påmelding rundt 15.juni. Konfirmant-
året vil starte opp i november/desember 2020.

En hilsen fra diakonene
Vi håper å komme i gang med våre faste arrange-
ment og samvær i diakonien etter sommerferien. 
Disse «annerledes-ukene» med Korona-pandemien 
har fått oss til å savne det å kunne møtes ansikt til 
ansikt. Men vi får holde fast på håpet om bedre  
tider!
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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

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

Oppussing på Skogstad Leirsted
Da Norge ble stengt 12.mars, ble det plutselig mye ledig tid 
for spesielt noen pensjonister. Ikke skulle vi passe barnebarn, 
det ble bråstopp i alle aktivitetene som vi var en del av.
Da var det godt å kunne bruke tid og krefter til noe nyttig 
på Skogstad leirsted. Branntilsynet hadde vært på befaring 
og lagt noen føringer, og det var planlagt dugnad de siste 
tre ukene før påske.  Dette ble det ikke noe av. Men noen få 
valgte å «isolere seg» der på dagtid. Alle overnattingsrom er 
blitt malt med flammehemmende maling i tak og på vegger 
og lagt nytt gulv. Flammehemmende gardiner er blitt sydd. 
Korridoren langs rommene er malt i en lys farge, og det skal 
legges nytt gulv der også. Dagligstua med plass til forskjel-
lige spill har fått nytt gulv, og den er blitt malt i en behagelig 
og moderne farge.
Når det blir anledning til å dra på leir igjen – SPRELL – leven-
de leir, Action-leir, Familie-leir og andre arrangement – blir 
det et nytt Skogstad som møter deltakerne.

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!
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En voksende spire
tekst og foto Veslemøy Linde

Vinterens kalde klo skulle til å slippe taket. Etter lange, bit-
ende og mørke kvelder ville vi være ute og nyte kaffe latte 
med venninnen, handle gave til bestemor, besøke kusine 
som hadde fått baby og å treffe venner på treningssen-
teret. Planene våre var klare og skinnende; man skulle ta 
eksamen og fagprøve, noen skulle ta førerkortet og en an-
nen få gjennomføre den reisen han hadde spart til de siste 
tre årene. 
Men et lite virus med taggete overflate endret planene 
våre både på kort og lengre sikt. Lammende som en ner-
vegift ble det på samfunnet vårt, og unntakstilstand og 
stillstand var resultatet. Plutselig var det ikke anledning til 
å avlegge eksamen, bilen ble stående i garasjen og den 
planlagte reisen ble umulig. Hele livet føltes med ett kan-
sellert, avbestilt og innstilt. Ungdomstiden ble satt på vent 
på ubestemt tid. 
Men midt i all utrygghet og uforutsigbarhet fantes det også 
en spire til håp, til ny lærdom og til nye rutiner. Kunne det 
hende at situasjonen kunne vendes til noe positivt? Med 
mindre penger og med mer tid er det mulig å tenke nye 
tanker. Det går an å lære å strikke en genser, bruke tid på 
å bake et brød, reparere en ødelagt bukse, male et stakitt-
gjerde, eller så en krydderurt.
En voksende spire ble til en grønn plante. Den grønne 
planten ga økende stolthet, og stoltheten ny selvtillit. Sam-
tidig som det finnes både salat, karse, basilikum, reddiker 
og paprika i mange vinduskarmer i kommunen, oppstår det 
også en visshet om at ved å bare ha noen få enkle ting;  
jord, lys og vann, kan vi få det til å gro. Det å greie å få et 
lite frø til å bli en nyttig plante gjør mer med oss som men-
nesker enn bare å få mat på bordet. Barna kan lære at det 
bittelille frøet blir til bondebønner, blomkarse og solsikker. 
Det er mye psykologi i å dyrke. Grethe Nordhelle som er 

klinisk psykolog og advokat sier: «Planten formidler på et 
stille vis hva den trenger, når den henger med hodet forstår 
vi at den trenger vann. Noen klarer ikke å stå på egne ben 
og trenger støtte i sin vokseprosess. Vi binder dem opp 
eller leder dem bort til noen andre de kan få klamre seg til 
som er sterkere.» 
Forskning på hagens terapeutiske effekt har vist at bare det 
å se på planter og en hage, har en betydelig helseeffekt. 
Positive følelser som ro øker, mens negative følelser som 
frykt, sinne og tristhet reduseres. Redusert bruk av smerte-
stillende medisiner og kortere lengde på sykehusopphold 
er resultater som er funnet når mennesker får lov til å være 
i pakt med naturen. 
Plantene krever litt omsorg og pleie, men denne prosessen 
gir oss altså noe tilbake. Under arbeidet får vi både fred og 
energi, og en stolthet og tilfredsstillelse når tomaten er klar 

til innhøsting og blir kongen på tallerkenen. 
Om en stund får du avlagt din eksamen og får førerkortet i 
hånden. Senere kan hverdagen komme tilbake til den nye 
normalen. For når den er tilbake har vi lært mye nyttig som 
vi skal ta med oss videre.

I 1. Mosebok 1. kap vers 29 står det: 
«Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes 
på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det 
skal dere ha å spise».

M I L J Ø

Det å greie å få et lite frø til å bli en  
nyttig plante gjør mer med oss som 

mennesker enn bare å få mat på bordet.
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B A R N  O G  U N G E

Trosopplæringen har fått ny 
nettside
Trosopplæringsarbeidet i Vestre To-
ten er samlet under mottoet 'Trygg 
tro' og har i disse dager også kom-
met med en ny nettside. Her vil det 
fortløpende bli lagt ut info om alle 
de ulike aldersbestemte trosopplæ-
ringstiltakene. Som alt annet de sis-
te månedene preges også trosopp-
læringen av unntakstilstanden. Alle 
arrangement ble avlyst over natten 
og man måtte tenke nytt. Ungdoms-
lederne har hatt ukentlige video-
møter på Zoom. Konfirmantene har 
fått undervisningsopplegg på mail. 
Menighetspedagogen har tydd til 
Kahoot!, og videoer og sangstunder 
er blitt laget og publisert på nett. 
Sist ut er at 6-åringene som skulle 

fått utdelt bok under en gudstje-
neste med tema "Helt førsteklas-
ses", og 8-åringene som skulle vært 
"Tårnagenter", har som en erstat-
ning fått brev hjem i postkassen. Her 
lå det blomsterfrø, og i en kort vi-
deo på nett pratet kateket Gunnhild 
Hauge Bjørdal og menighetspeda-
gog Åsmund Dannemark om frøet. 
Barna har også fått invitasjon til å 
delta på geocaching (jakt etter pos-
ter i naturen ved hjelp av GPS red.
anm.) med en premie som gulrot for 
de som klarer alle postene. Denne 
geocahingen er derimot åpen for 
alle barnefamilier. Gå inn på nett-
siden for mer info – tryggtro.net

Foto: skjermdump, tryggtro.net

Aktivitetstips  |  plante solsikke
En morsom aktivitet for barna er å 
plante et frø og deretter følge med, 
vanne og se at det spirer. Solsikker er 

1. Ha litt jord i en avklippet melke- 
kartong. Legg frøene litt ned i  
jorden og dekk over.

3. Sett kartongene et sted det er 
mye sol og etter bare noen dager 
vil du se det spirer. Disse ble plan-
tet for bare 3 uker siden. Snart må 
de plantes ut.
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B A R N  O G  U N G E 

Sprell i postkassa i vår
Denne våren ble ikke som vi hadde 
planlagt for Sprell Levende Raufoss. 
Vi hadde planen klar med aktiviteter 
utover våren sammen med barna. Da 
vi ikke lenger kunne møtes til Sprell-
samlinger i Kirkekjelleren, bestemte 
leder, Mari Grimsbø, at barna skulle 
få oppmuntring og hilsen i postkassa. 
Til påske kjørte hun rundt til alle barna  
med påskeaktivitetsbøker, Barnas-
blad og sanghefte. Noen uker senere 
skulle vi egentlig plante solsikkefrø, 
så da ble det laget plante-pakker og 
levert ut i postkassene. Håper det blir 
mange fine solsikker i hagene rundt 

omkring på sensommeren. Siste sam-
ling før sommeren skulle vært 7. mai, 
derfor fikk Sprellbarna en siste pakke 
i postkassen før 17. mai. Med det  
ønsker vi alle en god sommer og vi 
satser på oppstart torsdag 17. sep-
tember. Da håper vi å se mange kjente 
fjes, men også noen nye. Hvis du er 5 
år og oppover er du hjertelig velkom-
men til å bli med på Sprell-samlinger 
annenhver torsdag i Kirkekjelleren. Vi 
synger, hører en bibelforteling, gjør 
en formingsaktivitet og til slutt spiser 
vi kveldsmat sammen.

Aktivitetstips  |  plante solsikke
en sikker vinner hos barna. De vokser 
fort, så man trenger ikke vente lenge 
før det begynner å spire, bare se her;

2. Vann jorda og frøene. Ikke for 
mye.

4. Utover sommeren, når solsikken 
vokser, kan det være lurt å binde 
den litt opp. Se så store og fine de 
blir utpå høsten. 

Påskepakke til Sprell-barnaKan virkelig dette lille frøet bli en plante 
på flere meter? Litt å undre seg over.

Lurer du på noe?
Savner du Sprell Levende, Barnekoret i Vestre Toten eller lurer du på 
om det blir leir til sommeren? Du finner oppdatert informasjon her:
• tryggtro.net
• kirken.no/vestretoten
Facebook:
• "Trosopplæringen Vestre Toten"
• "Sprell Levende Raufoss"
• "Babysang/småbarnstrall Vestre Toten"
• "Raufoss menighet"
• "Ås menighet, Vestre Toten"
• "Eina kirke/Eina menighetsråd"
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Trenger du noen å prate med?
De siste månedene har vært krevende på mange måter for noen og enhver, og selv 
om samfunnet er i ferd med å åpnes opp vil vi ha det krevende også en tid fremover. 
Trenger du noen å prate eller chatte med? 

Her finner du telefonnummer og nettsider der du kan prate 
med folk som har tid og lyst til å prate med deg. Du kan 
også kontakte noen i kirka di. For selv om kirkas aktiviteter 
er avlyst, er de kirkelig ansatte på jobb, og de har lang er-
faring med å snakke med mennesker i glede og sorg. 
Ta kontakt med en som arbeider i kirka eller din lokale 
menighet om du ønsker en samtale! Kontaktinfo på 
side 2.

Alarmtelefonen for barn og 
unge – 116 111 har nå åpent alle 
dager hele døgnet.
 
Mange  barn/unge som lever  
under vanskelige forhold både 
hjemme og ute blir nå  ekstra  
utsatt fordi skoler, barnehage,  

fritidsklubber og andre steder  barn møter voksne blir  
nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og 
unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt 
behov for å bli sett og hørt når en  krise rammer. Korona- 
utbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.
Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig 
å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.
Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 
116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som 
kan hjelpe.

Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111 
SMS: 41 71  61 11 
E-post: alarm@116111.no 

Kirkens SOS er alltid åpen!
Kirkens SOS er alltid tilgjenge-
lig for de som har behov for 
noen å snakke med. Vår døg-
nåpne krisetjeneste kan nås på 
telefon 22 40 00 40 eller via 
mail og chat på kirkens-sos.no

Blå Kors Chat-senter
Chat 100% anonymt med 
en trygg voksen. 
SnakkOmMobbing.no og 
SnakkOmPsyken.no er  
nasjonale chat-tjenester for 

barn og unge mellom 9 og 19 år. Her kommer du i direkte 
kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

SnakkLitt er et anonymt 
samtaletilbud på telefon og 
på chat for alle som ønsker å 
prate med noen. Mennesker 
som har erfaring i å snakke 

med mennesker, har meldt seg frivillig, for å kunne tilby 
en uformell liten prat til både store og små, det kan vi alle 
trenge i blant, av ulike grunner.
Chat med oss på snakklitt.no eller ring på 22 04 04 99
Et initiativ mellom Helsesista, Kirkens SOS, zisson.com og 
Nyby

Kors på halsen 
– Røde kors-telefonen 
800 333 21

Kors på halsen er en tje-
neste der du kan spør om 
det meste. Du kan nå de 
på telefon, e-post, chat 
eller i forum på nett. De 
som svarer er frivillige i 

Røde Kors med god opplæring i å lytte, snakke og støtte 
barn og ungdom. De har taushetsplikt om det du forteller. 
Både de og du er anonyme. Det betyr at ingen vet hvem 
du er eller hvem det er som svarer. Hjelpetelefonen er gra-
tis å ringe til, både fra mobil og fasttelefon.

korspaahalsen.rodekors.no

M E N TA L  H E L S E

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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En annerledes vår
tekst Arild Kjeilen foto Bjarne Kjartan Thaule

I denne pandemitiden er det ikke mye som skjer i kirkene våre. Her er så og si all 
ordinær drift satt på vent. 

Barnegruppe, kor, formiddagstreff, konfirmanttimer og  
annet har ikke hatt samlinger i kirkene våre nå på flere uker. 
De institusjoner som vi vanligvis besøker har også vært 
stengt for besøkende.
Konfirmantene i Vestre Toten har hatt noen samlinger – 
YouTube – før påske rundt fasteaksjonen. Her ble det ikke 
dør-til-dør i år med bøsser. Den ettermiddagen ble det 
ringt mange telefoner for å kunne samle inn penger til  
Kirkens Nødhjelp. Det har også blitt sendt ut påskeopp- 
gaver, slik at konfirmantene kunne lete opp i Bibelen og 
lese om påskens budskap. Her var det også lagt ut link 
til ulike småfilmer. Oppgaver ble gitt som skulle besvares 
og leveres etter påskehøytiden. Selve konfirmasjonene i  
kirkene i Vestre Toten er blitt flyttet til høsten.

Det har ikke vært ordinære gudstjenester siden midten av 
mars. Her har vi hatt en felles dugnad på å ta opp digi-
tale andakter med ord, bønn og sang/musikk. Hver av oss 
prester, kateket, menighetspedagog og diakon har stått for  
andaktene. Disse sendingene er blitt lagt ut på hjemme-
siden til kirken her i Vestre Toten, samt de ulike facebook- 
sidene som menighetene våre har. Etter initiativ fra diako-
nen her på Raufoss ble de digitale andakten i forkant av 
påsken brent inn på dvd-plate som ble gitt til institusjo-
nene. Her fikk de en hilsen i tillegg til dvd-platen inn i på-
skehøytiden som ligger bak oss. 

Det nærmeste vi kom en ordinær gudstjeneste er lørdagen 
etter påske. Da ble det arrangert Drive-In gudstjeneste 
på parkeringsplassen ved Totenbadet. Her lagde vi til en  
økumenisk gudstjeneste - Raufoss kirke, Toten Frikirke og 
Raufoss Baptistmenighet - der rundt 50 biler tok oppstilling 
på parkeringsplassen. Det var Toten Livescene i samarbeid 
med Raufoss fotball og 2830 Sommerfestivalen som rigget  
opp scene, lyd og fm-bånd til en konsert de skulle ha  
senere samme dag. Kirken fikk da benytte seg av utstyret, 
og sendte gudstjenesten ut over fm-båndet til de enkelte 
bilene som kom.

I denne pandemitid har vi gjennomført dåp, bryllup og 
gravferder. Til nå har de fleste av disse seremoniene hatt 
en avgrensning på 10 personer. Dåp har foregått i egen 
gudstjeneste med familie og faddere tilstede. Jeg har også 
hatt bryllup der det ble en redusert forsamling i forhold til 
den størrelsen som brudeparet først hadde sett for seg da 
de begynte å planlegge seremonien. Men tilbakemeldin-
gen har vært god. Her fikk familien filme seremonien, og 

de har delt opptaket med andre som ikke var i kirken. Det 
blir noe helt annet når det er få i kirkerommet. Her kommer 
en nærmere innpå dem når fokus er helt og holdent på 
brudeparet, eller på dåpsbarnet, da ikke så mange andre 
var i kirkerommet.

Gravferdene har det vært mange av. Da pandemien blom-
stret opp så var det rart å måtte avvise de store folkemeng-
dene som ønsket å være tilstede i kirkerommene våre. Det 
er tøft å se familier som må velge hvem de skal ta med til 
kirken når de skal ta farvel med en av sine kjære. Allikevel 
har de fleste gravferdene foregått etter ordinær liturgi. Her 
har det vært rom for soloinnslag og annet som familiene 
ønsket.

Vi gleder oss over at vi er i ferd med å kunne åpne kir-
kene våre igjen. I skrivende stund blir det nå mulig å feire 
gudstjeneste med 50 personer i Raufoss og Ås kirke, og 36 
personer i Eina kirke. Vi håper at vi mer og mer kommer til 
en normal ordning med åpne kirkedører, der de som vil kan 
komme inn i våre kirker igjen.

M E N I G H E T S L I V
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Lewi Bergrud, artist 

- Det å spille inn en låt, ett innslag, som den til videoandak-
ten fra Ås kirke er veldig gøy. I motsetning til det å skulle 
gjøre en konsert. På en konsert er det noe som skjer mel-
lom artist og publikum, men når man spiller en "strømme-
konsert" mister man på en måte kompasset å navigere 
etter. Jeg kasta meg ganske fort på, og jeg må si at det 
har vært veldig lærerikt. 12. mars, da alt gikk i lockdown, 
stod jeg på kjøkkenet og begynte plutselig å tenke på den 
gamle barnesangen "Når det stormer". Jeg gikk rett ut i 
stua og gjorde et opptak med mobilen min og la det ut. 
Det var så spontant, men den spredte seg veldig, og har 
blant annet blitt delt av kirker over hele landet.

Sindre Hovland, kantor 

- Det å opptre digitalt har gått fint, men det har selvsagt 
ikke vært det samme som å spille for og med menigheten. 
Det opplevdes litt som å befinne seg i et vakuum da det 
ikke var noen som ga respons, eller at det ikke var noe 

menighetssang å tilpasse spillet til. Jeg synes kirken skal 
bruke den digitale kunnskapen de nå har opparbeidet seg 
videre, men at fokuset skal ligge på kirkens ordinære sam-
lingspunkter. Det er så stor verdi i å møtes ansikt til ansikt, 
så nå som kirkene gradvis åpnes opp, synes jeg fokuset 
bør ligge på å skape gode møtepunkter i kirken. Samtidig 
er det trolig mange som ser en slik sending som kanskje 
ikke går så ofte i kirken til vanlig. Man når jo derfor langt 
bredere med slike digitale sendinger. Kanskje er det for ek-
sempel en idé å sende gudstjenestene våre på facebook 
også i tiden fremover?
Jeg har fått noe feedback på opptakene som er gjort. Det 
er kanskje ekstra hyggelig å få gode tilbakemeldinger fra 
mennesker jeg ikke møter  så ofte i kirken til vanlig.

Solveig Haugen Tusvik, diakon

- Jeg har ikke vært så veldig delaktig i kirkens digitale til-
bud. Den målgruppen jeg arbeider mye blant – beboere 
i våre institusjoner – er ikke så veldig digitale, stort sett. 
Jeg savner veldig de personlige møtene og samtalene, og 
selvfølgelig andaktene og alle de andre arrangementene til 
diakoni-utvalget. Jeg var med og produserte to andakter, 
og tok initiativ til å få laget en dvd med alle våre innspilte 
andakter til påsken. Denne dvd-en ble gitt til våre institu-
sjoner før påske, sammen med blomster og kake.
Kirken bør nok fortsette å satse på digitale møteplasser, 
samtidig som vi åpner opp igjen våre fysiske møteplasser. 
Vi vet at vi kommer i kontakt med en stor del av menig-
heten digitalt, og dette er ofte mennesker som ikke er så 
aktive i det vanlige menighetslivet. Men i diakonien håper 
jeg vi snart får lov til å holde mennesker i hånden igjen, og 
være fysisk til stede for dem og sammen med dem.

Når det vanlige samspillet brytes opp
Noen av de som har medvirket i de digitale andaktene fra Raufoss, Ås og Eina har 
fortalt litt om opplevelsen rundt nettopp dette, og om tanker for videre digitalt  
menighetsarbeid.

M E N I G H E T S L I V

18 19Ved kirkeporten  |  Nr. 2 - 20



Raufoss
Borger Bjerke f.1935 
Leif Otto Langseth f.1945 
Turid Marie Bjørge f.1947 
Sigurd Ranheim f.1955 
Lillian Synnøve 
   Skartsetherbakken f.1941 
Arne Hansen f.1931 
Erna Smeby f.1955 
Gunvor Elisabeth Molstad f.1952 
Stian Bådstad f.1972 
Aage Løkken f.1931 
Ørnulf Nilsen Engelien f.1938 
Johannes Fauchald f.1937 
Randi Marie Kyseth f.1929
Edvard Strøm f.1934 
Robby Josef Fjeldstad f.1924 
Ivar Aamodt f.1930 
Kari Viflat f.1950 
Ella Engelien f.1927 
Hallvard Hilsen f.1925 
Roger Jørgen Kullerud f.1964
Ruth Anna Kveane f.1931
Oddvar Johannes  Arntzen f.1948 
 
 

S L E K T E R S  G A N G

Døpte
Ås
Celine Ophus Sommer

Raufoss
Casper Stephens
Phillip Nordheim Lykkeslet
Aurora Dokken Fjell
Siri Valestrand Skolby
Mats Vedal Hagen
Vårin Rimstad Johannessen
  (døpt i Aure kirke)
Emma Engen (døpt i Biri kirke)
Ole Torp Salomonsen
Johannes Kleppe
Kristian Andre Davidsen-Schwarz

Vigde
Ås
Kristine Tetlimo og 
   Hans Georg Aspheim

Raufoss 
Marte Hertzenberg Torp og 
   Kjetil Salomonsen

Døde
Eina 
Anne Marie Espelien f.1946 
 
Ås
Inger Margrete Brustuen f.1942
Hanne Jorunn Nesterud f.1968 
Egil Tingvoll f.1931 
Jorunn Aaslund f.1928 
Odd Hartvik Aspelien f.1932 
Rita Bågårud f.1973 
Anne Karin Myhre f.1945
Ragnhild Marie Solbakken f.1933
Roy Eugen Kyseth  f.1938
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

O P P S L A G S TA V L A  -  I N F O

F.o.m. søndag 24. mai åpnes det 

opp for gudstjenester igjen med 

tilrettelagte smitteverntiltak. 

Foreløpig begrensning på antall 

besøkende er satt til: 

Raufoss kirke  - 50 personer

Ås kirke  - 50 personer

Eina kirke  - 36 personer

For mer informasjon vedrørende arrangementer i 

tiden fremover - følg med

• på oppslag ved kirkene

• på menighetenes egne Facebook-grupper

• på trosopplæringens nettside tryggtro.net 

• på kirkas nettside kirken.no/vestretoten 

2 4 . 
mai


