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Vil du gi en gave? 
Ved Kirkeporten er basert på frivillighet og gaver. 
Gi på Menighetsbladets kontonummer: 
2050 29 33710

Frivillig kioskvakt
Etter to runder med litt alternative varianter av feiring 
av nasjonaldagen vår, kan vi endelig se fram til barne-
tog, gnagsår, is og møkkete penklær. 17.mai har sine 
ulike tradisjoner rundt omkring i landet. Felles for alle 
er at det meste blir gjennomført av frivillige. Skjønt det 
kanskje for noen kan oppleves som litt frivillig tvang 
fordi poden tilfeldigvis hadde lyst til å spille klarinett 
og begynte i korps, eller tilfeldigvis går på det klasse-
trinnet som har ansvaret for kiosk og leker akkurat i år. 
Personlig står jeg i sistnevnte kategori, men i år tar jeg 
på meg den oppgaven fri og villig. Både fordi man er 
glad for å slippe enda et år med alternativ feiring pga 
et virus, men kanskje enda mer for at vi faktisk kan feire 
denne dagen i fred og frihet. Hvor ingen kan hindre 
oss i å heise flagget, eller gå i det gudshuset vi ønsker. 
Hvor barna kan få gnagsår av å gå i barnetog, og ikke 
av å være på flukt. Hvor frivillighet handler om å stå 
kioskvakt, og ikke å dele ut mat, med fare for eget liv. 
17.mai er offentlig høytidsdag, men også en kirkelig 
merkedag. Denne dagen ber menigheter rundt om i 
landet: «Lær oss å være gjestfrie. Gi alle jordens folk 
og nasjoner et verdig liv i frihet og fred.» Dette er vårt 
håp. Et håp om at lyset faktisk er sterkere enn mørket.

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

ÅS OG EINA MENIGHETSKONTOR 
Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 Reinsvoll. 
Kontortider: tirsdag – torsdag kl 10-14
Live Johnsrud 
- menighetssekretær/daglig leder Ås og Eina
lj855@kirken.no  |  960 98 330 

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
Ole-Jakob Dyrnes - leder fellesrådet    
oljdyrne@online.no  |  977 06 318
Anne-Hilde W. Helland - prostiprest i Vestre Toten
ah524@kirken.no  | 

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

Arild Kjeilen - sokneprest Raufoss
ak952@kirken.no  |  960 98 326 / 996 47 857
Solveig Haugen Tusvik - diakonimedarb. og prestevikar Raufoss  
sh588@kirken.no  |  909 82 114
Eli Andrea Revling Holm - diakonimedarbeider Raufoss   
eh274@kirken.no  |  960 98 328  (f.o.m 1.april 2022)
Emil Andre Thorp - kirketjenervikar Raufoss
et425@kirken.no  |  974 78 416
Sindre Hovland - kantor Raufoss     
sh245@kirken.no  |  960 98 324
Åsmund Dannemark - menighetspedagog   
ad677@kirken.no  |  909 47 055
Jørund Grimstveit - leder Raufoss menighetsråd    
jorgrim@online.no  |  415 10 005

Dagfinn Follerås - sokneprest Ås og Eina   
df592@kirken.no  |  960 98 334 / 412 66 095 
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina   
mv934@kirken.no  |  916 46 131 
Solveig Haugen Tusvik - diakonvikar Ås  
sh588@kirken.no  |  909 82 114
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
Linda Gudbrandsen - men.ped. og leder for trosopplæringen 
lg334@kirken.no  |  920 18 100 
Anne Karin Gresbakken - kantor Eina 
ag459@kirken.no  |  413 53 394 
Oskar-Magnus E. Stende - kantor 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

Gardbrukern (utdrag)

Arbett harn gjort æll si tid,
sjelden har gardbrukeren fri.
Fjøset må stelles mæ dyra på bås,
graset må vatnes og slås.
Jorda pløyes og åkern
vil hæn så hår vår når tælan går;
og mirakelet skjer der hæn dyrker, år for år.

Så kjæm sammarn,
sjå det spirer!
Og et stort, ubegripelig under fyller ælt;
frå mørk jord som låg øde,
stig det liv og grøde!

Torbjørn Dyrud

Endelig fyrverkerikonsert igjen!
Vestoppland kammerkor skal endelig ha sin  
tradisjonsrike fyrverkerikonsert igjen på 17. mai 
på Raufoss etter 2 år med pandemi. 

Den holdes i Raufoss kirke kl. 22.00, før det 
store fyrverkeriet braker løs. Det blir et variert 
program, og selvsagt med noen av våre vakre  
nasjonalromantiske perler.
Møt opp i god tid, og få en god plass!

Billettene koster 250 kroner. 

Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg Weyde 

En ferie å 
glede seg til
Gi trygge ferieopplevelser til familier 
som har det vanskelig

VIPPS en gave til 13130 (merket FERIE)
gi på konto 3201 52 74165
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Menighetsbladet deles ut av frivillige
Tekst Trond Amlie og Anders Hveem

Hei! Vi er Trond Amlie og Anders Hveem, og vi er med 
blant mange som gjør frivillig arbeid for menigheten.
Vår oppgave er å sørge for at menighetsbladet du 
nå leser i havner i postkassa.

Hveem/Amlie Volunteer Distribution, eller 
HAVD om du vil, har sin faste rute, som for 
vår del starter på Ås menighetskontor. Der er 
bladene pakket i riktig antall, og det er alltid 
med en skatt! Til hver av oss! Det kan være 
sjokolade eller kjeks, noe munngodt vi kan kose 
oss med dersom vi finner ut at vi skal holde opp 
å skravle et øyeblikk. For i vårt lille frivillig-firma går 
praten lett, da vi har felles interesser også utover å lete  
etter postkasser. 

Trond er et vandrende leksikon når det gjelder musikk, 
både internasjonalt og lokalt! Han kan kan det meste om 
de beste. Anders er den nysgjerrige typen og vil helst vite 
alt på en gang, og dermed er det vel lett å se for seg at 
dette er både givende og veldig trivelig!

Asken med bladene i er noe for seg selv. Den kan til tider 
minne om en ask fra IKEA, det er enten litt til overs eller 
litt for lite! Det hender altså vi får en liten sjåførfeil på våre 
turer. Men, vi gjør så godt vi kan!

I bilen, på kveldstid, med koselige lys fra instrumentpanelet 
langs smale bygdeveier er det liksom noe amerikansk og 
litt road-trip-aktig over det hele når vi sitter og følger med 
på hvor vi er og hvor vi skal, samtidig som praten går. Det 
er faktisk mye friere å ha en samtale i en bil enn å sitte på 
kafé uten helt å vite hvor man skal feste blikket! 
Humor er et godt verktøy å ha med seg på tur med Hveem/
Amlie. Frivillig arbeid skal jo være berikende, og hva er vel 
mer berikende enn nettopp en god latter og mild humring 
av tørrvittige historier fra store og små øyeblikk i to halv-
voksne karers innholdsrike liv?

Nå har det seg slik at vi blir jo alle voksne, og vi kommer til 
å få et vondt kne eller ei stiv hofte etterhvert. Hvordan løser 
vi dette? Jo, vi kjører et rekrutt-program slik at vi har noen 
til å ta over om en 20 års tid.

På det store bildet ser vi opplæring av Erik (7), som blir vist 
nøyaktig hvordan man forsiktig setter bladet i postkassa, 
uten å krølle hverken vårt blad, eller post som allerede  
er i kassa. Dette er et viktig element for å få fornøyde le-
sere.

I vinter hadde vi behov for vikar, og da fikk Erik sjansen til 
å være med på hele ruta. Over 100 postkasselokk ble 

åpnet og lukket igjen av rekrutten, og han besto 
med glans! 

Dette var et lite innblikk i en av mange opp-
gaver som tas hånd om av frivillige. Kunne 
du tenke deg å treffe noen hyggelige folk og 
samtidig gjøre noe nyttig for kirka?

Ta gjerne kontakt med en av disse kara så vet 
de litt om hva som rører seg i frivilligheten.

Å S  K I R K E  1 0 0  Å R F R I V I L L I G H E T

Prekestolen fram i lyset
Tekst Håvard Amlie

Salige prost Magelssen har fått tilbake prekestolen sin! Jeg  
synes å skimte et lite smil i den ene munnviken hans...
For det var han som en gang på 1860-tallet ønsket en mindre  
utspjåket prekestol enn den som stod der fra før. Alteret fikk også på 
samme tid fjernet figurer, og ble overmalt i duse farger. Pietismen hadde 
tatt grep.
Vi trodde at 1860-prekestolen gikk tapt da kirka brant i 1915, men der 
tok vi feil. Den var blitt reddet ut, og lå lagret i et av Mjøsmuseets mørke 
haller. Da hallen skulle ryddes, fant museets ansatte prekestolen. Nå, i 
jubileumsuka, ble den montert under sidegalleriet, og blir stående der et 
års tid - dog uten baldakinen - den gikk nok med i brannen.

Road-trip på smale bygdeveier i 
nattemørket. (Foto: Anders Hveem)

Rekrutt Erik besto utdelingsprø-
ven (Foto: Anders Hveem)

Kø i solnedgang før Jubileumskonserten 23.mars

Hele artistlaget samlet på "scena" samtidig under Jubileumskonserten.

Festgudstjeneste 27.mars. Full kirke og besøk av Ihle sangkor på galleriet, Vokalgruppen Buketten, Bøverbru musikkforening, prosten og biskopen.

Biskop Solveig Fiske på festgudstjenesten

Glimt fra jubileumsuka Rekrutt Erik får grundig opplæring 
(Foto: Helga Marie A. Hveem)
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F R I V I L L I G H E T

Varme vaffelhjerter:

- Gjør livet litt lettere, landet litt åpnere
Det som i dag går under navnet Kirkens Bymisjon er en av landets eldste frivillige 
organisasjoner. Da de startet opp i 1855 under navnet «Foreningen for indre Mission 
i Christiania» var det for å spre litt varme til byens mange fattige i form av vafler og 
kaffe. Det fortsetter de med den dag i dag. De 4500 frivillige som bidrar, er med på 
å gjøre samfunnet vårt litt varmere, åpnere og mer inkluderende. 

Lange tradisjoner for omsorg
I 1855 var det mange fattige i Christiania, men ikke så man-
ge som hjalp dem. Industrialiseringen hadde begynt, og 
skillet mellom fattige og rike ble tydeligere. For å gjøre en 
vanskelig hverdag litt lettere å bære for de vanskeligstilte, 
stiftet professor Gisle Johnson og en gruppe frivillige For-
eningen for indre Mission i Christiania, og begynte å steke 
vafler og koke kaffe.

Måten Kirkens Bymisjon stiller opp på i dag, er ikke så an-
nerledes enn den var den gangen. Fellesskap står fortsatt 

i sentrum, og vaffeljernet er stadig i bruk. Men nå er det 
ikke bare byens fattige som søker til Kirkens Bymisjon for 
samtale og et varmt måltid.

– Fellesnevneren for de som kommer til oss i dag er at de 
fleste er ensomme. Mange har ikke familie, og det er abso-
lutt ensomhet som er den største utfordringen, heller enn 
fattigdom, slik det var før, sier Kjersti Elshøy.

Næringsrik mat og gode samtaler
Elshøy har vært frivillig i Kirkens Bymisjon lenge. Hver tors-

F R I V I L L I G H E T

dag de siste fire årene har hun laget lunsj og lagt til rette 
for at folk som ikke har så mange andre sosiale arenaer i 
livet får seg et næringsrikt måltid og noen å snakke med.

– Lunsjen serveres fra halv tolv, og da har vi alltid et varmt 
måltid, og så er det koldtbord med brødmat og pålegg der 

folk går og forsyner seg selv. Stort sett er vi mellom 14 og 
20 personer, og så setter vi opp et langbord, sier hun.

Vaffeljernet er altså i dag i stor grad symbolsk, selv om det 
fortsatt er i bruk. Men i dag legger de vekt på å servere 
næringsrik mat, forteller Elshøy:

– Flere av de som møter opp er sånne som kanskje ikke 
ordner seg så mye mat selv, så det er viktig for oss å servere 
et sunt måltid. Men det er absolutt den sosiale møteplas-
sen som er det sentrale. Så om det er salat eller vafler er 

ikke det viktigste – det er det å ha noe å samles rundt som 
er viktig.

Kirkens bymisjon for et åpnere samfunn
Elshøy sier at stadig flere av de frivillige som melder seg 
er unge. Hun tror mange har fått øynene opp for Kirkens 
Bymisjon fordi de har en så inkluderende profil som de har. 
Alle er velkomne, uansett hvem de er eller hva slags bak-
grunn de har.

– Kirkens Bymisjon er åpent for alle. Særlig har vi nok blitt 
lagt merke til blant unge fordi vi er en kristen organisa-
sjon som er åpen for absolutt alle uansett legning, religion, 
hudfarge og bakgrunn. Så mange kristne med LHBTQ-bak-
grunn har et godt forhold til Kirkens bymisjon. Man trenger 
ikke å være kristen heller, selv er jeg human-etiker, sier hun.

– Det som betyr noe er at man ønsker å bidra til det åpne 
og fine fellesskapet, og at mennesker som strever på ulike 
måter kan få en litt bedre hverdag.

"Fellesnevneren for de som kommer til 
oss i dag er at de fleste er ensomme."

Resultater fra Fasteaksjonen 2022
Takk for innsatsen til konfirmanter, foreldre og andre frivil-
lige! Endelig kunne vi ha fysisk bøsseinnsamling etter to år 
med en digital variant. Konfirmantene var godt forberedt 
og foreldre stilte villig opp som sjåfører. 
Det var godt å kjenne driven fra de som skulle ut å gå. 
Takk også til alle frivillige som stilte opp og hjalp til med å 
fordele roder, servere pølser og ordne praktiske ting. De 
aller fleste rodene hadde bøssebærere.  Hos oss er det for 
det meste konfirmantene som går rundt med bøsser men 
fasteaksjonen er hele menighetens aksjon og gir en mu-
lighet til å løfte blikket sammen litt utover verden. Kirkens 
Nødhjelp har i 75 år vært kirkens egen bistandsorganisa-
sjon og spiller en viktig rolle i mange land.  

Foreløpig innrapporterte tall til Kirkens Nødhjelp viser at 
totalt innsamlede midler er: 

kr 35 315 043,-

For Vestre Toten ble resultatet:
Eina menighet  kr 32 914,-
Ås menighet  kr 34 012,50
Raufoss menighet kr 66 078,-

Totalt Vestre Toten kr 133 004,50

TUSEN TAKK FOR HVER KRONE!

skjermdump: digitaltmuseum.no

Bildet til venstre: Gunnhild Øye 
Løken t.v. Jane Elin Berg t.h. 
Bildet til høyre: Oddny Sandbekken 

Frivillighetens museum - en digital utstilling

I anledning Frivillighetens år 2022 har Frivillighet Norge lagd en digital 'museumsutstilling'. De utstilte 
objektene er ulike objekter forbundet med frivillighet i landet vårt. "Bak hver frivillig handling finnes det en 
spesiell gjenstand som forteller en helt unik historie om innsats, belønning, omsorg og kjærlighet. Frivil-
lighetens museum er en digital utstilling hvor vi stiller ut disse gjenstandene – bevisene på den frivillige 
innsatsen som ligger bak – for å synliggjøre hvor viktig frivillig arbeid er i samfunnet." Vi har fått lov til å 
publisere omtalen om Vaffelhjernet som symbol på frivilligheten i Kirkens Bymisjon som et eksempel på 
denne utstillingen. Gå gjerne inn på digitaltmuseum.no for å se hele utstillingen.
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2846 Bøverbru - Tlf. 61 19 40 50

REINSVOLL
HERREFRISØR

2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

Mandag: stengt
Tirsdag - Fredag: kl. 09.00 - 17.00

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER

Gjøvik Steinindustri
Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

2840 Reinsvoll, tlf.: 61 19 76 37 • fax: 61 19 73 33

v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

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
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Totenbadet
Badeland og Svømmehall

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

Eina Sanitetsforening 
leier ut Helsehuset på Eina for 
møter og selskaper. Henvendelse 
Hanne Korsen, tlf 990 44 922

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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2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

Mandag: stengt
Tirsdag - Fredag: kl. 09.00 - 17.00

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER

Gjøvik Steinindustri
Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

2840 Reinsvoll, tlf.: 61 19 76 37 • fax: 61 19 73 33

v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

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!

Oppussing
rens og vask av stein. Gratis besikting og pristilbud.

Over 50 nye steiner i utstilling.
Nye steiner fra kr. 6.900,-

Gjenbruk/omslip, meget gode priser.
LYKTER OG PLANTEKASSE. DØGNVAKT 61 15 05 80

www.trostrudbegravelse.no

 KIWI EINA  -  61 19 52 61

Vestre Toten 
sanitetsforening

leier ut Kløvertun, Bøverbru
for sammenkomster.

To koselige stuer og kjøkken.

 Henv. Marit Fiskum
 Tlf. 911 31 769Vi støtter menighetenes arbeid

K O N F I R M A S J O N E R  2 0 2 2

Eina kirke 12.juni kl 11.00 
Julian Arias-Dyste
Håkon Selmer Brobakken
Vilde Dotset
Even Nikolay Engevold
Miriam Gårdsrud
Alexander Heie
Dina Jutulrud
Ruben Rosvoll
Torjus Dybdal Ødegård

Eina kirke 12.juni kl 13.00
Bjørg Sevaldsen Engum
Mari Emilie Fauchald
Thea Emilie Gundersen Midtbu
Adrian Lid Sikveland
Andrea Ulven

Raufoss kirke 26. mai kl 11.00
Benjamin Aarvold
Tora-Johanne Andersen
Dorthe Westgaard Bakke
Nicklas René Bøhli Engen
Sigurd Aarseth Hilsen
Trym Aspelien Klevengen
Sivert Engh Kvien
Sarah Andrea Hatlelid Nybakke
Malin Røste
Ronja Sollien

Raufoss kirke 26. mai kl 13.00
Thea Chandee - Bjerke
Sander Dalheim
Isak Fjordheim Evensen
Ylva Slettebråten Finsrud
Sigurd Sandvik Grimsbø
Maria Jansen
Iselin Johannessen
Lisa Lundgård Kristiansen
Caroline Lønhaug
Jørgen Skjølås
Per Einar Stanes
Agnar Stensrud 
Josefine Windland

Raufoss kirke 29. mai kl 10.45
Mona Cathrine Dybvik
Leah Isabell Ekern
Lise Granum Holm
Vilde Loe Johansen
Hedda Olsrud Kvamme
Kristian Tøftum Løkken
Sunniva Marigård-Dæhlen
Tobias Stensen Sannes
Christoffer Ødegård-Fjell
Simen Lofthus Østerud

Raufoss kirke 29. mai kl 12.00
Malena Christine Dulin Aafoss
Nora Ringen Andreassen
Maja Stenslet Bergheim
Hilde Bergløkken
Andreas Ødegård Dalby
Martin Ødegård Dalby
Emma Katrine Dybdal
Kasper August Flati Grythe
Oddgeir Lura
Ida Bjørnerud Løseth
Madelen Smedshammer
Noah Raaum Svanholm

Raufoss kirke 29. mai kl 13.15
Storm Normann Andersen
Mathea Bjerregård Haugnes
Ingvild Sveen Iversen
Vemund Klavenes
Sara Skjellerud
Morten Kristoffer Sollid
Vilde Henriksen Storsveen 
Taim Samer Wardeh
Jonathan Øvstetun-Hagen

Ås kirke søndag 5. juni kl 11.00
Alexander Barstad 
Elias Fremstad
Odin Alexsander Garli
Lars Erik Fjeldstad-Hjartnes 
Emma Stenersen Jensen 
Benjamin Lium
Thea Kristin Olsen
Sjur Markus Skaslien 

Ås kirke søndag 5. juni kl 13.00
Hauk Aaslund
Nora Hoelstad
Laurits Trønnes Kjelsrud 
Eir Røstøen
Christoffer Dalseth Skjølås 
Thor Morten Sandungen 
Jonas Seong Vallesether 
Emil Wærås

Ås kirke lørdag 11. juni kl 11.00
Isak Gimle Enger
Ragnhild Lunde
Linnea Løken
Elise Nauf Nereng
Marthe Eline Lium Nordlund 
Eine Pettersbakken
Hanne Synnøve Sinnerud 
Maren Smestad
Noa Sebastian Sommerstad 
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S Ø N D A G  1 5 . M A I
5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

1 7 .  M A I
Luk 17,11-19

Eina kirke kl.10.00
Festgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Festgudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 2 . M A I
6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-13

Ås kirke kl.11.00
Konf.egen gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

T O R S D A G  2 6 . M A I
Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5

Raufoss kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen og 
Åsmund Dannemark

Rud Klokkergård kl.11.00
Friluftsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Vestre Eina bygdehus kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

S Ø N D A G  2 9 . M A I
Søndag før pinse
Joh 16,12-15

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.10.45, 12.00 og 
13.15
Konfirmasjonsgudstjenester
Arild Kjeilen og 
Åsmund Dannemark

S Ø N D A G  5 . J U N I
Pinsedag
Joh 14,23-29

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås,  
Linda Gudbrandsen

M A N D A G  6 . J U N I
2. pinsedag
Joh 7,37-39

Eina kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

L Ø R D A G  1 1 . J U N I

Ås kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Dagfinn Follerås,  
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  1 2 . J U N I
Treenighetssøndag
Luk 24,45-48

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste med gullkonfirmanter
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Dagfinn Follerås,  
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  1 9 . J U N I
2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13

Løndalstranda kl.11.00
Fjordmesse
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Gimle sykehjem kl.11.00
Sommergudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård

S Ø N D A G  2 6 . J U N I
3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

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

S Ø N D A G  3 . J U L I
4. søndag i treenighetstiden
Matt 9,35-38

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  1 0 . J U L I
5. søndag i treenighetstiden
Matt 18,12-18

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  1 7 . J U L I
6. søndag i treenighetstiden
Mark 3,13-19

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård

Raufoss kirke kl.13.00
Gudstjeneste
Vikar

S Ø N D A G  2 4 . J U L I
7. søndag i treenighetstiden
Mark 5,25-34

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  3 1 . J U L I
8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,28-34

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  7 . A U G U S T
9. søndag i treenighetstiden
Luk 6,36-42

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Ragnar Enger

Rognlia kl.11.00
Sætermesse
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 4 . A U G U S T
10. søndag i treenighetstiden
Mark 11,25-26

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

S Ø N D A G  2 1 . A U G U S T
11. søndag i treenighetstiden
Joh 8,31-36

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Gullkonfirmanter
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 8 . A U G U S T
12. søndag i treenighetstiden
Joh 4,27-30.39-43

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Olav Nordengen

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

S Ø N D A G  4 . S E P T E M B E R
13. søndag i treenighetstiden
Joh 15,13-17

Raufoss kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

S Ø N D A G  1 1 . S E P T E M B E R
Vingårdssøndagen
Matt 19,27-30

Stenberg kl.11.00
Friluftsgudstjeneste
Arild Kjeilen, Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård

88085

80774

82822

Eina

Ås

Raufoss

Eina

Ås

Raufoss

2050.09.47854

Kontonummer

2050.09.05647

2050.09.20069

Gi en gave?
Ønsker du å gi en gave til en av 
menighetene, bruk gjerne Vipps 
eller kontonummer:

Eina Øst

6. juni
Olaf Thon  995 93 942

19. juni
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57 

21. august
Kjell Ødegård  913 68 615 
Børre M. Lilleengen  928 00 317

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

18. september
Olaf Thon  995 93 942

2. oktober
Reidun Hoelsveen  61 19 56 57

Eina Vest

6. juni
Astrid Ødegårdstuen  416 59 833
Solveig Granheim  993 77 437

19. juni
Astrid Dotset  411 71 113
Reidun Amlien  993 73 188

21. august
Ann Kristin Amlie  996 41 185 

4. september
Marit Dotsetsveen  928 02 896
Margot Nordengen  993 01 648

18. september
Else M. Røstadstuen  901 95 662

2. oktober
Astrid Ødegårdstuen  416 59 833
Solveig Granheim  993 77 437

K I R K E S K Y S S

S Ø N D A G  1 8 . S E P T E M B E R
15. søndag i treenighetstiden
Joh 15,9-12

Raufoss kirke kl.11.00
Presentasjonsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11.00
Gudstjeneste med  
konfirmantpresentasjon.
Dagfinn Follerås,  
Linda Gudbrandsen

Eina kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Du finner oss på Amfi Raufoss
Tlf. 61 19 70 90

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

Hyggekveld for pensjonister
tekst Solveig Haugen Tusvik

30. mars kunne Diakoniutvalget i Raufoss menighet dekke bor-
dene til Hyggekveld for pensjonister. 50 mennesker var samlet – 
først oppe i kirkerommet til en konsert med fiolin (Amund Haugen 
Tusvik) og klaver (Sindre Hovland), deretter nede i kirkekjelleren. 
Der fikk vi først et interessant foredrag av Annette Hveem Narum, 
som fortalte om bildene hun har malt til utsmykning i kirkekjelle-
ren. Hun har satt «håp» som et samlende tema for de tre bildene, 
som har en tydelig sammenheng. Vi ser en klar linje – livs-
linjen – som går gjennom alle bildene. Kirken er plas-
sert midt inn i Raufoss-samfunnet – og samtidig 
opphøyd over det daglige livet. Bevertning og 
utlodning hører også med til en slik fest. Stem-
ningen var god og praten gikk høylytt rundt 
bordene. Det hele ble avrundet med sokne-
prestens «Ord for natten»

Vet du noe om denne dåpskjolen?
Denne gamle, fine dåpskjolen som nettopp er funnet igjen, ble i sin tid 
lånt ut av Reinsvoll sanitetsforening og er nå oppbevart av Vestre Toten 
sanitetsforening.
Dessverre er det ingen som vet noe om hvem som har laget den, hvor 
gammel den er, når den var i bruk osv. Hvis du har noen opplysninger, er 
det fint om du tar kontakt med Siri Ødegard pr. telefon eller sms 977 69 
361 eller pr. e-post til siri.odegaard48@gmail.com.

Annette Hveem Narum forteller om 
tankene bak bildene i kirkekjelleren

Frivilligfest på Eina
foto Lars Mjørlund tekst Margrethe Vang Nedregård

Menighetsrådet og ansatte gikk 
sammen og arrangerte en frivilligfest 
på Eina i forbindelse med Frivillighe-
tens år 2022 og 6. april var vi samlet 
35 stk. i kirkestua. Kvelden besto av 
tanker om frivillighet, god mat, litt hu-
mor og en liturgisk samling i kirken. 
Linda kateket leste Gardbrukern av 
Torbjørn Dyrud (les utdrag på side 
3). Det er det frivillighet er. Å så noe 
som kan spire til å bli et trygt og godt 
grunnlag i et lokalsamfunn. Takk til 
alle som kom.

Takk til alle 
våre sponsorer
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B A R N  O G  U N G E

BARNEKOR I RAUFOSS KIRKE
Annenhver mandag kl.17.30-18.15

Alder: 2.- 7. klasse.
Ansvarlig: Sindre Hovland/Linda Gudbrandsen

 SPRELL LEVENDE barnegruppe
Samlinger i Kirkekjelleren, Raufoss kirke

(nesten) annenhver mandag kl.17.30–19.00
ca 5 år og oppover.

Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat
 

Vi starter opp igjen mandag 12. september kl.17.30 
Følg med på facebook-gruppa vår. MER INFO 

Facebook; Trosopplæringen Vestre Toten, 
eller kirken.no/vestretoten

BABYSANG 
hadde sommeravslutning 
2.mai og starter opp igjen 
i september med samlin-
ger hver mandag på 
Ås menighetssenter
For babyer under 1 år. 
Ledes av menighetspedagog 
Linda Gudbrandsen. Mer info 
på Facebook-siden: Babysang/
småbarnstrall Vestre Toten.

TIRSDAGSKLUBB i kirkekjelleren på Raufoss 
Hver tirsdag er det ungdomsklubb i Kirkekjelleren fra 
kl. 18-21. Velkommen til gode samtaler, hyggelig miljø, 
brettspill, bordtennis, snacks og god stemning. 
Åpent for alle fra ungdomsskolen og oppover.

KIRKEBAND
Kirkebandet møtes til øving, spilling og sosialt hver fredag 
kl. 16-18 i Raufoss kirke. Hvis dette høres ut som noe for 
deg ta kontakt med Åsmund via Ad677@kirken.no.

Trygg Tro aktiviteter vinter/vår 2022

B A R N  O G  U N G E

Tårnagent 2022
Søndag 3. april ble det arrangert Tårnagentdag i Vestre To-
ten. 40 Tårnagenter kom til kirkene våre for å løse mysterier, 
spise mat sammen og forberede fine gudstjenester for fa-
milie, venner og resten av menighetene. Agentene var høyt 
og lavt og løste det ene mysteriet etter det andre, men aller 
gjevest var det kanskje med besøk av politiet som lærte oss 
om fingeravtrykk og hvordan man finner spor.

Vi ser tilbake på en flott dag, og takker årets Tårnagenter 
for hjelpen!

Hilsen alle ungdommer og ansatte i Trygg Tro.

Magiske musiske møter

Mer info på Facebook-gruppen: Babysang/småbarnstrall Vestre Toten

Mandager kl. 10:30 
Ås menighetssenter
Reinsvoll

Babysang

Gratis!

Ledes av 
Menighetspedagog
Linda Gudbrandsen

For babyer under 1 år.

Våren 2021 har vi begrensede 
plasser og påmelding!

Meld deg på via 
Facebook-gruppen 
eller på tlf: 920 18 100

Konfirmantleir på Camp Sjusjøen!
22.-24. april var 70 konfir-
manter og en god gjeng 
ungdomsledere samlet til en 
lenge etterlengtet konfirma-
sjonsleir på Camp Sjusjøen. 
Vi reiste med buss direkte 
fra ungdomsskolen, og an-
kom Mesnali til solskinn og 
frisk fjelluft. Det vi for et par 
uker siden forventet å bli en 
vinterleir med snø, slaps og 
bløte klær, skulle vise seg og 
bli en fantastisk helg med sol-
briller, lave sko og solkrem. 
Leiren kunne også by på et 
godt opplegg innendørs, 
der både husband, forsangere og dansere skapte god 
stemning morgen og kveld. Undervisningen ble ledet av 
psykolog og illusjonist Ruben Gazki som fanget oppmerk-
somheten til både unge og voksne, og aktiviteter, opp-
gaver og undervisning gikk unna med stort engasjement 
fra både konfirmantene og ledere. Den stødige og flotte 
ungdomsledergjengen var eksemplariske der de sammen 
ga konfirmantene en trygg og god opplevelse. Vi ser med 
takknemlighet, stolthet og glede tilbake på en fantastisk 
konfirmantleir på Camp Sjusjøen.
Denne leiren er på mange måter det første store prosjek-
tet vi har gjennomført etter vi begynte et samarbeid med 
NMSU i 2021. Vi opplever samarbeidet som fruktbart, styr-
kende og verdifullt, og har lyst til å gi en ekstra takk til 
Petter, Åse Mari og Marianne for alt dere har gjort for å 
hjelpe oss å gi konfirmantene en flott helg fylt av gode 
opplevelser. 

Nå ser vi fram mot resten av vårens opplegg, og gleder oss 
til fine konfirmasjonsdager i mai og juni.
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M E N I G H E T S L I VM E N I G H E T S L I V

Ungdom, relasjon og livsmestring
tekst Bjarne Kjartan Thaule

Eli Andrea Revling Holm startet 1. april i stillingen som ung-
domsdiakon i Raufoss menighet. Vi ønsket å vite litt mer 
om hvem hun er.

Eli Andrea er 26 år, oppvokst i Skansen og er forlova med 
Gunnar Opsahl fra Lensbygda. Hvordan de møttes kom-
mer vi tilbake til. «Født og oppvokst i en kristen familie var 
jeg mye på leir da jeg var yngre, og forstod tidlig at troa mi 
var viktig for meg. Det var bakgrunnen for at jeg valgte å 
flytte på internatskole da jeg skulle begynne på videregå-
ende. Jeg dro da til Kvitsund gymnas i Telemark. Det var 
veldig fint! Der fikk jeg flere kristne venner og syns det var 
spennende å bo hjemmefra. Og etter det dro jeg videre til 
Bibelskolen i Grimstad og var der i to år. Så du kan jo si at 
jeg har en ‘master’ i internatskole.» Hun beskriver en opp-

vekst der det ikke akkurat var ‘flust’ av jevnaldrende som 
også var kristne i nærmiljøet. Man dro på leir på Mesnali og 
der var «alle de andre». Oppholdet både på Kvitsund og 
i Grimstad styrka troa veldig og hun følte hun ble utrusta. 
Her fikk hun mange gode venner rundt omkring i hele Nor-
ge. «Etter disse årene på internatskole var jeg var veldig 
usikker på hva jeg skulle gjøre videre, men endte opp på 
MF vitenskapelige høyskole i Oslo og startet på det som 
til slutt ble en bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring 
(UKT). Jeg lurte litt på om det var riktig, men plutselig had-
de jeg gått tre år! Men jeg har alltid hatt en tanke om at 
jeg hadde lyst å bli diakon til slutt, så jeg er jo veldig glad 
for nå å kunne gå inn i en slik jobb allerede før jeg er ferdig 
utdannet.» Etter å ha fullført bachelorutdannelsen i Oslo 

gikk turen videre til Sjømannskirken og en stilling som prak-
tikant i København. Hit kom hun i august 2019, men alle 
praktikantene ble sendt hjem i mars 2020 pga pandemien. 
Denne opplevelsen av å bli sendt hjem så brått ble ganske 
tøff, og usikkerhet rundt hva hun skulle gjøre videre ble 
blandet med en generell usikkerhet rundt hva pandemien 
ville føre med seg, som de fleste av oss kjente på. Hun 
fant ut at hun skulle ta noen realfag hun manglet og hadde 
alltid hatt lyst til å bo i Bergen, så da fant hun et kristent 
kollektiv hun fikk bo i og satte kursen vestover. Og her kom-
mer tidligere nevnte forlovelse inn i bildet, for hvem møtte 
hun ikke der? Jo, en kar for Lensbygda ved navn Gunnar. 
Så på tross av mye usikkerhet og vanskeligheter knyttet til 
pandemien, kom det i hvert fall noe veldig fint ut av det for 
Eli Andrea. «Jeg har jo ikke tenkt å bruke de faga til så mye, 
men det ble jo et veldig fint år for det.» De bestemte seg 
i løpet av året for å flytte tilbake til Innlandet, og så dukket 
denne stillingen på Raufoss opp.

«Da jeg gikk på ungdomsskolen lengta jeg veldig etter et 
kristent fellesskap. Håpet mitt er at jeg i min jobb kan bidra 
til et levende miljø, og at ungdommene her kan få et slikt 
tilbud som jeg savna.» I sommer jobbet hun innen psykia-
trien og forteller at hun ble sjokkert over hvor mange av de 
innlagte som var så unge. Hun kjente på et sterkt behov for 
å bidra til at disse ungdommene skulle få slippe å føle på 
at de var så maktesløse og at de ikke var verdt noe. «Der-
for har jeg veldig lyst til å jobbe for at ungdommen får et 
pusterom i hverdagen, og at de føler at de er viktige, at de 
betyr noe. Vise de at ikke er katastrofe om de ikke finner ut 
av alt, eller får så mye ‘likes’ på Instagram. Det er ungdom-
mer, relasjoner og livsmestring som jeg merker at jeg er 
mest opptatt av. Jeg er veldig spent på hvordan jeg kan få 
bruke meg og de ønskene jeg har inn i kirka.» 

På kort tid har hun fått vært med på flere ting. Hun fikk vært 
innom tirsdagsklubben allerede før hun startet 1. april, hvor 
hun ble møtt av ungdommer som er interesserte og ivrige 
og som har gjort det lett å være ny. Fasteaksjonen var hun 
også med på, og sist nå var konfirmantleir på Mesnali. "Jeg 
har egentlig blitt veldig positivt overraska over hvor godt 
jeg har blitt tatt i mot, både av staben og av 
ungdommene. Det kunne jo vært veldig 
skummelt å være ny, men det har det 
ikke vært", avslutter Eli Andrea. Vi 
ønsker henne lykke til i arbeidet hun 
nå har trått inn i.  

Eli Andrea ønsker å gi ungdommene på Raufoss et levende miljø.

Jeg vil vise de at det ikke er katastrofe 
om de ikke finner ut av alt, eller får så 

mye 'likes' på Instagram

Eli Andrea ble ønsket velkommen av 
daglig leder Brita Marie Heggelund 

under gudstjenesten 20. mars.

Tone gjør reint i Ås og Eina
Tekst Gunnstein Endal

Tone Kristiansen er vår nye renholder med ansvar for kirker og bygninger i Ås og Eina. 
Med mange lokaler og mye aktivitet er dette en krevende og viktig stilling.
Etter at Elsa Snilsberg gav seg før jul i 2020 ville vi teste ut om det ville være mulig å 
legge alt renholdet vårt, inkludert Raufoss, til en stilling. Dette ble testet ut, men viste 
seg å være utfordrende bl.a. i forbindelse med ferier og sykdom. Derfor ble stillingen 
utlyst sist høst, med stor respons. Av mange gode søkere falt altså valget på Tone. Hun 
har vikariert hos oss litt tidligere i tilsvarende stilling. Derfor gikk hun rett inn i oppga-
vene og har holdt det rent og pent hos oss fra dag 1!
Velkommen i staben, Tone, og lykke til med oppdraget.

Hilde blir pensjonist
Tekst Gunnstein Endal

Hilde Torkehagen Skumsrud har vært daglig leder/menig-
hetssekretær i Ås og Eina menigheter i ni år. Siden som-
meren 2013 har hun hatt sitt daglige virke på Menighets-
senteret i Svein Erik Strandlies veg på Reinsvoll.

Med 60% stilling, og to menigheter å følge opp, har det 
ikke manglet på muligheter for fylle opp arbeidsdagen.
I disse menighetene er det stor aktivitet, ikke bare blant de 
ansatte, men også i gruppen av rådsmedlemmer og frivil-
lige. Det er stort engasjement på mange områder, så Hilde 
har gledet seg stort over alt som skjer, spesielt innen husets 
fire vegger på Menighetssenteret: Formiddagstreff, baby-
sang og andre trosopplæringstilbud, «gå»-gruppe, sorg-
grupper, utleie til lag og foreninger, menighetsrådsmøter, 
frivilligfester, gudstjenester, m.m.

En stor del av denne jobben går ut på saksbehandling før 
menighetsrådsmøtene og oppfølging av saker som er ved-
tatt. Ca 20 menighetsrådsmøter pr. år krever sitt! Og med 
mange «tunge» saker blir det utallige timer ved datamaski-
nen, enten på kontoret på Reinsvoll eller en sen kveldstime 
hjemme i Kiellands gate i Gjøvik.

Når dette leses har Hilde logget ut hos oss for siste gang 
og Live Johnsrud har tatt plass i kontorstolen som menig-
hetssekretær/daglig leder. 

Takk for alle dine gode bidrag for kirka vår i Vestre Toten, 
Hilde. Vi kjenner allerede på savnet, men unner deg gode 
dager uten fastsatte møter og plikter. Nyt ditt nye liv, det 
har du fortjent!

Tusen takk for meg!
Jeg gikk over i pensjonistenes rekker 1.mai,  
etter nesten ni år som daglig leder og menig-
hetssekretær i Ås og Eina menigheter. 
Det har vært veldig innholdsrike år med mange 
og varierte arbeidsoppgaver, og jeg er både 
takknemlig og glad for alle gode menneske-
møter og opplevelser i løpet av disse årene! 
Tusen takk for meg!
Varme hilsener fra Hilde Torkehagen Skumsrud
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Døde
Eina
Harald Bjørnerud f. 1945
Hans-Petter Haug f. 1962

Ås
Ingrid Synnøve Lervold f. 1947 
Elsa Odbjørg Evenrud f. 1931 
Magnar Sverre Kronberget f. 1937 
Lise Myrstuen Sørumshagen f. 1969 
Jorun Unni Bergum f. 1945
Knut Furusethagen f. 1938
Reidar Kristoffer Malterud f. 1934
Heidi Sagstad f. 1969 
 
Raufoss
Åke Lennart Franzen f. 1928 
Solveig Thompson f. 1938 
Karin Bradahl f. 1948 
Kristin Brevik f. 1959 
Arve Stenberg f. 1927 
Elna Louise Opjordsmoen f. 1927 
Knut Larsstuen f. 1933 
 

Døpte
Eina 
Håkon Sandlie Ødegaard 
Selma Storengen Løkken (tilh. Gjøvik)

Ås
Adrian Eskerud-Hunskår
Ask Klevengen (tilh.Kolbu)
Isabell Kristiansen
Zelma Johansen Westlien
Olaf Vaule Dagrød
Kasper Skogen Østlien
Tiril Eng Soli (tilh. Hunn)
Sean Patrick Skogstad
Felix Olavesen Thorsholen
Matheo Palm Løken

Raufoss
Håkon Gundersen-Bradal
Sander Olai Einseth Johansen
Magnus Lund Larsen
Mats Alexander Hoel Bradal
Sofie Lauritsen Edvardsen
Felix Stephens
Storm Nygård Bjørnstad
Mali Amsrud

S L E K T E R S  G A N GM E N I G H E T S L I V

Vi kan stole på at det lysner!
foto Arild Kjeilen tekst Margrethe Vang Nedregård

 

Thomas Sjödin er en ettertrak-
tet foredragsholder, så vi var 
veldig takknemlige da Bap-
tistkirken, Toten Frikirke, To-
ten kirkeakademi og folkekirka 
sammen kunne ta imot han på 
Raufoss 1. og 2. april. 
Fredag var det åpent møte i Fyrverkeriet kulturhus og lør-
dag holdt han seminar i Raufoss kirke for mer enn 140 på-
meldte hvor det også ble servert lunsj.
Thomas selv var veldig glad for helgen og opplevde stor 
åpenhet for det han formidlet. Vi ble oppmuntret, inspirert, 
og budskapet gav tanker som sitter i lenge etterpå. Vi KAN 
stole på at det lysner, mørket ER overvunnet av lyset og 
Gud skaper MENS vi hviler. 
Takk til Sindre Hovland, Åsmund Dannemark og lovsangs-
teamet fra Baptistkirken for musikken. 

Tusen takk til alle frivillige som stilte opp og som gjorde at 
vi kunne gjennomføre helgen! De mørke tråder

Mens livets mønster veves her under tidens gang,
der allslags tråder kreves, og all slags tukt og tvang,
kun sjelden vi begriper, mens vevestolen går,
hvorfor oss livet giver så mange slag og sår.

Så mange mørke tråder vi ser ei mening i,
og om vi selv fikk råde ble veven for dem fri.
Den store mester vever som kun det beste vil,
vet dog at mønstret krever det mørke farvespill.

Han vever sorg og smerte som tråder i sin vev,
og fra et såret hjerte titt gylne tråder drev.
Det lyse og det mørke, det gylne og det grå,
det vil kun sammen virke så det skal mening få.

Og engang vil vi finne, når veven rulles av,
at aldri Gud i blinde oss mørke tråder gav.
Når ved Guds store nåde det er til ende brakt,
da er de mørke tråder en del av evig prakt.

Komiteen for helgen avbildet sammen med Tomas Sjödin. F.v. Margret-
he Vang Nedregård, Mette Ødegård , Tomas Sjødin og Ivar Johnsen.

En kveld til ettertanke med Syse og Vada 
Det var 90 personer til stede i Ås kirke, den 24.mars, for å 
høre Henrik Syse, Anne Vada og Lars Andreas Kvistum.
Temaet for kvelden var: Hva styrer våre valg? Syse snak-
ket om det å løfte frem ting en kan glede seg over. Vi kan 
løfte oss ut av kriser - sammen. Vi må løfte hverandre opp 
og kjempe for de verdier vi mener er viktig. Vi mennesker 
trenger noe å kjempe for. Vi som bor i Norge har et særlig 
ansvar for å kjempe for andre og stå sammen om en god 
verden. Anne Vada hadde valgt et repertoar av sanger 
som passet godt til temaet med Lars Andreas Kvistum på 
flygelet. 

Ikke før veven er stilnet og skyttelen holdt opp å slå,
vil Gud ta teppet til side og la oss riktig forstå
hvorfor de mørke tråder, så vel som de gylne bånd,
var like nødvendige for mønsteret i Mesterens kyndige hånd.

Dette er et dikt med ukjent opphav, men som 
mange har hørt og spurt etter:
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O P P S L A G S TA V L A  -  I N F O

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter 
Vi samles kl 12.00 til formiddagsmat, 
et enkelt program med sang, opples-
ning, utlodning og andakt.
Datoer vår/høst 2022:
15. juni - sommeravslutning/tur
17. august
14. september
12. oktober
9. november - basar
Arr. Ås menighet

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
Alle onsdager det ikke er formid-
dagstreff på Ås Menighetssenter. Vi 
møtes kl.12.00, går en tur sammen, 
og samles inne etterpå til en kopp 
kaffe og stoltrim. Vi er sammen til 
kl. 14.00. 
VELKOMMEN
Arr: Ås menighet

DAGSENTERET er et tilbud på 
mandager fra kl. 10.00 til 14.00 på 
Helsehuset på Eina. Der er det frok-
ost, middagsservering og et tilbud 
for folk på Eina. VELKOMMEN.
Nye brukere av tilbudet er hjertelig 
velkommen!
Ta kontakt med Kari Ringerud på 
413 39 874 for spørsmål og påmel-
ding om du ikke har vært med før.
På vegne av alle de gode frivillige 
hjelperne, Kari Ringerud.

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12 på  
Helsehuset på Eina.
Datoer for våren:
2. 9. 16. juni
11. 18. august
8. 15. 29. september
6. 13. oktober
20. oktober - Generasjons-
gudstjeneste på helsehuset kl 17.00
Arr: Diakoniutvalget på Eina

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13 
30. mai - andakt ved sokneprest 
Arild Kjeilen.
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
har et enkelt program, utlodning og 
andakt.
Datoer for høsten 2022:
12. september
3. oktober
14. november
12. desember
Arr: Diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

For mer info om hva som skjer i 
kirkene våre sjekk 
Facebook-siden; 

Kirken i Vestre Toten
eller nettsiden

kirken.no/vestretoten

SPRELL LEVENDE Kirkekjeller’n
BABYSANG Ås menighetssenter
BARNEKOR Raufoss kirke
Mer info om disse tilbudene finner 
du på s. 14

NORMISJON HØST 2022
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke.
Tirsdag 27. september kl.19.30: 
Vi besøker Vindingstad Normisjon i 
Engehaugen kirke.
Tirsdag 8.november kl.19.00: 
Møte i Kirkekjeller’n. Vi får besøk fra 
Vindingstad normisjon.

HYGGEKVELD FOR PENSJONISTER 
tirsdag 24. mai kl. 18.00 på 
Ås Menighetssenter. Besøk av 
Mænsing – kåseri v/prostiprest Anne 
Hilde Helland – bevertning – utlod-
ning – «Ord for natten» v/sokneprest 
Dagfinn Follerås. Påmelding til Ås 
menighetskontor 960 98 330 eller 
direkte til diakon Solveig 909 82 114 
innen 18. mai.

Disse 12 spreke og blide damene møtes 
og går tur sammen hver onsdag.
Foto: Solveig Haugen Tusvik


