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Endringer i staben
Som ved et nytt år bringer også en ny høst en del end-
ringer. Nytt skoleår merkes på så vel elever som fore-
satte. I menighetene våre er det også en del endringer 
denne høsten. I kontaktinfoen under vil du se at det er 
kommet til noen nye navn, og at noen navn er borte.  
Inge Heierdahl og Mari Grimsbø går begge inn i  
pensjonistenes rekker og gir seg som henholdsvis 
sokneprest og menighetssekretær/daglig leder. 
Begge to har menighetsbladet tatt en prat med, 
derfor er det to portretter i dette nummeret. Som 
en naturlig følge av dette er det da to nye navn inn; 
Berit Rinde er ny sokneprest i Eina og Kolbu, og 
Brita Halvorsen overtar som ny menighetssekretær/ 

daglig leder på Raufoss. I tillegg trer Gunnhild Hauge  
Bjørdal inn i kateket-stillingen i Ås og Eina etter  
Johan Olav Holmefjord. Fra 2015 fikk alle ansatte 
nye epostadresser og nå får de fleste nye telefon-
numre. Dette betyr mye for Ås menighetssenter 
som har hatt kun to linjer og ett felles nummer. Her 
har man ofte måttet vente på ledig 
linje for å kunne ringe ut. Menighets-
bladet vil ønske alle en god høst med 
alt som måtte stå for døren.

mvh redaktøren

Menighetskontor Raufoss Kirkevegen 4, 2830 Raufoss. Kontortider: tirsdag – fredag kl 10-14
Menighetssekretær/
daglig leder Raufoss  Brita Halvorsen    bh936@kirken.no   960 98 320 / 410 17 952
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Raufoss   Arild Kjeilen    ak952@kirken.no   960 98 326 / 996 47 857
Diakon Raufoss    Solveig Haugen Tusvik   sh588@kirken.no   960 98 325 / 909 82 114
Kirketjener Raufoss   Einar Solbrækken   es829@kirken.no   960 98 327 / 908 88 929
Kantor Raufoss    Kolbjørn Teien   kt728@kirken.no   959 61 304
Raufoss menighetsråd Leder  Inger Naadland Hensvold   inger@hensvold.no  971 78 749

Menighetskontor Ås og Eina Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 Reinsvoll. Kontortider: tirsdag – torsdag kl 10-14
Menighetssekretær/
daglig leder Ås og Eina   Hilde Torkehagen Skumsrud  ht436@kirken.no   61 19 72 15 / 960 98 330 
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Eina    Berit Rinde    br457@kirken.no   61 14 10 12 / 416 09 418 
Sokneprest Ås    Gunnar Finstad   gf244@kirken.no   960 98 334 / 988 13 324 
Diakon Ås og Eina   Agnes Brubakken   ab763@kirken.no   481 02 344 
Kirketjener Ås    Håvard Amlie    ha644@kirken.no   960 98 337 / 909 35 407
Kirketjener Eina    Tor Tangen    tt486@kirken.no   960 98 338 / 930 99 768
Kateket Ås og Eina   Gunnhild Hauge Bjørdal   gh995@kirken.no  960 98 333 / 991 07 488 
Kantor Eina    Anne Karin Gresbakken   ag459@kirken.no   482 23 793
Organist/menighetsmusiker Ås  Oskar-Magnus E. Stende  oe595@kirken.no  922 66 391 
Eina menighetsråd Leder   Lars Arne Mjørlund  lam@moelven.no  958 01 232
Ås menighetsråd Leder   Ole Jakob Dyrnes   oljdyrne@online.no  977 06 318

Vestre Toten kirkelige fellesråd kontor: Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Kirkeverge    Gunnstein Endal   ge878@kirken.no  960 98 321 / 920 42 659
Sekretær (tirsdag – torsdag 09-13) Lisbeth Torvik    lm928@kirken.no   960 98 322
Leder for Trosopplæringen  Margrethe Vang Nedregård mv934@kirken.no  960 98 323 / 916 46 131
Driftsleder    Tommy Torvik   tt239@kirken.no   960 98 319 / 952 58 714
Leder fellesrådet    Ole Jakob Dyrnes   oljdyrne@online.no  977 06 318

Bankkontonummer  
Eina menighet   2050 09 47854
Raufoss menighet  2050 09 20069 
Ås menighet   2050 09 05647
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Åpen vegkirke på Eina
Åpen vegkirke ble holdt i perioden mandag 18. juli 
til og med fredag 5. august, alle dager kl. 13.00 - 
18.00. 
Etter restaureringen er Eina kirke blitt en spesiell 
kirke med farger, tekstiler og kirkesymbolikk i taket 
av kunstner Borgny Svalastog. Vi er derfor stolte av 
å vise frem den fine kirka vår. Det var i år 126 stk 
som var innom kirka på besøk, og det var mange 
gode tilbakemeldinger på at vi har åpen vegkirke 
på Eina. Det var over 40 personer fra forskjellige lag 
og foreninger på Eina som var vertskap i kirka, og 
viste rundt og serverte en kaffekopp til besøkende.
Vi må takke alle som stiller opp for den store dug-
nadsinnsatsen fra lag og foreninger på Eina som 
sørger for sommeråpen kirke år etter år.

Setermesse på Rognlia
Vi fikk også i år lov til å komme til Rognlia, innenfor  
Sønsteby-grenda, og avholde setermesse. Setra  
var også i år velstelt og vi ble godt mottatt av  
eierne Gunder og Sonja Næs Dølen. Dette er en 
idyllisk seter med velstelte hus, som ligger i skjønne 
omgivelser. Tradisjon tro stilte også i år Eina musikk-
forening opp og spilte til gudstjenesten. Etter guds-
tjenesten koste folk seg på setervollen med med-
brakt kirkekaffe. Det var sokneprest Gunnar Finstad 
som holdt gudstjenesten.

Fjordmesse på Løndalstranda
Eina Menighetsråd har også i år arrangert Fjord-
messe på Løndalstranda ved Einafjorden.
Det var sokneprest Inge Heierdahl som holdt guds-
tjenesten. På det gamle området til Løndalen skole 
har Østre Eina Vel laget et flott strandområde, som 
vi får låne til gudstjenesten i slutten av juni hvert år.
Det har blitt et populært sted å holde barnedåp her, 
og i år var det tre barn som ble døpt.
Mange tok turen også i år, så strandområdet var fylt 
opp med folk som deltok i gudstjenesten, selv om 
været var noe ustabilt med regn i luften.
Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe av 
Eina menighetsråd. Eina menighetsråd ved Lars Arne Mjørlund overrekker gave til vertskapet Gunder 

og Sonja Næs Dølen

Sangkveld i Ås kirke
Torsdag 10. november blir det nok en kveld med all-
sang i Ås kirke. Denne gangen er det menighetens 
egen Arnfinn Dirdal som sitter ved flygelet og er 
kveldens forsanger. Han har tidligere arbeidet som 
misjonær og har vikariert som organist i våre kirker 
ved en rekke anledninger. Hjertelig velkommen til 
en kveld med allsang og poesi!

Allehelgenskonsert
På allehelgenssøndagen 6.november blir det tra-
disjon tro konsert i Raufoss kirke. De andre tros-
samfunnene på Raufoss blir invitert til både å 
medvirke og høre på. Både ordene og tonene vil 
bære preg av denne dagens spesielle innhold.
Kolbjørn Teien med flere vil stå for programmet 
denne kvelden. Hjertelig velkommen.
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En ungdommelig og sprek sokneprest takker av
Tekst Lars Arne Mjørlund / Rune Hanserud 

Inge Heierdahl har vært sokneprest i Eina og Kolbu 
menighet siden 2009. I vår valgte han å tre inn i pen-
sjonistenes rekker. Det vil si; han har fortsatt mange 
jern i ilden med blant annet studier, forkynnelse og 
lærergjerning ved Raufoss ungdomsskole.
Inge er født og oppvokst på Skallevoll i nærheten 
av Tønsberg, hvor han bodde til han var sju år. I et-
tertid er han lei for at  familien flyttet fra Skallevoll 
og den flotte sandstranda. Han tråkket sine første 
skoleår på forskjellige skoler i Oslo, men endte til 
slutt på Årvoll skole. Han fullførte folkeskolen der.

Når vi spør han om barndommen og hvordan den 
var, sier han med et lunt smil: "Barndommen min 
er et eksempel på hva jeg har gjort siden". Med 
det mener han at han har flyttet mye på seg, og 
har gjort og opplevd mye. Han forteller at han til 
sammen har flyttet 23 ganger.
I ungdomstiden var han glad i å feste og opptatt av 
jenter. I denne perioden var han også sugen på å 
oppleve og gjøre nye ting, og skole var ikke så inter-
essant. Inge forteller at han tok artium uten å lese så 
altfor mye. I 3.klasse på gymnaset derimot ble han 
kunnskapstørst, og det takket være blant annet en 
historielærer som tok for seg filosofer som Platon og 
Aristoteles. Etter gymnaset flyttet han til  Canada og 
arbeidet som tømmerhugger i ni måneder. Da han 
kom hjem startet han studier i engelsk, og fortsatte 
med sosialantropologi. Det sistnevnte på grunn av 
"lysten på nye ting". På denne tiden begynte han å 
føle på meningsløshet og tomhet. Han forteller at 
han ble omvendt 1.april i 1973. Hos Jesus fant han 
frelse og mening med livet, og da våknet interessen 
for kristendommen, som senere førte til at han tok 
teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. 

Inge giftet seg med Anne May i Baptistkirken på 
Raufoss i 1974. Han ble ferdig adjunkt i 1976, og 
det var som lærer at han fikk sin første faste jobb. 
Han presiserer at han alltid har vært glad i å jobbe 
og at han i alle ferier hadde feriejobber. Så flyttet 
han til Kristiansund og jobbet som pastor i en pinse-
menighet i to år. Deretter virket han som lærer på 
Hedmarktoppen folkehøgskole på Hamar. Så flyttet 
han tilbake til Frei (nærme Kristiansund) og var kate-
ket ett år. Det var i denne perioden at han begynte 
å interessere seg for prestetjenesten. I 1994 var han 
prestevikar, og det første møtet med presteyrket 
var en begravelse.  Inge forteller ivrig at det var en  
spenstig start, og hvor usikker han var i forhold til 
hva han skulle si og gjøre. Men opplevelsen med de  
etterlatte, selve seremonien og stemningen som var i  
kirka, gjorde at han fikk lyst til å fortsette med dette.  
Dermed fortsatte han i ulike vikariater som prest 
rundt omkring på Nordmøre og Sunnmøre, samtidig 
som han hadde lærerjobber. 

I 1999 flyttet de til Jevnaker, og han var fast bestemt 
på å fullføre teologien, som gjorde at han kunne få 
fast jobb som prest. Han ble ordinert i Jevnaker kirke  
i 2001. Da han ble ordinert som prest, hadde han 
bestemt seg for at familien ikke skulle flytte lenger 
nord enn Lillehammer. Allikevel ble valget Stjørdal 
i 2002, der han var sokneprest frem til 2009. Han 
tiltrådte stillingen som sokneprest i Eina menighet 
1.april 2009, og har siden det vært på Eina og Kolbu. 
På spørsmål om han har trivdes som prest i Eina, sier 
han kontant at han har likt seg usedvanlig godt. Litt 
spøkefullt sier han at han har fått gjøre akkurat som 
han vil. Inge er kjent på bygda for å være en god 
retoriker og formidler, spesielt i forhold til innholdet 
i prekenen. I forhold til prekenen forteller han at den 
er totalt bortkastet dersom ikke folk i menigheten 
forstår hva teksten handler om. Derfor er det viktig 
å bruke bilder og illustrasjoner som folk kan kjenne 
seg igjen i. Han presiserer at målet med prekenen 
er at folk skal forstå, og deretter leve etter det. Selv 
om det ikke alltid er like lett å finne gode hverdags- 
lige illustrasjoner elsker han å arbeide med prekenen,  
og sier at en uke er helt vanlig å bruke på preken-
arbeidet. Når vi spør om hvorfor han er så dyktig til 
å preke, påpeker han at den pedagogiske bakgrun-
nen nok er en viktig faktor.

Når intervjuet nærmer seg slutten, spør vi han om 
det er noen tekster eller vers i Bibelen han liker godt. 

Portrettet
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Uten å tenke seg om svarer han Johannes 14,6:  
«Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen 
kommer til Faderen uten ved meg.» De som var på 
avskjedsgudstjenesten 21. august i Eina kirke, fikk 
en god begrunnelse for akkurat det.

Det han kommer til å savne mest med jobben, er alle 
folkene han har arbeidet med og rundt. Den første 
dagen han kom til kontoret i Kolbu ble han veldig 
glad. Et lite usjenert kontor med lite trafikk. Her gledet  
han seg til å sitte alene, lese og forberede seg til 
prestegjerningens tjenester. Men han oppdaget fort 
at slik skulle det ikke bli.  Her var det fullt av omgjen-
gelige og flinke mennesker, og de fikk raskt et godt 
samhold. Dette samholdet har stått sterkt, og han  
sa at dersom det ikke var folk på huset i lunsjtider 
ringte han etter noen som kunne holde han med  
selskap - og han presiserer at det hadde ikke skjedd 
før han startet her.
Det siste året har Inge kjent på at han har blitt sliten 

av det å stadig måtte forberede seg og aldri ha fri. 
Sånn har det aldri vært før, og han smiler og sam-
tidig mumler noe om at det nok har med alderen å 
gjøre, fordi han har alltid likt å jobbe.

Når han nå går inn i pensjonisttilværelsen har han 
tenkt å studere - det vil si å ta en ny master om 
Sannhet og postmodernisme, med problemstilling: 
"Går det an å snakke om objektiv sannhet i vår post-
moderne tid som preges av at alt er relativt?» I til-
legg er han ansatt som lærer ved Raufoss ungdoms-
skole. Snakk om fin fyr!

Vi ønsker Inge lykke til som pensjonist, og tusen 
takk for at du har vært en utmerket og enestående 
sokneprest for oss på Eina.

Fullsatt kirke - en flott avslutning
Tekst Lars Arne Mjørlund 

Søndag 21. august ble det en flott og verdig  
avslutningsgudstjeneste for Inge Heierdahl, som 
slutter som sokneprest i Eina. Veldig mange møtte 
opp, så det var en nesten fullsatt kirke som deltok 
på gudstjenesten. Det var flotte musikalske innslag 
ved Anne Karin Gresbakken, solosang med Arne 
Kløvrud og Gunda-Marie Bruce. Etter gudstjenesten 
var det kirkekaffe på Folkvang forsamlingslokale. 
Her måtte det settes inn ekstra stoler for å få plass 
til alle fremmøtte. Eina Menighetsråd serverte kaffe, 
snitter og kaker.

Først ut til å takke Inge Heierdahl for tiden som sokne- 
prest i Eina var prost Stein Ovesen. Videre takket  
sokneprest Gunnar Finstad, kantor Anne Karin 
Gressbakken og tidligere menighetsrådsformann 
Leif Arne Sandbekken. Folk fra menigheten og  
andre fra menighetsarbeid ville også takke og ønske 
Inge lykke til videre.

Inge heierdahl har fylt 67 år, men er ikke som andre 
pensjonister, han er ungdommelig for sin alder og 

ønsker å jobbe videre med undervisning og egen-
studier. Han vil bli husket for sine gode temaguds-
tjenester, tydelige taler hvor han var flink til å bruke 
praktiske eksempler for å forklare tekstene, og som 
en folkeprest som menigheten og kollegaer har satt 
stor pris på.  

Arrangementet ble ledet av menighetsrådsformann 
Lars Arne Mjørlund, som også overrakte gave til 
Inge fra Eina menighet. Det hele ble avsluttet med 
allsangen “Go, tell it on the mountain»

En preken er totalt bort-
kastet dersom ikke folk for-
står hva teksten handler om.
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Mari takker av
Ved Kirkeporten møter Mari Grimsbø, av mange kalt ”navet” og ”motoren” på 
menighetskontoret og kanskje til og med menigheta på Raufoss, i de siste travle 
dager før sommerferien. Travelt også, fordi Mari har skumle planer om å pensjo-
nere seg. 

Tekst og foto Petter Furuseth

Du er godt kjent av mange, men til de som ikke 
kjenner deg: Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er fra Åsmarka, Reinsvoll, eldst av seks søsken 
og oppvokst på et småbruk i en kristen familie, som 
var aktive på både bedehus og i kirka, noe jeg selv 
også ble. Jeg fikk tidlig sansen for kirka, jeg syntes, 
da som nå, at det var en fin plass. Jeg soknet til Ås, 
men ble døpt i Raufoss, ble konfirmert i Ås, gifta 
meg i Ås, og skal begraves fra Raufoss. I barneåra 
bodde vi i Åsmarka, og i dag bor jeg ikke langt fra 
gamle Tabor bedehus på Østvoll. Jeg har både gått 
på og drevet med søndagsskole, og jeg er fortsatt 
aktiv med ”Sprell levende”, som vel best kan be-
skrives som en videreføring av søndagsskolen anno 
2016. Som barn fant jeg meg godt til rette i kristne 
forsamlinger, selv om det ikke var så mye miljø med 
jevnaldrende, eller mange barnefamilier. Når jeg 
skuer tilbake kan jeg ikke huske at vi hadde så mye 
fritid, det var mye jobbing på småbruket, og skolen 
krevde jo sitt. Jeg har ikke bare bodd her, jeg har 
også bodd i Nord-Norge både før og etter lærer-
skolen, som jeg for øvrig tok på Hamar, og avsluttet 
i 1974. Jeg jobbet som barne- og ungdomsarbeider 
i hele Troms, fra Harstad i sør til Burøysund i nord. 
Litt av hjertet mitt ligger nok igjen i Nord-Norge.  
Jeg har jobbet som lærer og jeg drev også en familie- 
barnehage hjemme, så jeg har hatt mange barn 
hjemom, og jeg husker det som trivelige tider.  

Da barna våre ble litt større, så ble det naturlig å 
avvikle barnehagen. Jeg jobbet som lærer ved  
Brubakken skole og ved Korta skole, og trivdes veldig  
godt der. Men så skjedde det noe som brått forandret  
på planene: Jeg ble oppfordret til å søke på denne 
stillingen ved menighetskontoret i 2001. Jeg husker 
at jeg telte veldig på knappene, for jeg trivdes så 
godt på Korta med barna og kollegaer. Jeg hadde 
egentlig ikke sett for meg at jeg skulle gjøre noe  
annet enn å prøve ut stillingen da jeg søkte rektor 
Aina Solbakken om permisjon for ett år, men da jeg 
først kom inn i denne jobben, trivdes jeg også her 
utmerket, og det bare ”ble sånn” at jeg måtte fort-
sette. Jeg har jo alltid vært engasjert i kirka, ”mitt 
andre hjem”, så det ble vanskelig å gå tilbake.

Hva gjør en menighetssekretær, og hvor lenge har 
du vært her?
Jeg har hatt denne jobben som daglig leder/menig-
hetssekretær i nesten 15 år nå, jeg begynte 1.januar 
i 2002. Akkurat nå er det hektiske dager, der jeg har 
mye fokus på avgang og på overgang til den som 
kommer etter meg. I denne jobben må en ha over-
sikt over det som skjer i menigheten, følge opp ved-
tak fra menighetsrådet, skrive og svare på brev og  
e-poster, føre kirkebøker, sette opp ansvarslister, føre 
regnskap osv. I det hele tatt bør en ha orden, system 
og overblikk. Det er viktig å være samarbeidsvillig,  

og jeg synes vi har samarbeidet godt her i disse 
årene, uten store konflikter. Man må kunne forholde  
seg til mange personer også, i denne jobben.  
Menighetssekretæren er ofte den første du støter på 
når du kontakter kirken på Raufoss. Det er jeg som  
tar telefonen og besvarer henvendelser enten det 
er om dåp eller bryllup, spørsmål om konfirmasjons-
dager fram i tid, leie av kirka og kirkekjeller`n bl.a. 

Portrettet

Jeg hadde egentlig ikke sett 
for meg at jeg skulle gjøre noe 
annet enn å prøve ut stillingen.
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Hvordan har det vært å være menighetssekretær her?
Jeg synes vi har fått til et godt samarbeid med  
befolkningen på Raufoss. Når folk spørres direkte, 
så sier de ofte ja. Ta for eksempel dugnadene på 
kirkegårdene våre hver vår, med kaffe og kaker, eller  
alle som har sine roder og deler ut menighets- 
bladet. Alle pensjonistene som er med og lager 
kveldsmat til ”Sprell levende” kveldene.  Jeg opp-
lever at folk er positive, også til kirka. Jeg tror folk 
setter pris på å bli spurt. Raufoss er jo ”byen”, mens  
på Ås og Eina er kirka = folket. Her på Raufoss er 
kirka kanskje mer en institusjon i seg sjøl. Jeg vil 
også trekke fram at jeg har hatt et positivt sam-
arbeid med barneskolene på Raufoss. Ting har jo 
forandret seg disse 15 åra, men alt i alt så vil jeg si 
at det er et godt samarbeid. 

Du er en aktiv kirkegjenger, Mari. Hvorfor er det 
viktig å bruke kirka?
For meg er det en god vane å bruke søndagen til kirke- 
gang. Når det er søndag er det godt å sette seg  
i kirka. Atmosfæren, stillheten, salmene, liturgien… 
Kort sagt: det er godt å være i kirka! Jeg kommer 
til å fortsette å gå i kirka som pensjonist også, og 
fortsette med kristne aktiviteter. Jeg vil få tilføye at 
jeg er veldig fornøyd med kirkekjeller`n vi har fått, at 
den er blitt som den er blitt, og at vi kan bruke den 
på så mange måter, både i sorger og gleder. 

Du beskrives som rolig, sindig, arbeidsom og  
bestemt. Hvis du ser tilbake på oppveksten din,  
hva fikk du med deg av gode ting fra hjemmet?
Foreldrene mine var veldig rause. Vi fikk være med 
på ting hvis vi ville, være med folk i andre miljøer, 
gå på kino osv (Det var ikke alle som fikk lov til det i 
min ungdom). Vi fikk lov til å prøve selv, vi visste hva 
mor og far sto for, men vi fikk gjøre valgene sjøl. Det 
var viktig for mor og far at vi ikke skulle bli trykt inn 
i båser. Så vi søsknene er nok blitt forskjellige også 
på grunn av nettopp dette. 

Alle som kjenner deg kan ikke ha unngått å få med 
seg at familien ser ut til å være viktig for deg?
Familien er veldig viktig for meg. Jeg liker å samle 
familien, og gjør det så ofte som mulig, ved anled-
ninger og dager. Med fire barn, fire svigerbarn og 
sju barnebarn blir det en del logistikk, men vi får det 
overraskende ofte til. Det handler vel også litt om å 
prioritere. Jeg er familiekjær og familieverdiene er 
viktige. Jeg er heldig som har to av barna med sine 
familier her på Raufoss. 

Så hva er gode familieverdier for familien Grimsbø?
Det må være å ta vare på hverandre, lytte til hveran-
dre og det å ta oss tid til å være sammen. Vi er nok 

også opptatte av, og flinke til å tilpasse oss hveran-
dre. 

Du er godt gift, forstår jeg og?
Ja, hehe, jeg er veldig godt gift. Der har jeg vært 
heldig. Jeg og Arnt er et godt team, vi har vært gift 
i 41 år, feiret rubinbryllup i fjor - en gylden mulighet 
til å samle familien!

Hva tror du at du vil savne med det å være i jobb?
Jeg tror jeg vil savne daglig kontakt med arbeids-
kollegaer etter hvert. Spesielt når ferien lakker mot 
slutten og jeg ”skulle startet” på jobb igjen. Men 
jeg tror, som jeg ser med mange andre pensjonister,  
at jeg neppe får fritidsproblemer. Og ting går jo  
naturlig nok litt saktere når en er blitt 65 enn da en 
var 30, selv om vi fortsatt er effektive. 

Til slutt: Du som har så god oversikt og er slik en 
viktig person i menigheta… Åssen skar det gå mæ 
Raufoss menighet uten a Mari ved roret a?
Det kommer helt sikkert til å gå veldig bra. Jeg skriver  
ned mye av det som må gjøres til etterfølgeren, og 
for å sikre en best mulig overgang jobber jeg også 
14 dager etter ferien sammen med etterfølgeren. 
Og hvis det skulle være noe, er det jo selvfølgelig 
lov å ringe meg. Husk, jeg skal verken utvandre eller 
sette meg til i gyngestolen (som jeg for øvrig ikke 
har). Jeg har vært engasjert i, og har brent for kirken  
og menigheten, men dette er jo en merkantil og  
administrativ jobb, så en må ikke være engasjert  
kirkegjenger for å gjøre denne jobben. For meg har 
det vært ekstra interessant med denne jobben nett-
opp fordi jeg har hatt det samme sterke engasje-
mentet både på jobb og privat. Engasjementet er 
en del av meg og den jeg er, på godt og vondt. I 
hjertet mitt har Raufoss menighet og misjon fortsatt 
en stor plass. 

På vegne av menigheten og samfunnet på Raufoss, 
takker vi i Ved kirkeporten for den verdifulle og en-
gasjerte jobben du alltid har lagt ned for menighe-
ten og kirka. Vi ønsker lykke til som travel pensjo-
nist. 

 Engasjementet er en del av meg 
og den jeg er, på godt og vondt. 

I hjertet mitt har Raufoss  
menighet og misjon fortsatt en 

stor plass.
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Er Bibelen så viktig for barn da?
Tekst Margrethe Vang Nedregård 

Kirken har fått en viktig oppgave med å formidle 
bibelens historier, og vi kan ikke lenger forvente en  
grunnleggende bibelkunnskap når vi i trosopplæringen 
møter barna. Men er bibelen så viktig for barn da? 
Bibelens fortellinger kan være med å fylle en livs-
tolkende funksjon for barnet. De kan speile sine 
følelser og opplevelser i de fortellingene slik at de 
forstår livet sitt bedre og får hjelp til å bearbeide 
det.  Bibelens fortellinger handler om det livet du 
og jeg lever. Svikter vi i å gi de disse fortellingene 
henter barna livstolkende fortellinger andre steder. 
Derfor trenger barn bibelen. Jesus fremholder også 
barna i bibelen og vil at vi skal bli som dem. Det er 
modig av Jesus. Brødunderet der Jesus mettet 5000 
med to brød og fem fisker ville aldri skjedd uten at 
et barn hadde kommet med matpakken sin. Barn 
tenker annerledes enn oss. De tenker nemlig som 
mesteren vil vi skal tenke. Noen av fortellingene er  
ganske heftige. De utfordrer våre tanker både om Gud  
og mennesker. Folkeeventyrene vi leser for barna våre  
kan også være utfordrende lesning. Rødhette og 

ulven, Hans og Grete, Tornerose osv. De får barna 
høre uten tenke på at det kan være kraftig kost. Jeg 
tror barn tåler ganske mye. Vi kan reflektere sammen 
med dem. Ofte er det vi voksne som har vanskelig  
for å forholde oss til de tekstene og ikke barna.  
Bibelen er ikke bare «den gyldne regel» og tekster  
om kjærlighet. Slik er ikke livene våre heller. Det 
handler om å ta barnas liv på alvor. Hvordan vi  
kommuniserer med barna avslører hvordan vi ser på 
dem. Det finnes en rekke barnebibler på markedet. 
Noen ganger får jeg spørsmålet; hvilken barnebibel 
skal jeg velge for barnet mitt? Da sier jeg; velg en 
bibel med mange enkeltfortellinger, gjerne bilder 
og velg de historiene som kan hjelpe barnet til å for-
stå hvem vi er og hvem Gud er. De trenger ikke leses 
fra perm til perm i starten, men begynn gjerne med 
de historiene som betydde noe for deg da du var 
barn. På Raufoss har vi «FRIKVARTERET» - en bok-
handel der du kan bla i gjennom ulike typer barne- 
bibler før du velger en. Vær med å levendegjør  
bibelfortellinger for barn. Lykke til!

Navn i kirken: MARKUS
Tekst og foto Gunnar Finstad

Hver av de fire evangelister har et symbol knyttet til seg som har bakgrunn i tekster fra Bi-
belen. Det er også vist i kirkekunsten fra tidlig kristen tid og vi kan se dette i egne kirker, slik 
som i Ås kirke. I dag tar vi for oss evangelisten Markus. Han er konsekvent framstilt sammen 
med en løve ved siden av seg. Bakgrunnen er livsvesenene rundt tronen som er nevnt i 
Åpb 4, 6-8. Markus kan ha fått løven som sitt symbol fordi løven er ørkendyret og Markus 
begynner med å fortelle om Johannes og Jesus i ødemarken. Dette viser at alle dyrene er 
til for Gud, også de ville dyrearter. Disse kjennetegnene er gjerne også utstyrt med vinger, 
det vil si at de straks er klar til tjeneste for Gud.
Løven ble regnet som det sterkeste dyra i dyreverden. Markus kjennetegnes 
med sin sterke framstilling av Jesus. 
Jesus framstilles hos Markus med en egen kraft, det er noe majestetisk over 
Jesus i dette evangelium, mens disiplene ofte er preget av uforstand. Løven 
er det sterke og modige dyret som ikke lar seg binde. Jesus som reiste seg 
fra døden og for opp til himmelen viser Jesu kraft og majestet, dette svarer 
til løvens kraft. 

Det er ingen som Jesus i hans storhet og makt
han har makt til å tilgi alle synder 2,11
han er Herre over sabbaten 2,27
han har makt over onde ånder 3,20ff
han har makt over naturen, 4,35ff
han har makt over døden 16,6
han er kongen, 15,26 
han er den oppstandne 16, 1-8
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Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

 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 - 

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

Amfi Raufoss           Tlf. 61 19 04 00

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

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

Raufoss:           
930 99 760
930 99 765



Gudstjenester
Søndag 18.september
18.s i treenighetstiden
Mark 1, 40-45

Eina kirke kl.13.00 NB! 
Innsettelsesgudstjeneste. Berit 
Rinde og prost Stein Ovesen. 
Dåp. Kirkekaffe i Folkvang.

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

Raufoss kl.11.00 
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd.

Søndag 25.september
19.s i treenighetstiden
Luk 9, 57-62

Ås Menighetssenter kl.11.00  
Gudstjeneste. Gunnar Finstad. 

Raufoss kirke kl.11.00 
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Dåp og nattverd.
Avskjed med gammel og  
presentasjon av ny menighets-
sekretær/daglig leder.

Søndag 2.oktober
20.s i treenighetstiden
Matt 18,1-11

Eina kirke kl.11.00 
Høsttakkefest. Bibelutdeling til 
5.-klassinger. Berit Rinde og 
Margrethe Vang Nedregård.
Dåp og nattverd.

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

Raufoss menighet kl.11.00
Fellesgudstjeneste i Fyrverkeriet 
Kulturhus. Egil Svartdahl.

Søndag 9.oktober
21.s i treenighetstiden
Luk 12, 13-21

Ås kirke kl.11.00 
«Messe for lindrende nærvær».  
Fellesgudstjeneste. Radiooverføring. 
 
Raufoss kirke kl.11.00  
Se Ås kirke.

Torsdag 13.oktober
Helsehuset, Eina kl.17.00 
Generasjonsgudstjeneste. 
Berit Rinde, Agnes Brubakken 
og Gunnhild Hauge Bjørdal.

Søndag 16.oktober
22.s i treenighetstiden
Luk 10,25-37

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

Ås kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste. Høsttakkefest.
Bibler til 5.-klassinger. 
Margrethe Vang Nedregård. 
Bøverbru Musikkforening spiller.

Raufoss kirke kl.11.00 
Høymesse. Arild Kjeilen. 
Gullkonfirmanter. 
Dåp og nattverd.

Søndag 23. oktober
23.s i treenighetstiden
Matt 24, 35-44

Ås kirke kl.11.00 
Generasjonsgudstjeneste. 
Agnes Brubakken og Gunnhild 
Hauge Bjørdal. Sang ved
Liv-Ingund Nygård Ødegaard. 
 
Raufoss kirke kl.11.00 
Høymesse. Bjørn Vidar Lie.
Nattverd.

Søndag 30.oktober
Bots og bønnedag
Luk 15, 11-32

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

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

Raufoss kirke kl.11.00 
Høymesse. Arild Kjeilen.
Dåp og nattverd.

Søndag 6.november
Allehelgensdag
Luk 6, 20-23

Eina kirke kl.13.00 NB! 
Allehelgensgudstjeneste. 
Berit Rinde. Nattverd.

Ås kirke kl.11.00 
Allehelgensgudstjeneste. 
Gunnar Finstad. Nattverd. 
 
Raufoss kirke kl.11.00  
Allehelgensgudstjeneste. 
Arild Kjeilen. Nattverd.

Raufoss kirke kl.18.00
Allehelgenskonsert.

Søndag 13.november
26.s i treenighetstiden
Luk 13, 10-17

Ås kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok.
Margrethe Vang Nedregård. 

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Bjørn Vidar Lie. 
Dåp og nattverd.

Søndag 20.november
Kristi kongedag
Joh 9, 39-41
  
Eina kirke kl.11.00 
Høymesse. Berit Rinde. 
Dåp og nattverd.

Ås kirke kl.11.00 
Jazzgudstjeneste. Gunnar Finstad.
Dåp og nattverd. 
Gosen Gla'jazz spiller

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok.
Margrethe Vang Nedregård. 

Søndag 27.november
1.s i advent
Matt 21, 1-11
 
Eina kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste. Berit Rinde 
og Margrethe Vang Nedregård. 
Lys våken. Utdeling av 4-årsbok.

Ås kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste - Lys våken. 
Gunnar Finstad og 
Gunnhild Hauge Bjørdal.
Dåp og nattverd.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Arild Kjeilen. Lys våken. 
Dåp og nattverd. 
 
Søndag 4.desember
2.s i advent
Joh 14, 1-4
 
Ås kirke  
Ingen gudstjeneste. 
 
Raufoss kirke kl.18.00 
Lysmesse. 
Arild Kjeilen og konfirmantene.
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Kirkeskyss
Eina Øst

18. september
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

2. oktober
Kjell Ødegård 61 19 55 31 

16. oktober 
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

30. oktober
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

6. november
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

20. november
Kjell Ødegård 61 19 55 31 

27. november
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

Eina Vest

18. september
Laila Sangnæs 61 19 56 22
Ann Kristin Amlie 996 41 185 

2. oktober
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

16. oktober 
Johannes H.Sagnæs 61 19 56 79
Else M. Røstadstuen 901 95 662

6. november
Astrid Ødegårdstuen 61 19 57 25
Solveig Granheim 993 77 437

20. november
Astrid Dotset 61 19 57 04
Reidun Amlien 61 19 56 27

27. november
Laila Sangnæs 61 19 56 22
Ann Kristin Amlie 996 41 185

Ny sokneprest i Eina     

Berit Rinde er ansatt som ny sokne- 
prest i Kolbu og Eina. Hun tiltrer 
stillingen 1. september.
55-åringen er født og oppvokst 
i Drammen. Hun utdannet seg 
først til førskolelærer og jobbet 
til sammen 15 år i barnehage, 
derav 13 år som styrer i Enge-
haugen barnehage i Gjøvik.
Før det var hun barne- og ung-
domssekretær i Oppland krets av 
Det Norske Misjonsselskap i tre 
år. Berit Rinde kommer fra stil-
lingen som sokneprest i Nordre 
Land.

Jazz-gudstjeneste med Gosen Gla´jazz
Tekst Oskar-Magnus E. Stende 

Søndag 20. november får vi i Ås kirke besøk av  
"Gosen", musikkgruppa fra Østre Toten som i hoved 
sak spiller tradjazz i New-Orleans-stil. Gruppa ble 
etablert i 1982, og de fleste medlemmene har 
bodd innen et lite område i Kolbu. Gosen har fast 
engasjement på Skibladner hver sommer. Det blir 
alltid god stemning når dette bandet går ombord 
i Mjøsas hvite svane! Disse gla'jazz-aftener har blitt 
berømte, og de har sterke røtter tilbake til Dixie-
land jazz på hjuldamperne på Missisippi. Kanskje 
det er en av grunnene til at hjuldamperen på Mjøsa 
holder seg flytende? Skibladner er heldig som har 

et slikt band ombord hvert eneste år. 
Gruppa består av Erik Hørthe – banjo og gitar, Terje 
Lund – tuba, Even Narum – trommer, Hans Petter 
Hveem – trombone, Pål Ivar Hoelsveen – klarinett 
og saksofon, Ole Anton Hoel – trompet. For anled-
ningen en egen vokalist.
Dette blir en stor "happening" hvor Gosen også 
spiller på dagens salmer. De spiller også mye 
gla´jazz underveis i gudstjenesten. Alle anbefales 
å ta en tur i kirka denne dagen. Vi ønsker hjerte-
lig velkommen til en gudstjeneste litt utenom det 
vanlige!

Ny menighetssekretær i Raufoss     
Brita Halvorsen tar over etter 
Mari Grimsbø som daglig leder/
menighetssekretær i Raufoss  
menighet. Hun bor på Raufoss 
og har tidligere jobbet som data- 
lærer og bibliotekansvarlig. 
Brita hadde sin første arbeidsdag  
på menighetskontoret 22. august. 

Ny kateket i Ås og Eina     
Gunnhild har lang fartstid som 
kateket og trosopplærer. Hun har 
bl.a. jobbet med å utvikle et tros-
opplæringskonsept, hun har vært 
daglig leder på Mesnalia leirsted 
og kateket i Ringsaker. Hun bor på  
et småbruk i Gaupen og kommer 
nå fra en lærerjobb i Ringsaker 
kommune.
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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

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

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

Konfirmantene som ventet på freden 
Tekst Trond Olstad Furuseth Foto Petter Furuseth / ukjent

Søndag 21. oktober 1945 var det konfirmasjon i Raufoss kirke. Harriet Kjæserud (86) var én av konfirmantene som 
måtte vente til krigen var over før hun kunne stå som konfirmant. Menighetsbladet møtte Kjæserud til en trivelig 
og interessant prat om konfirmasjonstiden for 70 år siden og markeringen rundt jubileet i fjor.
Et halvt år etter at freden kom til landet og den store begeistringen hadde lagt seg, konfirmerte presten Per 

Juvkam de 16 år gamle konfirmantene. Konfirmasjons-
forberedelsene og overhøringen i kirken hadde de med 
den folkelige Asbjørn Lotsberg. Juvkam ble de ikke så 
godt kjent med i konfirmasjonstiden, ettersom han var  
arrestert under krigen. Kjæserud husker at de ventet  
lenge på å stå som konfirmanter, for konfirmasjon førte 
den gang til at de ble ansett som voksne.
Kjæserud viser meg et lite kort hun har tatt vare på.  
Kortet lå på alterringen under konfirmasjonsgudstjenesten  
med en hilsen til henne fra 2. Tim. 1.14 «Ta vare på den 
fagre skatt som er deg overgitt». 

Foran fra venstre: Gerd (Larsen) Christensen, Harriet (Jensen) Kjæserud, Robert Østby, 
Rolf Glæserud, Harald Engen, Ellinor (Nyborg) Løkken. Bak fra venstre: sokneprest Arild 
Kjeilen, Borgny (Fjeldet) Engen, Ella (Hansen) Glæserud. (Pikenavnene står i parentes)

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

Sandnes Fysikalske, 2830 Raufoss,
tlf. 61 19 22 08

12 13



Grønn som sola 
Tekst og foto Veslemøy Linde

Du går trygt på grønt lys, du får et kompliment dersom 
noen sier at du har grønne fingre og nødutganger er 
merket med grønt. I pengemarkedene går den ameri-
kanske dollaren under tilnavnet The Greenback, grønn 
er fargen på operasjonsklærne, og kirkens farge på de 
ordinære dagene i kirkeåret. Hva finner vi igjen på mil-
jømerkene "svanemerket", "øko", "grønt flagg" og 
"nøkkelhullsmerket"- om ikke logoer i en grønn kulør?
Hvorfor er grønt fargen som settes i sammenheng 
med positivitet og trygghet? Hvorfor er grønt skjønt 
og grønn bølge betegnelsen når miljøpartiene gjør det 
bra? Farger og deres betydning har opptatt menneske-
ne gjennom historien, helt fra Aristoteles til Goethe, og 
Newtons demonstrasjon av hvordan hvitt lys brytes opp 
i farger når det går gjennom et glassprisme. Forskere 
har testet ut hvordan alt fra smakssans til arbeidsmiljø 
påvirkes av fargene som omgir oss. Det er også påvist 
kulturelle forskjeller; for eksempel rødt som kan signa-
lisere fare i USA, mens det kan symbolisere aristokrati i 
Frankrike. 
Grønn blir ofte assosiert med symboler for helse, sunn-
het, ro og balanse. Grønne nyanser tilhører våren med 
gjenfødelse, vekst og liv. 
Nesten alt liv vi kjenner til er avhengig av sol som 
energikilde. Den gir oss vind, bølger, nedbør og stem-
ningsbilder ved solnedgang. Nattestid kan vi på kjølige 
kvelder se grønne, flimrende flammer flakke over him-
melen. Det er ladede partikler fra sola som kolliderer 
med atomer og molekyer i vår atmosfære, og gir oss et 
skuespill å beundre.
Solenergi har vært lagret på jorda så lenge det har 

vært liv her. Lageret består av millioner på millioner av 
år gamle plante- og dyrerester. Hva tenker vi om dette 
lageret nå? Skal vi bruke det opp eller skal vi la den 
livgivende, lysende kulens energi komme oss til gode i 
lang, lang tid? Det astronomiske og astrologiske sym-
bolet for sol brukes også som symbol for gull. Kanskje 
vi skal ta vare på denne energien som en gullskatt og 
tenke nøye over forbruket vårt av de ressurser som er 
bygget opp over milliarder av år, under vår gullgule 
skatt der oppe.
Ved gjennomtenkt energiøkonomi og fokus på forny-
bar energi har vi alle muligheter. Sola sørger for liv og 
at planeten holder seg nettopp grønn. Ved stimulering 
til økt biologisk mangfold, kildesortering og kompos-
tering kan hver av oss i hverdagen utgjøre en forskjell. 
Som FEE (Foundation for Environmental Education) 
sier: "Tenk globalt, handle lokalt" og "Alle kan gjøre 
litt, og til sammen utgjør det en stor forskjell" .
God grønn hverdag!

Det grønne hjørnet

Kjæserud minnes det spesielle forholdet konfir-
mantene fikk til hverandre etter krigen. De følte 
seg nære. Det viste seg da de møttes til 40-, 50-, 
60-, 65- og nå sist til 70-årsmarkering av konfirma-
sjonen. Det har vært ordentlig hyggelig å møtes 
til mimrestund og mye god mat, smiler Kjæserud 
frydefullt. Spesielt å ha holdt kontakten gjennom 
alle disse årene.
Etter hvert har konfirmasjonskullet dessverre blitt 
mindre, men kanskje noen av oss møtes i 2020 til 
ny markering, undrer Kjæserud med glimt i øyet.    
I forrige utgave av menighetsbladet ble årets 
konfirmanter omtalt. Tenk at vi skriver 2086 det 
året årets konfirmanter feirer 70 år, avslutter Kjæ-
serud oppmuntrende. 
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KONFIRMANTER 2017
Det blir felles konfirmantleir på Merket leirsted 9. til 
11. september. Det er bare å begynne å glede seg.

HØSTTAKKEFEST 
Eina kirke. Gudstjeneste 2. oktober kl.11.00. 
Med utdeling av bibler til 5. klasse. 
(Samarbeid med skolen)

Ås kirke. Gudstjeneste 16. oktober kl.11.00. 
Med utdeling av bibler til 5. klasse.
(Samarbeid med skolene) 

SPRELL LEVENDE fra 5 år 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke
Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat 
Starter opp etter ferien 15. sept.
Ny tid 17:30-19:00

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL 
Ås menighetssenter på Reinsvoll torsdager 
kl. 11.00-12.30. Oppstart 15. september. 
Datoer utover høsten er; 15, 22, 29, september. 
Fri høstferien.13, 20, 27 okt. 3, 10, 17 og 24 nov. 

NYTT! AMIGOS DAG 1.-3. klasse. 
Samarbeid og Acta-barn og unge i Normisjon
Raufoss kirke lørdag 24. september kl. 10.00-18.00
Tema: Misjon og vennskap over hele verden! 
Lek, sang, konkurranser, misjonstivoli, bibelsamling, 
spennende smaker og nye venner.  
Pris kr. 100.-      
Påmelding; www.checkin.no 
Se også «Acta Oppland» på Facebook og 
www.vestretoten.kirken.no
Det kommer invitasjon i posten!

24 HOURS FESTIVAL

7. og 8. klasse - 15.-16. oktober
Vi samles i Fjellhallen på Gjøvik sammen med 7.- og 
8.-klassinger fra Gjøvik og Østre Toten og tilbringer 
et døgn sammen. Her legger vi opp til en masse 
kule aktiviteter. Informasjon kommer på nettsiden 
og i posten.

4-ÅRSBOK
4-årsbokutdeling med to samlinger 
på forhånd.
 

Ås kirke. Utdeling 13/11. Samling i kirken 
1. og 8. november fra 17.00-18.00. 
Raufoss kirke. Utdeling 20/11. Samling i kirken 
9. og 16. november fra 17.00-18.00. 
Eina kirke. Utdeling 27/11. Samling i kirken 
15. og 22. november fra 17.00-18.00. 
Invitasjon til gudstjeneste og samlinger kommer i 
posten. Info legges ut på nettsiden

Lys Våken! 26.-27. november. Overnatting i kirken 
for deg som går i 6. klasse. 
Raufoss, Ås og Eina kirke. Invitasjon kommer i 
posten og info legges ut på nettsiden.

- aktiviteter høst 2016

Vennlig hilsen lederen av Trygg Tro Vestre Toten, 
Margrethe Vang Nedregård

For mer info om Trygg Tro-tiltakene våre 
lik oss på Facebook -
Trosopplæringen Vestre Toten, eller gå 
inn på på www.vestretoten.kirken.no

14 15Ved kirkeporten  |  Nr. 3 - 2016



ACTION-leir 2016 - 
Intervju med Kjersti og Maria

Tekst og foto Margrethe Vang Nedregård
To som var på ACTION-leir på Skogstad i juni 2016 kommer en tur innom på kon-
toret mitt på Raufoss på en av de varme dagene rett før skoleslutt i juni. Det er 
Maria Grønstad og Kjersti Engevold. Vi reflekterer litt om det var å være på leir. 
De syntes de lærte litt nytt hver dag om troen på leir. "Vi møtte en annen måte 
å bli fortalt om troen på der. Vi fikk møte bibelskriver Josef som satt og skrev 
bibelen for hånd og vi fikk møte Hanna som jobbet i tempelet som kunne fortelle 
hvordan det er i tempelet. Hanna kjente både Sakkeus og Bartimeus fra bibelen 
og fortalte om dem og om forandringen som skjedde etter at de møtte Jesus." 
Maria understreker at de også lærer mye kristendom på skolen og det synes 
begge er fint. På leiren laget de sine egne bibler, noe de syntes var litt rart, men 
lærerikt (se forsiden). "Det morsomste på leiren var superlørdagen der vi lagde 
show for hverandre. Vi øvde skikkelig mye for å få det bra! Lederne var kule og 
var sammen med oss hele tiden, og det var stas." Begge to vil på leir igjen og 
anbefaler andre å dra på leir om de har muligheten.  
Takk for besøket Maria og Kjersti!

Velkommen til babysang og småbarnstrall

Ås menighetssenter på Reinsvoll på torsdager kl.11.00-12.30 
Unger er glad i sang og musikk og det å synge sammen skaper gode bånd mellom foreldre og barn. Disse 
samlingene er også en fin mulighet til å bli kjent med andre folk med små barn. Vi har en samling på 30 min  
og så spiser vi sammen. Leder blir Ellen Wara Åmot som har drevet babysang i mange år på Gjøvik, og  
Margrethe Vang Nedregård som er leder av trosopplæringen og utdannet musikkpedagog. Ta med egen 
matpakke så ordner vi med kaffe/te.
Oppstart 15. september. Datoer utover høsten er; 15, 22, 29 september. Fri høstferien. 13, 20, 27 okt.  
3, 10, 17 og 24 nov. Påmelding, sms til 92633829 eller via Facebook - Babysang/småbarnstrall Vestre Toten. 

Arr. Ås, Eina og Raufoss menigheter  -  www.vestretoten.kirken.no
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Raufoss konfirmanter 2016

Rekke 1: Otilie Børresen Bollingmo, Anna Blom-Willerud, Ylva Nereng Sørlie, Anita Bueno Lindmoen, Pernille Hansen Brzyski, Pernille Strand.
Rekke 2: Per-Richard Pulido Christensen, Ulrikke Haugen Tverbekkmo, Jenny Hoel Lilleøren, Julie Grøndalen, sokneprest Arild Kjeilen,  
Petter Singstad Skurdal, Sunniva Værøy Svendsen, Jonas Dybdal, Lilly-Christin Blien Kristiansen.
Rekke 3: Eric Nicolai Vahtera Narten, Simen Ekern Bakken, Emil Smedshammer, Mathias Ekern Bakken, Adrian Ødegård Grøtberg, Benjamin Østvold, 
Synne Elise Skjølås Voldum, Vetle Midteng, Emilie Humborstad Rognstad, Johanne Hansen Stensrud, Malin Aaslund.
Rekke 4: Line Sveen, Marielle Leonardsen Østvold, Stian Pedersen Gravdahl, Magnus Strande, Øyvor Ovidia Larsen Wøien, Marita Sunde Omdahl,  
Jonatan Ottosen, Julie Lundhagebakken, Mari Helene Hagebakken, Ida Isaksen, Alexandra Taje Bauder.
Rekke 5: Vetle Brobakken Jakobsen, Imre Kyseth Solum, Martin Engeli Larsen, Marius Nybakken Jensen, Håvard Fredrikstad, Julie Lauritsen,  
Fride Moe Karlsen, Martin Rosethaugen Olsen, Ivar Dragerengen, Lars Nicklas Olsen, Jørgen Ninive Pettersen.
Rekke 6: Truls Haavi Ridderseth, Brede Østberg, Håvard Paulsen, Morten Aaslund, Alexander Berg, Bendik Lae Steinsrud, Amund Nyland Glemmestad, 
Jørgen Ødegård Dalby, Jørgen Strandlie, Sander Almsbakken Jullumstrø, Ludvik Johan Villanger, Andreas Jansen.

Rekke 1: Anette Strande Vildåsen, Silje Sivesind Røstadstuen, Mary April Rose Sønsteby, Martine Sangnæs, An-Magritt Piro Berg, Siri Østby,  
Thomas Brobakken, Anders Nicolaisen.
Rekke 2: Kateket Johan Olav Holmefjord, Kantor Anne Karin Gresbakken, Maja Koller Lundsgaard, Hanna Carina Stenseth Kluften, Kevin Odden,  
Sondre Haugen Stenseth, Richard Skaug, Gudrun Hoelsveen, Emilie Næss, sokneprest Inge Heierdahl.

Eina konfirmanter 2016
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Rekke 1: Mina Aandalen Sveen, Malin Sørlien Bjerkengen, Silje Koll-Hansen Ballgangrud, Even Bergsveen, Maja Bakken Olsen, Lone Sofie Stenvold, 
Mirjam Sørumshagen, Karoline Sand Birkelund, Jakob Sandvik, Sondre Kleven Larsen.
Rekke 2: Kateket Johan Olav Holmefjord, Maja Emilie Solbakken, Åsne Hagen, Guro Bekkelien, Viktoria Ottersen Lindbak, Imre Løken,  
Florian Narum Dani, Ane Lervold Steele, Tobias Sømåen, Per Sivert Kristiansen, sokneprest Gunnar Finstad.
Rekke 3: Adrian Johansen, Maja Dørum Haugen, Marie Larsen Høie, Jeanette Nettum, Daniel Thomas Vanebo, Julie Kristine Snoen Vestli,  
Oda Christine Lium, Christian Kokkim.
Rekke 4: Tobias Heimdahl Dahlen, Adrian Nikolay Midtskogen, Amunder Sveen, Torjus Petterbakken, Sander Andre Ringelien Pettersen,  
Sokrates Brensdal Espejord, Mari Emilie Snekkerhaugen (bak presten).
Rekke 5: Helene Holmlund, Herman Hatlehol, Jan Andreas Skredderstuen, Anders Bekkelien, Marius Anmarkrud Brandshaug, David Helmersen,  
Aleksander Kostovski Sveen, Håkon Gabriel Skinstad Ile.

Ås konfirmanter 2016

Mobbing på alvor  
Tekst Margrethe Vang Nedregård 

Dette året skal vi ha mobbing som tema med kon-
firmantene. Kirken må nærme seg dette for det  
berører mange av dem vi møter i trosopplæringen. 
En mobbeopplevelse skaper sår som har arr langt 
inn i voksenlivet. Kirken skal fremme menneskeverd 
og være med å skape 
gode oppvekstvilkår 
for våre barn og unge.  
Derfor tar vi dette 
på alvor. Vår kateket  
Johan Olav Holme-
fjord og kommunepsy-
kolog Elvira Cooper  
har sammen utviklet et 
foredrag både for kon-
firmanter og foreldre. 

Takk for god jobb!

VI TRENGER 
FRIVILLIGE 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?

Hedmark og Oppland

Å snakke med folk om livet gir mening.

Foto: K
irkens SO

S /
 Fotograf: Torstein Ihle

 Ta kontakt for mer informasjon på 
tlf :  900 17 535 el ler epost:  hedmark-oppland@kirkens-sos.no

www.kirkens-sos.no

Kursstart for nye frivillige på Lillehammer, Gjøvik og Hamar
 3. november 2016 kl. 18.00 i Moelv
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Døpte
Ås
Emilia Wara Johansen 
  (døpt i Hunn kirke)
Emil Lystgård Haugen
Emil Sollien Pettersbakken
Sondre Trønnes
Mathea Furuseth Snipstad 
  (tilh. Kapp)
Amanda Strand
Vemund Martinsen-Slåttum 
  (tilh. Kolbu)

Eina
Noah Thomassen Skinderviken     
  (tilh. Raufoss)
Oskar Strande
Ulrik Kildal-Nøkling
Jesper Strand Kalløkkebakken 
  (tilh. Raufoss)
Ola Hysing Snilsberg (tilh. Gjøvik)

Raufoss
Lucas Sørum Snekkerhaugen
Julie Ruen (døpt i Gjøvik kirke)
Eline Bergersen
Tuva Pedersen Bekkelien
Samuel Alund Lødemel
Anette Westheim
Aurora Rimstad Malterud
Johanna Hagen Bjerkengen
  (tilh. Ås)
Lucas-Nikolai Rognstad-Kristiansen
  (tilh. Ås)
Ava Paulsen Kjelsberg 
  (døpt i Trondenes kirke)
Lycke DAlum Nordby
Thea Aaslund
Benjamin Sønsterud Vandli 
  (døpt i Balke kirke) 
Matheo Vaslien Granum 
  (døpt i Gjøvik kirke) 
Oliver Sagstad
Oskar Førde

Vigde
Ås
Trine Holst Skalmerud og 
  Anders Sørbo
Brita Limmesand og
  Inge Hansen
Maria Birgitte Torgersen og
  Joakim Sand Høgberget

Eina
Kristin Sivesind og Sindre Strande
Oda Stepperud og 
  Kim Stian Eidstuen Bjørnerud
Violeta Krasniqi og 
  Martin Johansen

Raufoss  
Marianne Dybdal og 
  Stian Thorbjørnsen
Lene Engebretsen Søhagen og 
  Marius Alm
Nathalie Barstad og 
  Frank Arne Fjærestad Bognø
Merete Fremstad Engen og 
  Bjørn Gunnar Skagen
Anette Legernæs og 
  Jørgen Wiklund Kleppe
Marita Rolijordet Vingebakken og 
  Pål Sveen 

Døde
Ås 
Klarin Bakken f.1923
Ingar Leithe f.1926
Aud Karin Grønstad f.1939
Anders J. Nerseth f.1933
Arnhild Fjellstadsveen f.1943
Dagrun Stokke Stepperud f.1944
Arne Wiik f.1930

John Enger f.1932
Jonas Bratberg f.1935
Paul Steinar Enger f.1930
Per Tormod Birk f.1945
Karine Beate Dahl f.1945
Magda Enger f.1929
Lilly Margrethe Bakke f.1925

Eina
Per Magne Strand f.1950
Rune Strand f.1958
Josefine Jakobsen f.1926
Agnes Johanne Blåvarp f.1920
Sverre Anders Furuseth f.1942

Raufoss
Liv Løken f. 1926
Paul Roby Kristiansen f. 1926
Irene Bratberg f. 1956
Jan Ragnar Engejordet f. 1945
Petra Henrikke Boberg f. 1927
Rolf Stenhammer f. 1950
Svein Arne Elvsborg f. 1939
Margit Beck f. 1920
Ella Evensen f. 1925
Else Eggen f. 1927
Karin Jorunn Hoel Bekk f. 1942
Paul Josef Nordrum f. 1944
Arnbjørg Østbye f. 1923
Bjørn William Dybdal f. 1937
Svein Aage Halvorsen f. 1950
Rolf Dyvesveen f. 1926
Torleif Myhrvold f. 1946
Anne Berit Vildåsen f. 1946
Jan Olav Bredesen f. 1949
Gerda Marie Løken f. 1916
Rolf Aas f.1926
Per Kjelstad f.1934
Magnhild Ovidia Brunsberg f.1930
Margit Dokken f.1920

Slekters gang

Rettelse fra forrige nummer;
Nima Kvikstad-Jøndal ble 
døpt i Raufoss kirke

Gullkonfirmanter i Raufoss kirke 16. oktober kl. 11.00
 Ble du konfirmert i Raufoss kirke for 50 år siden? 
Dere inviteres til gudstjeneste i Raufoss kirke 16.oktober.
Etterpå blir det «Mimresamvær» i Kirkekjeller`n.
Hvis du har opplysninger som kan hjelpe oss å «finne igjen» alle, kan du 
ta kontakt med oss. 
Tlf 960 98 320 eller sms 410 17 952. E-post: bh936@kirken.no
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Høstens salmeN 842 Dypt heller året i sin gang
Tekst Oskar-Magnus E. Stende / Hessellund / Eide 

Salmeteksten er skrevet av Caspar Johannes Boye 
(1791-1853) som var en dansk salmedikter og prest 
i Garnisons kirke i København. Født i Kongsberg og  
sønn av rektor Engelbreth Boye i Trondheim.
Boye ble prest i 1826 og virket ved kirker i Helsingør 
og København, hvor han med sin vakre stemme og 
sin poetiske stil ble en ettertraktet predikant. Hans  
diktning startet med 22 gjendiktninger av Davids-
salmer og fortsatte med mange andre salmer.  
Teksten til "Dypt heller året i sin gang" ble først 
publisert i C.J. Boye "Aandelige Digte og Sange" i 
1833, som en "Efteraarspsalme".
Denne høstsalmen fikk stor utbredelse i danske 
sang- og salmebøker. Den skal ha vært en av dikter-
presten Kaj Munks yndlingssalmer. Noen vil sikkert 
kjenne denne salmen til Henrik Toftes melodi, som 
vi synger til "Jeg folder mine hender små" (N 731). 
Denne var angitt i Norsk salmebok 1985. I den nye 
salmeboken er det Carl Nielsens lyriske melodi som 
er valgt, en melodi som også synges til "Min Jesus  
lat mitt hjarta få" (N 180). Melodien på høstens 
salme er komponert av den kjente danske kompo-
nisten og dirigenten Carl Nielsen (1865-1931). Han 
blir regnet som Danmarks nasjonalkomponist, på lik 
linje med Grieg i Norge og Sibelius i Finland. 
Han studerte på Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium og fikk sin første suksess som kompo-
nist i 1888 med "Suite, op. 1 i a-moll". Han skrev en 
stor orgelkomposisjon, "Commotio" (1931) i tillegg 
til bl.a. en rekke klavérstykker, symfonier og blåser-
konserter. Carl Nielsen-museet finnes i Odense og 
han er avbildet på de danske 100-kronersedlene. 
Salmen tar sitt utgangspunkt i naturens efterår/høst, 
men den berører flere av naturens årstider og kirke- 
årets høydepunkter. Allerede i andre vers dreier  
tanken i retning av menneskelivet. Overfor alt som 
visner og forgår, finnes det noe som er urokkelig: 
Guds velde og Guds kjærlighet, slik det åpenbarer 
seg i julebudskapet og i korset på Golgata – treet 
som aldri visner.
Salmen slutter med løftet om en evig vår, takket 
være Kristi oppstandelse fra de døde.

Folket møter TV-pastoren Egil Svartdahl
1.-2. oktober | Tema: Hvilepuls | Fyrverkeriet Kulturhus

Lørdag: Møte kl.18:00 | Hip-hop-konsert kl.20:30 med 
                      Twisted Artistics og Obi One 
Søndag: Fellesgudstjeneste kl.11:00 | Møte kl.18:00

      Lik oss! “Folket møter Egil Svartdahl”

Dypt heller året i sin gang,
nå ødes eng og lund;
farvel med all din lyst og sang,
du korte sommerstund!

La gulne hvert et blad på kvist,
la falme alle strå,
Guds kjærlighet jeg vet for visst
omskiftes ikke så.

Jeg vet hvor gleden har sitt hjem
når øde mark står hvit:
Guds frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

Jeg vet hvor håpet grønnes da
når all ting falmer her:
Min Frelsers tre på Golgata
en evig krone bær.

La synke kun med løvets fall 
hver markens blomst i rad,
min tro på ham bevare skal
sitt friske hjerteblad.

Han lover meg en evig vår
tross vinterstorm og død;
for livet frem av graven går
som Kristus gjennombrøt.
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Oppslagstavla

ÅS Formiddagstreff

på Ås Menighetssenter kl.12.00  

Onsdag 14. september
Onsdag 12. oktober
Onsdag 9. november
med loddsalg og trekning
Velkommen til en hyggelig formiddag.

Generasjonsgudstjeneste
på Eina torsdag 13. oktober kl.17.00 på 
Helsehuset. 
Konfirmantene deltar. 
(torsdagskaffen går ut denne dagen).

Alle er velkommen!

Sprell levende 
– ca 5 år og oppover. Samlinger i Kirkekjeller'n, 

Raufoss kirke annenhver torsdag.
Starter opp igjen etter sommeren 15. september  

Bibelfortelling - aktivitet - kveldsmat
OBS! Nytt klokkeslett: 17:30-19:00

La beina gå, og hjerte slå.. 
Vi starter fra Ås Menighetssenter kl.12.00.
21. september, 5. og 19. oktober, 2. 16. og 23. 
november, 7. og 14. desember. 
Etter gåturen tar vi en kaffekopp og hygger oss.
Velkommen til alle!

Torsdagskaffe på Eina !

Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonistforening.
September: 15. og 29.
Oktober: 6. og 20.
November: 3. 10. og 17. 
Desember: 1. og 15.

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

Jazz-gudstjeneste i Ås kirke  

Søndag 20. november kl. 11
Gosen Gla´jazz spiller - se innlegg i bladet!
Kollekt til menighetsarbeidet.

Hjertelig velkommen!

Normisjonsmøter
i Kirkekjeller'n, Raufoss kirke

Tirs 20.sept: Besøk fra Vindingstad normisjon
Tirs 18.okt: Elever fra Viken Folkehøgskole
Tirs 22.nov: Dagfinn Follerås
Tirs 6. des: Vi besøker Vindingstad Normisjon

Raufoss Kirkes 
Barnekor

Vi øver hver mandag kl.17.00-
17.45 og alle sangglade barn 
i alderen 5–12 år er hjertelig 
velkommen. Vi har mange 

oppgaver både i og utenfor 
Raufoss Kirke og vil gjerne 
være gledesspredere hver 
gang vi opptrer. Vel møtt!

Sangkveld i Ås kirke 
 
Torsdag 10. november kl. 18.30
Arnfinn Dirdal – forsanger/flygel
Allsang og poesi
Kollekt til menighetsarbeidet. 
Arr. Ås menighetsråd.

Hjertelig velkommen!

Formiddagstreff 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke kl.12.00
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
synger, har utlodning, opplesning 
og andakt. Datoer til høsten er: 
12.sept, 10.okt og 14.nov.

Velkommen!
arr: diakoniutvalget i Raufoss menighet 
og Normisjon

Konsert med Hasle Trio 

Onsdag den 19.oktober kl.19 blir det konsert
i Raufoss Kirke med Hasle Trio.
Konserten er åpen for alle, og arrangeres i 
forbindelse med menighetens frivilligfest.
Kollekt ved utgangen.

Velkommen til konsert!


