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En liten verden...
FN sine bærekraftsmål er ikke en ny oppfinnelse, men 
ble definert i 2015 som en forpliktelse for
å arbeide for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter 
og stoppe klimaendringer innen 2030. Er det noe et 
par år med pandemi og et halvt år med krig i Europa 
har vist oss, er at vi alle er en del av en større sammen-
heng. Økte drivstoffpriser og strømpriser er ikke bare 
en lokal utfordring, men noe som preger hele Europa. 
At mange land i verden er avhengig av matvarepro-
duksjonen i Ukraina stod ikke langt framme i bevisst-
heten min for et halvt år siden. Bærekraftsmålene blir 
løftet høyere opp på agendaen på mange områder i 
samfunnet, så også i kirka. Som en viktig bidragsyter i 
lokalsamfunnet har også kirka forpliktet seg til å jobbe 
ut fra disse målene. I de kommende numrene ønsker vi 
derfor å sette litt lys på noen av disse og hvordan kirka 
jobber rundt dette. Bærekraftsmål nr 6 er «rent vann 
og gode sanitærforhold» - noe kirka har vært delaktig i 
gjennom Kirkens Nødhjelp siden 1947. Les den spen-
nende historien i anledning 75-årsjubileet skrevet at 
tidligere generalsekretær Atle Sommerfeldt.
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oe595@kirken.no  |  922 66 391 
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Undring

Hvor lenge
kan et menneske
puste inn
og ut
igjen og igjen
uten å overveldes?
Uten å lyse opp
i ren, skjær begeistring
over det nesten
ufattelige;

Jeg er her!
Jeg er til
på jorden!
Akkurat nå!

Hilde Merete Nordhagen

Ny vri på gudstjenesten
Kunne du tenkt deg en litt annerledes gudstjeneste? En gudstjeneste med 
mindre liturgi, og mer deltagelse og rom for ettertanke? Solveig Haugen Tus-
vik har stått for slike gudstjenester, og har planer for en ny gudstjeneste etter 
denne malen søndag 20. november i Raufoss kirke. Her er det inkludert 
en bønnevandring, hvor det er utplassert ulike stasjoner rundt omkring i kir-
kerommet. I løpet av gudstjenesten blir det derfor gitt rom for at man kan 
bevege seg rundt på de ulike stasjonene, komme fram til nattverd, eller bare 
sitte stille i kirkebenken og lytte til musikken. Disse gudtjenestene er også 
fine for barn.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Onsdagskvelder i Raufoss kirke
Som et diakonitiltak på Raufoss har diakonimedarbeider Solveig og hennes med-
hjelpere arrangert seks åpne onsdagskvelder i kirka siden desember i fjor. Nå øn-
sker Menighetsrådet å utvide tilbudet.

Tekst Jørund Grimstveit
Det har vært enkelt program med stillhet, noen oppsatte 
bønnestasjoner og anledning til lystenning i kirkerommet, 
etterfulgt av meditativ orgelmusikk. Kveldene har vært av-
sluttet med sosialt samvær i Kirkekjelleren, med prat og 
servering av kveldsmat. 
Når vi nå starter på høsthalvåret kommer dette tilbudet til 
å fortsette, alle er velkomne til disse åpne kirkekveldene 
hver første onsdag i måneden, fra september til og med 
desember. Samlingene blir etter samme lest som tidligere, 
og begynner kl. 18.
Menighetsrådet har ønsket å utvide tilbudet, og har nå fun-
net mulighet til dette – i første omgang for høsten -22. Vi 
inviterer til 3 samlinger, og har satt opp den tredje ons-
dagen i månedene september, oktober og november. På 
den måten vil vi innarbeide onsdag som «voksenkveld» i 
menigheten, selv om vi selvsagt ikke setter verken voksen 
alder eller tilhørighet til Raufoss menighet som vilkår for 
deltakelse. ALLE er velkommen, også disse kveldene be-
gynner vi kl. 18.
Disse samlingene får et noe annet innhold enn de «stille» 
onsdagene. Vi tar for oss sentrale temaer i den kristne tro. 
Det blir en gjennomgang der en prest gjennomgår/reflek-
terer over temaet før samlingen rundes av med en kort litur-
gisk avslutning og kveldsmat i Kirkekjelleren.
 Som tidligere omtalt i Ved kirkeporten har Toten prosti 
siden høsten -21 hatt tilsatt Anne-Hilde Wesenberg Hel-
land som prostiprest i 35% stilling, denne kombinerer hun 
med 65% soknepreststilling i Kolbu. Noe av prostiprest-
ressursen faller på Raufoss menighet, og Anne-Hilde har 
denne høsten påtatt seg ansvaret for innholdet i disse 3 
onsdagene.
 
Vi har tatt en prat med henne for å presentere henne litt.
Du var ferdig utdannet prest i 2006, etter å ha tatt teolo-
gistudiet i godt voksen alder, hva fikk deg til å velge det?
Jeg var utdannet lærer, og hadde også tatt kristendom 
grunnfag. Etter hvert som ungene begynte å bli større ville 
jeg orientere meg mer ut mot arbeidslivet igjen. Jeg kom 
over et tilbud om kvalifisering i KRL-faget på Menighetsfa-
kultetet, og begynte der. Det fenget meg, og det ble til at 
jeg gikk videre med hele profesjonsstudiet. Det har jeg ikke 
angret på, nå har jeg jobbet som prest i over 15 år.
Hva er det som fascinerer deg mest når du fordyper deg i 
teologien?
Jeg gjør stadig nye oppdagelser av Gud, av oss mennesker 

og av forholdet oss imellom. Godt kjente tekster bringer 
stadig nye impulser og refleksjoner.
Hvordan tenker du at vanlige menighetsmedlemmer kan 
ha nytte av å dykke litt i trosspørsmål?
Jesus har gitt oss et bilde av hvem Gud er. Ved å reflektere 
over bibelfortellinger øver vi oss i å se på oss selv og hver-
andre slik Gud ser oss. Det er nyttig.

Noe av dette håper vi at disse onsdagskveldene vil gi hjelp 
til. 
Vi har satt opp disse 3 temaene:  
21. sept: GUD – Skaper og Far
19. okt: JESUS – vår veg til Gud
16. nov: Den hellige Ånds virke i oss og blant oss

Vi ønsker alle vel møtt i Raufoss kirke på onsdagskvelder 
denne høsten!

M E N I G H E T S L I V
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Bli med på tur til Solgården i Spania!
Diakoniutvalget i Raufoss menighet arrangerer felles-tur til Solgården i Spania  
3. – 17. januar 2023!

Tekst Solveig Haugen Tusvik
Solgården er et velkjent norsk ferie- og helsesenter på 
Costa Blanca, ½ times kjøretur fra Alicante. Her er alt tilret-
telagt for at feriegjestene – også de med spesielle behov 
– skal få oppleve trygghet, trivsel og glede. Dette har de 50 
års erfaring med på Solgården!
Når vi reiser sammen som gruppe (min. 25 stk.), vil diakoni-
medarbeider Solveig Haugen Tusvik være med som reisele-
der. Vi vil leie en buss for å kjøre oss til og fra Gardermoen. 
Videre på flyturen er Solgårdens folk til stede ved innsjek-
king på Gardermoen, og norsktalende helsepersonell er 
med under flyturen begge veier. Disse vil også være på 
Solgården under hele oppholdet. Ved ankomst i Alicante 
kan vi gå rett fra flyet og om bord i ventende busser, og så 
blir bagasjen fraktet direkte til Solgården og inn på rom-
mene våre. For dem som bruker rullator, kan det lånes på 
Solgården, og de vil stå klare når bussene ankommer. 
Under oppholdet på Solgården er det full-pensjon, dvs. 
frokost, lunch og middag. I tillegg er det kjøleskap på hvert 
rom, og egne kjøkken på hver «casa» (hus). Solgården byr 
på daglige aktiviteter, underholdning, konserter og utfluk-
ter. Man kan benytte seg av basseng inne- og utendørs, 
fritidspark med trimapparater og diverse spill, nyte den va-
kre Sansehagen, eller gå turer i nærområdet. På høyden 
litt ovenfor Solgården finner vi Minnekirken («Sydens kate-
dral»), der Sjømannskirken har gudstjenester og andre ar-
rangement gjennom hele året. Solgården har også en godt 
utbygd helse- og velværeavdeling.
Januar er lav-sesong på Solgården. Det innebærer tempe-
raturer på rundt 16 grader pluss om dagen – og gunstige 
priser: Fra kr. 13595,- pr. pers. 
Solgården holder av plasser til oss fram til 15. oktober. Det 
betyr at påmelding må skje innen 14. oktober 2022 til: 

sh588@kirken.no, eller direkte til Solveig på mob.nr. 909 
82 114.
Høres ikke dette fristende ut?

Vil du bli med på tur?
Pris: kr. 13.595,- (pr. person i enkelt- eller dobbeltrom). 
 • Fly tur/retur Oslo – Alicante, buss mellom Alicante 

og Solgården.
 • Full pensjon.
 • Begrenset antall plasser
I tillegg kommer buss-transport til og fra Gardermoen 
og evt. utflukter fra Solgården.

Påmelding: Innen 14. oktober 2022 til Solveig Haugen 
Tusvik e-post: sh588@kirken.no 
Reiseleder fra Raufoss menighet: Diakonimedarbeider 
Solveig Haugen Tusvik (mob.nr. 909 82 114)
For mer info: 
www.kirken.no/vestretoten eller www.solgarden.no
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Sammen mot nød og undertrykkelse
Om Kirkens Nødhjelps start og utvikling

Tekst Atle Sommerfeldt
Da 2. verdenskrig var slutt sommeren 1945 var Europa i 
ruiner. En massiv folkeforflytning fant sted, først og  fremst 
fra øst til vest i Europa. Krigsskadene var enorme og de 
humanitære behovene store. Den norske regjeringen 
sammen med de store frivillige organisasjonene Røde 
Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna etablerte i 1946 
Europahjelpen for å mobilisere støtte til sivilbefolkningen 
i de landene som hadde vært alliert med oss i kampen 
mot den tyske nasjonalsosialismens aggresjon. For å få 
med Den norske kirkes store potensiale og nettverk, ba 
en om at kirken måtte bli med. Den norske kirke valgte å 
bli representert ved Menighetspleiens landsforbund siden 
denne var forankret i lokalkirkens diakonale arbeid.

Situasjonen i Tyskland var svært vanskelig med en 
utbombet infrastruktur, svært mange flyktninger fra Øst-
Europa og store humanitære lidelser. Fra det felleskirkelige 
samarbeidet i den globale KFUK/M-bevegelsen og 
i det som i 1947 ble Det lutherske Verdensforbund og i 
1948 Kirkenes Verdensråd, kom det henvendelser om 
støtte til den tyske befolkningen og de tyske kirkene. Fra 
Sjømannskirken i Hamburg kom beretninger om store sivile 
lidelser og at det var umulig å skille mellom norske og tyske 
mennesker som led. I tillegg til de humanitære behovene, 
ønsket en at de tyske kirkene ble inkludert i det globale 
fellesskapet av kirker for å ikke lage grobunn for revansjelyst 
slik en hadde sett etter første verdenskrig. En redsel for at 
befolkningen skulle vende seg til kommunismen og Sovjet-
Unionen kan også ha spilt en rolle. Dessuten hadde kirkene 
i allierte land, i en konsultasjon høsten 1945 mellom kirkene 
i Tyskland og kirker i de allierte landene, lovet å bidra med 
humanitær hjelp da de de tyske kirkene i konsultasjonen 

erkjente skyld i nasjonalsosialismens herjinger. 
Menighetspleiens landsforbund foreslo derfor 
at Europahjelpen også skulle hjelpe den tyske 
sivilbefolkningen. Det fant Europahjelpen umulig så 
kort tid etter den tyske okkupasjonen av Norge. Da 
besluttet Menighetspleiens landsforbund selv å starte en 
innsamlingsaksjon forankret i folkekirkens menigheter, til 
den lidende tyske befolkningen. Sjømannsprest Knevelsrud 
i Hamburg ble engasjert og skrev hundrevis av brev for å 
mobilisere støtte. Høsten 1947 ble innsamlingen etablert. 
Navnet ble intuitivt: Kirkens Nødhjelp. Innsamlingen ble 
en stor suksess. Den viste at det norske folk var villig til 
også å hjelpe den nødlidende befolkning i det som 2 
år tidligere var fiendelandet Tyskland. I Tyskland var de 
lutherske kirkene helt sentrale i distribusjonen av de store 
hjelpesendingene.

Det viste seg raskt at behovet for kirkelig, humanitær hjelp 
ikke stoppet med Tyskland. Kirkens Nødhjelp ble etablert 
som en selvstendig organisasjon. Etter henvendelser 
fra både Det lutherske Verdensforbund og Kirkenes 
Verdensråd samlet en inn penger til ulike humanitære kriser 
ute i verden. I 1956 var en også aktiv i Norge med bosetting 
av flyktninger fra oppstanden i Ungarn.

Det ble etter hvert klart at akutt nødhjelp ikke var 
tilstrekkelig når en ville bidra til at mennesker løftet seg ut 
av fattigdom og nød. Kirkenes Verdensråd og Det lutherske 
Verdensforbund var arenaer der mer langsiktig virksomhet 
ble etterspurt. Da norske myndigheter begynte med 
bistand i fattige land og etterspurte frivillige organisasjoners 
deltagelse, kunne ledelsen i Kirkens Nødhjelp respondere 

Kirkens Nødhjelp 75 år

Biskop emeritus Atle Sommerfeldt, tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, ble utfordret til å på 
en kortfattet måte oppsummere Kirkens Nødhjelps historie. Hvordan det hele startet med nødhjelp til 
Tyskland like etter krigen i regi av sjømannspresten i Hamburg, til dagens KN som del av en global allianse 
med organisasjoner som virkelig evner å snu seg på femøringen og kan bistå umiddelbart ved katastrofer. 
For noen er nok denne historien godt kjent, men for mange vil det nok også være fascinerende å lese om 
den utviklingen som har skjedd siden 1947 - for 75 år siden:
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positivt på henvendelser fra  kirkeledere i Nigeria om å 
starte et langsiktig landbruksprosjekt i Abakaliki sentralt i 
Nigeria. Prosjektet ble vellykket og langsiktig bistand ble 
nå en del av Kirkens Nødhjelps arbeidsform.

Det var på skuldrene av dette langsiktige arbeidet Kirkens 
Nødhjelp ble i stand til å respondere så raskt og kraftig da 
borgerkrigen i Nigeria utviklet seg til en massiv katastrofe. 
Sammen med særlig de nordiske søsterorganisasjonene 
organiserte Kirkens Nødhjelp en massiv luftbro med 
nødhjelp inn i Biafra utenom de offisielle kanalene. Med 
stort engasjement mobiliserte generalsekretær Elias Berge 
en storslått innsamling over hele landet. For første gang ble 
TV en viktig kanal for kunnskap, medfølelse og handling. 
Kirkens Nødhjelp ble kjent i hele det norske folk og ble et 
kraftfullt uttrykk for «folkekirken på sitt beste» som mange 
siden har sagt. 

Sammenhengen mellom langsiktig bistand og bistand 
i katastrofer som tilsynelatende skyldes naturens luner 
og menneskeskapte katastrofer forårsaket av krig, 
ble forsterket gjennom arbeid i etterkant av krigen i 
Sudan, tørkekatastrofen i Sahel og programmet i Mali, 
opiumskrisen i Sør-Øst-Asia, de mange programmene i 
Sentral-Amerika etter jordskjelv i Guatamala og de politiske 
krisene i El Salvador og Nicaragua. Denne sammenhengen 
ble et kjennemerke både på Kirkens Nødhjelps arbeid og 
arbeidet til de kirkelige søsterorganisasjonene over hele 
verden. 

Krisene i Mellom-Amerika, hungerskatastrofen i Etiopia, 
borgerkrigen i Mali og den økende ulikheten mellom 
fattige og rike land gjorde at en i Kirkens Nødhjelp, med 
god hjelp av de globale kirkelige organisasjonene, innså at 
en måtte involvere seg i arbeid for global rettferdighet og 

fredsarbeid dersom en ønsket å bidra til at mennesker kom 
permanent ut av fattigdom. Det betød utviklingen av en 
tredje arbeidsform, politisk  beslutningspåvirkning rettet 
mot ansvarlige ledere i politikk, kirke og næringsliv. 

Denne helhetlige måten å arbeide på gjorde det 
nødvendig å organisere en sterkere global organisasjon av 
de likesinnede, kirkelige aktørene i nord og sør, øst og vest, 
i møte forventingene om større kompetanse og faglighet 

for å løse de store humanitære og sosiale utfordringene 
verden i det 21. århundre sto overfor. Dette resulterte 
i etableringen av ACT -Action by Churches Together- 
på skuldrene av Kirkenes Verdensråd og Det lutherske 
Verdensforbund som er helt sentrale i alliansen. ACT er en 
global allianse som inkluderer katastroferespons, langsiktig 
utvikling og beslutningspåvirkning. Denne organiseringen 
gjør at Kirkens Nødhjelp kan reagere meget raskt på 
katastrofer fordi organisasjonene i alliansen er tilstede 
som troverdige, nasjonalt forankrede aktører. Samtidig er 
organisasjonene involvert i langsiktig arbeid og er tilstede 
i lokalsamfunnene også etter at den akutte katastrofen 
er over og verdenssamfunnets søkelys har flyttet seg 
til andre steder. På sitt beste er  de viktige røster for å 
påvirke beslutningstagere og de er i stand til å lage bredt 
samarbeid på tvers av religiøse og etniske skillelinjer. I 
alliansen er det gjensidige forventninger og medlemmer 
i sør forventer for eksempel at Kirkens Nødhjelp bidrar til 
en mer ansvarlig og rettferdig norsk politikk i møte med 
klimaendringer, undertrykkelse og global ulikhet.

Det er all grunn til å markere Kirkens Nødhjelps 75 år. 
Arbeidet vil måtte fortsette så lenge menneskeheten består. 
Det er kirken og den kristne troens dype, smertefulle og 
realistiske erkjennelse. 

"Kirkens Nødhjelp ble kjent i hele det 
norske folk og ble et kraftfullt uttrykk 

for «folkekirken på sitt beste» som 
mange siden har sagt. 
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Hva er FNs bærekraftsmål?
Tekst Veslemøy Linde

Bærekraft er et ord vi hører i mange sammenhenger, men 
hva innebærer det egentlig for enkeltmennesket, samfun-
net og kirken?
I 1987 sa Brundtland-rapporten: "Bærekraftig utvikling 
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov"
FN's bærekraftmål ble definert i 2015 som en forpliktel-
se for å arbeide for å utrydde fattigdom, bekjempe ulik-
heter og stoppe klimaendringer innen 2030. Et spesifikt 
bærekraftsmål er å ha et ansvarlig forbruk og produksjon.  
Varene vi kjøper er en del av et globalt marked der men-
nesker og miljø påvirkes i hele produksjonskjeden. For at vi 
skal kunne kjøpe en T-skjorte, har noen dyrket, sanket og 
bearbeidet bomull, så er bomullen blitt til et plagg på en 
fabrikk der noen har sydd og pakket. Videre skal T-skjorta 
fraktes til en butikk. I alle ledd må det tenkes bærekraft hvis 
vi skal klare å redusere bruken av ressurser.  Du og jeg kan 
ta bevisste valg, men myndigheter og bedrifter må også 
sørge for at det er mulig for forbrukerne å velge produk-
ter som er produsert med hensyn på miljøet. Avfall må bli 
håndtert på en forsvarlig måte, og vi trenger miljøkrav til 
produksjon og forvaltning.  Mennesket lokkes til selvsen-
trert forbruk og ansvarlig forvaltning. Det skjedde allerede 
med de to i Edens hage. Tilsvarende fortellinger finner vi 
mange av i Bibelen, som den Jesus fortalte om den rike 
bonden (Lukas 12,13–21) som trodde at rikdom og konsum 
var en sikker vei til det gode liv. Slik er det ikke, sier Jesus: 
«Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en 

eier, som gir liv, selv om en har overflod.»
Helt lokalt i miljøet rundt deg, har du store muligheter! 
Hvordan du handler mat, kommer deg til og fra jobb, hvor 
du møter folk, hva du spiser, hva du eier og hva du gjør 
på fritiden din har noe å si. Det virker kanskje lite og ube-
tydelig å tenke på valgene til en enkelt person, men hvis 
et helt lokalsamfunn på 5-6000 personer begynner å velge 
annerledes, har det plutselig mye å si. Og hva når 1000 
lokalsamfunn gjør det samme? Da har det en enorm kraft. 
Det begynner med at jeg og du innser at "noen" må gjøre 
noe – og det er vi som er "noen"

Konkrete tips: Nabolagskafé med reparatører som fikser 
mens du spiser, et tingotek, hønsehus og birøkting i nabo-
laget, gjøre en forfalt lekeplass om til et frodig møtested, 
fellesmiddager med reddet mat fra matbutikken, mosaikk-
kunst av nabolagets knuste kopper og fat, felles vedhogst 
i dyre strømtider, matskog og åker der man dyrker ting 
sammen, årlig sykkelpuss og reparasjon osv osv. Masse 
moro og felleskap! Bare du setter grenser for alt det fine 
og bra dere kan gjøre - sammen, samtidig som vi når FNs 
bærekraftsmål

Bønn:
Herre, vår hyrde, la oss ikke mangle noe, og vis oss hva vi 
har. Lær oss å verdsette ressursene, bruke igjen og gjøre 
gammelt nytt. Takk for alle dine rause gaver. Alt og alle i 
dine hender, Gud. Amen  

D I A K O N I  O G  M I L J Ø

1.juni var alle kirkelige ansatte i Toten prosti 
samlet til en fagdag om diakoni i Bygdestua på 
Vangen. Kirkens plan for diakoni ble revidert juni 
2020. Nå skal de lokale diakoniplanene belyse 
FNs bærekraftsmål. Det er i samarbeid med 
frivillige og kommunen det skjer. Det blir vikti-
gere og viktigere for kirken å samarbeide med 
kommunen og omvendt nettopp for å oppnå 
bærekraftsmålene. Vi fikk en god plattform et-
ter denne dagen for det videre arbeidet med 
diakoniplanene våre. Nå skal arbeidet gjøres så 
det er bare å brette opp armene.
I de kommende numrene vil vi derfor se litt 
nærmere på disse bærekraftsmålene, og hva de 
innebærer.
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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
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hjemmebesøk
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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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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
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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

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste med presentasjon av 
årets konfirmanter
Dagfinn Follerås og 
Linda Gudbrandsen

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste med presentasjon av 
årets konfirmanter
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

S Ø N D A G  2 5 . S E P T E M B E R
16. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16-19

Raufoss kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/Høsttakkefest. 
Sprell levende deltar
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 . O K T O B E R
17. søndag i treenighetstiden
Mark 5,35-43

Ås kirke kl.11:00
Høsttakkefest
Solveig Haugen Tusvik

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/høsttakkefest 
med presentasjon av årets 
konfirmanter
Margrethe Vang Nedregård og 
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  9 . O K T O B E R
18. søndag i treenighetstiden
Mark 1,40-45

Raufoss kirke kl.11:00
Messe for styrkende nærvær
Økumenisk gudstjeneste
Arild Kjeilen, Dagfinn Follerås, 
Solveig Haugen Tusvik, 
Margrethe Vang Nedregård m. fl.

S Ø N D A G  1 6 . O K T O B E R
19. søndag i treenighetstiden
Luk 9,57-62

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

T O R S D A G  2 0 . O K T O B E R
Matt 18,1-11

Eina helsehus kl.17:00
Generasjonsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 3 . O K T O B E R
20. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-11

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Jazzgudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  3 0 . O K T O B E R
Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32

Ås menighetssenter kl.11:00
Ole-Jakob Dyrnes

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Ragnar Enger

Raufoss kirke kl.18:00
Ungdomsgudstjeneste med nattverd
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark, 
Eli Andrea Revling Holm

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

S Ø N D A G  6 . N O V E M B E R
Allehelgensdag
Luk 6,20-23

Raufoss kirke kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste
Dagfinn Follerås og 
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.18:00
Allehelgensgudstjeneste
Dagfinn Follerås og 
Margrethe Vang Nedregård

S Ø N D A G  1 3 . N O V E M B E R
23. søndag i treenighetstiden
Matt 24,35-44

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/4årsbok
Arild Kjeilen, 
Margrethe Vang Nedregård

S Ø N D A G  2 0 . N O V E M B E R
Siste søndag i kirkeåret
Joh 9,39-41

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

Eina kirke kl.11:00
Fam.gudstjeneste/4-årsbok
Dagfinn Follerås og 
Margrethe Vang Nedregård

S Ø N D A G  2 7 . N O V E M B E R
1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11

Ås kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/4-årsbok
Margrethe Vang Nedregård

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen
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S Ø N D A G  4 . D E S E M B E R
2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Anne-Hilde Wesenberg Helland

Raufoss kirke kl.18:00
Lysmesse
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark

Eina kirke kl.18:00
Lysmesse
Dagfinn Follerås og 
Linda Gudbrandsen

Eina Øst

18. september
Olaf Thon  995 93 942

2. oktober
Kjell Ødegård  913 68 615 

6. november
Børre M. Lilleengen  928 00 317

4. desember
Astrid Sagen Evensen  957 56 342

Eina Vest

18. september
Else M Røstadstuen 901 95 662

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

6. november
Astrid Dotset 411 71 113
Reidun Amlien  993 73 188
 
4. desember
Ann Kristin Amlie              996 41 185

K I R K E S K Y S S

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:
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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

 
 
  Åpen 

kirke 
med kveldsmat 
 

Kirken er åpen 
fra kl.18:00 
Musikkinnslag 
kl. 18:30 
Kveldsmat i 
kirkekjelleren 
kl.19:00 
 

7. september 
5. oktober 
2. november 
7. desember 
 

 
 
 MENIGHETS-

KVELD 
med kveldsmat 
 

Temakveld i 
Raufoss kirke 
ved prostiprest  
Anne-Hilde. 
 

Arrangementet 
starter kl. kl.18:00 
Avsluttes med 
liturgisk samling og 
kveldsmat i 
kirkekjelleren  
 

21. september 
19. oktober 
16. november 

Du finner oss på Amfi Raufoss
Tlf. 61 19 70 90
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M E N I G H E T S L I V

Ny kirketjener på Raufoss
Tekst Gunnstein Endal

Jonas Engevold er ny kirketjener på Raufoss. Med Jonas på laget har vi igjen en kom-
plett kirketjenerstab. I tillegg til at han er en arbeidsom og hyggelig fyr, bidrar han 
med sine 34 år til å bringe gjennomsnittsalderen nedover.
Raufoss har den største kirkegården i kommunen og det er i denne kirken det er mest 
aktivitet, derfor er det en stor jobb som venter på ham. Kirketjenerne våre er viktige 
medarbeidere: De er gjerne først og sist på plass, er stort sett usynlig til stede og 
sørger for at alt er i orden, lyd i mikrofonen, at presten er skikkelig påkledd og lysene 
tent m.m. Da snakker vi om en søndag - eller en dag med begravelse eller vielse. Re-
sten av uken er de gravere, snekkere, gartnere, reparatører, malere, murere og mye, 
mye mer. I tillegg er vår nyansatte en dyktig sanger! 
Velkommen på arbeidslaget vårt, Jonas!

Ny daglig leder for Ås og Eina
Tekst Gunnstein Endal

I mai tok Live Johnsrud over rollen som daglig leder/menighetssekretær for Ås og 
Eina etter Hilde T. Skumsrud som ble pensjonist ved påsketider.
Med Live på laget har vi fått en dyktig og engasjert medarbeider. Frem til høsten 
2013 hadde hun den samme stillingen i to år før hun valgte å prioritere familie og 
«småbruket oppi åsen.» Nå er gårdsdriften endret og hun har gått fra å holde orden 
på sauer og tusenvis av høner til administrasjon og ledelse av to menigheter. Så kan 
man jo lure på om det er noen fellestrekk i disse jobbene…
Stillingen er på 60% og det er mange oppgaver som skal løses innen kontortiden for 
at både staben, menighetsrådet og frivillighet skal blomstre. Med Live i staben vår er 
vi trygge på at dette blir bra! Velkommen tilbake som ansatt i kirken, Live!

Med stand på Einadagene
Tekst Margrethe Vang Nedregård

Årets Einadager ble en stor suksess. Masse  
folk og mye god lyd av fine samtaler.  
Menighetspedagog Linda og diakon  
Margrethe hadde satt opp stand og fikk 
mange innom til en prat. 
Takk Einafolket for en flott helg og at man-
ge tok turen innom oss.

Utdeling av 4-årsbok
Tekst Margrethe Vang Nedregård

Kirken i Vestre Toten ønsker alle 4-åringer velkommen til samling og ut-
deling av kirkebok høsten 2022. 

Raufoss kirke: Samling for 4-åringer lørdag 12. nov. kl. 12:00.
Utdeling av bok under gudstjenesten 13. nov. kl. 11:00.
Eina kirke: Samling for 4-åringer lørdag 19. nov. kl. 12:00.
Utdeling av bok under gudstjenesten 20. nov. kl. 11:00.
Ås kirke: Samling for 4-åringer lørdag 26. nov. kl. 12:00.
Utdeling av bok under gudstjenesten 27. nov. kl. 11:00.

Hvis tidspunktet i deres kirke ikke 
passer er du velkommen til 
samlingene i en av de andre kirkene. 
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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
 Høstens datoer:

26. sept, 17. og 31. okt, 14. og 28. nov. 
Følg med på facebook-gruppa vår.

4-ÅRS BOK
Se datoer for 
samlinger og 

utdeling på side 13.

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

BABYSANG 
har drop-in-samlinger hver 
mandag kl 10:30 på 
Ås menighetssenter
For babyer under 1 år. 
Ledes av menighetspeda-
gog 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 høst 2022

B A R N  O G  U N G E

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

Ungdomstur til followme-konferansen i Lyngdal
Etter en godt gjennomført sommerleir reiste en liten 
ungdomsgjeng sammen med menighetspedagogene 
til Lyngdal for å delta på årets followme-konferanse. 
Konferansen er et samlingspunkt for alle lokallagene, 
menighetene og gruppene som er del av followme-
nettverket. Til tross for at vi var nye, og mange av de 
andre kjente hverandre godt fra før, ble vi tatt veldig godt 
imot og heiet frem flere ganger i løpet av helga. Sentralt i 
konferansen var temaene forandring, utvikling og vekst og 
ungdommer og voksne ble både utfordret og inspirert av 
dyktige formidlere gjennom ord og toner. 
Etter en innholdsrik helg med fantastisk vær, god mat og 
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drøssevis med gode opplevelser tok vi omsider turen hjem 
til Toten. Followme-konferansen ser ut til å bli en hyggelig 
og god tradisjon, og vi gleder oss allerede til neste 
konferanse sommeren 2023.

B A R N  O G  U N G E

Sommerleir på Nordtangen
De første tre hverdagene i skoleferien arrangerte Trygg 
Tro sommerleir for 4.-6. klassinger på Nordtangen speider-

senter, som ligger ved idylliske Jarenvatnet ved Gran på 
Hadeland.

Vi var en herlig gjeng av barn, voksne og ungdommer og 
hadde litt følelsen av å være en «storfamilie» på tur. Store 
og små var sammen på ulike aktiviteter og bibeltimer. Pad-
ling med leirstedets kanoer var en populær aktivitet, og de 
fine sommerdagene var fulle av liv, lek og latter.

Om kveldene hadde vi stemningsfulle samlinger i kapellet. 
Det ga en helt spesiell ro å være der inne for å be, synge og 
tenne lys etter aktive dager. 
Den siste dagen inviterte vi foreldre og søsken til grillfest 
og underholdningskveld. På programmet sto både leir-
dans, kreativt bibelarbeid, drilling og egenlaget leirsang, 
fremført av en engasjert og munter leirgjeng.
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M E N I G H E T S L I V

Konfirmantleir på Mesnali
tekst Åsmund Dannemark og Linda Gudbrandsen

Dette konfirmantåret sparket vi i gang med en sommer-
varm augustleir på Camp Sjusjøen Mesnali. Over 80 konfir-
manter, et knippe voksne og 15 followme ungdomsledere 
deltok. I tillegg hadde vi med oss en gjeng av fjorårets kon-
firmanter på Afterkonf og ledertrening.

Menighetspedagogene Åsmund og Linda samarbeidet 
med NMSU som nok en gang ordnet i stand et flott lei-
ropplegg for oss. Illusjonist og foredragsholder Ruben 
Gazki inspirerte med imponerende triks og tankevekkende 
bibeltimer. Husbandet med vår egen kantor Sindre stod for 
god stemning på samlinger med både leirdans og lovsang, 
og sammen med sogneprest Arild ble det en flott gudstje-
neste på søndagen. Ekstra magisk var likevel de akustiske 
innslagene med gitar, fiolin og vokal under kveldssam-
lingen i Mesnalis egen «skogskirke». 
I tillegg var vi så heldige å ha med en liten ungdoms-
gjeng fra Ukraina, som gjennom Kirkens Bymisjon 
var på leir på Mesnali samtidig med oss. De deltok 
sammen med konfirmantene på mye av opplegget, 

og det var en fryd å se nye vennskap bli knyttet. Ekstra mor-
somt var det da de ukrainske ungdommene helt spontant 
lærte konfirmantene våre en tradisjonell folkedans. Da ble 
det god stemning!

Ingen leir uten underholdningskveld, og en særdeles sang-
glad konfirmantgjeng kom på stadig flere innslag. Stemnin-
gen stod snart i taket da både konfirmanter og ungdoms-
ledere slo seg løs på scenen. Gjennom årets misjonstivoli 
samlet konfirmantene inn flere tusen kroner til NMSUs ar-
beid med Ukrainske flyktninger i Europa. Markedet, som 
myldret av konfirmanter, ungdomsledere og foreldre, ble 

en trivelig avslutning på leiren. Vi ser frem til 
å bli bedre kjent med denne gjengen, og 

er takknemlige for en flott leir på Camp 
Sjusjøen! 

Followme-lederne Andreas og Markus i 
sommerleir-uniformen. Foto: Åsmund Dannemark

Underholdningskveld. Foto: Åsmund Dannemarkfollowme-lederne forbereder gruppesamlingene.  
Foto: Åsmund Dannemark

Det store leirfellesskapet. Foto: Noah Dushantha Sjåheim Skaugerud
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M E N I G H E T S L I V

Gullkonfirmanter i Raufoss kirke

1. rad (foran), fra venstre: Ådne Wesnes, Anne Lise Bakken Hagengen, Åse Sandberg Hovden, Nora Heyerdahl, Nina Merete 
Fjeldstad Sveen, Anne Lise Løkken, Tove Bjørge Nikolaisen, Grete Engelien Valheim, Brede Storsveen, Bård Johansen.
2.rad (bak), fra venstre: Per Willi Nordrum, Jan Espen Andresen, Tom Østeng, Dag Iversen, Trond Granlund, Terje Sagstad, 
Per Olav Eggen. Helt til v.: Prestevikar Solveig Haugen Tusvik. (Foto: Petter Furuseth)

Gullkonfirmant samling i Eina kirke. Det ble en fin søndag den 21. august da konfirmantene fra 1972 
møttes igjen til gudstjeneste og sosial samling etterpå i kirkestua.

Gullkonfirmanter i Eina kirke
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Olivia Nguyen Holm
Marcus Holm
Jesper Emanuel Arnesen Kluften
Amund Sørum Strand
Maja Elseth
Mia Isabell Resset-Magnussen
Elliot Halvorsen
Erik Nerødegård-Nilsen
Jakob Lundby Stenerud

Raufoss
Maja Soline Strandvik
Hedvig Nordby Holthe
Ingrid Elisabeth Næprud
Malin Nyhagen
Frøya Amlien Engebakken
Thea Alfstad Engen (døpt i Gjøvik kirke)

Maja Hoel Wangen

Døpte
Eina 
Even Amlien  Aabølling
Per Løken
Even Myrold Grefsrud
Ilma Framstad Hay
Iben Framstad Hay
Magnus Haugen
Emil Hamre Korsen
Theodor Solli Dotseth
Maria  Andersson

Ås
Mileo Rinden Tamburstuen
Kaia Lundby Tverraaen
Ulrik Sangnes
Johan Tollefsen
Even Matias Bekkelien
Marte Sandsengen Enger

May-Helén Midteng-Abelstad
   (døpt i Høvringen fjellalter)

Emilie Synstelien Ødegård
Olivia Gjerdbakken Pedersen
Julie Elise Swan Skaugerud 
   (døpt i Vardal kirke)

Isabel Brandslien Mo
Nelia Steen
Eline Langleite Ness
Ronja Hjørnevik-Fjell
Elias Holthe Arnes
Kasper Gabrielsen
Ole Nilsen Steinsli (døpt i Nor-Etnedal kyrkje)

Sivert Bergersen
Didrik Holtet Wolla
Lucas Enger Larsen (døpt i Engehaugen kirke)

Eir Dragerengen Dammand
Mie Hvalby Løvmyr (døpt i Balke kirke)

Falk Bovollen Pedersen (døpt på Stenberg)

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

Sorggrupper
foto Linda Halvorsen tekst Margrethe Vang Nedregård

Å miste et kjært menneske er noe av det vanskeligste 
og vondeste i livet. Ofte tyngre og annerledes enn vi 
hadde trodd, og det er ikke alt de nærmeste kan eller ska  
ta del i. Noen ganger kan det være godt å treffe andre 
i samme situasjon. Derfor har menigheten vår tilbud om 
sorgstøttegrupper.
En sorgstøttegruppe skal være et trygt fellesskap der den 
enkelte kan få sette ord på følelser, tanker og reaksjoner 
som sorg fører med seg. Det er full taushetsplikt, og 
hver enkelt bestemmer selv hvor mye han eller hun vil 
dele. Gruppen består gjerne av 6-8 medlemmer. Vi møtes 
en 8-10 ganger med 14 dagers mellomrom. 
Se annonsen til høyre om temakveld om sorg og møt 
gjerne opp for å høre om temaet og om muligheten for å 
bli med i en gruppe. Vi har lange og gode tradisjoner for å 
ha sorgstøttegrupper i Vestre Toten. 
Lurer du på noe i forbindelse med dette så ta gjerne 
kontakt med diakonitjenesten i Vestre Toten.

Temakveld: 
«I møte med sorgen»

Å møte sorg er noe vi alle gjør.  
Det skaper ulike reaksjoner hos oss. 

Velkommen til 
Ås Menighetssenter, Reinsvoll. 

Tirsdag 1. nov. kl. 18.00 
med prest Dagfinn Follerås

Det blir sang, bevertning og 
anledning til spørsmål.

Det vil også bli tilbud om sorgstøttegruppe 
for etterlatte senere i høst.

Vi ønsker at det blir en god kveld
for alle fremmøtte.

Hjertelig velkommen!
Diakontjenesten i Vestre Toten
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S L E K T E R S  G A N G

Vigde
Eina 
Lene Sangnæs Thorsbakken og 
  Lasse Dynna
Marianne Lund og 
  Jon Anders Sivesind
Anne Lene Solheim-Framstad og 
  Markus Hay Granseth

Ås
Thomas Syversen Flesvig og 
  Mette Terese Galliani Dalane
Roger Grønlund og Linda Nybakk
Tor Harald Larsen og 
  Tonje Beate Brovold
Steffen Sveum og 
  Malin Johansen Frydenlund
Espen Andre Solbakken Pedersen og
  Jannike Nordviken Sveum
Aleksander Dyrnes og 
  Vilde Kristiane Wist Stordahl
Håken Sivesindtajet Lunn og 
  Hanna Karlsen
Tom Frydenlund og 
  Stine Nedrud Elvsveen

Raufoss
Jenny Valvatne Kveseth og 
  Aleksander Nordsetmoen
Silje Bugten Svendsen og 
  Morten Pedersen
Anne Kristine Dammen Stuldalen og
  Steffen Nereng
Kristine Grøndalen og 
  Rune Werner Hilsen
Aud Maria Ugdiman Bueno og 
  Lars Arild Thomte
Line Smeby Bekkelund og 
  Tom Erik Storsveen Støvind
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap:

Silje Alund Lødemel og 
  Harald Ingvald Lødemel
Carina Viflat Kristiansen og 
  Joachim Roland Thorbjørnsen

Døde
Eina
Olav Hoelsveen  f.1947
Thorvald Oppegård  f.1924
Julius Ødegaard  f.1952
Marit Østby  f.1939

Ås
Else Johanne Haugen  f 1934
Arnhild Sveen  f 1925
Odd Lennart Hager  f 1950
Else Marie Øfstaas  f 1937
Arne Østli  f 1923
Torill Johansen  f 1946
Halvor Nesterud  f.1949
Nora Kristine Oppegård  f 1926
Laila Kampelien  f 1954
Kristine Hauger  f 1942
Othilie Gromsrud Gjerdingen  f 1922
Magda Solveig Strømstad  f 1927
Hans-Christian Jarnæs Nilsen  f 1966
Svanhild Johanne Andersen  f 1932
Gunvor Sivesindtajet  f 1940
 
Raufoss
Jette Vejen Hubred f.1944 
Erling Olsen f.1933 
Kjell Glæserud f.1929 
Gerd Helene Hammersnes f.1948 
Ranfrid Thorbjørg Moe f.1932 
Aase Nyhus f.1930 
Atle Eng f.1963 
Adolf Enger f.1932 
Olav Bech f.1940 
Odd Kåre Eriksen f.1938 
Britt Kjelsrud f.1952 
Aud Karin Kolterud f.1938 
Astrid Bjørnsrud f.1923 
Bjørg Larsen f.1953 
Anna Nikoline Andersen Nilsen 
f.1945

Karl Henrik Bonderud f.1953 
Steffen Mikey Fagerheim f.1990 
Ragnhild Sandberg f.1927 
Liv Jorun Millerud Hagelund f.1958 
Per Arild Beck f.1946 
Erna Gonstad f.1941 
Rune Myhre f.1933 
Torill Berget f.1951 
Kjell Engeskog f.1943 
Bjarne Torget f.1935 
Tove Brustuen Ballestad f.1947 
Ove Lerudjordet f.1933 
Gerd Ragnhild Gulbrandsen f.1938 
Mary Alice Nysetbakken f.1930 
Marit Frøsaker f.1935 
Astri Amundsen f.1933 
Ingeborg Birgitta Hagen f.1945 
Borgny Engen f.1930
Alf William Engen f.1943 
Håkon Engevold f.1946 
Erik Langedal f.1929 
Steinar Hesthagen f.1937
Evy Kristin Kristiansen f.1957
Anne Margrethe Wold f.1934
Jon Arve Bekkelund  f.1948
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Avsender:
«VED KIRKEPORTEN»
v/ Raufoss Menighet
Postboks 84
2831 Raufoss

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

ÅS FORMIDDAGSTREFF
På Ås menighetssenter 
Vi samles kl 12.00 til formiddagsmat, 
et enkelt program med sang, opples-
ning, utlodning og andakt.
Datoer høst 2022:
14. september 
Gjest Solveig Haugen Tusvik
12. oktober 
Gjest Anne Hilde Helland
19. november. Basar 
Gjest Dagfinn Follerås
Arr. Ås menighet

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
Alle onsdager det ikke 
er formiddagstreff 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 frokost, 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 påmelding 
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 høsten:
29. september
6. og 13. oktober
20. oktober - Generasjons-
gudstjeneste på helsehuset kl 17.00
3., 10. og 17. november.
1. og 8. desember.
Arr: Diakoniutvalget på Eina

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13 
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
har et enkelt program, utlodning og 
andakt.
Datoer for høsten 2022:
3. oktober - Hanne Mette Roås
14. november 
 - Margrethe Vang Nedregård
12. desember - adventsopplegg 
 m/Mari og Solveig
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 27/9: Vi besøker Vindingstad 
normisjon i Engehaugen kirke 
kl.19.30
Onsdag 12/10: Møte på Nordåsen 
bedehus kl.19.00
Tirsdag 8/11: Møte i Kirkekjeller’n 
kl.19.00. Vindingstad normisjon 
besøker oss.
Tirsdag 15/11: Møte på Nordåsen 
bedehus kl.19.00

ÅPEN KIRKE MED KVELDSMAT
i Raufoss kirke/kirkekjelleren disse 
onsdagene i høst (hver 1. onsdag i 
måneden) – kl. 18.00 – 20.00:
5. oktober
2. november
7. desember

MENIGHETSKVELD
i Raufoss kirke/kirkekjelleren disse 
onsdagene i høst (hver 3. onsdag i 
måneden) – kl. 18.00 – 20.00:
21. september
19. oktober
16. november

HYGGEKVELD FOR 
PENSJONISTER
onsdag 26. oktober kl. 18.00 i 
kirkekjelleren, Raufoss kirke. 
Sang v/Liv Ingund N. Ødegaard. 
Kåseri ved prostiprest Anne Hilde 
Helland - bevertning - utlodning. 
Fri inngang. 
Påmelding innen 18. oktober til 
menighetskontoret (960 98 320) eller 
til Solveig (909 82 114)
Arr: Diakoniutvalget i Raufoss 
menighet


