
Ved kirkeporten
Nr. 4 - 2017 - 5. årgang                                                                  Menighetsblad for EINA – ÅS – RAUFOSS                                                                  

Julekonserter | s.23

Portrettet | s.4-7

Gullkonfirmanter | s.18-19

Reformasjon 2017  | s.8-9
Skaperverket er ikke til salgs



www.vestretoten.kirken.no

redaksjonen
Petter Furuseth, Trond Olstad Furuseth, Rune Hanserud, 
Roger Karlsen, Mona Kløvrud, Sjur Ødegaard, Kari Ringerud,  
Veslemøy Linde og Bjarne Kjartan Thaule (redaktør)

E-post: vedkirkeporten@gmail.com
Menighetsbladets kontonummer: 2050 29 33710
Trykk: Land Trykkeri AS, 2870 Dokka / Layout: Thaule

Frist for bidrag til neste nummer: 1. februar 2018

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 Fung.leder  Jørund Grimstveit   jorgrim@online.no  415 10 005

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   960 98 330 
Telefoner og epostadresser
Sokneprest Eina    Berit Rinde    br457@kirken.no   61 14 10 12 / 416 09 418 
Sokneprest Ås   Dagfinn Follerås   df592@kirken.no   960 98 334 / 412 66 095 
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

VIPPS  
Eina menighet   88085
Raufoss menighet  82822 
Ås menighet   80774

Takk for i år
Jubileumsåret Reformasjon 2017 går mot slutten, 
og årets siste tema er "Skaperverket er ikke til 
salgs". Hva kirken ønsker å sette fokus på i denne  
sammenheng, og hva noen miljøengasjerte men-
nesker tenker rundt temaet kan du lese mer om etter 
portrettet av den nye soknepresten i Ås. Nypresten 
står også for årets juleandakt, som du kan lese på 
neste side. Vi i menighetsbladets redaksjon ønsker 
gjerne tilbakemeldinger og innspill på saker vi kan 
ha med i bladet i 2018. Er det noen arrangement du 
ønsker skal bli omtalt i menighetsbladet, send oss 
en mail (se kontaktinformasjon nederst på siden). 
Med Dagfinn Follerås' ord ønsker jeg dere en riktig 

god jul og et godt nytt år:
Gud lot seg føde utenfor fellesskapene for å vise 
at Han vil høre sammen med alle som er utenfor.  
Derfor er julebudskapet håpstegn fra Gud til 
alle outsidere - de som er presset ut på grunn av  
ensomhet, sorg, svik, fordømmelse, arbeidsledighet,  
misbruk eller urettferdighet. Det 
er disse som aller mest fortjener å 
kjenne julens varme og lys.
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Godt budskap for alle som føler seg utenfor
tekst Dagfinn Follerås, sokneprest i Ås

Julen er godt budskap fra Gud. Ikke minst er det 
godt budskap for alle som føler seg utenfor de gode 
og vellykkede sammenhengene. Dessverre bærer 
ikke julefeiringen vår mye preg av dette. I førjuls- 
trafikken er det ikke plass til mye annet enn hand-
lende, smilende og glade ansikter. For ”på jule- 
kvelden skal jo alle sammen være gla`”.
Julen er et konkret tegn fra Gud om tilhørighet og 
håp for alle. For vi trenger tegn. Og Guds-tegnet vi 
får i julen er et sterkt bevis på at Gud er hos ”out-
siderne”.

”Og dette skal dere ha som TEGN; dere skal finne 
et barn som er svøpt og som ligger i en krybbe”.

Tegnet fra Gud var en krybbe som var plassert 
utenfor. For det var ikke plass til ham blant de som  
hadde innflytelse og makt. Det var ikke rom for 
ham i anstendige sammenhenger. Og det var ikke  
engang plass til ham i herberget. 
Juleevangeliet forteller til overmål om et barn som 
ble født utenfor ekteskapets og storfamiliens trygge 
rammer, som ble født i okkupert land av foreldre 
uten papirer i orden, - og i tillegg ble moren avvist i 
døren da riene meldte seg. 
Hyrdene var de første som fikk høre om denne  
betydningsfulle fødselen - de som på den tiden var 
regnet som samfunnets outsidere. I rettssaker talte 
de ikke engang som vitner. Men Gud innkalte dem 
som de mest troverdige vitnene da Han lot seg føde 
inn i vår virkelighet. 
Gud lot seg føde utenfor fellesskapene for å vise 

at Han vil høre sammen med alle som er utenfor.  
Derfor er julebudskapet håpstegn fra Gud til 
alle outsidere - de som er presset ut på grunn av  
ensomhet, sorg, svik, fordømmelse, arbeidsledighet,  
misbruk eller urettferdighet. Det er disse som aller 
mest fortjener å kjenne julens varme og lys.
I en vakker tekst i Det Gamle Testamenet sier Gud 
at; ”I det høye og hellige bor jeg og hos den som 
er knust og nedbøyd i ånden . Jeg vil vekke de  
nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter 
levende” (Jes.57,15).
Etter å ha jobbet som prest blant rusmisbrukere 
som har havnet utenfor vet jeg at noen av gatas folk  
finner håp i at Gud valgte å bli født utenfor. – Han er 
en av oss, sier de. – Ved å la seg bli født av fattige 
foreldre som det ikke var plass og rom for, er Han et 
sterkt tegn om håp for alle outsidere.
Etter fødselen levde Han også utenfor da Han bare 
noen dager gammel ble flyktning fordi foreldrene 
måtte ta Ham med til Afrika for å søke asyl i Egypt.
Vi som er så heldige å leve innenfor de gode sammen- 
hengene, kan i førjulstiden varme noen av Hans 
minste som er tvunget til å leve utenfor. Vi kan gi 
litt ekstra til Kirkens Nødhjelp. Vi kan kna litt ekstra 
kjærlighet inn i marsipanen. Vi kan putte en ekstra 
seddel i Frelsesarmeens gryte. Vi kan sende julekort 
til noen som vi vet ikke vil få så mange. Vi kan inklu-
dere noen som føler seg utenfor. For i førjulstiden 
gir vi. I år kan vi gi enda mer av vår tid, våre penger, 
vårt nærvær, vår omsorg og våre krefter til noen av 
de som er utenfor og som i særlig grad trenger et 
varmende Guds-nærvær.

DU SKA ITTE TRØ I GRASET

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i Hass hage
er du sjøl et lite strå.

Einar Skjæraasen

Du ska itte røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla 
ut sin vare varme veng.
Pipet i den minste strupe
ska bli kvitring over eng.

Du ska itte sette snuru 
når du sir et hara-spor.
Du ska sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.

Andakt
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Ællminnelig og reflektert
tekst og foto Petter Furuseth

Den første søndagen i advent bør folket i Ås sokn komme til kirka: da er det 
nemlig innsettelse av den nye presten i bygda. Etter en lang og god samtale 
med Dagfinn Follerås, er det ingen tvil: Han fortjener å tas godt i mot, for denne 
likandes karen er hel ved. Hvis bygdefolket viser seg like rause som det presten 
er, vil dette kunne bli litt av en symbiose!

Velkommen til Ås, Dagfinn! Kan du ikke fortelle litt 
om deg selv?
Jeg vokste opp på Gjøvik, jeg flyttet dit da jeg var 
8-9 år. Jeg kan minnes en periode hvor jeg synes 
det var flaut å ha kristne foreldre, jeg hadde en  
periode hvor jeg tok avstand. Men i 9. klasse fikk jeg 
en sterk opplevelse av Jesus, og etter påsken tok 
jeg motet til meg og jeg måtte fortelle de som var 
rundt meg at Jesus lever, er virkelighet og vil meg 
noe godt. I Hunn kirke ble jeg med i Hunn-klubben. 
Mange spennende møter med utflyttede studenter  
som kom tilbake til Gjøvik i helgene, jeg husker  
Øystein Wang (nå prest i Hov) og flere med han som 
fortalte om livet som student ved Menighetsfakul-
tetet (MF). Da jeg var 17 år, fikk jeg en sterk kalls-
opplevelse. Jeg visste fra da av at jeg skulle studere 
teologi. Etter artium flyttet jeg til Oslo og jobbet på 
Ammerudhjemmet som pleiemedhjelper for Kirkens 
bymisjon. Jeg ble rumpevasker og bekkenpilot! Her 
jobbet jeg i sju måneder og tjente penger, så ble 
det backpacker-tur til USA og Latin-Amerika. Etter  
denne reisen begynte jeg å studere på MF. Jeg  

arbeidet ved siden av i pleie- og omsorgssektoren. 
Dette med å jobbe ved siden av studiene og preste-
yrket har for meg vært veldig givende og gitt meg 
mye. For eksempel var jeg miljøterapeut ved Torshov  
spesialskole i tre år, hvor jeg jobbet med barn med 
Downs syndrom, og trivdes godt med det. Jeg 
ble ordinert i Hunn kirke og derfra bar det opp til 
Bodø, hvor jeg ble feltprest. Men ferden gikk videre 
nordover. Som 28-åring ble jeg sokneprest i Loppa, 
det var bare å hoppe i det! Jeg hadde ni preken-
steder og tjenestereisene ble gjort i båt, du vet... 
Lopp-havet i vær og vind. Det var en svært givende 
tid. Jeg møtte så mange friske og flotte folk, helt 
uten jåleri. Jeg har ikke få gode historier fra den 
tiden. Disse trauste fiskerne i Finnmark gjorde meg  
folkelig. Folk sier det som det er: Gi oss noe som 
vi forstår, kutt ut prestespråket! Så døde far brått 
og uventet, mor trengte meg, men jeg befant meg 
185 mil nord for Gjøvik. Biskopen der oppe mente 
jeg måtte ta vare på mora mi, så da bar det sørover. 
Det ble jobb i Rendalen i Østerdalen, også det ei 
fin tid. Min eldste sønn kjøpte seg nylig ei seter der 

Portrettet
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oppe, fordi Rendalen var slik en god plass å vokse 
opp. Vi har fortsatt gode kontakter der oppe. Gode 
bekjente på Lillehammer ønsket at jeg skulle søke 
meg til Nordre Ål i 1997. Det ble virkelig over til noe 
helt annet. Her skulle det bygges en menighet i en 
bydel. Og vi klarte det! Svære familiegudstjenester 
med 350 besøkende, band osv. Det var så forskjellig 
fra å være en landsens prest på bygda. Her var det 
akademikere og høyt utdannede med sine menin-
ger. Jeg jobbet ved siden av som lærer ved Nor-
ges Toppidrettsgymnas (NTG), hvor jeg også hadde 
psykososialt arbeid. Unge folk som bor på hybel 
langt hjemmefra, så dør foreldre eller det kommer 
en skilsmisse. De trengte noen å snakke med. Dette 
var en fin tid, og jeg vier fremdeles gamle elever 
hver sommer. Så ble det fire år ved DPS på Gjø-
vik, hvor jeg jobbet tverrfaglig, en spennende og 
givende jobb. Etter dette ble det seks år som prest 
i Vardal. Vi bodde fortsatt på Lillehammer, men had-
de prestebolig på Gjøvik (litt av en hybel!). Det ble 
Gjøvik i uka og Lillehammer i helgene. Siste kapit-
tel i prestelivet blir i Ås, jeg trives på bygda! Her er 
folk vanlige og alminnelige, akkurat slik jeg liker det. 
Ikke noe jåleri, bare jordnært og liketil. Drømmen 
min om småbruk ble realisert våren 2015. Jeg bor 
helt nord i soknet, har 58 mål å tulle rundt på, men 
leier bort 40 mål til korndyrking. Her kan jeg drive 
med ved, rydde litt og vedlikeholde bygninger. Og 
den deilige utsikten! Det er godt å få realisert den 
drømmen. Kona heter Torill, svigerfar var prest og 
prost, så jeg er faktisk gift med en prestedatter. Har 
fem barn i alderen 22-31 år.

Hvorfor ville du bli prest i Ås?
Boplikten for prester ble opphevet i 2015, vi ønsket 
ikke å flytte tilbake til vårt hus på Lillehammer da vi 
begge trivdes i våre jobber på Gjøvik. Så var det at 
vi fant Nyland, et idyllisk sted nord i soknet, og jeg 
tenkte at det etter hvert kunne passe å overta i Ås. 
Så sluttet Gunnar som prest i Ås tidligere enn for-
ventet, og da lurte jeg litt på...: hva nå? Jeg hadde 
tenkt å være lenger i Vardal, men kjente litt på at 
"nå går toget". Jeg måtte bare søke. Jeg tenker at 
det er fint å bo i samme soknet som en er prest, 
blant folket, menighetsrådet osv. Jeg har forresten 
noen linker til Ås fra tidligere. Mine foreldre kom 
altså flyttende fra Høvik i 1969 til Gjøvik, far var 
generalsekretær i Blåkors. Han ble kretssekretær i 
Santalmisjonen (nå Normisjon), Oppland krets. Da-
værende prest i Ås var Jens Svae, han var med på å 
ansette far. Jeg husker at Jens Svae kjørte rundt i en 
feit amerikaner. Jeg likte han som type. Som 9-åring 
var jeg med på ei lysmesse i Ås kirke og syntes den 
var magisk fin! Det har vært noen treff... Og nå skal 
jeg altså starte her med innsettelse første søndag 

i advent, og andre søndag i advent er det jeg som 
har lysmesse i Ås...så da er vel ringen på en måte 
sluttet, da?

Hvordan er inntrykket av Ås så langt?
Det er nok ikke så stor forskjell på folk her og de litt 
utafor Gjøvik. Jeg tror ikke det er så stor avstand 
mellom folk og prest her, og det er bra!  Jeg er en 
ganske alminnelig fyr som synes det er hyggelig å 
pusle med praktiske ting. Jeg kjører motorsykkel, 
driver med ved, har en gammel Massey Ferguson. 
Jeg tror forresten på en hellig, ællminneli' kirke, slik 
det står i trosbekjennelsen. Det er viktig for meg at 
folk ikke føler at det kirka driver med er for sært, 
eller at folk føler seg fremmedgjort. Jeg er glad i å 
være prest, trives med det. Og man trives vel best 
hvis man trives med det man gjør? Jeg synes det er 
så fint å komme tett på folk, være med inn i mennes-
kers landskap når det er tøft. Jeg synes det er moro 
med bryllup, familiegudstjenester, konfirmanter, be-

søke eller få besøk av skoleklasser og barnehager, 
eldreforeninger. Jeg er en ekte potet: trives i de 
fleste settinger. For meg har det vært meningsfullt å 
jobbe med folk i sorg og krise, delta i sorggrupper 
og følge gjennom tunge livsetapper. Jeg har forøv-
rig en master i psykososialt helsearbeid med fordyp-
ning i selvmordsforebygging, noe som er svært ade-
kvat for en prest. Jeg er glad for at vi har Presteseter 
i soknet, og jeg ser fram til å samarbeide med Olav, 
sykehusprest. 

Hvor åpen er din kirke, Dagfinn?
Noe jeg synes er trist er å møte folk som har defi-
nert seg ut. "Jeg er ikke bra nok. Kirken er ikke noe 
for meg". Jeg sier: kirka er for ALLE, ikke bare for 
de som er over middels interessert i kirkens liv og 
puls. Jeg drømmer om at Ås kirke kan være som ei  
sjømannskirke. Lav, for ikke å si, ingen terskel inn. 
Alle er velkommen, uansett. Det skal være et raust, 
åpent og inkluderende miljø. Det er omsorg, imøte-
kommenhet, rom for alle. Alle skal få delta på sine 
premisser. Ulike typer aktiviteter, fra gudstjeneste-
fellesskap til forskjellige kulturarrangement. Jeg øn-
sker at vi sammen kan skape ei kirke som i ord og 
handling formidler at vi er like mye verd, selv om vi 
er aldri så ulike. Det er høg himmel i Mjøsområdet, 
det skal være høgt under taket i Ås. Vår kirke skal 

 "Jeg synes det er så fint å 
komme tett på folk,  

være med inn i menneskers 
landskap når det er tøft."

4 5   Nr. 4 - 2017  |  Ved kirkeporten



møte oss der vi er i livet, med respekt og raushet! 
Kirkens sentrum og midtpunkt, Jesus Kristus, møtte 
mennesker med kjærlighet, respekt, omsorg og for-
ståelse. Slik Jesus møtte mennesker skal vi i Ås møte 
hverandre. Det er hos Jesus vi henter vårt oppdrag 
og våre idealer. Vi skal være ei kirke som «bryr oss 
om», ikke ei kirke som «bryr oss med»!

Hvorfor bør folk gå i kirka i dag?
Jeg tror jeg vil innlede med en metafor. Jeg tenker 
på bilen. Alle biler trenger service, stell og ettersyn. 
Gud har gitt oss livet, oppfinneren bak livet. Gud 
vet hva vi trenger. Jeg tenker meg at det å gå på 
gudstjeneste er å la den store oppfinneren få gi litt 
service til oss. En del servicepunkter skal krysses av, 
som vi trenger å høre om. Det er ulike tekster med 
et spekter av tema gjennom et kirkeår. På denne 
måten får Livets skaper og opprettholder komme til 
oss med viktig «service» slik at vi kan ha sunn og 
god balanse i livet. Vi trenger å komme sammen om 
ord, sakrament og bønn.
Jeg håper å innfri når jeg sier at forkynnelsen skal 
være livsnær, relevant for livet. Du skal gå til kirke 
med en forventning om å få med deg noe som er 
varmt, livsnært og relevant. Om du opplever at det 
som forkynnes ikke angår deg og ditt liv, er det mer 
prestens problem enn ditt.  Vi må hjelpe hverandre 

til å skape livsnære og adekvate gudstjenester. Jeg 
håper at folk som kommer til gudstjeneste går litt 
gladere ut enn da de kom. Åndens frukter er kjær-
lighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, god-
het, trofasthet sier Galataterbrevet 5:22 – det er jo 
nettopp slike viktige mellommenneskelige kvaliteter 
kristen tro og aktivitet skal bære fram. Det er ganske 
så jordnært – ikke noe åndelig svevende saker! 

Hva er ditt syn på kirka og kirkas rolle i det norske 
samfunn anno 2017?
Jeg vil at folk skal føle at det er hyggelig å møtes 
i kirka, slik som i Nordre Ål, der vi kunne ha flere 
hundre på familiegudstjenester. Jeg tenker at vi må 
tørre å slippe til forskjellige uttrykksformer, enten 
det er kirkeband eller barnekor. Mangfold i uttrykk 
og gudstjenestetilbud er viktig og bra. Kanskje liker 
ikke alle alt, men det må være noe for alle. Tenk 
så fint om vi kunne få et eget kirkeband en gang i 
fremtiden. Formen må gjerne være litt ledigere og 
lødigere. Folk må synes at uttrykket er ok. Det er 
mange som strever i vår tid, vi trenger Gudstro og 
fellesskap. Det er så fint om vi kan treffe og møte 
andre som bryr seg om hverandre, at vi kan snakke 

litt når vi møtes. Jeg har tro på kirkas rollle. Men det 
er slutt på den tiden at uansett hva som presenteres, 
så er det greit. I kirka har vi ei historie på at kunden 
alltid har feil. Det er vi som skal definere kvalitet og 
hva som er riktig,  jeg mener det er viktig å lytte til 
«kunden» - la folket slippe mer til med sine uttrykk. 
Luther dro jo inn det folkelige som folk kjente igjen. 
Kirka må våge å tenke litt utenfor boksen. Vi kan 
ikke sitte igjen med ei smal kirke som er for spesielt 
interesserte. Det er ikke to mennesker som er like, 
så innenfor de rammene vi har må vi gi ulike tilbud, 
enten det er en stille, meditativ Thomasmesse, mens 
andre kanskje tiltrekkes av familiegudstjenester med 
band og kor. Det krevende med å være prest er at 
du ikke kan gjøre alle til lags. Jeg har lyst til å sette 
opp ei postkasse i våpenhuset hvor folk kan legge 
ytringer og ønsker, hvordan gudstjenester skal være 
og så videre. Vi må hjelpe hverandre til å skape noe 
allright. Gudstjenesten er vi felles om, det er ikke 
bare presten og organisten. Det er viktig å få hele 
menigheten med. 

Hva er det mest meningsfulle du opplever i ditt virke  
og ditt yrke?
Det er djupt meningsfullt å være med mennesker 
inn i sorgens landskap. Det å få bidra til at folk får ta 
avskjed på en god måte er så viktig. I en situasjon 
hvor du har mistet en som er kjær, er krisevinduet 
vidt åpent. Da når en inn, og folk glemmer aldri. 
Du kan virkelig være med å gjøre en forskjell. Jeg 
møtte en kar på Lillehammer for ikke lenge siden. 

 "Om du opplever at det som 
forkynnes ikke angår deg og 
ditt liv, er det mer prestens 

problem enn ditt."
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Han husket alt fra natten 14 år i forveien da jeg kom 
med dødsbudskapet. De lange timene i natten, at 
vi kokte kaffe, ba Fader vår. Vi sa ikke så mye. Det 
var ikke så mye å si. Han sa: "Du husker nok ikke 
meg, men jeg glemmer aldri natta da du kom med 
dødsbudskapet".

Hvilke tre ord betyr mest for deg nå?
Jeg tror jeg må få si fem ord, og samtidig sitere the 
Beatles: "All you need is love". Hvor viktig er det 
ikke å oppleve kjærlighet? Jeg har hatt den lykke 
i livet aldri å ha tvilt på at mine foreldre var glad i 
meg. Ikke alle har det slik, liv kan preges av jakt på 
anerkjennelse og bekreftelse – noe grunnleggende 
mangler. Jeg er så glad for å ha ei kone som rommer 
meg med alt jeg har, hun tåler meg! 
For meg handler trua mye om at jeg har funnet den 
kjærlighet som elsker uforbeholdent og helt uten 
betingelser. «Å, for djup i Jesu kjærleik! Ingen stad 
eg kviler så.» Det finnes ett fristed i tilværelsen hvor 
jeg bare kan være akkurat slik jeg er og vite at jeg er 
elsket for akkurat den jeg er, ikke for den jeg burde 
være, eller kunne ha vært hadde det bare ikke vært 
for… 
Narum synger jo "Je veit et stelle". Gudstrua er for 
meg det gode «jordbærstellet», det stedet i livet 
der jeg er verdsatt og elsket, og aldri møter fordøm-
melse. 

Det sies ofte at Gud er midt i blant oss. Når opplever  
du at Gud er nærmest?
Jeg er en håpløs, romantisk sjel. Jeg kan rett og 
slett bli ruset av naturen. Jeg har vel så store guds-
opplevelser i naturens katedral som i menneskets  
katedral.  Men vår herre er midt i blant oss der vi 
samles i hans navn. Gjennom synlige midler som ord 
og vann (dåpen), brød og vin (nattverden) kommer 
han oss i møte med sin usynlige nåde. Synlige tegn 
på usynlig nåde, det trenger vi. Guds kjærlighet er 
ikke så lett å se, men rekkes deg gjennom sakra-
mentene. Gud er nær gjennom sakramentene.
 
Har du noen livsfilosofi?
Jeg vender stadig tilbake til Sinnsrobønnen: Gi meg 
sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan endre. Mot til 
å endre det jeg kan. Og visdom til å se forskjellen."  
Lærer Per Karstensen på MF sa følgende til meg: 
"Dagfinn, du må love meg en ting. Vær mulighets-
opptatt, ikke problemmedtatt." Dette tror jeg er 
sant, både som prest og menneske. Det er viktig 
at en ikke blir så opptatt av problemer at en ikke 
ser muligheter. Det å se muligheter gjør at en ikke 
graver seg ned. Det er viktig å beholde humøret, 
driven, pågangsmotet, ikke la problemene ta over-

hånd. Jeg liker tanken bak LØFT: Løsningsfokusert 
tilnærming: Det er veien videre som teller. 

Hva har livet lært deg?
Da jeg kom til Rendalen, fikk jeg et godt råd av 
den pensjonerte presten Sønstegaard som bodde 
i bygda. Han sa: "Vær raus!" Og jeg skulle ønske 
at jeg hadde vært enda mer raus, for nåden er jo så 
raus. Gud er ufattelig raus, derfor bør vi som prøver  
å følge han også være rause. «Kle dere derfor i  
inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke 
og tålmodige, så dere bærer over med hverandre 
og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide 
den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere 
tilgi hverandre.»
Jesus advarer mot kalde og harde hjerter. Det går 
an å bli så kald og følelseløs at vi ikke ikke bryr oss 
om noen, det er vel det Jesus snakker om når han 
snakker om å forherde sitt hjerte. Jeg brenner for 
de varme, myke, rause hjerter. Jeg tror det er viktig  
å være raus. Raus mot andre, raus mot seg sjøl. 
Det vanskeligste for et menneske er kanskje å tilgi 
seg sjøl.  «Du er såå fin, du er min hjertemedisin»,  
synger 'Tre små kinesere'. Vi kan godt synge dette 
om Jesus. Han er den beste hjertemedisin, den beste  
hjelpen mot at hjertene våre blir harde og kalde.  
Hvordan skulle jeg levd uten ei tru? Den er så god 
å ha. Jeg føler meg omsluttet av godhet, kjærlighet 
og raushet. Jeg prøver å la det prege meg i møtet 
med andre. Da kan en vokse, gjøre opp for seg når 
en har vært kjip, strekke seg, se framover...

Vi ønsker deg lykke til med tiden som ligger foran 
deg på Ås og i livet ellers. 

Siden det nærmer seg jul utfordret vi derfor  
Dagfinn til å skrive en liten juleandakt for oss. Den 
kan du lese på side 2.
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Kirker verden over holder fram at menneskene ikke er naturens herskere, men 
Guds skapninger som har fått i oppdrag å ta vare på skaperverket. Gud har skapt 
jorda og alt det som fyller den. Vi har fått ansvar for at skaperverket forvaltes slik 
at jorda også i framtida kan være et godt hjem for mennesker og et mangfold av 
levende arter.

Naturen er i utstrakt grad blitt en handelsvare som 
de rikeste kontrollerer: Landarealer, mineraler, vann, 
frukt, grønnsaker, trær, fisker og alle slags dyr. Han-
delen kjenner ingen grenser, og den har skapt store 
miljøutfordringer.

I mange samfunn er det skrikende mangel på rent 
drikkevann, mens vannressurser selges eller leies ut 
til kapitalsterke landeiere.
Mennesker drives bort fra sine bosteder fordi ressurs- 
grunnlaget ikke lenger gjør det mulig å overleve 
der. Andres jakt på fortjeneste skaper endringer i 
klima og ressurstilgang.
Klimaet forandres raskt, økosystemene trues, arts-
mangfoldet minker, jord og vann forurenses.
Kirker verden over har gjenoppdaget betydningen 
av troen på Gud som skaperen av himmelen og jorda.  

I Jesus Kristus er Gud kommet oss nær og blitt en 
del av det skaperverket som han opprettholder ved 
sin livgivende Ånd.

Vi mennesker eier ikke jorda og alt den rommer, men 
er selv en del av skaperverket. Vi er ikke naturens  
herskere, men Guds skapninger som har fått i  
oppdrag å ta vare på skaperverket.

Vi trenger en dyptgående reformasjon i holdning 
og handling. Derfor vil kirkene markere 500 år med  
reformasjon med å understreke: Skaperverket er 
ikke til salgs.

Menighetsbladet har gjennom dette året bedt noen 
utvalgte komme med sine tanker rundt disse tema-
setningene:
- Nåde
- Frelsen er ikke til salgs
- Mennesker er ikke til salgs
- Skaperverket er ikke til salgs.
Les mer på neste side.

 "Vi mennesker eier ikke jorda 
og alt den rommer, men er selv 

en del av skaperverket."

Skaperverket - stock.adobe.com - Briksdalsbreen
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Det har seg slik at naturen har blitt en handels-
vare som de rikeste har makt over. Her selges 
ting som egentlig burde være en selvfølge at 
folk har rett på. Likevel er det slik at ikke alle 
har det sånn, flere mangler tilgang på rent drik-
kevann. En stor årsak til dette er forurensning og 
oljeutslipp. Og dessverre er det vi som allerede 
har det godt, som står til ansvar for all forurens-
ningen eller naturkatastrofene. Det er vår plikt å 
ta vare på skaperverket, og det kan ikke kjøpes. 

Synne Elise Skjølås Voldum 
leder av Changemaker Toten 

Som privatperson og som representant for  
Miljøpartiet De Grønne heier jeg på de  
lokale kirkenes valg av tema under feiringen av 
reformasjons-jubileet: «Skaperverket er ikke til 
salgs». Det er en fryd å se at kirken går i grønn 
retning og solidariserer seg med alt og alle 
som rammes av kapitalkreftenes utbytting av  
mennesker og naturen. 
Jesus sto på de utbyttedes side, og dagens 
kirke tar dette på alvor i en grad vi sjelden har 
sett tidligere.  Vi står i en tid der det haster med 
omstilling for å unngå den totale kollaps innen 
økosystemer og derav følgende kriser for men-
neskeheten. Gratulerer med jubileet!

Paula Elvesveen
MDG Vestre Toten

Fasteaksjonen har de siste årene hatt fokus på 
rent vann. Det er Kirkens Nødhjelp sitt hoved-
anliggende ved store katastrofer. Når fokuset er 
alle menneskers rett til rent drikkevann, er dette 
noe som direkte angår temaene for reformasjons- 
markeringen, både «Skaperverket er ikke til 
salgs» og «Mennesker er ikke til salgs». KN har 
engasjement over hele verden og har god over-
sikt over hvor det kriser mest. Der skal vi sette 
inn støtet og være vår nestes hender og føtter 
som Luther ville sagt det. 

Margrethe Vang Nedregård
Kirkens Nødhjelp-kontakt

"Vi står til ansvar!"

"Det haster med omstilling!"

"Alle har rett til rent drikkevann!"
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Kortreiste julegaver 
tekst og foto Veslemøy Linde

Tenker du, eller bare handler du når du skal gi bort gaver i desember? Skaffer du 
plast og glanset papir, remser med bånd og hauger med tape? Bestiller du gaver 
på nettet som har fløyet jorda rundt og forurenset mer enn 15000 biler før pakken 
engang har nådd leveringsstedet? Denne julen kan du velge å være bevisst. Du 
kan planlegge hva du kjøper, hvor du kjøper det og hvordan det pakkes inn.

Hjemmelagde gaver er noe unikt og spesielt, der 
mottakeren føler at du har gjort noe for akkurat den. 
Det blir nært og personlig, nettopp det hensikten 
med å gi hverandre gaver egentlig skal være. Alt 
fra glass fylt med pikekyss til hjemmelagde puter 
av gamle T-skjorter er gaver du kan få til. Ting du 
har greid med egne hender må ikke undervurderes! 
Symbolikken i at du har gjort noe helt selv for den 
du velger å gi gaven til, er uvurderlig og kan ikke 
kjøpes for penger. Bøker trenger heller ikke være 
nye for å havne under juletreet. En bok du liker  
ekstra godt, med en hilsen skrevet inn som kanskje 
er en oppmuntring eller et personlig tips til en du 
vet trenger akkurat det, vil være den ultimate gave 
og bidra til at mottakeren føler seg verdsatt. 

Hvis du inviterer til et juleverksted, vil du både kunne  
nyte samværet med andre samtidig som dere kan 
lære hverandre teknikker og utveksle idéer og  
erfaringer. Glem heller ikke at du kan gi opplevelses- 
gaver, for eksempel kuponger med ting du vil gjøre 
for andre – som å lage middag eller stelle i stand 
filmkveld. Du kan også gi aktive gaver, som klippe-
kort på alt fra lufting av hund og dansekurs til repa-
rasjon av vaskemaskin og baking av småkaker. 
I stedenfor lite miljøvennlige gaveforpakninger med 
store plastesker, kan du velge det enkle. Du kan for 
eksempel bruke risposer med sløyfer og bånd, tapet- 
ark fra utgåtte tapetbøker (fås gratis hos forhand-
lere), aviser og magasiner, kartblad fra atlas som 
er for gamle, eller du kan bruke pappesker som du 
pynter med utklipp eller stempeltrykk. En venninne 
hadde i fjor sydd gavepose av sengetøy, og en kol-
lega hadde laget innpakning av t-skjorter, duker og 
stoffrester. Det gjorde inntrykk og var de triveligste 
hilsener jeg kunne få!
Det at du handler i butikker i nærheten av der du 
bor, bidrar til et levende lokalsamfunn; både med 
tanke på at folk treffer folk og dette øker trivsel, 
men også til å sysselsette området rundt deg. Du 
bidrar både til vekst og verdiskapning ved å møte 
opp i lokalbutikkene dine. Du forurenser også  
mindre og sparer tid ved å ikke reise lenger enn 
du trenger. Ikke minst sparer du miljøet for svært 
mye ved å unngå tastetrykk og bestillinger fra andre  
siden av kloden, men heller få deg et hyggelig møte 
med noen i nærheten av deg, samtidig som du  
sørger for at nærmiljøet ditt består.
Og du; før du åpner gavene på julaften kan du ha 
poser klare for kildesortering av plastemballasje og 
gavepapir, og en stor pappeske klar for kartong. 
Da kan du kildesortere underveis mens dere pakker 
opp gavene! Er du usikker på hva som skal sorteres 
hvor, finner du svar på sortere.no
God grønn jul! 

Kilde: Naturnvernforbundet, Miljøagentene, 

Miljøbloggerne, Grøntpunkt

Det grønne hjørnet
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Gudstjenester
Søndag 3.desember
1. søndag i adventstiden
Luk 4,16-22a

Ås kirke kl.11.00
Lys Våken-gudstjeneste. 
Innsettelse av ny sokneprest.
Dåp. Nattverd. Sang ved Eva 
Stende. Flygelhorn/Euphonium: 
Alf Kjetil Thorsbakken.
Dagfinn Follerås, Stein Ovesen, 
Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke kl.11.00
Lys Våken. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11.00
Lys Våken- gudstjeneste. 
Utdeling av bok til 4-åringer.
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 10.desember
2. søndag i adventstiden
Luk 21,27-36

Raufoss kirke kl.18.00
Lysmesse med konfirmantene. 
Arild Kjeilen, Margrethe Vang 
Nedregård.

Ås kirke kl.18.00
Lysmesse. Dagfinn Follerås, 
Gunnhild Bjørdal. Sang av Kor90.

Eina kirke kl.20.00
Lysmesse. 
Berit Rinde, Gunnhild Bjørdal.

Søndag 17.desember 
3. søndag i adventstiden
Luk 3,7-18

Elton grendehus kl.11.00
Gudstjeneste. Dagfinn Follerås. 
Sang ved Liv Ingund Nygård 
Ødegaard.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Johannes Fjellseth.

Raufoss kirke kl.19.00
"Den tradisjonelle julekonserten" 
med lokale krefter. 

Eina kirke kl.20.00
Vi synger og spiller jula inn. 
Eina Musikkforening og 
Kolbu og Eina blandakor. 

Søndag 24.desember 
Julaften
Luk 2,1-20

Eina kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste.
Berit Rinde.

Raufoss kirke kl.14.30
Familiegudstjeneste.
Arild Kjeilen.

Raufoss kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste.
Arild Kjeilen.

Ås kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste.
Dagfinn Follerås. 
Kornett: Ole Ringerud

Mandag 25.desember 
1. juledag
Matt 1,18-25

Ås kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Dagfinn Follerås.
Fiolinsolist: Kristian Korslien Berg

Raufoss kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Arild Kjeilen

Eina kirke kl.13.00 NB!
Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Berit Rinde

Tirsdag 26.desember 
2.juledag

Raufosstun kl.10.30
Julegudstjeneste. Solveig  
Haugen Tusvik, Kolbjørn Teien.

Korterudvegen omsorgs- 
boliger kl.11.15
Julegudstjeneste. Solveig  
Haugen Tusvik, Kolbjørn Teien.

Gimle alders og sykehjem kl.11.00
Julegudstjeneste. Dagfinn Follerås. 
Sang ved Hans og Eva Gjesdal

Søndag 31.desember 
Nyttårsaften

Ås kirke kl.16.00
Gudstjeneste. Dagfinn Follerås.

Eina kirke kl.16.00
Gudstjeneste. Berit Rinde.

Mandag 1.januar 
1.nyttårsdag
Matt 1,20b-21

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Karen Sidsel Solberg.

Søndag 7.januar 
Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40-52

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

Søndag 14.januar 
2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1,3-11

Ås kirke kl.11.00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Raufoss kirke kl.13.00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Søndag 21.januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4,4-26

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

Ås menighetssenter kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde.

Søndag 28.januar 
Såmannssøndagen
Mark 4,26-34

Ås kirke kl.11.00 
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Raufoss Frikirke kl.11.00
Økumenisk gudstjeneste/
Bibeldagen. Nattverd.

Søndag 4.februar 
Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2-13

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen.
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BEREDSKAPSTELEFON
Prestenes vakttelefon: 

995 54 481

Brukes ved akutt behov for hjelp. 
Telefonen er betjent alle hverdager kl 17-08, og i 

helgene f.o.m. fredag kl.17 og t.o.m. mandag kl. 08.
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Ås

Raufoss

88085

80774

82822

Kirkeskyss

Eina Øst

3. desember
Kjell Ødegård 913 68 615 

21. januar
Astrid Sagen Evensen 957 56 342 

4. februar
Odd Elvestuen 61 19 54 14
Olaf Thon 61 19 51 82

18. februar
Reidun Hoelsveen 61 19 56 57

15. april
Kjell Ødegård 913 68 615 

Eina Vest

3. desember
Marit Dotsetsveen 928 02 896
Margot Nordengen 61 19 57 42

21. januar
Johannes H.Sagnæs 61 19 56 79
Else M. Røstadstuen 901 95 662

4. februar
Astrid Ødegårdstuen 61 19 57 25
Solveig Granheim 993 77 437

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

15. april
Ann Kristin Amlie 996 41 185 

Ås kirke kl.11.00
Lekmannsgudstjeneste. 
Ole Jakob Dyrnes.

Eina kirke kl.11.00
Høymesse. Berit Rinde.

Søndag 11.februar 
Fastelavnssøndag
Joh 12,20-33

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Raufoss kirke kl.11.00
Høymesse Nattverd.
Arild Kjeilen.

Onsdag 14.februar 
Askeonsdag
Matt 12,38-42

Ås kirke kl.18.00
Kveldsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Søndag 18.februar 
1.søndag i fastetiden
Matt 16,21-23

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste - Tårnagenter. 
Dåp. Nattverd. Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste - Tårnagenter. 
Dåp. Nattverd. Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste - Tårnagenter. 
Utdeling av bøker til 2. trinn.
Dåp. Nattverd.Berit Rinde.

Søndag 25.februar 
2.søndag i fastetiden
Luk 7,36-50

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

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.

Søndag 4.mars 
3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29

Ås kirke kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard.

Raufoss kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Utdeling av bok til 6-åringer.
Orgelknapp til 5-åringer. 
Margrethe Vang Nedregård.

Søndag 11.mars 
4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16

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

Ås kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. 
Utdeling av bok til 6-åringer.
Orgelknapp til 5-åringer. 
Dåp. Dagfinn Follerås, 
Margrethe Vang Nedregård.
Årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 18.mars 
Maria budskapsdag
Luk 1,46-55

Ås menighetssenter kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Nattverd. Dagfinn Follerås, 
Gunnhild Bjørdal.

Raufoss kirke kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Arild Kjeilen, 
Solveig Haugen Tusvik.

Eina kirke kl.11.00
Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Utdeling av bok til 6-åringer.
Orgelknapp til 5-åringer. 
Dåp. Nattverd. Berit Rinde, 
Margrethe Vang Nedregård.
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

ARNE WANGEN A.S
2830 RAUFOSS - TLF. 61 15 92 80

• Godkjent bilverksted
• Vi utfører EU-kontroller
• Bildekk/alu-felger
• Bil og mat

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

 KIWI EINA  -  61 19 52 61

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

Bruk våre annonsører!
De støtter

menighetsbladet!

Du finner oss på 180.no
og søk på 61159280

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

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

STOR KLAVERAFTEN I RAUFOSS KIRKE 
tekst og foto Kolbjørn Teien

Pianisten Mira Hsin-Bei Sagmo som nå er bosatt på Raufoss ble  
invitert av  Vestre  Toten Y’s Men’s Club til å ha en klaveraften i 
Raufoss Kirke torsdag 19.oktober. Det ble en stor opplevelse. Hun 
fortalte litt om sin egen bakgrunn og i programmet kunne vi lese en 
imponerende merittliste som besto av både konserter og mester-
klasser i USA og Asia. Hun innledet hvert musikkstykke med å si noe 
om det hun skulle spille. Programmet var svært variert og besto av 
musikk av Schubert, Debussy, Bach og Liszt. Publikum ble vitne til 
klaverspill på aller høyeste nivå og ikke minst sluttnummeret –  
Ungarsk Rapsodi av Liszt – er musikk som bare de fremste pianister 
tør å gi seg i kast med. Hele framføringen bar preg av glitrende 
teknikk kombinert med en naturlig musikalitet og ikke minst spille-
glede. Det er ganske enestående at Raufoss nå er beriket med en 
pianist av et slikt format . Vi gleder oss til å høre mer av henne både 
i Raufoss Kirke og andre steder i distriktet.



Vil du være en ungdomsleder? 
tekst Synne Elise Skjølås Voldum foto Markus Rognlien

Å være ungdomsleder er noe helt unikt. Her får 
du muligheten til å lære om andre og ikke minst 
deg selv. Tiden som ungdomsleder vil garantere 
deg mange utfordringer, dilemmaer, oppturer og 
ned-turer, men viktigst av alt vil den garantere deg  
muligheter, verdier, tanker og kanskje livsvarige 
venner. En ungdomsleder kan ha ganske mange 
forskjellige oppgaver, men stort sett baseres det på 
dine egne egenskaper. Dette betyr ikke at du slip-
per knirkefritt igjennom tiden, du vil alltid møte på 
vansker og utfordringer som skal «pushe» deg litt. 
I løpet av året har menigheten flere arrangementer 
som vi ungdomsledere kan delta i. Størst av disse 
er konfirmasjonsleir. Her deltar lederne aktivt i alt  
mulig fra show og aktiviteter, til vekking og veiledning. 
Dette er et arrangement som mange ledere gleder 
seg til, fordi vi får muligheten til å være sammen 
med hverandre og konfirmantene. Dette, sammen 
med mange andre grunner, gjør leieren til en av 
årets høydepunkter for mange. 
Enda en ting som vi ledere også gleder oss til er 
tidligere 24-festivalen, nå kalt Festihall. Her deles 
lederne opp i mange forskjellige grupper, med for-
skjellige oppgaver. Noen av disse oppgavene kan 
være miljø-team, programledere, kjøkkenhjelp eller 
band. Dette er gode eksempler på at du får velge 
det du selv føler du kan styrke gruppen med. Og 
sammen prøver vi å lage en fantastisk tid for ung-

dommene både på leiren, Festihall og alle andre  
arrangementer. 
Før du blir kastet ut i alt dette mangfoldet av spen-
nende utfordringer, går du igjennom et leder- 
treningskurs. Dette kurset heter MILK-kurset, og  
utføres ditt første år som leder etter konfirmant  
tiden. Ved dette kurset får du lære mye spennende, 
og etterpå vil du sitte igjen med mye ny kunnskap. 
Dette gjør at vi ungdomsledere, år etter år, utfører 
en strålende jobb sammen som en gruppe. 
En ungdomsleder får muligheten til å utfordre seg 
selv på mange mulige måter. Likevel er det veldig 
trygt, for her gjør man aldri ting alene. For det er 
sant at her bygger man kanskje venner for livet. 

Trosopplæring
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- aktiviteter vinter/vår 2017/18

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

BABYSANG/SMÅBARNSTRALL
Ås Menighetssenter på Reinsvoll 
torsdager kl. 11.00-12.30. 
Gratis. Ta med egen lunsj. 
Ingen babysang i desember.
Datoer utover våren er hver torsdag fra 12. januar 
frem til påske, med unntak av vinterferien uke 9.

LYS VÅKEN 6.klasse
2.-3. desember. 
Overnatting i kirken.
Ås, Eina og Raufoss 
kirke 2.-3. desember. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. NB! Alle som blir med får en perlekrans 
som vi skal lære mer om. 
Påmeldingsfrist 27.november.

KIRKEROTTETEATER 4-6 år 
Det skjer i Raufoss kirke for alle menighetene 
Lørdag 17. februar kl. 12.00.
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. 
Gratis for barna, kr.100,- for de voksne. 
VELKOMMEN!!

TÅRNAGENTER 3.klasse
Ås, Eina og Raufoss kirke
17. februar -  samling i kirkene.
18. februar - Tårnagentgudstjeneste i kirkene. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. 

Barnegruppa SPRELL LEVENDE  
har samlinger i Kirkekjelleren, Raufoss kirke 
annenhver torsdag kl.17.30–19.00. 
Bibelfortelling – Aktivitet – Kveldsmat
Siste gang før jul: 30.november, 
vi starter igjen etter jul: 25.januar.
Deretter annenhver torsdag.

6-årsboka HELT FØRSTEKLASSES! 
Raufoss kirke. Utdeling 4. mars.  
Samling i kirka lørdag 3. mars kl. 10.30-12.00. 
Ås kirke. Utdeling 11. mars. 
Samling i kirka lørdag 10. mars kl. 10.30-12.00.
Eina kirke. Utdeling 18. mars. 
Samling i kirka lørdag 17. mars kl. 11.30-13.00.
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. 

Orgelknappen for 5 åringer. 
Møt opp på gudstjenesten og du skal få prøve 
kirkeorgelet etterpå. Barna får også en fin diplom 
og en morsom tegning med seg hjem som de kan 
fargelegge.
Raufoss kirke 4. mars
Ås kirke. 11. mars. 
Eina kirke. 18. mars.
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden.

FASTEAKSJONEN er søndag 18. mars 2018. 

BARNAS Palmesøndagsgudstjeneste 
i Raufoss kirke 25. mars kl. 11.00.
Palmesøndagsgudstjeneste for hele familien. 

ACTION-LEIR 
17-18.juni på Skogstad leirsted, Eina. 
Invitasjon kommer i posten og info legges ut på 
nettsiden. 
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NOK EN SUKSESS!
FESTIHALL 13-14 oktober
320 stk. 12 og 13 åringer og 110 ungdomsledere 
og voksne var samlet i et døgn i fjellhallen til 
aktivitetsfestival for 5 året på rad. Kaos tror du? 
NEI DA! Det ble nok en suksess. Temaet var 
TRO OG HÅP. Det gikk igjen i undervisningen 
fra scenen. I år stilte vi med eget band som be-
sto av folk fra Gjøvik, Østre og Vestre Toten. 
Miljøteamet vårt surfet landskapet og hanket inn 
ledere der det trengtes. Kaffeen sørget for gode 
nystekte vafler for lederne og var med og holde 
stemningen og energien oppe.  I tillegg hadde vi 
med oss også noen godt voksne ledere som også 
gjorde en strålende jobb. På bilde ser vi Jorunn 
Sæbø og Eva Rødstadstuen som stilte villig opp.  
TUSEN TAKK!
Mvh Margrethe, Leder av trosopplæringen.

"OWN YOUR LIFE" - 
EN KVELD OM Å MESTRE
9. november skjedde noe magisk i Fyrverkeriet kulturhus. 350 kom 
og hørte på Adil Kahn som snakket om «Own your life». Han fengslet 
alle i nesten to timer med sitt foredrag om sin veg mot et ærlig og 
helt liv. Han påpekte at kjærligheten til andre menneker og mot seg 
selv er viktig for å kunne stenge ute andres stemmer om hva som er 
riktig og viktig å gjøre. Ikke hold vanskelige ting for deg selv, men 
snakk med noen du stoler på, var hans klare oppfordring. 
Wanja Aasen Hamre sang egne sanger med utgangspunkt i sitt liv på 
en sterk måte. Denne kvelden var et samarbeid mellom ungdoms-
kontakten, forebyggende tiltak Vestre Toten, ungdomsrådet og tros-
opplæringen.

RIM OG REGLER, SANG OG KOS
Emma og Jenny har det utrolig kjekt på Babysang med Ellen. 
Håper mange flere kan bli med å synge og lære rim og regler 
sammen med oss.  Se datoer under trygg tro aktiviteter, og følg 
oss på Facebook - "Babysang/småbarnstrall Vestre Toten".
Mvh Margrethe og Ellen



1. rekke fra venstre: Tordis Johanne Haug Egge, Solfrid Helen Vallesæter Dyrvang, Tove Paulseth, Gjertrud Margrethe Fossnes, 
Anne Berit Pedersen, Karin Marie Johansen, Marit Roos, Karen Helene Nylund
2. rekke fra venstre: Guri Ødegård Skaar, Unni Aspelien Lilleeng, Toril Sinnerud, Anne Sofie Leirdal Voldsund, Odd Sveen, 
Egil Eng, Roar Schytte, Inger Lise Kvikstad, Dag Lerud.
3. rekke fra venstre: Vegar Nereng, Per Magnus Løken, Steinar Bratberg, Bjarne Fremstad, Morten Sangnes, Steinar Barstad, 
Jan Ivar Stenseth

Gullkonfirmanter Eina 2017

Gullkonfirmanter Ås 2017

1. rekke fra venstre:  Berit Rinde (Sokneprest), Else Karin S. Lilleengen, Bjørg Madsen, Liv Jorunn Madsen, 
Bjørg Gunhild Øye Løken, Anne May Heierdahl, Tove Lier Nereng, Anne Berit Dybdahl, Kari Bjørnerud, Aase Pauline Hanserud.
2. rekke fra venstre: Per Viggo Larsen, Hans Sætra, Olav Sagen, Olav Grefsrud, Asmund Langedrag, Thorvald Ødegård, 
Julius Ødegård.
3. rekke fra venstre: Tor Hasli, Odd Hasli, Per Hasli, Erling Hole , Paul Amlien, Johannes Dotseth, Bjørn Nygård, 
Per Magne Hoelsveen.
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Gullkonfirmanter Raufoss 2017

1 rekke fra venstre: Mette Engeskog Nordengen, Turid Hilsen Dalen, Bente Skonnord, Britt Skaugrud, Kjellaug Schytte, 
Liv Ellen Grindvold, Astrid Frydenlund Hansen, Tonje Hamar.
2 rekke fra venstre: Arild Kjeilen (sokneprest), Arnfinn Wang, Tove Rønning, Anne Ekern, Wenche Homb, Sissel Skundberg, 
Gertrud Engen, Håkon Engen, Bård Dalheim.
3 rekke fra venstre: Einar Nymoen, Kjell Gulbrandsen, Tore Hansen, Pål Brekke, Finn Roger Myhre, Ulf Østbye, 
Jørn Olerud.

Kritisk til ny kirkelov
tekst Jens Dale

Kulturdepartementet har sendt ut på høring «forslag 
om ny lov til tros- og livssynssamfunn». Forslaget 
blir møtt med skepsis i Toten prosti.
Menighetsrådene i Toten prosti (Gjøvik, Vestre  
Toten og Østre Toten) var samlet i Hunn kirke  
26.oktober for å lære mer om forslaget til ny kirke-
lov. Før nyttår vil de avgi høringsuttalelser.
Norge skal få en ny felles lov for alle tros- og livssyn 
i Norge. Menighetsrådene i Toten prosti ser positivt 
på det. Den nye loven har fire kapitler hvorav ett 
omhandler særregler for Den norske kirke. Større  
likestilling mellom tros- og livssynssamfunnene er et 
poeng i forslaget. Den nye loven vil gi større selv-
styre for kirken og legge til rette for effektivisering 
og kostnadsredusering, sa Dag Landmark fra Hamar 
bispedømmeråd. Det var han som orienterte om 
lovforslaget.  
Flere elementer, enkeltparagrafer og totalbildet av 
forslaget møtte reaksjoner og motstand da repre-
sentantene møttes. De ble enige om at det måtte 
jobbes videre med forslaget. Innføring av medlems-
avgift er uønsket, ble det sagt. Det ødelegger for 
tanken om at dåpen er kirkens eneste medlems-
kriterium.

Departementet anbefaler at den todelte finansiering  
av kirken, med støtte fra kommune og stat, skal  
erstattes av kun statlig finansiering. I dag finansieres 
kirken i Norge med ca to milliarder kroner fra staten 
og tre milliarder fra kommunene. Det er en viktig del 
av folkekirketenkningen at det er tilknytning  
mellom kirke, lokalsamfunn og kommune.  Vi må 
ikke komme i den situasjon at reparasjon av for  
eksempel et kirketak spilles ut mot en kateketstilling 
et annet sted i landet. Om alle penger til kirken skal 
komme over statsbudsjettet er man redd for at det 
ganske raskt vil bli smalhans. Forslaget til statsbud-
sjett for neste år er et godt eksempel på det. I det 
ønsker ikke regjeringen å gi full kompensasjon for 
lønns- og prisvekst.
Kun statlig finansiering vil dessuten gi veldig mye 
makt til Kirkemøtet og Kirkerådet. Det strider 
mot vår måte å tenke kirke på der den enkelte  
menighet er kirkens kjerne. Det er der ord og  
sakrament forvaltes og det kristne liv leves. Det er 
her fokus skal være, ikke i et sentralstyrt organ i Oslo.  
Menighetsrådenes høringssvar vil bli offentliggjort 
på departementets hjemmesider.
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Døpte
Eina
Amalie Malterud Lundstadsveen
  (tilh.Raufoss)
Mikkel Johanstuen-Hagen

Ås
Fredrik Breivik 
  (tilh.Kolbu)
Henrik Lauritsen Stabekk 
  (tilh.Nordlia)
Tuva Alvstad
Katrine Ygre 
  (tilh.Engehaugen)
Olai Rossow (døpt i Hoff) 

Raufoss
Iben Hauger Furuseth
Kristoffer Rimstad Johannessen
Marius Alexander Leine
Paula Bjerregård Otterholm
Felix Tveter Helset
Kristoffer Andreas Gorre Finsveen
Bjørn Magnus Skagen
Carmen Johannesen Aamodt 
  (døpt i Norberg)
Magnus Gulberg
Ella Othilie Rogne
Maria Senstad 
  (døpt i Kapp)
Oscar Linnerud Nybakke

Vigde
Ås
Jeanette Kristiansen og 
  Morten Ringstad
Gry Elisabeth Lauvskog og 
  Hans Morten Haugsrud

Raufoss
Christina Myhre Gustavsen og 
  Roger Sofienlund

Døde
Eina 
Ingrid Margrete Amlien f. 1933
Ella Johanne Kirkeby f. 1962
Anders Petersborg f. 1929
Aase-Marie Viken f. 1928
Marie Nordvik f. 1927
  
Ås
Tora Solbakken f. 1928
Arne Melvin Haug f. 1933
Sonja Glimsdal f. 1930
Christian Adolf Schjøll f. 1934
Erika Westlien f. 1942
Hans Fredrik Nerseth f. 1935
Tore Blien  f. 1956
Odd Blegen f. 1931

Raufoss
Gerd Strøm f. 1935
Aasta Braathen f. 1921
Signe Marie Hagen Olstad f. 1927
Inger Kaspara Gundersen f. 1932
Rolf Eide  f. 1955
Odd Midthus f. 1933
Ragnhild Handeland f. 1924
Tomm Erik Lysengen f. 1959
Aud Larsen f. 1934
Vegard Myhrvold f. 1952
Randi Aslaug Lyslo f. 1935

Slekters gang

  

Jul på Stenberg
Ta med familie og venner til førjulsarrangementet vårt 
på friluftsmuseet Stenberg. Her blir det jul på den 
gamle måten. Kirkeakademiet fyller bakstehuset med 
fortellerstunder foran peisen.   
Stenberg museumsområde kl.12.00 - 16.00,  
søndag 10. desember. Gratis inngang.
Arr: Toten kirkeakademi i samarbeid med 
Toten historielag, Ihle i vekst, Mjøsmuseet, 
Vestre Toten kommune og Kafeen på Stenberg
 
Følg Toten kirkeakademi på Facebook for mer  
informasjon.
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Språkcafè på frivilligsentralen
tekst og foto Kristin Nikolaisen, Diakonmedarbeider i Raufoss menighet

I Raufoss menighet er vi gode på tro. Vi tror at alle mennesker er like mye verdt. 
At alle har bruk for en venn. At vennskap kan oppstå på tvers av livssyn og kultur. 
Vi tror på mangfold og berikelse, trosfrihet og gjensidig respekt. Raufoss me-
nighet ønsker å bidra til integreringen av nye bosatte i Raufoss. Det er et felles 
samfunnsansvar som vi ønsker å ta del i.

Vi opplever fra tid til annen å se muslimer og andre 
troende i kirken på søndager. De kommer fordi kir-
ken er et rom for tro, der troende samles. De del-
tar gjerne ikke i de kirkelige handlingene men de 
tenner lys og har en stund for seg selv til bønn og 
ettertanke. Bønn er viktig for alle troende, uansett 
hvilken religion du tilhører.

En av grunnsteinene i kristen tro er at vi er skapt til 
fellesskap. Et godt fellesskap gir mulighet for alle 
til både å gi og ta imot. Vi har selvsagt et mål om 
at de som ønsker det skal søke til kirken, samtidig 
har vi et ansvar også for dem som ikke tror på det 
samme som oss. Derfor vil Raufoss menighet bidra 
til å styrke fellesskapet og nettverket i lokalsamfun-
net og bidra til at innvandrere og bosatte flyktninger 
på Raufoss får et nettverk, både i og utenfor menig-
heten.

Vi ønsket i utgangspunktet å henge oss på flyktning-
venn-konseptet fordi vi tror at det fungerer. Alle tren-
ger en venn. Men vennskap er noe som må oppstå 
av seg selv, det kan ikke planlegges - og nordmenn 
trenger å planlegge spontaniteten litt. Derfor har vi 
nå en språkcafè en lørdag i måneden der vi prater 
sammen og spiser litt og kanskje kan vi møte noen 
vi deler interesser med. Jeg tror på å invitere med 
seg noen på ting du likevel liker å gjøre, fremfor å 
alltid gjøre så mye ekstra. De fleste har mer enn nok 
å gjøre men jeg tror også at mange har plass til en 
ekstra venn eller to i bilen eller rundt kaffekoppen. 
Bare vi blir litt kjent først. Asylmottaket i Vestre To-
ten ble nedlagt i år, så de innvandrerne som bor på 
Raufoss er nå fastboende. Da er det også enklere å 
knytte vennskap med hverandre.

Utfordringen for de fleste innvandrere er språket. 
De lærer norsk på skolen men det er utrolig viktig å 
snakke med nordmenn for å lære seg dagligtale. De 
som har norske venner lærer språket mye fortere. Èn 
fortalte at han hadde lært på skolen å si "hvordan 

har du det?" Så kom han på arbeidsplassen og kol-
legaen spurte "åssen går det?" Det hjelper ikke å ha 
doktorgrad i biologi. Du føler deg dum når språket 
begrenser deg på den måten.

Det er en ressurssterk gjeng som møter på språk-
cafèen. Her er ingeniører, designere, mekanikere, 
bønder og bakere. De fleste er fra Syria men vi har 
også flere sørsudanesere, etiopiere, afghanere samt 
en innflyttet snertingdøl. 

Tanken er altså å bli kjent med nye mennesker og 
legge grobunn for vennskap slik at nye raufossin-
ger oppnår en høyere grad av integrering. Ta med 
deg noen på fotballtrening når du likevel skal dit, 
eller på Amfi en dag du likevel skal handle. Kanskje 
ønsker du deg et bonusbarnebarn? Vi trenger ikke 
sette himmel og jord i bevegelse, et ledig sete i bi-
len eller en ekstra kaffekopp gjør mye mer enn man 
skulle tro! 

Neste språkcafé blir 27. januar. Velkommen!

Livlig prat og syrisk mat på språkcafèen på Frivilligsentralen 28.oktober
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Vinterens salme

N 843 Ei sol på frostklår vinterkvelv
tekst Oskar-Magnus E. Stende foto Bjarne Kjartan Thaule

Lell er Guds kjærleik varm og nær,
hans liv i lufta, klår og rein.

Den purpurdrakt som sola ber,
legg strålekrans kring naken grein.

Og om det ute blæs ein vind
frå kalde høgd, og frosten bit,
så opnar heimen krinsen sin,

og varme ljosken dreg oss dit.

Du breier vinterkulden ut,
gjev fryd i sumars varme drag.
Du femner oss i kjærleik, Gud,

igjennom livsens vinterdag!

Teksten til ”Ei sol på frostklår vinterkvelv” er skrevet 
av Samuel Longfellow (1819-1892), en amerikansk 
unitarisk prest og salmedikter som hadde sin utdan-
ning fra Harvard College og Harvard Divinity School. 
Han blir regnet som en andregenerasjons-transcen-
dentalist og integrerte dette med sin unitariske tro, 
som bl.a. resulterte i samlingen "A Book of Hymns 
for private and public devotion" (1846). 
Teksten er oversatt til nynorsk av Arve Brunvoll, 
en norsk salmedikter og teolog kjent for sine  
bøker og artikler om liturgikk og hymnologi, samt sitt 
store bidrag til Norsk Salmebok. Dette har resultert i  
Kongens fortjenstmedalje i gull.
I denne salmeteksten brukes sola og varmen nærmest 
som et symbol på Gud, samtidig som vinterens kalde  
natur blir ganske detaljert og realistisk beskrevet. 
I vinterens kulde og mørke finnes "Guds kjærleik 
varm og nær,", men Gud får også æren av å "breie 
vinterkulden ut". Det er et par nynorske ord som 
noen kanskje lurer på hva betyr; Ljosken betyr  
"etterskinn" eller "svakt lysskjær". "Å femne" er 
rett og slett å omfavne. ”Vinterkvelv” bygger på  
bokmålsordet ”hvelving”, som for eksempel brukt 
i ordet himmelhvelving. Melodien er en enkel  
engelsk folketone som er lett å lære å synge.  Denne 
salmen kan forhåpentligvis bringe litt lys og varme 
inn i vinterens kulde og mørke.

SORGGRUPPE
Vi planlegger å starte opp med ny sorggruppe så snart vi har nok interesserte. Har du ønske om å møte  
andre i samme situasjon? Vi holder til på Ås Menighetssenter, Reinsvoll. Gruppene bestemmer selv  
tidspunkt, hvor ofte og hvor mange ganger de vil møtes. Ta kontakt med menighetskontorene eller en av  
diakonene: Solveig Haugen Tusvik tlf. 909 82 114 Agnes Brubakken tlf. 481 02 344
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24.NOVEMBER 
Raufoss kirke «Seine Natt Desember»
Julekonsert med Trygve Skaug. 
24.november kl.19.00 
Billetter: www.trygveskaug.no 

1.DESEMBER
Ås kirke «Julegaven»
Julekonsert med Trine Rein og Eli Kristin Hansveen
1.desember kl 21.30. I samarbeid med MAF Norge.
Billetter: www.ticketmaster.no

6.DESEMBER 
Raufoss kirke Julekonsert med 
Glenn-Erik Haugland (piano og vokal) m.fl. 
Onsdag 6.desember kl.18.30. 
Gratis inngang. 
Innsamling av penger til Barnekreftforeningen.

16.DESEMBER 
Raufoss kirke «Årets julekonsert» med 
Jonas Hildonen, Christina Elnæs med flere.
16.desember kl.17.00 og 20.00
Billetter: se Facebook - "Årets julekonsert 2017"

17.DESEMBER 
Ås kirke Julekonsert søndag 17. desember kl. 17.00.  
Ihle Sangkor, Bøverbru Musikkforening og 
Bøverbru/Eina Skolekorps. Kollekt
Arr. Bøverbru/Eina Skolekorps og Ås menighetsråd
Hjertelig velkommen!

17.DESEMBER 
Raufoss kirke Søndag 17.desember  kl.19.00  
avholdes den tradisjonelle julekonserten med  
Raufoss Mannskor, Raufoss Damekor og Raufoss 
Musikkorps. 

17.DESEMBER 
Eina kirke 17.desember kl.20.00
Vi synger og spiller jula inn ved Eina musikkforening 
og Kolbu/Eina blandakor. Kollekt.
Velkommen!

19.DESEMBER 
Raufoss kirke «Blåtoner». En julekonsert med 
Ingrid Olava • Lewi Bergrud • Knut Anders Sørum.  
19. desember kl. 18.00 og 20.30
Ekstrakonsert 20. desember kl. 18.00. 
Billetter: www.ticketmaster.no

23.DESEMBER 
Ås kirke Midnattskonsert  23. desember kl. 23.00
Bøverbru Musikkforening, Ida Marie Ringerud og
Sangtrio
Inngang 100kr. Dørene åpnes kl. 22.30.
Arr. Bøverbru Musikkforening
Hjertelig velkommen!

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

ÅS FORMIDDAGSTREFF
på Ås Menighetssenter kl.12.00  
10.jan, 14.feb, 14.mars
Vi begynner med bevertning av 
god formiddagsmat. Utlodning, 
opplesing, sang og andakt.
Alle er hjertelig velkomne!      

Arr: Diakoniforeningen

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12.00, 
unntatt når det er pensjonist-
forening.

30. november
7. desember
4. 11. og 18. januar
1. 8. og 15. februar
1. 8. og 15. mars

Hjertelig velkommen til 
Helsehuset disse torsdagene! 
Vafler og kaffe koster kr 20,-

arr: Eina menighet

NORMISJONSMØTER
Raufoss
Tirsdag 5.desember kl. 19.00
Adventsamling i Kirkekjeller'n.
Besøk av Vindingstad normisjon.
Torbjørn Andersen synger.

Tirsdag 23.januar kl.19.00:
Storsamling med flere foreninger
i Kirkekjeller'n.
Besøk av Svein Granerud.

Tirsdag 20.februar kl.19.00:
Møte i kirkekjeller'n.

Oppslagstavla

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ... 
Dette er et opplegg som passer 
både kvinne og mann, alle har 
godt av å lea seg.
Vi starter fra Ås Menighets-
senter på Reinsvoll kl.12.00. 
Etter en spasertur tar vi en 
velfortjent kaffekopp.
Dette er sunt og sosialt. 
Velkommen! 

6. og 13. desember 
3. 17. og 24. januar
7. og 21. februar
7. og 21. mars

SPRELL LEVENDE
ca 5 år og oppover. 
Samlinger i Kirkekjeller`n, 
Raufoss kirke annenhver torsdag 
17.30 – 19.00.
Bibelfortelling – aktivitet – kveldsmat
Siste gang før jul: 30. november
Første gang etter jul: 25. januar
Deretter annenhver torsdag.

RAUFOSS KIRKES 
BARNEKOR
Vi øver hver mandag 
kl.17.00-17.45 og alle sang-
glade 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!

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjelleren, Raufoss kirke kl.11 
Vi spiser formiddagsmat
sammen, synger, har utlodning 
og andakt. Disse mandagene 
for vinteren 2017/2018:
11.des. 15.jan. 12.feb. 12.mars.
Velkommen!

arr: diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

KONSERT I EINA KIRKE 
Torsdag 8. februar kl.19.00
med Gunda-Marie A.Bruce 
og Grande mannskor
Til inntekt for nytt tilbygg for 
toaletter i kirka.
VELKOMMEN

Vi ønsker alle 

en riktig god jul og et godt nytt år

MENIGHETENS JULETREFEST

4.juledag, torsdag 28.desember kl.17.00 i Kirkekjeller`n/ Raufoss kirke.
Ingrid Dullerud forteller om jula, sang av Barnekoret og barn fra 
"Sprell Levende". Gang rundt juletreet - bevertning - utlodning.

Velkommen!


