
Ved kirkeporten
Nr. 4 - 2022  |  10. årgang                                                                  

MENIGHETSBLAD FOR EINA | ÅS | RAUFOSS                                                                  

JULEKONSERTER 
– se oversikt på side 19

Nyhet for barn og unge
– Soul Children i Vestre Toten  

– Biskop Solveig Fiske går av 
Ei kirke for alle



Anders Hveem, Bodil Øfstaas Johansen, 
Janne Bergum Stenseth, Hege Tokerud, 
Terje Vestbakken, Sjur Ødegaard, Veslemøy Linde og 
Bjarne Kjartan Thaule (redaktør)

E-post: vedkirkeporten@gmail.com
Frist for bidrag til neste nummer: 10.februar 2023
Trykk: Land Trykkeri AS, 2870 Dokka  |  Layout: Thaule

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

Forsidefoto: Petter Furuseth

Vær god mot deg selv

Førjulstiden er her og da snakkes det ofte om neste-
kjærlighet og se hverandre – se de som ikke har det så 
godt eller som kanskje ikke gleder seg til jul. Omvendt-
kalender er en slik fin påminnelse til å gjøre noe for 
andre, som igjen vil gjøre noe med deg. Det er godt å 
gjøre noe for andre. Vi har skrevet mye om frivillighet i 
menighetsbladet det siste året - frivillighetens år 2022. 
Men for å kunne gjøre godt for andre må du være glad 
i deg selv og ta vare på deg selv. På ungdomsguds-
tjenesten med fullsatt kirke i november var det en fin 
samtale ungdommene i mellom om nettopp det å se 
hverandre, og at en ikke vet hva andre går igjennom 
på innsiden. Diktet under ble vist på storskjem og var 
en tankevekker på ordets makt og hvordan ord leses/
tolkes. Les det og la det 
være en påminner om å 
være god mot deg selv 
denne førjulstiden.  

Med ønske om en 
raus og god 
julehøytid til alle!

V E L K O M M E N

R E D A K S J O N E N

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

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

VESTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevegen 4, postboks 84, 2831 Raufoss. 
Kontortider: mandag – fredag kl 08-16
Gunnstein Endal - kirkeverge       
ge878@kirken.no  |  960 98 321 / 920 42 659
Kari Tromsaasen Rian - sekretær (tirs-tors 09-14.30)   
kr685@kirken.no  |  960 98 322
Einar Solbrækken - driftsleder      
es829@kirken.no  |  960 98 319 / 908 88 929
Ole-Jakob Dyrnes - leder fellesrådet    
oljdyrne@online.no  |  977 06 318
Anne-Hilde W. Helland - prostiprest i Vestre Toten
ah524@kirken.no  | 

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

K I R K E N . N O / V E S T R E T O T E N

Arild Kjeilen - sokneprest Raufoss
ak952@kirken.no  |  960 98 326 / 996 47 857
Solveig Haugen Tusvik - diakonimedarb. og prestevikar Raufoss  
sh588@kirken.no  |  909 82 114
Eli Andrea Revling Holm - diakonimedarbeider Raufoss   
eh274@kirken.no  |  960 98 328
Jonas Engevold - kirketjener Raufoss
je937@kirken.no  |  960 98 327
Sindre Hovland - kantor Raufoss     
sh245@kirken.no  |  960 98 324
Åsmund Dannemark - menighetspedagog   
ad677@kirken.no  |  909 47 055
Jørund Grimstveit - leder Raufoss menighetsråd    
jorgrim@online.no  |  415 10 005

Dagfinn Follerås - sokneprest Ås og Eina   
df592@kirken.no  |  960 98 334 / 412 66 095 
Margrethe Vang Nedregård - diakon Ås og Eina   
mv934@kirken.no  |  916 46 131 
Solveig Haugen Tusvik - diakonvikar Ås  
sh588@kirken.no  |  909 82 114
Håvard Amlie - kirketjener Ås      
ha644@kirken.no  |  960 98 337 / 909 35 407
Øystein Guttormsen - kirketjener Eina    
og398@kirken.no  |  960 98 338 / 922 40 104
Linda Gudbrandsen - men.ped. og leder for trosopplæringen 
lg334@kirken.no  |  920 18 100 
Anne Karin Gresbakken - kantor Eina 
ag459@kirken.no  |  413 53 394 
Oskar-Magnus E. Stende - kantor Ås    
oe595@kirken.no  |  922 66 391 
Lars Arne Mjørlund - leder Eina menighetsråd   
larsarne@mjorlund.no  |  958 01 232
Ole-Jakob Dyrnes - leder Ås menighetsråd     
oljdyrne@online.no  |  977 06 318

Hentet fra Instagram @helenoggutta
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Fred på jorden 
I skrivende stund er jeg akkurat begynt på de siste ukene 
som biskop. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle møtepunkt 
rundt om i Hamar bispedømme. Jeg ser for meg mange 
ansikt og bærer med meg mange varme håndtrykk 
fra ulike situasjoner. Hjertelig takk og alt godt 
videre!

Fred på jorden! 

Vi lengter etter nettopp det som den 
himmelske hærskare sang den første 
julenatt: 

Ære være Gud i det høyeste,                                                                                              
og fred på jorden                                                                                                        
blant mennesker Gud har glede i!

Vi har ei tid som er preget av uro over den 
spente krigssituasjonen i Europa og usikkerhet inn 
mot hva fortsettelsen blir. Jeg kjenner at engelens ord om 
«Frykt ikke» og englekorets sang og bønn om fred på jord, 
berører et ønske, en drøm og et håp som inspirerer til å tro 
på og arbeide for rettferdighet og fred. 

Sangen på Betlehemsmarkene viser vei til å se Gud i kryb-
ben. Evigheten strømmet inn i det øyeblikket barnet ble 
født. Og Jesu fødsel setter i gang en bevegelse som aldri 
har opphørt. 

Barnet som ble født er et håp og en kjærlighet. 
Alle som har holdt et lite nyfødt menneske i 

hendene vil kunne gjenkjenne dette. Det er 
nært og stort, vakkert og meningsmettet. 

Våre erfaringer blir satt i et svimlende 
perspektiv i møte med fødselen i Betle-
hem og englesangen om fred på jord. 
Det løfter alle nyfødte barn opp mot 
himmelen og inviterer til å realisere 
håpet, drømmen og bønnen om fred 

på jord. 
Jesusbarnet er en liten knopp som er 

sprengfull av håp, også i dag. 

Med juleevangeliets grensesprengende kraft 
åpnes livets kilder og framtidshåp for alle mennesker 

og Kristi kjærlige lys holder oss fast i fremtid og håp for 
livet her og i evigheters evighet. 

Velsignet julehøytid!   Solveig Fiske

J U L E A N D A K T

Hyggekveld for pensjonister
tekst og foto Solveig Haugen Tusvik

Glimt fra Hyggekveld for pensjonister i Raufoss kirke og kirkekjel-
leren 26. oktober. Stor stemning og mange blide og fornøyde 
fjes å se! Liv Ingund Ødegård hadde sang-konsert oppe i kirken, 
og prostiprest Anne Hilde Helland kåserte om å være teologi-
student og ordinert prest og småbarnsmor. Varmmat, kaffe og 
kaker hører også med – og diakoniutvalget ordner opp!
Gå ikke glipp av ny hyggekveld onsdag 22. mars med besøk 
av Mænsing! Se mer på Oppslagstavla på baksiden.
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"Ei kirke for alle"
Solveig Fiske ble vigslet til biskop i Hamar domkirke 17.  desember i 2006. Da kom 
hun fra stillingen som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor etter 12 år som 
sokneprest i Løten. Ole Kristian Bonden fra Brumunddal skal overta etter Solveig, 
les mer om den nye biskopen på s.17. Videre presenterer vi utdrag av et avskjedsin-
tervju som Løten menighetsblad fikk gjort med vår avtroppende biskop.

Tekst Amund Sigstad
Hadde du et motto og en programerklæring ved tiltredel-
sen?
Jeg hadde med meg et ønske om å formidle evangeliet slik 
at mennesker kjenner at det berører og gir styrke og håp. 
Jeg hadde, og har et motto: «Ei kirke for alle». Altså 
ei kirke som er til stede i lokalsamfunnet, ei folke-
kirke. Jeg har ofte brukt lignelsen om senneps-
frøet som Jesus fortalte til å fargelegge dette. 
Lignelsen forteller om frøet som blir til ei stor 
plante, et tre med greiner der det er god plass 
for fuglene.

Dette kommuniserer godt med Hamar bispe-
dømme sin visjon: Hellige rom for alminnelige liv. 
Visjonens formuleringer sier at folkekirka tar utgangs-
punkt i folks alminnelige liv og inviterer til å forstå og tolke 
livet i lys av evangeliet om Jesus Kristus. Å ta utgangspunkt 
i menneskers alminnelige liv med lengsler og behov er en 
programerklæring: midt i folks liv skal kirka være, for å vise 
at Gud er der også.  

Hvilke utfordring og oppgaver møtte deg i eget bispe-
dømme, eller i hele kirke-Norge?
Den første utfordringen var å likestille heterofilt og homo-
filt samliv også med en rituell handling i kirken.  Jeg ga min 
støtte til kjønnsnøytral ekteskapslov som kom i 2008.  Fra 
første februar i 2017 ble likekjønnede ønsket velkommen 
til ekteskapsinngåelse foran alteret, og ett minutt over mid-
natt ble det første homofile paret viet her i landet, i Eidskog 
kirke. Det kjennes naturlig at det første ekteskapet med to 
av samme kjønn ble inngått her i Hamar bispedømme. 

Flere av våre biskoper har vært med å rydde vei slik at kir-
ken nå fremstår som en åpen folkekirke; Kristian Schjelde-
rup og Georg Hille i innsatsen for kvinners prestetjenes-
te.  Og ikke minst Rosemarie Köhn som også huskes for sin 
kamp for likestilling og deriblant homofiles rettigheter. Det 
var banebrytende da hun gjeninnsatte Siri Sunde i tjeneste 
i februar 1999 etter at Sunde i 1997 hadde inngått partner-
skap mens hun var i tjeneste som kapellan i Nordre Land, 
og som en følge av det ble permittert i stillingen.  Og en-
delig, i 2017, er alle kirkedørene i vårt bispedømme åpne 

for alle som ønsker å gifte seg i kirken.
Jeg er glad for at dette skjedde på «min vakt».
En av de største endringene i kirken i min periode er at vi 
ikke har en statskirke, men en grunnlovsforankret folkekir-

ke. Den nye loven om trossamfunn innebærer mange 
muligheter for samarbeid og samhandling i et livs-

synsåpent samfunn. For vi lever i et samfunn i 
endring. Befolkningen endrer seg både i by og 
bygd og vi får flere med ulik etnisk bakgrunn. 
Det fordrer åpenhet, gode kulturmøter og 
dialog om identitet, kultur og religion. Spen-

nende!
 

Gjennom medlemsundersøkelser vet vi at kirken 
står sterkt i Hamar bispedømme. Sju av ti innbyggere er 

medlem i Den norske kirke og tallene er veldig stabile. Un-
dersøkelsene viser også at kirkebyggene er viktige for folk. 

Det har skjedd viktige endringer og framskritt i Den norske 
kirke de siste tiårene. Men livsvilkårene for mennesker med 
LHBT+identitet er et samfunnsspørsmål langt ut over Den 
norske kirke. Jeg har derfor forsøkt å bære engasjemen-
tet også ut over det indrekirkelige ved å søke allianser hos 
politikere, samfunnsinstitusjoner, organisasjoner, hos andre 
kirker og trossamfunn og på tvers av landegrenser.

  

Kjernesaker i din tid som biskop.
En av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett angår 
oss alle. Kirken må velge ståsted ved å se den enkelte – og 
bekrefte deres verd. Derfor har jeg hatt et stort engasje-
ment for menneskeverd og rettferdighet.

Likestilling og likeverd i kirke og samfunn har også alltid 
vært viktig for meg. Dette engasjementet har jeg hatt med 
meg inn i bispegjerningen. Det er preget av at jeg ofte 

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

Vil vi være en kirke som bringer håp, 
og forkynner budskapet om den store 
gleden for alt folket, må vi våge å 
nærme oss menneskers livserfaringer.
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M E N I G H E T S L I V

tenker på hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og 
at møtene førte i livets retning.  

«Urett angår oss alle» speiles også i mitt engasjement 
for  papirløse flyktninger, asylbarna og kvinner som utsettes 
for vold. Blant annet er jeg Den norske kirkes representant 
i styringsgruppen for kampanjen «Rød knapp - Stopp vold 
mot kvinner» og jeg har tidligere vært styreleder i Vake kir-
kelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. 

– Vil vi være en kirke som bringer håp, og forkynner bud-
skapet om den store gleden for alt folket, må vi våge å 
nærme oss menneskers livserfaringer. 
 
Hva har du vært mest fornøyd med ?  Hva har gledet deg 
mest?
Da vil jeg trekke fram visitasene der jeg har møtt folk i alle 
aldre. Det har vært til stor glede og inspirasjon. Uansett 
hvor jeg er, også i andre anledninger, møter jeg folk som er 
engasjerte og glade i kirka si. Dette gjenspeiler seg også i 

medlemsundersøkelser. Det er sterkt å oppleve dugnads-
innsats, iherdig og planmessig vedlikehold, og jeg vil også 
si: sorgen når en kirke brenner. 

I kirken kommer vi ofte i berøring med folks følelser. Da har 
jeg ofte opplevd hvordan sang og musikk kan nå inn, for-
sterke glede og lindre sorg. Jeg har stor glede av musikken, 
møtene med utøverne og få oppleve betydningen musik-
ken har. Det er en stor glede hver dag å tenke på hvordan 
kirkemusikerne våre og alle andre av kirkens ansatte legger 
til rette og gjør sitt beste for at folk skal få gode opplevelser 
i møte med kirkas tilbud og aktiviteter. 

Vi tillater oss å mimre litt tilbake til høsten 2019 
da Solveig Fiske var på visitas i kommunen vår. 
På fire dager fikk skoler, barnehager og voksen-
opplæring, lokal industri og alle de tre kirkene 

våre besøk av biskopen.
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Høygravid og på flukt
Katerina fra Odessa flyktet fra krigens grusomheter med babyen i magen.  
– Det eneste jeg ber om er å føde i trygghet, sier hun.

Tekst og foto Kirkens nødhjelp
Hun husker godt den dagen krigen startet. Det var sent, og 
hun hadde lagt seg for kvelden. Plutselig ble hun revet ut 
av søvnen og våknet av kraftige skudd.

– Jeg visste ikke hva som foregikk og vi forstod ikke at kri-
gen hadde startet før morgenen etter, forteller Katerina da 
vi møter henne på et flyktningesenter i byen Lasi i Romania.

Fryktet for barnet i magen

Noen dager senere tok hun og familien den tunge beslut-
ningen om å forlate Ukraina og komme seg i sikkerhet. Med 
barnet i magen hun ville beskytte for enhver pris hadde hun 
de siste dagene før flukten gjentatte ganger måttet søke 
dekning i bomberom da sirenene begynte å ule.

– Jeg fikk panikk og ville bare få babyen i magen i sikker-
het. Jeg klarte ikke å slappe av før vi krysset grensen, fortel-
ler Katerina.

Flukten tok henne hit til senteret i Lasi. Her får hun trygg-
het, mat og omsorg. Det er godt å vite at hun nå får all den 
hjelp hun trenger for å føde barnet sitt i trygge omgivel-
ser uten å trenge å frykte bomber og granater fra krigens 
herjinger i hjemlandet. På senteret her i Lasi bidrar Kirkens 
Nødhjelp med blant annet mat og senger og med forebyg-
gende tiltak mot menneskehandel.

En trygg fødsel

Katerina flyktet fra krigen sammen med moren, tanten og 
katten sin. Barnefaren til den kommende babyen måtte bli 
igjen i hjemlandet. Nå sørger han for at de ukrainske sol-
datene får matforforsyninger, men skulle situasjonen kreve 
det blir også han sendt til fronten.

Men først og fremst er Katerina takknemlig for at hun er 
i sikkerhet her på senteret i Romania og at hun kan føde 
barnet sitt i trygge omgivelser.

– Jeg vil reise hjem igjen, men jeg vet ikke når det blir mu-
lig. Byen min er blitt ødelagt og må bygges opp igjen. For 
meg er trygge omgivelser for barnet mitt det aller viktigste 
nå, sier Katerina.

Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og glede over Jesu 

fødsel. En fødsel som mest sannsynlig var en tøff erfaring 
for unge Maria. I en stall, i en fremmed by, langt borte fra 
familien. Hadde hun en fødselshjelper?
Jesus overlevde både fødselen og flukten den lille familien 
måtte legge ut på etterhvert. Vi antar spedbarnsdødelig-
heten var stor. Jesus overlevde spedbarnstiden på tross av 
den urolige verden han ble født inn i.

I N T E R N A S J O N A LT
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2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 dager står for 
nesten halvparten av dødsfallene blant barn under fem år 
(tall fra 2019). Mange fødes fortsatt i krig, konflikt, med 
vannmangel, sult og fattigdom. 
Vårt oppdrag er å redde liv og kreve rettferdighet for dis-
se. Vi kan være med og gi nyfødte barn en trygg fremtid. 

Sammen med deg og dem kan vi bygge flere fødeavde-
linger og sørge for tilgang til mat, rent vann, vaksiner og 
utdanning. Slik at flere får fylle fem år.

SLIK GIR DU ÅRETS 
VIKTIGSTE JULEGAVE
K I R K E N S  N Ø D H J E L P

Vipps - Vipps et valgfritt beløp til 2426.

SMS - Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kr.

Bank  - Gavekonto: 1594.22.87248

Gi en fremtid i gave!

I N T E R N A S J O N A LT

«Å finne tonen i kirkens nestekjærlighetsarbeid»

tekst Margrethe Vang Nedregård
Det het fagdagen som Hamar stift av Det Norske Diakon-
forbund inviterte til på Granum gård i september. Prester, 
kantorer og diakoner ble invitert. Mange kirkelige ansatte 
har tjeneste på sykehjem. Noe som har blitt utfordrende 
da de som bor der blir stadig sykere og mindre tilgjengelig 
for vanlige andakter. 80 % av de som har langtidsplass på 
sykehjem har en demenssykdom. 2/3 av de med demens-
sykdom bor også enda hjemme. 101.000 personer lever 
med demens, og det forventes en dobling innen 2050. Det 
utfordrer oss når vi som kirkelige ansatte skal besøke syke-
hjem og eldre. Denne dagen skulle gi videre noen gode 
verktøy til akkurat det. Foredragsholdere var Tone Sæter 
Kvamme. Hun er professor i Musikkterapi og har gitt ut bo-
ken «Å finne Tonen- om musikkk og demens» og diakon 
Margrethe Vang Nedregård som har tatt studiet «Musikk-

miljøbehandling» Vi kom med praktiske tips og erfaringer 
om bruk av sang i kirkelig tjeneste inn mot eldre og de-
menssyke. 17 stykk kom på kurset og flere har allerede gitt 
tilbakemelding om at de har lagt om rutinene sine når de 
er på sykehjem til stort hell og glede for både beboere og 
ansatte. 
Dette har vært et pioner-prosjekt i Vestre Toten som startet 
i 2018  i Ås og Eina. Vi må se hva beboerne trenger, akti-
visering, og ha god dialog med kommunen. Det er kjer-
nen i denne samskapingen om sangstundene vi har hatt. I 
høst har jeg vært både på årsmøte på bygdekvinnelaget, 
Ihle pensjonistforening og formiddagstreff på Raufoss for å 
dele denne kunnskapen. Godt å møte nysgjerrige og iher-
dige kollegaer og frivillige som ønsker kunnskap og prak-
tiske tips. 

D I A K O N I
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Ren energi for alle!
Tekst Veslemøy Linde

Se for deg at du må gjøre alt av fritidsaktiviteter, lekser 
og annet husarbeid innen kl. 19.00. Etter det kan du like 
gjerne legge deg; muligheten til å se på TV eller scrolle på 
mobilen finnes ikke. Årsaken? Sola har gått ned, og der-
med forsvinner lyset i hjemmet ditt. Du har ikke tilgang til 
strøm! I dag lever 789 millioner mennesker, mer enn dob-
belt så mange som USAs befolkning, uten strøm. Moderne 
velferdssamfunn trenger elektrisitet. Vi trenger strøm til sik-
kerhet, til arbeidsplasser, til helsetjenester, matproduksjon, 
informasjon, underholdning og til lekselesing om kvelden. 
Det å ha tilgang til ren og rimelig energi er viktig sosialt, 
helsemessig og økonomisk.
FN's bærekraftsmål vedrørende ren energi innebærer at vi 
har behov for å gå fra fossil energi til fornybar energi. Det 
innebærer opplæring, utdanning og forskning, teknisk as-
sistanse, utbygging av kraftverk og kraftlinjer, solcellesyste-
mer til hjemmebruk og institusjonsbygging.
Ordet «energi» er opprinnelig gresk og betyr styrke eller 
kraft, det som skal til for å utføre et arbeid. Slik brukes det 
også i Det nye testamentet, først og fremst med henvisning 
til Guds kraft, som gir mennesker styrke til å utføre oppga-
vene de har fått (Kolosserne 1,29). Dette kan være et viktig 
perspektiv å ha med i vår moderne bruk av energibegre-
pet. Energi er i grunnleggende forstand en ressurs vi mot-
tar som naturens gave, og som vi er satt til å forvalte til alles 
beste. Vel er vi i stand til å lagre energi og måle styrken den 
har, men alltid slik at dette avhenger av at sola skinner, at 
vinder blåser, og at regn strømmer ned. Jesus minner oss 
på at Gud «lar sin sol gå opp over onde og gode og lar 
det regne over rettferdige og urettferdige» (Matteus 5,45). 

Gud lar naturens energikilder komme alle til gode, som nå-
defulle uttrykk for skapelsens livbringende døgnrytme og 
årstiders gang. Det rommer en forestilling om opprinnelig 
renhet med kall til å verne om skaperverket og arbeide for 
samfunnsordninger som sikrer alle lik adgang til disse go-
dene og den kraften til godt liv de gir.

Bønn
Gud, Du som har gitt oss skaperverket i all sin kraft, med 
buldrende fosser og varmende solskinn, hjelp oss å forval-
te energien til alles beste. Lær oss å ta vare på naturens 
gaver. Gi lys og varme i hjem over hele verden. Alt og alle 
i dine hender, Gud. Amen.

M I L J Ø

Ny sofa i kirkekjelleren
Tekst Bjørg Astri Østberg og Arild Kjeilen

Raufoss menighetsråd har gått til innkjøp av to nye sofaer i 
kirkekjelleren i Raufoss kirke.
Avdelingsleder ved Møbelringen Raufoss, Tom Are Øst-
berg, var veldig positiv til å bidra til dette som mange får 
nyte godt av. God økonomisk støtte fra den lokale møbel-
forretningen gjør at rommet er godt og koselig møblert.
Dette er en god sittekrok for dåpsforeldre i forkant av  
dåpen, det er samtaler, barnegruppe og ungdomsklubb. 
Det er godt å ha et slikt hjørne i kirkekjelleren. 
Kirkekjelleren er også tilgjengelig for utleie til ulike anled-
ninger.
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2846 Bøverbru - Tlf. 61 19 40 50

REINSVOLL
HERREFRISØR

2840 Reinsvoll • Tlf. 61 19 78 03
Åpningstider:

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

Lørdag: kl. 09.00 - 13.00

Posten • Norsk Tipping • Rikstotto

BØVERBRU

2846 BØVERBRU

Ring 61 13 95 00
www.gjensidige.no

GRAVMONUMENTER
KJØP DIREKTE AV PRODUSENT

-NAVNETILFØYELSER
-OPPUSSINGER

Gjøvik Steinindustri
Valdresveien 5, 2815 Gjøvik

Tlf.: 61 17 13 74

LAESKOGEN
begravelsesbyrå

Vi er tilgjengelig
hele døgnet

TOTEN 61 16 15 75
GJØVIK 61 18 36 10

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

v/Geir Helle

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

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

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

• • 

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

Begravelsesbyrået
Gjøvik TotenGjøvik Toten

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik
Trostrud

Gjøvik Toten

GJØVIK: 61 17 14 10

TOTEN: 61 19 84 50

DØGNVAKT

hjemmebesøk

gravmonumenter

oppussing

blomsterbinding

www.begr-gjovik-toten.no

Bjørnsonsgt.  8, 2821 Gjøvik
Tlf. 61 17 13 74

2840 Reinsvoll Tlf.: 61 19 78 20 - Fax: 61 19 12 68

Blomster

Bonsai
Vi bringer din
blomsterhilsen!

Åpningstider:
Man - fre 9-17 - lør 9-16 - søn 12-16

2850 Lena 92 22 58 94
je.svenskerud@c2i.net

Trykksaker på Toten!

 Innehaver Tomm Vestli
Koreavegen 373, 2843 Eina - Tlf: 61 19 53 95

Birivegen 52, BIRI
Tlf.: 61 17 13 74

2830 Raufoss - Tlf.: 61 15 99 66
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leier ut Helsehuset på Eina for 
møter og selskaper. Henvendelse 
Hanne Korsen, tlf 990 44 922

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

Fjordgata 8, 2843 EINA - Tlf: 61 15 96 10
Epost: post@totenregn.no 
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 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

 www.trostrudbegravelse.no

D Ø G N V A K T 

611 50 580 

RAUFOSS:  Storgata 28, 2830 Raufoss (åpent etter avtale)

LENA:  Lenagata 54, 2850 Lena (åpent etter avtale)

GJØVIK :  Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik

 www.trostrudbegravelse.no

OPPUSSING, RENS  
OG VASK AV STEIN  
Over 50 nye steiner i utstilling

PRISER FRA KR 7.900

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik, telefon: 611 50 580
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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

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

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.18:00
Lysmesse m.konfirmanter
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 8 . D E S E M B E R
4. søndag i adventstiden
Luk 1,46-55

Elton grendehus kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl.20:00
Vi synger og spiller jula inn
Dagfinn Follerås

L Ø R D A G  2 4 . D E S E M B E R
Julaften
Luk 2,1-20

Eina kirke kl.14:00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.14:30
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl.16:00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.16:00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 5 . D E S E M B E R
1. juledag
Joh 1,1-14

Ås kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste
Arild Kjeilen

M A N D A G  2 6 . D E S E M B E R
2. juledag
Matt 2,16-23

Raufosstun Helsehus kl.11:00
Gudstjeneste uten nattverd
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Korterudvegen omsorgsboliger 
kl.12:00
Gudstjeneste uten nattverd
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Gimle sykehjem kl.11:00
Julegudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

L Ø R D A G  3 1 . D E S E M B E R
Nyttårsaften
Luk 13,6-9

Ås kirke kl.16:00
Nyttårsgudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  1 . J A N U A R
1. nyttårsdag

Raufoss kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  8 . J A N U A R
Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Ås kirke kl.13:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

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

S Ø N D A G  1 5 . J A N U A R
2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3,13-17

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  2 2 . J A N U A R
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2,1-11

Raufoss kirke kl.11:00
Misjonsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.13:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

S Ø N D A G  2 9 . J A N U A R
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18,35-43

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

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

S Ø N D A G  5 . F E B R U A R
Såmannssøndagen
Luk 8,4-15

Raufoss Baptistkirke kl.11:00
Gudstjeneste/Bibeldagen
Arild Kjeilen med flere.

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås
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S Ø N D A G  1 2 . F E B R U A R
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Arild Kjeilen

S Ø N D A G  1 9 . F E B R U A R
Fastelavnssøndag
Joh 17,20-26

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.13:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

O N S D A G  2 2 . F E B R U A R
Askeonsdag
Matt 6,1-6.16-18

Raufoss kirke kl.15:00
Ungdomsgudstjeneste
Arild Kjeilen, Åsmund Dannemark

Ås kirke kl.18:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås, 
Linda Gudbrandsen

S Ø N D A G  2 6 . F E B R U A R
1. søndag i fastetiden
Matt 4,1-11

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

Raufoss kirke kl.11:00
Sanggudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina Øst

18. desember
Olaf Thon  995 93 942

26. desember
Kjell Ødegård  913 68 615 

8. januar
Børre M. Lilleengen  928 00 317

22. januar
Astrid Sagen Evensen  957 56 342

2. februar
Olaf Thon  995 93 942

19. februar
Kjell Ødegård  913 68 615

15. mars
Børre M. Lilleengen  928 00 317

Eina Vest

18. desember
Else M Røstadstuen 901 95 662

26. desember
Astrid Ødegårdstuen  416 59 833
Solveig Granheim  993 77 437

8. januar
Reidun Amlien  993 73 188
 
22. januar
Ann Kristin Amlie              996 41 185

2. februar
Else M Røstadstuen 901 95 662

19. februar
Astrid Ødegårdstuen  416 59 833
Solveig Granheim  993 77 437

15. mars
Reidun Amlien  993 73 188

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:

S Ø N D A G  5 . M A R S
2. søndag i fastetiden
Matt 15,21-28

Raufoss kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste
Margrethe Vang Nedregård
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Raufoss
61 19 70 00

Lena
61 16 88 90

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

Gjøvik

Østre Totenvei 109B
2816 Gjøvik

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

ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet

www.nettum.no

Vi støtter 
menighetenes 

arbeid

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

Utdeling av lys til allehelgens dag
Tekst Margrethe Vang Nedregård

Kirkerådet hadde kommet med tips om å stå på kjøpesen-
tre og steder med mange folk og dele ut hvite lys uken før 
allehelgens søndag. Sykdom og andre ting gjorde at det 
ble bare meg som sto på Amfi og delte ut lys. Det ble en 
vakker stund. Handlende mennesker  ble glade og over-

rasket over å få et lys i hånda og noen ble og litt rørt. 50 lys 
ble delt ut på under en time. Jeg sa «Jeg kommer fra kirken 
og i dag deler jeg ut hvite lys. Det er allehelgens søndag 
på søndag og da minnes vi dem som ikke lenger er med 
oss her på jorda. Her skal du få et lys av meg å tenne for de 
du savner». Dette ble delt på fb-siden til kirken sentralt, for 
det var faktisk en utflyttet Raufossing som sto bak denne 
ideen! Siv Thompson. Hun syntes det var stas at Vestre To-
ten hadde tatt ideen og ville dele dette.

Allehelgensdag/Sorggruppe 
I Ås og Eina hadde vi veldig god oppslutning 
på våre to allehelgensgudstjenester den 6. no-
vember. Nesten fulle kirker begge steder. Det 
å møte hverandre i sorg og savn er verdifullt. 
Rita Larsen og Margrethe Diakon har i etter-
kant startet opp sorggruppe.  
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M E N I G H E T S L I V

Dyr strøm får konsekvenser for kirka
Frem til i høst har vi hatt glede av en strømpris på omkring 25 øre pr. kw/t takket 
være at vi benytter oss av den kommunale innkjøpsavtalen. Dette har vært en veldig 
gunstig avtale for kirken, men nå er det slutt på «herligheten.»

Tekst Gunnstein Endal
Strømavtalen skal fornyes på nyåret, da blir den garantert 
dårligere. Men allerede fra nå i høst så stiger prisen, i en 
overgangsfase. 

Frem mot jul vil prisen stige ytterligere og forbruket vil øke 
i takt med at temperaturen synker. For å unngå den store 
smellen må vi derfor gjøre noen tiltak allerede nå:
 • Temperaturen i våre kirker og møterom justeres ned til 

17 grader på dagtid. Der det er mulig vil vi legge inn 
nattsenk til 10 grader (fra kl. 16.00 til kl. 08.00 neste 
dag). Ås kirke har allerede et styringssystem som ta-
kler dette. En forenklet løsning med fjernstyring/timer 

vil bli installert i de andre kirkene.
 • Foreløpig gjør vi ikke noe med dagtemperaturen på 

kontorene, men varmen settes ned manuelt på kveld 
og natt + helg.

 • Myndighetene har stilt midler til rådighet for at vi skal 
kunne ha varme kirker i jula og vi har søkt om slik støt-
te – vi håper dette blir innvilget.

 • Dette blir en stor dugnad der alle må bidra: Slokk lys, 
lukk dører og senk temperaturen!

 • Hvis disse tiltakene ikke får den nødvendige effekt, må 
vi vurdere ytterligere tiltak. Dette vil være stengning 
av en eller to kirker i vinter og lavere dagtemperatur 
på kontorene.

Oppfordringen blir derfor heretter: Vær velkommen, men 
kle deg godt når du skal besøke våre kirker. Og så håper 
vi på tilskudd for å holde kirkene på normaltemperatur i 
julehelga.

Noen tall fra fellesrådets regnskap 
illustrerer dette: 
• I hele 2021 brukte vi strøm for kr. 437.000
• Pr. 1. oktober i år har vi brukt strøm for kr. 467.000. 

Det er kr. 30.000 mer enn hele fjoråret. 

Hva slags kirke vil du ha?
tekst og foto Kirkerådet

Nå kan du være med å påvirke!

I 2023 skal vi velge nye menighetsråd og nytt bispedøm-
meråd. Som medlem i rådet kan du ha stor innflytelse på de 
lokale oppgavene og utfordringene i kirka di.

Menighetsrådet leder kirka der du bor. Oppgavene er vel-
dig varierte innen tema som miljø og rettferdighet, musikk 
og gudstjeneste, barne- og ungdomsarbeid, jus og forvalt-
ning osv. 
Gjennom arbeidet i rådet kan du bruke talentet ditt, bli 
kjent i nærmiljøet, legge til rette for kirka som kulturarena 
eller møteplass for barn og unge. Mulighetene er mange.

Still til valg, eller oppfordre noen du kjenner til å stille.
Ta kontakt med menighetskontoret innen 1. februar.
Du leser mer om kirkevalget her: www.kirken.no/valg

Kirkevalget 2023 – nominasjon til folkevalgte råd er i gang.
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VESTRE TOTEN SOUL CHILDREN barnekor
Se info om øvelser i "Bli med oss!"-

boksen på motsatt side.
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
 Vinterens datoer:

12. des, 23. jan, 6. og 20. feb, 6. og 20. mars. 
Følg med på facebook-gruppa vår.

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 vinter 2022/2023

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

Ungdomsgudstjeneste med fullt hus!
Foto Markus Rognlien Tekst Linda Gudbrandsen

Søndag 30. november feiret vi ungdomsgudstjeneste med 
nattverd i Raufoss kirke. Konfirmanter og foreldre fra Ås, 
Eina og Raufoss menigheter var spesielt invitert, og kirken 
var smekkfull av både dem og andre deltakere denne kvel-
den. Kirka i Vestre Totens egne followme ungdomsledere 
hadde overnattet i kirken og sto for hele gudstjenesten, 
sammen med sogneprest Arild, ungdomsdiakon Eli An-
drea, kantor Sindre og menighetspedagogene Åsmund og 
Linda. 
Temaet for kvelden var «Løft blikket», og ved hjelp av inn-
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slag fra sosiale medier, og filmer ungdommene selv hadde 
laget, ble budskapet løftet fram. Selve prekenen var en pa-
nelsamtale, der ungdomslederne selv kom med betraktnin-
ger omkring Instagram-innlegg om mental helse. De kom 
med sterke innspill på hvordan de selv tenker at Gud, Bi-
belen og vi som kirke ser på mental helse. Salmesangen 
denne kvelden var frisk, ledet an av musikk fra ungdomme-
nes eget Kirkeband og bevegelser fra followme-lederne. 
Noe av det som gjorde mest inntrykk denne gudstjenesten 
var «koret» av ungdomsledere som sang velsignelsen over 
menigheten helt til slutt.

B A R N  O G  U N G E

Vestre Toten Soul Children og Soul Kids
Tekst og foto Linda Gudbrandsen

Vi har startet to nye kor i kirka i Vestre Toten!
Soul Kids er for barn som går i 1.-4. klasse, og Soul Chil-
dren er for ungdommer i 5.-10. klasse.
Begge korene øver annenhver uke, og for å gjøre sang-
gleden ekstra tilgjengelig for Soul Kids deltakerne, har vi 
avdelinger på ulike steder i kommunen. Allerede i høst 
startet vi opp med øvelser på Thune skole og i Raufoss kir-
ke. Etter nyttår dukker det opp flere avdelinger i Bøverbru/
Reinsvoll-området, så følg med på våre Facebook-sider 
hvis dette høres spennende ut!
I høst teller de ulike kor-avdelingene våre til sammen nær-
mere 30 medlemmer, som opptrer sammen på ulike arran-
gementer. Det er supergøy, både for barna, ungdommene 

og oss lederne å få være del av et stort barne- og ung-
domskormiljø i vår egen kommune. 
I førjulstiden kan du oppleve Vestre Toten Soul Children 
og Soul Kids på «Den tradisjonelle julekonserten» i Raufoss 
kirke 11. desember, og i Eina kirke på konserten «En kvil i 
julestria med Tommy & Christin» 15. desember. Ellers i året 
opptrer vi på gudstjenester i de tre kirkene våre, i tillegg til 

andre lokale tilstelninger, og til sommeren har vi en egen 
konsert sammen med eksterne solister.
Soul Children er en bevegelse med over 200 kor i Norge 
(og andre steder i verden) og hver høst samles flere tu-
sen sangere til SC Festival i Oslo Spektrum. I oktober var 
ungdomsdiakon Eli Andrea og kordirigent Linda der for å 
sjekke forholdene. Det var imponerende å oppleve de nær-
mere 2000 korsangerne som utgjorde det store Soul Chil-
dren Masschoir, og vi gleder oss til å ta med ungdommene 
i Vestre Toten Soul Children dit neste høst!
Med oss på laget i Vestre Toten har vi også kantor Sindre 
Hovland som musikalsk leder. Sammen er vi krutt og jobber 
for å skape et inkluderende og fantastisk barne- og ung-
domskormiljø i kirka i Vestre Toten.

Bli med oss! 
Info til deg som vil være med i koret:
Soul Children (5.-10. klasse) øver annenhver torsdag 
(oddetallsuker) i Raufoss kirke, kl 18:30

Soul Kids korene øver også annenhver uke:
Mandager på Thune skole, kl 14-15
Torsdager i Raufoss kirke, kl 17:30-18:30
Det vil også dukke opp flere avdelinger som øver 
rett etter skoletid på Reinsvoll/Bøverbru.

Les mer om korene på vår egen Facebook-side: Ves-
tre Toten Soul Children
Eller last ned Spond-appen og meld deg inn med 
gruppekode: LSCJZ, så blir du medlem i koret og 
får oversikt over alle øvingsdatoer og opptredener.

Kordirigent Linda og ungdomsdiakon Eli Andrea på Soul Children Festival i 
Oslo Spektrum.
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M E N I G H E T S L I V

Basar på Ås menighetssenter
tekst og foto Margrethe Vang Nedregård

Årets begivenhet i diakonien i Ås menighet er basaren i 
november.
Birger Åsland og Finn Roger Myre fra viseklubben Børre 
var med og skapte god stemning med fine historier og 
flotte sanger. Blant annet Prøysens Basarvisa. Mange fine 
gevinster. God kyllinggryte ble servert av flinke frivillige og 
det ble loddet ut flotte gevinster. Vinneren av fruktkurven 
ble Gunvor Harstad Granberg. Sokneprest Dagfinn Follerås 
snakket om håp som en viktig drivkraft i livet. 
Takk til alle som var med og skaffet gevinster og som gjorde  
dagen fin.

Generasjonsgudstjeneste på helsehuset Eina
tekst og foto Margrethe Vang Nedregård

Stemningen var supergod da pensjonister, konfirmantforel-
dre og konfirmanter samlet seg på Helsehuset 20. oktober. 
Etter en kort gudstjeneste ble det servert karbonadesmør-
brød og nydelig marsipankake. Konfirmantene tok ansvar 

for loddsalg og mange vant fine premier. Hovedpremien, 
en fruktkurv fra kiwi gikk til Mia Amelie Sørlien på 4 år.  
Gratulerer.
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M E N I G H E T S L I V

Ny biskop i Hamar bispedømme
Tekst Hamar bispedømme

Ole Kristian Bonden 
Født:  8. februar 1970 i Brumunddal
Familie: Gift med Irmelin, tre voksne barn som akkurat har 
flyttet hjemmefra

Applausen runger i Hamar domkirke. En rørt Ole Kristian 
Bonden tar imot hyllesten fra de mange som har møtt frem 
for å bli litt bedre kjent med den nytilsatte biskopen. Neste 
år blir han innsatt som biskop og flytter til Hamar etter 25 
år i Elverum, de siste årene som prost i Sør-Østerdal prosti. 

 – Det er overveldende, jeg er både glad og takknemlig for 
å bli biskop i Hamar bispedømme, sier han fra lesepulte. 
Han takker for tilliten, for oppdraget og for gode ord fra 
den øverste ledelsen i Den norske kirke og i Hamar bispe-
dømme.

Kirkerådet har i sitt møte kvelden før valgt Bonden, som en av 
tre gjenstående kandidater, etter en lang prosess. – Hamar  

har fått en biskop som er likandes, glad i folk og glad i 
Jesus, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, og 
sier Bonden går inn i en stolt tradisjon av tydelige biskoper 
i Hamar.

Hellig og alminnelig
Ole Kristian Bonden har vært tett knyttet til begge sine to 
forgjengere. Han ble ordinert til prest av Rosemarie Köhn 
og har hatt Solveig Fiske som biskop i hele hennes periode.
 – De to har lært meg at «Ingen tro er for liten», og at «Gud 
ikke gjør forskjell på folk», sier han. Dette vil han videreføre 
når han nå skal forme sin bispegjerning. 

En setning fra trosbekjennelsen har fulgt ham i tida han 
har vært prest. Den har vært styrende for arbeidet hans så 
langt, og han vil fortsatt legge den til grunn for tjenesten 
som biskop. 
«Jeg tror på en hellig, allmenn kirke.» - Hellig og alminne-
lig, det er kirke for meg, sier den nyutnevnte biskopen. 

Med det mener han at kirka skal være raus og tydelig, til 
stede i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke som bryr seg 
om folk.

Åpenhet, frihet og tilhørighet
 – Vi må være åpne, sier han, åpne for Gud, for andre og for 
verden. Evangeliet gir oss frihet til å elske, skape, arbeide, 
kjempe for og tro på, sier han. Og så snakker han om til-
hørighet.

Den nye biskopen vil at folk skal kjenne at de hører til i ei 
kirke som er for alle. Bonden vil at kirka skal være der, både 
på de store dagene i livet, og på de vanskelige. Han vil  
bidra til ei kirke som er en naturlig del av lokalsamfunnet 
der folk kan høre til og kjenne igjen både livet og Gud.

 – Jeg vil arbeide for at folk i Hamar bispedømme kan gjen-
kjenne livet sitt i folkekirka, og samtidig gjenkjenne Jesu 
Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den hellige ånds samfunn.
Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar søndag 29. 
januar kl. 11.00 i Hamar domkirke med H.M. kong Harald 
til stede. 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Kirka skal være raus og tydelig, tilstede 
i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke 

som bryr seg om folk.
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Døpte
Eina 
Johan Testad Ramsberg
Ollie Petrie-Sonflå

Ås
Astrid Sønes
Mileo Rinden Tamburstuen
Kaia Lundby Tverraaen
Ulrik Sangnes
Elvira Antoinette Furulund Ganre
Casper Hoel Snekkerhaugen

Raufoss
Henry Hasselø
Amalie Legernæs Udahl
Vetle Killli  Aspelien
Alma Herberg
Vilma Myrvang
Tiril Lien  Strandvik
Iben Østberg Fjell
Ulrik Børresen Fremstad
Else Grindeland 
  (døpt i Loddefjord kirke)

Ada Helmine Fossheim
Moira Ørsal
Amalie Hoel Haraldsen
Ellie Dyvesveen Wilson
Petter Olaús Rogne
Solan Strandlie
Elara Denti

Vigde
Eina 
Lene Sangnæs Thorsbakken og 
  Lasse Dynna
Marianne Lund og 
  Jon Anders Sivesind
Anne Lene Solheim-Framstad og 
  Markus Hay Granseth
Linn Cathrine Skogen Sonflå og 
  Morten Petrie Nilsen

Ås
Odd Kenneth Kjeldås og 
  Linda Sandmo

Raufoss
Stian Udahl og Kristine Legernæs
Andreas Østebø Negård og 
  Marte Oline Lindstad Briskelund

Døde
Eina
Ivar Hoelsveen f.1938
Harald Dotseth f.1947 
Jørgen Berg f.1928 
Astrid Dotset f.1935 
Peder Strand f.1918

Ås
Per Kristian Sivesind f.1944
Astrid Helene Sørlien f.1952
Milton Hvalø f.1941 
Knut Felberg f.1929 
Britt Monica Kjellsdatter 
  Smedsrud f.1968 
Eva Pedersen f.1925 
Bjørg Grøndal f.1938 
Ester Fauchald f.1945 
Torkjell Alm f.1941 
Erland Nilsen f.1954 
Arvid Østensen f.1932 
Inger Nordhagen f.1958 
Emilie Lundby f.1928
Thorvald Oppegård    f.1924

Raufoss
Jens Egil Staff f.1946
Guttorm Fjærestad f.1929
Inger Paula Olsen Svingen f.1952
Grethe Bergersen f.1947
Erland Sollihagen f.1959
Synnøve Johansen f.1933
Per Olav Bergheim f.1948
Aase Kirsten Sivesind Endal f.1928
Eva Pedersen f.1925
Orre Midteng f.1936
Knut Ebbe Kristoffersen f.1938
Jorunn Thyli f.1939 
 

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

Ny løper/gulvteppe i Eina kirke
tekst Terje Vestbakken foto Lars Arne Mjørlund

Med sitt flotte tak og utsmykninger er Eina 
kirke et kjent og kjært bygg på Toten. Nå 
er imidlertid gulvteppene i kirka blitt flek-
kete og slitte. Det er mange som påpeker 
de stygge flekkene, men vi får dessverre 
ikke fjernet disse. Teppene tåler dessverre 
ikke vask eller vanlig rensing.
For å ta vare på den flotte kirka vår, har vi 
derfor planer om å investere i ny hovedlø-
per og sideløper, og da har nettopp dette 
med mulighet for vedlikehold og rensing 
vært viktig.
Vi har fått tilbud av Ledaal Teppeveveri 
som produserer og leverer tepper til man-
ge kirker i Norge. Tilbud på hovedløper 
1,3m x 15,3m, og sideløper 1,6m x 3,6 m 

inkl. fargeprøve og montering,  ligger rett 
i underkant av hundre tusen.
Menighetsrådet har henvendt seg til Fel-
lesrådet for bistand med finansieringen, 
der vi planlegger et samarbeid/spleiselag 
for å få gjennomført dette prosjektet. For 
å klare dette, er menigheten avhengig av 
støtte. Vi håper på at mange kan være 
med på et spleiselag, så hvis du har mu-
lighet og ønsker å gi din støtte, kan dette 
gjøres via Vipps eller bank.

Merk innbetalingen med «Ny løper»
Vipps: 88085
Konto nummer: 2050.09.47854
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Ås kirke

Torsdag 01.12. kl.17.00  
Korpskonsert Bøverbru og Eina 
skolekorps   

Onsdag 14.12. kl.19.00  
"Julegaven"- Julekonsert med 
Trine Rein og Adrian Jørgensen.
Billetter på ticketmaster.no

Torsdag 15.12.  
Julekonsert Reinsvoll skolekorps

Lørdag 17.12. kl.19.00
Julekonsert med 
Anne Marte Pettersbakken og 
Peder Arnt Kløverud. 
Billetter selges på Ticketco.no 

Fredag 23.12. kl. 23.00 
Midnattskonsert. 

              

Julekonserter 
Eina kirke

Torsdag 15.12 kl.19.00
"En kvil i julestria" med 
Tommy Michaelsen og Christin 
Andersen. Vestre Toten Soul 
Children medvirker. 
Billetter på ticketmaster.no

Søndag 18.12. kl.20.00 
"Vi synger og spiller jula inn"
Eina musikkforening m.fl.
Gratis inngang. Kollekt

Søndag 22.12. kl.19.00 
Julekonsert med 
Gunda Marie Bruce

Raufoss kirke

Tirsdag 06.12 kl. 18.30 
Julekonsert med 
Glenn-Erik Haugland.

Søndag 11.12 kl. 19.30 
Den tradisjonelle julekonserten, 
med Vestre Toten Soul Children, 
Raufoss musikkorps og Raufoss 
og Viken mannskor.

Fredag 16.12 kl. 19.00 
Julekonsert med Julie W Berge 
og band. Billetter på ticketco.no

Lørdag 17.12 kl. 18.30
"Farida med hjertet i hånden"
Billetter på ticketmaster.no

Tirsdag 20.12 kl. 19.30  
Konsert med Kolbu Janitsjarkorps 
med Morten Arnesen, vokal.

K O N S E R T E R
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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 våren 2023:
11. januar - Prost Ovesen og Kirke-
verge Endal.
8. februar - Hanne Mette Roås.
8. mars - Dagfinn Follerås.
12. april - Påsken i ord og toner med 
Margrethe.
Arr. Ås menighet ved Margrethe Dia-
kon og gode hjelpere.

LA BEINA GÅ, 
OG HJERTET SLÅ...
Alle onsdager det ikke er formid-
dagstreff på Ås Menighetssenter.
kl.12.00-14.00.
Bli med på å gå en tur, hyggelig prat 
over kaffen og stoltrim.
VELKOMMEN
Arr: Ås menighet. Turid Ås er leder 
for dette tiltaket.

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

TORSDAGSKAFFE PÅ EINA
Vi samles hver torsdag kl.12 på  
Helsehuset på Eina.
Datoer for vinteren:
1. desember
5., 12. og 26. januar
2., 9. og 16. februar
2., 9., 16. og 30. mars
Arr: Diakoniutvalget på Eina. Vel-
kommen. Hilsen Margrethe Diakon 
og gode hjelpere.

FORMIDDAGSTREFF 
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke
mandager kl.11 – 13 
Vi spiser formiddagsmat sammen, 
har et enkelt program, utlodning og 
andakt.
Datoer for vinteren 2022/2023:
12. desember - adventsopplegg 
 m/Mari og Solveig
9. januar - «Vi synger jula ut» Toril og  
 Kolbjørn Teien har programmet.
13. februar - Seniorkoret fra Gjøvik  
      på besøk. Andakt v/Arild Kjeilen.
13. mars - Hanne Mette Roås.
17. april - Karen Ekern forteller fra  
 misjonsarbeidet i Mali.
Arr: Diakoniutvalget i 
Raufoss menighet og Normisjon

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

NORMISJON VÅR 2023
i Kirkekjeller’n, Raufoss kirke.
Tirsdag 14. februar kl.19.30. 
Raufoss Normisjon besøker Vinding-
stad Normisjon i Engehaugen kirke.
Onsdag 26. april kl.19.00. 
Møte i Kirkekjeller’n. Vi får besøk av 
Vindingstad og Nordåsen normisjon.

ÅPEN KIRKE MED KVELDSMAT
i Raufoss kirke/kirkekjelleren disse 
onsdagene i vår (hver 1. onsdag i 
måneden) – kl. 18.00. Avsluttes med 
kveldsmat.
1. februar, 1. mars, 3. mai, 6. juni.

MENIGHETSKVELD
i Raufoss kirke/kirkekjelleren disse 
onsdagene i vår (hver 3. onsdag i må-
neden) – kl. 18.00 – 20.00: 18. jan., 
15. febr., 15. mars og 19. april.

Juletrefest
LØRDAG 7. JANUAR 

 Juleandakt   |   Kaffe og kake  
Utlodning   |   Gang rundt juletreet 
Gratis inngang   |   Nissen kommer

Kirkekjelleren i Raufoss kirke
For små og store – alle velkommen!

KL.16-18

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

Kirken i Vestre Toten eller 
nettsiden kirken.no/vestretoten

HYGGEKVELD 
FOR PENSJONISTER
Onsdag 22. mars kl. 18.00 i kirke-
kjelleren, Raufoss kirke. 
Besøk av Mænsing - bevertning - 
utlodning. Fri inngang. 


