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Kirkekontoret Mandag – fredag: 
Kl. 08.00-14.00
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Telefon: 61 33 52 05

e-post: post.gran@kirken.no

Kirken i Gran
Sokneprest Gran/Tingelstad sokn
Daniel Håkegård
Tlf. 482 02 439
Sokneprest Moen/Ål sokn
Karin Hansen Bøe
Tlf. 464 25 013
Sokneprest Bjoneroa sokn 
og Brandbu sokn 
Dagfinn Magnus Tlf. 913 18 254

Kirkeverge Lars Aarnes
Tlf. 936 15 748

Trosopplærer Line Cecilie Børresen
Tlf. 474 56 688
Medarbeider trosopplæring
Ida S. Benoni (permisjon)
Tlf. 997 00 390
Diakon Hilde Anett Myklebust Lunde
Tlf. 970 27 978 
Diakon Ruth Kari Sørumshagen
Tlf. 464 25 018
Kantor Ann Toril Lindstad
Tlf. 472 37 929
Kantor Marit Wesenberg 
Tlf. 995 87 373
Organist Iver Olav Erstad
Tlf. 976 77 112
Saksbehandler Marianne Nyseth
Tlf. 918 28 877
Sekretær Caterine Torp Dehlimarken
Tlf. 464 25 037
Sekretær Grete Felberg Solheim
Tlf. 464 25 031
Driftsleder Odd Ragnar Bredviken
Tlf. 911 50 659
Kirketjener/kulturarbeider Granavollen
Kari Røken Alm. Tlf. 480 31 933

Hadeland og land prosti
Prost Kirsten Elisabeth Almås
Tlf. 952 81 805
Saksbehandler Inger Stensrud Haug
Tlf. 922 81 445
Prostiprest Anne-Hilde W. Helland
Tlf. 419 06 232

Kirken på nett:  
www.kirken.no/gran
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andakt 

Verden flimrer forbi 
Av Anne-Lise Mellum

Elle melle deg fortelle...
  Av Elin Gravdal Øvrebotten

Forsidebilde:  Konfirmantene i Grymyr kirke, sammen med sokneprest daniel 
Håkegård, 12. mai. Foto: elin G. Øvrebotten.

Ei regle som hjelper oss å velge, blir 
ofte en løsning når barn ikke kan bli 
enige om hvem som skal begynne el-
ler hvem det er sin tur til å få et gode. 
Ja, for det er ikke alltid like enkelt, vi 
har alle våre ønsker som vi ønsker 
skal bli oppfylt, og mange løsninger 
kan synes fornuftige i vår søken etter 
svar. Så kommer vi til punkt i livet hvor 
vi må ta noen valg, noen alternativ må 
forkastes og andre må vi tørre å gå 
for. Noen ganger ser vi at det ble et 
lykkelig valg og andre ganger kan vi 
undres på «hvis vi bare hadde.......». 
Andre ganger igjen kan en kjenne på 
følelsen av at det ikke går an å velge, 
det blir rett og slett for vanskelig å vite 
hva man vil.

Men sjelden er det noen god løsning 
å ikke velge. Mennesker som aldri har 
en egen mening eller som aldri klarer 
å bestemme seg for noe, kan være 
vanskelig å forholde seg til. Det blir 
ingen framdrift og det ender med at 
andre må ta en avgjørelse for i det hele 
tatt å komme videre. Og det blir ganske 
nytteløst å komme etterpå å si at det 
var ikke slik jeg ønsket det. 

Vi lever i et land hvor alle får ha en 
stemme, alle har mulighet for å gjøre 

sine valg og få lov å ha en mening. 
Det betyr ikke nødvendigvis at ting blir 
akkurat slik jeg ønsket meg, men jeg 
har muligheten til å si ifra og jeg har 
fått være med i det store spillet om hva 
som er viktig for oss som nasjon, kirke 
og enkeltmennesker.

Denne utgaven av Kirkebladet er til 
dels preget av høstens valg. De fleste 
har registrert en gryende opptrapping 
til kommunestyrevalg, og har kanskje 
allerede gjort seg opp noen meninger 
på den fronten. Men samtidig har 
alle medlemmer av Den norske kirke 
sjansen til å la sin stemme høres i valg 
av menighetsråd og bispedømmeråd. 
Kirka er inne i en tid med store end-
ringer hvor det avgjøres hvordan den 
skal organiseres og driftes i framtida. 
Vår oppfordring er først og fremst at 
flest mulig bruker stemmeretten sin i 
september, og gjerne bruker de mulig-
hetene som finnes til å orientere seg 
i det som noen ganger kan se ut som 
en litt utilgjengelig materie. 

Men aller først håper vi på en god 
og livgivende sommer som kan gi 
krefter og overskudd til nye veivalg og 
utfordringer. 

God sommer!

DEN NORSKE KIRKE
Menighetene i Gran/Tingelstad,
Moen/Ål, Brandbu, Bjoneroa

Det er stor bredde i utvalget av bønner i salmeboka, og nye bønner med temaer spesielt utformet for vår 
tid, gjør den ekstra interessant. Nyhetssendingene i mediene er både viktige og overveldende. Derfor er 
det nødvendig å være verdibevisst i møtet med påvirkninger. Medieflommen skal ikke ta styringen over 
oss, men vi skal styre den. I løpet av sommeren vil folk flest få det roligere. Verden stopper nok ikke å 
dreie rundt, men nettopp sommerferien kan gi oss et pusterom fra mediepåvirkningen. 

Nåde være med dere!
Det er ordene enhver gudstjeneste 
begynner med, og nåde er et ord med 
en god klang, selv om det ikke er et ord 
vi bruker mye i dagligtalen. 

I Bibelen derimot er ordet ‘nåde’ sta-
dig brukt. Bare i Det nye testamentet 
skal det være gjengitt ca. 150 ganger, 
og den som bruker det aller mest er 
Paulus. 

Der ordet nåde brukes kunne det 
kanskje like gjerne ha stått barmhjer-
tighet, tilgivelse eller kjærlighet. Men 
hvilke ord vi bruker så handler nåden 
slik den omtales i Bibelen om at Gud 
bøyer seg mot oss i vennlighet.  Ikke 
bare for å gi oss syndenes forlatelse og 
det evige liv, men for å gi oss styrke og 
kraft i våre hverdagsliv om vi kommer 
til ham med vår uro og vår angst.

Jesus brukte ikke ofte ordet nåde, 

men alt han sa og gjorde var en virke-
liggjørelse av Guds nåde. 

Nåde er ikke noe vi får fordi vi for-
tjener det, men det er en gave gitt oss 
fra en som er større enn oss. 

I Bibelen skrives det også om «nåde 
over nåde», og det må bety at om vi i 
forhold til Guds omsorg og kjærlighet 
har fått mye, så er det likevel lov til å 
be om ny nåde.  

Og om det skulle være motsatt, at 
vi har tenkt lite på Gud, og egentlig 
synes alt som hadde med Gud å gjøre 
var noe tull, så er Gud likevel gavmild 
og tålmodig og vil lytte til våre bønner 
og gi oss av sin nåde. 

Som mennesker på Jesus tid fikk 
oppleve hans nåde når de kom til ham 
med det som plaget dem, kan også 
vi i dag få oppleve at Gud i Kristus er 
Nådens Gud som kommer til oss med 

sin nåde og fred når vi ber ham om 
hjelp. Amen. 

Karin H. Bøe, 
sokneprest Moen/Ål 

De aller fleste føler seg dann og vann bombardert av mediene. Informasjon om nyheter og katastrofer 
invaderer sinn og tanker.  Allerede i 1961 kom musikalen «Stopp verden, jeg vil av!» Både musikalen og 
tittelen slo an, og uttrykket er minst like aktuelt i 2019 som den gangen det var nytt og spennende. Når 
«Dagsrevyen» ruller over skjermen, hender det jeg føler «ikke mer nå». Men nyhetene fortsetter å komme, 
i aviser, tidsskrifter og på mobilen. I bønneboka i vår norske salmebok kan vi lese

Karin H. Bøe. Foto: Inger S. Haug.

          ud, så uendelig mye flimrer forbi våre øyne og ører gjennom mediene. 
Det meste av det vi får vite, kan vi ikke gjøre noe med.  
Gi oss visdom til å skille det gode fra det onde.  
Takk for det som bygger opp.  
Takk for gode stunder og fellesskap rundt lyd og bilder.  

Lær oss alle å forsake det som bryter ned.  Hjelp oss å forvalte tiden vår etter 
din vilje. Fortell oss at vi ikke trenger å få med oss alt.

Kirkerådets arbeidsgruppe for Bønnebok (2002)                                                                                                
NORSK SALMEBOK, NORSK BØNNEBOK side 1177

GGled deg til den 15. september 
da blir det på ny teltgudstjeneste i 
Vassenden som en avslutning på 
Potetfestivalen. Hele 15 forsam-
linger samarbeider om å lage en 
felleskirkelige gudstjeneste!

I år er det musiker og forfatter 
Tore Thomassen som kommer for 
å holde tale. Han er fengende å 
høre på både for gamle og unge. 
Mange ungdommer som har vært 
på Hekta-leir vet at når Tore T snak-
ker og synger om livet og om Jesus, 
da er det verdt å lytte. Også blir det 
barnekor under ledelse av Ida Be-

noni. Arbeidet med gudstjenesten 
er i godt i gang, og det kommer mer i 
programavisa for Potetfestivalen og 
annonse i Hadeland. 

Tekst: Karin H Bøe

Teltgudstjenesten 
som samler flere 
hundre! 

Foto: HEKTA Kragerø 2018.
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For åttende år på rad blir det konserter av ypperste klasse i Mariakirken! Vår egen kantor,  
Ann Toril Lindstad står ansvarlig, og Norsk Kulturråd og Gran kommune støtter også i år konsertene.

I år feirer vi i tillegg et jubileum: Orgelet i Mariakirken er 15 år, og derfor er det i alt fire organister  
som skal i sving i sommer. Kjære publikum: Gled dere til nye artister og gjenhør med andre! 

Alle konsertene kl. 18.00.

Sommerkonserter i Mariakirken 

Hva skjer i sommer? sommerkonserter 

Kirke og kultur i sommer 

Sommeråpne Søsterkirker og  
Pilegrimssenter Granavollen
ÅPNiNGStider OG FaSte  
aKtiViteter:  
15. juni – 18. august,  
alle dager kl. 10.00 -15.00.   
Middagsbønn onsdager kl. 12.00.
Omvisning i Søsterkirkene: Mandag - 
fredag kl. 14.00 (kr 65,- per person). 
Konserter i Mariakirken søndager kl. 
18.00 (se side 5).  
Maleriutstilling i Mariakirken i samme 
periode ved maler Marit Aabel, som 
arbeider i den figurative tradisjon. 
Hennes verker kan deles i religiøse 
emner og rene landskaper.  
Følg oss på www.kirken.no/gran, i 
Hadeland og på FaceBook for åp-
ning av utstillingen og oppdateringer! 
Katolsk messe i Mariakirken første 
søndag i måneden kl. 15.00.

Pilegrimsenteret er tilgjengelig i 
kirkenes åpningstider. Pilegrimsfel-
lesskapet RiHaTo vil også være 
tilgjengelig gjennom sommeren. Pile-
grimssenter Granavollen har en rek-
ke vandringer i løpet av sommeren; 
http://granavollen.pilegrimsleden.no/
no/aktiviteter/

Midtsommerfest 
på badstua v/randsfjorden, 
søndag 16. juni kl. 16.00: 
Mer informasjon på side 12. 

Olavsseminar
i Mariakirken – «HVer daG et 
MeNNeSKe» 
tirsdag 27. august kl. 10.00 – 
17.00
Foredragsholdere: Dag Hareide, 
Olaug Nilsen, Aud V. Tønnesen, 
Kari Veiteberg og Solveig Fiske. 

I år inviterer diakonene i Lun-
ner og Gran på bussturen først 
til Olavskirken på Modum bad, 
der vi har en liten samling med 
kaffe, omvisning, sang og musikk. 
Deretter kjører bussen videre til 
Blaafarveverket der vi kan få med 
oss kunstutstillinger og vandring 
på området. Der er lagt fint til rette 
med bord og benker ute, for de 
som bare ønsker å slappe av i de 
vakre omgivelsene. Til middag blir 
det servert svinestek og bløtkake. 
Avreise med buss fra Harestua kl. 
09.00, Grua kl. 09.10, Lunner kl. 
09.20, Gran kl. 09.40 og Brandbu 
kl. 10.00. Hjemreise ca. kl. 16.00. 
Pris for tur og mat kr. 600,-. 

Påmelding snarest og senest 
12. august til kirkekontorene: 
Gran, tlf. 61 33 52 05 eller 
Lunner tlf. 61 32 48 00.

Busstur til Modum 
onsdag 21. august

Vi kan igjen glede oss over sommeråpne 
kirkerom og et mangfoldig kulturprogram. 
Dette gir alle mulighet til å delta i kirkenes 
sang, musikk, bønn og historie. 

Gudstjenester i kirkene 
Alle menighetene i Gran gir et 
godt tilbud om gudstjenester ute 
i friluft og inne i kirkene. Les mer 
på Kirkekalenderen side 16. 

Olsok på  
Hadeland
Søndag 21. juli: 
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
i Jevnaker kirke
Kl. 12.15: Utsendelse 
Kl. 12.30: Vandring fra Jevnaker til 
Lunner kirke (ca. 16 km)
Kl. 17.00: Rømmegrøt i kirkestua
Kl. 18.00: Gudstjeneste i Lunner 
kirke
Kl. 18.00: Sommerkonsert i 
Mariakirken

Onsdag 24. juli: 
Kl. 12.00: Middagsbønn på 
Granavollen

torsdag 25. juli:
Kl. 18.00: Konsert i Lunner kirke  
Kl. 19.00: Vandring fra Lunner kirke 
til Granavollen (ca. 9 km)
Pilegrimsmåltid ved ankomst, og 
kveldsbønn.

Søndag 28. juli:
Kl. 09.00: Utsendelse fra Mariakirken 
Kl. 09.30: Vandring fra Granavollen til 
St. Petri
Kl. 11.00: Gudstjeneste i St. Petri
Kl. 18.00: Sommerkonsert i Maria-
kirken

Mandag 29. juli:
Kl. 12.00: Vandring fra Jevnaker til 
Sogn (ca. 6 km)
Kl. 14.00: Lunsj på Sogn
Kl. 15.00: Vandring fra Sogn 
(ca. 12 km Sogn-Granavollen) 
Kl. 17.00: Vandring fra Fallang bru
Kl. 19.00: Ankomst Granavollen. 
Måltid
Kl. 20.00: Olsokgudstjeneste i 
Mariakirken

Olsokvandringene: Se egen brosjyre/
annonse. Kontaktperson: Peder 
Gjerdrum, tlf. 922 86 622.
Husk gode sko, vann og godt å knas-
ke på til vandringene!

Søndag 30. juni: «LADYMASS»
Åpningskonserten blir med den me-
riterte vokaltrioen «Trio Mediæval» 
- Linn Andrea Fuglseth, Anna Maria 
Frimann og Jorunn Lovise Husan. 
Trioen har spesialisert seg på frem-
føring av middelaldermusikk, folke-
musikk og nyskrevne verk. Damene 
har hatt mange konserter i utlandet, 
flere utgivelser og fått utmerkelser.    

Søndag 7. juli: «MARIAS SONG - 
FOLKETONER OG BACH»
Domorganist Kåre Nordstoga og 
folkesangeren Sinikka Langeland 
innbyr til denne konserten. Lange-
land er en meget markant musiker 
av vår tid, som sanger, kantelespil-
ler og komponist. Kåre Nordstoga 
har virket som domorganist i Oslo 
Domkirke siden 1984 og har kon-
sertert over hele Europa.
  

Søndag 14. juli: «DEN NORSKE 
HARMONIUMDUO»
består av klaver og trykklufthar-
monium, et instrument som trygt 
kan sies å være en sjelden fugl 
i orgelfamilien. Vi treffer organist 
Anders Hovind og pianist Bjarne 
Sakshaug som spiller repertoar 
som er spesialkomponert for denne 
sammensetningen. Sakshaug er fast 
repetitør ved DNO.
 

Søndag 21. juli:
«SOMMER-BACH»
Orgelet i Ma-
riakirken har 
stått der i 15 
år, og solokon-
serten spilles 
av tidligere 
kantor i Gran, 
nå domkantor i 
Stavanger; Ivan 
Sarajishvili. Ivan var den som opp-
daget at dette orgelet var til salgs. 
En selvskreven gjest i år! 

Søndag 28. juli:  
«SOMMERSKISSER FOR CELLO 
OG ORGEL»
Cellisten 
Ragnhild 
Eskeland 
Wesenberg 
er tilbake, 
denne gan-
gen i sam-
spill med 
kantor Marit Wesenberg. Ragnhild 
har master fra musikkonservatoriet i 
Amsterdam og jobber som freelance 
i Stockholm. Marit er kantor i Gran 
kirkelige fellesråd. Her vises stor 
musikalitet og musikkglede!  
 
Søndag 4. august:
«DYRUD SEIM MARTENS» 
Det blir impro-
visasjon på 
orgelet. Orga-
nist og kom-
ponist Tor-
bjørn Dyrud 
har med seg 
Trygve Seim 
på saksofon 
og Johannes 
Martens på cello. 
De vil ganske sikkert belyse orgelet 
 

 fra en annen vinkel enn vi ofte opp-
lever ellers. 
Torbjørn er kantor og komponist med 
korverker som blir framført interna-
sjonalt. Han er også artist og musi-
kalsk ansvarlig for Norges største 
sommershow «Urbane totninger»! 
Trygve Seim er jazzmusiker og 
komponist, med prisbelønte plateut-
givelser i Tyskland og bestillingsverk. 
Johannes Martens er fast ansatt i 
Oslo Filharmoniske orkester. Han 
samarbeider også med flere av lan-
dets fremste jazz- og folkemusikere.
 
Søndag 11.08.: 
«FINALE I NIKOLAIKIRKEN»
Somme-
rens av-
slutnings-
konsert 
besørges 
av duoen 
som har 
måttet 
flytte kon-
serten fra 
Maria-
kirken til 
Nikolaikir-
ken grun-
net plass-
mangel 
de siste 
årene: 
Opera-
sangeren Gunda-Marie Bruce og 
kantor Ann Toril Lindstad på klaver 
og orgel. De vil gjerne formidle litt 
glede, og sommerens konsert blir 
intet unntak!

Trio Mediæval.
(Foto: Ingvil Skeie Ljønes).  

Ivan Sarajishvili.

Torbjørn Dyrud. 
(Foto: JT Øverstad)

Gunda-Marie Bruce.

Billetter kr 200,-, 
selges ved inngang/VIPPS.
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kirkevalget 8.-9. september kirkevalget 8.-9. september

Presentasjon av kandidatene8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

På disse to sidene presenterer vi de lokale kandidatene til menighetsrådene i Gran og de to kandidatene fra 
Gran som stiller til valg til bispedømmerådet. Kirkevalget holdes på samme tid og sted, men i tilstøtende lo-
kale, som Kommunestyre- og fylkestingsvalget, søndag 8.- mandag 9. september. 

Det skal velges faste medlemmer og varamedlemmer til de fire menighetsrådene vi har i Gran. Fordelingen 
for de faste medlemmene er: 8 til Moen/Ål menighetsråd, 6 til Brandbu, 6 til Gran/Tingelstad og 4 til Bjone-
roa menighetsråd. De som ikke blir valgt som faste medlemmer blir varamedlem i den rekkefølge som de får 
stemmer. Du kan lese mer om Kirkevalget 2019 i brosjyren som er stiftet med i Kirkebladet denne gangen og 
på www.kirkevalget.no.  

Vi oppfordrer alle til å ta turen også innom valglokalet der kirkevalget skjer – og bruk stemmen din!  

bjoneroa
sokn

brandbu
sokn

moen/Ål
sokn

gran/
tingelstad
sokn

lokale kandidater til 
Hamar bispedømmeråd

1. Lise Marie 
Vestland, Bjoneroa, 
f. 1959.

2. Hans Kristian 
Struksnæs, Bjoneroa, 
f. 1984.

5. Liv Cathrine 
Tygsett Smerud,
Bjoneroa, f. 1986.

6. Aud Bølviken, 
Bjoneroa, f. 1957.

1. Bente Mari 
Nymoen, Brandbu, 
f. 1973.

2. Lars Erik Flatø, 
Brandbu, f. 1964.

3. Ingunn Lekang 
Sørensen, Brandbu, 
f. 1951.

4. Alvhild Jorunn 
Skråmestø Myrdal, 
Brandbu, f. 1956.

5. Tone Elisabeth 
Reidem, Brandbu, 
f. 1971.

6. Anne Marit 
Elvestuen, Brandbu, 
f. 1965.

7. Elin Eidsand, 
Brandbu, f. 1980. 

1. Anne-Berit Holden, 
Gran, f. 1948.

5. Eli Mette Berget, 
Jaren, f. 1973.

6. Ole Seigerud, 
(Oslo)/Jaren, f. 1947.

7. Lene Birgitte  
Bjølverud Rødnings-
by, Jaren, f. 1979.

8. Knut Magnar 
Lehre, Jaren, f. 1953.

12. Marit Høgetveit 
Fjærtoft, Jaren, 
f. 1949.

13. Merete Frostad 
Moen, Jaren, f. 1962.

Elin Gravdal 
Øvrebotten, 
Moen/Ål 
menighet, 
f. 1957.

Lars Erik 
Flatø, 
Brandbu 
menighet, 
f. 1964. 

9. Terje Heggen, 
Jaren, f. 1977. 

11. Magne Torbjørn 
Lynne, Jaren, f. 1952.

10. Marianne 
Sagbakken 
(Brandbu)/Jaren, 
f. 1986.

2. Jan Olerud, Jaren, 
f. 1953.

3. Gunvor Hovde 
Gulbrandsen, Jaren, 
f. 1970.

4. Bendik Støen 
Thoresen, Gran, 
f. 1982.

3. Inger Berven, 
Bjoneroa, f. 1955.

4. Wenche Lien, 
Bjoneroa, f. 1977.

Gran/tingelstad me-
nighetsråd presenterer 
kandidatene uten bil-
der.

1. Siri Mariann Barbara 
Jeanette Bestul Johnsen, 
Brandbu, f. 1968.

2. Terje Øistad, Gran,  
f. 1954.

3. Kjersti Wirstad, Gran, 
f. 1978.

4. Jakob Sæthre,  
Brandbu, f. 1967.

5. Mari Engen Espen. 
Gran, f. 1962.

6. Birger Emil Sørum, 
Gran, f. 1952.

7. Toralill Sjaavaag, 
Brandbu, f. 1978.

8. Inger Mette  
Lillestøl Nymoen,  
Brandbu, f. 1969.

9. Liv Marie Johnsrud, 
Gran, f. 1950.

10. Hans Thaulow, Gran, 
f. 1969.

11. Bjørg Lomsdalen 
Næss, Gran, f. 1968.

12. Anne Lise  
Jorstad, Gran,  
f. 1944.

13. Heidi Irene Granli  
Højfeldt, Gran,  
f. 1966.

14. Reidun Marie  
Helmen, Gran, f. 1946.

15.  Anders Skari,  
Brandbu, f. 1968

16. Marie Viken, Gran,  
f. 1949.

Nominasjonskomiteens liste

Åpen Folkekirkes liste 

bønnelista
Ingen lokale kandidater

Se alle kandidatlistene på 
http://kirken.no/hamar

Bruk 
  stemmeretten 

din! 
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kirketekstilerkirkevalget 2019

Det skal velges sju medlemmer til 
bispedømmeråd i Hamar. I motset-
ning til ved valg av menighetsråd, er 
det i dette valget tre forskjellige lister 
å velge mellom.

1. Nominasjonskomiteens liste
som er satt sammen etter forslag på 
kandidater fra menighetsråd og ung-
domsråd i bispedømmet. Denne lista 
tilstreber bredde i kandidatenes syn 
på aktuelle kirkelige spørsmål og gjen-
speiler det mangfold som finnes rundt 
i menighetene. Kandidat fra Gran: Elin 
Gravdal Øvrebotten

2. Åpen folkekirke ønsker å stå for 
en liberal linje og ønsker en kirke som 
fremmer menneskeverdet og motar-
beider diskriminering. Kandidat fra 
Gran: Lars Erik Flatø

3. bønnelista. Står for en konservativ 
linje. Ingen kandidat fra Gran.

Vi har stilt våre to kandidater noen 
spørsmål:
Hva ser du som viktig ved å være 
med i bispedømmerådet?
elin: Kirka står foran mange veivalg i 
tida framover, hvordan skal den orga-
niseres og driftes. Dette er man med 
og bestemmer nettopp her.
lars erik: Jeg ønsker å kunne bidra 
til en kirke som flere kan føle seg 
hjemme i.

Har du noen kampsak som du vil 
fremme?
elin: Kirka har en utfordring i stadig 
synkende oppslutning som vi må ta 
på alvor. Rekruttering av dyktige og 
engasjerte medarbeidere ser jeg som 
viktig for framtida.
lars erik: Kirken bør legge mer vekt 
på sitt diakonale oppdrag. Det kristne 
budskapet bør i større grad formidles 
gjennom aktiv handling for de som har 
vanskelige liv.

Kirkens plass i samfunnet er i stor 
endring. Hva mener du er kirkens 
plass i dagens samfunn?
elin: Kirken vil fortsatt være viktig for 
folk som ønsker gode rammer rundt 
egne liv. Jeg tror vi fortsatt vil være 
mange som har behov for å ha en 
forankring i noe utenom oss selv.
lars erik: Framfor alt tenker jeg at 
kirken nå som før fortsatt er den insti-
tusjon folk søker i behov for trygghet, 
trøst og mening.

Hvilke egne erfaringer fra norsk 
kirkeliv vil du ta med deg inn i bispe-
dømmerådet?
elin: Jeg har åtte års erfaring fra me-
nighetsråd, mange år i redaksjonen 
til Kirkebladet, deltatt aktivt i gudstje-
nesteliv og mener jeg har god innsikt 
i hva som skjer innenfor norsk kirkeliv. 
Så jeg har en del tanker om hva som 

fungerer og hva som bør gjøres an-
nerledes. Kirken har de siste årene 
gjort mye bra innenfor likestilling og 
likeverd, og det ønsker jeg at den fort-
satt skal gjøre.
lars erik: Fra min oppvekst som barn 
av en prest har jeg bevart en sterk 
identifikasjon med kirken. I voksen al-
der har jeg nok vært blant de som ofte 
har blitt skuffet over kirkens mangel-
fulle evne til å kommunisere med sine 
medlemmer. Så jeg vil nok være en 
stemme for fornyelse og folkeliggjøring. 

Av Inger Stensrud Haug 

Valg til bispedømmeråd

Birger Sørum stiller til valg for menig-
hetsrådet i Gran/Tingelstad. Vi tar en 
prat for å høre hvilke tanker har gjør 
seg i den forbindelse.

- Jeg har jo ikke tenkt å bli noen 
pave akkurat, er hans umiddelbare 
kommentar. Fra stuevinduet kan han 
se over til Grymyr kirke og der er han 
glad for at den fortsatt ligger. 

- Kirka vår har en viktig plass, det 
er kanskje ikke så mange som sliter 
kirkebenkene sånn til vanlig, men det 
er her vi møtes på viktige merkedager. 
Den samler folk på en god måte og det 
må vi ta vare på. Så denne gangen var 
det min tur til å si ja og ta i et tak for 
fellesskapet.

En viktig faktor i Birgers liv, er san-

gen. Han har vært trofast i Vestre Gran 
Blandede kor i mange år, og nå er han 
også blitt medlem i KK. Så da må man 
prøve å sjonglere mellom øvelser og 
eventuelle menighetsrådsmøter så 
godt man kan.

- Og så liker jeg å fundere litt også. 
Etter som man blir eldre, så lurer en 
jo litt på dette livet og hva som måtte 
komme etterpå. Det er ikke godt å vite, 
men kirka kan jo være grei å ha. Mor 
var ivrig i misjonsforening og hadde 
ei trygg tro selv om hun ikke ropte 
dette så høyt. Noe har jeg vel fått med 
meg der.

Mitt bidrag blir nok aller mest av 
det praktiske slaget, sier Birger. Å få 
ting gjort og se at man kan få til noe 

sammen, synes jeg er meningsfullt. 
Og så får jeg finne ut litt etter hvert 
hva det faktisk vil si å være med i et 
menighetsråd.

En innsats for fellesskapet
Tekst: Elin G. Øvrebotten

Oppmerksomme lesere vil ha 
fått med seg at Nikolaikirken 
har fått egne prestestolaer til 
bruk ved gudstjenester og kir-
kelige handlinger. Giveren er 
Helge Haukeli, kjent som prest 
ved flere kirker her i Gran gjen-
nom flere årtier. Vi har tatt en 
prat med ham og ønsker å få 
vite mer om disse tekstilene.

For det første – disse lange remsene 
kalles for stola, og prestene henger 
dem over skuldrene utenpå den hvite 
prestekjolen. Sammen utgjør dette pre-
stens «uniform» som ikke levner noen 
tvil om hvilken rolle man har innenfor 
kirkeveggene.

Symbolbærer 
- Når jeg ikledde meg prestedrakten, 
så ga det meg en trygghet, jeg sto for 
mer enn meg selv på et vis, reflekterer 
den nå avgåtte presten. Menneskene 
i benkeradene kunne være trygge på 
hvem jeg var og på hva min oppgave 
skulle være, selv om de ikke kjente 
noe til personen Helge.

Stolaene er symboltunge, både i 
farge og i bilde. Helge peker på at alle 
stolaer uansett farge og design, alltid 
har et kors som vil ligge på nakken til 
den som bærer den. 

- En påminnelse om Jesu ord om å 
ta sitt kors opp og følge ham. Det er jo 
litt av en utfordring, et tegn på at man 
skal tjene andre og ikke dyrke eget 
selvbilde. 

Som nyutdannet prest og klar for 
jobb, må man ha klart et sett med 
stolaer i de fire fargene som utgjør 
kirkeårets liturgiske farger. I 1987 var 
det naturlig for Helge å bruke sin egen 
mor som var utdannet tekstildesigner 
og genuint interessert i slikt arbeid. 
Sammen valgte de ut hvilke symboler 
som skulle smykke stolaene og så 
broderte mor Aagot de fineste sting i 
utformingen. Søsteren Kari bidro også, 
hun broderte den røde stolaen.

Fargesymbolikk
Men hvorfor disse fargene? Den 
grønne er den vi ser mest av gjennom 
året. Grønnfargen symboliserer vekst 

og livskraft, kanskje kan den beskrives 
som hverdagene i kirka? Den fiolette 
fargen forteller om forberedelse, bot 
og sorg og brukes blant annet i begra-
velser. Den hvite (eller gylne) er fargen 
for Kristus-høytidene, og symboliserer 
glede, fest og renhet, mens den røde 
står for Ånden og kirken, blod ild og 
martyrium. På den enkelte stolaen 
er det brukt symboler som går helt 
tilbake til tidlig kristendom hvor bilder 
ble brukt for å fortelle det som da ikke 
var tilgjengelig i bokform og skrift. 

tradisjonsbånd
Nå har altså Helge valgt å gi stolaene 
han har brukt i hele sin prestegjerning, 
til Nikolaikirken.

- Det var her jeg ble ordinert i 1987 
og hvor jeg arbeidet de første årene og 
min mor fikk også i sin tid i oppdrag å 
lage prekestolkleder til kirka. De fulgte 
samme design som stolaene og der-
med er det her de hører til på et vis. 
Det er en glede for meg at de fortsatt 
kan gjøre sin misjon i gudstjenester og 
i møte med folk i glede og sorg.

Så bretter han stolaene sammen 
enda en gang og går gjennom den 
eldgamle døra inn til sakristiet som 
nærmest hvisker noe om at her har 
mange gått før oss og mange skal 
komme etter oss. Og noen vil fortsette 
å bruke stolaer som i sin tid nennsomt 
ble formet og brodert for å bli brukt 
nettopp her. 

Kirka i grønt, rødt og fiolett – og så litt hvitt
Tekst/foto: Elin G. Øvrebotten

Helge Haukeli med stolaene og prekestol-
kledene som nå blir i Nikolaikirken.
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kirkeHistorieFelles sokneside

Ofringer i Moen/Ål menighet
Barne- og ungd.arb.  kr  5.709,-
Kirkens SOS  kr     583,-
Menighetsarbeidet  kr  7.205,-
Menighetsfakultetet  kr  1.232,-
NMS-prosjektet  kr  2.036,-
Normisjon – Skogstad  kr  2.029,- 
i alt takkes det for  kr 18.794,-

takk for gave
Moen/Ål menighetsråd takker 

renee Frøyhov 
for gaven til Moen kirke.

Ofringer i brandbu menighet
Barne- og ungdoms-
arbeidet  kr 2.611,-
Kirkens Nødhjelp kr 3.974,-
Frelsesarmeen/
Kristne arbeidere kr 2.601,-
i alt takkes det for kr 9.186,-

Ofringer i bjoneroa menighet
Menighetsarbeidet    kr 2.799,-
tusen takk for gaven!

Ofringer i Gran/tingelstad 
menighet
Menighetsarbeidet kr  8.824,-
NMS-prosjekt (Thailand) kr  3.450,-
Søndagsskoleforbundet  kr  2.318,-
«Nytt orgel» Grymyr kirke kr  2.290,-
Sjømannskirken kr 2.208,-
i alt takkes det for      kr 19.090,-

1. august er det 120 år siden Grymyr 
kapell ble innviet. Nå har det også alt 
gått 20 år siden Grymyr kirke, som da 
var navnet, brant ned. «Hadeland Byg-
debok» 1 forteller en del om hvordan 
det ble kirke på Grymyr, men arkitek-
ten, Victor Nordan, er bare nevnt med 
navn. Det kan likevel være interessant 
å vite mer om han. Ikke minst fordi det 
var far hans som nesten 40 år tidligere 
hadde tegnet Sørum kirke i Bjoneroa. 
Det er ikke så mange som er klar over 
at det er to Nordan-arkitekter som har 
tegnet hver sin kirke i Gran kommune.

bjoneroa-arkitekten
Den nye kirkeloven i 1851 krevde at 
3/10 av befolkningen i et sogn skulle 
få plass i kirka si. Det førte til det måtte 
bygges en rekke nye kirker. Staten 
støttet opp med å engasjere dyktige 
arkitekter til å lage plantegninger. 
Jacob Wilhelm Nordan (1824–1892), 
født i Danmark av norsk mor, men 
bosatt i Oslo, var en av dem som ble 
brukt, og det ble mange kirketegninger 
etter hvert. «Han kom til å tegne flere 

kirker enn noen annen arkitekt i Norge, 
96 i alt» forteller «Norsk Biografisk 
leksikon». For egen del tar vi med at 
han på Vestoppland foruten Sørum 
også tegnet Nord-Etnedal, Eina og 
Gjøvik kirker. Mer om J.W. Nordan og 
Sørum kirke kan en lese i «Årbok for 
Hadeland» 2014.

Grymyr-arkitekten
Sønnen Victor Nordan (1862-1933) 
hadde arkitektutdannelsen sin fra 
England og Tyskland i 1880-åra. Han 
arbeidet lenge sammen med faren sin, 
men fikk etter hvert egen arkitektprak-
sis. Han er i ettertida mest kjent for sine 
mange sykehusbygninger. For eksem-
pel Diakonissehuset og Diakonhjem-
met sykehus og flere bygninger både 
på Ullevål sykehus og på Aker sykehus 
i Oslo. Dikemark sykehus i Asker og 
Lier sykehus er andre eksempler. 

Men Grymyr kirke var langt fra det 
eneste kirkebygget som kom fra Victor 
Nordans hånd. Evenstad kirke i Stor-
Elvdal,  Bjordal kirke i Sogn og Lykling 
kirke på Moster er andre eksempler.

Historia om Nordan-arkitektene er ikke 
fullstendig om vi ikke også tar med 
sønnen til Victor, Per Nordan (1900-
1984). Han tegnet riktig nok ingen kir-
ker på Hadeland, men to andre kirker i 
Hadeland og Land prosti, Vølstad kirke 
i Nordre Land og Landåsbygda kirke 
i Søndre Land, ble begge til på teg-
nebordet hans. Det ble for øvrig også 
en annen vestopplandskirke, Bråstad 
kirke i Vardal.

I «Ringerikes Blad» 29.1.2010 ble 
det hevdet at Grymyr kapell var en kopi 
av Hønefoss kirke vigslet 1862. Den 
kirka brant i 2010. Artikkelen fortalte 
at både bilder og tegninger viser to 
nærmest like kirker. Like var de sikkert, 
men det var imidlertid en helt annen 
arkitekt,   Christian Heinrich Grosch,  
som tegnet kirka i Hønefoss.

Ellers finnes det jo mye stoff i Kir-
kedepartementet om opprettelsen av 
Grymyr som kapellsted, og byggingen 
av kapellet, men det får vi eventuelt 
komme tilbake til ved 125-årsjubileet. 

Arkitekten som tegnet Grymyr kapell
Av Harald Hvattum

2005 gav Kontaktforum-Hadeland ut en serie med 10 hadelandskirker, tegnet av Kari Ruud Flem. Grymyr kirke før bran-
nen, var en av dem.

Hele 228 frivillige stilte opp med 
rive og arbeidsiver til dugnad på 
kirkegårdene nå i vår. Dette er re-
kordmange. På Ål stilte 53 frivillige, 
Tingelstad 40, Grymyr 24, Nes 21, 
Moen 49, på Søsterkirkene 20 og på 
Sørum stilte så mange som 21 opp.  
Været var også i godlune alle steder, 
så kringle, saft og kaffe ble inntatt ute 
på de fleste stedene. Driftsetaten tak-
ker alle som stilte opp og gjorde det 
pent på den lokale kirkegården!

Friluftsgudstjenester
Søndag 16. juni kl. 13.00 er det guds-
tjeneste på gamle Hennung skole. 
Brandbu Barne- og Ungdomskantori 
deltar med sang. Jeg bærer ut det 
gamle harmoniet, og vi feirer gudstje-
neste ute i solskinnet!
Søndag 11. august er det to frilufts-
gudstjenester. Først på stranda ved 
Nes kirke kl. 11.00 og i Stilla Elvepark 
i Bjoneroa kl. 17.00. Det er sokneprest 
Dagfinn som står for gudstjenesten på 
begge sider av Randsfjorden denne 
søndagen. 

Tekst av Marit Wesenberg

Korsang - Velkommen til 
nye og gamle medlemmer!
Kormix i Bjoneroa går i gang igjen og 
starter høstsemesteret med korøvelse 
29. august kl. 14.00 i Sørum kirke.
Brandbu Barne- og Ungdomskantori 
(Popkorn) har første korøvelse 28. 
august kl.17.30 i Nes Kirkestue.

Kjempeoppslutning på dugnadene!
Tekst: Inger Stensrud Haug

Her stopper Liv Sørumshagen et 
øyeblikk opp i en fin dugnadsinnsats 

ved Moenkirka (foto: Knut Bøe). 

Bestemor Astrid Bilden og hennes 
småjenter og alle de andre koste seg 
i eftassola etter dugnaden på Tingel-
stad 24. april. (Foto: Inger S. Haug.) 

Størenslundens Søttendemaikor 
sammen med prest Karin og dirigent 
Marit. Det er 4. året prosjektkoret 
med barn fra Brandbu synger i 
Størenslunden. (Foto: Kari Dæhlen.) 

Ofringer fra alle sokn for perioden 
10. mars – 5. mai 2019 eselvandring

Palmesøndag var det menighetens 
tradisjonelle palmevandring fra Stein-
huset til Nikolaikirken. Denne tu-
ren kalles populært eselvandring 
når et esel går først i prosesjonen.                                                                                                            
I år var det vel 45 av de kirkebesøken-
de som deltok i vandringen. Rossi, som 
eselet heter, var et tålmodig dyr som 
lot seg klappe av både små og store.                                                                                                                         
Gran menighet takker eieren av eselet 
for at påskehøytiden kunne innledes på 
denne måten.  

Tekst/foto: Anne-Lise Mellum
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trosopplæringslekters gang

Diakoni

Blir du med på MiLK 
sponser vi deg med  

kr 1000 på Hekta-leir i 
sommer 

PÅ VÅRE NETTSIDER: KIRKEN.NO/GRAN FINNER DU INFORMASJON OM 

FLERE AV VÅRE AKTIVITETER. DET ER OGSÅ INFORMASJON OM LEIR I SOMMER. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hekta er en leir for ungdom i konfirmantalder 
Da får du masse god mat, overnatting, båtturer, spennende aktiviteter,  
t-skjorte, leirhefte, busstransport i Kragerø og mye flott og kreativt program. 
Alt er inkludert i prisen for leiren. Reiseutgifter kommer i tillegg. 

HVOR:  Kragerø 
NÅR:     3.-9. August 
PÅMELDINGSFRIST: 15. juni (eller når det er fullt) 
PRIS: 1700,- (Denne prisen gjelder for Hekta-
medlemmer) + bussreise tur/retur  
Det blir satt opp busser som går forbi Gran.        
Trosopplærer Line Cecilie Børresen blir med som 
leder/kontaktperson for de som reiser fra Gran.  
 
 

 

MiLK -MiniLederKurs for ungdom 
Blir du med oss videre? Kirken arrangerer lederkurs 
fra konfirmantalder. MiLK er et anerkjent lederkurs 
utviklet av KFUK-KFUM. Deltagere må melde seg inn i 
KFUK/KFUM, dette koster 200 kr for et år.  
Dette får du: 
Spennende kunnskap om temaer innenfor 
organisasjon, ledelse, psykologi og teologi. 
Nye venner fra hele Norge. 
Kursbevis som vil være en god attest ved fremtidige jobbsøknader. 
MiLK-møtepunkter:  
5 kurskvelder på 2-3 timer inkludert måltid. Noen praksisoppgaver gjennom året.  
To overnattingsturer, en hvert halvår. 

Har DU lyst til å bli med eller lurer på noe, ta kontakt med  
Line på tlf: 474 56 688 eller på mail: LB499@kirken.no 
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kr 1000 på Hekta-leir i 
sommer 
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FLERE AV VÅRE AKTIVITETER. DET ER OGSÅ INFORMASJON OM LEIR I SOMMER. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hekta er en leir for ungdom i konfirmantalder 
Da får du masse god mat, overnatting, båtturer, spennende aktiviteter,  
t-skjorte, leirhefte, busstransport i Kragerø og mye flott og kreativt program. 
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leder/kontaktperson for de som reiser fra Gran.  
 
 

 

MiLK -MiniLederKurs for ungdom 
Blir du med oss videre? Kirken arrangerer lederkurs 
fra konfirmantalder. MiLK er et anerkjent lederkurs 
utviklet av KFUK-KFUM. Deltagere må melde seg inn i 
KFUK/KFUM, dette koster 200 kr for et år.  
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Spennende kunnskap om temaer innenfor 
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Nye venner fra hele Norge. 
Kursbevis som vil være en god attest ved fremtidige jobbsøknader. 
MiLK-møtepunkter:  
5 kurskvelder på 2-3 timer inkludert måltid. Noen praksisoppgaver gjennom året.  
To overnattingsturer, en hvert halvår. 

Har DU lyst til å bli med eller lurer på noe, ta kontakt med  
Line på tlf: 474 56 688 eller på mail: LB499@kirken.no 

Diakon Hilde Myklebust Lunde er også med som 
leder.

dØPte    
Tingelstad kirke:
Otto Grinaker
Nikolai Anda Rækken
Mads Hammerstad

Nes kirke:
Jesper Hella
Emil Borgli-Sørbråten
Lukas Bårdsløkken Tokerud
Iver Østli Jensen
Jenny Benham Kvåle

Moen kirke:
Lucas Söderlund Linstad
Sofie Gillebo Seierstad
Mia Amalie Løvhaug Dahl
Iben Holterbakken Strøm

Ål kirke:
Aron Harley Rom Myrstuen
Sean Naphat Kristensen
Jelika Poolsawad

ViGde
Nikolaikirken:
Anita Christine Floen og 
Eivind Sollie
Margrethe Kristiansen Aasby 
og Trude Bismo

Nes kirke:
Thea Winger og Andreas Hella

JOrdFeStede 
Nikolaikirken:
Kolbjørg Framstad
Berit Jorstad
Mikkel Lyngstad

Grymyr kirke: 
Torild Berit Sørum

Tingelstad kirke:
Edvard Fredriksen
Gerd Synnøve Mathisen
Ingrid Kristiansen
Reidun Mørtvedt
Kristian Magnar Nyhagen

Nes kirke:
Margit Strande
Olav Kjensberg
Inger Johanne Olsen
Randi Hornsrud
Jenny Bentsen
Audhild Walhovd
John Baalerud

Røysum kapell:
Odd Erik Andersgaard

Bjoneroa kirke:
Emil Bjone
Iver Venåsen

Moen kirke:
Ingrid Marie Magnussen
Kari Ellefsrud
Randi Lampinen
Edle Doris Larsen
Birger Syversen

Ål kirke:
Ole Asbjørn Eriksen
Alf Gunnar Linvolden
Anne Marie Flaagen
Ivar Lynnebakke

Slekters gang

Den årlige sommerfesten på Badstua 
ved Randsfjorden arrangeres av 
Diakoniutvalget og Gran Frivilligsentral 
søndag 16.juni kl. 16.00 - 19.00. 

Gjennom flere år har denne flotte 
sammenkomsten blitt en tradisjon som 
mange setter pris på og besøker.  Fes-
ten har et variert og trivelig program 
– med mat fra ulike kulturer, sang og 
musikk, og utlodning. Om været tillater 
det blir det bål ved vannkanten. 

En liten oppfordring til alle som 
tenker på å bli med; ta gjerne med mat 
som kan deles med flere! 

Entrè: Kr 50,- for voksne. Gratis 
inngang for alle barn og for de som 
har med mat til fellesbordet. Det blir 
også loddsalg.

Det settes opp buss fra KIWI fra Ha-
restua kl. 15.00 med mange stopp un-
derveis (Grua st./Lunner rådhus/Gran 
vgs.skole/Jaren (rådhuset). Bussbillett: 
Kr 30,- tur/retur. Barn gratis.

Ta nærmere kontakt med diakon Hil-
de, tlf. 970 27 978 eller Suaado Amin 
på Frivilligsentralen, tlf. 455 40 733.

Vel møtt til en flott ettermiddag på 
Badstua!

Velkommen til årets sommerfest 
på Badstua          Tekst og foto: Hilde M. Lunde

Måltidsfellesskap på Badstufesten 2017.

Veiforklaring: 
Kjør R 34 ca. 13 km nordover fra 
Brandbu sentrum - Hvitt skilt på 
høyre side av veien med «Badstua»! 
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Faste aktiviteter

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre

granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 31 32 50

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

Er du vår neste 
annonsør?

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

Etabl. 1887
Vis-a-vis Gran st. 
Tlf 61 33 01 30

• BRANDBU 61 33 58 80 • HØNEFOSS 32 12 66 64
• GRAN 61 31 43 38 • JEVNAKER 61 31 43 38

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

HAGELAND JAREN
Nordre Ålsveien 6, 2770 Jaren
Tlf. 61 32 77 90

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu 
Telefon: 61 33 49 70 

Advokat, MNA

Helge Heggen Brørby
Tlf . 90 58 56 96

e-post: hhbrorby@online.no

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

 

61 33 27 00 

 Sverre Hagen
 Rådhusveien 39, 2770 Jaren
 Tlf 61 32 88 98/Mob 974 07 006
 e-post sverre.hagen@hebb.no
•	 Prosjektadministrasjon
•	 Arkitektprosjektering
•	 Byggprosjektering
•	 VAprosjektering
•	 Arealplanlegging
•	 Byggeledelse

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31 

Gullsmed

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

Tlf. 61 32 75 50
E-post blikk@online.no

BRANDBU SPORT AS

GRAN SPORT AS
Tlf. 61 31 32 50

Hadeland

BILGLASS

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

2711 Gran – Tlf. 613 28 613
Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

GODKJENT FAGHANDEL
Tlf. 61 33 09 59
Vis á vis Gran stasjon

Vika Rør A/S
Storlinna 76, 2760 Brandu

Tlf. 61 33 51 50

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

Alltid ferske bakervarer 
på Jaren og Gran!

HADELANDSBAKERIET
Hadelandsbakeriet AS - Rådhusvegen 35, 2770 Jaren
Tlf. Jaren: 61 32 81 38, Gran: 61 33 18 70, fax 61 32 90 37
e-post post@hadelandsbakeriet.no
web: www.hadelandsbakeriet.no      Pål Haugsbakken

HADELANDSBAKERIET
Jaren 61 32 81 38, Gran 61 33 18 70

Ikkeno´ problem

Tlf. 61 33 77 00

2760 Brandbu 
Tlf. 61 33 44 13

Gullsmed

Storlinna 71, 2760 Brandbu
Tlf. 61 31 30 20  •  Fax 61 31 30 21  •  www.landbrukogverktoy.no

Landbruk og Verktøy A/S

Landbruk og Verktøy A/S

Avd. Gran Jern og Hage
Storgata 23, 2750 Gran

Tlf. 61 33 27 77  •  Faks: 61 33 27 80  •  www.landbrukogverktoy.no

catering og selskapslokaler
bergslia.com

Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

REKLAMEMATERIELL  
OG PROFILERING

www.yellomedia.no

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no 

Erland Ekeberg Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn

Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
Gjør også alt vedrørende gravsteiner

 www.jolstad.no

www.lygnalia.no
tlf. 95 07 08 19 aksel@lygnalia.no

MeNiGHeTeNe i GRaN:
babYSaNG 
Vi arrangerer to babysangkurs i året, 
vår (avsluttet) og høst. En hyggelig 
samlingsstund i Moen kirkestue hver 
mandag kl. 12.00-13.30. Kurset varer 
i 8 uker og er åpent for alle. Det blir 
sosialt samvær, sang, musikk, rim 
og regler. Serverer kaffe/te, ta med 
matpakke. Kurspris kr 300,- inkl. CD. 
Info om oppstart HØST2019 og på-
melding: Line Børresen tlf. 
474 56 688, ungtro@gran.kirken.no

barNeKlUbbeN i MOeN 
KirKeStUe
Annenhver torsdag kl. 18.00-19.30 
(partallsuker). Alder: Fra 0 år og opp-
over. Sang, lek, kveldsmat og inn-
samling til et prosjekt i India for barn 
i en kristen minoritetskultur. Kontakt: 
Lise Holter Bålerud tlf. 951 01 416.  

braNdbU barNe- og UNG-
dOMSKaNtOri (Popkorn) 
Koret for skolebarn i hele Gran kom-
mune! Korøvelser hver onsdag etter-
middag i Nes Kirkestue.
Korene øver hver for seg, men har 
også fellesøvelser. Kontakt: Marit 
Wesenberg, tlf. 995 87 373.

HVilePUlS
Moen kirke kl. 19.00. Suppe i kir-
kestua kl. 18.00. En samling med 
tid til ettertanke … første onsdag i 
måneden fom. september.  Kontakt: 
Diakon Ruth Kari Sørumshagen 
tlf. 464 25 018.

VaFFeltreFF’N JareN
Tirsdager kl. 15.00-17.00. 
Kontakt: Diakon Ruth Kari 
tlf. 464 25 018. 

MiSJONSFOReNiNGeR OG 
KiRKeRiNGeR/-FOReNiNGeR
De som ønsker å være med i en mis-
jonsforening eller kirkering/-forening, 
kan få nærmere informasjon ved: 
Kirkeringer: Brandbu: Wenche Rol-
stad, tlf.  402 44 896, Vestre Gran: 
Jorun Blekkerud, tlf. 916 45 899, 
Moen: Knut Bøe, tlf.  959 61 240 og 
Ål: Solveig Espen, tlf. 934 87 517. 
Misjonsforeninger:
Det norske misjonsselskap (NMS) – 
Brandbu: Ingunn Sørensen, 
tlf. 916 24 058, 

Søndre Ål: Marta Vøien,  
tlf. 951 55 714, Tingelstad eldre mis-
jonsforening: Åshild Anmarkrud, 
tlf. 909 89 720, Vassendmisjonen: 
Anne Berit Holden, tlf. 922 36 168. 
Normisjon - «Familiemisjonen»: 
Marta Vøien, tlf. 951 55 714. 

FORMiDDaGS/eLDReTReFF
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
brandbu og tingelstad formid-
dagstreff: Sted: Sørstua i Trivsels-
huset, Brua. Kontaktpersoner: Ruth 
Kari Sørumshagen tlf. 464 25 018, 
Hilde M. Lunde tlf. 970 27 978. 
Onsdagstreffet bjoneroa: På Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00. 
Kontakt: Marta Marie Jørgensen 
tlf. 61 33 49 19 / 975 79 700.
Grymyr: Annenhver onsdag kl. 
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud Bø, 
tlf.  928 58 473.
Jaren misjonshus: Siste torsdag i 
mnd. kl.12.00. Kontakt: Berit Holen 
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472. 
Moen bedehus: Første onsdag i 
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørums-
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351. 

Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd. 
kl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg, 
tlf. 61 32 90 65. 
tryggheim, Gran: Siste onsdag i 
mnd. kl.12.00. Kontakt: Lars Wøien, 
tlf. 61 33 01 12.

aNDRe
GraNSPeiderNe
Nordtangen, annenhver torsdag kl. 
17.45. For tiden plass til jenter fra 
3. trinn og gutter fra 5. trinn. Frilufts-
liv, bål og fellesskap. Gran KFUK-
KFUM-speidere. Knut Erling Moks-
nes, tlf. 997 444 97.

blÅKOrSFOreNiNGeN lYS-
GliMt: Velkommen til møter med 
sang, tale og innsamling til prosjekt-
aktiviteter. Kontaktperson: 
Åge Bjerke, tlf.  922 86 091.

SØNdaGSliV, JareN MiSJONS-
HUS: Annenhver søndag kl. 16.30 
(partallsuker). Gudstjeneste for hele 
familien. Eget opplegg for barna. 
Samlingen avsluttes med et måltid. 
Se Jaren misjonshus sin FB-side for 
mer info. Kontakt: Ellinor T. Haldor-
sen, tlf. 993 56 453.

27.-28. april var det ledertreningshelg på Nordtangen. Ungdommene samles 
minst en fredag i måneden hvor de har litt kurs, spiser god mat og har det hyg-
gelig sammen. Er dette noe du vil være med på, ta kontakt med Line Cecilie 
Børresen, tlf. 474 56 688. (Foto: Marianne Sagbakken).
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Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, www.kirken.no/gran, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.

kirkekalender
10. juni – 2. pinsedag. Joh 7, 37-39
Sølvsberget  kl.11.00. Friluftsgudstjeneste. Håkegård.
Nes kl.18.00. Vårkveld. Magnus.

16. juni – treenighetssøndag. Luk 24, 45-48
Grymyr  kl.11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Moen kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Hennung kl.13.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.

23. juni – 2.s. i treenighetstiden. Joh 3, 1-13
St. Petri kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Mariakirken  kl.18.00 Sommergudstjeneste. Håkegård. 
 Markering av åpen sommerkirke. 

30. juni – 3.s. i treenighetstiden. Mark 10, 13-16
Ål  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.

7. juli – 4.s. i treenighetstiden. Matt 9, 35-38
Nes  kl.11.00 Gudstjeneste. Almås.

14. juli – 5.s. i treenighetstiden. Matt 18, 12-18
Nikolaikirken kl.11.00 Gudstjeneste. Magnus. 

21. juli – aposteldagen/6.s. i treenighetstiden. Mark 3, 
13-19
Moen  kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.

28. juli – 7.s. i treenighetstiden. Mark 5, 25-34
St. Petri  kl.11.00. Gudstjeneste. Magnus.

29. juli – Olavsdagen/Olsok. Luk 22, 24/27
Mariakirken kl.20.00 Olsokgudstjeneste. 
 Magnus og Håkegård.

4. august – 8.s. i treenighetstiden. Mark 12, 28-34
Ål kirke kl.11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Kirketuftene på Grinaker kl.11.00 
 Friluftsgudstjeneste. Håkegård.

11. august – 9. s. i treenighetstiden. Luk 6, 36-42
Grymyr  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Stranda, Nes kl.11.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
Stilla elvepark kl.17.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus. 

18. august – 10.s. i treenighetstiden. Mark 11, 25-26
Moen  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Mariakirken kl.18.00 Sommergudstjeneste. Håkegård. 
 Avslutning av sommerkirken.

25. august – 11.s. i treenighetstiden. Joh 8, 31-36
St. Petri  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Ål  kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nes  kl.11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Magnus. 

Fredag 30. august
Røysum kapell kl.15.00 Gudstjeneste.

1. september – 12.s. i treenighetstiden. Joh 4, 27-30.39-43
Grymyr  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Nes  kl.11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Moen  kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.

Onsdag 4. september 
Suppemåltid i Moen kirkestue kl. 18.00. 
Moen kl. 19.00. Hvilepuls. Sørumshagen m.fl. 
 – En enkel samling i kirken med sang, musikk,  
 tekster, lystenning, bønn og tid til ettertanke. 

8. september – 13.s. i treenighetstiden. Joh 15, 13-17
Nikolaikirken kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.

15. september – Vingårdssøndag/14.s. i treenighetstiden. 
Matt 19, 27-30
Potetfestivalteltet i Gran kl.12.00 Felleskirkelig gudstjeneste.  
 Tore Thomassen og Karin Hansen Bøe.
Sørum  kl.17.00 Magnus.

22. september – 15.s. i treenighetstiden. Joh 15, 9-12
Tingelstad  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Moen  kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.
 Presentasjon av nye konfirmanter.

Neste Kirkebladet kommer ca. 20. september.

Tusenvis av barn i Norge opplever at  
det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med  
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr. 100)

Det er ingen 
selvfølge at 
noen ordner 
bursdagsgave


