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Vi rekker våre hender frem 
Av Anne-Lise Mellum

Tradisjonen tro
  Av Elin Gravdal Øvrebotten

Forsidebilde:  Høsttakkefest i Nikolaikirken 2018. Foto: anne-lise Mellum

Noen ganger kan man høre eller lese 
noe som gjør at man stopper litt opp 
og tenker at dette var kloke ord som 
jeg ønsker å ta med meg videre. Litt 
for ofte går denne kunnskapen meg av 
minne, men noe klarer jeg heldigvis å 
ta med meg videre.

I sommer hørte jeg en prest som 
snakket om tradisjoner og folks til-
knytning til kirka nettopp gjennom 
tradisjoner som er bygd opp i sam-
funn og familier gjennom århundrer. 
Mange mener at denne koblingen 
blir for svak, at det er litt forkastelig 
å døpe barn, gifte seg eller begraves 
i kirka med en tydelig kristen ramme 
rundt handlingen, når det hele bare 
handler om tradisjon. Den nevnte prest 
presenterte en litt annen vinkling. Han 
pekte på at vi lever i en tid hvor det å 
sette ord på egen tro og gudsforhold 
kan være vanskelig.  Noen ganger blir 
det vanskelig fordi vi ikke helt vet hva 
det betyr og innebærer i eget liv og 
andre ganger kan man leve i et miljø 

hvor gudstro er et ikke-tema og hvor 
det å flagge en annen mening enn den 
«korrekte» kan være utfordrende.

Å følge en tradisjon kan for mange 
være et ordløst uttrykk for at dette er 
noe jeg ønsker å ta vare på, at jeg 
faktisk har en tro på noe som er større 
enn meg selv. Tradisjonen blir en trygg 
ramme som vi både lever og dør i, 
mente presten jeg fikk lytte til. Kloke 
ord, som jeg nå velger å bringe videre 
her i Kirkebladet.

Ellers kan vi i lesende stund gra-
tulere hverandre med gjennomført 
valg. Kirkebladet har dessverre ikke 
kapasitet til å ha blodferske nyheter, 
men vi ønsker å gratulere alle som 
har kommet inn i viktige råd og styrer. 
Både kirke og lokalsamfunn er avhen-
gige av at noen er villige til å bruke av 
sin fritid og energi på å gjøre dette til 
gode steder å være. Og så kommer vi 
tilbake til en nærmere presentasjon av 
nye menighetsråd og bispedømmeråd 
ved neste korsvei.

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

Dette er en av våre nyere salmer. Svein Ellingsen er både kunstner og salmedikter, og salmene hans er 
i bruk langt utenfor landets grenser. Han har et enkelt og lavmælt språk, men innholdsladet. Salmene er 
skrevet i en metrisk bunden rytme.
Salmen «Vi rekker våre hender frem» er tonesatt av Trond Kverno. Han er komponist og kirkemusiker. 
Trond Kverno har stor melodisk skaperkraft og det har gitt ham en spesiell posisjon i norsk kirkemusikkliv, 
hvor han også har markert seg i kormiljøet her på Hadeland. 

Høst takke fest
Orddeling har blitt en ny «landeplage»! 
Moderne mobiltelefoner deler ord som 
vi tidligere har satt sammen til ett, og 
det samme ser jammen ut til å gjelde 
overskrifta i kirkebladets andakt!
Høst takke fest.

Når vi setter disse tre ordene 
sammen, er det et kjent begrep for 
de fleste av oss. Høsttakkefest har vi 
i kjørka hver høst. Vi pynter med korn 
og bær, frukt og grønnsaker, serverer 
kanskje noe av det ved gudstjenestens 
slutt og takker for det som gis oss i 
skaperverket. 

Å be bordbønn, takke for det som 
gis oss, er kanskje ikke like selvsagt 
lenger for oss som lever i overflod og 
materiell velstand? Å minnes på dette 
ved å ha høsttakkefest, er en god ting.

Men tilbake til de tre ordene. De 
fleste av oss tenker neppe på takk og 
fest i forbindelse med høst. 

HØST: mørkt, kaldt. Slutt på som-
meren. Slutten på enda et år. Livets 

høst. Urolige tanker. Frykt for mørket, 
for det som ligger foran. Fjernt fra tan-
ker om takk og fest. 

Kan uro bli til håp? Håp om å bygge 
broer til fellesskap? Broa mellom Gud 
og mennesket er heldigvis på plass 
allerede! Den har Jesus sørget for. 
Kanskje kan vi øve oss på å bruke 
den i høstmørket, prate litt med Gud? 
Kanskje være med å synliggjøre den 
for hverandre? Med godhet? Være 
med å dele håp? Håp som gjelder her 
og nå. Håp som gjelder for alltid. Håpet 
som er tent i liv og død, for ingen er 
glemt av Gud.

Dette vil jeg så gjerne dele. Med 
dere jeg kjenner godt eller mindre 
godt. Jeg ønsker å hilse med Guds 
fred og løfte fram håpet når jeg nå fra 
1. oktober skal tilbringe 9 måneder 
i Hemsedal sammen med mann og 
hund. Det blir såpass mange mil fra 
Hadeland at vi kun blir å treffe her ei 
frihelg i ny og ne.

På gjensyn, og Guds fred med tro, 
håp og kjærlighet!

Ruth Kari Sørumshagen, diakon 

Siste søndag i oktober er det kirkens bots- og bønnedag. Ordet bot gir assosiasjoner om straff og straf-
fereaksjoner. Mange av oss vil ha opplevd bot i forbindelse med for eksempel feilparkering. I kristen 
sammenheng betyr bot å angre noe en har gjort – eller unnlatt å gjøre. Dette kan vi be om tilgivelse for. 
I Prekenhjelp fra 2005 er ett av salmeforslagene «Vi rekker våre hender frem». Og det er vel slik vi kan 
komme til Gud, med våre tomme hender.

i rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss Gud og gi oss liv                                                                                                        
fra kilder utenfor oss selv. (1. vers)               

 Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.                                                                                                                                          
 O Gud, all godhets giver: Kom, 
ta bolig i vår fattigdom! (5. vers)                                               

Tekst Svein Ellingsen 1975. Melodi Trond Kverno. Norsk salmebok nr 678

V

Peter og 
ulven – 
en skoleforestilling 
med orgelmusikk og 
forteller
Fredag 18. oktober inviterer vi 
3.- og 4.-klassingene ved Moen, 
Jaren og brandbu barneskoler 
til en spennende forestilling!  
Da kommer organist Bjørn Vidar 
Ulvedalen og forteller Nils Arne 
Helgerø til Moen kirke for å fram-
føre musikkeventyret om Peter og 
ulven. Musikken er komponert av 
Sergej Prokofiev, og Ulvedalen har 
tran-skribert det for kirkeorgel. Or-
gelet er jo nesten et helt orkester 
med alle sine forskjellige stemmer, 
manualer, pedaler, etc. Gjennom 
musikken og fortellingen blir barna 
kjent med både Peter, Fuglen, 
Anda, Katten og Bestefar. 

Kl. 9.30 kommer 3. og 4. trinn 
fra Jaren skole og fra Moen skole. 
Kl. 11.15 kommer 3. og 4. trinn fra 
Brandbu Barneskole.

Moen/Ål menighetsråd har fått 
støtte fra Opplysningsvesents fond 
til forestillingen.  

Marit Wesenberg, kantor i Gran 

Dette fargerike håpstreet er et livstre. 
De knuste glassbitene er som en bønn 
til Gud om nytt liv, vekst og modning. 
Foto; Ruth Kari Sørumshagen.
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orgler i gran orgler i gran 

Stadig dukker det opp spørsmål om 
hvordan det går med orgelet i min me-
nighet: Er det mye penger på boka, og 
skjer det ikke snart noe med det vi har 
snakket om så lenge? Og joda, hvis 
vi tar et lite tilbakeblikk har det skjedd 
mye og mye vil også skje framover. 
Noen husker kanskje «orgel-brusen» 
som ble solgt på 90-tallet for å skaffe 
orgel til Mariakirken. Resultatet kan vi 
se og oppleve nå med et orgel som 
det går rykter om i nasjonal målestokk. 
Videre har både Nes kirke og Moen 
kirke fått restaurert og oppgradert sine 
instrument de senere årene. Lenge ble 
det jobbet for å vrake gamle orgler og 
kjøpe nytt, men dyktige mennesker 
rundt oss har sett verdien i det som har 
stått der og har klart å hente fram gode 
og gamle kvaliteter. I disse gjenbruks-
tider er det en god og fornuftig tanke. I 
disse dager skjer det mye spennende 
på orgelfronten i både Ål og Grymyr, 
og det er også vedtatt at orgelet i Tin-
gelstad kirke vil bli restaurert.

 I Ål kirke har man endelig klart å 
komme fram til en god løsning som 
både riksantikvar, menighetsråd og 
organister ser seg godt fornøyd med. 
Et nyrestaurert orgel i Grymyr gikk tapt 
i brannen i 1999, og nå er menigheten 
kommet et skritt lengre mot et større 
instrument enn det vi hittil har hatt.

Orgelet i Ål kirke
I høst starter arbeidet opp med å 
restaurere orgelet i Ål etter at saken 
har gått fram og tilbake over flere år. 
Forslaget om å flytte orgelhuset fram 
noen centimeter fra galleribrystningen 
og plassere spillepulten på høyre 
side falt i god jord hos alle instanser.  
Orgelet i Ål kirke er fra 1934 og veldig 
originalt og spesialtilpasset kirka, så 
det er et sterkt ønske blant menigheten 
om at orgelet skulle restaureres og 
ikke skiftes ut. Det skjer nå og da er 
det godt med en orgelkonto med vel 
930.000 kroner.  

– Å flytte spillepulten og få fram or-

gelhuset gir en mye bedre orgelfasade, 
og det stilte riksantikvaren seg positivt 
til, sier kirkeverge Lars Aarnes. – Or-
gelet kommer til å bli kjempefint og folk 
kan glede seg til å høre det nyoppus-
sede orgelet, fortsetter Aarnes. 

I tillegg skal orgelet utvides med 
tre stemmer. Det er Dietrich Johan-
nes Buder Orgelverksted i Bergen 
som vil gjennomføre restaureringen, 
og orgelbyggerne tar ned hele orge-
let med piper, spillepult og pedaler, 
i midten av september, frakter det til 
verkstedet i Bergen og pusser det opp 
der. Orgelet skal være på plass igjen i 
løpet av høsten og til jul skal det være 
spilleklart. Siste finpussen blir tatt i 
januar 2020, så til våren er det tid for 
innvielseskonsert!

Orgel i Grymyr kirke
Det er samlet inn 360.000 kroner til 
nytt orgel i Grymyr kirke så langt, og 
millionen må nok rundes før vi kan 
begynne å tenke nytt orgel. Derfor var 

Orgelparken i Gran
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten og Inger Stensrud Haug

Et orgelhjerte på flyttefot  
Tekst/foto: Elin Gravdal Øvrebotten

etter drøye 12 år på orgelkrakken i Gran, velger 
kantor ann torill linstad å flytte over fjellet for å 
glede folk i Fana med sitt orgelspill. 

- Jeg kunne ganske enkelt ikke la denne sjansen gå fra 
meg. Det er ikke selvsagt å kunne få ny jobb i min alder, 
sier organsiten som nylig rundet de 60. Og det er ikke bare 

orglene i Fana som frister, men også tre små barnebarn 
med tilhørende foreldre har Fana som bosted. Så da kan vi 
forstå at hun har tatt dette valget.

- Men jeg har hatt det veldig bra her i Gran disse årene, 
presiserer hun. Her er det masse flotte folk og orgelparken 
er så spennende og variert. Bare på disse årene har vi fått 
flere nye instrument, og nå kommer både Ål og Grymyr inn 
med spennende endringer. Den reisen kunne jeg svært 
gjerne tenkt meg å være med på.

Hun sier det ikke direkte, men vi aner at hjertebarnet 
befinner seg i Mariakirken. Ahrend-orgelet her er jo bare 
en drøm – et smykke for alle som bor i Gran, sier hun, og 
innrømmer at hun nok ikke vil være tungbedt den dagen 
det dukker opp spørsmål om gjestespilling.

Men også for en organist er det flest hverdager, men 
Ann Torill vet å sette pris på de jevnlige gudstjenestene og 
farge disse med musikk i ulike kulører. Også det å være en 
del av rammen rundt en begravelse, har vært givende og 
fint, forteller hun.

Det veldig mange i Gran vil huske Ann Torill for, er som-
merkonsertene i Mariakirken. Her har hun klart å hanke inn 
store og gode navn som har gitt mange flotte musikkopple-
velser. Det har vært moro å få samarbeide med så mange 
forskjellige mennesker, og det finnes jo så mange ressurs-
personer og grupper her på bygda som det er spennende 
å jobbe sammen med, sier hun med et stort smil.

Nå står nye utfordringer på timeplanen, og hun kan svært 
gjerne tenke seg å få nye generasjoner opp på orgelkrakken 
eller inn i den store verdenen som kirkemusikk er. Og det er 
med stor overbevisning hun hevder at kirkemusikken har et 
helt hav av det aller vakreste som er komponert gjennom 
mange århundrer og inn til i dag, 

Og dermed takker vi for at vi i Gran har fått en flik av dette 
vakre gjennom orgeltoner i disse årene og ønsker lykke til 
i nye oppgaver i Fana.

det veldig positivt at det dukket opp en 
mulighet og det er kjøpt inn et brukt 
orgel fra Ullerål kirke ved Hønefoss. 
Ann Toril Lindstad og Marit Wesen-
berg dro til Hønefoss og spilte og så 
på orgelet, og konkluderte med at 
dette instrumentet ville fungere bedre 
for Grymyr med tanke på både klang 
og variasjonsmuligheter, stabilitet i 
temperatur og luftfuktighet i forhold til 
kisteorgelet som står der i dag. 

Dette blir et midlertidig orgel, som 
er tenkt brukt frem til det er samlet inn 
tilstrekkelig med penger til å investere 
i et nytt og permanent orgel. 

Fra kirka var ny i 2003 og til i dag 
er det blitt benyttet et kisteorgel. Det 
er et veldig lite orgel, som derfor har 

begrensede bruksmuligheter. I tillegg 
er det veldig følsomt for klimaforand-
ringene i kirkerommet. Det nyinnkjøpte 
instrumentet er et kororgel bygget av 
Norsk Orgelverksted i Snertingdal i 
1985, og det er også dette firmaet med 
orgelbygger Ole Christian Schrøder 
som alt har tatt ned og fraktet orgelet 
fra Hønefoss, og vil montere orgelet 
i kirka i løpet av september/oktober. 

Orgelet har ett manual med tilhø-
rende en pedalstemme 16`samt kop-
pel fra manual til pedal. Dette gir helt 
andre musikalske muligheter enn det 
gamle kisteorgelet. Om alt går etter 
planen vil Grymyr kirke ha fått en solid 
og god standardheving på orgelfronten 
i en fei nå i høst! 

ingen kirke uten et orgel – det er vel nærmest en uskreven lov langt utenfor egne grenser. 
Her i Gran har det nok pågått en eller annen orgelaksjon så lenge folk kan minnes. Og det er 
ikke få kroner som er samlet inn eller gitt som gave til kirkene våre. 

Foto: Inger S. Haug.

Kirkerommet i Ål mot galleriene, orgelhuset og spillepulten. Foto: KIrken i Gran.



76 K i r K e b l a d e t  –  n r . 4  2 0 1 9 K i r K e b l a d e t  –  n r . 4  2 0 1 9

Kirkeverge lars aarnes slutter 
i jobben
I underkant av to år som kirkeverge 
i Gran, har Lars Aarnes dagpendlet 
med tog fra Oslo. En jobb i SkattØst i 
Oslo har fristet ham med gangavstand 
fra bopelen og hvor han er tilbake i for 
ham kjente økonomifaglige utfordrin-
ger med internasjonalt merverdisvin-
del som arbeidsområde.

Lars sier at tiden som kirkeverge 
har vært interessant og lærerik, en 
erfaring han har funnet mange gleder 
i, men også en lederjobb som har 
bydd på utfordringer slik lederjobber 
gjerne gjør. 

Han nevner med glede arbeidet 
med orgelet i Ål som har funnet sin 
løsning i denne perioden og er svært 
godt fornøyd med at riksantikvaren 
godkjente forslaget som ble lagt fram. 
I tillegg nevner han også at det er 
kommet nye toaletter og rampe for 
rullestoler i Ål kirke. 

Lars er ikke fremmed for selv å sitte 
på en orgelkrakk og gleder seg over 
nytt orgel i Grymyr og arbeidet som 
er gjort i planer om restaurering av 
orgelet i Tingelstad. Han nevner også 
urnefeltet som er ferdig på gravlunden 
i Bjoneroa og bemerker også at om-

organiseringen i kontorlandskapet på 
rådhuset har krevet tid og energi.

Vi takker for innsats og ønsker Lars 
lykke til i den nye jobben!

diakon Hilde slutter i jobben
Hilde Anett Myklebust Lunde har sin 
siste arbeidsdag i kirken i Gran den 
15. september. Da kan hun se tilbake 
på tre og et halvt år som diakon i våre 
menigheter. Da vi spør Hilde om hun 
kan nevne tre områder i dette arbeidet 
som har gledet henne spesielt, får vi 
disse svarene:
- arbeidet med sommerkirken på Gra-
navollen har vært flott, med mange 
hyggelige møter med turister og 
pilgrimmer
- jevnlige andakter på forskjellige 
steder som Skjervum, Granhøy, Røy-
sumtunet og i ulike misjonsforeninger 
og andre lag
- å få være med og starte opp minile-
derkurs for 20 konfirmanter som hadde 
vært på leir, har vært veldig givende 
og spennende

Heretter blir Hilde å treffe som mil-
jøterapeut med barneverntiltak som 
arbeidsområde i en bedrift i Brandbu.

Takk for innsats og vi ønsker Hilde 
lykke til i ny og spennende jobb!

diakon ruth Kari med permisjon
Ruth Kari Sørumshagen har i 16 år 
arbeidet som diakon i Gran. Den 1. 
oktober går hun ut i en ni måneders 
permisjon for å vikariere som prest i 
Hemsedal kjyrkelyd. I følge Ruth Kari 
ble hun utfordret av tidligere kollegaer 
i Hemsedal om å gå inn i dette vikaria-
tet. Hun er blitt lokket med ei fantastisk 
bygd med mye frivillig arbeid og godt 
kirkeliv samt masse muligheter for å 
dyrke frilufsliv.

«I Hemsedal får jeg en ny og spen-
nende utfordring i å være vikarprest 
noen måneder, før jeg igjen vender 
tilbake til mitt virke som diakon, noe 
jeg opplever som veldig givende og 
meningsfylt. Men etter 16 år som 
diakon på hjemmebane, kan det 
være sunt med ei lita pause med nytt 
påfyll.» Dette sier Ruth Kari og lover 
å komme hjem til Moen med mann og 
bikkje både i frihelger og etter endt 
prestejobb i Hemsedal.

Vi ønsker lykke til og velkommen 
tilbake!

«MelloM hiMMel og jord» gran kirkekontor

Kirkekontor i endring
besøkende på kirkekontoret det siste halvåret har sikkert fått med seg at vegger er flyttet på og dø-
rer er snudd både hit og dit. litt forvirrende mener kanskje noen, men slik er det nå en gang. Og det 
er ikke bare vegger som flytter på seg, denne høsten vil også flere av de som fyller kontorene finne 
seg nye steder å leve og jobbe. tilfeldighetene gjør at behovet for flytting skjer samtidig hos flere, 
men vi takker for vel utført innsats i våre rekker!

Mange setter en 
krans på grava til 
allehelgensdag.
Foto: Startsiden.no/
kreative ideer/vær 
kreativ.

Har du vært i Pantheon i Roma? 
Da har du vært der hvor alle-
helgensdag ble feiret for første 
gang den 13. mai i året 610. Så 
gikk det et par hundre år og i 
835 bestemte pave Gregor III at 
allehelgensdag skulle feires 1. 
november hvert år. Når vi feirer 
allehelgensdag er vi i den gamle 
tradisjonen, der mange har gått 
foran.

Vi har allehelgens dag som er 
1. november. Og vi har kvelden før 
allehelgensdag, som er den kvel-
den som har fått navnet Hallo-
ween som kommer fra All hallows 
eve altså kvelden før All hallows 
day. Da blir det allehelgens kveld 
og allehelgens dag. Halloween 
har fått mange tradisjoner i seg 
fra ulike deler av verden ofte knyt-
tet til folketro. Det mest kjente er 
at man kan kle seg ut og ringe på 
dørene og si «knask eller knep». 
Og vi som vil være med på leken 
har husket å fylle opp med mye 
godt som kan deles ut til de som 
kommer. Det binder oss sammen 

som samfunn å leke litt sammen. 
Allehelgensdag har et helt an-

net innhold bygget på andre tradi-
sjoner. Da minnes vi de som ikke 
lenger lever sammen med oss. I 
kirkene leser vi tekster om at livet 
til hver enkelt av oss er hellig og 
ukrenkelig. Vi leser navnet til de 
som vi i kirken har holdt gravferd 
for det siste året. Vi minnes og 
takker og løfter frem at vi er alle 
hellige for Gud.

Jeg vandrer mye på kirkegår-
der. Steinene på kirkegårdene 
forteller mye om hvem som har 
levd og gjort bygda eller stedet til 
det som det er. Noen ganger står 
det tittel, noen ganger er navnene 
til mange slektsledd skrevet inn. 
Noen ble veldig gamle og noen 
døde veldig unge. Det er spor av 
krig og av heltemot. Kirkegården 
forteller om livets gang og om 
tilhørighet, at slekt skal følge 
slekters gang, og at alle er en del 
av det ubrutte livets lenke.

Det er mange bilder og symbo-
ler vi har med oss, vi mennesker. 

Vi har symboler som betyr noe 
spesielt for oss, eller gjenstander 
og ting vi gjør. Allehelgensdagen 
bruker vi lys og krans.

En krans er en ubrutt ring, som 
har sin fortelling: en krans er hel 
uten begynnelse og slutt. Den er 
som et symbol på at livet ikke blir 
avbrutt, men er uten ende. 

For å få til å binde en krans må 
det være mer enn én ting med. 
Den består av mange blomster 
eller strå eller andre ting som 
til sammen blir bundet som en 
krans. Det blir et symbol på tilhø-
righet i en hel og ubrutt ring av 
mennesker vi hører til.

Det er mennesker som har gått 
foran oss, det er mennesker som 
kommer etter oss, og vi er en del 
av dette fellesskapet. Kirkegår-
den med kransene forteller oss 
om dette. Og når lyset tennes på 
hver enkelt grav, forteller det om 
livets hellighet.
     
 Kirsten Almås, 

prost Hadeland og Land

Høstens høytidsdag og høstens festdag: 

Allehelgensdag og Halloween
Av Knut Bøe

Lars Aarnes og Ann Torill Linstad i her-
lig, firhendig spill. Foto: Hilde M. Lunde.

Hilde Anett Myklebust Lunde. 
Foto: Privat.

Ruth Kari Sørumshagen. 
Foto: Unni Sveistrup. 
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gran/tingelstadbrandbu og bjoneroa

bjoneroa menighetsråd: Leder Kari Marie Engnæs · Tlf. 934 98 783 · Mail: kari_m_engnas@hotmail.com 
brandbu menighetsråd: Leder Roald Braathen · Tlf. 905 32 041 · Mail: johanbraathen@gmail.com Gran/tingelstad menighetsråd: Leder Bjørn Ulset · Tlf. 913 21 642 · Mail: bjoerul@online.no 

Ofringer i Gran/tingelstad 
menighet
12. mai-11. august 2019

Barne- og ungdoms-
arbeid  kr  9.136,-
Redd barna kr 4.638,- 
Menighetsarbeidet kr 14.357,-
NMS-prosjektet 
(Thailand) kr 4.283,-
Sommerkirkens drift kr 607,-
Diakoniarbeidet kr 1.821,-
i alt takkes det for kr 34.842,-

Olsok- 
gudstjeneste  
i Mariakirken

Ny løper til alteret i St. Petri kirke
den 23. juni var det gudstje-
neste i St. Petri kirke. Ved den 
anledningen ble det overrakt 
en ny løper til alteret. Overrek-
kelsen fant sted i forkant av 
gudstjenesten.                                                                                                                     
Det var Tingelstadhøgda sanitetsfo-
rening som ønsket å gi kirken denne 
gaven. Astrid Bilden er leder for foren-
ingen, og hun stod for overrekkelsen. 
Leder av Gran/Tingelstad menighets-
råd, Bjørn Ulset, sa at det var en stor 
glede å kunne ta imot en slik gave.  
Grinakervev har utført alt arbeidet 
med veving og omsøm til ferdig løper. 
Midtpartiet av en stor duk ble sydd 
om til en lang løper og stoffet på hver 
side har gitt materiell til 10 dåpsklu-
ter. Løperen vil bli trygt oppbevart på 
Hadeland Folkemuseum om vinteren.                                                                                                                 
Kirkebladet vil på vegne av menighe-
ten takke hjertelig for gaven.    

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Åge Lindal, kirketjener, holder kalken, oblatene og blomstene mens Astrid Bilden, 
Daniel Håkegård, sokneprest i Gran/Tingelstad og Bjørn Ulset legger den nye 
løperen på alteret. 

Mariakirken var, tradisjonen tro, 
vakkert pyntet til olsokgudstje-
nesten. Deltakerne fikk høre mye 
historikk om vår kristne kulturarv, 
men også oppleve det kristne fel-
lesskapet i en nesten fullsatt kirke.  
 Tekst og foto: 

Anne-Lise Mellum   

Ofringer i brandbu menighet
12. mai-11. august 2019

Barne- og ungd. kantori kr 1.850,-
Menighetsarbeidet kr 1.212,-
NMS-prosjektet 
(Thailand)  kr 1.483,-
i alt takkes det for kr 4.545,-

Ofringer i bjoneroa menighet
12. mai-11. august 2019

Redd Barna  kr 2.269,-
Konfirmantarbeidet kr    698,-
i alt takkes det for kr 2.967,-

Liten forsamling med vakkert orgelspill 
fra Iver Olav Erstad og med Dagfinn 
prest. Avsluttet friluftsmessen i Stilla 
Elvepark, søndag 11. august med 
kaffe og kake. (Tekst/foto: Hans Olav 
Tokerud.)

dagfinn Magnus har stilt spørsmål 
til avtroppende menighetsrådsmed-
lemmer i brandbu sokn. 
1.  Hva er det viktigste og mest me-

ningsfulle du har vært med på i din 
periode i menighetsrådet?

2.  Hva mener du bør være det viktigste 
satsningsområdet for menigheten 
fremover?

Kari dæhlen, medlem i 4 år.
1. Det verste var vel å oppleve hvor lite 
jeg visste om det rent organisatoriske 
ved driften av menigheten. Hva det 
innebar av plikter og ansvar.

Det fineste var å bli kjent med de 
ulike yrkesgruppene, hva de står for og 
hvor lett det var å finne både fellesskap 
og vennskap.

Ikke minst har jeg i disse 4 årene 
lært å kjenne min egen barnetro og å 
kunne ta imot nattverden uten å kjenne 
sjenanse.
2. Kirkens viktigste oppgave fremover 
vil være å komme i enda bedre dialog 
med barn og unge. Å møte dem i sam-
linger, kor, kurs og samtalegudstjenes-
ter hvor svarene på deres spørsmål 
ikke er gitt.

Oppgradere julaftensmessene, ba-
sere gudstjenestene mer på sang og 
musikk som kan resultere i smil, jubel 
og samspill mellom aldersgruppene.

Harry Smerud, medlem i 8 år.
1. Det tristeste var at kirke og stat ble 

skilt. Det tror jeg ikke er bra for noen 
av partene.

Jeg har lært mye om menighetsar-
beid og funksjoner jeg ikke visste noe 
om fra før. Samarbeidet i rådet har 
vært godt. Mye fine folk som er frivilli-
ge på grasrota.
2.  Vi trenger å få engasjert yngre folk 
til rådet. Det blir lett litt mye gamlinger 
(sier en som er over 80!). Barn og unge 
må være et satsningsområde. Lite 
kristendomsundervisning i skolen fører 
til at trosopplæringen må styrkes enda 
mer. Dette er vårt ansvar som kirke.

roald bråthen, til sammen 24 år 
over flere perioder i Mr.
1. Vi har fått pusset opp Kirkestua på 
Nes og det er blitt et flott samlingssted 
for unge og eldre. 

Det å være kirkevert og ta imot 
kirkefolket om søndagene har vært 
givende. Det er viktig å få folk til å føle 
seg velkommen i kirka si.
2. Viktig å få menneskene i menighe-
ten til å bruke kirka si. Den er deres og 
skal være åpen for alle. Derfor må dens 
budskap og gudstjenesteform være 
aktuell og relevant for folks hverdag. 
Menighetsrådet har ansvaret for at 
kirkens hus og tjenester i den lokale 
menighet drives og utvikles slik at alle 
dens medlemmer og søkende men-
nesker kan kjenne seg hjemme sin 
kirke.

Glimt fra den store konfirmasjons-
helga i Nes kirke i slutten av august. 
Flotte konfirmanter, et nydelig vær 
og en fullsatt kirke på to konfirma-
sjonsgudstjenester gjorde søndagen 
til en festdag. (Foto: Jenni, Jenserud 
Foto.)

Takker for seg i menighetsrådet! 

Konfirmantene på den 
store dagen i juni. Fra 
venstre ser vi Vegard 
Ørpen Jacobsen, Vilde 
Helene Bålerud, Kaisa 
Sevaldhullet Hansen og 
Anders Ørpen Jacobsen. 
Bak fra venstre Emil 
Johnsrud Vestby, sokne-
prest Dagfinn Magnus og 
Nketiah Johnson Adum. 
(Foto Jenni, Jenserud 
Foto.) 

Årets konfirmanter i Bjoneroa

kjøp  
lodd!

støtt årets  
menighets- 

lotterier
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trosoPPlÆringMoen/ål

Moen/Ål menighetsråd: Leder Anne-Berit Holden · Tlf. 922 36 168 · Mail: abholden@online.no 

tekst og foto: Knut bøe.

Ofringer i Moen/Ål menighet
12. mai-11. august 2019

Redd Barna  kr   1.776,- 
Menighetsarbeidet kr   8.044,-
Konfirmantarbeidet kr 14.561,- 
Kirkebladet  kr   5.707,-
NMS-prosjektet  kr   4.951,-
Sjømannskirken  kr  3.577,- 
i alt takkes det for kr 38.616,-

TROSOPPLÆRING
September
Søndag 15.
Potetfestivalgudstjeneste,  
stort barnekor. 
Dans av ungdommer fra  
Hekta/MiLK.

torsdag 26.  
«Takk for maten», 
samling m/middag for store  
og små, i Moen kirke  
kl. 17-19.

Oktober
Mandag 7.  
Babysang, oppstart. 
Hver mandag frem til 25/11.

November
Fredag 1.
 Julespill-øvelse for elever  
på Moen skole 
(hver fredag etter skolen).

lørdag 16.  
 Juleverksted, 1.-7. klasse  
på Jaren Misjonshus.

Søndag 24.  
 4-, 5- og 6-årsbok  
i Sørum kirke.

desember
Søndag 1. 
 4-årsbok. Moen og Nes kirke.

Søndag 8. 
 4-årsbok. Grymyr og Ål kirke.

Mer iNFO
kirken.no/gran

line Cecilie børresen: 
474 56 688/ 
lb499@kirken.no

Kragerø 2019
HEKTA har også i år arrangert konfirmantleir i Kragerø. 
En gjeng konfirmanter fra Gran har deltatt på Teen 
Camp 3.-9. august. Teen Camp er en ledertreningsleir, 
hvor ungdommene har fått god undervisning blandet 
med fart og spenning, mye god musikk og fått nye 
venner. Ungdommene sier selv at de godt kan tenke 
seg å bli ungdomsledere videre i Hekta. 

Ungdommene er også med på MiLK- kurs dette året, 
hjemme på Gran, sammen med flere 15-16 åringer. 
Her skal vi samles vi 4 fredagskvelder denne høsten. 
Ungdommene skal i tillegg ha praksis i forskjellige 
aktiviteter for barn og unge i kirkene våre i Gran 
denne høsten/vinteren. 

I høstferien skal mange av ungdommene til 
Alicante-området i Spania og besøke et MiLK-kurs 
i Sjømannskirken. 

Har du lyst til å være med på Hekta eller MiLK 
ta kontakt med oss i kirken.

Barneklubben er en gjeng med barn 
og foreldre/besteforeldre som møtes 
annenhver torsdag, oddetallsuker, i 
Moen kirkestue. Vi har plass til flere! 
Første gang i høst er 29. august. Den-
ne høsten skal vi prøve noe nytt og 
spennende, felles middag kl. 17.00-
17.45. Middagen koster kr 30 for hver, 
maks 100 kroner for en familie. Vi tar 
selvfølgelig Vipps.

Deretter blir det vanlig barneklubb 
etter maten. Vi er ferdige til kl. 19.00.Vi 
synger, leker og hører fortellinger fra 
bibelen. Dette er en hyggelig aktivitet 
som passer for hele familien. Hver 
gang samler vi inn litt penger til en 
søndagsskole i India også er det utlod-
ning med morsomme premier. 

Småbarnssang blir det de torsdagene 
når det ikke er barneklubb. Dette blir 
en mini-korøvelse for alle som er ekstra 
glad i å synge! Det skal være for deg 
som er 3 år eller eldre. Vi skal: leke, 
danse, synge, spise frukt og tulle og 
tøyse. Torsdager kl. 18-19 i partalls-
uker, oppstart 5. september.
Har du spørsmål, kontakt
Line Cecilie Børresen.
Tlf: 47456688/ LB499@kirken.no

i Moen 
kirkestue

Vi i Menighetsrådet er glad for at «gam-
leprosten vår», Hans Erik Raustøl, er 
villig til å ha temasamlinger i Ål kirke 
også denne høsten. Det blir to sam-
linger: 
Mandag 7. oktober og mandag 4. no-
vember, altså første mandag i oktober 
og første mandag i november. 
begge ganger kl. 19.00, med musi-
kalske innslag.
7. oktober blir temaet «Guds billedbok 
- om lignelser og andre fortellinger». 
4. november er temaet «Bridge over 
troubled water».
Det ligger til rette for mange spen-
nende tanker. Vi gleder oss. Og kirken 
er åpen for ALLE!

Tekst og foto: Anne-Berit Holden

Temasamlinger i Ål kirke høsten 2019

kunstneren jørund 
seljestad laget maleriet 
i ål-kirka, men hvem ga 
kunstverket til kirka?
Vi har fått svaret på hvem kunstneren 
er, det er Jørund Seljestad (1934 
-1991). Seljestad vokste opp i Eides-
dalen i Odda, og bodde store deler 
av livet i Stavern. Han er av noen 
omtalt som å være «god som Edvard 
Munch», litt av en attest! Men maleriet 
i Ål-kirka er stort, se selv.

Nå er spørsmålet: hvordan kom 
maleriet til Ål-kirka, som gave, og i 
tilfelle fra hvem? 

Tekst/foto: Knut Bøe

Presentasjon i kirka av det 
nye menighetsrådet 
Det nye menighetsrådet er valgt. Vi 
gratulerer med valget og takker dere 
som vil stille opp i slike viktige verv!
Det tas sikte på å presentere dette 
menighetsrådet i Moen kirke 10.no-
vember. Og senere, trolig på nyåret, 
kommer sannsynligvis en presenta-
sjon i Ål-kirka også.

ål kirke fikk i sommer ny 
maling og ser kjempefin ut
Det er alltid et stort løft, økonomisk og 
annet ressursmessig, å male kirkene 
våre. Nå ligger altså Ål-kirka der nymalt 
og fin, til glede for så mange, samtidig 
som en viktig del av vedlikeholdet av 
bygningen.  
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diakonislekters gang

Gran kirkelige fellesråd: Leder Knut Lehre · Tlf. 901 11 095 · Mail: knut@nysetvegen.com 

 

dØPte    
Mariakirken:
Johannes Orheim-Michelsen

Nikolaikirken:
Henrik Eggen

Grymyr kirke:
Johanna Borud 
Ola Heggen Henriksen 
Hermine Rækken Mellemstuen 

St. Petri kirke:
Helga Oline Nilsen-Sæthre
Lisa Teigen Høghaug
Ola Kjensberg-Hoff

Nes kirke:
Ingeborg Swärd Fremmersvik 
Pauline Swärd Fremmersvik 
Filip Martinius Hidem Ødegård 
Mia Monsen Stenberg 
Edvard Løvbrøtte Fegri 
Mie Othilie Schulz Støkke
Mia Sletmoen Morstad

Moen kirke:
Jørn-Alfred Cepulis Håvelsrud
Jens Kristian Pamplona Skarstad
Peder Munkelien Solsrud
Fransine Dahlen Nilsen 
Benjamin Brenna Fremstad
Jakob Sørlie Kaastad
Emil Granheim Eidsand

Ål kirke:
Oliver Kjella Dahl
Kaja Belteren Sørbekk
Theodor Hamar Jonsebråten

ViGde
Mariakirken:
Line Støen Thoresen og 
Bendik Støen Thoresen 

Klara Elvira Risebrobakken og 
Anders Risebrobakken
Kine Ulla Orheim og 
Anders Michelsen
Kristin Bjerkerud og 
Anders Morstad

Nikolaikirken:
Tone Kathrine Kverndal og 
Rune Langbråten 
Anna Christine Collett og 
Magnus Coll Kjølmoen
Madelen Skogstad og Fredrik Dynna 
Thekla Christine Mariama Tysland 
og Erlend Haugland Næs 
Helen Grace Pamplona Skarstad 
og Per Arne Skarstad
Louise-Kristine Sæther Kammerud 
og Ole Guldbrand Kammerud 
Karoline Marie Fet og 
Hans-Inge Myrdahl 
Marthe Mari Knarud og 
Lars Jørgen Rød Sjuve

St. Petri kirke:
Liv Cathrine Tygsett Smerud og 
Lars Aune Flatmo

Nes kirke:
Martine Taaje og 
Lars Marius Westad Stuen 
Elin Aurstad og Thor Granli 
Andrea Sæterhagen Sundby og 
Thomas Sæterhagen Sundby
Annie Reidem og 
Andrea Bræck Jakobsen 
Stine Tuft Jakobsen og 
Steffen Pedersen 
Anne Lise Skogli og 
Tom Daniel Smedsrud-Sandsengen

Ål kirke:
Line Hagerup og 
Thomas Gabrielsen

JOrdFeStede 
Nikolaikirken:
Ole Edvard Herberg
Magne Wien
Jorun Marie Lunder

Mariakirken:
Inge Prestkvern

Tingelstad kirke:
Unni Stuve
Olav Rækstad

Nes kirke:
Inger Grete Kværn
Kevin Løvbrøtte Grefsrud
Hedvig Andreassen
Gyrid Bakken
Marit Linstad Grønnæss
Bjørg Maria Ruyter
Ingrid Otilie Berven
Line Annesdatter Thomassen
Kari Tordis Gulbrandsen

Sørum kirke:
Else Bjone
Gunvor Sæthren
Magne Sevaldrud
Vigdis Sørli

Moen kirke:
Leif Karlsen
Olav Sæthren
Aslaug Tora Andersen
Sverre Andreas Larsen
Magna Syversen

Ål kirke:
Ellen Margrethe Linstad
Magne Bækkeli
Anders Grini
Anne Sofie Bratvold Langseth
Jon Odd Borgedahl
Marthe Johansen
Torbjørn Rognstadbråten
Eva Hognestad

Slekters gang

brandbu sokn: 124097
bjoneroa sokn: 123793
Gran/tingelstad sokn: 124082
Moen/Ål sokn: 123626

Her kan du betale med Vipps til takkoffer 
og billetter til konserter/arr. i Kirken i Gran.

Gi en gave til Kirkebladet!
Bankkonto nr. 2020 31 00141 • Vipps 558053

Marianne Sagbakken fra Jaren har tak-
ket ja til vikariatet som diakon i Gran i 
perioden 1. oktober til 30. juni 2020. 

Marianne er 33 år, har en bachelor 
i «musikk, menighet og ledelse» og er 
i ferd med å gjøre ferdig sin diakonut-
danning. Hun kommer til å jobbe i 80 % 
for samtidig å fullføre utdanningen.  Av 
denne grunn, får hun ikke samme mulig-
het til husbesøk og individuelle samtaler 
som man har i en 100 % stilling, men 
hun vil følge opp kontakten med syke-
hjem og institusjoner, formiddagstreff og 
Hvilepuls, samt sorgarbeid og kontakt 
med frivillige medarbeidere. 

Ta gjerne kontakt med Marianne på 
tlf. 464 25 108, en glad og god trubadur! 

Hilsen Ruth Kari diakon

Diakonvikar på plass  
fra 1. oktober 

tingelstad eldretreff og brand-
bu & røykenvik formiddagstreff 
blir til brandbu og tingelstad 
formiddagstreff
Vi starter opp på Trivselshuset i Brua for 
å møtes midt mellom Tingelstad og Røy-
kenvik/Nes. I Brua er det også mange flere 
som har gangavstand fra der de bor og let-
tere kan være med, samtidig som vi håper 
de fra Tingelstad og nordre del av Brandbu 
har mulighet for buss eller samkjøring. 

Alle som ønsker et nytt møtested og et 
fellesskap å være med i en dag i måneden, 
er hjertelig velkommen!

Menighetenes diakoner i Brandbu og 
Tingelstad står ansvarlige for dette treffet, i 
samarbeid med frivillige medhjelpere. Ruth 
Kari står for det første treffet i september, 
og i oktober overtar Marianne Sagbakken 
- og gleder seg alt til å komme i gang! 

Treffene vil bestå av mat, prat, utlodning, 
ord til ettertanke, sang og musikk og varer 
i ca. 2 timer.

VELKOMMEN til Sørstua på Trivsels-
huset onsdag 25. september kl. 12!

Her i kommunen har vi to menighetslotterier; et eget 
i Bjoneroa og et felles for menighetene i Brandbu, 
Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Folk flest er veldig po-
sitive til å støtte opp om det lokale menighetslotteriet. 
På begge lotteriene er det flotte gevinstlister, med 
alt fra gavekort på flere tusen kroner, ferieturer for 
hele familien, saueskinn, spekepølser til snippduker. 

Menighetslotteriet i bjoneroa
- Innbyggerne i Bjoneroa og omegn er alltid flinke til 
å støtte opp om lotteriet, sier lotteriansvarlig Heidi 
Sæthren, som sammen med Hans Olav Tokerud 
holder i tømmene for lotteriet. De retter en takk til alle 
som har sponset lotteriet med annonse og gevinster. 
Lotteriet har salgsperiode fra 1. september til 1. ok-
tober. Trekningen skjer 1. oktober. 

Hilsen Bjoneroa menighetsråd

Menighetslotteriet i Gran
Startskuddet gikk 2. september og salgsperioden va-
rer til 20. oktober. - Også i år kan vi friste med mange 
flotte gevinster, så takk til de som har gitt gevinster 
eller på annen måte har sponset lotteriet.

At dere kjøper lodd betyr mye for muligheten til å 
drive barne- og ungdomsarbeidet.

Ha gjerne kontantene klare, men som i fjor, har 
dere også muligheten til å betale med Vipps.

Trekningen skjer 21. oktober og alle vinnere til-
skrives. Det oppfordres også til ikke å kaste loddene 
– kanskje er du en av de heldige som vinner!

Hilsen menighetene i Brandbu, 
Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Har det ikke vært noen loddselger innom deg, og 
du har lyst til å kjøpe lodd?
Da ber vi deg kontakte kirkekontoret ved Grete Sol-
heim på tlf. 61 33 52 05 eller en i menighetsrådet ditt.   

Klare for årets menighetslotterier!

Fellesrådet

Marianne Sagbakken. Foto: Privat.
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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 
En hyggelig samlingsstund i Moen 
kirkestue hver mandag kl. 12.00-
13.30.  8 ukers kurs, åpent for alle. 
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

SMÅbarNSSaNG
Torsdager i partallsuker kl. 18.00-
19.00 i Moen kirkestue. Mini-korøvel-
se for alle barn fra 3 år. Lek, dansing, 
sang, spise frukt og tull og tøys! 
Kontakt: Line C. Børresen, 
tlf. 474 56 688/lb499@kirken.no.

barNeKlUbbeN i MOeN 
KirKeStUe 
Torsdag i oddetallsuker kl. 17.00-
19.00. Alder: Fra 0 år og oppover. 
Sang, lek, felles middag for familien. 
Innsamling til søndagsskole i India. 
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.

bJONerOa – KOrMiX 
Alder: Fra 1.-10.trinn. Øvelse tors-
dager kl 14.15-15.30 i Sørum kirke. 
Kontakt: Marit Wesenberg, 
tlf. 995 87 373.

HVilePUlS
Moen kirke kl. 19.00. Suppe i kirke-
stua kl. 18.00. En samling med tid til 
ettertanke. Første onsdag i måneden.  
Kontakt: Diakon Ruth Kari Sørums-
hagen (til 1. okt.)/Marianne Sagbak-
ken (etter 1. okt.) tlf. 464 25 018.  

teMaKVelder   
Ål kirke mandag 7. okt – «Guds bil-
ledbok - om lignelser og andre fortel-
linger» og mandag 4. nov - «Bridge 
over troubled water» (kl. 19.00). 
Kveldssamlinger for tvilende og tro-
ende ved Hans Erik Raustøl. 
Musikalske innslag.  

Kontakt: Anne-Berit Holden,
tlf. 922 36 168. 

VaFFeltreFF’N JareN 
Sted: Rådhusvegen 1, tirsdager kl. 
15.00-17.00. Kontakt: Diakon Ruth 
Kari Sørumshagen (til 1. okt.)/
Marianne Sagbakken (etter 1. okt.) 
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 Vøi-
en, tlf. 951 55 714, Tingelstad eldre 
misjonsforening: Åshild Anmarkrud, 
tlf. 909 89 720, Vassendmisjonen: 
Anne Berit Holden, tlf. 922 36 168.  
Normisjon - «Familiemisjonen»: 
Marta Vøien, tlf. 951 55 714. 

FOrMiDDaGS/eLDreTreFF 
Velkommen der det måtte passe! 
Brandbu og Røykenvik formiddags-
treff blir til brandbu og tingelstad 
formiddagstreff. Siste onsdag i sep-
tember kl. 12.00 i på Trivselshuset i 
Brua. Kontakt: Diakon Ruth Kari Sør-
umshagen (til 1. okt.)/
Marianne Sagbakken (etter 1. okt.) 
tlf. 464 25 018. 

Onsdagstreffet bjoneroa: På Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00 
i partallsuker. 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 lysglimt: Vel-
kommen til møter med sang, tale og 
innsamling til prosjektaktiviteter. 
Kontaktperson: Åge Bjerke, 
tlf.  922 86 091.
SøndagsliV, Jaren Misjonshus: 
Annenhver søndag kl. 16.30 (par-
tallsuker). Gudstjeneste for hele fa-
milien. Eget opplegg for barna. Sam-
lingen avsluttes med et måltid. Se 
Jaren misjonshus sin FB-side for mer 
info. Kontakt: Ellinor T. Haldorsen, 

Fra venstre ser vi Karin 
Hansen Bøe, Line C. Bør-
resen, Alvhild Skråmestø 
Myrdal, Lise Holter Båle-
rud og Anne Okkenhaug 
Bentsen i ferd med å plan-
legge høstens aktiviteter 
for Barneklubben i Moen. 
Skal det prøves noe nytt?  
Høstens nyhet er å ser-
vere varm mat, slik at det 
ikke blir så travelt for små-
barnsforeldre å komme. 
  Barneklubben i Moen 
møtes annenhver torsdag 
og holder til i kirkestua i 

Moen. Alle barn er velkomne, og det er greit å ha 
med en voksen som er der sammen med barna. Det 
gir god trygghet for barna. (Tekst: Alvhild S. Myrdal/
foto: Knut Bøe). 

lørdag 2. november
• Nikolaikirken kl. 16.00.
• Moen kirke kl. 16.00.

Søndag 3. november 
• tingelstad kirke kl. 11.00.
• Nes kirke kl. 11.00. 
• Ål kirke kl. 11.00.
• Grymyr kirke kl. 17.00.
• Sørum kirke kl. 17.00. 

det inviteres til 
enkel kirkekaffe
etter 
gudstjenestene.

allehelgensmesser
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Kirkebladet
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
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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
22. september – 15.s. i treenighetstiden. Joh 15, 9-12
Tingelstad  kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård. 
 Offer: Diakoniarbeidet

Moen kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe. 
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: Konfirmantarbeidet

Fredag 27. september
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste

29. september - 16.s. i treenighetstiden. Matt 11, 16-19
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
 50-års konfirmanter. Offer: Bibel for barn.

Nes kl. 11.00 Høsttakkefest. William Bøhler.
 Offer: Menighetsarbeidet

Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
 50-års konfirmanter. 
 Offer: Diakoniarbeidet.

6. oktober - 17.s. i treenighetstiden. Mark 5, 35-43
Grymyr kl. 11.00. Høsttakkefest. Håkegård. 
 Offer: «Åpne dører».

Sørum kl. 17.00. Høsttakkefest. Magnus
 50-års konfirmanter. 
 Offer: Menighetsarbeidet.

13. oktober - 18.s. i treenighetstiden. Mark 1, 40-45
Tingelstad kl. 11.00. Gudstjeneste. Helland
 50-års konfirmanter. Offer: Bibel for barn.

Moen kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 50-års konfirmanter. 
 Offer: Diakoniarbeidet.

20. oktober – 19.s. i treenighetstiden. Luk 9, 57-62 
Nes kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 50-års konfirmanter. Offer: Diakoniarbeidet.

Ål kl. 11.00. Høsttakkefest. Bøe.
 Offer: TV-aksjonen «CARE».

Nikolaikirken kl. 18.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Offer: TV-aksjonen «CARE».

Fredag 25. oktober
Røysum kapell kl. 15.00. Gudstjeneste.

27. oktober – Bots- og bønnedag. Luk 15, 11-32
Tingelstad kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Håkegård.
 Misjon og Tårnagenter. 
 Offer: NMS-prosjektet.

Lørdag 2. november
Nikolaikirken kl. 16.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Moen  kl. 16.00. Allehelgensgudstjeneste. Bøe.

3. november – allehelgensdag. Joh 11, 19-27
Tingelstad kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.

Nes kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Magnus.

Ål kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Bøe.
 Offer: Menighetsarbeidet.

Grymyr kl. 17.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.

Sørum kl. 17.00. Allehelgensgudstjeneste. Magnus.

10. november – 22.s. i treenighetstiden. Luk 10, 25-37
Moen kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: NMS-prosjektet.

17. november – 23. s. i treenighetstiden. Matt 24, 35-44
Nikolaikirken kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Konfirmantarbeidet.

Nes kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Offer: Kirkemusikk.

24. november – Domssøndag/Kristi kongedag. 
Joh 9, 39-41

Grymyr kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.   
Ål kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: NMS-prosjektet.

Sørum kl. 17.00. Lysmesse. Magnus.
 4, 5 og 6-årsbok.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Fredag 29. november
Røysum kapell kl. 15.00. Gudstjeneste.

1. desember – 1.s. i adventstiden. Matt 21, 1-11
Nes kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Magnus
 4-års bok.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Moen kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
 4-års bok.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Tingelstad kl. 18.00. Lysmesse. Håkegård, Magnus, Bøe.
 Offer: Stefanusalliansen.

Neste Kirkebladet kommer ca. 20. november.


