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JULEANDAKT 2020

Et barn er født i Betlehem

Av Anne-Lise Mellum

Se alltid lyst på livet
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Juleandakt

Forsidebilde: Liv Randi Vindorum har malt ikonet på forsiden, som viser 
Juleevangeliet – fortellingen om Jesu fødsel (Lukas 2:1-20). Den eldste 
malemåten er brukt med eggeplomme, fargepulver og vatn på treplate.

Den første snødagen er kommet og 
jeg er på vei til jobb. Vått og grått og 
fargeløst er det og fryktelig lenge til 
våren. Eneste trøsta er at vinterdek-
kene er på i tide, men ellers hadde 
det vært mest fristende å dra dyna 
godt over hodet og bli der den dagen. 
Radioen står på og så kommer san-
nelig Lillebjørn Nilsen settende med 
sin lystige Se alltid lyst på livet... Og 
det rett etter nyhetene om nedbren-
ning av jordas regnskoger og Trumps 
siste eskapader, samtidig som vi går i 
store ringer rundt hverandre og frykter 
coronavirus i enhver sving. Jeg er 
kommet dit i livet at jeg tar meg i å 
hoppe over elendighetsbeskrivelsene 
i avisene, det blir liksom litt for mye 
av det!

Men Lillebjørn fortsetter like ufor-
trødent ...og barnetro er viktig, ellers 
blir`e trist… Det er muligens tatt litt ut 
av sammenhengen, men det slår meg 
at han kan ha et poeng her. Barnetro 
kan være så mangt, og for meg arter 
den seg gjerne ved at det dukker 
opp bilder i hodet mitt. Fortellinger 

fra søndagsskolen, bøker jeg leste, 
godnattsang ved sengekanten, bi-
belhistorie på skolen. Og ikke minst 
julefortellingen, vakker og trygg med 
englesang om fred på jord, og om en 
glede som skal vederfares alt folk. Det 
hadde faktisk blitt ganske trist uten 
denne ballasten!

Se alltid lyst på livet… Kanskje 
det er en påminnelse vi skal ta med 
oss inn i den mørkeste tida og inn i 
jula. Vi oppfordrer gjerne våre lesere 
til å ta en ekstra kikk på Kirkebladets 
forside denne gangen. Det er ikke 
vanskelig å finne de lyse sidene ved 
Liv Randi Vindorums vakre ikonmaleri. 
Og så kan vi la dette bildet få god 
plass i våre hoder og tanker, og dytte 
litt elendighet til side for ei stund. 
Dessuten lar jeg meg oppmuntre av 
Lillebjørns strofe i samme vise: 

Vintern gikk som vanlig, det vakke 
mange fuglene som sang. Likevel tror 
jeg at våren vil prøve seg nok en gang!

God advent og julehøytid ønsker vi 
alle våre lesere!

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

NORSK SALMEBOK NR. 27

t barn er født i Betlehem, i Betlehem.                                                                                                          
Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja! (1. vers)

En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn,                                                                                           
og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja! (2. vers)

E
Når folk i Spania ønsker hverandre «God jul», sier de «Feliz navidad». Julehilsenen henspiller språklig på 
gledelig fødsel. Innholdet i det spanske juleønsket er vakkert og direkte knyttet til juleevangeliet.    
Salmen om barnet som ble født i Betlehem, er gammel. Den eldste latinske teksten er fra begynnelsen av 
1300-tallet. Nikolai F.S. Grundtvig gjendiktet salmen til dansk i 1820. Melodien var opprinnelig gregoriansk. 
I dag bruker vi helst melodien til Ludvig M. Lindeman fra 1870.

Har du sett lyset fra et nyfødt lite 
menneskebarn? Sett øynenes lys og 
hjertets jevne slag? Kjent hvordan ditt 
eget hjerte banker av kjærlighet og du 
blir berørt av det vesle barnet som gir, 
bare ved å være til.  Du har kanskje 
også opplevd hvordan møtet med den 
vesle gir retning, for en håpets veg inn 
mot framtida. 

Det siste året har vært, og er pre-
get, av Covid-19. Mange har kjent på 
uro, ja også frykt og angst for dagen i 
dag, og morgendagen. Alle lurer vi på 
hvordan framtida vil bli. 

Det har vært vanskelig å holde av-
stand. Særlig krevende har det vært 
for dem som har vært på sykehus 
og ulike helseinstitusjoner, og deres 
nærmeste. Å ikke kunne ha besøk gir 
både en følelse av ensomhet og sorg. 

Hverdagen med covid-19 viser oss 
hvor sammensatt livet er. Vi har fått en 
djup erfaring og erkjennelse av at vårt 
felles ståsted er livets sårbarhet. 

Jeg tenkte på dette da det var kir-
kejubileum i Tingelstad gamle kirke, 
St. Petri nå i sommer. Der er det en 
kopi av det gamle alterfrontalet, med 
Himmeldronninga. Maria med krone 
og barnet i hendene. Barnet stryker 
sin mor ømt på kinnet og sier slik at 
Gud, kom med nåde og kjærlighet. 

Fra Maria på alterfrontalet i St Petri, 
dirrer sangen om tro, mot og tydelig-
het på Guds vilje om rett og rettferdig-

het. Når alle har samme Skaper og 
opphav så har vi også medansvar for 
hverandre, i det nære men også ute 
i verden. 

Å følge etter det lille barnet som vi 
feirer i jula, er å våge å gå inn i nye 
ukjente landskap, ut fra evangeliets 
grensesprengende kraft til å åpne 
livets kilder og framtidshåp for alle 
mennesker.

Gud kommer til jorda vår som et 
lite barn, og kanskje er det nettopp 
fordi Gud vet hva det er å være liten, 
at Gud også vet hva oppgjør med 
ødeleggelse er. 

Sammen med mennesker over hele 
jorda, hører vi, og lever vi, i juletonen 

som har klangbunn av eksistensiell 
ensomhet. Lindringa kommer som 
glimt av å høre til i noe som er stort, 
større enn oss sjøl.

Vi aner, gjenkjenner og tror på Je-
susbarnets livgivende og trøstefulle 
nærvær midt iblant oss. Kristi kjærlige 
lys holder oss fast, i sannhet og håp 
for livet her og i evigheters evighet.  
Sammen med folk over hele verden 
synger vi derfor om fred på jorden, 
om barnet som er født og håpets lys 
som er oss gitt. 

Velsignet julehøytid ønskes dere 
alle!

Solveig Fiske
Hamarbiskop

Rekonstruksjon av alterfrontalet i gamle Tingelstad kirke/St. Petri 2012. 
(Foto: Mårten Teigen, KHM).

Vi møtes til dekket bord kl. 15.30 i 
Moen kirkestue. Vi samles i kirke-
stua etter gudstjenesten kl. 14.30. 
Der sitter vi med god avstand til 
hverandre mens vi spiser og hyg-
ger oss. 

Med tanke på smittevern, blir 
samlingen noe kortere i år enn el-
lers. Vi legger opp til faste plasser 
ved bordene der man blir sittende 
så lenge man ønsker å være til 
stede.

Det blir tradisjonell julemat fra 
Hadeland, med svineribbe og sur-
kål, medisterkaker og julepølse, og 
sjølsagt deilig riskrem med kaffe til 
dessert.

Vertskap blir Kari Støen Kleppe 
og Ruth Kari Sørumshagen.
Meld deg på innen mandag 14. 
desember til:
Ruth Kari diakon, tlf. 464 25 018, 
e-post: rs352@kirken.no. 
Eller ring kirkekontoret: 61 33 52 05. 

Foto: Ruth Kari Sørumshagen. 

til julekveldsmiddag til julekveldsmiddag 
og hygge!og hygge!

VelkommenVelkommen
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DÅPSTRADISJONER DÅPSTRADISJONER – OG SALME

Midt ute i det rike kultur-
landskapet på Askimlandet, 
ligger et rødt hus og lyser 
opp i høstmørket og snøvæ-
ret som er like om hjørnet. 
Ann Therese Ekeren Skari 
kommer ruslende opp fra 
hovedhuset på gården som 
har vært i familiens eie gjen-
nom fire generasjoner. I det-
te røde huset har hun klart å 
skape seg en arbeidsplass 
og har bygd opp et museum 
og møtested for mennesker 
med sans for godt, gammelt 
håndverk.

Det begynte med noen metallkniplin-
ger, et håndverk de færreste bedriver. 
Ann Therese hadde behov for å bruke 
dette håndarbeidet til noe fornuftig, 
og endte opp med å begynne å sy og 
produsere dåpskjoler hvor kniplingene 
fikk sin velfortjente plass. Dermed var 
det hele i gang. 52-åringen driver sy-
stue og lager de vakreste dåpskjoler 
og luer man kan tenke seg. Hun stop-
pet ikke der, men har latt dåpskjoler 
og tradisjoner rundt dåp, få sitt eget 
museum. Her finner vi dåpstekstiler 
som gjenspeiler ulike tradisjoner, tek-
nikker og tidsperioder sammen med 
bilder og ulike effekter i en skjønn 
forening. For denne innsatsen har hun 
blitt tildelt Norsk Kulturarvs utmerkelse 
Olavsrosa for bevaring av den tekstile 
kulturarven.

Dåpen er dypt forankret i den kristne 
kulturen og har sikkert hatt mange 
ulike uttrykk og tradisjoner knyttet til 
seg gjennom de totusen årene den har 
eksistert. Vi har en helt klar forestilling 
om hvordan en dåpskjole skal se ut og 
det er knyttet mange følelser til denne 
kjolen. Mange familier kan skilte med 
egne kjoler som er blitt brukt av flere 
slektsledd og mange fører med seg en 
historie om en oldemor som sirlig har 
brodert eller som gjorde om sin egen 
brudekjole til familiens arvestykke. 

Ann Therese opplever at dåpskjolen 
på mange måter blir et sterkt symbol 
for menneskers ønske om å høre til. 
Høre til i en slekt, men også å høre til 
i et trosfellesskap som betyr trygghet 

og ramme rundt det lille barnet som 
er kommet inn i familien. Også når det 
nyfødte barnet av ulike årsaker ikke 
er rustet for videre liv, kan nøddåpen 
oppleves som en trygghet og håp om 
at barnet ligger i gode hender. Ann 
Therese forteller at hun har opplevd 
familier som er kommet med små bar-
neklær som er blitt brukt ved nøddåp 
og som de nå ønsker skal bli en del av 
en ny dåpskjole. – Da jobber jeg med 
litt ekstra alvor, sier hun ettertenksomt.

Vi skal ikke så langt tilbake i tid før 
det var helt uhørt å ta med seg nyfødte 
ut av huset før det var døpt. Barna var 

som regel ikke mange ukene gamle 
før de ble båret til kirka. Dette fortel-
ler noe om alvoret som var knyttet til 
dåpen, men gjør også at mange eldre 
dåpskjoler er forholdsvis små og kan 
være vanskelig å bruke for de større 
barna i dagens tradisjon. 

I tillegg til systue, butikkutsalg og 
museum, rommer bygningen også et 
stort rom som brukes til utstillinger, 
kafé og utleie for ulike arrangementer. 
Her oser det av gammel historie og 
lukta av hjembakt kringle sitter nær-
mest i veggene. – Ja, jeg får mange til-
bakemeldinger om at her er det godt å 

Tradisjonen tro…….
Tekst/foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Ann Therese med utmerkelsen Olavsrosa bak seg på veggen av Sysselgården.  

være, smiler Ann Therese. Hun kan 
ikke la være å bli overrasket over at 
folk faller i staver over vanlig gjær-
bakst eller hverdagslig lørdagsgrøt. 
Det er jo bare snakk om å ta vare på 
helt enkle tradisjoner og videreføre 
disse til ungene våre, mener hun.

Jula er viktig for familien Skari. I 
førjulstida inviteres det til juleverk-
sted i storstua og da er det ikke 
snakk om dorullnisser og glanspa-
pir, men grundig arbeid med nål og 
tråd og produkt som man med gle-
de kan ta fram i mange juler videre. 

Til jul kommer alle de fire mer eller 
mindre voksne guttene hjem til mors 
hjemmebakte julekaker som smaker 
aller best med iskald mjølk. Vegger 
og tak er nyvasket og det tennes 
lys i stuer og rom. Selve jula er tid 
for ro og fellesskap før den ryddes 
ut og et nytt år med blanke ark og 
nye ideer og prosjekter tar form. Og 
Ann Therese er ikke redd for å finne 
stadig nye oppgaver hvor hun kan 
få utløp for skaperglede og gjøre 
nytte av lærdom nedarvet gjennom 
generasjoner. 

Sysselgården 
i vinterdrakt. 
(Privat foto). 

Unike skatter fra Dåpsmuséet på Sysselgården. Foto: B. T. Stokke.

Iver Olav med 
vinnermelodi
I de senere årene har det blitt stadig mer 
vanlig at ungdom og voksne ber om å bli 
døpt i Den norske kirke. Ved dåpsguds-
tjenester blir det alltid sunget en salme 
med dåp som tema, men salmene vi 
finner i salmeboka gjenspeiler at det er 
små barn som bæres til dåpen. Behovet 
for en litt annen vinkling på teksten har 
dukket opp og Tunsberg bispedømme 
utlyste derfor en konkurranse for å få 
nye salmer til dåp av unge og voksne.

Det kom inn en rekke gode bidrag, og 
juryen satt og hørte gjennom 98 bidrag 
før de havnet på en vinner. Teksten på 
denne er laget av Karin Okkenhaug Seim 
og melodien er av vår egen organist Iver 
Olav Erstad.

Og vi lar Iver Olav selv fortelle litt om 
tilblivelsen av salmen:

- Jeg er oppvokst i en tradisjon hvor 
den klassiske kristne sang- og salme-
skatten har stått sterkt. Og for ei stund 
siden så lagde jeg en liten låt som jeg 
var godt fornøyd med og hadde lyst til 
at skulle bli brukt på et eller annet vis. 
Også ble den plukket opp av Karin som 
satte tekst til den. Salmen er mest som 
en bønn og er godt forankret i en kjent 
form samtidig som den også tar opp i 
seg litt nytt.

Og lykkelig nok ble den kåret til den 
beste blant mange – en plass den abso-
lutt forsvarer. Håpet er at den kan få en 
naturlig plass i våre gudstjenester, kan-
skje som et lite innsmett i salmeboka!

Vi gratulerer både komponist og 
tekstforfatter! 
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PORTRETTET ADVENTS- OG JULEARRANGEMENTER

Det gamle kommunehuset 
ved Tingelstad-kirka skinner, 
takket være blant andre Lars 
Staxrud og Helge T. Hulbak 
som i sommer gikk ut av hus-
styret, husstyret de kom inn i 
i 1999, Helge som formann og 
Lars som kasserer. 

Lars og Helge kan se tilbake på mye 
jobb og delvis arbeidssomme økter i 
frivilligarbeidet. Men altså også veldig 
mange gleder.

- Vi har trivdes veldig godt, med de 
andre medlemmene av husstyret og i 
samarbeidet med trivelige menighets-
råd, sier begge to.

Kommunehuset og frivilligarbeidet 
Det gamle kommunehuset ble oppført 
i 1865. Før Lars og Helge kom inn i 
et husstyre, ble det på 90-tallet utført 
en større restaureringsjobb, hvor 
kommunen var involvert. Bygningen 
fikk nytt tak, oppgradert kloakk og 
toalettanlegg, og diverse oppussings-
prosjekter ble utført.  

Kara forteller at husstyret møtes 
et par ganger i året, men at det er 
mest det som foregår løpende som 
er utfordringen. 

- Vi passer på huset, nesten som 
vaktmestere, sier Lars og Helge, og 
nevner en lang rekke oppgaver; Ved-
likehold og opprydding, vanntining, 
åpne tette klosetter, holde leiligheten i 
2.etasje bebodd, stå for utleievirksom-
het nede, om vinteren strø og salte 
opp mot inngangen, mv.

Husstyret sørger for flagging. Gratis 
for kommunen altså, idet hele styret 
involveres ved at flagging går på om-
gang i styret.

- Og så er det utleie, men vi har bare 
5-6 utleier per år, sier Lars, som legger 
til at huset ellers brukes jevnlig; til me-
nighetsrådsmøter, sanitetskvinnene, 
utleie til barnedåper, konfirmasjoner, 
minnesamvær, konfirmasjonsunder-
visning, sted for kirkekaffer. Tidligere 
også eldretreffen. 

På spørsmål sier kara at de ikke 
husker noen dramatiske situasjoner i 
deres tid i husstyret, men vannet har 
frosset noen ganger og laget trøbbel 
da.

Gode naboer og venner
Lars og Helge er både gode naboer 
og naboer til kommunehuset, det 
har medvirket til at arbeidet med 
kommunehuset har gått glimrende, 

for de har jevnlig kontakt om små og 
store oppgaver.

Begge to har vært gårdbrukere 
også, i tillegg har Lars vært lærer 
ved Brandbu Ungdomsskole, så her 
er det mange felles saker, men også 
ulikheter. For Helge er jeger og fisker, 
det er ikke Lars. Men begge har skog 
på Vestsida, eller på «Vassliens Hjem-
rast» som området langs fjorden så 
eksotisk heter. 

Lars er oppvokst på gården Stax-
rud, mens Helge fant veien fra Simo-
stranda/Modum til jenta på gården 
Hole og giftet seg med henne.

Tid for takk
Lars og Helge er blitt takket av for 
verdifull jobb. Men de hevder hard-
nakket at alle de andre i husstyret 
fortjener like stor takk. Jo, en lang 
rekke gode hjelpere har selvfølgelig 
vært med både i restaureringen og 
i husstyrene. Men akkurat her og nå 
er Lars og Helge i fokus, og de kan 
stå som gode representanter for alle 
frivillige. Slik bygges kirka og bygda. 
Takk skal dere ha! 

- Frivilligarbeidet har gitt mange gleder
Tekst og foto: Knut Bøe

Helge og Lars med en velfortjent hvil 
i stua i kommunehuset. 

Lars og Helge i finværet foran kommunehuset i Tingelstad. 

Også i år håper vi at det blir 
konserter og arrangementer 
i kirkene og på andre steder i 
førjulstida.  
Uansett hvor og når vi skal 
treffes utover vinteren, er vi 
forberedt på at det kan komme 
enda strengere korona-tiltak 
som gjør at vi må endre eller 
justere på planlagte arrange-
menter.  
Vi oppfordrer derfor til å følge 
nøye med på kirkens nettside 
og Facebook.

NOVEMBER
Onsdag 25. nov kl. 18.00 og 21.00: 
Konsert i Tingelstad kirke – «Hjem 
te jul» med Atle Pettersen og band 
(bill.: ticketmaster.no). 
Torsdag 26. nov kl. 19.00: 
Konsert i Tingelstad kirke med mu-
sikk- og dramaelever på Hadeland 
videregående skole.  
Lørdag 28. nov kl. 18.00 (og ev. 
19.30): Gregoriansk jul i Nikolaikir-
ken med St. Hallvard-Guttene (bill.: 
ticketmaster.no). 

DESEMBER
Onsdag 2. des kl. 19.00: 
Hvilepuls i adventstid i Moen kirke. 
Tema: Må jord og himmel møtes.  
Fredag 4. des kl. 18.00: 
Elevkonsert i Tingelstad kirke ved 
Hadeland Kulturskole. 

Søndag 6. des kl. 15.00: 
Katolsk messe i Nikolaikirken.
Søndag 6. des kl. 17.00 og 19.30: 
Konserter – «Bridge over troubled 
water» – i Mariakirken med Sang-
koret Karteswingen. (Muligens 
streaming av konsertene.)
Fredag 11. des kl. 18.00: 
Arrangementet «Jul i Norge», Triv-
selshuset i Brandbu (se egen tekst).
Søndag 13. des kl. 17.00 (og ev. 
19.00): Konsert i Sørum kirke med 
Marte, Merete og Roar Engensbak-
ken, Kristian Strøm og Dan Drumm 
(bill.: forhåndsalg på Joker i Bjone-
roa). 
Søndag 13. des kl. 18.00 og 20.30: 
Konserter i Grymyr kirke ved Iver
Olav Erstad, Hans Espen Gihle og 
Thomas Petersen. 

Tirsdag 15. des kl. 18.00: 
Sangkveld i Tingelstad kirke – 
«Vi synger jula inn» med sokne-
prestene, diakonene, organist Marit 
Wesenberg og Brandbu Barne- og 
Ungdomskantori (gratis inngang). 
Onsdag 16. des kl. 18.30 og 20.30: 
Konserter med julemusikk og allsang 
i Grymyr kirke ved Moen Musikk-
forening (gratis inngang). 
Fredag 18. des kl. 18.00: 
Konsert i Tingelstad kirke med 
Brandbu skolekorps (gratis inngang). 
Søndag 20. des kl. 18.00: 
Konsert i Grymyr kirke - Vestre Gran 
Blandede Kor (gratis inngang).
Mandag 21. des kl. 18.00 og 20.00: 
Konserter i Ål kirke - «Lys i desem-
ber» med Natalia Grøndahl Tangen, 
Ulrik W. Græsli og Tor Ingar Jakob-
sen. 
Tirsdag 22. des kl. 17.30 og 20.30: 
Konserter i Ål kirke – «Julestem-
ning» med Kristin Bjerkerud, Tormod 
Melaas-Holm på saxofon og Anders 
Byfuglien på tangenter (bill.: for-
håndssalg: kristinbb@me.com).
Onsdag 23. des kl. 23.00: 
Midnattskonsert i Tingelstad kirke 
med Jaren Hornmusikkforening er 
AVLYST i tradisjonell form. Det blir i 
stedet en streamet konsert på nett 
med innslag fra Hadeland Kultursal 
og Tingelstad kirke kl. 23.00.
Torsdag 24. des kl. 15.00: 
Julekveldsfeiring i Moen kirkestue, 
(se egen tekst side 2). 

Opplysning om billettsalg, se egen 
annonsering og forhåndsomtaler.

Jul i koronatid
Kristian Strøm, 
Marte, Merete 
og Roar 
Engensbakken 
lover masse 
god julestem-
ning med to 
konserter i 
Sørum kirke 
13. desember. 
I tillegg har de 
med seg Dan 
Drumm. 
(Foto: Privat).

«Jul i Norge» «Jul i Norge» 
Trivselshuset i Brandbu
Fredag 11. desember kl. 18.00

Velkommen til denne festen der 
alle er invitert. Vi møtes fra mange 
kulturer og forskjellig bakgrunn, 
for å bli litt bedre kjent med hver-
andre i hyggelig lag. Denne kvel-
den deler vi av norsk kultur i jule-
tid og serverer julemat, julekaker, 
te og kaffe.
Gang rundt juletreet, julesanger 
og kanskje kommer nissen med 
poser til barna.
Inngang: Kr 50,- pr person. Barn 
under 16 år går gratis. 

Påmelding innen 1. desember 
til diakon Lene, tlf. 959 67 289/ 
e-post: lb853@kirken.no eller til 
Frivilligsentralen v/Øyvind, 
tlf. 975 51 482/ e-post: 
post@gran.frivilligsentral.no 
Arrangementet blir koronatilpas-
set. 

Arrangører: Gran Frivilligsentral, 
Brandbu Bygdekvinnelag og 

Kirken i Gran v/diakoni.
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GRAN/TINGELSTADBRANDBU OG BJONEROA

Bjoneroa menighetsråd: Leder Lise Marie Vestland · Tlf. 917 92 828 · Mail: li-vestl@hotmail.com 
Brandbu menighetsråd: Leder Tone Elisabeth Reidem · Tlf. 928 22 101 · Mail: tereidem@gmail.com Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no

Søndag 13. desember blir 
det julekonsert kl. 17.00 og 
muligens kl. 19.00 med 
lokale musikere. Dette 
er litt av en gavepakke 
til menighetsrådet, si-
den musikerne spiller 
gratis og hele overskuddet 
fra konserten går til Bjoneroa 
menighetsråds arbeid. 

Her kan vi garantere at det 
blir vakker sang og musikk som 
setter oss i julestemning, så sikre 
deg billett på Joker Bjoneroa (kun 
forhåndssalg, bill. kr 150,-). 

Alle smittevernregler blir fulgt. 
Begrenset antall plasser. 
Medvirkende:  
Merete Engensbakken sang 
Marte Engensbakken har vokst 
seg stor siden Kormix og bidrar 
med sang 
Kristian Strøm sang og gitar 
Roar Engensbakken på trommer 
Dan Drumm, proff muliti-
instrumentalist
Sted:  
Sørum kirke, 13. des kl. 17.00 
og ev. 19.00. 

Tekst: Lise Vestland

Presentasjon av de nye konfirmantene
Det er i år skrevet inn 22 nye konfir-
manter i Nes kirke. Menigheten fikk 
treffe dem i kirka 11. oktober. I disse 
korona-tider kunne de ikke samle 
seg under presentasjonen, men hver 
konfirmant, som kunne møte opp på 
gudstjenesten, reiste seg i kirkeben-
kene. Prest Dagfinn Magnus, sa at han 
gledet seg stort til konfirmantunder-
visningen. Selv om det nå er spesielle 
tider, hørtes det ut til at konfirmantene 
har mye å glede seg til. 

Vi i kirkebladet ønsker hver enkelt 
konfirmant lykke til med konfirmant-
forberedelsene. 

Tekst og foto: Alvhild S. Myrdal

Høytidsdag i Sørum kirke
Endelig ble det konfirmasjon for de 
4 ungdommene i Bjoneroa. På grunn 
av koronapandemien måtte vi vente 
til 13. september, men for en dag 
det ble. Sola skinte og blide familier 
samlet seg i Sørum kirka. Velmente 
formaninger og gode ønsker ble frem-

ført av sokneprest Dagfinn Magnus 
som var takknemlig for å få velsigne 
ungdommene etter et noe amputert 
konfirmasjonsår. Takk for innsatsen 
til fire flotte konfirmanter.

Tekst: Dagfinn Magnus
Foto: Tine Lien Vestland

Årets konfirmanter i Sørum kirke med solen i ryggen og soknepresten i midten.
Fra venstre Ida Kjerland Slette, Jenny Habberstad, sokneprest Magnus, Per 
William Lien Vestland og Rolf Emil Christoffersen.

Julekonsert 
i Sørum kirke 

Det ble en kjempekveld, søn-
dag 11. oktober i Grymyrkjør-
ka. De to dikterne Olav Haug 
og Olav Nygard ble levende-
gjort for de 60 fremmøtte gjen-
nom poesikonserten «Diktet og 
draumen».
Det ble en kjempekveld, søndag 11. 
oktober i den stemningsfulle Gry-
myrkjørka. Det store blå korset fra 
Hadeland glassverk sto klar for å ta 
imot kunstnerne fra Oslo: skuespiller 
Hildegun Riise og musiker Nils Øk-
land, som kom til Vestre Gran denne 
kvelden for å vekke til live diktene til 
Olav Hauge og den mer ukjente Olav 
Nygard. 

Nils hadde med seg fire forskjel-
lige feler som han stemte i forskjel-
lige toneleier underveis, Hildegun 
fremførte diktene med innlevelse, og 
publikum var ganske så trollbundet 
av ord og toner i over én time. Kjørka 
var så godt som full, arrangørene 
Lars Velsand og sokneprest Daniel 
Håkegård introduserte dikteren Olav 
Nygard og deres felles interesse for 
ham som ble oppdaget sommeren 
2019, og Reidun Ramse Sørensen fra 
mållaget takket av kunstnerne med 
lokale produkter fra Hadeland. Og en 
heldig publikummer fikk med seg en 

diktbok på utlodning før kjørka ble 
tømt for folk igjen. Da hadde vi vært 
helt oppunder corona-maxgrensa, og 
a propos corona var det nok mange 
som satte pris på å komme ut en tur 
og inn i kjørka for å være sammen om 
denne fine og kulturelle opplevelsen. 
Kjørka kan brukes til kultur så vel som 
gudstjeneste, men soknepresten kom 
med følgende oppfordring: «Ta hvert 
eneste dikt til fange i Jesus Kristus!»

Tekst: Daniel Håkegård  
Foto: Anastasia Dmitrieva 

Poesikonsert for 
en fullsatt kirke!

Daniel Håkegård og Lars Velsand 
presenterte de to Olav-dikterne for 
publikum.

Kirsten Almås ble takket av som 
prost i Hadeland og Land med 
en flott avskjedsgudstjeneste i 
Grymyr kirke 16. august. Gudstje-
nesten ble ledet av biskop Solveig 
Fiske. Etterpå var det bra tilret-
telagt kirkekaffe av Vestre Gran 
kirkeforening med påsmurt mat 
og hjemmebakte kaker. Prost Kir-
sten Almås fikk med seg mange 
gode og varmende ord på veien 
til nye oppgaver som domprost 
i Hamar domprosti. Stor takk til 
Kirsten Almås og lykke til videre! 
(Foto: Gitte Bergstuen og Inger 
S. Haug).

Hildegun Riise og Nils Økland i samstemt stemme og klang i Grymyr kirke.

Takk for båregave
Gran/Tingelstad menighetsråd 

takker for gaven
som ble gitt til Grymyr kirkes 

orgelfond i f.b.m. 
Aage Viks gravferd.
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TROSOPPLÆRINGMOEN/ÅL

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

Møt Randi Løchsen og Jan Erik 
Gulbrandsen, nå aktive pensjo-
nister bosatt i Gran. Fortsatt 
er de sultne på opplevelser, og 
frivillig arbeid har prioritet. Fri-
villig arbeid generelt er jo su-
pert, og frivillig arbeid for kirke 
og misjon er noe som Kirkebla-
det ønsker å sette i fokus.
Begge kjenner området vårt, Randi 
med oppvekst på Jevnaker, og Jan 
Erik i Ådalen. Senere jobbet begge for 
skoleverket, først i Hønefoss, deret-
ter på Jevnaker og så Harestua. Og 
begge to har fartstid når det gjelder 
deltakelse i kirkelig sammenheng, 
på hver sin kant i yngre år med del-
takelse i barne- og ungdomsarbeid, 
som søndagsskolelærer og leder av 
korvirksomhet. Og i de siste 14 årene 
med base i Gran Terrasse med deres 
flotte engasjement av ymse slag, 
som vi gjerne forteller om her, som 
vil inspirere oss andre til tilsvarende 
aktiviteter.

Noe av det som preger Randi og 
Jan Erik sine pensjonistår er deres 
kjærlighet for Marokko som riktignok 
oppsto for mer enn tyve år siden, men 
som nå er videreutviklet ved at de 
oppholder seg hele 5 måneder i året 
i Marokko. «Vi ble rett og slett betatt 
av et land og folk som har så mye å 
by på», som Randi sier.

Jan Erik er nå medlem av diakoni-
utvalget i Gran, et praktisk utøvende 
arbeidsutvalg for noe av menighetens 
diakonale arbeid, og som direkte en-

gasjert i arrangementer som flerkultu-
rell fest på Badstua, konfirmantenes 
bøssebæring ved fasteaksjonen og 
allehelgensgudstjenestene, for å 
nevne noe.

Randi er med i Det Norske Misjons-
selskaps (NMS) lokale områdeutvalg 
og aktiv med i Vassendenmisjonen av 
NMS. Hun har gledet flere forsamlin-
ger, slike som misjon og «Hvilepuls», 
med sine store kunnskaper om kvin-
nelige salmediktere fra 1800-tallet. Og 
noen av disse møtene er satt ekstra 
farge på ved Jan Erik sitt fiolinspill. 

Begge to sier at de elsker salmer 
og kirkemusikk, og det hender seg 
at de reiser langt og over fjell for å 
få med seg et foredrag eller konsert. 
Bobil er dermed et stikkord for en 
type tilværelse, med mye farting land 

og strand rundt, men av plasshensyn 
må vi dessverre la dette kapitlet ligge. 
«Men vi har flotte konserter og meget 
gode kantorer i Gran», smiler Jan Erik.

Helt mot slutten av dette korte 
møtet med Randi og Jan Erik må vi 
selvfølgelig også ta med ektefellenes 
store engasjement for matematikk, ja 
ikke bare som lærere i skolevesenet, 
men også som svært produktive mat-
tebokforfattere. Ganske så impone-
rende, de har stått bak mer enn 100 
bøker i matematikk for grunnskolens 
forskjellige trinn! Og de har drevet stor 
kursvirksomhet med matte.

Du treffer Randi og Jan Erik jevnlig i 
kirkene våre, om de ikke er på studie-
tur med bobil, i Marokko eller besøker 
barn og 10 barnebarn, noen av disse 
også bosatt i USA.

Randi og Jan Erik med hjerte for kirke og misjon
Tekst og foto: Knut Bøe

Randi Løchsen og Jan Erik Gulbrandsen gjør masse frivillig arbeid for kirke og 
misjon i Gran.

Lina Sandell-kveld
De fleste av oss gjenkjenner barne-
salmen «Ingen er så trygg i fare». 
Det er ikke sikkert alle vet at den er 
skrevet av en svensk salmedikter 
som het Lina Sandell. 
Onsdag 13. januar kl. 19.00 
blir det en litt annerledes temakveld 
i Ål kirke. Da vil Randi Løchsen og 
Jan Erik Gulbrandsen (jfr. reporta-
sje) ta oss med inn i den markante 
dikterens verden. Vi får høre om 
det spesielle livet hennes, og vi får 

presentert flere av sangene hen-
nes. Vi vil nok møte flere vi kan dra 
kjensel på; tenk bare på «Bred dina 
vida vingar».

Eli Tove Myrdal blir med og synger 
sammen med det faste «Hvilepuls-
bandet» (Magne Lynne, Morten og 
Geir Iversrud). Jan Erik spiller selv 
fiolin, og vi får også være med og 
synge alle sammen.
Onsdag 10. februar 
tar vi sikte på ny temakveld med 
Hans Erik Raustøl.

Temakvelder i Ål fortsetter:

Konfirmantkveld i Tingelstad kirke 
Ungdommer fra Gran og Tore Thomassen sørget for å gi de nye 
konÞrmantene en Þn kveld den 23. oktober. 
Vi var så heldige at vi fikk muligheten til å få besøk av Tore Thomassen fredag 23.oktober, så 
da lagde vi en helaften ut av det. Tore spilte noen sanger for oss, og hadde en engasjerende 
preken. Ungdomslederne våre var med i lovsangsbandet, vi hadde konkurranser (Konf-Konk), 
og vi ga alle konfirmantene en åpen invitasjon til å bli med på ungdomskveldene som heter 
«Påfyll». I år er det nemlig slik at konfirmantene skal få være med på «Påfyll" minst èn gang i 
løpet av konfirmasjonstiden, og det er vi veldig glade for. Det ble en skikkelig fin kveld, og 
det tror jeg de fleste kan være enige i. 

1

Trosopplæring

Utdeling av bøker… 
I november og 
desember blir det 
utdeling av bøker til 
4-åringer. Pga. 
smittevern gjør vi en 
vri i år.  Vi holder åpne 
kirker, hvor barn i 
følge med en voksen 
kan komme dit det 
passer best. I kirken 
kan de komme å 
hente seg ei bok, se 
seg litt rundt og få 
lage noe Þnt. 

I Sørum, 22/11, deles 
det ut bok til 4-, 5- og 
6-åringer. Barna er 
invitert til å komme kl. 
16.00, en time i 
forkant av 
gudstjenesten.      
Husk påmelding   
SMS: 47456688

NES KIRKE 
25. November 

15.00-18.00

1
MOEN KIRKE 
28. November 

12.00-14.00

2
ÅL 

2.Desember 

15.00-18.00

3
GRYMYR 

5.Desember 

12.00-14.00

4

DATO FOR ÅPNE KIRKER FOR 4-ÅRINGER

Klart for  
tradisjonell 
julemesse!
Det blir julemesse i regi av Det 
Norske Misjonsselskap i år også 
på Lidskjalv, lørdag 28. novem-
ber (kl. 09–14). 

• Kakesalg (køskapende!)
• Salg av håndarbeidsprodukter
• Åresalg m/fortløpende  

trekninger
• Kafé
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MENIGHETSBASARERSLEKTERS GANG

Gran kirkelige fellesråd: Leder Lars Erik Flatø · Tlf. 982 07 582 · Mail: lars.erik.flato@fagforbundet.no

 

DØPTE    
Mariakirken:
Agnes Lovise Linstad
Nellie Bjerke Norderhaug

Nikolaikirken:
Lily Wold-Johansen
Alma Elisabeth Haraldsen
Ellinor Bækken Teslo
Emmeli Kristin Haugom Winjor
Noviah Aasby Jensen

Grymyr kirke:
Tor Sørdal Bækken

Nes kirke:
Elise Mathisen
Ella Lønberg Grini
Kari Magnussen Kjos
Iver Magnussen Kjos

Moen kirke:
Jenny Pasaporte Ryengen
Erik Bjerkengen Enger
Nikolai Kilmork Mikkelsen
Sofia Larsen Grini
Tiril Svendsrud Linvollen
Frida Gillebo-Haugen

Ål kirke:
Hedda Halmrast Ranheim
Julie Marie Smedsrud Linstad

VIGDE
Nikolaikirken:
Lise Mari Kaarstein Kasin og 
Tor Sverre Paulsen

Moen kirke:
Cathrine Sørbråten og 
Levi Engelhardt-Olsen

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Aage Vik
Helen Lyngstad
John Ballangrud

Grymyr kirke:
Håkon Lunner
Else Marit Hvinden Dahl

Tingelstad kirke:
Hans Hansen
Torfinn Kristiansen
Hans Edvardsen
Elin Lyngstad
Edel Bakken

Nes kirke:
Rune Freddy Stensland Hansen
Gunnar Martin Bråthen
Berit Toft Larsen

Moen kirke:
Synnøve Gunhild Myhre
Margit Rognstadbråten

Ål kirke:
Tove Britt Hellerud
Magne Hvalsbråten
Arne Myrvold

Vi feirer og minnes

DIAKONI

Det gjør du sikkert allerede. Men om du ønsker å få 
hjelp til å gjøre det enkelt, uten at det skal koste deg 
altfor mye av tid og ressurser, har du en mulighet her:

Være med å gå med en blomsterhilsen sammen 
med et ferdigtrykket kort til jubilanter som har rundet 
80. Det kan dreie seg om 10-20 i året, alt etter hvilken 
kapasitet du har og hvor mange eldre jubilanter som 
bor i din krets. Vi har en samling i slutten av november, 
der vi fordeler hvem som går hvor. Vi prøver så langt 
som mulig å legge til rette 
for at den enkelte går i sitt 
nærområde.

Ta gjerne kontakt med dia-
kon Ruth Kari, 464 25 018 
eller rs352@kirken.no om du 
tror dette kan være noe for 
deg, så tar vi en prat!

Ønsker du å bruke litt tid 
til å spre glede?

Lurer du på hva du kan gjøre for at noen skal få en bedre 
hverdag både her i Gran kommune eller i et land langt borte? 
Kanskje kan vi møtes i ei gruppe for å klekke ut noen lure 
ideer sammen og snakke om temaer som vi brenner for, enten 
det er lokalt eller globalt?

Kanskje DU har noen ideer – kveldene er ikke spikret når 
det gjelder hva eller hvordan enda!

Du kan være 13, 19, 30 eller 40 år og har 
lyst til å jobbe for at flere skal få en god ver-
den å vokse opp i. Vi kan møtes en kveld i 
måneden og se hva nettopp vi kan bidra med!

Ta gjerne kontakt med diakon Lene, 
959 67 289 eller eller lb853@kirken.no 
om du tror dette kan være noe for deg, 
så tar vi en prat!

Ønsker du å bruke litt tid til 
å jobbe for rettferdighet og 
vern om skaperverket?  

BRANDBU
Menighetsbasaren til Brandbu ble trukket 19. oktober av lotterikomitéen. 
Menighetsrådet er meget godt fornøyd med resultatet. Det er gjort en 
formidabel innsats av mange, med loddsalg både på dører og salg ved 
butikk. 

Trekningsliste 
Gevinst gitt av:  Vunnet av: 
4 stk. gratisbilletter til Bø sommarland/    
   Overnatting i hytte, Nordsjø ferieland i Bø Runar Jensen
4 stk. gratisbilletter til Bø sommarland Marianne Hellum
Gavekort Montèr, gitt av Skiaker bygg Lasse Juliussen
Strikket genser fra Brua garn Johanne Hellum Grønberg
Gavekort på keramikk fra Galleri Odin Sissel Skiaker
Pledd fra Det lille søte Lars Olsby Dæhlen
Gavekort fra Brandbu pølsemakeri Wenche Eidsand
Gavekort fra KIWI Brandbu Anne Pettersen
Gavekort fra Driv frisører Jan Reidem
Gavekort fra Grinaker bakeri Gerd Ottesen
Jubileumsbok «Gamle Tingelstad   
     – liten kirke med stort innhold» Kari Dæhlen

GRAN/TINGELSTAD 
Torsdag 29. oktober gikk trekningen av stabelen i Gran/Tingelstad  
menighetsråds basar! Menighetslotteriet slik vi kjenner det ble avlyst i år, 
på grunn av frykt for koronasmitte. På samme vis som de andre menig-
hetsrådene var heller ikke menigheten rådløs og arrangerte god gammel-
dags basar med basarbøker. 

Trekningsliste 
Gevinst gitt av:  Vunnet av: 
Gavekort fra S. O Bang Petter Fredriksen
Gavekort hos gullsmed Fagerholt Astrid Dynna Hoff
Gavekort KIWI Jaren Svein Bergsrud
Skjerf fra Klær og interiørhuset Bjørg og Hans Bjella
Klokke fra Power Hans G. Hansen
Hadelandsvotter fra Sysselgården
   v/Ann Therese E. Skari Tore Øverlier
Gerber multiverktøy fra Montér Jaren Karin Maurtvedt
Leketraktor fra Eik maskin Anne Marie Heier
Bag fra Sport1 Gran  Hans Thaulow
Lunsj på Granavolden Gjæstgiveri Andreas Bjerkly

Menighetsrådene, her representert 
ved lotterikomiteen i Gran/Tingelstad, 
Reidun Helmen, Mari Engen Espen, 
Terje Øistad og Daniel Håkegård, tak-
ker alle som har gitt gevinster og kjøpt 
lodd. Takk også til loddselgere  og 
andre som har bidratt til flotte lotteri-
resultater! (Foto: Anne-Lise Mellum.) 

Alle trekningene blir offentliggjort 
og vinnerne blir kontaktet. 

BJONEROA 
Basaren til Bjoneroa ble trukket 5. november, bare timer før 
bladet gikk i trykken. Her er en liten hilsen fra Hans Kristian 
Struksnæs, Wenche Lien, Aud Bølviken, Wenche Sørum og Lise 
Vestland, som sto for trekningen. - Vi er veldig godt fornøyde 
med å ha solgt for 29.080 kroner!  Tusen takk til alle som har 
sponset oss med gaver, og til alle som har kjøpt lodder!

Trekningsliste 
Gevinst gitt av:  Vunnet av: 
Middag for to gitt av Veikroa Nes i Ådal Martin Struksnæs
Saueskinn fra Trine og Sverre Sørum Ester Berven
Gavekort på Joker Bjoneroa Ellen Sagengen
Kaffeavtalekopp fra YX Nes i Ådal Andris Smerud Flatmo
Gave fra Herr og fru Gjefsen Trine Garsjø Tokerud
Juletre fra John Anders Strande Randi og Kjell Putten
Fruktkurv fra Rema 1000 Jevnaker Eli Myhre
Fruktkurv  fra KIWI Jevnaker Elsa Vestland
Hårprodukter fra Eva Aina Vestland  Anders Smerud
NuSkin hudpleieprod fra Marit Johnsrud  Eva og Per Vestland
Tupperware fra Wenche Endrerud Inger Berven
Saueskinn fra Nille gitt av Lise Vestland Sofie B. Struksnæs
Hadelandsvotter, fra Sysselgården 
   v/Ann Therese E. Skari  Hans Olav Tokerud
Liten kullgrill, Nille i Brandbu Åse B. Hatlebrekke
Liten kullgrill, Nille i Brandbu  Olaug Karin Tala
Tøyveske fra Heidi Sæthren Ann Kristin Andersen
Pyntepakke, Europris Brandbu   Regine Hesby Hurum
Snippeduk fra Grinakervev Kjersti S. Pedersen
Snippeduk fra Grinakervev,
    gitt av Lise Vestland Wenche G. Sørum 
2 stk kjøkkenhåndkle fra HG, 
   gitt av Inger Berven Kari Marie Engnæs
Løper fra HG, gitt av Inger Berven Guro Velta Stastad
Elgpølse fra Ole Kristian Sørli Ole Kristian Veflen
Honning fra Liaklev/Melbø Olaug Karin Tala
Honning fra Liaklev/Melbø Ruth Bekkelund
Blomst, Storgata blomster, Jevnaker Arne Olav Olsen
Drikkeflasker fra Hadeland Glassverk vunnet av Arne Olav Olsen, 
Dagny Tokerud, Lise Vestland og Gunveig Hansen

MOEN/ÅL 
Loddsalget i basaren til Moen/Ål menighet pågår fram til 20. 
november, slik at her kan du fortsatt kjøpe lodd! Det er mange 
fine gevinster som skal trekkes 26. november, som f.eks. sekker 
med bjørkeved, bilde malt av Liv Vindorum, 13 gavekort på 
middager på Lygnasæter og potetskje i bankettsølv! 
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FASTE AKTIVITETER

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

granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

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 pleier å arrangere to babysang-
kurs i året, men i høst blir det dess-
verre ikke noe kurs. Babysang er en 
hyggelig samlingsstund i Moen kir-
kestue hver mandag kl. 12.00-13.30 
over 8 uker, og åpent for alle barn 
0-12 mnd. + Sosialt samvær, sang, 
musikk og bevegelser. Serverer 
kaffe/te, ta med matpakke. Kurspris 
kr 300,-. Info: Line Børresen,  
tlf. 474 56 688 (mer info facebook-
gruppa «Babysang Moen»).  

BARNEKLUBBEN  
I MOEN KIRKESTUE 
I høst blir det en litt annerledes bar-
neklubb hvor vi må ta smittevern-
hensyn. Alle deltakerne – barn og 
voksne - må være helt friske for å 
komme. Alle barn under skolealder 
må ha med seg en voksen. Vi skal 
synge, høre en bibelhistorie, utlod-
ning med fine premier og kveldsmat. 
Vi møtes en torsdag i måneden, kl. 
18-19, til sammen fire samlinger 
med siste samling 26. november. 
Vet du at dere kommer, gi beskjed til 
Line på SMS: Tlf. 474 56 688.  

BRANDBU BARNE- og UNG-
DOMSKANTORI (Popkorn)  
Koret for skolebarn i hele Gran kom-
mune! Korøvelser hver onsdag etter-
middag kl. 17.30-19.00 i Nes Kirke-
stue. Kontakt: Marit Wesenberg, 
tlf. 995 87 373.

BJONEROA-KORMIX 
Kontakt: Marit Wesenberg,
tlf. 995 87 373. 

HVILEPULS
Moen kirke kl. 19.00. En samling 
med tid til ettertanke. Første onsdag 
i måneden.  Kontakt: Diakon Ruth 
Kari Sørumshagen, 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: 
Irene Grønvold, tlf. 930 61 036, 
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 misjonsforening: Åshild 
Anmarkrud, tlf. 909 89 720, Vass-
endmisjonen: Anne Berit Holden, 
tlf. 922 36 168. 

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
Brandbu og Tingelstad formid-
dagstreff (tidl. Brandbu og Røyken-
vik formiddagstreff): Siste onsdag i 
månden kl. 12.00 på Trivselshuset i 
Brua. Mat, prat, utlodning, musikk, 
ord til ettertanke. Kontakt: 
Diakon Ruth Kari Sørumshagen, 
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: Marta 
Wøien, tlf. 951 55 714.

ANDRE
GRANSPEIDERNE 
Nordtangen, annenhver torsdag 
kl. 17.45. For tiden plass til jenter 
fra 3. trinn og gutter fra 5. trinn. 
Friluftsliv, bål og fellesskap. Gran 
KFUK-KFUM-speidere. Knut Erling 
Moksnes, tlf. 997 444 97.

Blåkorsforeningen Lysglimt: 
Velkommen 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. 
Samlingen avsluttes med et måltid. 
Se Jaren misjonshus sin FB-side for 
mer info. 
Kontakt: Ellinor T. Haldorsen, 
tlf. 993 56 453.

HAKKEBAKKESKOGEN - EN KONSERT SOM HANDLER OM Å RESPEKTERE 
OG Å VÆRE GLAD I ANDRE, UTEN Å SPISE HVERANDRE OPP
I oktober var det tre fullsatte konserter med sanger fra Hakkebakkeskogen i 
Tingelstad og i Randsfjord kirke. Det var med sangere fra Jevnaker Barnekor, 
Brandbu Barne- og Ungdomskantori og en gjeng med mer voksne, sangglade 
medhjelpere. Marthe S. Skeie var forteller som bandt det hele sammen på en 
flott måte. Også var musikantene Elisabeth T. Høghaug på cello, Øyvind Hovde 
med gitar og sang og Ole Kristian Egge på tuba med. Her var det mange flotte 
soloinnslag, som barna utførte med stor innlevelse og en god porsjon humor! 
– og alle koronarestriksjoner ble overholdt. 

Tekst: Marit Wesenberg. Foto: Inger Mette L. Nymoen

Minneord
I løpet av en uke i august døde to pre-
ster som på hvert sitt vis har satt sine 
fotavtrykk i Gran. 

Ingemann Ellingsen født i 1928, fun-
gerte som prost i Hadeland og Land og 
hadde sitt sete i det som da var Gran 
prestegjeld i perioden 1981-1995. Vi 
husker han som en helstøpt prest, rik på 
kunnskap og alltid levende interessert i 
menneskene han møtte. Som medlem 
av liturgikommisjonen var han opptatt 
av at gudstjenesten med alle sine ledd 
skulle være sentral i menighetens liv. 
Som pensjonist flyttet han med sin Jo-

runn til Jeløya, hvor han i mange år tok 
på seg vikararbeid som prest. 

Jens Ivar Aasen født i 1942, arbeidet 
som sogneprest i Brandbu fra 1980-
1986. Med ungdommelig glød ivret han 
fram frivillig arbeid, nytt kirkekontor, 
ansettelse av diakoner og ungdoms-
arbeider. Mange husker han som en 
engasjert prest og en god venn fra årene 
han virket i Brandbu. Han avsluttet sin 
prestegjerning med 12 år som en vel 
ansett fengselsprest i Ringerike fengsel.

Vi takker for tiden og arbeidet de la ned 
i våre menigheter.

Julegavetips
Jubileumsboka «Gamle Tin-
gelstad kirke – liten kirke 
med stort innhold», ble utgitt 
til 800-årsjubiléet i sommer. 

Boka kan bestilles på Gran 
kirkekontor, e-post: 
post.gran@kirken.no eller 
tlf. 61 33 52 05. 
Kr 290,- (frakt i tillegg). 
Selges også i bokhandel i 
Brandbu 
og Gran, 
på Rands-
fjords-
museet 
og Glass-
låven. 
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Kirkekalender
22. november – Domssøndag/Kristi kongedag. Matt 25, 
31-46
Nikolaikirken kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Menighetsarbeidet.    
Ål kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: NMS-prosjektet.
Sørum kl. 17.00. Lysmesse. Magnus.
 4-, 5- og 6-årsbok.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

29. november – 1. s. i adventstiden. Luk 4, 16-22a
Moen kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Nes kl. 11.00.Familiegudstjeneste. Magnus
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Ål kl. 18.00. Lysmesse. Bøe.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Nes kl. 18.00. Lysmesse. Magnus.  
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Tingelstad kl. 18.00. Lysmesse. Håkegård.
 Offer: Stefanusalliansen.

6. desember – 2. s. i adventstiden. Luk 21, 27-36
Ål  kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Bøe.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Grymyr kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

13. desember – 3. s. i adventstiden. Luk 3, 7-18
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus. Barnekor.
 Offer: Kirkebladet.

20. desember – 4. s. i adventstiden. Luk 1, 39-45
Marka kl. 11.00 Gudstjeneste m/nattverd. Helland.
Skjervum kl. 13.00 Gudstjeneste m/nattverd. Helland.

24. desember – Julaften. Luk 2, 1-20
Det blir korte gudstjenester ute på kirkebakken i år (15-20 
min). Med åpen kirkedør, tente lye og presten på kirketrappa 
får du høre juleevangeliéet, orgelmusikk, tre julesanger og 
kirkeklokkene. Fakkelvandring ved enkelte av kirkene.
Moen  kl. 14.30. Bøe. 
Sørum kl. 13.30. Magnus. 
Tingelstad kl. 14.00. Håkegård. 
Nikolaikirken kl. 16.00. Håkegård. 
Nes kl. 16.00. Magnus. 
Ål kl. 16.00. Bøe. 

25. desember – Juledag. Joh 1, 1-14
Nikolaikirken kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Høghaug.
 Offer: Menighetsarbeidet.
Nes kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.
 Offer: Menighetsarbeidet.
Grymyr kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Kirkens Nødhjelp

26. desember – Stefanusdag/2. juledag. Matt 10, 16-22
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: Menighetsarbeidet.

31. desember – Nyttårsaften. Joh 14, 27
Moen kl. 23.15 Midnattsgudstjeneste. Bøe.

2021
1. januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag. Matt 1, 20b-21
Grymyr kl. 11.00 Nyttårsgudstjeneste. Bøe.

10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden. Mark 1, 3-11
Nes kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste. Magnus.

17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden. Joh 4, 4-26
Tingelstad kl. 11.00. Gudstjeneste. Solveig Fiske m/fl.
 Innsettelse av ny prost, Christofer Solbakken. 

24. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden. Joh 9, 1-7. 
35b-38
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Sørum kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.

31. januar – Såmannssøndag.  Mark 4, 26-34
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe

Tirsdag 2. februar – Luk 2, 22-40 
Nikolaikirken kl. 19.00 Kyndelsmesse. 
 Christofer Solbakken.

7. februar – Kristi forklarelsesdag. Mark 9, 2-13
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

14. februar – Fastelavnssøndag. Joh 12, 20-33
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.    
 Boller&Masker.
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

Onsdag 17. februar – Askeonsdag
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. 

21. februar – 1. søndag i fastetiden. Matt 16, 21-23
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Granerud kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.

Onsdag 24. februar
Nes kirke kl.18.00 Fastegudstjeneste.

28. februar – 2. søndag i fastetiden. Luk 7, 36-50
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

INNLEVERINGSFRIST for annonser, artikler og kunngjøringer til neste nr. av Kirkebladet: 2. februar 2021.

Vi er fortsatt i koronatid og det kan det fort bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger. 
Følg derfor med på www.kirken.no/gran, avisa Hadeland eller facebooksida vår: Kirken i Gran. 
Det føres smittesporingslister på alle kirkens arrangementer. Listene makuleres etter 14 dager. 


