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ANDAKT

Nå tenner vi det første lys

Av Anne-Lise Mellum

Kimer i klokker,  
ja kimer før dag i det dunkle               

Av Elin Gravdal Øvrebotten

Om engler og gjetere

Forsidebilde: «Rimfrost Hadeland», Kristine B. Deinboll. 
Julekortet er sendt til mottaker i Sverige i 1939. Utlånt av Kjell Stuve.

Menighetene i Gran/Tingelstad,
Moen/Ål, Brandbu, Bjoneroa

Tekst Sigurd Muri. Melodi Emmy Köhler. NORSK SALMEBOK nr 19 

å tenner vi det første lys, alene må det stå.
Vi venter på det lille barn som i en krybbe lå. 
Nå tenner vi det andre lys, da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår far, vil gi sin sønn hit ned.
Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall.
Nå tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag.
Nå venter vi på Frelseren for alle folkeslag.

N

Det er Sigurd Muri som skrev teksten i 1963 og laget et vers til hvert av de fire lysene i adventsstaken. Av 
yrke var Muri kirkekonsulent i kirke- og undervisningsdepartementet, og har gitt ut fagbøker om kirkebygg. 
Men det er gjennom adventssangen han har blitt kjent for folk flest. Melodien er skrevet av Emmy Köhler. 
Det er samme melodien som mange kjenner fra julesalmen Nå tennes tusen julelys.  

Når vintermørket har senket seg, trenger vi lys. Adventstiden er tiden for den varme gløden fra levende lys. 
Ordet advent betyr ankomst, Kristi komme, ifølge ordboka. Skikken med å feire advent er fra 400-tallet. 
De siste fire ukene før jul er innledende forberedelser til selve julehøytiden, og vi tenner lys hver søndag 
fram til jul.

Dette er en kjent og kjær julesang for 
mange. Kirkeklokkene er en del av vår 
juletradisjon, vi finner dem på julekort, 
klokker blir brukt som julepynt og ikke 
minst så hører vi dem.

Fra gammelt av begynte ikke jula 
før kirkeklokkene hadde ringt jula inn 
mellom klokka 17 og 18 på julekvel-
den. Da skulle alt være vasket og reint, 
dyra være stelt og maten være klar. 
Ikke var det vanlig med gudstjeneste 
på julaften heller, julegudstjenesten 
tilhørte første juledag og var den store 
markeringen av høytiden.

Selv har jeg et vagt minne om at jeg 
fikk lov å være med opp i kirketårnet i 
Grymyr og hjelpe Erik kirketjener med 
å dra i tauet som fikk klokkene til å 
kime. En mektig lyd var det – noe som 
også kostet Erik hørselen etter mange 
år i tjenesten, og spennende å kunne 
kikke ut av den åpne gluggen og se 
nærområdet mitt ovenfra. Vi bodde 
ikke lenger unna enn at når vi hørte 
ni enkle klokkeslag på søndagene, 
så visste vi at gudstjenesten i kirka 
var slutt og at far var ventendes hjem 
hvert øyeblikk. Slik ble kirkeklokkene 
en del av oppvekst og rytmen i hver-

dag og høytid.
I den senere tid har det dukket opp 

stemmer som ønsker å få slutt på ki-
mingen fra kirkeklokkene. De bråker 
og synes å være helt uten funksjon 
i et samfunn hvor alle har klokke og 
mange bryr seg minimalt om hva 
som måtte foregå i kirkene. Tro og 
religion skal være en privatsak, og 
ikke pådyttes folk gjennom støyende 
kirkeklokker. 

Men for noen av oss er kirkeklok-
kene en del av vår kulturarv. De er ikke 
noe signal om kristendommens do-
minans, men en påminnelse om våre 
kulturelle røtter. Jeg opplever kirke-
klokkene som svært sterke symboler 
spesielt når vi står på en kirkegård, ei 
kiste er senket i jorda og klokkene fra 
kirketårnet sprer sin skjøre klang over 
den stille forsamlingen som står og tar 
farvel. Slik har de lydt gjennom århun-
drer og slik håper jeg de vil fortsette 
å lyde når de kimer til høytid eller til 
avskjed – i glede og sorg. Kanskje skal 
vi stoppe opp litt ekstra på julaften, 
gjerne gå ut på trammen og lytte etter 
kirkeklokkene. 

Nå i advent og juletiden handler det 
om at Gud tenker på oss. Gud hadde 
ikke internett eller radio da Han skulle 
fortelle menneskene om at Jesus 
skulle bli født. Noen for lengst døde 
jødiske profeter hadde fortalt at Gud 
ville besøke sitt folk. Jødene hadde 
ventet på Frelseren fra Gud så lenge 
at mange hadde glemt de urgamle 
løftene. For ca. 2000 år siden skjedde 
det store ting på et jorde utenfor Bet-
lehem i Palestina. 

Noen lutfattige gjetere sitter rundt 
et lite bål og halvsover. Sauene rundt 
dem sover rolig og trygt. De har jo 
ingenting å frykte så lenge hyrdene 
deres er i nærheten. Plutselig lyser 
himmelen opp. Ikke som et lyn eller 
ved soloppgang, men et stille og sta-
dig økende stjerneskjær gjør natt til 
dag rundt dem. En ekstra klar stjerne 
lyser over byen i nærheten. Mennene 
rundt bålet bråvåkner, men sauene 
sover videre. Plutselig hører de over-
jordisk sang og himmelske vesener 
viser seg på himmelen rundt omkring 

dem. En engel står plutselig nær 
dem og de blir ordentlig forskrekket. 
Engelen beroliger dem og vil fortelle 
dem om hva som er i ferd med å skje. 
Guds sønn er nettopp født der borte 
i Betlehem. Han bringer fred og frelse 
til alle mennesker på jorden, sier enge-
len.  Og englekoret synger om fred på 
jorden og mennesker som Gud er glad 
i og alt er bare hellig og vidunderlig. 
Og sauene sover videre. Guttene rundt 
bålet reiser seg og løper til Betlehem 
hvor de ser Gudsbarnet som sover 
hos sin mor. Noen få gjetere og et 
ungt par får oppleve det største av alle 
mirakler. Gud som blir menneske. Og 
resten er historie …

Fortellingen om Jesu fødsel og 
hans liv og virke har spredt seg over 
hele verden. De første årene tok det 
litt tid å få budskapet ut. Det virket så 
usannsynlig at en allmektig gud kunne 
vise seg på en slik unnselig måte. Ja, 
det var rett og slett stusselig og veldig 
lite «gudelig». I vår internettstyrte tid er 
det ikke så vanskelig å få ut de gode 

nyhetene om Jesus, men de forsvin-
ner kanskje i medienes nyhetsstorm. 
Vi har fremdeles fantastiske kirkebygg 
som er reist til Gudsbarnets ære. 
Julesanger er populære på alle kana-
ler og feiringen av Jesu fødsel er big 
business. Til tross for alle tradisjonene 
virker det som om Gudsbarnets fødsel 
blir mer og mer utrolig. For ikke å si 
usynlig.

Jeg tror at vi som hyrdene må sitte 
stille en kveldsstund og la oss over-
raske av historien i Lukasevangeliets 
2. kapittel. Tenne et lys og bare lese 
historien langsomt for oss selv. Kjenne 
litt på det forunderlige at denne hen-
delsen har fått så stor betydning for 
millioner av mennesker gjennom snart 
2000 år. La oss fylles av stillheten og 
lytte til sangen som englene brakte 
til noen ensomme hyrder på et jorde 
utenfor Betlehem.  

Velsignet advent og jul 
fra Dagfinn prest

Støtt Kirkebladet med en gave
Kto.nr. 2020 31 00141

Vipps 558053

Kommer i salg i desember. 
Bli med inn i Sankt Petri! 
Fortellinger om gamle Tingel-
stad kirke gjennom 800 år.
Gamle Tingelstad kirke har mye å 
fortelle. Mariann Johnsen har skrevet 
ei bok for barn og unge om denne 
enestående kirken i bygda vår. Hvem 
vet, kanskje også voksne vil ha glede 
av den? Vi tror boka passer for lesere 
i alderen 10-100 år. Jørn Haakenstad 
har tatt bilder. Forsida er malt av Knut 
Bøe.

Gran/Tingelstad menighetsråd utgir 
boka med støtte fra Sparebankstiftel-
sen Gran, Lygnalia Grunneierlag og 
Yello Media. I tillegg inneholder boka 
broderipakke med stoff og mønster, 

nål og tråd fra Sysselgården. Boka 
kan du kjøpe en rekke steder og via 
kirkekontoret og på FB. Her er mye å 
glede seg til!

Bok for barn og unge om  
Gamle Tingelstad kirke ÅRETS 

JULEGAVE! 
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JULEFEIRING JULEFEIRING

Steffen Mørtvedt (92) og Per Espen 
(91) er begge fra gård, og jula der var 
nok ganske forskjellig fra jul for unger 
med foreldre i industrien og service-
yrker.  

For på gårdene til Steffen og Per 
startet juleforberedelsene gjerne med 
slakting av nautdyr og gris hjemme. 
Mat for hele året ble saltet og herme-
tisert, for frysebokser fantes ikke. Stor-
vask av hus og klær og baking av lefse 
og flatbrød var også en del av dette. 
Steffen minnes ei bakstekjerring som 
gikk mellom gårdene og hjalp til for å 
få de sju slaga på plass.  Det ble laget 
juledekorasjoner, strøket pyntetøy og 
gardiner. Tomtebrygg var tappet på 
flasker, de kjøpte ikke øl. Og julebadet 
foregikk i en stamp. 

- Vi hadde ikke innlagt vann, sier 
Steffen.

Hos Per var de også mjølkebønder. 
Kua fikk ekstra stell og fôr, og fjøset 
ble pyntet. Far tok med unga i kirka 
mens mor var hjemme og lagde mat 
og pyntet ferdig. I tidlig barndom var 
det ikke gudstjeneste på julaften men 
på 1. dag.

Deretter stelte de kua fram til klokka 
sju. Da var det middag; ribbe, pølse og 
medisterkaker og med riskrem til dess-
ert. De brukte å ha risengrynsgrøt midt 
på dagen, risgrøt som ble til overs ble 
riskrem om kvelden. Om kvelden var 
de på låven med grøt til nissen. 

Etter middag og oppvask, fikk så 
unga endelig sine pakker, oftest nyttige 
klær, men av og til ski, kjelker og utstyr.

Steffen husker at de hentet juletreet 
i egen skog og som ble pyntet tidlig på 
dagen julaften. Levende lys på treet 
ble bare tent når familien gikk rundt 
det og sang. 

Romjula var tid for familieselskaper 
og enkelte juletrefester. Saniteten ar-
rangerte fest på Heimvang, og skolene 
arrangerte juletrefester på skolene, 
fester hvor små poser med frukt og 
nøtter var gaver til ungene. Og i romjula 
gikk ungene julebukk.

Jula på Hadeland før og nå
Tekst og foto: Knut Bøe

Det blir ikke jul uten…
Alle har vi vel mening om hva som «må til» for at det 
skal være jul. Derfor var det litt spennende å be 5 
personer fullføre setningen «Det blir ikke jul uten…». 

Johanne Grina Knutsen                                                                                                                    
«Det blir ikke jul uten mat og 
familie.» Etter en liten tenke-
pause la hun til – og gaver og 
samhold.»

Inger Margrete Rimstad
«Det blir ikkje jul utan pinne-
kjøt.» Hun tenkte seg om og 
fortsatte: «Det er sant. Eg er frå 
Nordfjord.”»

Laila Vesteng
«Det blir ikke jul uten at det luk-
ter surkål på julaftens formiddag 
– enda jeg ikke spiser surkål.» 
Og så forklarte hun: «Mamma 
kokte surkål på formiddagen, og 
derfor har duften av surkål blitt 
selve julelukta.» Mens moren 
drev på kjøkkenet, pyntet faren 

juletreet. Hun tviler på at barna i dag synes julen er 
så fantastisk som den hun opplevde som barn, for 
i dag har vi det så mye bedre materielt. På julaften 
spiser hun ribbe, som jo ofte er tradisjonsmaten 
på Østlandet.  

Olav Vesteng
«Det blir ikke jul uten juletre. 
Men vi har ikke hatt stort juletre 
på to år, for vi har ny katt,» for-
talte Olav. Juletrepynten kunne 
blitt en for stor utfordring for en 
ellers snill guttepus, men med et 
lite tre er julestemningen sikret! 
Første juledag er menyen kald 

ribbe og lefse. Og det er en like viktig tradisjon som 
ribbemiddagen julaften.

Lillian Bølviken
«Det blir ikke jul uten snø.» Hun 
mintes en førjulsvinter de hadde 
ventet og ventet på snøen som 
ikke kom. Men på julekvelden 
begynte det å snø! Og da ble 
det jul.
     

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Kirkebladet har snakket med to hyggelige kårkaller og ei blid mor med barn på 8 og 12 år 
om jula på Hadeland før og nå. 

Hos Gry Anita Aspnes starter jula 1. desember, men 
da er allerede adventsstaken på plass og julegardiner 
hengt opp. Men på denne dagen åpnes første luke i 
ungenes adventskalendere. Gavekalendere med totalt 
48 gaver til de to ungene har vært brukt, men ikke hvert 
år. Kanskje en godteri – eller sjokoladekalender i år?

- Det blir fort alt for mye gaver. Ungene får jo gaver 
hele året, som hun sier.

Ungene har riktignok i lang tid allerede skrevet lange 
ønskelister, og de har faktisk forventninger om å få de 
oppfylt, smiler hun lettere oppgitt. 

Og fra 1. desember har ungene lov til å drikke 
julebrus.

Når det kommer til spørsmål om juletre, så er hun 
selv vokst opp med naturtre, men nå er det plasttre de 
bruker. Og treet er det hennes privilegium å få pynte 
så snart skoleferien er begynt. Ungene har i oppgave 
å pynte sine egne rom.  

På julaften jobber mor Gry Anita som regel til tidlig 
ettermiddag. Når jula ringes inn klokka fem, samles 
familien med besteforeldre, tante, onkel og søskenbarn 
til julemiddagen med ribbe, medisterkaker og riskrem 
til dessert. Og all maten er det far selv som har brakt 
i hus og laget. 

Etter middagen er det tid for å dele ut pakkene.
 Gry Anita jobber i romjula. Men ikke på 1. og 2. dag, 

da koser familien seg med lange julefrokoster. Ellers 
kan det være familiebesøk i romjula, med annen slags 
julemat, for eksempel pinnekjøtt.

Det har, med et par unntak, aldri vært juletrefest i 
romjula for ungene.

Når det gjelder spørsmål om baking, smiler hun 
bredt og forteller at nei, baking er det lite av. Hun baker 
verken de sju slaga eller lefse og flatbrød. Det lille som 
går av småkaker kjøpes inn. Men hun legger til at hun 
baker pepperkaker og cookies med ungene.

Jula hos familien Aspnes tar slutt rett etter nyttår, 
kanskje treet får stå til 4. januar da Gry har bursdag. 
Men ikke lenger.Per Espen.

Steffen Mørtvedt.
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JUL I GRAN JUL I GRAN

NOVEMBER
Mandag 22. nov kl. 19.00: Landstad-
jubileum i Nikolaikirken med Hadeland 
Kirkeakademi. 
Onsdag 24. nov kl. 12.00: Formid-
dagstreff på Trivselshuset i Brandbu. 
Ole-Jakob Dyrnes, gitar & sang og ord 
til ettertanke.
Onsdag 24. nov kl. 18.00: Konsert i 
Tingelstad kirke – «Tusen julelys» med 
Atle Pettersen og Brandbu Barne- og 
Ungdomskantori (bill. v/inngang og 
ticketmaster.no).
Torsdag 25. nov kl. 19.00: Konsert i 
Tingelstad kirke med gruppa PATHOS 
og gjesteartist på flygelhorn (bill.: 
Universe.com). 
Lørdag 27. – søndag 28. nov kl. 
12.00 – 16.00: Søsterkirkene er åpne 
i forbindelse med Julemarkedet på 
historiske Hadeland – Granavollen og 
Grinakervev. 
Lørdag 27. nov kl. 13.00 og 15.00: 
Konserter i Nikolaikirken med St. 
Hallvard-guttene (bill. v/inngang og 
ticketmaster.no). 

Hva skjer i førjulstida?  

Kari Støen Kleppe og Ruth Kari 
Sørumshagen er vertskap. Vi åpner 
døra til Moen kirkestue kl. 15.00, rett 
etter siste gudstjenesten i kjørka. 
Middagen blir kl. 15.30, og vi er 
sammen til rundt kl. 19.00 for de 
som ønsker det. 

Det blir tradisjonell julemat fra 
Hadeland, med svineribbe og surkål, 

medisterkaker og julepølse, riskrem, 
kaffe og litt julebakst. Julesang og 
lesing av juleevangeliet. 
Alt er gratis. 
Påmelding innen 15. desember.
Kontakt: Diakon Ruth Kari, 
tlf. 464 25 018. 
E-post: rs352@kirken.no. 
Eller ring kirkekontoret: 61 33 52 05. 

I år tror vi det blir ekstra stas både 
det å kunne holde konsert, og det 
å gå på en konsert igjen! 

Vi kan tilby mange opplevelser 
i kirkene og på andre plasser før 
jul og inn romjula, i tillegg til guds-
tjenestene. Gled dere alle som en, 
små som store!

Igjen kan vi glede oss over en 
normal hverdag, dog med økt 
beredskap. Vi tar de nødvendige 
forholdsreglene i kirkerommet, 
også satser vi på at alt går bra 
og ber alle om å følge nøye med 
på kirkens nettside og Facebook-
side. 

For mer info om arrangementer 
og billettsalg, følg med på annon-
sering og forhåndsomtaler.

DESEMBER
Onsdag 1. des kl. 19.00: Hvilepuls i 
adventstid i Moen kirke. Sang Eli Tove 
Myrdal med musikere Geir og Morten 
Iversrud. Kl. 18.00: Adventsgrøt i 
Kirkestua.

Onsdag 1. des kl. 19:00: Julekonsert 
i Mariakirken med Caldera, pianist 
Thomas Knudsen og danser Anne 
Bratteberg.  

Torsdag 2. desember kl. 18.00: Jule-
avslutning for Barneklubben i Moen 
kirkestue.

Torsdag 2. des kl. 18.00 og 19.30: 
Konserter i Mariakirken med musikk- 
og dramaelever på Hadeland videre-
gående skole.  

Fredag 3. des kl. 18.00: Arrange-
mentet «Jul i Norge», Trivselshuset i 
Brandbu (Se egen tekst).

Fredag 3. des kl. 18.00 og 20.00: 
Konsert i Mariakirken – «Stemning» 
med Elisabeth Lindstad Tangen og 
Østein Hagen, (bill.: Elisabeth, 
tlf 456 02 451). 

Lørdag 4. des kl. 09.00 – 14.00: Jule-
messe for Det norske misjonsselskap 
på Lidskjalv.

Søndag 5. des kl. 15.00: Katolsk 
messe i Nikolaikirken.

Fredag 10. des kl. 18.00: Elevkon-
sert i Tingelstad kirke ved Hadeland 
Kulturskole. 

Søndag 12. des kl. 18.00: Advents-
konsert i Moen kirke med Jaren 
Sanglag.

Søndag 12. des kl. 18.00: Konsert i 
Grymyr kirke med Gran jente- og gut-
tekorps (gratis inngang). 

Tirsdag 14. des kl. 15.00: Juleav-
slutning «Kreativt Verksted» (barn/
ungdom), Trivselshuset i Brandbu.

Onsdag 15. des kl.12.00: Formid-
dagstreff på Trivselshuset i Brandbu. 
Juletradisjoner og julemat.   

Søndag 19. des kl. 18.00: Konsert i 
Grymyr kirke - Vestre Gran Blandede 
Kor (gratis inngang).

Tirsdag 21. des kl. 18.00 og 20.00: 
Konserter i Ål kirke – «Lys i desember» 
med Natalia Grøndahl Tangen,  Lars 
Ramberg m.fl.   

Onsdag 22. des kl. 19.30: Konsert 
med julemusikk og allsang i Moen  

kirke ved Moen Musikkforening (gratis 
inngang). 

Torsdag 23. des kl. 23.00: Midnatts-
konsert i Tingelstad kirke med Jaren 
Hornmusikkforening med solist.  

Fredag 24. des kl. 15.00: Julekvelds-
feiring i Moen kirkestue, (se egen 
tekst). 

Søndag 27. des kl. 19.30: Julekonsert 
i Nikolaikirken med mannskoret KK.

PATHOS i Tingelstad kirke under 
opptak til digital julekonsert 2020. 
Foran Nina Amanda Martinsen, bak 
fra venstre Grethe Karin Fossum, 
Elin Lien og Inger-Beathe Teslo Hoel. 
(Foto: Martin Teslo Hoel). 

«Jul i Norge» 
Trivselshuset i Brandbu 
Fredag 3. desember kl. 18.00
Velkommen til denne festen der alle er invi-
tert. Et arrangement med tradisjonell norsk 
julefeiring med julemat, kaffe og kaker. Kom 
og smak på julemat som pinnekjøtt (fra sau) 
og risengrynsgrøt. 

Gang rundt juletreet, julesanger og kan-
skje kommer nissen med poser til barna!

Inngang: Kr 50,- pr person. Barn under 
16 år går gratis.

Påmelding innen 26. november: Gran 
Frivilligsentral v/Øyvind, tlf. 975 51 482.  
E-post: post@gran.frivilligsentral.no  
eller til diakon Lene, tlf. 959 67 289,  
e-post: lb853@kirken.no 

Arrangører: Gran Frivilligsentral, Brandbu 
Bygdekvinnelag og Kirken i Gran v/diakoni

VELKOMMEN  VELKOMMEN  
til julekveldsmiddag og hygge  

i denne trivelige julestua!

Bilde fra 2019. Foto: Line Børresen

Foto: Knut Bøe

Tekst: Inger S. Haug
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Hvor tar vi det fra? Det kan vi 
undre oss over når vi styrer og 
steller fram til jul. Når oppsto 
egentlig julefeiring og hva be-
tyr små og store detaljer som 
vi er så opptatt av? Og hvem 
er det som styrer oss, er det 
tradisjoner eller kommersiali-
seringen?
Når vi graver bakover i historien så 
havner vi både i norrøn tid og gammel 
romersk lovgivning. Selve begrepet jul 
er et gammelt germansk ord jòl eller 
jòlablot og var navnet på solvervs-
festen som ble holdt i begynnelsen 
av januar. Dette var en fest som hyllet 
sola og innebar offer med håp om god 
vekst og et godt år. 

I Romerriket erklærte keiser Aure-
lian i år 274 at 25. desember skulle 
være en festdag til ære for solguden 
Mithras. Kirken svarte seksti år senere 
med å legge Jesu fødsel til samme 
dato. Den kristne jula tok opp i seg 
mange av elementene fra den heden-
ske feiringen hvor lyset har en viktig 
rolle. 

Rundt år 1000 ble kristendommen 
innført i Norge. Da ble det bestemt 
at landet skulle feire jul samtidig 
som høytiden ble feiret over hele 
Europa. Uten å ta del i ritualer knyttet 
til avgudsdyrkelser, fortsatte mye av 

feiringen på samme vis slik de kjente 
det fra jòlablot.

Gjennom århundrene fortsatte fei-
ringen i hovedsak på samme måte, 
og først i siste halvdel av 1800-tallet 
kom det avgjørende nye tradisjoner 
inn i julefeiringen her i landet.

Julefeiringen i Norge har alltid 
handlet om å ta fram det gildeste av 
alt, som mat, dekketøy, duker, klær 
og gaver, skriver forsker Ørnulf Hodne 
ved universitetet i Oslo. Videre sier 
han at juletradisjonene er en blanding 
av mange forskjellige skikker fra hele 
Europa. Den mest grunnleggende er 
nok at det ifølge kristen tankegang 
skal herske fred på jorden den natten 
Jesus ble født. Det er grunnlaget for 
alle andre kristne juletradisjoner. 

Elementer som dukket opp her 
i Norge på 1800-tallet var juletre, 
julegaver, juletrefester, julekaker og 
julekort. Dette var først et tegn på 
økt velstand og dukket opp der hvor 
pengene fantes blant folk. 

Sosialt samvær har alltid hatt en 
viktig plass i feiringen. Å møtes rundt 
festbord med god mat, synge julesan-
ger, kirkegang, fest og lek har gjort 
høytiden til en viktig og rik tid. Det 
sies at prester og lærere for 150 år 
siden begynte å arrangere juletrefester 
i romjula. Disse var åpne arrangement 
og skulle gi alle en mulighet for å mø-
tes og være sammen. Kreativiteten var 

stor og i et gammelt Hadeland står det 
beskrevet en juletrefest på Jevnaker 
hvor læreren hadde fått tak i noen 
druer. Disse ble delt i to og ungene 
kunne dermed få ei halv drue hver. 
Luksus har alltid hørt jula til!

Hvis vi ser litt nærmere på tingene 
vi forbinder med jul, vil vi se at det 
er en salig blanding av symbolikk, 
gamle forestillinger og ritualer. Nissen 
knyttes til den gamle fjøsnissen som 
tok vare på dyr og gard eller vi kobler 
han til gaver, reinsdyr og Nordpolen. 
Julegavenissen kan vi spore tilbake 
til Sankt Nikolas som var biskop i 
Tyrkia på 300-tallet. Han snek seg 
ut på natta med penger og gaver til 
folk som trengte dette. Julegavene 
kan også minne oss på gavene som 
de tre vise menn hadde med seg til 
Jesusbarnet i sin tid.

Så ser vi at samtidig som vi har 
med oss mange tradisjoner så endrer 
vi disse tilpasset vår tid. Der hvor 
desember tidligere var preget av for-
beredelser og dager med strammere 
livreim, har vi tatt juletrefestene på 
forhånd med julebord, god mat og 
julepynt. Kanskje har vi gått litt langt i å 
la handelsstanden få ta mye av styrin-
gen over jula og julegavehandel, men 
det er å håpe at vi lar gode samvær, 
fellesskap og ønsker om fred både i 
nære relasjoner og rundt på jorda, få 
ha en sentral plass også i framtida. 

JULETRADISJONER

   Jula gjennom tidene 
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten

Julekort 1959 utlånt av Åge Lindahl. 

Gammelt julekort. Hentet fra en artikkel i lokalvisen Dølen. 

På kirkevei. Her er Brandbu Barneskole på veg til Nes kirke og skolegudstjeneste der i 2019. I år håper vi på samme 
opplegg med mange barn gående fra skolen til kirka.

SKOLER I KIRKEN

I normale år har de siste ukene før jul 
vært svært travle for ansatte i kirkene 
våre. Det går slag i slag med guds-
tjenester hvor kirkene fylles opp med 
skolebarn. Skolene våre ligger gjerne 
i nærheten av den lokale kirka, og i 
flokk og følge toger man inn i kirka. 
Dette er en lang tradisjon, men stadig 
stilles det også spørsmål ved om dette 
er noe vi skal fortsette med.

Heldigvis har kirken vært sitt an-
svar bevisst og endret seg fra en tid 
hvor mange prester prøvde å nytte 
anledningen til å hamre visse trosan-
liggender inn i barnesinnene. I dag har 
vi gudstjenester hvor barna selv får 
være aktive medspillere og hvor jule-
fortellingen har den største plassen. 
Vår lokale prest Håkegård, forteller at 
hans hovedpoeng blir å skape trygg-
het og formidle glede og et budskap 
om håp. Samtidig vil møtet med kirka 
fortelle noe om tradisjon og kulturarv, 
om kristendommens plass i vår his-
torie og også lære barna noe om en 
gudstjenestes innhold og struktur. En 
gudstjeneste kan også bli et bidrag til 
det vi litt gammelmodig kan beskrive 
som dannelse: En påminnelse om å 

elske vår neste som oss selv – nett-
opp fordi Gud elsket oss først, mener 
presten vår.

Samtidig vet vi at det er utfordringer, 
samfunnet endrer seg og mangfoldet 
er blitt større enn det var for noen år 
siden. Vi lar rektor ved Brandbu bar-
neskole, Inger Råstad Jåvold fortelle 
hvordan skolen tenker rundt og prak-
tiserer skolegudstjenester.

I mange kommuner og ved mange 
skoler har det vært en lang tradisjon 
der skolene har deltatt på en juleguds-
tjeneste i den lokale kirken før jul. Det 
har vært mange diskusjoner om dette 
er riktig, og Utdanningsdirektoratet 
har kommet med klare retningslinjer 
for hvordan dette kan håndteres. Alt 
vi gjør i skolen må kunne forankres i 
læreplanen vår, og i den overordnede 
delen til læreplanverket, står det blant 
annet «Skolen skal gi elevene historisk 
og kulturell innsikt og forankring, og 
bidra til at hver elev kan ivareta og ut-
vikle sin identitet i et inkluderende og 
mangfoldig fellesskap.» Å delta på en 
gudstjeneste før jul, kan være en del 
av dette. Det som er viktig, er at vi som 
skole har et godt alternativt tilbud til 

de elevene der foreldrene ikke ønsker 
at elevene skal delta på gudstjenesten 
med bakgrunn i egen tro og overbe-
visning. Før adventstiden starter opp, 
sender rektor ut et informasjonsskriv 
om advents og juleforberedelser ved 
skolen, der det også informeres om 
julegudstjeneste og alternativ til den. 
Foreldrene krysser av for hva barnet 
skal delta på.

En gudstjeneste før jul skjer ofte 
en av de siste dagene før elevene 
går i juleferie, og i retningslinjer fra 
Utdanningsdirektoratet oppfordres 
skolene til å ikke legge gudstjenesten 
som en avslutning før jul, da den ikke 
omfavner alle elevene. Vi ved vår skole 
(Brandbu barneskole), går samlet ned 
til Nes kirke en av de siste dagene før 
jul. Der får vi låne kirkestua til de som 
ikke skal delta på gudstjenesten. På 
den måten blir også denne dagen en 
«fellesskapsdag» da alle elevene går 
samlet fram og tilbake til Nes, får varm 
saft og pepperkaker på veien hjem, 
men har litt ulikt innhold i samlingen 
nede på Nes. Den siste dagen før jul 
går vi rundt juletre og spiser julegrøt.

Julegudstjenester i kirkene våre
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten
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GRAN/TINGELSTADBRANDBU OG BJONEROA

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no

Daniel Håkegård og Anastasia 
Dmitrieva kom til Gran/Tingel-
stad sokn 1. september 2018. 
Etter vel tre og halvt år er det 
tre personer som forlater sok-
net, da Daniel skal begynne 
som sokneprest i Brumunddal 
fra 1. januar. 
Sønnen Nikolai har kommet til verden, 
og ekteparet var aldri i tvil om valg av 
navn. Navnet skriver seg fra en gresk-
russisk helgen som Nikolaikirken er 
oppkalt etter, og det er i bruk både i 
Norge og Russland. På det personlige 
planet er familieforøkelsen det største 
som har skjedd Daniel i løpet av disse 
årene. 

Til daglig har han vært opptatt av 
alle de oppgaver en prest har. På 
spørsmålet om det var mulig å opp-
summere noe fra tida på Hadeland, 
svarte han spontant: «Menneskene» 
og utdypet dette med å si at han 
hadde blitt kjent med veldig mange 
utrolig hyggelige mennesker. Daniel 
opplever at han og Anastasia har blitt 
tatt godt imot, og har følt seg hjemme. 
Menighetslivet er aktivt, det er mange 
til gudstjeneste i alle kirkene og sal-
mesangen er god. Misjonsmøtene 
har vært koselige, og folk har lyttet til 
prekener og andakter.                                

I sin gjerning som prest har Daniel 
sammen med menigheten opplevd 
overraskelser i kirkens rom. Under 
en konfirmasjonsgudstjeneste i Ni-
kolaikirken løsnet skruen som holder 
prekestolkledet på plass, falt ned på 
gulvet, og spratt derfra opp i døpefon-
ten! Slik ble dåpen og konfirmasjonen 
synlig knyttet sammen. 

I tillegg til kirkelige handlinger er 
Daniel opptatt av teologi, filosofi, 
dikt, fluefiske, fotball – og ikke minst, 
familien. Når det gjelder veien videre, 
svarte Daniel at den blir til mens man 
går den. På vegne av menigheten 
ønsker jeg Daniel med familie lykke 
til i liv og gjerning. 

Velkommen til avskjedsguds-
tjeneste for Daniel i Grymyr kirke, 
søndag 5. desember kl. 11.00!  

Avskjed med Daniel
– soknepresten mange er på fornavn med

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Ha det Land: 
Hei kjære lesere av kjørkebladet. 
Kjære menighet. Først og sist vil 
jeg si takk. Takk for alle fine stun-
der sammen, i kjørka, i Tingelstad, 
Nikolai, Maria, Grymyr, Gamle 
Tingelstad, Sølvsberget, Grina-
kertuftene, Moen og Ål, Nes og 
Sørum. Begravelser, dåp og bryl-
lup, til alle på Marka og Granhøi 
som jeg har møtt. Jeg kommer til 
å savne dere alle sammen og be 
for dere. Den som ikke tar imot 
Guds rike slik som et lite barn skal 
ikke komme inn i det sier Jesus. 
Jeg er ikke et lite barn, men en 
ung mann og jeg har blitt tatt imot 
med åpne armer av dere. Det har 
gjort meg rikere. Salmesangen 
og oppslutningen om messa er 
stor her hos dere, og dere burde 
være stolte. Sjøl kom jeg hit fra 
Finnmark. Jeg var vant til å bruke 
store ord om troen, synden og 

Guds nåde. Hadelendingen er litt 
annerledes enn nordlendingen. 
Han eller hu sier ofte mer mellom 
linjene. Jeg har forsøkt å lytte 
meg litt frem og bli kjent, jeg har 
også forsøkt å være meg sjøl, noe 
som vel har innebåret store ord 
om Gud og Jesus, men samtidig 
har jeg prøvd å være alminnelig. 
Som jeg sier til konfirmantene: 
«Det går an å være helt vanlig, 
og samtidig være kristen». Guds 
nåde i Jesus Kristus er nok for 
oss. Den er alltid nok. Vi har vært 
i samme båt kjære menighet, 
men nå reiser jeg. Vår lille familie 
ønsker å komme nærmere den 
delen av familien vår som bor 
på Lillehammer. Jeg håper dere 
får en god prest på nyåret. Det 
fortjener dere.
Vennlig hilsen Daniel Håkegård, 

sokneprest

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

Søndag 26. september var det pre-
sentasjon av de nye konfirmantene i 
Nes kirke.  Det var pyntet til høsttakke-

fest og Henriette Nymoen Lillestøl 17 
år spilte et stykke etter messen som 
vi kunne sitte og nyte før vi gikk hjem. 

Foran fra venstre: Eirik Sørheim Holter, Cornelius Hjelmerud, Lise Marie Bålerud 
Grimsbø, Oliver Aschim Kristiansen, Ingeborg Bleken, Tomine Borgli, Marlin Kris-
tine Brasrud. Bak fra venstre: Elina Helgerud Skarstad, Henrik Monsen Runden, 
Jonas Oftebro, Johanna Løvhaug. Ikke til stede; Maria Elvestuen.

Takk til Inger Marie Råstad for at vi 
fikk bruke dette fine diktet til å åpne 
menighetsrådsmøte i Brandbu i høst. 

Tekst og foto: Anne Marit Elvestuen

Nye og 50-års konfirmanter i Sørum kirke 17. oktober

Foran fra venstre: Kari Malkjærn Helland, Mona Sollibråten 
Kleveland, Kjersti Bjone, May Sollien og Gerd Marit Løvlie. 
2. rekke fra venstre: Sokneprest Dagfinn Magnus, Per Arne 
Haugom, Bjørn Erik Bakken, Arve Smedhaugen, Tor Steinar 
Stenslette, Anne Grethe Putten og Christen Melvin Bjone.

Fra venstre ser vi Emil, Ada og Ingeborg og Dagfinn prest 
under presentasjonen.

Søndag 17. oktober kunne vi ende-
lig feire gullkonfirmanter igjen. Dette 
året feiret vi to årskull samtidig, siden 
Corona satte en stopper for dette i 
fjor. Her kom det til og med langveis-
farende jubilanter fra både Sørreisa, 

Stranda og Trysil, for å treffe gamle 
klassekamerater. Etter å ha spist 
gryterett på Kulturbygget og pratet 
med gamle kjente, var det tid for 
gudstjeneste i Sørum kirke med kaffe 
og kaker etterpå. Der ble også tre 

av de nye konfirmantene presentert. 
En måtte melde avbud pga sykdom. 
Dette ble en hyggelig søndag med 
gamle og nye konfirmanter, og mye 
folk i kirken. 

Tekst og foto: Lise Vestland

Konfirmantpresentasjon

Sørum kirke 160 år - 1861-2021
Kirka ble innviet av prost Søren Bugge, 25. september 
1861. Det blir en liten markering under lysmessa 28. 
november, kanskje også en jubileumskake! 

Minnelund etableres
Sørum gravplass har kun kistegraver i dag. Nå etableres 
det et eget urnefelt med vanlige graver for urner, og ved 
disse kan det stå gravstein. I tillegg kommer det også 
en navnet minnelund, som er en felles plass for mange 
med et felles minnesmerke. Ole Kristian Sørli har funnet 
en flott naturstein langt innpå skauen, og denne er kjørt 
fram til bygda med traktor og plassert på minnelunden 
i det nordøstre hjørnet av kirkegården.
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MOEN/ÅL BRANDBU BARNEKANTORI

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

Jakkemerker for 
kirkevertene
Moen og Ål har innført fine og tydelige 
jakkemerker for å gjøre oss andre mer 
oppmerksomme på kirkevertene som 
bl.a. ønsker oss velkommen til guds-
tjeneste. Her viser Åge Lindal oss med 
glede sitt nye merke. Flott sak dette!

Tekst og foto: Knut Bøe 

Nytt piano i Moen kirke
Nå kan vi glede oss over nytt piano i 
Moen kirke. Det er et Blüthner-Haes-
sler piano. Pianoet er 7 år gammelt, og  
ifølge våre organister, Iver Olav Erstad 
og Marit Wesenberg, fremstår det som 
nytt med god klang. 

Pianoet har også en del kvaliteter 
som kun litt større og dyrere pianoer 
har. Prisen, inkludert alt utstyr, stem-
ming og pianokrakk, kommer på 
nærmere 100.000 kroner. Moen/Ål  
menighet har vært så heldige å få en 
testamentarisk gave på 200.000 kro-
ner. Egentlig var gaven tenkt for orge-
let i Moen. Men siden orgelet akkurat 
var blitt ferdigrestaurert, har Marianne 
og Egil Andor Pedersen som adminis-
trerer det aktuelle testamentet, sagt 
at et piano ville være helt i tråd med 
avdødes ønske. Vi er svært takknem-
lige over å ha fått et slikt instrument, 
og tusen takk for en generøs gave.

Tekst og foto: Anne-Berit Holden

Ungdommene i neste års konfir-
mantkull, 36 i Ål og 21 i Moen, har 
gjennom høsten hatt flere samlinger. 
Sokneprest Karin har lenge gledet 
seg til å finne tilbake til de normale og 
gode tilstandene fra før koronaen. Nå 
ser det bra ut, og Karin regner med 
at ting blir som de pleier med både 
julaftenkor og leir på Lillehammer i 
februar, og med konfirmasjonsdager 
i mai/juni.      Tekst og foto: Knut Bøe

Denne fine gjengen som stilte opp i 
Moen kirke, står som representanter 

for konfirmantkullet 2022 
i Moen/Ål sokn

Her ser vi pianoet i bruk. Det er Geir Iversrud som trakterer det i samspill med Mor-
ten Iversrud og Eli Tove Myrdal. Bildet er tatt under et «Hvilepuls»-arrangement.

57 konfirmanter i Moen og Ål

Brandbu Barne- og Ungdomskantori elsker julesan-
ger og tradisjoner – sanger som vi brukte julen i fjor, 
skal være med julen i år... 

Koret, som også blir kalt «Popkorn», er egent-
lig to kor: Ett barnekor og ett ungdomskor, der 
ungdomskantoriet (fra 7. trinn) er et prosjektkor. 
Barnekantoriet har ukentlige øvelser torsdager i Nes 
Kirkestue. Alle skolebarn i Gran kan bli med i koret!  
Koret har sunget på julaften-gudstjeneste i Nes kirke 
siden koret ble startet i 2004. Noen år har vi sunget 
på førjulsdager på kjøpesentrene, og i fjor klarte vi til 
og med arrangere vår egen Luciakonsert. Nå i høst 
har vi hatt konsert sammen med Jevnaker Barnekor, 
og det var veldig gøy. 

I år blir det ekstra stas, for vi skal synge sammen 
med den kjente programlederen og sangeren Atle 

Pettersen og hans band på julekonserten «Tusen 
julelys» i Tingelstad kirke 24. november. Både Ung-
doms- og Barnekantoriet er med, og vi håper at 
mange kommer for å høre på oss og Atle!  

9. desember har Barnekantoriet sin egen julekon-
sert i Mariakirken. Alle er velkommen til å oppleve 
dette! Og selvfølgelig blir vi med i Nes kirke på jul-
aften! «Same procedure as every year!»

Julen med «Popkorn»!
Tekst: Marit Wesenberg, korleder

Her er noen av medlemmene i Brandbu Barnekantori og korleder Marit Wesenberg i Randsfjord kirke etter 
konserten med Jevnaker Barnekor i oktober. (Foto: Therese Bernström Næs). 
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DIAKONI

Kirkeskyss
Vi ønsker å legge til rette 
for at de som trenger 
skyss for å komme seg til 
gudstjeneste i kjørka si 
skal få hjelp til dette.
For å vite noe om hvor stort 
behovet er, hadde det vært fint 
å få tilbakemelding fra dere som 
er interessert i kirkeskyss. 

Gi beskjed til diakon Ruth 
Kari, så blir dere satt opp på ei 
liste og får tilbakemelding når 
tilbudet kan tre i kraft.

Hvem kan være en 
kirkeskysser?
For at ingen skal behøve å stille 
oftere enn de ønsker, kan dette 
organiseres gjennom kirkekon-
toret. Undertegnede setter opp 
ei liste over hvem som ønsker 
å være kirkeskysser, til hvilke 
kirke de kan kjøre og hvor ofte 
de ønsker å bidra.

«Påmelding» skjer via kirke-
kontoret en hverdag før gjel-
dende gudstjeneste og senest 
fredag kl. 11.00. Der vil dere få 
beskjed om vi har noen kirke-
skyssere denne søndagen.

Både de som ønsker kirkeskyss 
og de som ønsker å bidra som 
frivillig, gir beskjed til diakon 
Ruth Kari: 46 42 50 18, e-post: 
rs352@kirken.no  

Alle får tilbakemelding før 
tilbudet trer i kraft. 

PREP samlivskurs  
- for større glede  
i parforholdet
Velkommen til PREP samlivskurs. Vi 
ønsker spesielt å invitere alle som 
giftet seg i 2016, 2017 og 2018, men 
holder også tilbudet åpent for andre 
ved ledig plass

På et PREP-kurs er det både humor 
og alvor. Det handler om kjærlighet, 
forventninger, glede og vennskap, 
men aller mest om god kommunika-
sjon. Få noen verktøy til bedre kom-
munikasjon og problemløsning! 
Tid: Lørdag 12. februar kl. 09.00-17.30 
og søndag 13. februar kl. 09.30-16.00.

Sted: Grymyr kirke. 
Pris: kr 500 pr. par, inkl. lunsj og kurs-
materiell.
Kursholdere: Lene og Anders Rød-
ningsby. Lene er sertifisert som kurs-
leder i PREP ved Modum Bad.
Har du spørsmål eller vil melde deg på, 
kontakt diakon Lene B. Rødningsby, 
LB853@kirken.no, tlf. 959 67 289

Dette sier en tidligere deltaker på 
PREP kurs: - Vi er sammen hver dag, 
men denne helgen snakket vi sammen!

Samtalegrupper etter 
samlivsbrudd
Vi arrangerer ny gruppe og starter med 
informasjonsmøte: 
Torsdag 20. januar kl. 19.00 på 
Trivselshuset i Brandbu

Lurer du på om dette kan være noe 
for deg?
Du er velkommen til gruppe uavhengig 
av bosted, livssyn og samlivsform. Det 
blir samtalegrupper over 10 kvelder 
(deltakeravgift kr 500,-). 

Ta kontakt med: 
• Diakon Reidunn Fløtre Trbojevic 

(Lunner) på tlf.: 922 27 719 eller  
e-post: rt842@kirken.no

• Diakon Lene B. Bjølverud-Rød-
ningsby (Gran) på tlf: 959 67 289 
eller e-post: LB853@kirken.no

TROSOPPLÆRING

Velkommen til Frøydis! 
Frøydis Haug startet som ny prostiprest i Hadeland og Land i oktober og 
skal være her et år. Frøydis bor i Ås i Follo, så hun er alt blitt en dreven 
passasjer på Gjøvikbanen. I tillegg til presteutdanningen fra Metodistkirken, 
har hun videreutdanning i sorgterapi og sjelesorg fra USA. Hun har også 
jobbet en årrekke som lærer i videregående skole, men prestekallet var 
sterkest. Etter noen år som prostiprest i Søndre Follo prosti, har hun tatt 
med seg sin klukkende latter og gjør seg kjent i våre sokn. I første tiden 
blir det mest tjeneste i Lunner og Jevnaker, men vi kommer også til å se 
henne i kirkene her i Gran. 
 

Nå er det tid for 4-årsbok!
  Tekst og foto: Marianne Sagbakken

Invitasjoner vil komme i posten, så 
det er bare å følge med. I forkant 
av hver utdeling blir det en samling 
for barna der vi møtes for å gjøre 
noe kjekt sammen. I Sørum blir 
det en samlet utdeling av 4-, 5- og 
6-årsbok!

Samlingene blir disse datoene: 
21.11 – Nes kirke
28.11 – Moen kirke
28.11 – Sørum kirke
  5.12 – Grymyr kirke
  5.12 – Ål kirke

Barneklubben
Vi har hatt det kjempefint på barneklubben i høst og 
gleder oss til flere koselige stunder sammen. En av 
hobbyaktivitetene vi gjorde var å plukke noen fargerike 
blomster som vi hamret på et stykke hvitt tøy. Etter 
nok hamring hadde barna plutselig laget sitt eget 
kunststykke.

Fra venstre ser vi Solveig Eline, 
Lene Birgitte, Mari Johanne og 

Karen Sofie ivrig i gang med hamring.

Vi har lenge tenkt på at det hadde vært 
meget hyggelig å ha selve Babysang-
samlingene på for eksempel Marka el-
ler Skjervum. I høst ble dette en realitet 
og vi fikk lov å komme på besøk. Etter 
snart to år med restriksjoner, var det 
ekstra spesielt og rørende å se at de 
yngste og de eldste hadde en så god 
stund sammen. 

Babysang

Dette trenger du:
Pinner
Hoder (f.eks store treperler eller 
vattkuler)
Hår (et eller annet som passer til hår)
Hobbymaling
Lim
Finn noen pinner ute i naturen. Ta 
av eventuell bark og la dem tørke 
ordentlig før du maler dem.

Fest noe som er rundt, på pinnen. 
Det blir hodet. Så setter du på noe 
som ligner hår. Vi har brukt litt «sisal-
hår», som man pleier å kunne kjøpe i 
blomsterbutikker.
Klipp ut vinger av papir og lim fast på 
engelen. Lim også på en snor så du 
kan henge den opp.

Ideen er hentet fra 
www.clubcreo.com

Søte engler av pinner og papirJULEGAVETIPS
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Gevinst gitt av:  Vunnet av:
1. Saueskinn fra Sverre og Trine Sørum  

og menighetsrådet. Verdi 2000 kr   Eva Aina Vestland
2. Gavekort à 1000kr fra Joker Bjoneroa Mona Lisa Struksnæs
3. 2.5 kg kalvekjøtt fra Strande, foredlet  

av Hafjell slakteri Kari og Ole Haug
4. 2.5 kg kalvekjøtt fra Strande, foredlet av  

Hafjell slakteri Martin Struksnæs
5. Middag for 2 på Veikroa på Nes i Ådal Anders Struksnæs
6. Juletre fra John Anders Strande Frank Garberg
7. Gavekort fra Smerud Fotterapi, Hønefoss Elfrida Bålerud
8. Tupperware fra Wenche Endrerud Elfrida Bålerud
9. Tovede votter fra Berit Solstad Barbara Malisæter
10. Fotografi med ramme fra  

Tom Inge Sevaldrud Henning B. Struksnæs 
11. Hårprodukter fra Eva Vestland Birger Sevaldrud 
12. Honning fra Morten og Ingjerd Liaklev Guro Velta Stastad
13. NuSkin hudpleieprodukter fra  

 Marit Johnsrud Bjørg og Oddvar Lien 
14. Elgpølse fra Ole Kristian Sørli Anders Sørum 
15. Honning fra Ole Kristian Skaarer Gunnar Børge Pedersen 
16. Fruktkurv fra Rema 1000 Jevnaker Gerd Elisabeth Sevaldrud 
17. Fruktkurv fra Kiwi Jevnaker Else Reidun Sevaldrud 
18. Fruktkurv fra Coop Extra Jevnaker Britt Tygsett 
19. Selbuvotter fra Lise Nygaard Elsa Vestland 
20. Lammeskinn fra Lise Vestland Lene Frydenlund 
21. 2 sengesett fra Aud Bølviken Gunn Hege Sevaldholet 
22. Snippeduk fra Grinakervev  Kari og Tore Bjone
23. Gerber tursett fra Gausdal Landhandleri Lisbeth Flatmo 
24. Lyslykt fra Bohus Hadeland Karen Krokvik
25. Lyslykt fra Bohus Hadeland Kari og Ole Haug
26. Blomst fra Storgata Blomster Jevnaker Familien Jacobsen
27. Drikkeflaske fra Hadeland Glassverk Heidi Dammyr
28. Drikkeflaske fra Hadeland Glassverk Marit Strande
29. Telyslykt fra Hadeland Glassverk Jeanette Magnus
30. Telyslykt fra Hadeland Glassverk Elna Nystuen
31. 8 stk Kosta Boda vannglass fra  

Martinsen Lagerutsalg Maria Magnus
32. 8 stk Kosta Boda vannglass fra  

Martinsen Lagerutsalg Rigmor og Odd Eikra
33. Løper fra Inger Berven Familien Fjone
34. Thermomugge fra Inger Berven Elna Nystuen
35. Duftlys Skeidar Gran Gerd Elisabeth Sevaldrud
36. Duftlys Skeidar Gran Anders Sørum
37. Fleecepledd fra Lise Vestland Britt Bjørkås
38. Pyntepakke fra Europris Brandbu Ole Kristian Esperum
39. To lysestaker fra Nille Brandbu Steffen Engnæs
40. Godteripose fra Elkjøp Hadeland Anne Mette Haug

MENIGHETSLOTTERIENESLEKTERS GANG

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

Gevinst gitt av:  Vunnet av:
1   Fam.pk m/overnatting, verdi 3.056,-  

fra Bø Sommarland/Norsjø Ferieland Leif Kristiansen
2   Gavekort på verdivurdering av egen bolig,  

verdi 3.000,- fra Eiendomsmegler 1 Bjørg Skogli
3   Gavekort på verdivurdering av egen bolig,  

verdi 3.000,- fra Eiendomsmegler 1 Marit Borgli
4   Maleri, verdi 2.000,- fra Liv Randi Vindorum Mathias Nysveen
5   Gavekort på Maxbo, verdi 2.000,- 

 fra Skiaker Bygg Fagertun sykehjem
6   Smørspade og koldgaffel i sølv, verdi 1.900,-  

fra tidl. Gullsmed Pedersen Anne-Marie R. Viset
7   4 bill. Bø Sommarland, verdi 1.556,-  

fra Bø Sommarland Marie Viken
8   4 bill. Bø Sommarland , verdi 1.556,-  

fra Bø Sommarland Mari Løvbrøtte
9   Håndstrikket Marrygenser (str.S),  

verdi 1.500,- fra Brua Garn Tonje Sollie
10 Gavekort, verdi 1.500,- 

 fra Brua Klær og Interiør Anne Marte Skari
11 Gavekort + hodelykt, verdi 1.399,-  

fra Gran Dekk og Servicesenter Maren Svevnerud
12 Gavekort, verdi 1.000,- fra A. Hellum A/S Lars Gjerdingen
13 Gavekort, verdi 1.000,- fra Peppes Pizza,  

Brandbu Gunnar Skiaker
14 Keramikk, verdi 1.000,- fra Galleri Odin Sidsel Jordskogen
15 Gavekort, verdi 1.000,- fra Gullsmed 
 Fagerholt Monica Hansen Hagen
16 Gavekort, verdi 1.000,- fra S.O. Bang Mikal H. Leithe m/fam.
17 Bag, verdi 1.000,- Intersport Gran Fam. Treholt
18 Øreplugger, verdi 1.000,- Power Gran Ruth Dypvik
19 Gavekort hos Brandbu Pølsemakeri, verdi 1.000,-  

fra Opsahl Begravelsesbyrå/Hadeland Stein Torhild Løvhaug
20 Gavekort hos Brandbu Pølsemakeri, verdi 1.000,-  

fra Opsahl Begravelsesbyrå/Hadeland Stein  Lovise Skoglund
21 Vegglampe, verdi 949,- fra Maxbo, Gran Kim Oskarsen
22 10 stk. 60-liters sekk bjørkeved, verdi 900,-  

fra Jan Olerud Fagertun sykehjem
23 10 stk. 60-liters sekk bjørkeved, verdi 900,-  

fra Jan Olerud Hege Lystad
24 Håndlaget tre-engel + brikke/duk, verdi 600,-  

fra Det Lille Søte Ole Klæstad
25 Div. kremer, verdi 570,- fra Apotek 1 Brandbu Martha Bjørge
26 Valgfri middag for 2 p. med dessert og 

 mineralvann, verdi 550,- fra Lygnasæter Fagertun sykehjem
27 Valgfri middag for 2 p. med dessert og  

mineralvann, verdi 550,- fra Lygnasæter Aslaug Andreassen
28 Valgfri middag for 2 p. med dessert og  

mineralvann, verdi 550,- fra Lygnasæter Hans Tøfte
29 Valgfri middag for 2 p. med dessert og 

mineralvann, verdi 550,- fra Lygnasæter Kjetil Edvard Eriksen
30 Valgfri middag for 2 p. med dessert og  

mineralvann, verdi 550,- fra Lygnasæter Tone Reidem
31 Gavekort, verdi 500,- fra Kiwi Brandbu Anne Lise Lien
32 Hadelandskortet, verdi 500,-  

fra Gran Handel og Håndverk Lars Ola Sterud
33 Keramikkfat, verdi 500,- fra anonym giver Dag Kristoffer Helmen
34 Leketraktor m/henger, verdi 500,- 

 fra Eikmaskin, Jaren Torhild Løvhaug
35 Gavekort på vask-føn-legg, verdi 470,-  

fra Driv frisører Hans Helmenbakken
36 Gavekort på lunsj (2. pers), verdi 400,-  

fra Tråkk Inn – Bakgården Geir Seland Gulbrandsen
37 Verktøysett, verdi 350,- fra Montèr, Jaren Anne Okkenhaug Bentsen
38 Gavekort, verdi 300,- fra Grinaker Bakeri Oddny Andersen
39 Tovede votter, verdi 250,- fra Annes Garn May Britt Åbråten Heier
40 Hadelandspølse, verdi 240,-  

fra Brandbu Pølsemakeri Sigurd Stenberg

Menighetslotteriet 2021 for Brandbu,  
Gran/Tingelstad og Moen/ Ål sokn
Trekning foretatt 18.10.21. Alle vinnere blir tilskrevet.

Menighetslotteriet 2021 for Bjoneroa
Trekning foretatt 26.10.21. Alle vinnere blir kontaktet.

 

DØPTE    
Grymyr kirke:
Eilev Brænden-Holmstykket 

Nikolaikirken:
Nikolai Håkegård 
Mie Skogstad-Dynna 
Odin Ruud 
Hedda Kumlin-Fallang
Jonas Skjørshammer Ekeren
Alfred Taaje Reinli

St. Petri kirke:
Emil August Hurum Ruden 
Guttorm Onsrud 

Nes kirke:
Johanne Røken Lund
Isak Gagnum Barth
Maiken Sangnæs Berget
Emilie Øverli Simensen
Adam Sørum Andreassen

Sørum kirke:
Linnea Aasen Nystuen

Moen kirke:
Nikolai Frydenlund Dynna

Kristian Stuen Taaje
Oline Hammerud
Victoria Alexandra Cepulyte  
    Håvelsrud 

Ål kirke:
Hannah Sollie Woie

VIGDE
Nikolaikirken:
Ida Hagen Søberg og 
Fredrik Roberg 
Helene Abrahamsson og 
Eirik Nordtorp 

Tingelstad kirke:
Iryna Batarovska og 
Alf Erik Ballangrud 
Carine Mariette Ekrem Byman og 
Alexander Klev 

Ål kirke:
Tine Briskelund og Tom Erik Myhra

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Margit Jorstad

Grymyr kirke: 
Ole Gudbrand Skaarud

Tingelstad kirke:
Maja Røssum
Ingeborg Jakobine Smestad
Marit Eldbjørg Mittet Rækken
Berit Hømann
Ragnhild Åse Stubstad Gårdsrud

Nes kirke:
Roger Sjøvik
Liv Ihlen
Tom Arild Nordli

Jølstad seremonirom:
Olav Løvbrøtte

Sørum kirke:
Dagny Tokerud

Moen kirke:
Marit Synnøve Framstad

Ål kirke:
Fredrikke Karoline Holter Nordli
Olav Erling Bleken
Ingeborg Sørlie Aabakken

Vi feirer og minnes

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

Kvittering

Betalingsinformasjon
GIRO Betalings-

frist

Betalt av Betalt til

Underskrift ved girering

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer

2020 31 00141

Kirkebladet
Kirkekontoret, Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Frivillig bladkontingent for 2021, kr 200,-. 
(Meldingsfeltet i nettbanken: «Bladkontingent 2021»). 
Gi gjerne en gave i tillegg.  

Fødselsnr. for skattefritak……………………………

Støtte til Kirkebladet!

Støtt Kirkebladet med en gave! 
Menighetene i Gran er glad for at du støtter Kirkebladet ved å betale inn et kronebeløp enten via 
giroen her eller på Vipps 558053. 

Menighetsrådene takker alle som har gitt 
gevinster, loddselgerne, loddkjøperne 

og andre som på ulikt vis har 
bidratt til det flotte resultatet 

på begge lotteriene! 
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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 arrangerer to babysangkurs i året. 
HØST-2021: Vi møtes hver tirsdag 
kl. 11.00-12.30 over 8 uker på Jaren 
Misjonshus, på Marka og på Skjer-
vum. Sosialt samvær, sang, musikk 
og bevegelser. Vi serverer kaffe/te, 
ta med matpakke. Påmelding/info: 
Marianne Sagbakken, tlf. 934 34 
338/ms726@kirken.no (mer info fa-
cebookgruppa «Babysang Moen»).  

BARNEKLUBBEN  
I MOEN KIRKESTUE
Alle barn under skolealder må ha 
med seg en voksen. Vi skal synge, 
gratis utlodning med premier, høre 
en bibelhistorie, ha det gøy og spise 
et måltid sammen.  Barneklubben er 
annenhver torsdag kl. 17.30 – 19.00 
i partallsuker. HØST-2021: 7 samlin-
ger i høst fram til 2. desember. Mer 
info: Marianne Sagbakken, tlf. 934 
34 338/ms726@kirken.no. 

BRANDBU BARNEKANTORI  
(Popkorn)  
Det er plass til flere i koret for skole-
barn i hele Gran kommune! 
Korøvelser hver torsdag ettermiddag 
kl. 17.30-19.00 i Nes Kirkestue. 
Kontakt: Marit Wesenberg, 
tlf. 995 87 373.

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

KREATIVT VERKSTED FOR BARN 
og UNGDOM 
Annenhver tirsdag kl. 15.00-18.00 
på Trivselshuset i Brua. Alder: 5.-10. 
trinn. Aktiviteter: Strikke, male, lage 
armbånd, tegne, sy, interiør, street 
art o.l. Matservering. Kontakt: Lene 
B. Rødningsby, tlf. 959 67 289/ Vero-
nica C. Stokkvold- 917 64 090 (Gran 
Frivilligsentral UNG).

PÅFYLL
Hver fredag, på Jaren Misjonshus fra 
18.00. Åpent hus for ungdommer med 
kafé, mat, kiosk, biljard, Switch på 
storskjerm og mye mer. Vi tar Vipps og 
kontanter i kiosk. For mer info sjekk 
IG @pafyll_kirkenigran.

HVILEPULS
Moen kirke kl. 19.00 med samling 
med tid til ettertanke. Servering av 

suppe i Moen kirkestue kl. 18.00. 
Første onsdag i måneden. Kontakt: 
Diakon Ruth Kari Sørumshagen, tlf. 
464 25 018..

SAMTALER OG HJEMMEBESØK 
Trenger du noen å snakke med? 
Diakonene i Gran tilbyr samtaler og 
hjemmebesøk. Kontakt Ruth Kari tlf. 
464 25 018 eller Lene tlf: 959 67 289

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: Jorunn Bestul 
Johnsen, tlf. 954 55 797. Vassend-
misjonen: Anne Berit Holden, 
tlf. 922 36 168. 

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
Formiddagstreff i Brandbu:  Siste 
onsdag i måneden kl. 12.00, Triv-
selshuset i Brua. Mat, prat, utlod-
ning, musikk, ord til ettertanke. 
Kontakt:  Diakon Ruth Kari Sørums-
hagen, tlf. 464 25 018. 

Onsdagstreffet Bjoneroa: På 
Eldresenteret annenhver onsdag kl. 
11.00. Kontakt: Marta Marie Jørgen-
sen 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: Rut Beate 
Lehre Jørgensen, tlf. 411 20 376. 
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: 
Martha Vøien, 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.

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.

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Døgnvakt ved dødsfall

Tlf. 61 33 27 00

Kreativt Verksted er et tilbud for 
barn og ungdom på 5.-10. trinn 
og er et samarbeid mellom kir-
ken i Gran og Gran Frivillig UNG. 
Vi møtes annenhver tirsdag for 
å spise sammen, tegne, male, 
perle, strikke, sy og andre kreative 
aktiviteter. 

Tekst og foto: Lene B. Rød-
ningsby

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

Vil du hjelpe familier som sliter med 

alkohol- og rusproblemer?

Ikke alle barn 
gleder seg til jul
Gi støtte, trygghet og håp til familier 

som har det tøft.

Send SMS BK JUL til 2210 (200 kr) eller 

VIPPS valgfritt beløp til 13130
Illustrasjonsfoto
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Returadresse:
Kirkebladet
Postboks 41, 
2714 Jaren
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Kirkekalender
21. november – Domssøndag/Kristi kongedag. Matt 25, 
1-13
Nikolaikirken  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

28. november – 1. søndag i adventstiden. Matt 21, 10-17
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 
 4-årsbok.
Sørum kl. 17.00 Lysmesse. Magnus. 
 4-, 5- og 6-årsbok.
Tingelstad kl. 18.00 Lysmesse. Håkegård. 

5. desember – 2. søndag i adventstiden. Joh 16, 21-24
Grymyr kl. 11.00 Avskjedsgudstjeneste for Daniel 
 Håkegård. Håkegård og Solbakken. 4-årsbok.
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
 4-årsbok.
Ål kl. 18.00 Lysmesse. Bøe.

12. desember – 3. søndag i adventstiden. Joh 5, 31-36
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Nes kl. 18.00 Lysmesse. Magnus.

19. desember – 4. søndag i adventstiden. Matt 1, 18-25
Marka kl.11.00 Gudstjeneste m/nattverd. Solbakken.
Skjervum  kl.13.00 Gudstjeneste m/nattverd. Solbakken.

Fredag 24. desember – Julaften. Luk 2, 1-20
Familiegudstjenester i kirkene: 
Moen kl. 13.00. Bøe. Julespill ved elever fra
 Moen skole.
Sørum kl. 13.30. Magnus.
Tingelstad kl. 14.00. Håkegård.
Moen  kl. 14.30. Bøe. 
Nes kl. 16.00. Magnus.
Nikolaikirken kl. 16.00. Håkegård.
Ål kl. 16.00. Bøe.

Lørdag 25. desember – Juledag. Joh 1, 1-14
Nikolaikirken  kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Håkegård.
Grymyr kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Solbakken.
Nes kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.

26. desember – Stefanusdag/2. juledag. Joh 16, 1-4a
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

Fredag 31. desember – Nyttårsaften. Matt. 11, 25-30
Moen kl. 23.15 Midnattsgudstjeneste. Magnus.

2022
1 januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag. Matt 18, 19-20
Tingelstad kl. 11.00 Nyttårsgudstjeneste. Magnus. 

9. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden. Joh 1, 29-34
Nes  kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste. Magnus.  

16. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden. Joh 1, 15-18
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste.

23. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden. Luk 13, 10-17
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste.
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. 
 Lys våken.

Fredag 28. januar 
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste.

30. januar – 5. søndag i åpenbaringstiden. Joh 5, 1-15
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste.
Sørum kl. 17.00 Gudstjeneste. 

Onsdag 2. februar – Luk 2, 22-40
Nikolaikirken kl. 18.00 Kyndelsmesse.

6. februar – 6. søndag i åpenbaringstiden. Mark 13, 21-27
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste.

13. februar – Såmannssøndag. Matt 13, 24-30
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste.

20. februar – Kristi forklarelsesdag. Luk 9, 28-36
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste.
Granerud kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste.

Fredag 25. februar 
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste.

27. februar – Fastelavnssøndag. Luk 18, 31-34
Nes kl. 11.00 Fastelavnsgudstjeneste. 
 Boller og Maske.
Nikolaikirken kl. 11.00 Fastelavnsgudstjeneste.

2. mars – Askeonsdag. Mark 2, 18-20
Nes  kl. 18.00 Fastegudstjeneste. 

6. mars – 1. søndag i fastetiden. Matt 26, 36-45
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste.
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste.

INNLEVERINGSFRIST FOR STOFF TIL NR. 1-2022 BLIR 1. FEBRUAR 2022 

Vipps 558053
 – en gave til 
Kirkebladet!

Med fortsatt koronapandemi tar vi forbehold om at det 
kan bli endringer i tråd med gjeldende smittevernregler til 
enhver tid. Følg med på nettsiden vår www.kirken.no/gran, 
FB-side og annonsering i avisa Hadeland.

Vi ønsker alle en 
  fin adventstid og en god jul!


