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ANDAKT

Søk først Guds rike

Av Anne-Lise Mellum

Frivillighetens år 2022               
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Herre, vis meg din vei

Forsidebilde: Altertavlen i Ål kirke, digitalt arbeid av Gaute Øvrebotten

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

Karen Lafferty 1972, 1.vers, Eyvind Skeie 1983, 2 - 3. vers, NORSK SALMEBOK nr. 989

øk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få
alt dette andre i tillegg til det. Halleluja. Amen. 
Husk at du lever ditt liv her på jord ikke alene av brød,
men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Halleluja. Amen.
Liljen på marken og fuglen i det blå får sine dager av Gud,
slik er Guds omsorg for alt han har skapt. Halleluja. Amen. 

S
Karen Lafferty er en artist innen amerikansk, kristen popmusikk og har skrevet sangen og melodien til 
Seek Ye first. Eyvind Skeie oversatte teksten til norsk, og han har også gitt sangen flere vers. Ellers er 
Eyvind Skeie en produktiv forfatter som har skrevet dikt, skuespill og programmer for barne-TV. 
Salmen om å søke Guds rike først, er en lovsang og kan synges som kanon. Den forteller at de evige 
og varige verdiene er viktigst. Alt annet kommer i tillegg. Guds omsorg for menneskene er aller tydeligst 
i påskehøytiden. Vi kan leve under en åpen himmel, ta imot påskeevangeliet og takke.

En søndag jeg hørte gudstjenesten i radio, sa presten noe som fikk meg til å spisse ører. Det lød omtrent 
slik: «Den kristne tro er ikke hva du får til, men hva du får.»
Vi er så vant til å vurdere oss selv ut fra prestasjoner i alle sammenhenger. Men det kristne budskapet er 
noe vi kan bare kan ta imot.  

Vi er godt i gang med et nytt år og 
det er å håpe at dette blir et år hvor 
koronapandemien kan slippe taket 
og at verdens ledere innser at det vi 
mennesker ønsker, er fred og ikke 
krig. Lista over gode ønsker kan gjøres 
lang, og det er mange vi kunne tenke 
oss å tuppe bak for å rette opp både 
dette og hint. Men heldigvis er det slik 
at mange ønsker å bidra i det godes 
tjeneste, helt fra toppnivå og ned til vårt 
eget lokalmiljø.

Regjeringen har bestemt at nettopp 
dette året skal fokusere på frivillighet. 
Jeg går ut fra at dette ikke er et signal 
om ansvarsfraskrivelse, men heller en 
anerkjennelse av alt godt arbeid som 
utøves på utallige områder i samfun-
net. Frivillige stiller opp når folk går seg 
bort i fjellet, andre bidrar med hjelp 
når nye landsmenn trenger gode råd 
og veiledning, folk driver idrettslag og 
musikkorps, drifter gjenbruksbutikker 
og er besøksvenner på sykehjem. 
Andre brenner for teater og kor, sitter i 
råd og utvalg eller kjemper for å redde 
natur og miljø. 

Det finnes mer enn 2000 frivillige or-
ganisasjoner i landet vårt. Den frivillige 
arbeidsinnsatsen i disse organisasjo-
nene tilsvarer 142 000 årsverk og bidro 

med en verdiskapning tilsvarende 78 
milliarder kroner i 2018. Dette er store 
tall og forteller om mye engasjement 
og kjærlighet.

I dagens Kirkeblad kan du lese litt 
om hva som skjer av frivillig arbeid 
i kirkens regi her i Gran. Rundt 200 
mennesker er med å holde hjulene i 
gang og bidrar med hender og hode 
på ulikt vis. Noen kan se det som 
sin oppgave å holde et arbeid i gang 
gjennom et helt liv, mens andre tenker 
at nå er det min tur til å bidra i en pe-
riode. Like viktig er det enten du sitter 
i menighetsråd eller baker boller til en 
gjeng konfirmanter.

Det viktigste er at alle kan bidra. Å 
oppleve at en bidrar med noe positivt 
inn i et fellesskap, kan ha stor betyd-
ning for egen allmenntilstand. Nye 
bekjentskaper etableres, og vi kan 
risikere å lære noe nytt og mestre ting 
vi aldri visste at vi kunne. Dette er verdt 
å ta med seg videre i livet.

En viktig bit i alt frivillig arbeid, er at 
noen ser det du gjør og takker deg for 
den innsatsen som blir lagt ned. Det 
er alltid en fare for at noen blir glemt, 
men herved går det ut en takk til alle 
som bruker av egen tid og krefter til 
fellesskapets beste.

Det hender at vi mennesker går oss 
bort, og det gjelder ikke bare når vi 
er i skogen eller i en fremmed by. For 
det hender vi går oss bort i selve livet. 
Men om de valgene vi gjør kan skape 
arr som klør og er vonde, så skal 
ikke det behøve å gjøre oss motløse. 
Hendelser som gir arr kan også gjøre 
oss klokere, om vi vet at det er mulig 
å få hjelp til å finne en ny og bedre 
kompassretning å styre livet etter.  
Bibelen og ordene fra Jesus er ment 
å gi oss hjelp til å finne tryggere vei 
når vi er kommet på avveier. Det kan 
nok være at menneskene rundt oss 
syns at vi har dummet oss ut og ikke 
fortjener en ny sjanse, men Jesus vil 
aldri vende oss ryggen. HAN SOM 
BEGYNTE SIN GODE GJERNING I 
DERE SKAL FULLFØRE DEN HELT 
TIL JESU KRISTI DAG (Fil 1,6) er et 
løfte fra Gud til oss.

Jesu ønske for oss er at vi skal finne 

tilbake til den veien som er god både 
for oss selv og for menneskene og 
livet rundt oss. Men det er som Jesus 
sa til mannen som ble frisk etter å ha 
fått hjelp av Jesus; «Synd ikke mer, så 
ikke noe verre hender deg». Gud vil 
oss det beste, men vi må spille på lag 
med ham når han prøver å lede oss til 
det som er til det beste for oss og for 
dem som lever rundt oss. 

Det er aldri noen som bare velger 
den rette veien. Alle vil vi til tider være 
usikre på om vi befinner oss på rett 
sted.

Da vi flyttet hit til Hadeland så lurte 
vi nok på om vi hadde gjort det rette, 
men nå etter 14 år som prest i Moen/
Ål sokn kan jeg med hånden på hjer-
tet si: «Takk Gud, for at du lot meg få 
komme hit», så får jeg også håpe at 
min tjeneste her har vært til glede for 
noen rundt meg. 

Nå er jeg snart pensjonist, men 

jeg må likevel, i likhet med alle andre, 
aldri slutte å be bønnen: «Herre, vis 
meg din vei og gjør meg villig til å gå 
den. Amen». 

Karin Hansen Bøe,
sokneprest i Moen/Ål

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

Vipps 558053

Fasteaksjonen 2022: 3.-5. april 
I årets fasteaksjon har Kirkens Nød-
hjelp et spesielt fokus på klimatilpas-
set jordbruk, gjennom vanning via 
dryppsystemer. Dråpene fra rørene 
gir liv og vekst, som igjen gir inntekter 
og mulighet til å forsørge seg og sine. 

Et håp kan begynne med en dråpe 
vann. Det kan gi en fremtid uten sult, 
fattigdom og konflikt. Vann kan endre 
et liv, en landsby og et land. Vann er 
livsviktig.

Årets konfirmanter står sentralt i 
aksjonen som bøssebærere. I Gran 
planlegger vi for både en dør-til-dør 
aksjon og en digitalaksjon, uansett 
hvilken type aksjon vil konfirmantene 
bidra. Tirsdag 29. mars kl. 18.00 blir det 
kickoff for alle konfirmantene i Tingel-

stad kirke. Vi opp-
fordrer alle til å ta 
godt imot de unge 
bøssebærerne 
når de ringer på 
døra di. Du kan 
også støtte aksjo-
nen med Vipps til 2426. 

Håp i en dråpe vann

Dryppsystem i Malawi. 
Foto: Kirkens Nødhjelp.
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Sølvsberget

Jevnaker har forlatt Hadeland 
og Land prosti
Den Norske Kirke har tre forvalnings-
nivå, bispedømme, prosti og sokn.

Fra 1.1.2022 ble Jevnaker overført 
fra Hadeland og Land prosti til Ringe-
rike prosti i Viken fylke. Samtidig byttet 
Jevnaker også fra Hamar til Tunsberg 
bispedømme. Dette er den foreløpig 
siste endringen i geistlige grenser der 
Hadelandsbygdene er involvert. Vi 
skal i denne artikkelen se på endrin-
ger i geistlige grenser fra slutten av 
1700-tallet.

Bispedømme og prosti
Fram til 1864 var hadelandsbygdene 
en del av Christiania stift. Med oppret-
telsen av Hamar stift ble vi overført dit. 

Navnet Hamar stift ble for øvrig avløst 
av navnet Hamar bispedømme i 1919. 
Hadeland prosti, som fram til 1864, 
foruten Hadelandsbygdene og Lands-
bygdene også omfattet Ringerike og 
Hallingdal, mistet nå de siste to områd-
ene. Prostiet ble omdøpt til Hadeland 
og Land prosti og besto fram til 2022 
av kommunene Nordre Land, Søndre 
Land, Gran, Lunner og Jevnaker. 

Prestegjeld
Fram til 1897 var Gran og Brandbu ett 
prestegjeld med prestegard på Grana-
vollen, der hovedkirka også lå. Det 
hadde imidlertid vært to store avskal-
linger. Ved et reskript av 3.9.1777 ble 
området Skrukkelia overført fra Gran 
prestegjeld til Hurdal prestegjeld, og 

ved et reskript 27.11.1851 ble gards-
nummer 115, 116, 117 og 127 overført 
fra Gran prestegjeld til Vestre Toten 
prestegjeld.

En ny avskalling skulle komme i 
1962, da Furulund skolekrets i Gran 
skulle bli overført til Jevnaker.

Med virkning fra 1.1.1897 ble Gran 
prestegjeld delt i Gran prestegjeld og 
Brandbu prestegjeld. 

Brandbu prestegjeld fikk Nes kirke 
som hovedkirke og Råssum i Røyken-
vika som prestegard. Med på delingen 
fikk det nye Brandbu prestegjeld også 
et eget kallskapellani for presten som 
skulle betjene Tingelstadkirka. 

Med en kongelig resolusjon av 15. 
juli 1902 ble kallskapellaniet omgjort 
til residerende kapellani, noe det var 

Bispedømmer, prostier og lokale prestegjeld/sokn de siste 250 årene

fram til 1980-tallet. Et residerende 
kapellani krevde at kapellanen skulle 
bo i kapellaniet og i begynnelsen leide 
han husrom på Drøvdal. Seinere ble 
det bygd egen prestebolig på ei tomt 
fra Grinaker. Da Moen kapell (senere 
Moen kirke) ble tatt i bruk i 1914, ble 
også det lagt under den residerende 
kapellanen i Tingelstad. 

Fra gammelt av hadde både øst- og 
vestsida av Randsfjorden kirkegard-
ene sine på østsida. Grensa gikk ved 
Kveenelva. Gardene på sørsida soknet 
til Tingelstad, gardene på nordsida 
til kirkegarden ved Neskirka. Etter at 
Sørum kapell ble vigslet i 1861, ble 
selvsagt de fleste «vestføldingene» 
begravet der, men en del fortsatte også 
med gravstedene sine på østsida. 

I august 1960 slo avisen «Hade-
land» stort opp om at det ble arbeidet 
for at det residerende kapellaniet i 
Tingelstad skulle bli erstattet av et eget 
soknekall med egen sokneprest, men 
slik ble det ikke.

Fra prestegjeld til sokn
Fra 1.12.2006 fikk vi en ny sokne-
inndeling for Gran og Brandbu. De to 
gamle prestegjeldene, som ble erstat-

tet av fire nye sokn, og er det som 
gjelder i dag: 
 Gran/Tingelstad sokn for menig- 

hetene i Tingelstad kirke, Søster-
kirkene og Grymyr kirke. 
 Moen/Ål sokn for menighetene  

i Moen kirke og i Ål kirke.
 Brandbu sokn for menigheten i Nes 

kirke. 
 Bjoneroa sokn for menigheten  

i Sørum kirke.
De to siste soknene har felles prest.

Marit Tingelstad, som på den tida var 
leder så vel i Tingelstad menighetsråd 
som i Hamar bispedømmeråd, fortalte 
i 2016 i 150-års jubileumsboka for 
Tingelstad kirke om hva som skjedde.
Hun slo fast at dette ikke var noe 
forslag fra grasrota i kirka, men at 
det grovt sagt var bestemmelser fra 
Kirkedepartementet som førte til at 
soknegrensene i Gran ble annerledes: 
«Den såkalte prostereformen eller 
nyorganisering av prestetjenesten, 
ble vedtatt i 2004. Prosten skulle ikke 
lenger ha sokneprestfunksjon slik han 
hadde hatt i Gran, men heretter lede 
prestetjenesten i prostiet Hadeland og 
Land. Rundt halvparten av arbeidstida 

til prosten skulle likevel være preste-
tjeneste innenfor prostiet. Alle sokn 
skulle ha sin sokneprest, men noe av 
arbeidstida til prestene kunne imid-
lertid utføres utenfor eget sokn, altså 
i et utvidet tjenestedistrikt. Begrepet 
prestegjeld ble nå historie. Ifølge de-
partementet var målet med reformen å 
gi bedre tjenestevilkår for den enkelte 
prest, blant annet ved å legge til rette 
for bedre ledelse, jevnere fordeling 
av tjenesten mellom prestene, og en 
større grad av kollegafellesskap».

Det var daværende prost, Ragnar 
Granaasen, som sammen med menig-
hetsrådene fikk igjennom nyordningen 
i Gran kommune. Flere alternativer 
ble lagt fram, men det endte med et 
forslag fra Granaasen om å bruke Vig-
gadalen som et geografisk skille. Ett 
sokn på østsida ble kalt Moen/Ål, og 
ett på vestsida av Vigga kalt Gran/Tin-
gelstad. Brandbu forble omtrent som 
før, men med noen grensejusteringer 
i Briskebyen. De nye soknegrensene 
ble vedtatt av Hamar bispedømmeråd 
og satt ut i livet. 

Prestegjeldsgrensene før 2006 fulgte hovedsakelig kommunegrensene slik de var før Gran og Brandbu kommuner ble 
slått sammen i 1962, og gikk stort sett i øst-vest retning. De nye soknegrensene gikk derimot nord-sør gjennom Gran 
kommune (neste side). Begge kart tegnet av Eva Østen. De gamle kirketomtene symboliserer hvor det tidligere har stått kirker.

Moen

Ål

Av Knut Bøe og Harald Hvattum

Kunsten å flytte grenser
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PORTRETTINTERVJUPÅSKE I KIRKENE

I 1970 var det utover Hadelandsbyg-
dene ei ungjente fra Tingelstad som 
smått i senn begynte å trå orgler og 
lyse opp kirkerom med vakker sang. 
Kari Lette Pollestad skjønte tidlig at 
det var dette hun ville og at det var i 
kjørka hun hørte til. Og siden har hun 
vært der, etter kantor- og sangutdan-
nelse med Høghaugnavnet i tillegg, 
har kjørka vært hennes arbeidsplass.

Fra 1975-1996 var det organistjobb 
i Gran samtidig som hun studerte teo-
logi og gikk fra orgelkrakk til alterring 
som prest samme sted i 1996. I 2002 
tok hun veien over åsen og havnet som 
sogneprest i Hurdal hvor hun har virket 
fram til hun valgte å pensjonere seg i 
2015. Nå er hun tilbake i barndoms-
hjemmet i Tingelstad sammen med 
sin Sigmund og nyter å være mor til 
to og farmor til tre, og ha tid til strik-
king og andre sysler slik pensjonister 
gjerne gjør. 

Men helt som andre pensjonister er 
hun ikke. Vi møter Kari Lette den aller 
siste timen på ei full arbeidsuke, med 
hodet fullt av alt det en prest sjonglerer 
gjennom ulike oppdrag. For det er godt 
å ha en pensjonert prest midt i menig-
heten når det er behov for en vikar, 
og som Kari Lette sier: selv om jeg er 
pensjonist, så er jeg jo fortsatt prest!

Så denne vinteren har Kari Lette 
vært å se som vikarprest i Gran og 
Tingelstad sogn. 

- Jeg liker å være prest og trives i 
den praktiske prestejobben hvor jeg 
får lov å forkynne evangeliet og få 
møte folk, er hennes kommentar. Jeg 
kjenner på en form for ærefrykt i det å 
bli lukket inn i ulike menneskeliv, og få 
dele små og store begivenheter i både 
glede og sorg.

Etter over femti år i kjørkas tje-
neste, har hun vært med på mange 
endringer. Det har vært reformer og 
organisatoriske endringer – både til 
glede og utfordring for menigheter og 
ansatte. Men mye er likt: evangeliet er 
det samme og kjørka skal være der for 
folk! Kari Lette trekker fram et sitat fra 
Sigrid Undset: «kirken er på sitt beste 
når den er som brødet og vinen.» Brø-
det er best når det er ferskt og vinen 
kan gjerne være gammel og moden. 

Slik ønsker jeg at kjørka vår skal være, 
sier den erfarne presten.

Det er ingen overraskelse når 
Kari Lette holder fram salmesang og 
gudstjenesteliv som viktige elementer i 
kjørkas liv. Liturgien er gudstjenestens 
puls, og det å synge sammen forener 
og bygger fellesskap samtidig som 
salmene rommer et vell av livsvisdom 
og Gudstro. Så egne salmekvelder er 
noe som står høyt på ønskelista. 

- Og dessuten er det flott med unger 
i gudstjenesten, alt fra barnet som bæ-
res til dåpen, til de litt større som må få 
oppleve å delta og å bli trygge i kjørka. 
Unger er mine beste medpredikanter, 
smiler hun. 

Så en liten parentes: for Kari Lette 
er det aller mest naturlig å snakke 
om kjørka og ikke kirken. Oppvokst 
på Tingelstad var det kjørka som 

gjaldt, den var nær og naturlig og et 
sted som tilhørte alle i bygda. Og slik 
skal det fortsette å være, det være 
seg som prest eller som helt vanlig 
menighetslem.

Og til slutt må jeg få rose staben her 
på kirkekontoret, presiserer Kari Lette. 
Det er flotte folk med ulike kvaliteter 
som sammen jobber for at alle i Gran 
skal få møte kjørka på en god måte. 
Det er flott å kunne trå til som vikar 
når det trengs, men det er også en 
stor velsignelse å få være farmor og 
ha rolige dager som pensjonist etter 
alle årene som yrkesaktiv. Derfor er 
det kanskje et privilegium å kunne si 
«ja takk, begge deler!» 

Vi ønsker lykke til både i vikarbiten og 
pensjonistlivet!

52 år i kjørkas tjeneste
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten

Kari Lette. (Foto: Frode Nilsen, Hurdal Foto.)

Påsken er den aller helligste og 
viktigste høytiden i kirkeåret. Påsken 
markerer Jesu liv, død og oppstan-
delse. Påske er også den eldste 
kirkelige høytiden og feires av flere 
kirkesamfunn, som den katolske, 
den ortodokse og de protestantiske 
kirkene.    

Påsken varer egentlig 40 dager 
og avsluttes ved pinsens begyn-
nelse. Dagene i forkant av selve 
påskedagen har fått navn etter 
hva som skjedde med Jesus disse 
dagene. Den stille uke kalles tiden 
fra palmesøndag til påskeaften. Tid-
ligere var det tradisjon å faste denne 
tiden, derav navnene askeonsdag 
og fetetirsdag. 

Palmesøndag 
Dette er starten på påsken. Palme-
søndag red Jesus inn i Jerusalem for 
å feire datidens påske med jødene. 
Folket jublet og ropte Hosianna, 
som betyr «frels oss» og viftet med 
palmegrener.

Skjærtorsdag
Dette er dagen da Jesus hadde sitt 
siste måltid med disiplene. Han stif-
tet nattverden med å gi dem brød og 
vin sammen med ordene «Dette er 
mitt legeme som gis for dere. Dette 
er mitt blod som utøses for dere». 

Langfredag
Dagen da Jesus ble torturert, dømt 
til døden og korsfestet. Han døde 
denne natten og ble lagt i en hule. 
Disse dagene markerer sorg og 
lidelse.

Påskeaften og 1. påskedag 
Dagen etter langfredag kaller vi på-
skeaften. I kirken samles man i sorg 
over Jesus død. I nyere tid er det blitt 
vanlig å feire lysmesse natt til første 
påskedag og symbolsk følge Kristus 
fra mørket (døden) til lyset (livet). Et 
tegn på at «Kristus er verdens lys». 
1. påskedag er en gledens dag. 
Selve feiringen av påsken begynner. 
Denne dagen gikk kvinnene til hulen 
der Jesus døde kropp skulle være 
og hulen var tom - Jesus var stått 
opp fra de døde. 

Påskefeiring fra palmesøndag til påskehøytid! 
Tekstbearbeidelse: Inger Stensrud Haug

PALMESØNDAG 10. APRIL 
Kl. 11.00 blir det familiegudstjenester i 
Moen kirke og Nikolaikirken. 

ONSDAG 13. APRIL
Kl. 12.00 er det gudstjeneste for bebo-
erne og bygdefolk på Skjervum helse- 
og omsorgssenter. 

SKJÆRTORSDAG 14. APRIL
Kl. 11.00 blir det gudstjeneste for be-
boerne og bygdefolket på Marka helse- 
og omsorgssenter.  
Kl. 18.00 «Måltid og messe». Vi møtes 
i Nes kirkestue til påskemåltid og fel-
lesskap rundt bordet. Etterpå går vi samlet opp til kirken til en kort natt-
verdsgudstjeneste. 

LANGFREDAG 15. APRIL 
Kl. 16.00 Vi møtes på kirketuftene på Grinaker og går korsvandring til 
Tingelstad kirke.  
Kl. 17.00 Pasjonsgudstjeneste i Tingelstad kirke og lesning av Jesu 
lidelseshistorie.

1. PÅSKEDAG 17. APRIL 
Kl. 08.30 Moen kirke. Vi samles til ottesang som avsluttes med sang på 
kirkebakken. Frokost i kirkestuen etterpå. Ta med frokostmat. 
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste i Nes kirke og Tingelstad kirke. 

2. PÅSKEDAG 18. APRIL 
Kl. 11.00 Gudstjenester i Grymyr kirke og Ål kirke.
Kl. 17.00 Gudstjeneste i Sørum kirke. 

Påskeprogram 

Foto: Kari Røken Alm

Foto: Elin Gravdal Øvrebotten
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Gran/Tingelstad menighetsråd: Vipps 124082. Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no
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- Det ble trykt 700 eksemplarer, 
og skolene i kommunen skal få 
100 av disse. Salget før jul ble 
en suksess, og nå har vi rundt 
150 bøker igjen, forteller forfatter 
Mariann Johnsen.

Omslagsbildet på den innbyd-
ende boka er malt av Knut Bøe 
og viser kirken i kulturlandska-
pet. Boka er lett å lese. Mariann 
Johnsen ønsket å formidle lokal-
historien til nye generasjoner, slik 
at vi kan se oss selv i den store 
kirkehistoriske sammenhengen. 
Den er skrevet i en barnevenn-
lig form og kan leses med stort 
utbytte av folk i alle aldre. Her blir 
du kjent med kirken og bygda!

I tillegg til å lese, får kreative 
fingre en oppgave med et histo-
risk håndarbeid.  Ann Therese 
Ekeren Skari har utarbeidet og 
gitt mønster, stoff, nål og tråd 
som følger med boka. Selv skal 
hun rekonstruere det 500 år 
gamle Tingelstadkledet. I mars 
blir det en hyggekveld med bro-
deri i Sysselgården. Følg med på 
facebook-sidene «Bli med inn i 
Sankt Petri» og Sysselgården!

Boka er utgitt med støtte fra 
Sparebankstiftelsen, Lygnalia 
Grunneierlag og Yello Media. Den 
fås kjøpt i lokale bokhandler, på 
Kirkekontoret, i Sysselgården og 
hos Øistad Elektro i Gran.

Gunvor Raastad har sin første guds-
tjeneste som kirkevert den 6. mars. Da 
tidligere sokneprest Daniel Håkegård 
ringte henne og spurte om hun kunne 
være kirkevert, var hun raskt villig til 
det, for hun mener at alle må bidra litt 
i samfunnsfellesskapet.

Gunvor har egentlig bidratt i ulike 
fellesskap i årtier. Som ung ble det 
mange dugnadstimer da barna hennes 
var aktive i idrett. Hun var blant annet 
med på å stifte Hadeland Kvinnefot-
ballklubb. Ellers har hun fungert som 
vert i Steinhuset. Det ble starten på at 
skoleelever får komme gratis inn og se 
denne spesielle bygningen. Granavoll-
en er en turistmagnet, og i det siste 
har Gunvor gjort tjeneste som som-
mervert der. Mange vil også ha hørt 
henne lese dikt ved Vinjes grav der 
det hvert år er markering 30. juli. Da 
Tingelstad kirke feiret 150-årsjubileum, 
var Gunvor med i jubileumskomitéen, 
og også i redaksjonskomitéen for boka 
Tingelstad kirke 1866-2016.                                                                                         

Til tross for alt dette frivillige enga-
sjementet, er det første gang Gunvor 
er i frivillig tjeneste i kirkerommet. Da 
hun ble spurt om hva hun synes er 
viktig med å være kirkevert, svarte 
hun spontant:  «Å ta imot folk på en 

hyggelig måte slik at de føler seg 
velkommen.» Det får hun sikkert god 
anledning til når hun står ved inngan-
gen og deler ut salmebøker i forkant 
av gudstjenesten.

Kirkebladet ønsker henne hjertelig 
velkommen som kirkevert.  

Ny kirkevert i Tingelstad kirke
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

«Kveldstimen 
rundt flygelet»

Velkommen til konsert i Tingelstad 
kirke fredag 25. mars kl. 19.00 
med Inger Jorstad på flygel og Ro-
samund Brown på cello. (Billettsalg)

Therese Wagle Bazard (51) er tilsatt 
som ny sokneprest i Gran/Tingelstad 
sokn og begynner i juni.  25. juni blir det 
ordinasjonsgudstjeneste for Therese 
i Nikolaikirken. Therese har arbeidet 
mange år i Utenrikstjenesten og har 
lang erfaring fra kultursektoren. Nå har 
hun utdannet seg til prest og gleder 
seg til å bli bedre kjent med mennes-
kene og kirkene i bygda! 

Vi kommer tilbake med en nærmere 
presentasjon av Therese. 
Velkommen til Gran! 

Menighetens 
nye sokneprest

Therese var på besøk rundt om i Gran 
i januar og står her foran Nikolaikirken. 
(Foto: Christofer Solbakken). 

Boka «Bli med inn i Sankt Petri»
– en salgssuksess

Lysmesse og jubileumsfest i Sørum!

Søndag 21. november var det en 
flott lysmesse for små og store i Sø-
rum kirke.

Fire spente og forventningsfulle 
4- og 6-åringer fikk hver sin kirkebok. 
Trosopplærer hadde en fin stund med 
barna før lysmessen, der de fikk lage 
fin julepynt, gå rundt i kirken og høre 
historier. De lærte også sanger som 

ble fremført under messen. Konfirman-
tene tente lys og leste. Sokneprest 
Dagfinn Magnus holdt en flott preken 
og fortalte litt om kirka og dens historie 
ifmb kirkens 160-års jubileum. Guds-
tjenesten ble avsluttet med kaffe, saft 
og kaker, som grendekontaktene og 
menighetsrådet hadde ordnet i stand. 

Tekst og foto: Liv Cathrine Smerud

Minneord
En trist melding kom til menighetsrådet 
i november. Harry Smerud hadde for-
latt oss i en alder av 85 år.  En trygg, 
trofast, og aktiv deltaker i menighetens 
liv var gått bort. Harry ga av seg selv 
i mange sammenhenger. Romslig, 
handlekraftig og positiv og ikke minst 
en vi trygt kunne overlate oppgaver til. 

Han var en del av Nes. Vokst opp 
på Nes og Hennung, ble aktiv i bygda 
og i Nes menighet da han flyttet hjem 
igjen fra Oslo.

Aktiv med i menighetslotteriet. Kir-
keringen. Loppemarkedet var Harrys 
arbeid. Hente lopper, aktiv i salget og 
stødigheten bak hele arbeidet.  Par-
keringsopplegg ved større samling og 
når det skulle rigges til gudstjeneste 
på stranda. Harry var den som alltid 
var villig til innsats.  I menighetsrådet 
var han en aktiv medspiller. Ikke minst 
gudstjenesten på Hennungskolen.  Vi 
har mye å takke Harry for.

Vi ønsker å sende en takk til famili-
en. Savnet er nok størst hos dere, men 
menigheten vil savne Harry.  Guds fred 
over hans minne.

Roald Braathen

Harry er her flankert av Marit We-
senberg og Roald Braathen i forkant 
av loppemarkedet i 2019. (Foto: Kari 
Dæhlen).

Godt frammøte  
på julaften   
I minus 17 ble det feiret utegudstje-
neste foran kjørka på julaften. Hele 
70 hadde møtt fram til tross for kjøla. 
Sokneprest Dagfinn holdt andakten 
fra kirketrammen og tonene fra orgelet 
fikk vi fra organist Marit. Sverre Sørum 
og Terje Haugen spilte til på trompet, 
men de måtte gå inn i gangen for å få 
lyd i trompetene i kulda. En fin opple-
velse ble det for små og store - også 
kunne jula ringes inn! 

Foto: Hans Kristian Struksnæs

17. mai i 
Størenslunden 
Vi har hatt to år uten tradisjonell 
17.mai-feiring. I år håper vi det blir 
17.mai-gudstjeneste i Størenslunden, 
med nyutsprunget bjørkeløv og norske 
flagg! Organist Marit setter sammen 
prosjektkoret «Størenslundens Søt-
tendemaikor», som har sunget på 
denne gudstjenesten i flere år. Det er 
en god start på den festlige dagen! 
I tillegg er det gudstjenester i Moen, 
Tingelstad, Grymyr, Sørum kirke og 
på Jaren Misjonshus.

Tekst: Marit Wesenberg
Foto: Kari Dæhlen

Friluftsgudstjenester  
i Brandbu
Kombiner gjerne en tur til skihytta 
på Bleiken 13.mars, med en skitur, 
eller tur til Brandbukampen! Denne 
søndagen kommer prest, organist 
og Brandbu Barnekantori for å feire 
gudstjeneste der kl. 12.00. Det blir 
friluftsgudstjeneste på Hennung skole 
12. juni kl. 13.00.



1110 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 2 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 2

TROSOPPLÆRINGMOEN/ÅL

Moen/Ål menighetsråd: Vipps: 123626. Leder Anne-Berit Holden · Tlf. 922 36 168 · Mail: abholden@online.no 

Igjen har vi gleden av å invitere til 
en samling i Ål kirke, der Hans Erik 
Raustøl vil reflektere over temaet 
«Nåde». Sett av tirsdag 22. mars kl. 
19.00 alt nå. 

Det er Moen/Ål menighetsråd som 
står som arrangør, men vi regner te-
makveldene som felles for hele Gran. 

Velkommen til en kveld med gode 
ord og fine musikkinnslag! 

Takk for gave!
Moen/Ål menighetsråd takker 
for båregaven som ble gitt til 

orgelfondet i Ål kirke ved  
Ester Elveruds gravferd.

Jan Henriksen, tekstleser i Moen kirke.

Presentasjon av nye frivillige i menigheten
Vi er glade for alle som sier ja til å være med og bidra i gudstjenestene hos oss. Lykke til med oppgavene!

Marit Høgetveit Fjærtoft, tekstleser i 
Ål kirke.

Kari Espen Ensrud, kirkevert i Ål kirke.

Fullføre vedlikehold av taket 
på Ål kirke
I 2008 begynte arbeidet med å skifte 
skifer på taket av Ål kirke. Men etter at 
nordsiden av kirken ble ferdig, stoppet 
arbeidet opp. I fjor startet arbeidet opp 
igjen og det ble lagt om skifertaket 
på hele tårnet. Dette arbeidet besto i 
å gjenbruke det beste av den gamle 
skiferen – dette etter et pålegg fra 
Riksantikvaren. For 2022 har Gran 
kommune gitt investeringsmidler slik 
at man nå får sluttført arbeidet med 
å skifte ut all skiferen som gjenstår. 
Vi har ny skifer på lager, så nå er det 
bare arbeidet med å legge på skiferen 
som gjenstår. Håpet er at arbeidet kan 
utføres vår/sommer i år.

Spennende ting skjer med kirkene våre fremover!
Tekst: Ole-Jakob Dyrnes

Moen kirke skal males
Gran kommune har for 2022 bevilget 
ekstra driftsmidler til vedlikehold av 
Moen kirke. Det betyr at den malings-
slitte kirken endelig kan bli malt. For 
tiden arbeides det med å innhente 
flere tilbud fra aktuelle firmaer. Håpet 
er å begynne på malingsarbeidet når 
vårsola begynner å varme.

Ny temasamling ved 
Hans Erik Raustøl 

Alle foto: Knut Bøe

Foto: Ruth Kari Sørumshagen

Elias Blix-kveld  
2. mai
Det blir en Elias Blix-kveld i Ål kirke 
mandag 2. mai kl. 19.00 v/ Randi 
Løchsen og Jan Erik Gulbrandsen. 
Iver Olav Erstad og Arne Haugestøl 
medvirker.

Minnelund
Fellesrådet har vedtatt at det skal 
prosjekteres og etableres navnet min-
nelund også på Ål gravplass. Navnet 
minnelund er en god stund brukt på 
Nes, og i fjor ble også minnelunder 
etablert både på Sørum og Moen. Fel-
lesrådet mener det er viktig å få et slikt 
tilbud også på Ål. Dette er den grav-
plassen der kapasitet på ledige graver 
er minst, samtidig så er det her flest 
innbyggere bor og befolkningsveksten 
skjer. Navnet minnelund er et felles 
gravsted for urner, der vi har et felles 
minnesmerke og der Gran kirkelige 
fellesråd har ansvar for pynting og stell.

Da koronaen satte en stopper for den 
store konfirmasjonsleiren på Lilleham-
mer, tok noen av de ansatte i Kirka i 
Gran med Karin prest i spissen, umid-
delbart tak i utfordringen. Resultatet 
ble en innholdsrik og super en-dags 
«Hekta på hjemmebane», lørdag 12. 
februar.

Med noen forfall som skyldtes 
koronaen ble det 70 konfirmanter, 

14 foreldre, konfirmantprestene og 
trosopplærer som laget til en fest med 
variert innhold; badeland på Raufoss, 
undervisning og deilig middag inne 
på Lygnasæter, aking i akebakken 
på Lygna. Pluss en avslutning med 
fakkellys og bønn under en mørk fe-
bruarhimmel.
Takk til alle som gjorde dette mulig!

Marianne Sagbakken slutter 
1. mars og vi takker for en flott 
innsats og stort engasjement i 
jobben som både medarbeider og 
nå i siste perioden som trosopp-
læringsleder. 

Hun takker av med disse or-
dene; «Tusen takk for fine møter 
og gode relasjoner. Etter 3 fine år 
i Gran kirkelig fellesråd går ferden 
videre til Nordstrand og Ljan me-
nigheter for meg. Jeg er så heldig 
at jeg tar med meg masse verdifull 
læring og gode erfaringer videre. 
Det har vært utrolig fint å få være 
en del av staben og menigheten i 
Gran, og det blir både trist og fint 
å begi meg ut på noe nytt. Jeg 
har vært heldig å få jobbe ekstra 
tett på barna og ungdommene i 
menigheten, og det har vært en 
utrolig givende jobb. Tusen takk til 
alle som har vært med på tiltak, 
takk til frivillige og stab, takk til 
foreldre som har sendt ungdom-
mene sine på ungdomskvelder, 
takk for tilliten og tusen takk for 
utrolig gode minner.»

 
Cecilie Skaugerud starter som 
ny trosopplærer i midten av mars. 
Hun er 23 år og har en bachelor i 
pedagogikk. Cecilie har et sterkt 
ønske om å formidle det kristne 
budskapet til barn og unge, og 
hun har et spesielt engasjement 
for barn og unge som faller litt 
utenfor. Velkommen til Cecilie!  

Takk og 
velkommen! 

Super hjemme-leir!
Tekst og foto: Knut Bøe

Karin prest og en fin gjeng med konfirmanter på tur til Badeland på Toten.
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DIAKONISLEKTERS GANG

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

 

DØPTE    
Nikolaikirken:
Anton Markus Øhman 
Iver Eidsand-Jorstad 
Adea Kristiane Olsen Strømsodd 
Isabella Princess Læhren Ekeren 
Nora Strøm Ringdahl 
Nils Erik Rundhaugen Nilsen 
John Tormod Rundhaugen Nilsen 
Tord-Martin Willadsen Larsen 
Marius Hoff 
Sara Grini Kjernli 
Oscar Harung Haakaas
Mikkel Ekeren Framstad

Tingelstad kirke:
Edvard Fredriksen 
Pia Sofie Leksund
Oliver Emblem Mathisen
Saga Linset Elfmark

Grymyr kirke:
Vetle Borud 
Noah Riis Trehjørningen 

Nes kirke:
Emilie Strand-Haagensen 
Hedda Benham Kvåle 
Astrid Nybakke Johansen 
Palmer Rækstad Stubberud 
Astrid Olivia Tokerud 
Josefine Marie Nagelhus Hidem
Emma Fossheim Borgli

Moen kirke:  
Sigurd Hvalsbråten
Linnea Vildmyren Mathisen
Jean Marcus Bratteli
Marie Bekken Nordberg

Ål kirke:
Iver Opheim Alm
Ovidie Strand Broen
Jan Fredrik Tubalado Hammer
Luna Berget
Ann Sofie Kristiansen

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Ingar Fossum
Anne Gunvor Huser Fyksen
Solveig Espen
Einar Skaare
Aase Marie Munkerud

Grymyr kirke:
Ole Hansen
Magnhild Højfeldt
Lovise Esprum

Tingelstad kirke:
Kirsten Elisabeth Øvrum
Nils Stubbene
Ingrid Ringen
Anna Mathisen
Magna Hole
Ivar Monsen

Nes kirke:
Styrk Bleie
Leif Knutsen
Harry Paul Smerud
Elsa Margrethe Aanekre
Signe Veum Grimsrud
Britt Strømsodd
August Bekkelien

Moen kirke:  
Terje Jensen
Rolf Dalby
John Ingvall Pedersen
Aud Margot Hanserud
Arne Reidar Nordby
Kjell Fallang
Harald Aalberg

Ål kirke: 
Ester Elverud
Helen Mathiassen
Unni Lise Næss
Marit Myrvold
Kåre Olaf Berg
Tor Granhaug
Oddny Helen Haslestad

Marka helse- og omsorgssenter:
Jarl Helge Henden Larsen

Vi feirer og minnes
2022 er utpekt til frivillighetens 
år. Kirkebladets utsendte har 
benket seg sammen med våre 
to diakoner i kirkestua i Moen 
en helt vanlig formiddag for å 
dele tanker om hvilken plass 
frivillighet har i våre menighe-
ter. Plutselig dukker Anne Ok-
kenhaug Bentsen opp i døra: 
«Unnskyld – jeg skal bare sjek-
ke noe….» og beklager forstyr-
relsen. Men egentlig kommer 
hun som bestilt siden hun er 
en perfekt representant for alt 
frivillig arbeid som drives. 
Det er lageret for barneklubben som 
skal sjekkes og Anne er en av flere 
som har ansvar for klubben som sam-
ler opp til 25 unger annen hver uke.

- Hvorfor gjør du dette i tillegg til full 
jobb og andre interesser, undrer vi. 

- Jeg synes dette er en kjempeviktig 
jobb, sier Anne. Det har noe med min 
egen tro å gjøre og et ønske om å dele 
den med barna. Dessuten er det både 
givende og hyggelig for egen del. Det 
blir jo en form for påfyll i hverdagen. Og 
så må jeg bare si at jeg ikke er alene, 
vi er flere som driver sammen, og det 
gjør det hele mye lettere, smiler hun 
og haster videre.

Mange bidragsytere
Diakonene Lene og Ruth Kari lar seg 
gjerne begeistre over alle frivillige 
som er med å drive kirkens arbeid i 
Gran. - Vi som er ansatt i kirken er der 
først og fremst for å tjene de som bor 
i menigheten – det er ikke vi som eier 
og driver kirken, sier de. For at det skal 
monne, er vi helt avhegige av et tett 
samarbeid med frivillige som bidrar på 
mange ulike plan. Og de lister gjerne 
opp hvor vi finner frivillige bidragsytere. 
I kirken velges det menighetsråd og 
fellesråd, i tillegg kommer flere utvalg 
som igjen er med på å tenke og handle 
innenfor sine fagområder.

I gudstjenestene møter vi kirkever-
ter, tekstlesere og forsangere, og ikke 
minst de som ordner med kirkekaffe! 
Noen stiller også som kirkeskyssere 
for naboen eller andre som trenger 
det. - Alle er viktige personer som er 
med på å skape samhold og liv.

I den diakonale virksomheten, har 
vi blant annet besøkere som reiser 
rundt med blomsterhilsner til jubilanter 
og andre som birar med besøk til folk 
som av ulike grunner har behov for at 
noen stikker innom for en prat.

Vi har også faste frivillige sangere 
og musikere som medarrangører for 
månedlige Hvilepuls-samlinger i 
Moen kirke, ofte med et varmt måltid 
i forkant, der frivillige sørger for sup-
peservering. Temasamlinger i Ål kirke 
drives også av frivillige.

Kirkebladet som du nå holder i hen-
dene, er i stor grad basert på frivillig 
innsats.

Plass til flere
Vi har kirkeringer rundt omkring som 
gjør en uvurderlig innsats for «kjørka 
si» og livet der. Flere misjonsforeninger 
i bygda er en del av kirkens misjons-
oppdrag.

Det drives også arbeid på ungdoms-
fronten hvor frivillige bidrar på konfir-
mantleirer og på HEKTA-samlinger. Og 
hver vår stiller folk opp for dugnadsinn-
sats på kirkegårdene våre. 

På formiddagstreff har vi frivillige 
med-drivere, på julekveldsfeiring i 
Moen kirkestue likeså. Også i leirar-
beid både for barn og konfirmanter har 
det vært frivillige hender som har gjort 

dette mulig å gjennomføre. Til som-
meren planlegger vi ei storfamiliehelg 
og ønsker oss frivillige som kan tenke 
seg å være med i planlegging og gjen-
nomføring av denne. Ta gjerne kontakt!

Dette viser at mulighetene er mange 
og ulike for den som kan tenke seg å 
bidra. Her er det mulig for alle å finne 
en oppgave som kan passe for nettopp 
deg, så bare ta kontakt med kirkekon-
teret/diakoner hvis du ser at her kan 
du være med!

Helt frivillig…
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Diakoniutvalget hadde vaffelstand både i Brandbu og Gran for å møte og slå av 
en prat med folk, og for å markere TV-aksjonen og FN-dagen i oktober 2021. 
Her ser vi Marie Viken som steker vafler, mens Bente Mari Nymoen slår av en 
prat og deler ut brosjyrer med tilbud om aktiviteter til liten og stor. (Foto: Ruth 
Kari Sørumshagen). 

Frivillighetsfest 
28. april
Rekken er lang når vi skal hente 
fram alle som er med i frivillig 
arbeid på en eller annen måte 
i Kirken i Gran. Når vi inviterer 
til fest for de frivillige ca annet 
hvert år, sender vi ut nærmere 
200 invitasjoner. 

Dessverre er ikke listene våre 
helt vanntett, så om du har bidratt 
på et eller annet vis de to siste 
årene, men ikke får noen invita-
sjon, så bare vær frimodig og ring 
kirkekontoret for å melde deg på 
festen!

Visste du at …
Å gi dekorerte egg i gave var tegn på 
godt vennskap. 

Dersom du koker egg sammen med 
løkskall, får du gule egg. Av rødbeter 
får du fiolette egg, av eføyblader får 
du grønne egg, og kokt sammen med 
kaffe blir det brune egg. 
Kilde: «Påsketradisjoner – fra karneval 
til Valborgsaften», Landbruksforlaget 
2002. 

Tro og overtro, tegn og varsler har hatt stor utbredelse 
i den norske folketradisjonen. Vi har funnet noen gamle 
værvarsler for påsken.

• Regn på palmesøndag varsler en 
regnfull sommer. 

• Er det kaldt natt til skjærtorsdag, 
blir det kaldt i syv uker. 

• Slik skjærtorsdag er, skal våren bli. 

• Er det sønnavind på langfredag, 
blir det stor vårflom. Er det norda-
vind, skal det bli en sur og kald 
vår, men liten flom. 

• Snø på langfredag ville gi mye 
klegg om sommeren. 

•  Var det frost natt til 15. april, kunne 
man vente tre frostnetter om som-
meren; en til jonsok, en til olsok 
og en til barsok. 



1514 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 2 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 2

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 årlig, et om våren og et på høs-
ten. Kurset går over 8 uker. Sosialt 
samvær, sang, musikk og bevegel-
ser. Vi serverer kaffe/te også har alle 
med matpakke. Kommer tilbake til 
mer info og påmelding når ny tros-
opplærer Cecilie Skaugerud starter 
i jobben i mars. (Mer info facebook-
gruppa «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. Mer info: Anne Okken-
haug Bentsen, tlf. 482 40 865.

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/ Ve-
ronica C. Stokkvold, tlf.  917 64 090 
(Kulturkontoret i Lunner og Gran).

PÅFYLL
Aktivitet for ungdommer med kafé, 
mat, kiosk, biljard, Switch på stor-
skjerm 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. 
Starter opp igjen onsdag 11. mai. 

Kontakt: Diakon Ruth Kari Sørums-
hagen, 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: Inger Lise Tøftum, tlf. 915 21 752.

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 John-
sen, tlf. 954 55 797. Vassendmisjo-
nen: 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, Trivsels-
huset i Brua. Mat, prat, utlodning, 
musikk, ord til ettertanke. Kontakt:  
Diakon Ruth Kari Sørumshagen, 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 Høgsaas, 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. Frilufts-
liv, bål og fellesskap. Gran KFUK-
KFUM-speidere. Knut Erling Moks-
nes, 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?

Døgnvakt ved dødsfall

Tlf. 61 33 27 00

Brandbu Barnekantori er et 
kor for alle skolebarn i kom-
munen. Vi har korøvelser i 
Nes Kirkestue torsdager kl. 
17.30. Vi vil gjerne ha med 
flere barn!  Ta kontakt med 
Marit Wesenberg, tlf. 995 87 
373, hvis dere er interessert. 

Dette halvåret har vi noen 
ganske luftige sangoppdrag 

– bl.a. halvveis til Brandbu-
kampen og på toppen av 
Sølvsberget.

Ønsker seg flere medlemmer i koret

Noen av deltakerne i 
Barnekantoriet også kalt 
Popkorn, på stranda ved 

Nes kirke i fjor. 
(Foto: Marit Wesenberg).

Barneklubben i Moen er et populært tiltak med samlinger i kirkestua annenhver 
torsdag. I januar startet samlingene opp igjen og på de to første samlingene 
har det vært veldig bra oppmøte. Her er barna i full gang med å lage flotte kon-
gekroner etter at vi har hørt fortellingen om når Samuel salver David til konge. 
(Foto: Lene B. Rødningsby). 

Støtt Kirkebladet med en gave! 
Menighetene i Gran er glad for at du støtter Kirkebladet 
ved å betale inn et kronebeløp enten på kontonr. 
2020 31 00141eller på Vipps 558053. 
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Returadresse:
Kirkebladet
Postboks 41, 
2714 Jaren
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Kirkekalender
Onsdag 2. mars – Askeonsdag. Mark 2, 18-20
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. Magnus.

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

Onsdag 9. mars 
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. Bøe.

13. mars – 2. søndag i fastetiden. Luk 13, 22-30
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Skihytta, Bleiken kl. 12.00 
 Sportsgudstjeneste. Magnus.
Sørum  kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.

Onsdag 16. mars 
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. Høghaug.

20. mars – 3. søndag i fastetiden. Luk 22, 28-34
Lygna Camp (servicehytta) kl. 11.00 
 Sportsgudstjeneste. Bøe.
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. Høghaug

Onsdag 23. mars 
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. Magnus.

Fredag 25. mars
Røysum kapell kl. 15.00 
 Gudstjeneste. Høghaug.

27. mars – Maria budskapsdag. Luk 1, 39-45
Nes kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Magnus.
 Utdeling av 6-årsbok.
Mariakirken kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Høghaug.
 Utdeling av 6-årsbok.
Tirsdag 29. mars
Tingelstad  kl. 18.00 Kick off. Konfirmantprestene.

Onsdag 30. mars 
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. Bøe.

3. april – 4. søndag i fastetiden. Joh 6, 24-36
Ål kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Bøe.
 Utdeling av 6-årsbok.
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken. 

Onsdag 6. april 
Nes kl. 18.00 Fastegudstjeneste. Høghaug.

10. april – Palmesøndag. Joh 12, 1-13
Moen kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nikolaikirken kl.11.00 Gudstjeneste. Haug.

Onsdag 13. april
Skjervum helse- og omsorgssenter kl.12.00 
 Gudstjeneste m/nattverd. 
 Bøe og Sørumshagen.

14. april – Skjærtorsdag. Joh 13, 1-17
Marka helse- og omsorgssenter kl.11.00 
 Gudstjeneste m/nattverd.  
 Høghaug og Sørumshagen.
Nes kirke kl.18.00 Måltid og messe. 
 Magnus og Sørumshagen.

15. april – Langfredag. Joh 18, 1-19, 42
Tingelstad kl. 17.00 Pasjonsgudstjeneste. Høghaug.

17. april – Påskedag. Joh 20, 1-10
Moen kl. 08.30 Ottesang. Bøe.
Tingelstad kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Høghaug.
Nes kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.

18. april – 2. påskedag. Joh 20, 11-18
Ål kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Bøe. 
Grymyr kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Høghaug.
Sørum kl. 17.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.

24. april – 2. søndag i påsketiden. Joh 20, 24-31
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Haug. Tårnagenter.
  
Fredag 29. april
Røysum kapell  kl. 15.00 Gudstjeneste. Magnus.

1. mai – 3 søndag i påsketiden. Matt 20, 25-28
Folkets Hus, Brandbu kl. 10.00 
 Gudstjeneste. Magnus.

Tirsdag 3. mai
Nikolaikirken kl. 18.00 Samtalegudstjeneste. Haug. 

8. mai – 4. søndag i påsketiden. Joh 14, 1-11
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken.
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Sørum kl. 17.00 Vårkveld. Magnus.

15. mai – 5. søndag i påsketiden. Joh 17, 6-11
Ål  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nikolaikirken  kl. 11.00 Gudstjeneste. Haug.
Nes  kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

INNLEVERINGSFRIST FOR STOFF  TIL NR. 2-2022 BLIR 5. APRIL

Vipps 558053
 – en gave til 
Kirkebladet!

Vi planlegger som normalt og tar forbehold om mulige endringer i smittesituasjonen. 
Følg med på annonsering i avisa Hadeland, på nettsiden/FaceBook-siden til Kirken i Gran. God påske!


