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ANDAKT

Hjelp oss å skape fred

Av Anne-Lise Mellum

To tanker i hodet samtidig               
Av Elin Gravdal Øvrebotten

En fred som overgår vår forstand

Forsidebilde: Fra pilegrimsvandring 2021. Foto: Jane Dahl Sogn.

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

Gerd Grønvold Saue, side 1201, NORSK BØNNEBOK

erre, hjelp oss å skape fred
ved å gi mennesker det de trenger for å leve,
ved å utjevne kløften mellom fattig og rik,
ved å løse konflikter uten bruk av vold,
ved å verne om ditt skaperverk
og ta vare på ditt hellige ord.
La godhet og rettferd velle fram blant oss
lik bekker som aldri blir tørre. 

H

Gerd Grønvold Saue er norsk journalist og forfatter og har skrevet bønner for både krig og fred. I bøn-
nen FOR KRIGENS OG TERRORENS OFRE ber hun «for alle som i dag får sine liv ødelagt av krig og 
terror». Men hun ber også om HJELP TIL Å SKAPE FRED, slik at godhet og rettferdighet mellom men-
nesker kan gi grobunn for liv.

Jorda sett fra verdensrommet skal være blå og vakker. Den har vann og landjord og gir grunnlag for liv. 
Skapelsesberetningen avsluttes med ordene: «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært 
godt.» Men krig, rovdrift på jordas ressurser og forurensning har gjort deler av kloden ubeboelig. 

Jeg har alltid gledet meg til vår og 
sommer. Sola varmer, fuglene syn-
ger, blomstene blomstrer, mennesker 
møtes til fest og feiring, ferie nytes og 
dagene er lange og lyse. Samtidig er 
kontrastene store, vi hører om krig, om 
mennesker som slaktes ned, om kvin-
ner og barn på flukt, mennesker som 
har mistet et trygt og normalt liv. Det 
berører oss sterkt og mange ønsker å 
bidra på ulikt vis gjennom økonomisk 
støtte, stiller opp med husrom og 
praktisk hjelp og støtte. Det er lett å 
bli litt oppgitt – «kan ikke de idiotene 
bare slutte…? Forstår de ikke hva de 
forårsaker av elendighet…?» 

Det er midt oppi dette det må være 
lov å ha to tanker i hodet samtidig. 
Heldigvis kan vi fortsette å glede oss 
over vår og sommer, sol og varme – vi 
hjelper ingen ved å ha dårlig samvittig-
het når vi tillater oss å nyte disse gode 
sidene av livet. 

Og samtidig har vi mange anlednin-
ger til å bidra der det er mulig. Kanskje 

får jeg i løpet av sommeren noen nye 
naboer som ikke bare trenger solvar-
me, men også litt varme fra mennesker 
som de møter. Det gjelder også de nye 
naboene våre som har vært her en 
stund og som også er traumatiserte 
etter flukt fra krig og ødeleggelser. 
Alle trenger vi varme, sommersola er 
viktig for oss som lever så langt nord i 
verden, men uten varme og omtanke 
fra menneskene rundt oss, hjelper det 
ikke at sola skinner 20 timer i døgnet. 

Jeg gir mer enn gjerne honnør til 
alle de som bidrar. I vår sammenheng 
ser jeg at diakonene våre gjør en vik-
tig jobb i møte med ulike mennesker, 
helsepersonell strekker seg langt og 
mange foreninger og frivillige bruker 
av egne penger og krefter på å gjøre 
verden litt bedre. 

Så er det bare å håpe at det er 
de gode kreftene som vinner til slutt. 
Imens skal vi få nyte gode dager og 
takke for at vi bor nettopp her vi bor. 
God sommer!

Når disse ordene skrives, går vi mot 
påsketid. Når disse ordene leses, er vi 
i det som i kjørka kalles for påsketida. 
For sjøl om det ikke er helt sant at jula 
varer helt til påske, så er det faktisk 
sånn at påske varer helt til pinse!

I kjørka varierer vi med 4 farger etter 
som år og høytider kommer og går, og 
i påsketida, fra 1. påskedag til pinse, 
er fargen hvit. Fargen for renhet, fest 
og glede.

Når dette kirkebladet kommer i 
postkassa, er vi midt imellom 8. og 17. 
mai, og det er nærliggende å tenke at 
hvit også kan få være fargen for frihet 
og fred.

Fred er for de fleste av oss det mot-
satte av krig. Siden 1945 har vi i Norge 
vært så heldige å få leve i et land med 
fred, og vi har stort sett kjent trygghet 

på at sånn vil det være i overskuelig 
framtid. I vinter ble denne tryggheten 
for mange noe vaklende, da krig kom 
nærmere innpå oss enn på lenge. Og 
kanskje har vi nå noen nær innpå som 
har flyktet fra denne eller andre kriger 
for å finne trygghet hos oss? Og trygg-
het skal vi dele med hverandre så godt 
vi bare kan!

I fortellingene fra Bibelen fra denne 
tida, for over 2000 år siden, hører vi om 
disiplene som sitter redde, frustrerte 
og forlatt bak lukkede dører, av frykt for 
hva som nå ville skje … Og så, med ett, 
står Jesus der, midt iblant dem, viser 
dem sine hender og såret i siden. Til 
og med Tomas, han som blir kalt for 
tvileren og hadde erklært at dersom 
han ikke sjøl fikk se, verken ville eller 
kunne han tro, - han ble møtt, han fikk 

se, og han fikk samme hilsenen som 
de andre: Fred være med dere!

Flere ganger var Jesus plutselig 
midt iblant dem, hver gang med hilse-
nen: Fred være med dere!

Den samme hilsenen kan vi få ta 
imot, der vi er, her og nå! - Med for-
nuften? Neppe. Men kanskje vi kan få 
kjenne på denne freden likevel?

Og vi kan få be med i denne pales-
tinske sangen i salmeboka: Fredens 
Gud, la det regne, regne med fred ifra 
deg. Fredens Gud, fyll mitt hjerte, fyll 
det med kjærlighet og fred. 

Og blir hjertet fullt, kan det fort renne 
over … Tenk om vi kunne få være med 
å dele bittelitt av denne freden, her og 
nå …    

Ruth Kari Sørumshagen
Diakon i Kirken i Gran

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

Vipps 558053

Utover våren, forsom-
meren og når høstmør-
ket lurer seg på igjen, 
inviterer vi til en lun fris-
tund for hode og ører til 
vakkert pianospill fra fly-
gelet i Tingelstad kirke.  
24. mai kl. 19.00: 
Pianisten Anders Krin-
gen-Torberntsson med 
klassisk pianomusikk. 
16. juni kl. 19.00:
Ella&Esther – Jazzmusi-
kerne Esther H. Engeset 
Kverno på flygelet og Ella Eriksdatter Rørstad med sang. 
Høstens konserter: Pianist og sanger Ann Beate Solstad Eide (septem-
ber). Deretter konserter med Inger Jorstad og Rosamund Brown, med 
elever fra Musikklinjen og Kulturskolen, pianisten Jan Gunnar Sørbø, og 
til slutt en firhendig konsert med Mirjam og Anders Kringen-Torberntsson.

Helt siden Bechstein-flygelet flyttet inn i Tingelstad kirke, har vi 
hatt ønske om en flygel-konsertserie i kirken. Nå blir det en realitet!  
Inngangs-billett: kr 200,- (barn og Musikklinje-elever – gratis inngang).

«Kveldstimen rundt flygelet»
Tekst og foto: Marit Wesenberg 
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Det er mange som har blitt 
fascinert av orgelet – både 
instrumentet med dets me-
kanikk, flere hundretalls or-
gelpiper i tre eller metall og i 
ulike fasonger, den mektige 
musikken, de store variasjo-
nene i lydstyrke og klangfar-
ger, organistens akrobatiske 
spilling med hender og føt-
ter, og ikke minst den unike 
helhetsopplevelsen av orgel 
og kirkerom. 
 
Jeg har prøvd å samle informasjon 
om alle orglene i Gran, om organis-
tene og kalkantene. Dette har vært 
et interessant arbeid, som har blitt 
en lang historie. Hele historien med 
mange bilder, kan dere etter hvert få 
lese på nettsiden www.kirken.no/gran.  
Her skal dere få høre litt fra «Orgelhis-
torier fra kirkene i Gran».

Under alle orgelpipene er det en 
kasse med trykkluft. En belg sørger 
for denne luften. Nå er det en motor 
som driver belgene, men slik var det 
ikke tidligere. Da var det kalkanten, 
belgtrederen, som gjorde jobben. 
Fram til det ble lagt elektrisitet i kir-
ken, var kalkanten like viktig som 
organisten. Sverre Karlsen, Erik 
Berven, Julius Antonsen, Anders 
Kanten, Einar Eriksen og Ola Sagbak-
ken var noen av kalkantene i Gran. 
Det har vært mer enn 40 organister 
ansatt i kirkene i Gran. Alle disse har 
formet organist-tjenesten på sine 
måter. Noen var ivrige med å bygge 
eller kjøpe nye orgler, noen var veldig 
aktive med korarbeid, noen arrangerte 
konserter, og alle var med på å prege 
gudstjenestene, begravelsene og 
bryllupene.

Kirkene i Gran hadde tre orgler i 
løpet av første halvdel av 1700-tallet – i 
Nikolaikirken, Nes og Grinaker kirke. 
Jeg har i tidligere Kirkeblader skrevet 
om orglene i både Nes og Nikolaikirken.  
I Grinaker stavkirke ble det store 
bruduljer da fru prostinne Birgitte 
Hammer finansierte orgel til kirken i 
1736. Flere mente at hun overstyrte 
bruken av pengene i menighetsbøs-
sen. Pengene burde heller bli brukt 
til å finansiere den nye kirkemuren. 

Dessuten mente mange at dette 
orgelet, som bare hadde trepiper, 
ga for lite lyd og fungerte dårlig.  
Vi vet ikke hvem som bygde dette or-
gelet. På denne tiden var det mange, 
både organister og andre, som syntes 
det var interessant å bygge orgler. Ei-
lert Thoresen Sanne (organist i Gran 
fra 1773) kontaktet sin fetter, som var 
klokkemaker. Sammen bygde de et 
nytt orgel til Grinaker kirke. Dette had-
de flere bly-piper i tillegg til trepipene. 
Organistlønnen midt på 1700-tallet, var 
2 skilling for hver som gikk til alters (til 
nattverd). Dette måtte organisten kreve 
inn selv. De fattige slapp å betale.

Orgeler på stadig flyttefot 
Orgelhistorien i Nikolaikirken er preget 
av at orglene var på stadig flyttefot. 

De ble flyttet ut og inn av kirken, 
opp og ned fra galleri, opp på lof-
tet over koret i kirken, og tilbake til 
den nordre veggen der det står nå. 
Både Nes, Grymyr, Nikolai- og Ma-
riakirken har overtatt orgler som har 
flyttet ut av sine opprinnelige kirker. 
Jeg ble imponert over å lese om 
innbyggerne i Brandbu. Til tross for 
å være sterkt preget av krig, klarte 
de å arrangere støttekonserter og 
andre innsamlingsaksjoner for nye 
orgler til Moen, Nes og Tingelstad 
kirke på 1940-50-tallet. Organistene 
Mikal Skjøtskift, Bergit Røken, Leiv 
Knotterud, og fiolinisten A. K. Nilsen 
som bodde på Bleiken, gjorde en stor 
innsats sammen med andre musi-
kere, korsangere og gavmilde lokale 
bedrifter.

PORTRETTINTERVJU ORGELHISTORIE

Ole Morten Aasby avsluttet nylig et 
arbeidsliv som kirkegårdsarbeider 
gjennom 42 år. 
Han er blitt AFP-pensjonist. I godsto-
len hjemme høyt oppe i Briskebyen 
forteller han oss om sin spennende 
yrkeskarriere, ikke minst med mye 
manuelt arbeid tidlig på 1980-tallet, 
arbeidsoperasjoner hvor maskiner nå 
er mer i bruk.

Hva er en kirkegårdsarbeider?
En kirkegårdsarbeider tilbringer store 
deler av arbeidsdagen med forskjellige 
oppgaver hvor dagen ofte starter på 
verkstedet i Brandbu til arbeid på ulike 
gravplasser. Vedlikehold av områder 
og tilrettelegging for gravferder er en 
del av dette. Utstyr og maskiner skal 
ettersees og justeres.

Fra hardt manuelt arbeid til bruk av 
maskiner
Etter en tid som deltidsansatt hos 
begravelsesbyrået Kjell Bjerke, startet 
Ole Morten opp i sin nye jobb i januar 
1980. Da var det manuelt arbeid som 
gjaldt, de ansatte håndmåkte veier og 
områder inne på kirkegården, gravene 
ble gravd opp med rein muskelkraft og 
grøntarealer ble håndklippet. Kirke-
gårdsarbeiderne klarte i 1987 å «pres-
se fram» bruken av en minigraver. Et 
framskritt! En av de ansatte kjøpte en 
minigraver for egen regning, og lånte 
den ut til kirkegårdsarbeiderne. I 1997 
ble det innført ny kirkelov med endring 
av ansvarsforhold i kirken. Det innebar 
innføring av fellesråd og økonomisk 
selvstendighet som ga rom for å satse 
på nødvendig utstyr for fornuftig drift.

Ble rekruttert av far Ole Aasby
På vårt spørsmål om hvordan Ole 
Morten havnet i denne jobben, så 
forteller han at det nok skyldtes faren 
Ole Aasby som hadde vært kirketjener 
i mange år og som «rekrutterte» Ole 
Morten ved å ta ham med på små job-
ber på kirkegårdene allerede i ganske 
så ung alder.  

Ny organisasjon og bruk  
av datatjenester
De første årene som ansatt kirkegårds-
arbeider var Ole Morten fast tilknyttet 
Moen kirke, men etter 1987 skjedde en 

omorganisering, og de ansatte skulle 
jobbe mer i lag og på flere kirkegårder. 
Det var omorganiseringer på flere felt 
i årene før og etter 1990. Fra å ha to 
kirkekontor, ett i Brandbu og ett i Gran, 
ble disse samlet til et kontor på rådhu-
set på Jaren.

På denne siden av årtusenskiftet ble 
verksted ved skogskolen kjøpt, og det 
er gjort innkjøp av utstyr og biler. I dag 
bruker vi gode datalister med oversikt 
over det aller meste som både kirke-
gårdsarbeiderne og gravferdsetaten 
har hånd om. Før dataen gjorde sitt 
inntog på dette feltet ble det sagt at 
det var Ole Morten som hadde den 
beste oversikten over alle gravene på 
kirkegårdene.  

På flere av kirkegårdene er det nå 
lagt til rette for det viktige arbeidet som 
kirkegårdsarbeidere og kirketjenere 
driver, med garderobe, dusj og pause-
rom. Så Ole Morten kan vel sies å ha 
god dekning for å si at han har vært 
med fra «steinalder» til dataalder.

En mann å stole på
Ole Morten ble allerede i 2012 tildelt 
Selskapet for Norges Vel sin medalje 
for lang og tro tjeneste gjennom 30 
år. Vi har snakket med folk som kan 
fortelle at Ole Morten er en mann som 
alltid har stilt opp, enten det gjelder 
jobb, skoledugnader eller praktisk 
hjelp til venner og bekjente. Han er 
en solid kar.

Nå er han altså pensjonist, mens 
kona fortsatt er i jobb. Han er fortsatt 

rimelig sprek og ønsker å farte litt 
rundt, ikke minst til hytta i Valdres der 
han stortrives. Og selvfølgelig se mer 
til 4 barnebarn. Eller synke ned i god-
stolen der han stortrives med å lese 
bøker og lytte til god musikk. 

Takk for innsatsen som kirkegårds-
arbeider, og gode dager som pensjo-
nist er deg vel unt!

Fra «steinalder« til dataalder
Tekst og foto: Knut Bøe 

Jan Myrvold er ny kirketjener
Vi kan ønske Jan Myrvold, fra Jaren, 
velkommen som ny kirketjener. Han 
har vært i sving i jobben et par måne-
der og er fortsatt i en slags opplærings-
tid. Mye å sette seg inn i. I motsetning 
til en kirkegårdsarbeider som kun 
har arbeid ute, har en kirketjener ar-
beidsoppgaver inne i kirkerommet ved 
ulike kirkelige arrangementer. Dette 
er i kombinasjon med arbeid ute på 
kirkegårdene.

Jan Myrvold har tatt på dress som er 
arbeidsantrekket under gudstjenes-
tene.

Her er inni 
Nes-orgelet. 
Orgelpiper 
i metall og i 
tre står oppå 
en vindlade. 
(Foto: Marit 
Wesenberg). 

Klipp fra orgelhistorien til kirkene i Gran
Tekst: Marit Wesenberg 

Nes kirke 2007: Organist Marit og prest Helge blåser ut de siste tonene av 
orgelpipene, før det nye brukt-orgelet blir montert. Foto: Avisen Hadeland.
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NY I STABENTROSOPPLÆRING

Store sommerfugler på papp ble dekorert og hengt opp til 
pynt på kirkeveggene i Ål under gudstjenesten.

Etter en lang periode uten mu-
lighet for å samles og invitere 
til gode møteplasser, var det 
flott å kunne møte en fin gjeng 
fem-seksåringer i Ål kirke like 
før påske. Her følger menighe-
ten opp det ansvaret de tar på 
seg når barn døpes ved å gi 
opplæring og gode erfaringer i 
møte med kirke og bibelfortel-
linger. 
Barna inviteres til samling på torsdags-
kvelden i kirkerommet og til deltagelse 
på gudstjenesten på søndagen. Te-
maet på denne samlingen er påsken. 
En fortelling som bærer i seg en 
mengde av temaer, palmesøndagen 
med sin begeistring, skjærtorsdagen 
med omsorg og fellesskap i et måltid, 

langfredagen med smerte og død og 
søndagen med liv, oppstandelse og 
jubel. Noen kan hevde at dette er tema 
barn skal skånes for, men min erfaring 
er at barn er nysgjerrige og vitebe-
gjærlige og mer enn gjerne lar seg 
engasjere i en spennende fortelling. 

Barna får også anledning til å 
skape selv. En sommerfugl pyntes 
og blir hengt opp i kirkerommet til 
gudstjenesten. Pølse og lompe nytes, 
og nye sanger blir innøvd. Så dette 
blir en god oppvarming til søndagens 
gudstjeneste. 

Avslutningsvis blir det gudstje-
nesten som er viktig. Her blir det 
prosesjon, sang foran menigheten og 
utdeling av bok til den enkelte. Et in-
spirerende møte med en herlig gjeng!

EEnn  hheerrlliigg  ggjjeenngg  ii  ÅÅll  kkiirrkkee
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten. Foto: Knut Bøe

Prosesjon er høytidelig og her går 
6-åringene inn i Ål kirke sammen med 
prestestudent Eli-Kristin Sjøli som 
bærer korset.

Prest Karin og 6-åringene under gudstjenesten i Ål kirke.

Her er alle 6-åringene samlet og hører en liten bibelhistorie 
fra Elin.

Trosopplærer er en yrkestittel av 
forholdsvis ny dato. Der hvor skolen 
tidligere hadde som ansvar å gi opp-
voksende slekter opplæring i trosliv og 
-lære, er det nå kirken selv som har 
ansvaret. Kirken skal sørge for å følge 
opp sitt løfte som blir gitt ved døpefon-
ten om at de sammen med foreldre 
skal lære opp de døpte i den kristne 
tro, gi dem kunnskap og opplevelser 
som kan styrke deres tilhørighet til den 
kirken de er døpt inn i. 

Dette gjøres ikke av seg selv, og i 
Gran er vi nå så heldige at vi har fått 
Cecilie Skaugerud inn i stillingen som 
trosopplærer. Cecilie startet opp i mars 
og er i ferd med å gjøre seg kjent med 
medarbeidere og frivillige i Gran, og 
ikke minst finne de møteplassene 
som gir mulighet for å virkeliggjøre det 
oppdrag som er gitt.

Med Cecilies inntreden, er gjen-

nomsnittsalderen på kirkekontoret 
blitt senket betraktelig. Med sine 24 
år er hun ikke så alt for langt unna 
målgruppen for arbeidet sitt, men en 
bachelor i pedagogikk borger for fag-
lige kvaliteter, og et sterkt ønske om å 
gi videre gode verdier, kunnskap og 
opplevelser, er et godt utgangspunkt 
i denne stillingen.

Cecilie er oppvokst på Eina, har 
tilbragt studietid i Kristiansand og på 
bibelskole på Flekkerøya, før hun nå 
velger å bosette seg i Brandbu. - Først 
må jeg prøve å skaffe meg litt oversikt, 
sier hun i møte med Kirkebladet. Jeg 
er en type som ønsker å gjøre ting 
ordentlig når jeg går inn for noe. Jeg 
liker å organisere litt og legge til rette 
for at resultatet skal bli bra. 

- Men aller mest gleder jeg meg til 
å jobbe med barn og unge. Trygghet 
og tilhørighet er viktig for meg og jeg 

ønsker at barn og unge kan få oppleve 
at kristen tro kan gi dette. Jeg tror at 
barn og unge trenger gode og tydelige 
voksne. Også voksne som er trygge i 
sin tro og som klarer å formidle at du 
aldri trenger å være alene. 

Som eneste trosopplærer i kommu-
nen, kan dette fort bli en ensom jobb, 
men Cecilie skryter gjerne av medar-
beidere på sin nye arbeidsplass. - Jeg 
opplever å være del av et team og har 
medarbeidere som støtter og hjelper. 
Dette gjelder også frivillige som jeg har 
møtt så langt. Jeg ønsker selvfølgelig å 
bli tatt på alvor i jobben min. Alle med 
hjertet i menighetsarbeid må forstå at 
om vi ikke satser på trosopplæring vil 
mange vokse opp uten noen erfaring 
med tro og kristen tilhørighet. 

Kirkebladet heier gjerne på Cecilie 
og ønsker lykke til i arbeidet og som 
ny innbygger i Gran kommune!

Cecilie – vår nye trosopplærer
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten. Foto: Knut Bøe

Den ferske trosopplæreren i Gran foran altertavlen i Ål kirke. 



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

BRANDBU OG BJONEROA GRAN/TINGELSTAD

Gran/Tingelstad menighetsråd: Vipps 124082. Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no

Bjoneroa menighetsråd: Vipps 123793.  Leder Lise Marie Vestland · Tlf. 917 92 828 · Mail: li-vestl@hotmail.com
Brandbu menighetsråd: Vipps 124097.  Leder Tone Elisabeth Reidem · Tlf. 928 22 101 · Mail: tereidem@gmail.com

- Nok et år ble preget av korona. I 
Brandbu sokn ble det i 2021 holdt til 
sammen 30 gudstjenester, med 44 
besøkende i gjennomsnitt per guds-
tjeneste. Det ble samlet inn totalt kr 
21.000,- i offergaver til gode formål i 
eget sokn, og til eksterne organisasjo-
ner. Mange frivillige har bidratt under 
gudstjenestene med uvurderlig hjelp 
som kirkeverter, tekstlesere, forsange-
re, samt kaffe- og kake-forberedelser 

til kirkekaffe. Tusen takk til hver og en! 
Menighetsrådet har jobbet med 

ulike saker gjennom året. Blant annet 
har høring om ny kirkelig organisering 
vært på agendaen. For mer utfyl-
lende informasjon, inviterer Brandbu 
menighetsråd til menighetsmøte og 
kirkekaffe i kirkestua i Nes etter guds-
tjenesten søndag 15. mai, der årsrap-
porten presenteres. Velkommen!

Tekst: Tone Reidem

Sportsgudstjeneste  
på Granerud
Søndag 20. februar var det sports-
gudstjeneste på Granerud på Fjorda. 
Noen skiløpere fant veien innom, før 
de la ut på ski i de fine løypene. Det 
ble også holdt barnedåp, da Beorn 
Konrad Lien Vestland ble døpt der. Vi 
tror kanskje det er første gang noen er 
blitt døpt i den gamle, ærverdige gren-
deskolen, som nå tilhører idrettslaget 
i Bjoneroa. En høytidelig og fin stund 
denne klare og kalde februardagen.

Tekst: Lise Vestland
Foto: Tina Lien Vestland

Siste året har det vært få gudstjenester 
pga. korona og pandemi og dermed 
lite kollekt å telle opp. Likevel er det 
samlet inn 6.360 kroner og vi takker 
menigheten for beløpet! 

Angående onsdagstreffene på 
Eldresenteret, så sluttet Marta Marie 
Jørgensen som primus motor før jul 
og vi fikk takket henne av med en 
fin avslutning. Nå er det Lill Lien og 
undertegnede som skal drive treffet 
videre. Første treffet i år ble avholdt 
30. mars. Det er bare å ta kontakt med 
enten Lill på tlf. 415 43 143 eller Lise 
på tlf. 917 92 828. 

Og når dette leses er også årsmøtet 
avholdt 8.  mai rett etter gudstjenesten. 

Tekst og foto: Lise Vestland

Noen glimt fra Brandbu 
fra året som gikk

Marta Marie ble takket av for lang og 
god innsats med onsdagstreffene på 
Eldresenteret.  

Noen glimt fra Bjoneroa 
fra året som gikk

50-årskonfirmanter
Pandemien lagde en stopper for å ha 
tilstelninger i samfunnet våres, slik var 
det også i kirka. Derfor ble det ikke 
anledning til å markere 50-årskonfir-
mantene i året 2020 og 2021. 

De som ble konfirmert i 1972 står nå 
for tur å markere at det er 50 år siden 
de feiret sin konfirmasjon. Menighets-
rådet i Nes har lyst til å følge opp denne 
tradisjonen videre, og vil invitere de 
som ble konfirmert i 1972 å markere 
dette den 23. oktober i Nes kirke. 

Det å finne fram til adresser og hvor 
de enkelte bor, er en stor jobb. Derfor 
vil vi gjerne at de som er interessert i å 
være med å markere denne dagen tar 
kontakt med kirkekontoret. Menighets-
rådet hadde satt veldig stor pris på om 
noen av jubilantene hadde blitt med å 
planlegge denne dagen, og vært be-
hjelpelig å få fatt i den enkelte jubilant. 

Til dere som er 50-årskonfirmanter, 
sett av datoen og bli med og marker 
denne dagen i Nes kirke.

Tekst: Alvhild S. Myrdal 

Sommergudstjeneste 
på Hennung 
Det har blitt en tradisjon at det 
feires gudstjeneste på Hennung 
grendehus i løpet av sommeren. 
I år blir den holdt søndag 12. juni 
kl. 13.00 og det er prost Chris-
tofer Solbakken som stiller.  Vi 
håper på godt vær, slik at vi kan 
være ute. Her vil det bli program 
for hele familien. Du kan bli med 
å gå natursti og det blir salg av 
pølser og andre forfriskninger. 
Ta med hele familien og opplev 
hvordan det er å feire gudstje-
neste på Hennung. 

Orgelet i  
Tingelstad kirke  
er restaurert
Orgelet i Tingelstad kirke har fått god 
klang og ny plassering i kirkerommet. 
Resultatet er så godt at organistene er 
fulle av lovord.                                                

Instrumentet er flyttet fra tårnrom-
met og inn på galleriet i kirken. En 
piperekke fra 1866 som har bare stått 
til pynt i 70 år, er igjen innlemmet i 
orgelet og har blitt en av de bærende 
stemmene. Det er orgelbygger D. Jo-
hannes Buder som har stått for restau-
reringsarbeidet. Dette er det største 
orgelprosjektet som er gjennomført i 
Gran. Orgelet er i bruk under gudstje-
nester og vil gjøre Tingelstad kirke til 
en virkelig konsertkirke. 

Søndag 8. mai kl. 18.00 feirer vi med 
orgelinnvielse og konsert med Inger-
Lise Ulsrud. Publikum får informasjon 
om restaureringen ved orgelkonsulent 
Hans Jacob Tronshaug og orgelbygger 
Buder er også til stede. Orgelkake blir 
servert!  

Tekst: Anne-Lise Mellum

Glimt fra Gran/Tingelstad  
i året som gikk
Gran/Tingelstad menighetsråd har hatt 
60 saker til behandling. Her bør nevnes 
restaureringen av orgelet i Tingelstad 
kirke som nå er ferdig, ny døpefont til 
Mariakirken utformet i glass og tre og 
barneboka «Bli med inn i St. Petri». 
Salget av boka har gitt et betydelig 
overskudd til menigheten og enda er 
det igjen bøker å få kjøpt. I tillegg har 
menighetsrådet levert en høringsut-
talelse til Müller-Nielsen-utvalgets 
utredning om ny kirkelig organisering.

Christoffer Solbakken ble endelig 
off. innsatt som prost i Hadeland og 
Land prosti i Nikolaikirken i juni med 
biskop Solveig Fiske og flere gjester 
invitert. Det ble feiret med kirkekaffe 
utenfor Pilgrimssenteret. Daniel Hå-
kegård sluttet som sokneprest i vår 
menighet ved årets slutt. Avslutnings-
gudstjenesten var i Grymyr kirke sam-
tidig med 4-års-bokutdeling og med 
kirkekaffe etterpå. Hans etterfølger blir 

Therese Wagle Bazard som bosetter 
seg i presteboligen på Granavollen og 
starter sitt virke i juni 2022. Sommer-
vikar i fjor sommer i Kirken i Gran var 
Anne Guro Nesteby Grette.

Det har vært holdt 76 gudstjenester. 
Det ordinære gudstjenestelivet har lidd 
også i 2021 under koronarestriksjoner, 
men har også bært litt preg av at det 
ble avholdt dobbelt så mange konfir-
masjonsgudstjenester som vanlig for 
å få plass til alle. 

Det har kommet inn 30.516 kr i offer/
kollekt til egen virksomhet. Innsamling, 
gaver, basar beløper seg til 218.747,- 
kr og menighetens givertjeneste med 
en sum på 8024,- kr.

Menighetens årsmøte er satt til 
friluftsgudstjenesten på Sølvsber-
get 6. juni 2022.

Med vennlig hilsen
Gran/Tingelstad menighetsråd

Reidun Helmen

Natalia Medvedeva gleder oss 
med orgelresitasjon
Midt på dagen 23. februar kunne vi 
sette oss ned i Nikolaikirken og lytte til 
tonene fra orgelet. Organisten Natalia 
Medvedeva hadde invitert til orgelre-
sitasjon under tittelen «Å vente på en 
vår». 30. mars var det igjen orgelresi-
tasjon, dels i samspill med fiolinisten 
Kristina Durejko. Det vil bli en orgel-
resitasjon i Nikolaikirken i måneden, 
unntatt i sommermånedene.                                                           

Da Natalia fikk spørsmål om hva 
slags musikk hun liker å spille, svarte 
hun musikk fra renessansen, barok-
ken og også samtidsmusikk. Musik-
kinteressen hennes spenner vidt, 
gjennom flere epoker.

Natalia vil heller bruke ordet orgelre-
sitasjon enn konsert om musikktilbudet 
hun gir. Orgelresitasjon betyr at orgelet 
taler, og Natalia lar sin tro komme til 
uttrykk i musikken. Hun synes orgel-
parken i kirkene våre er flott, og det er 
mange dyktige musikere og sangere 
som hun gjerne vil spille sammen med 

eller akkompagnere. 
Kirkebladet anbefaler leserne å 

ta et avbrekk i hverdagen for å nyte 
orgeltonene i Nikolaikirken. Det er 
aldeles gratis. 

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Takk for båregave!
Gran/Tingelstad menighetsråd 

takker for gaven
som ble gitt til 

Grymyr kirkes orgelfond ved
Ragnhild Bjones 

gravferd.

Orgelkonsulent Tronshaug, orgelbyg-
gerne fra Buder og organist Marit 
Wesenberg under ferdigstillelsen 
av orgelet i mars. (Foto: Ole-Jakob 
Dyrnes). 

Natalia og Kristina Durejko i samspill 
30. mars. 
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DIAKONALE AKTIVITETERMOEN/ÅL

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

Pandemien preget oss også 2021. 
Men vi har hatt mye å glede oss over 
også! 

• Det ble avholdt 57 ulike gudstjenes-
ter, deriblant fine utegudstjenester. 

• Et flott konfirmantkull!  

• Restaureringen av orgelet i Ål ble 
ferdigstilt og nytt piano til Moen kom 
på plass!

• Temakvelder i Ål og Hvilepulskvel-
der i Moen ble små høydepunkter i 
hverdagen.

• Vi ble sendemenighet for Line og 
Geir Børresen m/ familie, de dro til 
tjeneste for Sjømannsmisjonen i 
Spania. 

• Vi har samarbeidet med de andre 
menighetsrådene for å skaffe midler 
til viktige prosjekter. Vi kan nevne 

sommerleir for barn, kreativt verk-
sted for barn, kurs for par, - alt i regi 
av diakonene.

• Og vi gledet oss også over det flotte 
resultatet etter høstens lotteri, ca. kr 
80 000 til vår menighet. Det meste 
av det går til diakonlønn.

• I kirkeofringer kom det inn totalt 
ca. kr 67.000. TUSEN takk til alle 
bidragsytere. Barneklubben i Moen 
og Brandbu Barne- og Ungdoms-
kantori er blant dem som nyter godt 
av midlene.

Mye tid i menighetsrådet har i 2021 
gått med til arbeid med ny kirkelig 
organisering. Vi har levert inn vårt 
høringsnotat. 

Vi har også vært opptatt av forhold 
rundt parkering ved Ål. Nå har vi løfte 
om at noe skal bedre seg. 

Takk til kirkens stab for godt samar-

beid! Takk til frivillige som stiller opp! 
Takk til de andre menighetsråd for godt 
samarbeid!

Tekst: Anne-Berit Holden

Noen glimt fra Moen/Ål menighet i året som gikk

Forsamlingen frydet seg!
Søndag 27. februar om kvelden var 
det endelig innvielse av Ål kirkes ny-
restaurerte orgel. Orgelet fra 1934 ble 
restaurert og flyttet fram av orgelbyg-
ger D. Johannes Buder i 2019, men 
først nå på fastelavnssøndag var det 
mulig med en formell orgelinnvielse.

For de frammøtte ble det en vidun-
derlig opplevelse å høre orgelet og de 

klangene som organistene Iver Olav 
Erstad og Marit Wesenberg hentet 
ut. De hadde satt sammen et variert 
program som viste spennvidden i orge-
let. Et program som ble avsluttet med 
ballongslipp fra galleriet under Edward 
Elgars «Pomp and Circumstance»!

Etterpå ble det feiring med «orgel-
kake» og en orientering ved orgel-
konsulent Hans Jakob Tronshaug og 

orgelbygger Buder. De fikk dialektkopp 
fra Hadeland i gave. Kvelden ble sydd 
sammen av menighetsrådslederen i 
Moen/Ål sokn, Anne-Berit Holden og 
sokneprest Karin Hansen Bøe.

Tekst: Inger S. Haug

Moen Ål menighetsråd avholdt 
sitt ÅRSMØTE 8. mai 2022 
umiddelbart etter gudstjenesten 
i Moen – i Moen kirkestue. 
Årsmeldingen for 2021 fore-
ligger, og blir også lagt ut på 
kirkens hjemmeside.

Feiring 27. februar av nyrestaurert orgel i Ål kirkeFeiring 27. februar av nyrestaurert orgel i Ål kirke

Takk for gave!
Moen/Ål menighetsråd takker 

for båregaven som ble gitt 
til menighetens

barne- og ungdomsarbeid ved
Erling Myrdals 

gravferd.

Velkommen til årets 
sommerfest  
på Nordtangen 
søndag 26. juni fra kl. 14.00 - 17.00. 
Her ønsker vi å møtes uansett tilhørig-
het og bakgrunn for å ha det hyggelig 
sammen og kanskje bli kjent med noen 
vi ikke kjenner fra før?

Festen har et variert og trivelig pro-
gram ute – med lek og prat, musikk 
og folkedans fra flere kulturer, bål, mat 
med mange smaker og felles grilling. 
Alle tar med grillmat selv og kjempefint 
om dere som leser dette kan spørre 
noen dere kjenner om å ta med mat 
fra sin kultur! 

Gratis inngang for alle barn og for 
de som har med mat til fellesbordet. 
Festen arrangeres med værforbehold. 
Ta med noe å sitte på.

Ta nærmere kontakt med 
diakon Lene, tlf. 959 67 289, 
diakon Ruth Kari, tlf.  464 25 018 
eller Øyvind Haslestad og Suaado 
Amin på Frivilligsentralen, 
tlf. 971 41 981/455 40 733 
for mer informasjon og ting du lurer på. 

Vel møtt til en flott ettermiddag på 
Nordtangen!

Arrangører: Diakoniutvalget og Gran 
Frivilligsentral

Nye aktiviteter – nye muligheter
   Tekst: Lene B. Rødningsby

Nytt fritidstilbud  
for barn og unge
Kirken i Gran og Jaren Misjonshus 
har startet et nytt fritidstilbud for unge 
i 5.–10. klasse: Gran Soul Children. 
Dette er et ukentlig tilbud på torsdager 
kl. 18-20 på Jaren Misjonshus.

Soul Children er et korkonsept 
som startet i Oslo og som i dag finnes 
mange steder rundt omkring i verden 
- nå også i Gran. Gran Soul Children 
er mer enn et kor. Vi har flere ulike ak-
tiviteter deltakerne kan velge mellom 
hver gang: biljard, snekring, matlaging, 
håndarbeid og dans. Vi får også høre 
noen ord fra trosopplæreren i Kirken i 
Gran og vi avslutter kvelden med noe 
å spise. 

Ta gjerne en tur og se om dette kan 
være noe for deg! 

Storfamiliehelg  
24.-26. juni
Velkommen til storfamiliehelg på 
Nordtangen leirsted! Her ønsker vi at 
hele familien, om man er en, tre eller 
sju personer - gammel eller ung, skal 
få mange gode opplevelser og fine 
sommerdager. Vi kan by på forskjellige 
aktiviteter, kanopadling, fisking, sang 
og musikk, andakt og felleskap for små 
og store, men også tid til å ta livet helt 
med ro. Om kvelden samles vi rundt 
bålet for felleskap, kos og hygge. Hel-
gen avsluttes med en åpen flerkulturell 
fest. Arrangementet er et samarbeid 
mellom kirken i Gran og KFUK-KFUM 
Speiderne i Gran. 
Bespisning: Maten lager vi sammen 
og alle bidrar med litt hver. 
Overnatting: Ute i telt eller inne i 
hovedhuset. Vi kan være behjelpelige 
med å skaffe telt for de som trenger 
det. Først til mølla prinsipp for å sove 
inne. 
Pris: Voksen kr 200,-. Barn kr 100. 
Maks kr 500,- for familien. 
Påmeldingsfrist: 20. mai 2022.

For nærmere informasjon: 
Diakon Ruth Kari Sørumshagen, 
Tlf: 464 25 018, 
E-post: RS352@kirken.no  
Lene B. Bjølverud Rødningsby, 
Tlf: 959 67 289. 
E-post: LB853@kirken.no

Nordtangen leirsted.  (Privat foto). 

Busstur  
onsdag 24. august 
Turen i år går til andre sida ta Mjøsa. Der 
blir det et møte med Daniel Håkegård i 
Veldre kirke, med kaffe og litt attåt! Videre 
en rundtur på Helgøya med hageguiding 
på vakre Hovelsrud gård. Siste stopp blir 
Prøysenhuset, der vi også spiser middag. 
Turen starter fra Harestua kl. 09.30, med 
siste stopp i Brandbu før vi reiser over 
åsen.

Pris: 700 kr.

Meld dere gjerne på her og nå. Nærmere 
informasjon ved diakon Ruth Kari, på tlf. 
464 25 018 eller på e-post: rs352@kirken.
no før ferietid. Bussturen er i samarbeid 
med diakonen i Lunner.

Påmelding senest 12. august ved Gran 
kirkekontor, 61 33 52 05, eller post.gran@
kirken.no med informasjon om tlf/e-post 
eller postadresse og hvor du ønsker å gå 
på bussen.
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KIRKE OG KULTURKIRKE OG KULTUR

Sommerkonserter 2022
I MARIAKIRKEN PÅ GRANAVOLLEN SØNDAGER KL. 18

03.07.  
Al Andaluz. En musikalsk reise i det 
flerkulturelle middel alder-Spania. 

10.07.  
Thomas Petersen,  trompet og 
 Natalia Medvedeva, orgel og piano.  
Musikk fra jazzens verden  
og fra det klassiske repertoaret.

17.07.  
Sigve Lieberg, fiolin  
og Herman Lieberg, piano.  
Klassisk i juli

24.07.   
Ellen Andrea Wang,  
bassist, vokalist og komponist. 
Jazz woman som  blander stiler  
på enestående måter.

31.07.  
Birgitte Damberg Trio.
Musikk med elementer jazz,  
viser og pop. 07.08.  

Gunda Marie Bruce, sang  
og Kristian Hernes, orgel og piano. 
Klassiske perler.

Billetter koster kr 200,- og bestilles på tlf. 61 33 52 05 
Vi gleder oss til å se deg på Sommerkonsertene 2022 og håper at mange finner  

inspirasjon i konsertene som finner sted i Mariakirken på Granavollen.

Konsertene er støttet av 
Norsk Kulturråd og Gran kommune 

www.gran.kirken.no

DEN NORSKE  KYRKJA

DEN NORSKE  KIRKE
Trondheim kirkelige fellesråd

DEN NORSKE  KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Bispemøtet

DEN NORSKE  KIRKE
Kirken i Gran

DEN NORSKE  KIRKE
Gran kirkelige fellesråd

KIRKEN I GRAN 
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DEN NORSKE KIRKE
Gran kirkelige fellesråd

KIRKEN I GRAN
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Vi går en sommer i møte med 
åpne kirkerom og muligheter 
for å treffes til kirkelige arran-
gementer og kulturopplevelser. 

Sommeråpne Søsterkirker og 
Pilegrimssenter Granavollen 

Søsterkirkene
Åpningstider og faste aktiviteter: 
11. juni til 14. august, alle dager 
kl. 10.00 - 16.00.
Omvisning i Søsterkirkene: 
Mandag - fredag kl. 14.00 
(kr 75,- per person).
Middagsbønn onsdager kl. 12.00. 
Katolsk messe i Mariakirken første 
søndag i måneden kl. 15.00. 
Konserter i Mariakirken søndager 
kl. 18.00 (se side 12). 

SOMMERUTSTILLING – 
«Sommer med Silva»  
Vi har igjen gleden av å presentere 
eksklusive utvalgte verker av Guiller-
mo Silva Sanz de Santamaria (1921-
2007) i Mariakirken og på Pilegrims-
senter Granavollen. For mer info om 
kunstner og verk;  www.silvart.com og 
gruppen «SilvArt fans» på Facebook.
Den fargerike utstillingen vil stå oppe 
gjennom hele sommeren. 

Pilegrimssenteret 
Granavollen 

Arrangerer og medvirker i pile-
grimsvandringer i hele regionen som-
meren igjennom. Kontakt for avtale/
info: Daglig leder - Jane Dahl Sogn, 
tlf.  970 22 684/ js389@kirken.no. Kon-
taktperson for Pilegrimsfellesskapet 
Ringerike Hadeland Toten (RiHaTo) – 
Kari Røken Alm, tlf. 480 31 933.

Olsokfeiring 
Søndag 24. juli:  
Kl. 14.00: Start på Granavollen med 
vandring fra Gran til Lunner over 
Granåsvegen.  
Kl. 17.00: Rømmegrøt i kirkestua i 
Lunner  
Kl. 18.00: Gudstjeneste med olsok-
preg i Lunner kirke 
kl. 18.00: Sommerkonsert i Mariakir-
ken 
Torsdag 28. juli: 
Kl. 18.00: Konsert i Lunner kirke 
Kl. 19.15: Vandring fra Lunner til 
Gran om Bjørge og opp til Grana-
vollen 

Fredag 29. juli:  
Kl. 20.00: Olsokgudstjeneste i Maria-
kirken ved prest Karin Bøe og orga-
nist Natalia Medvedeva. 
Følg oss på www.kirken.no/gran, på 
Facebook og annonse i avisa Hade-
land for mer info. 
Lørdag 30.juli: 
Kl. 12.00: FAMILIEdag med olsok-
preg ved Lunner kirke. Familiepile-
grimsvandring i nærmiljøet, leker og 
konkurranser, kirkesafari i Lunner 
kirke, grilling og mer til. 

Hva skjer i sommer?

Pilegrimsleden  
feirer 25 år!

Flere åpne lokale vandringer i juni 
(påmelding). Følg oss på Pilegrims-
senteret Granavollen. 

Bekransning av 
Vinjegraven 30. juli kl. 15.00. 

Et arrangement med 
Hadeland dialekt- og mållag,

og Kirken i Gran.

 
Prester kommer og 

prester går 
Lørdag 25. juni kl. 14.00 i  
Nikolaikirken blir Therese 
Wagle Bazard ordinert til pre-
stetjeneste og har samtidig 
innsettelsesgudstjeneste som 
ny sokneprest i Gran/Tingelstad 
sokn. 
Søndag 14. august kl. 11.00 i 
Ål kirke blir det avskjedsguds-
tjeneste for sokneprest Karin 
Hansen Bøe. Karin vil ha sin 
siste gudstjeneste i Moen kirke 
søndag 31. juli kl. 11.00.  
Senere i høst blir det innset-
telsesgudstjeneste for Maryam 
Trine Skogen, ny sokneprest i 
Moen/Ål sokn. 
Alle er hjertelig velkomne!

OLAVSSEMINAR 
i Mariakirken  

«Religiøs omvendelse og politisk 
samfunnsbygning»
Fredag 2.- lørdag 3. september. 
Introduksjon og nyskrevet monolog: 
Svein Tindberg.
Hovedforedrag: Øystein Morten

Foto: Knut Sterud

Foto: Jane Dahl Sogn

Foto: Privat.
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VIELSER FØR OG NÅEN TID FOR NYE OPPLEVELSER

Bryllup er fest! Mange velger seg som-
mer og lyse, varme dager som ramme 
rundt et bryllup. For de som har sitt 
arbeid i kirken, så kan mange helger 
i løpet av sommeren være preget av 
bryllupsglede og et ønske om at brude-
par skal få med seg gode opplevelser 
og Guds velsignelse inn i samlivet.

For de som vier seg i kirken, starter 
festen allerede når brudeparet trår inn 
i et pent pyntet kirkerom, hvor lyse 
og glade orgeltoner er med på å gi 
feststemning.

Pynting med blomster i kirkerommet 
gjøres av brudeparet. Prest, organist 
og kirketjener utfører vielseshandlin-
gen, spiller toner som brudeparet øn-
sker seg, og sørger for at kirkerommet 
og det tekniske er i tipp topp stand. Tre 
til fire uker i forkant av vielsen vil pre-
sten møte brudeparet for en samtale 
og gjennomgang av seremonien, og 
gjerne legge til rette for de ønskene 
paret måtte ha for å sette sitt person-
lige preg på dagen.

At mennesker søker mot hverandre, 
kommer selvfølgelig til uttrykk i en vi-
else! Som det heter i et dikt:

«To må man være  
for livet å fatte, 

To for dets lys og dets gleder  
å skatte, 

To for å nyte  
og to for å gavne, 

To for å elske og to  
for å favne»

Vielser i kirkene har forandret seg 
opp gjennom tidene. Om vi ser langt 
bakover, fortelles det at selv om kris-
tendommen ble den dominerende re-
ligion på 1000-tallet, medførte ikke det 
store endringer på hvordan ekteskap 
ble inngått. Gulatingslovens kristenrett 
sa at mannen selv kunne feste kvinnen 
med håndslag og festemål. 

Men, etter hvert fikk kirken større 
makt til å regulere forhold ved ekte-
skapet. Ektemannen mistet sin rett 
til å skille seg fra sin kone bare ved 
å erklære at han ikke lenger ønsket å 
være gift med henne. 

På 1200-tallet ble det påbudt med 
lysning. Kirkelig vielse ble innført. Vi-
elsen skulle finne sted utenfor kirkens 
hellige rom og ble etterfulgt av en 
brudemesse inne i kirken. 

Kirken tok etter hvert en større rolle. 
Presten velsignet ekteparet. Kirken 
gikk inn for at ektefolk skulle bære rin-
ger. Ringene ble velsignet av presten.

De sentrale elementer i bryllups-
feiringen ble ført videre etter refor-
masjonen i 1537. Fortsatt skulle det 
kunngjøres offentlig at en mann og 
en kvinne hadde til hensikt å inngå 
ekteskap. Lysingen tre søndager i 
kirken skulle sikre at det ikke var 
noen hindring for ekteskapet. Nytt 
etter reformasjonen var et krav om 
at presten ikke skulle trolove folk før 
de hadde bevist at de kunne sin bar-
nelærdom. Denne overhøringen falt 
bort da man fikk lover om konfirma-
sjon og allmueskole på 1730-tallet. 
Lysingsplikten ble opphevet i 1973.  

På grunn av bestemmelsene om faste, 
var det i katolsk tid sterke begrensnin-
ger på når ekteskap kunne inngås. Slik 
sett ble det lettere å finne en dato etter 
reformasjonen. Man kunne gifte seg på 
alle ukedager, og det kan en fortsatt. 

Forlovelse er nå en personlig hand-
ling uten juridisk betydning. En ekte-
skapsinngåelse er derimot en juridisk 
bindende handling. Og det er en 
forutsetning for ekteskapsinngåelsen 
at partene velger hver sin forlover til å 
underskrive en erklæring som bevitner 
at brudeparet oppfyller ekteskapskra-
vene. 

Fra 1. januar 2009 ble det innført 
en felles ekteskapslov som sa at per-
soner av samme kjønn kunne inngå 
ekteskap. I 2017 vedtok Kirkemøtet at 
homofile kunne gifte seg i Den norske 
kirke. I alminnelige bestemmelser for 
inngåelse av ekteskap, står det nå at 
ekteskapet inngås ved at to personer 
offentlig, i vitners nærvær og for god-
kjent myndighet (kirkelig eller borger-
lig) avgir løfte til hverandre om at de 
vil leve sammen i ekteskap. 

Etter to år med corona og mange 
begrensninger for å samle mennesker, 
tyder alt på at mange har satt bryllup 
på vent. Kirken og alle som jobber 
der, er nå klare for å ta igjen dette og 
ønsker alle par velkomne til å få en 
flottest mulig ramme rundt et av livets 
viktigste valg.

Antall kirkelige vielser i Gran:  
2010 2011 2017 2018 2019
34  30  35  38  30

Tallene viser at antall kirkelige vielser 
er nokså stabilt her i Gran. 

For medlemmer av Den norske kirke 
som bor i Gran kommune eller har 
foreldre som bor her, er en vielse i 
kirkene her i Gran gratis.  For andre 
uten denne tilknytningen til Gran, vil 
en vielse koste 5810 kroner ved bruk 
av en av våre kirker i 2022.  

Velkommen til bryllup og fest i kirkene våre!
Tekst: Knut Bøe

Moen kirke pyntet til vielse. 
(Foto: Helen Lavik). 

ÅL KIRKE
Lør. 28. mai:
Even Breiskalbakken Blekkerud
Vemund Solås Blekkerud
Lasse Borgli
Johannes Borgedahl Botner
Joris Gaurylius
Magnus Gutevall
Jan Thomas Hageberget
Sigurd Høghaug-Western
Isak Knutsen
Anna Linnea Myrdal Orvang
Peder Robøle-Sørensen
Ola Fladby Skiaker
Herman Johannesen Skjerva
Sigurd Stenberg

Søn. 29. mai:
Kasper Bragerhaug
Erik Sundfær Espen
Guro Goddokken
Martin Granly
Marius Grini
Erik Aleksander Hansen Hagen
Liv Josefine Hamar
Hanna Karlsen
Emma Lippert Kvernstad
Edvard Wille Lund
Siri Lynne
Jens Maurtvedt
Mari Maurtvedt
Thia Carita Brotke Mensach
Teodor Johan Pedersen
Ida Granåsen Petersen
Martine Ringheim
Lukas Lehre Tønnesen
Tuva Westhagen

TINGELSTAD KIRKE 
Søn. 29. mai
Pernille Skjaker Borgli
Erik Ruden-Grinaker
Andreas Storløkken Fredriksen
Trym Auset Lauritsen
Magnus Gagnum Mathiassen
Victoria Nordli-Henriksen
Christian Skogstad
Jørgen Johan Stastad
Silje Aleksandra Ulset

MOEN KIRKE
Lør. 4. juni: 
Jean Marcus Bratteli
Ylva Kolbjørnsen Dalen
Max Rambøl Hanserud
Hannah Vesteng Hongshagen
Victoria Lervåg
Jon Filip Øiamo Skjerva
Markus Solhaug
Anna Bekken Woldengen
Karen Bekken Woldengen
Pernille Hammerud Woll
Taleah Aasby-Schjerven

Søn. 5. juni:
Mia Caroline Børresen
Kristian Dynna
Bertine Feyling
Lill-Anita Fjelstad Haugen
Kelly Mutombo
Margrethe Nordheggen
Kaja Amundsen Osland
Elise Taaje
Tonje Tromop-Stensrud
Amund Aalberg

NIKOLAKIRKEN
Søn. 5. juni: 
Ingrid Brørby Bergsrud
Pernille Blilie
Sondre Spjeldnes Flathen
Mali Jåvoll Hagen
Andreas Helmen
Emil Braastad Hval
Sigmund Strømsodd Johansen
Kjersti Aanderaa Jorstad
Tord-Martin Willadsen Larsen
John Tormod Rundhaugen Nilsen
Nils Erik Rundhaugen Nilsen
Nikolai Rustad Raknerud
Nikolai Lund Stenersen

SØRUM KIRKE
Søn. 5. juni:
Emil Strøm Engnæs
Johanna Mide Myrengen
Ada-Iselin Borg Risvold
Ingeborg Sørli

NES KIRKE
Søn. 28.august:
Ingeborg Bleken
Tomine Borgli
Marlin Kristine Brasrud
Maria Elvestuen
Lise Marie Bålerud Grimsbø
Cornelius Hjelmerud 
Felix Alexander Hilton 
Eirik Sørheim Holter 
Oliver Bårdsløkken Hurlen  
Oliver Aschim Kristiansen
Johanna Løvhaug
Helena Kristin Frostad Moen
Jonas Oftebro
Daniel André Dyrud Reitan  
Henrik Monsen Runden
Oliver Rækstad-Bakken
Elina Helgerud Skarstad

I år er vi tilbake til normalt løp med 
konfirmasjonsgudstjenester siste helga i mai 

og første helga i juni, som i år betyr pinsehelga. 
Og så avslutter vi med konfirmasjon i Nes kirke 

siste helga i august. 
Gratulerer med dagen til konfirmantene 

og foreldre og foresatte! 
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DIAKONI

KIRKEVERGEN

SLEKTERS GANG

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

 

DØPTE    
Nikolaikirken:
Mia Holter Skiaker
Liam Alexander Natvig

Tingelstad kirke:
Sverre Hamborg
Kristian Fremming
Jenny Håbu Stamnes
Nicoline Stenersen-Morstad
Frøya Linset Hellerud

Grymyr kirke:
Oline Heggen Henriksen 

Nes kirke:
Marius Prestegård Skapalen
Ludvig Eidsand-Roksvåg 

Moen kirke: 
Aksel Sørum

Ål kirke: 
Emil Lunde Kløvstad
Mathias Crowo Woie
Jakob Gisleberg Larsen
Herman Johannesen Skjerva

Granerud/Sørum kirke: 
Beorn Konrad Lien Vestland

VIGDE
Tingelstad kirke:
Kine Fagerli og Jørgen Brænden

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Ursula Helena Delourme
Lars Hval
Petra Melbostad
Ingebret Werner
Skule Røseth
Karin Holmstykket

Grymyr kirke:
Kirsten Bråten
Arvid Støen
Ragnhild Bjone

Tingelstad kirke:
Jon Brænden
Johnny Bølviken
Odd Larsen

Nes kirke:
Mårten Hansen    
Aud Skari Hoel
Ragnhild Kirkeby
Gerd Eid
Olaug Helene Petersbakken
Ruth Klev

Moen kirke:  
Solveig Lehre Vollsund
Jorun Oddlaug Jacobsen
Bjørg Haug

Ål kirke: 
Leif Bilden
Erling Myrdal
Arne Bugge Kittelsen
Anne-Lise Anderssen
Ola Stensli
Brede Gisleberg
Yngve Jerge

Røysum kapell:
Anita Wrangell

Vi feirer og minnes

Loppemarkedet i juni 2016 under forberedelse. (Foto: Brandbu menighetsråd).

Brandbu Barne- og Ungdomskantori 
vil i samarbeid med Menighetsrådet og 
Nes Kirkering arrangere loppemarked 
10.-11. juni. Vi har i to år samlet lop-
per og har et stort utvalg av små og 
store ting.

Her er både møbler, kjøkkenutstyr, 
bøker og all slags tenkelig nips. Vi er 
fremdeles interessert i lopper av alle 
slag - unntatt klær.

Følg med i avisa Hadeland og på 
hjemmesiden til Kirken i Gran, der lop-
pemarkedet vil bli nærmere annonsert. 

Ta kontakt med Helge Tryggeseth, 
tlf. 478 33 065 eller Siw Merethe 
Skovly, tlf. 919 92 479.

Stort sommerloppemarked i Brandbu 

er en ny oppstartet avdeling tilknyttet 
Home-Start Familiekontakten Norge, 
og er en del av det diakonale arbei-
det i Kirken i Gran. 

Dette skal være et frivillig og fore-
byggende tilbud til småbarnsfamilier 
i Gran kommune, med minst et barn 
under skolealder. Hjelpen gis av fa-
miliekontakter (frivillige) som besøker 
familiens hjem 1 gang per uke, 2 - 4 
timer, over en periode på ca. 6 mnd. 
Hensikten er å forebygge belastninger 
og stress, støtte familien og avlaste 
etter familiens behov

Vil du ha hjelp av en familiekontakt? 
• Du har minst et barn under skole-

alder. 
• Du bor i Gran kommune. 
• Du ønsker praktisk hjelp med barna 

og/eller en voksen å snakke med. 
• Du ønsker en pustepause i hverda-

gen.

Vil du bli familiekontakt? 
• Du har foreldreerfaring eller erfaring 

fra arbeid med barn. 

• Du har tid og lyst til å besøke en fa-
milie 2-4 timer en gang i uken. 

• Du er ansvarsfull og et lyttende med-
menneske 

• Du må gjennomføre et forberedel-
seskurs 

• Du må fremlegge politiattest og skrive 
under taushetserklæring.

Er dette noe for deg eller noen du 
kjenner? 
Ta kontakt med oss!
Else Egge Mathisen 
else.egge.mathisen@gran.kommune.
no | tlf. 948 69 744
Lene B. Bjølverud Rødningsby | 
LB853@kirken.no | tlf. 959 67 289 

Foto: Home-Start Familiekontakten Norge. 

Fra vaffeltreffet ved Sørum kirke sommeren 2021. Foto: Selfie ved Ruth Kari 
Sørumshagen.

Home-Start Familiekontakten Gran

Vaffeltreff ved kirkegård eller i kirke vår og forsommer
med prat over en kaffekopp. Her treffer 
du en eller to diakoner som steiker vaf-
fel og vil være tilgjengelig for en prat. 
I år blir alle treffene på tirsdager 
fra kl. 11.00-14.00.
Velkommen innom!

Vi har nå gjennomført dugnader på 
alle gravplassene i Gran, og det er 
på sin plass å takke for godt oppmøte 
og stor innsats. Det er mye som skal 
gjøres i stand på våre gravplasser før 
vår/sommersesongen starter opp, og 
den store felles dugnadsinnsatsen er 
av uvurderlig betydning for at alt skal 
bli ferdig i rett tid. TUSEN TAKK til alle 
som stilte opp og bidro med god hjelp! 
God sommer! 

Ole-Jakob Dyrnes, kirkeverge 

24. mai Grymyr
31. mai Moen
 7. juni Sørum 

14. juni Ål
21. juni Nes
28. juni Tingelstad

Stor  
dugnadsinnsats  
på gravplassene  
i Gran
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FASTE AKTIVITETER

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre
granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

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

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

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

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu 
Telefon: 61 33 49 70 

Advokat, MNA

Helge Heggen Brørby
Tlf . 90 58 56 96

e-post: hhbrorby@online.no

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

 

61 33 27 00 

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

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31 

Gullsmed

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

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

BRANDBU SPORT AS

GRAN SPORT AS
Tlf. 61 31 32 50

Hadeland

BILGLASS

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

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

bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

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

Vika Rør A/S
Storlinna 76, 2760 Brandu

Tlf. 61 33 51 50

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

Alltid ferske bakervarer 
på Jaren og Gran!

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

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

Ikkeno´ problem

Tlf. 61 33 77 00

2760 Brandbu 
Tlf. 61 33 44 13

Gullsmed

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

Landbruk og Verktøy A/S

Landbruk og Verktøy A/S

Avd. Gran Jern og Hage
Storgata 23, 2750 Gran

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

catering og selskapslokaler
bergslia.com

Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

REKLAMEMATERIELL  
OG PROFILERING

www.yellomedia.no

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no 

Erland Ekeberg Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn

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

 www.jolstad.no

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

Menighetene i Gran:
BABYSANG
Vi pleier å arrangere to babysang-
kurs i året, et om våren og et på 
høsten. Vårens kurs startet tirsdag 3. 
mai og vil gå over seks uker.  Sosialt 
samvær, sang, musikk og bevegel-
ser. Vi serverer kaffe/te, ta med mat-
pakke. Påmelding/info: Trosopplærer 
Cecilie Skaugerud, tlf. 988 90 124/
cs762@kirken.no (mer info face-
bookgruppa «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! Korøvel-
ser hver torsdag ettermiddag kl. 
17.30-19.00 i Nes Kirkestue. Kontakt: 
Marit Wesenberg, tlf. 995 87 373.

GRAN SOUL CHILDREN 
Kirken i Gran og Jaren Misjonshus 
med nytt fritidstilbud for unge i 5.-10. 
klasse. Hver torsdag kl. 18.00-20.00 
på Jaren Misjonshus. Soul Childen 
er et kor, men du kan være med på 
flere aktiviteter: Biljard, snekring, 
matlaging, håndarbeid og dans. 
Noen ord fra trosopplærer Cecilie blir 
det også. Avslutter kvelden med noe 
å spise. 

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).

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

HOME-START  
FAMILIEKONTAKTEN GRAN 
I samarbeid med Gran kommune gis 
et frivillig og forebyggende tilbud til 
småbarnsfamilier i kommunen, med 
minst et barn under skolealder. Kon-
takt for mer info: Lene B. Rødnings-
by, tlf. 959 67 289/ LB853@kirken.
no eller Else Egge Mathisen, tlf. 948 
69 744/ else.egge.mathisen@gran.
kommune.no  

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: Lill Lien, 
tlf. 415 43 143 eller Lise Vestland, 
tlf. 917 92 828.
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. Sam-
lingen 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
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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. 

Brandbu Barnekantori er i full 
gang med korøvelser i Nes 
Kirkestue. Koret er for alle 
skolebarn.  
2. pinsedag skal vi synge 
på toppen av Sølvsberget. 
Vi skal også ha en egen 
konsert på Røysumtunet. Vel-
kommen til nye korsangere, 
også!  Kontakt Marit Wesen-
berg, tlf 995 87 373.
På bildet ser dere barne-
kantoriet i Nes kirke 27.mars 
der de var med og sang un-
der gudstjenesten. (Foto: Siw 
Merethe Skovly).
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Returadresse:
Kirkebladet
Postboks 41, 
2714 Jaren
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Kirkekalender
15. mai – 5. søndag i påsketiden. Joh 17, 6-11
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus. Årsmøte.

Tirsdag 17. mai
Se eget 17. mai-program, som blir tilsendt i posten.

22. mai – 6. søndag i påsketiden. Matt 6, 7-13
Grymyr kl. 11.00 Samtalegudstjeneste. Solbakken.

Torsdag 26. mai – Kristi himmelfartsdag. Joh. 17, 1-5
Nikolaikirken  kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken.

Fredag 27. mai
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Høghaug.

Lørdag 28. mai
Ål  kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.

29. mai – Søndag før pinse. Joh 16, 12-15
Tingelstad kl. 11.00 Konfirmasjon. Solbakken
Ål kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.

Lørdag 4. juni – Pinsaften. Joh. 7, 37-39
Moen kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.

5. juni – Pinsedag. Joh 14, 23-29
Moen kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.
Nikolaikirken kl. 11.00 Konfirmasjon. Solbakken. 
Sørum kl. 11.00 Konfirmasjon. Magnus.
Ål kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Høghaug. 

6. juni – 2. pinsedag. Joh 7, 37-39
Sølvsberget  kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste. Solbakken. 
 Årsmøte.

12. juni – Treenighetssøndag. Luk 24, 45-48
Hennung kl. 13.00 Friluftsgudstjeneste. Solbakken.
Mariakirken kl. 18.00 Gudstjeneste. Solbakken.
 Markering av Åpen Sommerkirke.

19. juni – 2. søndag i treenighetstiden. Joh 3, 1-13
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste.

Lørdag 25. juni 
Nikolaikirken kl. 14.00 Ordinasjon og innsettelses-   
 gudstjeneste. Therese Wagle Bazard. 
 Fiske, Solbakken m.fl.

26. juni – 3. søndag i treenighetstiden. Mark 10, 13-16
St. Petri kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

3. juli – 4. søndag i treenighetstiden. Matt 9, 35-38
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 

10. juli – 5. søndag i treenighetstiden. Matt 18, 12-18
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.

17. juli – Aposteldagen/ 6. søndag i treenighetstiden. 
Mark 3, 13-19
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.

24. juli – 7. søndag i treenighetstiden. Mark 5, 25-34
St. Petri kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.

Fredag 29. juli – Olavsdagen/Olsok Luk 22, 24-27
Mariakirken kl. 20.00 Olsokgudstjeneste. Bøe. 

31. juli – 8. søndag i treenighetstiden. Mark 12, 28-34
Kirketuftene på Grinaker kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste.  
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 

7. august – 9. søndag i treenighetstiden. Luk 6, 36-42
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. Høghaug.
Stranda/Nes kirke kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
Stilla elvepark kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.

14. august – 10. søndag i treenighetstiden. 
Mark 11, 25-26
Ål kl. 11.00 Avskjedsgudstjeneste. Bøe,   
 Solbakken m.fl.  
Mariakirken kl. 18.00 Gudstjeneste. Solbakken.
 Avslutning på Sommerkirken.

21. august – 11. søndag i treenighetstiden. Joh 8, 31-36
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. 
St. Petri kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard. 

Fredag 26. august
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Magnus.

28. august – 12. søndag i treenighetstiden. 
Joh 4, 27-30.39-43
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard. 
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste.   
Nes  kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Magnus. 

4. september – 13. søndag i treenighetstiden. 
Joh 15, 13-17
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken. 
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

11. september – 14. søndag i treenighetstiden. 
Matt 19, 27-30
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Sørum kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
 Presentasjon av nye konfirmanter.

18. september – 15. søndag i treenighetstiden. 
Joh 15, 9-12
Ål kl. 11.00 Høsttakkefest. 
 Presentasjon av nye konfirmanter.
Grymyr kl. 11.00. Høsttakkefest. Bazard. 
 Presentasjon av nye konfirmanter.
Nes kirke kl. 11.00 Høsttakkefest. Magnus.   
 Presentasjon av nye konfirmanter.

INNLEVERINGSFRIST FOR STOFF  TIL NR. 3-2022 BLIR 16. AUGUST

Vipps 558053  – en gave til Kirkebladet!
Vi planlegger som normalt og tar forbehold om mulige endringer. 

Følg med på annonsering i avisa Hadeland, på nettsiden/FaceBook-siden til Kirken i Gran. 


