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ANDAKT

Det begynner å ligne en bønn

Av Anne-Lise Mellum

Sannhet – hva er det!               
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Guds kjærlighet gitt oss alle

Forsidebilde: Gran Soul Children, samlet på Jaren misjonshus 25. august. 
(Foto: Elin Gravdal Øvrebotten).

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

NORSK SALMEBOK, NORSK BØNNEBOK side 1137. Ole Paus 

vem venter på meg, hvem viser vei, 
hvem skal gjøre meg hel?
Alt jeg flykter fra hjemsøker meg
som en hjemlengsel i min sjel.
Jeg ser hver tåre, hvert blikk, hvert smil,
hver latter, hvert rop og hvert stønn.
Det begynner å bli et liv det her,
det begynner å ligne en bønn.

H

Ole Paus er født i Oslo i 1947 og er kjent som visesanger, musiker, forfatter og skuespiller. I denne teksten 
viser forfatteren hvordan moderne mennesker søker etter helhet i tilværelsen. Det søkende mennesket 
retter lengselen mot en Gud som ser og er der for oss. Ole Paus har hatt en mangeartet karriere, men 
viser i denne teksten en varm og varsom side ved seg selv.  

Kunstnere viser oss stadig bilder, skulpturer og installasjoner av vår istykkerslåtte verden. For byer, land-
skap og mennesker er skadet av uro og ødeleggelser. Vi kan også føle oss splittet av de mange roller 
den enkelte skal prøve å fylle i yrkesliv og i familiesammenhenger. Helheten har blitt borte for oss. Det er 
kanskje derfor teksten til Ole Paus er så treffende:  

Kildekritikk er et begrep vi har hørt 
stadig mer om de siste årene. Gjen-
nom alle slags medier bombarderes 
vi daglig av all mulig nyttig og unyttig 
informasjon. For oss som kan karakte-
riseres som godtroende, kan det være 
nødvendig å øve på å ta en aldri så 
liten stopp inniblant. Vi oppfordres til å 
spørre om hvor denne nyheten kom-
mer fra – er det sant, kanskje er dette 
bare et rykte, eller rett og slett ljug? 

Sannhet kan være vanskelig. Når alt 
skal gå fort og gjerne være lettlest og 
enkelt, er det lett å ty til karikering og 
lettvinte framstillinger. Kirka blir gjerne 
framstilt som fullt av mørkemenn og 
homofobe, muslimer som potensielle 
terrorister og kristne som naive uten 
bakkekontakt. Sannheten er kanskje 
en helt annen. I dag opplever vi at 
nettopp kirka med sine prester og bi-
skoper er en forkjemper for mangfold 
og ytringsfrihet, muslimer ønsker ikke 
terror og herredømme og kristnes tro 
betyr ikke avstand fra den verden vi 
lever i. 

Det har den siste tiden vært opp-
slag om unge kristne som vurderer å 
fjerne spor som bibelskole og kristent 
engasjement i sin CV når de søker 

jobber. De opplever at dette er en side 
som diskvalifiserer og at de stemples 
som uaktuelle i noen sammenhenger. 
Og så kan man undres på hvor denne 
holdningen stammer fra – er det blitt 
en beskrivelse som det er umulig å 
forsvare seg mot?

Vi kan lese om hvor håpløse prester 
kan være, mens det i samme ånde-
drag presiseres at «min prest» faktisk 
er veldig hyggelig og tok godt vare på 
oss når bestemor skulle begraves. Og 
dessuten er våre muslimske naboer 
veldig greie og fine folk i motsetning 
til «alle de andre». 

Dette forteller oss noe om hvor lett 
vi har for å trekke konklusjoner ut fra 
lettvinte framstillinger og karakteristik-
ker. Med en gang vi får egne erfaringer 
og mer kunnskap, kan bildet bli helt 
annerledes og mer nyansert enn det vi 
blir presentert gjennom sosiale medier 
og kjappe nyheter. 

Så da er det bare å fortsette å være 
litt kritisk, og så kan vi kanskje bli litt 
flinkere til å motsi kommentarer når vi 
ser at disse er helt feil eller helt unyan-
serte. Kunnskap har alltid vært viktig 
for at sannheten skal få plass.

Sommeren er over og høsten er her. I 
kirken kaller vi tiden fra pinse til jul for 
treenighetstiden eller arbeidshalvåret. 
De store kirkefestene er over, fargen 
er grønn og vi skal få høste de gode 
nyhetene om Guds kjærlighet gitt 
gjennom Jesus, samtidig som vi skal 
bringe dette budskapet videre ut.

Det er vår oppgave nå i Treenighets-
tiden å vise gjennom ord og handling 
at Gud er kjærlighetens kilde og at 
Jesus er vår bror. Høres det litt for 
generelt og ullent ut? Prøv å følge 
Jesu eksempel – det er nok å ta tak 
i: Trøste de utstøtte og marginaliserte, 
hjelpe de gamle og syke, lære barn 
om den kristne tro, gi de sultne mat, 
ta imot flyktningene og lev i tro på at 
Gud ikke har latt oss i stikken selv om 
vi føler oss hjelpeløse med de store 
utfordringene vi ser rundt oss. Vi kan 
ikke gi opp å kjempe for det gode og 
det sanne. 

Hos oss har kristendommen formet 
liv og lover i 1000 år. Samfunnet vårt er 
bygget på budet om nestekjærlighet. 
Alle mennesker har like stor verdi og vi 
er avhengig av å respektere og støtte 
hverandre hver eneste dag.

Einar Gerhardsen, vår statsminister 
i mange år etter krigen, sa at kirke 
og kristendom er limet i det norske 
samfunnet. Med det mente han nok at 
de kristne moralnormer har skapt en 
kultur som holder folket sammen og 
styrker arbeidsliv og trivsel. Ærlighet, 
tillit, omsorg og arbeidsmoral er verdier 
som de fleste setter høyt.

Krig, dyrtid og pest – som de gamle 
sa – kan overvelde og skremme og 
sette vår evne til å stole på Gud og 
hverandre, på prøve. Da kan det være 
godt å bruke treenighetstiden til re-
fleksjon og til å holde fast på dåpens 
budskap om Guds kjærlighet som er 
gitt oss alle. Jesus sa jo: «og se, jeg 

vil være med dere alle dager inn til 
verdens ende!» Godt arbeidshalvår!
  Dagfinn Magnus, sokneprest 

i Brandbu og Bjorneroa sokn

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

Vipps 558053

Menighetslotteriet for Brandbu, 
Gran/Tingelstad og Moen/Ål
Loddsalget begynte 15. august, så det 
er godt i gang. Det blir «basarbok» i år 
også og kr 10,- per lodd, som betales 
kontant eller med Vipps.

Det er hele 39 gevinster, gitt av 
butikker og firmaer som år etter år har 
støttet lotteriet.

- Tusen takk til dere alle, uttaler 
Grete F. Solheim, på vegne av menig-
hetsrådene!

Trekning skjer 17. oktober, og alle 
vinnere blir tilskrevet. Har du ikke 
fått kjøpt lodd enda, men ønsker å 
støtte lotteriet hvor formålet er støtte til 
barne- og ungdomsgrupper, ta kontakt 
med kirkekontoret på tlf. 61 33 52 05 
(+ tastevalg 1). 

Menighetslotteriet for Bjoneroa
Salget er også godt i gang med årets 
lotteri for menigheten i Bjoneroa og 
trekningen foretar Lise Vestland og 
hennes menighetsråd den 20. oktober. 
Lise melder om at de har en flott 
hovedgevinst i år også, i tillegg har de 
fått inn flere gavekort på middager, 
gavekort på fotpleie og på kino, frukt-
kurver, snippeduk fra Grinakervev og 
flere gevinster vil komme til. 

Startskuddet har 
gått – kjøp lodd  
i årets lotterier! 

Grete F. Solheim og Tone Reidem hå-
per på et rekordsalg av lodder i høst! 
(Foto: Inger S. Haug). 
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PORTRETTINTERVJU PORTRETTINTERVJU

For 14 år siden kom Karin 
Hansen Bøe som ganske fersk 
prest til Moen/Ål menighet. 
Hun tok med seg sin Knut, og 
sammen valgte de å gå hel-
hjertet inn for å bli en del av 
sitt nye lokalmiljø. Det ble kor-
sang, kunstforening, politikk, 
historielag, bygdekvinnelag 
og kirkeforening, men først og 
fremst har det blitt fjorten år 
med prestetjeneste og alt det 
som følger en slik stilling. 
-Hvis en ønsker å bli kjent med folk 
på et helt nytt sted, så er presteyrket 
den mest effektive måten å gjøre det 
på, smiler Karin. Vi møter mennesker i 
alle aldre og i alle livets situasjoner, så 
det er blitt ganske mange etter hvert. 

Menneskemøter
Knut prøver seg med et lite regne-
stykke ved å gange opp fjorten kon-
firmantkull, femti brudepar, og x antall 
begravelser og barnedåper. Han kom-
mer fort ut av tellingen, men mange 
blir det. – Så det passer bra at hun er 
så glad i mennesker, presiserer Knut. 

-Jeg fikk et godt råd da jeg kom, sier 
Karin, og det var at jeg ikke trenger å 
bli hadelending selv om jeg flytter hit; 
det holder lenge å bare være seg selv. 
Og det har jeg prøvd, noe annet ville 
blitt ganske slitsomt. Det har vært helt 
fantastisk å få lov å være prest her på 
Gran, alle mennesker er jo så hygge-
lige, er hennes konklusjon. Hvis man 
bare oppfører seg ordentlig så kommer 
man ganske langt med det!

Ulike utfordringer
På spørsmål om hvilke utfordringer 
hun har møtt på, må hun tenke seg litt 
om. – Det å alltid skulle ha en preken 
man skal forberede, kan være slitsomt, 
og jeg har mange ganger måttet bruke 
Knut for å få tilbakemeldinger på om 
det er noe fornuft i det jeg sier. Men 
utfordringer har det vært, og det hører 
med i alle yrker, men aller mest har det 
vært gode utfordringer. Mange prester 
kan oppleve arbeid med konfirmanter 
som spesielt energitappende, men 
for meg har det vært noe av det mest 
inspirerende i denne jobben – de unge 
gir meg energi og jeg har lært så utrolig 
mye av dem!  

Viktige egenskaper
Knut påpeker en side ved Karin som 
er god å ha: Hun legger ting bak seg, 
er det noe som ikke ble helt som det 
skulle, så får man ikke gjort noe med 
det, og så er det bare å gå videre. 
Kirken er jo på en måte blitt min egen 
arena, kommer det smilende. Den er 
et sted hvor mennesker møtes og hvor 
det er viktig for meg å legge til rette 
for gode opplevelser uansett hvorfor 
de er kommet hit. Og selvfølgelig er 
det hyggelig å oppleve at noen ønsker 
nettopp meg som prest når de skal 
vies eller begrave sin gamle mor. I det 
hele tatt har det vært et privilegium å 
få komme så tett inn på mennesker i 
noen av deres aller viktigste hendelser 
i livet, sier hun ettertenksomt. 

Nå nærmer hun seg 68 år og inn-
rømmer at det skal bli godt å sette 
ned farten litt. Pensjonisttilværelsen 
starter med å vikariere i ca. halv stil-
ling inntil ny prest er på plass. Hun har 
selv skaffet seg en grei påminner om 
at det er pensjonist hun skal være nå, 
for hjemme har hun egenhendig saget 
skrivebordet i to og kastet ut den ene 
halvparten for at hun skal komme på at 
hun bare skal gjøre det halve og nyte 
pensjonisttilværelsen også. – Kirka har 
jo absolutt en utfordring i det å rekrut-
tere nye mennesker til ulike oppgaver. 
Noen ganger ser jeg på konfirmantene 
mine og tenker at her er det mange 
som kunne gjort en god jobb i kirka vår!

Karin prest og prestemannen
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Prestejobb som livsstil
Livet som prest innebærer jobbing 
på tider andre har fri. Helgefri er 
unntakene og julekvelden og 17.mai 
går i hundre. Da er det godt å ha en 
ektefelle som støtter opp 100 %. Det 
er lett å ty til forestillingen om tidligere 
tider hvor prestekone nærmest var en 
egen stilling – ulønnet sådan. Alltid 
stille opp for den travle presten, lede 
misjonsforeninger og ta imot besøk og 
servere og traktere og være vertinne 
på fulltid. Og Knut er sjelden langt 
unna sin Karin.  Han fungerer som 
koffertbærer, ordner kirkekaffe og 
hilser hjertelig på kjente og ukjente 
kirkegjengere. - Jeg har nok rekorden 
i Gran for antall gudstjenestebesøk, i 
fjor bikket det 50 gudstjenester på et 
år, smiler den pensjonerte ingeniøren 
som liker å sjonglere tall. Sammen 
er de et godt team som vet å ta vare 

på mennesker de møter i ulike sam-
menhenger.

Ny tilværelse
Men nå skal det endelig bli mer tid 
sammen med de fem barnebarna og 
en mor som heller ikke blir yngre. På 
spørsmål om hvilke interesserer som 
skal få plass i hverdagen nå, kommer 
det kjapt fra Knut: «det eneste som in-
teresserer Karin, er Jesus». Og begge 
er helt enige om at det å slutte som 
prest på ingen måte betyr å slutte å 
bry seg om kirka og livet der. – Vi har 
begge et sterkt ønske om å bidra som 
frivillige, og med hytta vår på Lygna 
som hovedbase, så er det menigheten 
her i Gran vi opplever som vår egen; så 
det vil den fortsette å være. Så dere blir 
nok ikke kvitt oss selv om det kommer 
ny prest etter meg!

Gode hilsener
I august var det avskjedsgudstjeneste 
for Karin prest hvor Ål kirke var fylt opp 
med folk som ønsket å takke «presten 
vår» for 14 gode år. I sin takketale 
påpekte tidligere menighetsrådsleder 
Jan Woie, at Karin har vært en prest 
som er helt alminnelig og som ikke 
har tatt seg selv så høytidelig. «Det 
enkle er ofte det beste!» var et begrep 
som Karin brukte før REMA tok det i 
bruk. Menigheten har hatt en trygg 
og tydelig prest som har vist at hun 
er glad i Jesus og i menneskene hun 
har møtt på veien – det har vært en 
god kombinasjon. Vi istemmer takken 
og ønsker til lykke med roligere dager 
i fortsettelsen både for Karin og Knut!
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PORTRETTINTERVJUMENIGHETENES MISJONSAVTALE

Et møte med Knut dugnad
Tekst og foto: Knut Bøe

Kobberkula slik vi 
ser den i dag på 
toppen av spiret 
på Nikolaikirken

Knut Grinakers skisse av hvordan kula 
ble montert i 1991.

Alle menighetene i Gran har misjons-
avtale med Det Norske Misjonsselskap 
(NMS). Det Norske Misjonsselskap 
jobber for å bekjempe fattigdom, dele 
troen på Jesus og utrydde fattigdom. 
NMS støtter nær 150 prosjekter i 17 
land.

Vi i Gran har fått tildelt Thailand. 
Der har vi forpliktet oss til å være med 
som støttespillere for arbeidet. Vi gir 
jevnlig offer i kirkene våre, og vi følger 
arbeidet med forbønn.

Thailand er et land med ca 70 millio-
ner mennesker. Ikke minst bidrar NMS 
til virksomheten i slummen i Bangkok. 
Midt i fattigdom, rus og kriminalitet 
driver kirken barnehage, fritidstilbud 
og mødrehjem. På Lovsangshjemmet , 
som ligger midt i slummen under mot-
orveien, får barna omsorg og trygghet. 
De får leke, lære, spise og hvile.

På mødrehjemmet, Nådehjemmet, 
får unge gravide jenter i en vanskelig 
livssituasjon, hjelp og støtte. Og ung-
dommer med utfordrende bakgrunn 

får stipender og dermed mulighet til 
utdanning.

NMS bidrar også til utvikling av 
klimasmart jordbruk i avsidesliggende 
områder i Nord-Thailand. Lokale bøn-
der får kunnskap som har ført til bedre 
avlinger og økt matsikkerhet, - og 
inntekter ved salg.

28. og 30. oktober arrangerer 
NMS i Lunner og Gran felles 
misjonsdager. Da kommer leder for 
utenlandsarbeidet i NMS, Haakon 
Kessel, på besøk, og det vil bli mu-
lig å få høre mer!

Thailand, misjonsprosjektet vårt
Tekst: Anne-Berit Holden

For noen tiår tilbake, ble det i 
menigheten rundt Nikolaikirken 
på Granavollen påpekt hvor 
stusselig den en gang så stolte 
kula på toppen av kirketårnet 
så ut. Takket være en gave fra 
et menighetslem, ble det fart i 
sakene og i 1991 fikk kula til-
bake sin fordums prakt.

Det var Knut Grinaker som fikk opp-
draget med å gjøre jobben. Ei 30 kg 
tung kobberkule fikk form i smia hans 
og så ble kula kledd med bladgull. 
Han og Jan Woldengen bukserte kula 
trygt på plass, men først etter en godt 
planlagt operasjon:

- Luken i tårnet er bare 30x30 cm. 
Jeg måtte gjennom den luka med 
halve kroppen for å dirigere det hele. 
Jan var bakkemannskap og styrte 
med vaier ei lita vogn på 4 hjul som 
kula lå på. Vogna ble trukket opp til en 
taljekrok, og derfra ble kula løftet over 
til «vogga» på toppen av spiret der 
kula skulle ligge.  

Gode gaver
Kirkebladet ønsker altså å løfte fram 
en aktiv mann som har bidratt med 
mye fint smijernsarbeid til kirker i Gran:
- lysglober i Moen, Tingelstad og Bjo-
neroa (Sørum) kirker,
- oppslagstavler utenfor Moen kirke,
- porter ved Moen og Tingelstad kirker.
Dette er arbeid som neppe har bidratt 

til overskudd i firmaet til Knut, men som 
nå står som eksempler på gode bidrag 
fra solide menighetslemmer.

- Jeg gjør dette også for mor sin 
skyld, forteller Knut. Mor var ei aktiv 
dame i Tingelstad kirkekor og kirkeliv. 
Han kan også minnes at han en som-
mer som 14-åring var med og grov ut 
kirkeruiner på Grinaker, på nabotomta 
til barndomshjemmet på Grinakertop-
pen. 

I første halvdel av 70- tallet traff han 
sin elskede Tove. De giftet seg og flyttet 
til hennes barndomshjem i Moen, hvor 
Knut etablerte verksted / smie i 1973.

Knut var i menighetsrådet i Moen 
på 1990-tallet og nå kan vi møte ham 
som kirkevert i Moen kirke.

Frivillig arbeid, sport og kultur
Vi klarer ikke å gjengi alt hva Knut 
har drevet med. - Ungene kalte meg 
«Knut dugnad», sier han med et smil. 
Han har tydeligvis vært raus med sin 
tid og ressurser. 

I 1972 var han med å starte Moen 
sportsklubb, der han nå er æresmed-
lem. Han var byggleder av klubbhuset 
sammen med Kjell Moen. Selv sparket 
han fotball og var spillende trener i 
noen år.

I mars 1985 var han med å stifte 
Moen musikkforening, der han ble 
trommeslager i 35 år. Og der hans 
kjære Tove spilte kornett. -Vi var borte 
fra øvelsene bare en håndfull ganger.

Nå spiller begge to i Vigga Brass 

som har spilleoppdrag bl.a. på syke-
hjem. 

Arbeid og fritid
Denne hyggelige og trofaste mannen 
har en lang og omfattende yrkeskar-
riere. I perioder med mange ansatte i 
verkstedet sitt og i oppdrag flere steder 
på Østlandet. Selv om han er godt inne 
i pensjonsalderen nå, lager han og 
leverer fortsatt flotte smijernsarbeider 
til kunder både lokalt og i mer urbane 
strøk.

Han og Tove er turgjengere, - du kan 
treffe dem på tur hele uka, og nå om 
dagen som ivrige bærplukkere. Det blir 
i så fall et hyggelig møte, akkurat slik 
som Kirkebladet fikk oppleve. Takk til 
dere, Knut og Tove!

Alle 9. klassingene i Gran, også kalt 
08-erne, ønskes nå velkommen som 
konfirmant i Kirken i Gran. Påmeldin-
gene tikker jevnt inn og de kan fortsatt 
melde seg på. I løpet av september er 
det oppstart på konfirmantundervis-
ningen som skjer både gruppevis og 
i fellesskap.   

Konfirmasjonsåret gir en god mu-
lighet til å finne mer ut av hva som er 
viktig for de unge og om tro. Det er et 
år med rom for undring, diskusjon og 
fellesskap. I løpet av konfirmantåret 
skjer det også mange fine fellesaktivi-
teter som HEKTA-leir på Lillehammer, 
pilegrimsvandring lokalt, lysmesse, 
kino og Fasteaksjonen!

Konfirmantene blir presentert i egne 
gudstjenester i september og oktober. 
Her er også datoene for konfirma-
sjonsgudstjenestene i 2023: 
Grymyr kirke 7. mai 
Tingelstad kirke 21. mai 

Ål kirke 20. - 21. mai (om mange 
nok ønsker lørdag) 
Moen kirke 3. - 4. juni (om mange 
nok ønsker lørdag) 
Nikolaikirken 4. juni 
Sørum kirke 4. juni 
Nes kirke 27. august 

PÅMELDING: Gå inn på kirkens 
nettside og meld deg på:  
www.kirken.no/gran 

Hilsen Therese, Eli-Kristin, Dagfinn 
og Cecilie 

KONFIRMANT 2023

Klart for et nytt konfirmantkull! 

Konfir-
manter i 
Nikolai-
kirken, 
oktober 
2021. 
(Foto: 
Daniel 
Håke-
gård.)
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Tradisjonen tro ble det også i år arran-
gert dåpsgudstjeneste på Kirketangen 
ved Nes kirke. To barn ble døpt under 
gudstjenesten 7. august.

Det var litt spennende om regn-
været holdt seg unna. Litt overskyet 
ble det, men med en grei temperatur 
ute, så gudstjenesten ble gjennomført 
ute. Med menighetsrådet og med god 
hjelp fra Helge Tryggeseth ble krakker 
satt opp, og bord og stoler satt fram. 
Kirkeringen hadde ordnet med kirke-
kaffe. Elektrisk orgel ble koblet til, slik 
at organist Natalia Medvedeva kunne 

spille. Det er idyllisk nede ved fjorden, 
en slik sommerdag. Randsfjorden lig-
ger der som en perle og en kan nyte 
Guds fine natur.  

Også i år hadde Dagfin Magnus la-
get en fin ramme rundt gudstjenesten. 

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

Takk for gave!
Bjoneroa menighetsråd takker
for båregaven som ble gitt til 

Sørum kirke ved
Sigrid Tokeruds gravferd.

Takk for båregave!
Brandbu menighetsråd takker for 
gaven som ble gitt til diakoni- og 
eldrearbeidet i menigheten ved 

Karen Johanne Flatøs gravferd.

Gudstjeneste ved Kirketangen ved Nes             
Tekst og foto: Alvhild Myrdal

Dagfinn Magnus sammen med 
Kjetil Bakken, Sarah Stenbåten Mon-
sen og dåpsbarnet Hedda Bakken.

Friluftsgudstjeneste i Stilla elvepark

Søndag 7. august var det igjen tid for 
gudstjeneste i Stilla. Det duskregnet litt 
da vi kom, men etter hvert kom sola 
fram igjen. Dagfinn holdt en tankevek-
kende preken, og Håvard Ekeberg 
akkompagnerte vakkert til sangen. I 
bakgrunnen sildret elva «klukkende» 
forbi i det grønne landskapet. 

Ekstra hyggelig var det at flere fra 
østsiden av fjorden hadde tatt turen 
over til Stilla denne søndagen. Til slutt 
var det kaffe, kaker og koselig prat 
blant gamle kjente.

Tekst og foto: Lise Vestland

Konfirmasjon  
i Bjoneroa  
1. pinsedag
Fire flotte ungdommer ble velsignet og 
bedt for søndag 5. juni i Sørum kirke. 
Etter ett års undervisning kunne vi feire 
i kirken uten korona restriksjoner. Fa-
miliene var samlet om konfirmantene 
og ønsket de unge alt godt for det 
unge/voksne livet. Sokneprest Dagfinn 
vil savne dem og tenke på Emil Strøm 
Engnæs, Johanna Mide Myrengen, 
Ada-Iselin Borg Risvold og Ingeborg 
Sørli med takknemlighet og glede.

Av Dagfinn Magnus Foto: Jeanette Magnus.

25.  juni i flott sommervarme, ble 
Therese Wagle Bazard ordinert til 
prestetjeneste av biskop emeritus Atle 
Sommerfeldt og innsatt som ny sokne-
prest i Gran/Tingelstad sokn. Vel 70 
personer deltok i Nikolaikirken under 
denne helt spesielle dagen for vår nye 
sokneprest Therese. Menighetsrådet i 
Gran/Tingelstad sokn ønsket etterpå 
velkommen til en kirkekaffe med mye 
gode kaker i Steinhuset. 

Under kirkekaffen ble det mange 
og varme hilsninger og gaver, blant 

annet fra biskop Solveig Fiske og en 
forventningsfull hilsen fra menighets-
rådsleder Terje Øistad. Fra sitt eget 
menighetsråd fikk Therese barneboka 
om St. Petri og et epletre til prestegår-
den på Granavollen, der hun alt er vel 
på plass!   

Therese takket alle for bidrag og 
støtte til å nå denne dagen med opp-
fyllelse av prestekallet. Velkommen til 
Therese! 

(Foto: Åge Lindahl og 
Inger Stensrud Haug)

Det store  
50-årsjubileet

Tekst: Anne-Lise Mellum

Takk!
Kirken vil takke Hageland på 
Jaren for at Søsterkirkene får 
blomster til gudstjenestene. 

Aashaug Blomster i Brandbu 
sponser Tingelstad kirke med 
en bukett, og takkes for det. 

Kirkevertene sørger for at kirkene 
er pyntet med blomster på alle 
gudstjenester. Hjertelig takk til 
alle som ordner med blomster 

i kirkene våre!  

Konfirmantene i 
Grymyr kapell i 
mai 1972 
representerer 
alle gullkonfir-
mantene som 
skal ha jubi-
leumsfeiring i 
høst.

Når hele tre årskull skal markere at det 
er 50 år siden konfirmasjonen, blir det 
et stort jubileum. Det er konfirmantene 
fra 1970, -71 og -72 som er invitert 
til felles samling, og bakgrunnen for 
dette er to år med pandemi og strenge 
restriksjoner. 

Søndag 25. september er 50-års-
konfirmantene i Tingelstad invitert 
til gudstjeneste i Tingelstad kirke kl 
11.00. 50-årskonfirmantene fra Moen 
er invitert til gudstjeneste i Moen kirke 
kl. 11.00 og etterpå blir det felles jubi-
leumsfest på Lygnasæter.                                                                            

50-årskonfirmantene fra Grymyr og 
Nikolaikirken er invitert til gudstjeneste 

i Nikolaikirken 2. oktober kl 11.00. Et-
terpå vil det være jubileumsfest på 
Granavolden Gjæstgiveri sammen 
med konfirmantene fra Ål kirke, som 
har vært i gudstjeneste i Ål kirke. 

Gullkonfirmantene fra de tre årskul-
lene som ble konfirmert i Nes kirke 
inviteres til gudstjeneste 23. oktober 
kl. 11.00, med jubileumsfest med mid-
dag etterpå i Nes kirkestue. I Bjoneroa 

var det så få gullkonfirmanter i år, slik 
at menighetsrådet vedtok at det blir 
feiring for to årskull med 50-årskonfir-
manter neste år.   

Konfirmasjonsdagen pleier å være 
en minnerik dag for alle, og det er en 
fin tradisjon å kunne samles 50 år 
senere. Kirkekontoret vil takke alle 
som har bidratt til å lete opp 50-års-
konfirmantene. 

Sokneprest Therese på plass!
Tekst: Inger Stensrud Haug

Takk for båregave!
Gran/Tingelstad menighetsråd 
takker for gaven som ble gitt til 
Grymyr kirkes orgelfond ved 

Arne Henrik Sørlies gravferd.

Therese 
Wagle Bazard 
og  Atle Som-
merfeldt etter 
ordinasjonen.
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TROSOPPLÆRINGMOEN/ÅL

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

Vel 150 møtte fram til avskjedsguds-
tjenesten for sokneprest Karin Hansen 
Bøe, i Ål kirke 14. august. I strålende 
sol fikk vi ta del i en gudstjeneste 
med barnedåp, god deltakelse fra 
medliturger og tekstleser og nydelig 
sang ved Kristin Bjerkerud, og Natalia 
Medvedeva på tangentene. Karins 
barnebarn deltok også med å bære 
dåpsvannet, korset og lys inn i kirken. 

Anne-Berit Holden inviterte til kir-
kekaffe ute på kirkebakken i sola, en 
kirkekaffe som Kirkeringen i Ål hadde 
mesteparten av regien på. 

Det var flere med flotte hilsninger 
til Karin, som under kirkekaffen hadde 
som oppgave bare å ta imot alle varme 
og gode ord! 

Prost Christofer Solbakken takket 
Karin for tjenesten som sokneprest i 14 
år - som en folkelig og nær formidler 

av evangeliet. Og at det er fint at hun 
framover kommer til å avhjelpe med å 
ta noen gudstjenester og gravferder, 
men skal huske på at hun er pensjo-
nist også. 

Flere framhevet hvor viktig og stas 
det har vært å ha konfirmanter for 
Karin.

Karin har selv skaffet seg en grei 
påminner om at det er pensjonist hun 
skal være nå, for hjemme har hun 
skåret skrivebordet sitt i to, slik at hun 
skal komme på at hun bare skal gjøre 
det halve og nyte pensjonisttilværelsen 
også!

Låner ordene fra Anne-Berit, menig-
hetsrådslederen i Moen/Ål, til avslut-
ning; TAKK for det du har gjort, vært 
og er, Karin. 
Lykke til med pensjonisttilværelsen og 
på gjensyn! 

Flott avskjed for Karin! 
Tekst: Inger Stensrud Haug

Hei! 
Vi inviterer alle 8-åringer til 

TÅRNAGENTHELG 
lørdag 19. - søndag 20. november 2022 
i Tingelstad kirke

Vi trenger deg, agent  
til å være med å løse oppdrag  
og mysterier i Tingelstad kirke! 

Program for helga: 
Lørdag starter vi kl. 12.00 og holder på til kl. 17.00. 
Du trenger å ha med lommelykt og godt humør!
Som agent får du utdelt agentbevis.

•  Vi øver på felles sang  
•  Agentoppdrag  
•  Matpause (baguett og drikke) 
•  Hører om misjonsprosjekt i Thailand.  
•  Øvelse til gudstjeneste på søndag  
•  Får besøk av hemmelig gjest
•  Tur i tårnet!  
•  og mer til…

Om Gran Soul Children: 
Kirken i Gran og Jaren Misjonshus med et 
fritidstilbud for unge i 4.-10. klasse. Hver 
torsdag kl. 18.00-20.00 på Jaren Misjonshus. 
Oppstartsdato var 25. august, men det er bare å 
møte opp utover høsten! 

Soul Children er et kor, i tillegg kan du være med 
på flere aktiviteter: Biljard, snekring, matlaging, 
håndarbeid og dans. Vi fremfører gospelsanger, ofte 
fra Soul Children. 
Noen ord fra trosopplærer Cecilie blir det også. 
Vi avslutter kvelden med noe å spise. 

Vi har per dags dato 10-15 kormedlemmer, og vi har 
plass til flere! 
Dette semesteret kommer vi til å være med på 
Soul Children festival 22. – 23. oktober 2022 i 
Oslo Spektrum. 
Lederne for Gran Soul Children er  
Lene Birgitte B. Rødningsby, Cecilie Skaugerud  
og Kine Therese Vik-Erstad. 
Velkommen! 

Påmelding innen 19. oktober til 
Cecilie Skaugerud, 
tlf. 988 90 124
e-post: cs762@kirken.no 

Vi gleder oss til å møte dere!

Vennlig hilsen  
Cecilie Skaugerud 
Trosopplærer 

Gran kirkelige fellesråd

Søndag treffes vi igjen kl. 10.30, 
så er vi klare til  
Tårnagent-gudstjeneste kl. 11.00. 

Foresatte, søsken, faddere 
og venner er også invitert til 
gudstjenesten.

Vi håper du har lyst til 
å være med!

Foto: Inger Stensrud Haug.

Foto: Knut Bøe.

Viktige datoer  
i høst!
Søndag 18. september. 
Høsttakkefest i Ål kirke med pre-
sentasjon av årets konfirmanter. 
Sanitetsforeningen stiller!
Søndag 25. september. 
Gudstjeneste med 50-, 51- og 
52-årskonfirmantjubileum  i Moen 
kirke. 
Søndag 2. oktober. 
Gudstjeneste med 50-, 51- og 
52-årskonfirmantjubileum i Ål kirke.
Søndag 16. oktober. 
Gudstjeneste i Moen kirke med 
presentasjon av årets konfirmanter. 
Mandag 17. oktober. 
Temakveld i Ål kl. 19.00. «Av moll 
er du kommet, til dur skal du bli». 
Tema v Hans Erik Raustøl. Folke-
musikk-gruppe under ledelse av 
Jan Jansen.

Vakker nymalt kirke
Vi gleder oss over at Moen-kirka igjen 
stråler mot oss med frisk rødfarge. 
Dette gjorde susen!
Sist gang kirka ble malt var i 2013, klar 
for 100-års jubileet i 2014.
Sørveggen prydes av mange solsikker 
i pallekasser. Prest Karin og konfir-
mantene sådde frøene på våren. Kan-
skje en ide for gjentakelse neste år?

Tekst og foto: Knut Bøe

Takk for gave!
Moen/Ål menighetsråd takker for

båregaven som ble gitt 
til menighetens

barne- og ungdomsarbeid ved
Arnt Torvald Jåvolds gravferd.
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KIRKEVERGE

DIAKONI

SLEKTERS GANG

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

 

DØPTE    
Nikolaikirken:
Olivia Kolby
Elias Faye Olsen 
Vie Høibak Nyquist-Andersen
Ina Jacobsen
Theo Elias Bandala Ekern
Hugo Hoelsveen Aadal
Willmer Skapalen Ellefsrud
Lucas Sommer Austbø
Johannes Remmen
Oliver Rækken Mellemstuen

St. Petri kirke:
Embla Bonsak-Krågebakk  
Håkon Noer Hoff  

Tingelstad kirke:
Soley Urujeni Paulette Buhendwa
Isak Bleken
Celina Mathiassen

Nes kirke:
Alma Zeilon-Vestby
Anna Olea Skari-Gjestrumbakken 
Johan Emmanuel Faulkner Haukeli 
Ida Holmquist Dammen 
Oskar Elias Hidem Ødegård
Osvald Fredriksen Aanekre
Melvin Øybakken Andreassen
Sander Borgli-Sørbråten
Hedda Bakken

Moen kirke:
Mille Brinch Persson
Athena Røsjø Gruer

Ål kirke:
Hannah Mjøvik Myran

VIGDE
Nikolaikirken:
Lill Sofie Foss og Lars Berg Malvik
Stine Eriksen og 
Alexander Haugård Øverlier
Silje Finnsen Hanevik og 
Martin Lien Eia
Carolina Helena Maria Elizabeth 
Lindholm Herrman og 
Øystein Oppen Schiøtz
Lene Kristin Folkestad og 
Torbjørn Åsmot
Ingrid Trøseid og Simen Krokstad
Kristine Johansen og 
Marcus Skjefstad Hansen
Mari Kvale Lysen og 
Kristoffer Vassjø

Mariakirken:
Hilde Ødegaard og Andreas Faye 
Gaarder
Kirsti Ruud og Øyvind Brenne 
Nordengen

Nes kirke:
Sissel Winger og 
Tor Åge Nordberg 
Karianne Nysveen Bekken og 
Jonas Andre Bekken
Randi Synnøve Bjertnæs 
og Anne May Strand

Røysum kapell:
Åse Neset og Kjell Eikeland

Sørum kirke:
Supaporn Khamphom og Kai Tala

Moen kirke:
Cecilie Norberg og Ørjan Borgli

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Torstein Næss
Bjørn Fyksen
Gudrun Haugli
Thomas Ridder-Saar
Gunhild Wien
Elisabeth Skiaker
Sverre Thorvald Vik

Grymyr kirke: 
Arne Henrik Sørlie 
Kjell Tore Lindquist
Olav Olsen
Kari Marion Grønvold
Charles John Bamber

Tingelstad kirke:
Tora Grønli
Lars Helgaker
Gunvor Stastad
Per Ingolf Eriksen
Aksel Saglien
Åge Sagstuen
Helga Marie Trondsen

Nes kirke:
Karin Knutstadengen Nilsen
Olav Iversen
Gunvald Arne Dybvik
Svein Magnar Johansen
Jens Skiaker
Astrid Holten
Karen Johanne Flatø

May Eggehagen
Ida Dæhlen
Marie Teslo
Ruth Martinsen 
Berit Mary Sletmoen

Sørum kirke:
Inga Bjone
Birger Løvlie
Hilda Sørum
Sigrid Tokerud
Rochell Tubiera Sørli
Anders O Sørli

Moen kirke:
Anders Frøslie
Grete Bergliot Taaje
Gunhild Trulserud
Ingrid Westeng
Borghild Kraggerud
Jan Kristian Willemos Rognlid
Jan Geir Molstad
Valborg Dahlen

Ål kirke:
Ragnvald Sogn
Lilli Agnes Skoglund
Lillian Bismo
Arnt Torvald Jåvold
Sigrid Sogn
Bjørn Harald Finni
Iver Molden
Else Marie Gransborg
Halvor Gisleberg

Skjervum kapell:
Malmfrid Irene Skovly

Vi feirer og minnes

I august hadde vi vår årlige busstur sammen med Lunner. Denne gangen gikk turen til Hedemarken med 60 gode hade-
lendinger, der vi blant annet ble tatt imot av Daniel prest, Anastasia og lille Nicolai i Veldre kirke, før turen gikk videre til 
Hovelsrud gård på Helgøya.

Vår kjære kollega og dyktige organist 
har så altfor tidlig gått bort. Vi sitter 
igjen med stor sorg, men også mange 
gode minner og er takknemlig for 
alt Iver Olav fikk bety for så mange 
gjennom musikken og gjennom gode 
menneskemøter – han ga av seg selv. 
Våre tanker går til hans gode familie. 
Hvil i fred til vi møtes igjen!
 Ole-Jakob Dyrnes, kirkeverge 

Organist 
Iver Olav Erstad 
er død

Glimt fra sommerens treff!
Tekst og foto: Ruth Kari Sørumshagen

I sommer har vi igjen hatt hyggelige 
vaffeltreff ved alle kirkegårdene våre. 
Her et glimt fra treffet ved Sørum 
kirke i Bjoneroa, der vi fikk en nydelig 
blomsterbukett fra Martin og Ingrid til 
å pynte bordet med.

I juni hadde vi sommerfest 
på Nordtangen i samarbeid 
med Frivilligsentralen. Tre 
spillemenn på trekkspill, 
bass og fele ga oss gode 
musikkopplevelser, og vi 
fikk flere impulsive innslag 
fra andre kulturer med mye 
vakker sang. Takk til alle 
som bidro til at vi fikk en 
god dag sammen i sol og 
regn på Nordtangen!

Iver Olav på plass i Ål kirke julaften 2019. Foto: Knut Bøe.
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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 babysangkurs i 
året, et om våren og et på høsten. Hyg-
gelig samling i Moen kirkestue hver 
tirsdag fra kl. 12.00-13.30, med unntak 
av merkedager og ferier. Det blir sang, 
musikk og glede, samt servering av lett 
lunsj etter sangen (kr 300,-). Kurset går 
over seks uker (oppstart høsten 2022 
var 16. august). Hjertelig velkommen! 
Påmelding/info: Trosopplærer Cecilie 
Skaugerud, tlf. 988 90 124 /  
cs762@kirken.no (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 bibel-
historie, ha det gøy og spise et måltid 
sammen.  Barneklubben er annenhver 
mandag kl. 17.30 – 19.00 i partallsu-
ker (NB! ny ukedag). Mer info: Anne 
Okkenhaug Bentsen, tlf. 482 40 865. 

BRANDBU BARNEKANTORI 
(Popkorn)  
Dette er et kor for skolebarn i hele 
Gran kommune! Korøvelser hver tors-
dag 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 4.-10. 
klasse. Hver torsdag kl. 18.00-20.00 
på Jaren Misjonshus (oppstart 25. au-
gust). Soul Childen er et kor, men du 
kan være med på flere aktiviteter: Bil-
jard, snekring, matlaging, håndarbeid 
og dans. Noen ord fra trosopplærer 
Cecilie blir det også. Avslutter kvelden 
med litt å spise. 

KREATIVT VERKSTED FOR BARN 
og UNGDOM 
Oppstart 6. september med samlinger 
annenhver tirsdag kl. 15.00-17.30 på 
kinoen i Brandbu. Alder: 5.-10. trinn. 
Aktiviteter: Strikke, male, lage arm-
bånd, tegne, sy, kulltegning, jule-/
påskepynt o.l. Matservering. Kontakt: 
Lene B. Rødningsby, tlf. 959 67 289/ 
Veronica C. Stokkvold tlf. 917 64 090 
(Kulturkontoret i Lunner og Gran).

HVILEPULS 
Moen kirke kl. 19.00 med samling med 
tid til ettertanke. Servering av suppe i 
Moen kirkestue kl. 18.00. Første ons-
dag i måneden. Kontakt: Diakon Ruth 
Kari Sørumshagen, tlf. 464 25 018.

SAMTALER OG HJEMMEBESØK 
Trenger du noen å snakke med? Dia-
konene i Gran tilbyr samtaler og hjem-
mebesøk. 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. Rødningsby,  
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 misjons-
forening: Jorunn Bestul Johnsen, tlf. 
954 55 797. Vassendmisjonen: Anne 
Berit Holden, tlf. 922 36 168.  

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
Formiddagstreff i Brandbu: Siste 
onsdag i september, oktober og no-

vember kl. 12.00, Trivselshuset i Brua. 
Mat, prat, utlodning, musikk, ord til 
ettertanke. Kontakt: Diakon Ruth Kari 
Sørumshagen, tlf. 464 25 018.
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00. 
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 L. Høgs-
aas, 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: Marta Wøien, 
tlf. 951 55 714.

ANDRE
GRANSPEIDERNE 
Nordtangen, annenhver torsdag kl. 
17.45 fra 3. trinn og oppover. Friluftsliv, 
bål og fellesskap. Velkommen til barn 
og ev. voksne. Gran KFUK-KFUM-
speidere. Knut Erling Moksnes, 
tlf. 997 444 97.

SøndagsLIV, Jaren Misjonshus: 
Annenhver søndag kl. 16.30 (partallsu-
ker). Gudstjeneste for hele familien. 
Eget opplegg for barna. Samlingen 
avsluttes med et måltid. Se Jaren mis-
jonshus sin FB-side for mer info. 
Kontakt: Ellinor T. Haldorsen, 
tlf. 993 56 453.

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Døgnvakt ved dødsfall

Tlf. 61 33 27 00

Kirken i Gran og Jaren 
Misjonshus startet opp 
Gran Soul Children i vår. 
På første samling et-
ter sommerferien møtte 
det opp hele 16 barn og 
ungdommer til korøvelse. 
Noen av guttene var litt 
usikre på om de ville 
være med i kor, og da er 
det fint med flere ulike ak-
tiviteter som biljard, snek-
ring og matlaging! (Foto: 
Elin Gravdal Øvrebotten).  

Konsertserien med forskjellige 
pianister på flygelkrakken i Tingel-
stad kirke, fortsetter utover høsten. 
Dette semesteret blir det også 
en konsert på ettermiddagstid!  
Vi gleder oss til å presentere 
følgende konserter på det vakre 
Bechstein-flygelet:

Torsdag 15.september kl 19.00:
«Kveldstimen rundt flygelet» med 
Ann Beate Solstad Eide, flygel. 
Klassisk krysset med vokal. 

Torsdag 17. november kl. 19.00:
«Kveldstimen rundt flygelet» med 
Jan Gunnar Sørbø, flygel.
Musikk av Johan Sebastian Bach.

Lørdag 3.desember kl. 15.00:
«Ettermiddagstimen rundt flyge-
let» med Mirjam Helene og Anders 
Kringen-Torberntsson. Fire hender 
samtidig på ett flygel. 

I tillegg blir det i løpet av høsten, 
en konsert med pianoelever fra 
Hadeland Kulturskole og Musikk-
linja ved Hadeland Videregående 
skole. 

Konsertene støttes av Spare-
bankstiftelsen Gran, Kulturrådet 
og Gran Kirkelige Fellesråd.
 
Inngangsbillett: 
Kr 200,-. Barn under 18 år og elev-
er på Musikklinjen gratis inngang. 

Mer info: 
Kontakt Marit Wesenberg,
tlf. 995 87 373.

«Kveldstimen rundt flygelet»
Tekst og foto: Marit Wesenberg 
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Kirkekalender
18. september – 15. søndag i treenighetstiden. 
Joh 15, 9-12
Ål kl. 11.00 Høsttakkefest. Eli-Kristin Sjøli.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
Nes kirke kl. 11.00 Høsttakkefest. Magnus.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
Grymyr kl. 11.00. Høsttakkefest. Bazard.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
Nikolaikirken kl. 15.00 Vigsling til diakon for 
 Marianne Sagbakken. 
 Biskop Fiske og prost Solbakken.

25. september – 16. søndag i treenighetstiden. 
Matt 11, 16-19
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
 Tre kull med 50-årskonfirmanter. 
Tingelstad  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard. 
 Tre kull med 50-årskonfirmanter og    
 presentasjon av de nye konfirmantene. 

Fredag 30. september 
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. 

2. oktober – 17. søndag i treenighetstiden. Mark 5, 35-43 
Ål  kl. 11.00 Gudstjeneste. Sjøli. 
 Tre kull med 50-årskonfirmanter. 
Nikolaikirken  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard. 
 Tre kull med 50-årskonfirmanter og    
 presentasjon av de nye konfirmantene. 

9. oktober – 18. søndag i treenighetstiden. Mark 1, 40-45 
Nes  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 
Sørum  kl. 17.00 Gudstjeneste. Bøe. 

16. oktober – 19. søndag i treenighetstiden. Luk 9, 57-62 
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Sjøli.  
 Presentasjon av nye konfirmanter.
Grymyr  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard. 

23. oktober – 20. søndag i treenighetstiden. Matt 18, 1-11 
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Høghaug.
Nes  kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.  
 Tre kull med 50-årskonfirmanter. 

Fredag 28. oktober
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Magnus. 

30. oktober – Bots- og bønnedag. Luk 15, 11-32
Tingelstad kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste. Bazard.   
 Haakon Kessel, leder NMS global.
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 

Lørdag 5. november
Moen kl.16.00 Allehelgensgudstjeneste.  
Nikolaikirken  kl.16.00 Allehelgensgudstjeneste. Bazard.

6. november – Allehelgensdag. Luk 6, 20-23
Ål kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste. 
Tingelstad kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste. Bazard.
Nes kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste. Magnus.
Sørum kl. 17.00 Allehelgensgudstjeneste. Magnus.
Grymyr kl. 17.00 Allehelgensgudstjeneste. Bazard.

13. november – 23. søndag i treenighetstiden. 
Matt 24, 35-44
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

20. november – Domssøndag/Kristi kongedag. 
Joh 9, 39-41
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Tårnagenter. Bazard. 

INNLEVERINGSFRIST FOR STOFF  TIL NR. 4-2022 BLIR 18. OKTOBER

Vipps 558053  – en gave til Kirkebladet!

Følg med på annonsering i avisa Hadeland, på nettsida og FB-sida til Kirken i Gran.

SAMTALEGRUPPER ETTER SAMLIVSBRUDD 
Vi arrangerer ny gruppe og starter med informasjons-
møte: 
Tirsdag 18. oktober kl. 19.00 på Trivselshuset i Brandbu

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

Mer info: Diakon Lene B. Bjølverud Rødningsby, 
tlf: 95 96 72 89 eller epost: LB853@kirken.no


