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ANDAKT

Guds menighet  
er jordens største under

Av Elin Gravdal Øvrebotten

Se solens skjønne lys og prakt
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Fuglene i sennepstreet

Forsidebilde: Påske i Moen kirke 2022. Foto: Knut Bøe.

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

  Norsk salmebok nr 536

uds menighet er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
er Kristus i all evighet den samme,
og fast hans rike på sin klippe står.
Mens verdensriker stiger og de synker,
går kirken mot fullkommenhetens vår.

G
Ronald Fangen var en sentral figur i norsk offentlighet fra debuten i 1915 til sin død, som forfatter, 
kritiker, debattant og tidsskriftredaktør. Han omkom i en flyulykke i 1946.

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

Vipps 558053

Jesus var en mester i formidling. Dette er særlig tydelig i 
lignelsene. I disse små fortellingene formidler han sannheter 
om livet på en måte som inviterer til ettertanke: Hva er det 
Jesus vil si her? Ofte finnes det ikke ett svar på det, fordi 
lignelsen er åpen for flere tolkninger, og vi kan velge å legge 
vekten på ulike poeng.

Lignelsen om sennepsfrøet er for meg først og fremst 
lignelsen om fuglene i treet. 

Jesus sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? 
Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som sennepsfrøet. 
Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i 
verden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større 
enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene 
under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem.»   
Markusevangeliet kapittel 4, vers 30 til 32.

Guds rike er fellesskapet av alle kristne, kirken. Jesus sa 
at kirken skulle vokse lik et bitte lite frø som blir til et stort og 
livskraftig tre. Og slik har det gått. Det som begynte med en 
flokk disipler rundt Jesus, har spredd seg over hele jorden. 
I alle land finnes det mennesker som kommer sammen i 
fellesskap i troen på Gud og Jesus, og «Fader vår» bes på 
alle språk. Det synes jeg er flott å tenke på.

Fuglene i lignelsen har et trygt og livgivende bosted og 
hvilested i treet. På samme måte skal kirken være et trygt 
og livgivende hjem for alle kristne, både for dem som har en 
fast tro og for dem som er på leit. Vi samles i kirken til bønn, 
sang, dåp og nattverd, og for å høre Bibelens beretninger 

om Jesus og Gud. I kirken opplever vi fellesskap med Gud 
og med hverandre. I kirken kan vi senke skuldrene, legge 
av oss ting som tynger, ta imot nåde og kjærlighet og gå 
styrket ut i hverdagen. Liksom fuglene flyr til og fra treet, 
kan vi komme og gå i kirken. I kirken er det alltid plass til 
oss. I kirken er vi alltid velkomne.

Anne Helene Jørstad, 
Sokneprest i Moen/Ål 

Foto: Janet Herman/Pixabay.

Denne kjente salmen ble til under 2. verdenskrig. Ronald Fangen kjempet hardt mot nazismens uhyrlig-
het og satt også fengslet for å ha markert sitt syn. Teksten preges av fortvilelse over krigens ødeleg-
gelser, men samtidig formidler den kirkens styrke og Kristus sitt evige budskap om håp. Dette er en 
salme som også i dag forteller oss at det kristne fellesskap gir håp på tross av krig og ødeleggelse.

Våren står på trappene, den trenger 
seg fram, dytter vinteren til side og 
med lyden av dryppende vann og fu-
glesang, lar vi sola omfavne oss med 
sin skjønnhet og prakt. Ganske tidlig 
på nyåret begynner jeg å lete etter 
vårtegn, blomsterfrø handles inn og 
venter bare på å bli sådd, enhver liten 
lyd fra kjøttmeisen tolkes i beste me-
ning og sola som kryper stadig lenger 
inn på gårdsplassen, applauderes. 

Små gleder kanskje, men jeg er sik-
ker på at håpet er en av de sterkeste 
livskreftene vi mennesker er utstyrt 
med. Vi kan håpe på en god vår og få 
tro at den blir slik vi ønsker. Men sol-
datene i Ukraina håper også, håper at 
galskapen skal ta slutt; kvinnene i rui-
nene håper å kunne gjenskape hjem 
og trygghet. Også en sykdomsrammet 
håper på heling og bedre dager, og 
den gamle og ensomme lever i håpet 
om at noen skal komme på besøk. 
Uten håpet blir livet tungt og menings-
løst, vi ønsker så inderlig at sola på et 
eller annet vis skal varme oss og gi 

hverdagene farge og liv. 
Så er det heldigvis lov å glede seg 

over det gode, på tross av krig og 
klimakatastrofer. Et smil, en hestehov, 
en god kollega – alt et tegn på at livet 
har farger og at vi er en del av det hele. 
At påsken kommer nettopp på denne 
tiden, med sitt budskap om nytt liv og 
uendelig kjærlighet, er godt å kunne 
ta med seg videre.

Ellers er det å håpe at sola også 
kan være med å varme opp kirkene 
våre. Etter en vinter hvor vi ikke har fått 
bruke vår egen kirke når vi har kjent på 
et sterkt behov for det, så kommer pås-
ken med åpne dører igjen. Det gleder vi 
oss til! Les og noter påskens program 
slik du finner det her i Kirkebladet!

Og håpet om et godt kirkevalg lever 
også. Lister er i ferd med å gjøres 
klare, og vurder gjerne om det kanskje 
er din tur til å ta ei økt i et menighets-
råd. Tilbakemeldinger fra sittende 
medlemmer forteller om spennende 
utfordringer og gode bekjentskap!

Møt 15 år gamle Deodata Julius Anii, som bor 
med familien sin i Goje i Mbulu i Tanzania. I 
2020 endret livet seg for henne og alle de 
andre i landsbyen med ny brønn og vann. 

Før det brukte Deodata tre timer på å hente 
vann hver dag, noe som resulterte i at hun 
ikke kunne fullføre skolen. Deodata var alltid 
sliten. Nå tar turen for å hente vann kun 5 
minutter og innbyggerne holder seg friske. 
Nå satser hun og foreldrene alt på utdanning. 
Deodatas drøm er å bli lege. 

Håp i en dråpe vann 
Fasteaksjonen 26.-28. mars 2023

Fasteaksjonen
Fasten varer i 40 
dager fra askeons-
dag,  men selve 
fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp 
arrangeres over hele landet søndag 
til tirsdag før palmesøndag. Et håp 
kan begynne med en dråpe vann 
og gi en fremtid uten sult, fattigdom, 
sykdom og konflikt. Vær med i årets 
fasteaksjon og gjør en forskjell for 
de som trenger det aller mest. Din 
støtte redder liv. 

Årets konfirmantkull er sentrale 
i aksjonen som bøssebærere. Her i 
Gran vil de rundt 100 konfirmantene 
gå med bøsser i en dør-til-døraksjon, 
tirsdag 28. mars på ettermiddagen. 
Uka før har de kickoff i Nikolaikirken 
med info og filmer om aksjonen. 

De foresatte stiller villig opp som 
sjåfører og kakebakere (kake og saft 
til alle etter aksjonen!). Ta godt imot 
de unge bøssebærerne når de ringer 
på døra di. Du kan vippse aksjonen 
på 2426! Deodata gleder seg over å gå på skolen hver 

dag. (Foto: Kirkens Nødhjelp). 
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INTERVJU MED BRANDBU MENIGHETSRÅD KIRKEVALG 2023

En kald januarkveld er det lys i kirke-
stua på Nes. Kirkevergen har innkalt 
menighetsrådene i Gran til møte. Det 
er valg som er tema denne kvelden 
og enda en gang er det en bukett med 
folk som tar ut og lar seg engasjere til 
innsats for fellesskapet. 

Kirkebladet finner bordet med tre 
damer som representerer Brandbu 
menighetsråd, et av de fire rådene som 
finnes i Gran. Ingunn Sørensen har 
flere perioder bak seg i menighetsråd, 
mens Anne Marit Elvestuen og Tone 
Reidem er inne i sin første periode, og 
nå er vi litt nysgjerrige på hva det vil si 
å sitte i menighetsråd. 

- Det har jo vært en spesiell periode 
med korona og alt det nedstenging og 
møtebegrensning har medført, sier de. 
Men det har vært spennende, det er 
mye engasjement og ulike meninger, 
og vi har fått rom til å bruke oss selv. 
Det å være med i menighetsråd er 
litt dugnad, denne perioden var det 
min tur til å stille opp, smiler de blide 

damene.
Og så har vi hatt en veldig god leder, 

sier Ingunn og Anne Marit og ser bort 
på Tone. 

- Hun har vært ryddig og flink til å 
holde oss til de sakene vi skal. Det 
gjør det trygt og fint å være på møter 
og gjør det overkommelig å være med 
som rådsmedlem.

Dermed er ballen kastet over til 
Tone og vi tar gjerne en nærmere prat 
med henne for å høre hvorfor det ble 
nettopp menighetsrådet som har fylt 
opp mye av fritiden hennes. 

- Jeg må innrømme at jeg ikke har 
vært spesielt aktiv eller opptatt av 
kirkeliv opp gjennom årene. Det er 
snakk om en modning og en god por-
sjon nysgjerrighet, forteller hun. For 
fire år siden leste hun en oppfordring 
i Kirkebladet om å melde seg til me-
nighetsrådsvalg. Tanken ble sådd, og 
før hun rakk å gjøre noe med det kom 
det et spørsmål om hun kunne tenke 
seg å stå på liste. Da var det enkelt 

å si ja, og dermed var alt lagt til rette 
for å lære nytt i et litt ukjent landskap.

Tone er gjennom yrkeslivet vant til 
å ta lederansvar og jobben som leder i 
menighetsrådet var ikke skremmende 
i så måte. 

- Jeg synes det er spennende å 
finne ut hvordan denne organisasjo-
nen fungerer og liker å kunne delta i 
bestemmelser som er med å forme det 
arbeidet vi driver. Heldigvis er vi men-
nesker forskjellige og det er en styrke 
at medlemmene i et slikt råd er ulike, 
noen foretrekker praktiske oppgaver 
som kirkekaffe eller maling av gjerder, 
mens andre vektlegger det indre livet 
i kirka. Alle har en erfaring å tilføre og 
alle skal ha en plass i kirka vår, sier 
Tone. Vi ønsker å være en folkekirke 
og det kan være nyttig å spørre hvem 
kirka er. Heldigvis er det blitt bedre 
plass til ulikheter og større rom for 
tvil og tro under kirketaket enn det vi 
kunne se tidligere. 

Og her kommer en oppfordring fra 

Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg sikkert
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten

Tone Reidem har sittet som leder 
i Brandbu menighetsråd i fire år nå.  

Hun kommer med en oppfordring: 
Bli med og gi soknet ditt et 

godt menighetsråd!
(Foto: Karl Ole Egge). 

Tone til andre som kanskje kan tenke 
det samme som henne og spørre seg 
selv om menighetsråd kan være noe 
for dem. 

- Jeg har sans for at det ikke kreves 
så mye, det viktigste er nysgjerrighet 
og vilje til å lære noe nytt. Og vi skal 
ikke underslå at det kan være saker 
som ikke engasjerer alle i like stor 
grad, men jeg har opplevd nye og 
spennende bekjentskap og fått delta 
i gode samtaler med flinke folk på 
alle plan. Dessuten ble jeg overrasket 
over alt det frivillige arbeidet som skjer 
innenfor kirkens regi, det har vært 
berikende å kunne være en del av all 
denne aktiviteten!

Anne Marit Elvestuen, Ingunn Sørensen og Tone Reidem på kurs om Kirkevalg 2023. (Foto: Elin G. Øvrebotten.) 

Parallelt med kommunevalg den 10. 
og 11. september avholdes det valg 
til menighetsråd og bispedømmeråd. 
Nytt dette året er at valget også kan 
gjøres digitalt, informasjon om dette 
finner du ved å søke på kirkevalg 
under kirken.no. Her kan du lese 
alt du trenger å vite om valget. Lister 
vil også bli lagt ut digitalt når disse 
blir klare. 

Bispedømmerådet er et råd be-
stående av representanter fra hele 
Hamar bispedømme. I kirkevalgets 
bispedømmerådsvalg kan man 
velge mellom flere lister (tilsvarende 
partier i stortingsvalget). Bispedøm-

merådet er de som ansetter prester 
og jobber for kirkens beste i bispe-
dømmet. I bispedømmerådet sitter 
det ti eller elleve medlemmer. Sju 
av disse er valgt av kirkens medlem-
mer. I tillegg sitter biskopen, en valgt 
prest og en annen kirkelig ansatt.

Det arbeides nå for å fylle lister til 
valgene. I Gran kommune er det fire 
menighetsråd bestående av inntil 
åtte personer. Nominasjonskomite-
ene vil sette stor pris på om folk som 
ser at de kanskje har noe å bidra 
med, frivillig melder sin interesse 
for å stå på ei liste. Det er bare å ta 
kontakt med noen i menighetsrådet 
eller direkte med kirkekontoret. Det 
er mange grunner til å stille til valg 
til menighetsrådet. Her er ti av dem. 

Som representant i menighets-
rådet vil du få mulighet til å:
1.  bruke dine talenter 
2.  få nye relasjoner i nærmiljøet
3.  jobbe sammen med andre – for 

andre

4.  være med på å formidle kristen 
tro

5.  dele og diskutere dine standpunkt 
med andre

6.  sørge for et trygt og godt fritids-
tilbud for barn og unge

7.  legge til rette for at kirken blir en 
viktig kulturarena

8.  bidra til at kirken er åpen for alle
9.  gjøre lokalmiljøet ditt bedre
10. bli bedre kjent med deg selv

Her er noen eksempler på me-
nighetsrådets ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte mellom 

0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens om-

sorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Fordeling av innsamlede penger
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menig-

hetens arbeid
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Tor Even Fougner er fra 1. mars i gang som prost hos oss. 
Han kommer fra stillingen som prost i Sør-Gudbrandsdal prosti 
der han har vært fra 2020.

Fougner er vokst opp i Oslo, er 57 år, gift og har to voksne 
barn.

Han har en variert yrkes- og erfaringsbakgrunn, og ut fra 
CV-en hans kan vi skimte en mann som opp gjennom årene 
både har vært sulten på nye utfordringer og til dels noe an-
nerledes utfordringer. Han har for eksempel vært snekker i 
England og tatt agronomeksamen i kveldsstudier.

Fra 2013 til 2020 var han sokneprest i Bærum. Han har vært 
ansatt i teologenes fagforening, og han har vært sokneprest 
i Oslo i en periode. 

I et intervju på Hamar nylig sier han blant annet: -Jeg er 
vel en typisk folkekirkeprest som har som mål å åpne «de 
hellige rommene» for helt alminnelige liv.  Som de fleste an-
dre mennesker ønsker jeg å bidra med noe og gi noe. Da er 
det vel en forutsetning at man er til stede, lytter til folk, og er 
åpen og ærlig.  Prester møter mennesker i veldig forskjellige 
livssituasjoner og får lov å være sammen med dem i både 
glede og sorg. Det er flott å ha en jobb der en har nærkontakt 
med alle sider i livet og midt oppe i alt dette får lete etter, håp 
og kjærlighet. Jeg tror at Guds himmel er spent ut over alle 
menneskeliv. 

Innsettelsesgudstjeneste blir i Nikolaikirken søndag 12. 
mars kl. 18.00

Vi ønsker Tor Even Fougner hjertelig velkommen!
Tekstbearbeiding: Knut Bøe

Kilde: Pressemateriell fra Hamar bispedømmeråd

NY BISKOP OG PROSTPÅSKE I KIRKEN I GRAN

Ole Kristian Bonden, den nye biskopen i Hamar
29. januar ble Ole Kristian Bonden 
vigslet til biskop i Hamar bispe-
dømme. Han har de siste årene 
vært prost i Sør-Østerdal prosti.

Ole Kristian Bonden sier at han 
følger i spora til sine forgjengere 
biskoper Solveig Fiske og Rose-
marie Köhn, og sa i sin tilsettings-
tale at begge hadde vært til stor 
inspirasjon og forbilder på hva en 
biskop er.

– To ting har de prenta inn i 
meg: «Ingen tro er for liten», og 
«Gud gjør ikke forskjell på folk».

Han mener kirka må være til-
gjengelig for folk og folks behov. 
– Kirka skal være der for folk når 
de trenger det.

Ole Kristian Bonden er 52 år. 
Han er gift med Irmelin, og har 
tre voksne barn. Bonden har sin 
utdanning fra høgskolen i Volda 
med kristendom grunnfag før 
teologisk embetseksamen og 

praktisk-teologisk seminar fra 
Menighetsfakultetet. Våren 2023 
avsluttes et fireårig masterstudium 
i verdibasert ledelse ved VID viten-
skapelige høgskole. 

I hele sitt presteliv har han vært 
knyttet til Elverum. Vi ser av hans 
CV at han har blant annet vært 
styremedlem i Åpen folkekirke og 
Støttesenter for incest og seksu-
elle overgrep. 

I et intervju sier han at han er 
opptatt av nærheten mellom kirke 
og folk, og at mennesker i alle 
aldre og ulike livssituasjoner skal 
finne tilhørighet i kirken.

- Kjernen i min forkynnelse er 
tro, håp og kjærlighet, for alle, sier 
han blant annet.

Ole Kristian Bonden ny biskop i 
Hamar bispedømme. 

(Foto: Lars Martin Bøe.)

Tor Even Fougner starter som prost 1. mars. 
(Foto: Privat.) 

Velkommen til Tor Even Fougner som ny prost  
i Hadeland og Land prosti

Påskens  
gudstjenester 
PALMESØNDAG 2. APRIL  
Kl. 11.00: Familiegudstjenester i 
Moen kirke og Nikolaikirken. 

ONSDAG 5. APRIL 
Kl. 12.00: Gudstjeneste for 
beboere og bygdefolk på Skjer-
vum helse- og omsorgssenter. 
Trolig blir det også kirkekaffe. 

SKJÆRTORSDAG 6. APRIL  
Kl. 11.00: Gudstjeneste for be-
boere og bygdefolk i storstua på 
Marka helse- og omsorgssen-
ter, med påfølgende kirkekaffe. 
Kl. 18.00: «Måltid og messe»  
Vi møtes i Nes kirkestue til påskemåltidsfeiring med lammelår, et gratis 
måltid. Fellesskap rundt bordet med salmer og tekster, og en opplevelse 
av påskens innhold og betydning gjennom måltidet. Etterpå går vi sam-
let opp til kirken til en kort nattverdsgudstjeneste. 

LANGFREDAG 7. APRIL 
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste i Nikolaikirken.     
Kl. 17.00: Pasjonsgudstjeneste i Tingelstad kirke. 
Lesning av Jesu lidelseshistorie.  

1. PÅSKEDAG 9. APRIL  
Kl. 08.30: Moen kirke. Vi samles til ottesang som avsluttes med sang på 
kirkebakken. Magne Lynne, trompet. Følg med på nettsiden om det blir 
frokost i kirkestua etterpå. 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Tingelstad kirke. 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Nes kirke. Møyfrid Guttormsen, solist.

2. PÅSKEDAG 10. APRIL 
kl. 11.00: Gudstjeneste 
      i Grymyr kirke. 
kl. 11.00: Gudstjeneste
      i Ål kirke.  
      Sigve L. Stieng, fiolin.
Kl. 17.00: Gudstjeneste 
      i Sørum kirke. 
      Møyfrid Guttormsen,       
      solist

Påskefeiring fra palmesøndag til påskehøytid! 
  Av Inger Stensrud Haug

Påskens budskap 
Den stille uke er fra palmesøndag til 
påskeaften. Navnet «Den stille uke» 
kommer fra tidligere tider da man 
ikke ringte med kirkeklokkene eller 
spilte på orgelet i gudstjenestene, det 
skulle være mest mulig sang, andakt 
og arbeidshvile. 

Palmesøndag – Langfredag 
Uka starter med palmesøndag og 
Jesu inntog i Jerusalem. Skjærtors-
dag feires i kirken til minne om at Je-
sus på skjærtorsdags kvelden spiste 
påskemåltidet med sine disipler, og 
at han i løpet av måltidet innstiftet 
nattverden. 

Langfredag feires til minne om Jesu 
død og var en bots- og fastedag. Vi 
samles om Jesu lidelseshistorie med 
pasjonsgudstjenester. 

1. påskedag  
er festdagen over alle festdager! 
«Meget tidlig den første dag i uken 
kom de (kvinnene) til graven, da so-
len gikk opp…» Mark 16, 1 ff. 
Påskemorgen slukker sorgen, -fordi 
livet har beseiret døden. Påskens 
kjente og kjære salmer skal selvsagt 
synges, blant dem; «Deg være ære, 
Herre over dødens makt». 

2. Påskedag 
Høytidsdagene avsluttes med 2. 
påskedag, dagen da Jesus stod opp 
fra de døde. Påskemorgenens guds-
tjeneste er fortsatt høydepunktet i 
de store kirkenes påskefeiring. Da 
feirer vi livet og oppstandelsen, og 
stor stas er det med dåp på denne 
dagen!

Gjennom påskens gudstjenester kan vi dag for dag  
følge Jesus på hans vei mot kors, grav og  
oppstandelse. 

Soloppgang ved St. Petri. 
(Foto: Eva Østen.)

Påskedag ved Ål kirke. 
(Foto: Knut Bøe.)



98 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 3 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 3

GRAN/TINGELSTADBRANDBU OG BJONEROA

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

Nes Kirkering feiret 
10-årsjubileum! 

13. november i Nes kirkestue, mar-
kerte Nes Kirkering 10-årsjubileum 
etter oppstarten i 2012. Inviterte 
gjester fikk høre nedtegnelser over 
foreningens viktige bidrag overfor kir-
ken og kirkestua. Det er ikke småtteri 
kirkeringen har bidratt med i form av 
både pengegaver, regelmessig hjelp 
til kirkekaffe, hjelp til gjennomføring 
av friluftsgudstjenestene ved stranda 
og konfirmasjonssøndagen var blant 
mye mer som ble nevnt. Kirkeringen 
er til uvurderlig og viktig hjelp i kirkens 
arbeid! Vi fikk servert deilig potetsuppe 
og kake, og nydelig sang av Gudbrand 
Alm Skiaker. Flere av gjestene hadde 
med hyggelige hilsener til kirkeringen. 
Vi takker den spreke jubilanten for alt 
godt arbeid, og håper og regner med 
fortsatt engasjement også i årene som 
kommer! 

Tekst og foto: Tone Reidem

Bak fra v.: Wenche Rolstad, Marta 
Marie Jørgensen, Aud Egge, foran fra 
v.: Gerd Ottesen og Solveig Sangnæs.

Kjekt å ha egen kjørke på Væssia 
I høst skal det velges nye menighets-
råd…

Tenk så tungvint det var for folk på 
Vestsida av Randsfjorden, før vest-
fjerdingene fikk egen kirke i bygda! 
Avstanden til Nes- og Tingelstad 
kirke var vel en utfordring i seg selv, 
da ferden den gang gikk med heste-
skyss. Men den største bøygen var 
nok Randsfjorden når isen var utrygg 
både vår og høst. En barnedåp og et 
bryllup kunne planlegges utenom det 
verste «meinføret», selv om dåpsbar-
net ble så stort at det nesten «gikk 
selv», og bruden ble svært så «drug» 
rundt midjen.  

Dødsfall og begravelse derimot var 
det ikke mulig å planlegge, og jeg tror 
ikke vi i dag kan forestille oss hvilke 
prøvelser dette må ha vært. Ikke kunne 
vel de døde ligge for lenge på låven 
heller, i påvente av sikker is eller åpent 
vann, slik at kisten kunne fraktes over 
til østsida og begravelsen kunne gjen-
nomføres. Over den islagte Rands-
fjorden har nok mang en farefull ferd 
foregått, og vi har jo alle lest hvordan 
det gikk med Halvdan Svarte! En skal 
ha respekt for isen…

I boka «Nærlys på godt og vondt», 
beskriver Helge Haukeli en farefull ferd 
med kisten til en avdød, over utrygg 
is på Randsfjorden. Hest som fraktet 
den døde, og båt oppå isen som ka-

rene kunne hoppe oppi hvis isen brast 
under hesten. Slik kunne det sikkert 
være i virkeligheten for mange den 
gangen, og lettelsen må ha vært stor 
da de hadde kommet seg helskinnet 
over på østsida. 

Gleden var derfor stor da Bjonero-
ingene kunne innvie den nye kirken 
sin i 1861, knapt et år etter at den ble 
påbegynt! Engasjementet blant folket 
hadde vært stort for å få til dette, 
- forståelig nok. Vi er mange gene-
rasjoner som kan takke daværende 
sogneprest Søren Bugge for å ha tatt 
initiativet til å få bygget en kirke i Bjo-
neroa. Kirken blir brukt både i sorg og 
glede, i høytider og på festdager. Den 
er også en sosial møteplass for alle 
generasjoner i bygda, og mange set-
ter pris på å kunne slå av en prat med 
kjentfolk når det er kirkekaffe. Å stelle 
familiegravene og tenne lys, ble også 
mye enklere da vi fikk gravplasser på 
denne siden av fjorden. 

De klarte det i 1860-åra. Nå er det 
vår jobb å føre tradisjonen videre, og 
administrere og ta vare på det flotte 
byggverket. 

I høst skal det velges nye menig-
hetsråd. Bli med og gjør en innsats 
for «kjørka» vår. 

Lise Vestland, 
leder i Bjoneroa menighetsråd

Foto: Inger S. Haug.

Natalia Medvedeva, en av organistene 
våre, er på plass igjen med nye orgel-
resitasjoner utover vinteren og våren. 
Orgelresitasjon betyr at orgelet taler. 
Nest siste onsdag i måneden kl. 13.30 
er Natalia på plass på orgelkrakken 
i Nikolaikirken, hvor hun alene eller 
sammen med en solist, byr på en 
konsert midt på dagen. Konserten er 
aldeles gratis – men vi setter stor pris 
på en gave til mer musikk i kirkene i 
Gran! 
22. mars har hun kalt konserten «Soli 
Deo Gloria» og har med seg Kristina 
Dureiko på fiolin. 
19. april blir det «Påskeglede med 
orgel og trompet». Solist er Thomas 
Petersen. 
24. mai er vårens siste konsert. 

Gled dere over en stund med flott og 
variert musikk.

Tekst: Inger Stensrud Haug 

«Kveldstimen  
rundt flygelet» 
Velkommen til enda flere flygel-kon-
serter i Tingelstad kirke! Fra april er 
kirken igjen oppvarmet og klar for både 
pianister og publikum. Konsertserien 
starter onsdag 19. april kl. 19.00 med 
elever som har piano som hovedinstru-
ment på Musikklinjen ved Hadeland 
videregående skole. Tre av elevene er 
avgangselever. De kommer til å spille 
fra sitt eksamensrepertoar. Det er 
gratis inngang til denne konserten. De 
andre to konsertene har inngangsbil-
lett kr 200,-, og gratis for barn under 
18 år og elever fra Musikklinjen. Kon-
sertene får støtte fra Kulturrådet og 
Sparebankstiftelsen Gran.
 
Konsertprogram fram til sommeren:
Onsdag 19. april kl. 19.00: Pianister 
fra Musikklinjen på Hadeland vgs. 
Onsdag 3.  mai kl. 19.00: 
Gaute Øvrebotten (flygel) og Håvard 
Gravdal (sang) 
Fredag 16. juni kl. 19.00: 
Inger Jorstad (flygel) og Rosamund 
Brown (cello)

Tekst: Marit Wesenberg

Feiring av Kyndelsmesse  
i Nikolaikirken 2. februar
Kyndelsmesse 2. februar er en av mer-
kedagene i kirkeåret vårt. Dagen ble i 
år markert med kveldsgudstjeneste i 
Nikolaikirken, sentrert om tekstene for 
dagen, og lystenning for å feire Jesus 
som verdens lys. En gruppe fra årets 
konfirmantkull i Gran/Tingelstad sokn 
bidro aktivt i gudstjenesten, til stor 
glede for menigheten. 

Kyndelsmesse kommer av det nor-
røne ordet kyndill, (eng. candel) som 
betyr fakkel eller lys, og festen 2. 
februar var opprinnelig en romersk lys-
fest. Det utviklet seg tidlig en liturgisk 
praksis i kirken som gikk ut på at alle 
rituelle lys skulle innvies og velsignes 
denne dagen.

Kyndelsmesse er fra gammelt av en 
av de store festdagene i vår kirke. I den 
norske primstaven var den en av de 
fire store Maria-festene, og markerte 
avslutningen på julen.  I Norge ble 
dagen avskaffet som helligdag ved 
festdagsreduksjonen av 1770 – fei-
ringen varte med andre ord langt inn i 
reformatorisk tid. 

Kyndelsmesse, eller Maria ren-
selse, som dagen også har vært kjent 

som, er knyttet til fortellingen om Jesu 
fremstilling i tempelet, førti dager etter 
fødselen (Lukas 2, 22-40).

Kyndelsmessens budskap passet 
også veldig fint å tenne kirkens nye 
store dåpslys for første gang, og alle 
som var til stede fikk tenne et eget 
lys i flammen fra dåpslyset, og ta 
det med hjem. Til slutt en varm takk 
til konfirmantene som hjalp til under 
gudstjenesten. 

Tekst: Therese Wagle Bazard 

Begge foto: Kari Røken Alm. Orgelresitasjoner i 
Nikolaikirken
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TROSOPPLÆRING

KIRKEVERGEN

MOEN/ÅL

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

Strømsparingstiltakene virker  
– vi sparer penger!
Gran kirkelige fellesråd vedtok å samle all aktivitet i én varm kirke i perioden 
jan. – mars i 2023. Strømkostnadene er for tiden svært høye og ikke minst ufor-
utsigbare. Fra nyttår har kirken i Gran tatt ansvar for de høye strømkostnadene 
og samlet all aktivitet i den åpne og varme Nikolaikirken. De andre kirkene blir i 
denne perioden stående kalde (6 – 8 grader).

I denne perioden gjennomfører vi felles gudstjenester for alle menighetene i 
Gran. Vi går sammen og stiller opp for hverandre på tvers av soknene, så dette 
har vært og skal bli flotte gudstjenester. 

Alle begravelsesseremonier gjennomføres også i denne 3. mnd. perioden fra 
Nikolaikirken. Etter seremonien overføres kisten til den respektive gravplassen i 
kommunen eller til kremasjon. Det er ett unntak og det er at gravferder i Bjoneroa 
gjennomføres fra Sørum kirke.

Så langt har alt dette gått veldig fint, og Kirken i Gran har ikke mottatt noen 
klager på strømsparingstiltaket som er iverksatt. Tvert imot så har vi fått flere 
tilbakemeldinger på at det er bra at kirken tar ansvar og iverksetter tiltak for å 
redusere strømkostnadene. 

Gjennom denne perioden er vi nøye på å følge opp de kirkene som står kalde, 
slik at det ikke blir skader på bygg og inventar. Vi er spesielt oppmerksomme på 
instrumentene, og vår kantor Marit W. er ukentlig i kirkene for å se over orglene 
og pianoene/flyglene. 

Nå er januar tilbakelagt, og vi kan nå se den faktiske effekten av å stenge noen 
kirker og samle all aktivitet i Nikolaikirken. Bare denne første måneden har vi 
faktisk spart hele 80 000 kroner og vi er tilfredse med at tiltaket gir den effekten 
vi har vært ute etter, slik at øvrige deler av kirkens virksomhet ikke blir rammet.

Ole-Jakob Dyrnes, Kirkeverge

Babysang
Hver uke samles en god gjeng mødre, 
fedre og babyer til hyggelig samvær i 
Moen kirkestue. Der får babyene opp-
leve sang og musikk med rytmer og 
bevegelse til. De voksne både synger 
og danser, og kanskje lærer de noen 
nye sanger de kan bruke hjemme. Her 
er det lave skuldre og samspillet med 
babyen som er viktig. Etter sangstun-
den samles vi rundt langbordet til felles 
lunsj og skravling. Det er hyggelig å 
se at det både utveksles erfaringer og 
knyttes kontakt med andre som også 
er hjemme med barn. 

Babysang er på tirsdager klokka 12 
og er åpen for alle som ønsker. Det er 
gratis å være med, men alle tar med en 
ting hver til felleslunsjen. For mer info 
kontakt Marthe Skeie på tlf. 954 08 548 
eller meld deg inn i Facebook-gruppen: 
«Babysang Moen». Vi tar gjerne imot 
flere nye ansikter, så spre ordet om du 
kjenner noen som kunne hatt glede av 
å være med. 

Vi lytter til Velsignelsen mens vi blåser såpebobler, og langbord er dekket bak. 
Tekst og foto: Marthe S. Skeie. 

Trosopplærer 
Cecilie Skaugerud 
har sluttet
Cecile Skaugerud begynte i kirken 
i Gran som trosopplærer 1. mars 
2022, og allerede etter et snaut år 
valgte hun å si opp stillingen. Hun 
har nå flyttet tilbake til Kristiansand 
og begynt i en stilling som assis-
tent i en barneskole.  

Cecilie har i perioden hos oss 
hatt ansvaret for å følge opp de 
ulike trosopplæringstiltakene vi 
har overfor barn/ungdom i alderen 
0 – 18 år, og vi takker henne for 
innsatsen og det gode samarbei-
det vi har hatt selv om perioden i 
Gran ble kort. 

Vi ønsker Cecilie lykke til med 
nye oppgaver og ber om Guds 
velsignelse over livet videre.

Stillingen som trosopplærings-
leder er nå lyst ut igjen, og vi håper 
å få på plass en ny medarbeider 
til dette viktige arbeidet så snart 
som mulig.

Gi en gave

 til ny løper 

i Ål kirke! 

Mens menighetsrådet jobber med å 
skaffe ny løper til Ål kirke, har det vært 
interessant å finne ut litt om historien 
bakom. Menighetsrådsmedlem Bendik 
Støen Thoresen lette i Nasjonalbi-
blioteket, og fant i et oppslag i avisen 
«Hadeland» fra 17. mars 1951 at det 
var Østre Gran Bondekvinnelag som 
hadde gitt «en vakker gulvløper til Ål 
kapell.».  Prisen var 2100 kroner! 

Likedan fant han ut at det var Gran 
Sanitetsforening som i 1930 gav døpe-
font med fat til «Aal kapell» til en pris av 
kr 97,60. Interessant, og underlig å se 
hvordan prisene var for en del år siden.

Akkurat nå jobber vi med hvem som 
skal bli leverandør.

Vi setter stor pris på gaver som er gitt 
så langt, og sier TUSEN TAKK!
- Ål kirkering tilsagn om 25 000 kr
- Gran Sanitetsforening 30 000 kr
- Andre gaver    7 700 kr

Vi er godt på vei, og fortsatt er det god 
mulighet til å gi. Beløpet kan gis over 
konto nr. 2020 22 08488 og merkes 
«Ny løper til Ål kirke». 

Tekst: Anne-Berit Holden

Ny glans i 
nattverdsbegeret

Den mer enn et hundre år gamle kal-
ken/nattverdsbegeret i Moen-kirka er 
reparert, forsølvet på nytt og skinner 
som ny. Tore Pedersen utførte repara-
sjonen kostnadsfritt, mens Centrum 
Fornikling i Oslo utførte forsølvingen. 
Kirkeringen i Moen så behovet og 
bekostet det hele. Den ble kjempefin!

Tekst og foto: Knut Bøe

Temasamlingene 
starter opp igjen  
i Ål kirke
Vi satser på ny temasamling i Ål! 
Tirsdag 11. april kl. 19.00 blir 
det Hans Nilsen Hauge-kveld 
ved trosopplærer Trond Hem Ste-
nersen. Han er både skuespiller 
og kommentator. Det blir også 
musikalske innslag.

Framdrift på ny gulvløper i Ål kirke…

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

menighetens barne- og
ungdomsarbeid ved 

Margit Alms gravferd.

22. januar var det innsettelsesguds-
tjeneste for Anne Jørstad, den nye 
soknepresten i Moen/Ål sokn. Det ble 
med rette en festgudstjeneste for de 
nesten 100 frammøtte, med masse 
flott musikk av eminente solister og et 
finstemt forsangerkor, som alle satte 
en fin ramme på gudstjenesten. 

Anne selv var overveldet over vel-
komsten. - Oppleves som å komme 
hjem. Nå er jeg tilbake og det føles 
helt riktig, sa hun i sin takketale et-
ter alle de varme hilsningene under 
kirkekaffen. 

Anne er, som før nevnt, både ordi-
nert her på Gran og har jobbet som 
vikarprest på Hadeland og Land og 
Toten en periode på 1990-tallet, så 
hun kjenner godt til bygda og kirkene 
i Gran. 

Nå er hun ny sokneprest og vi øn-
sker velkommen!

Den nye soknepresten på plass

Anne-Berit Holden leser kallsbrevet 
fra biskopen for Anne og menigheten. 
(Foto: Inger S. Haug) 

Anne Jørstad og fung. prost Carl Philip 
Weiseer i inngangsprosesjonen. (Foto: 
Elin Gravdal Øvrebotten).
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DIAKONISLEKTERS GANG

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

 

I perioden januar-mars er alle 
seremonier i Nikolaikirken. 
DØPTE    
Nikolaikirken:
Viktor Gustavsen
Ola Brokerud
Ulrik Theodor Jonassen
Mia Johnsen
Ebba Aspelin Åslie
Olav Grini Østgaard
Jan René Heimdal
Gustav Tangen Skjaker
Hillevi Johanne Hougsrud Tofteberg
Nikolai Malde Lokrheim
Dagny Ingeborg Haraldsen
Julie Pettersen Bratberg
Anna Bjørge

Tingelstad kirke:
Selma Refsnes Mørtvedt

Nes kirke:
Filip Bræck Reidem
Ester Johanne Dæhlen
Milan Hellum Amarh

Moen kirke:
Astrid Jensen Brandsæter
Martin Grini Bjerke

Ål kirke:
Edine Kristiansen
Lavrans Velsand Olerud

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Stig Andersson
Kåre Wien
Kjersti Pernille Ulsnes
Dag Kristian Prestkvern
Marit Raknerud
Hans Jakob Grinaker
Eva Kjella Bråten 
Jorun Helene Simensen 
Harald Kristian Knutsen 
Anna Agda Falch Tanhoff 
Inger Anita Langbråten 

Grymyr kirke: 
Erik Skaarud

Tingelstad kirke:
Dag Skreberg Kvande
Bjørn Dynna

Marka helse- og omsorgssenters 
kapell:
Oddvar Monsen

Nes kirke:
Odd Veierød 
Alfred Brendengen
Arne Mathisen
Eli Stikbakke
Aslaug Ellerine Andreassen
Kåre Martinsen
Anne Mette Fredrikstad
Harald Stenbråten
Anna Rosenborg
Margit Haugen
Margrethe Pettersen
Ola Thomt – seremoni Nikolai

Moen kirke:
Per John Andresen
Torleif Olsen
Anne-Grethe Karlsen
Britt Inger Bentestuen
Reidar Olsen

Ål kirke:
Lars Vøien
Roy Theede
Margit Alm

Jølstad seremonirom: 
Kåre Olerud

Vi feirer og minnes

Avskjedsgudstjenester for Dagfinn Magnus 
Bjoneroa sokn og Brandbu sokn 
har begge to tatt avskjed med sok-
nepresten sin i vinter. 
- Søndag 4. desember var vi samlet i 
Sørum kirke til lysmesse og avskjeds-
gudstjeneste for soknepresten vår.  
4-, 5- og 6-åringene var invitert for å 
få sin bok denne 2. søndag i advent. 
Konfirmantene deltok med lystenning 
og tekstlesing. Sverre Sørum hadde 
musikalske innslag på trompet og 
trekkspill.

Leder i menighetsrådet, Lise  
Vestland, takket presten med fine  

ord og gaveoverrekkelse, i tillegg takk 
fra kirketjener Ole Kristian og blom-
sterhilsen fra Bjoneroa Sanitetsfore-
ning. Så var det kirkekaffe med ei flott 
marsipankake med teksten «Lykke til 
med pensjonisttilværelsen!», skriver 
Aud Bølviken på vegne av Bjoneroa 
menighet. 

- Søndag 8. januar ble det holdt mi-
sjons- og avskjedsgudstjeneste i Nes 
kirke. Fungerende prost Carl Philip 
Weisser var med for å markere at 
Dagfinn Magnus går av som sokne-
prest. Også Gudbrand Alm Skiaker, 
Henriette Nymoen Lillestøl og Marit 
Wesenberg med forsangergruppe 
deltok med sang og musikk. 

Dagfinn har en lang prestetjeneste 
bak seg, og det er vemodig å ta av-
skjed med en prest som storsinnet 
har delt erfaringer og livsvisdom med 
menigheten. Også misjonsarbeidet 

som menigheten støtter, har hatt en 
god støttespiller i Dagfinn.

Under kirkekaffen som menig-
hetsrådet arrangerte sammen med 
Kirkeringen og den lokale misjons-
foreningen, kom det mange takke-
hilsninger. Leder av menighetsrådet, 
Tone Reidem overrakte et maleri av 
Nes kirke, malt av Knut Bøe. Med dette 
ble Dagfinn takket for årene hvor han 
har vært en god prest for Brandbu 
menighet.

Foto: Alvhild Myrdal.

Kreativt Verksted Fritid
Første tirsdag i mnd.: Fritidsklubb kl. 
14.30-17.00 på Brandbu kino med 
hobbyaktiviteter, brettspill og bordten-
nis. Mat fra kl. 14.00.

Kreativt Verksted Glasslåven
En tirsdag pr. mnd: Kreativt Verksted 
på Glasslåven kl. 17.00-19.00
24. januar Vinyltrykk
21. februar Tegnekurs
21. mars Taktil tekstil og ryeknytting
25. april Skulpturverksted
2. mai Animasjonsverksted
13. juni Smykkeverksted
 
Begge tilbud er gratis og er et sam-
arbeid mellom UngHadeland, Glass-
låven kunstsenter og Kirken i Gran.  
Kontaktperson:
Diakon Lene B. B. Rødningsby – 
tlf. 959 67 289, LB853@kirken.no

Kreativt Verksted
Kreativt Verksted startet opp våren 2021 og har annenhver tirsdag samlet en gjeng på 6-12 barn og 
unge, fra 5.-10. trinn. Vi spiser et lite måltid sammen, jobber med kreative aktiviteter og har det hyg-
gelig sammen. Fra nyttår av har vi endret litt på konseptet og startet opp igjen med et  
todelt opplegg: Kreativt Verksted Fritid og Kreativt Verksted Glasslåven.

Formiddagstreff  
på Trivselshuset  
i Brua
Formiddagstreffet er et møte-
sted og et fellesskap å være 
med i en dag i måneden på 
Sørstua, kl. 12.00. 

Her møtes man til mat, prat, 
sang, musikk, utlodning, ord 
til ettertanke og hygge rundt 
kaffebordet. Alle som ønsker å 
delta er hjertelig velkommen!

Formiddagstreff våren 2023 blir 
på onsdagene 29. mars og 26. 
april, og fredag 26. mai. 

Collage av spennende vinyltrykk 
som er laget av de unge på 

Kreativt Verksted Glasslåven. 
(Foto: Veronica C. Stokkvold). 

Ny diakon på plass 1. august 
Anne-May Lervik er den nye diako-
nen i Kirken i Gran, og vil begynne i 
stillingen 1. august. Hun jobber i dag 
som kontaktlærer for 1. klasse på 
Trintom skole og vil følge klassen sin 
ut skoleåret.

Anne-May er utdannet allmennlærer 
og har mange års erfaring fra Oslo-
skolen, før hun i høst flyttet fra Oslo til 
Jaren sammen med sine to barn. I vår 
avsluttet hun en master i diakoni. Hun 
synes det er spennende å se på dia-
koni som en brobyggertjeneste mellom 
mennesker, men også som en brobyg-
ger fra kirken og ut til lokalsamfunnet 
der kirken kan opptre som en relevant 
samfunnsaktør og samarbeidspartner. 
Vi gleder oss til at Anne-May starter 
som diakon og ser fram til samarbeidet!

Anne-May Lervik starter 1. august. 
(Privatfoto). 

Foto: Lise Vestland.



1514 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 3 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 3

FASTE AKTIVITETER

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre
Menighetene i Gran:
BABYSANG 
Vi samles til babysang i Moen kirke-
stue hver tirsdag fra kl. 12.00-13.30, 
med unntak av merkedager og ferier. 
Det blir sang, musikk og glede, samt 
lunsj og hyggelig samvær etterpå. 
Babysang er gratis, men det er ønske-
lig at alle tar med noe til felleslunsjen. 
Hjertelig velkommen! Påmelding/info: 
Trosopplæringsmedarbeider Marthe 
Stenerud Skeie, tlf. 954 08 548 eller bli 
med i gruppen «Babysang Moen» på 
Facebook.

BARNEKLUBBEN  
I MOEN KIRKESTUE 
Alle barn under skolealder må ha med 
seg en voksen. Sang, bibelfortelling, 
utlodning, gøy og kveldsmat sammen 
til slutt!  Barneklubben er annenhver 
mandag kl. 18.00 – 19.30 i partalls-
uker.  
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 kl. 17.30-19.00 i Moen kirkestue 
fram til påske (vi sparer strøm!). Fra 
torsdag 13.april øvelser i Nes Kirke-
stue, Røykenvik. Kontakt: Marit Wesen-
berg, 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. Soul Childen er 
et kor, men du kan være med på flere 
aktiviteter: Biljard, snekring, matlaging, 
håndarbeid og dans. Avslutter kvelden 
med noe å spise. Kontakt: Lene B. 
Bjølverud Rødningsby, tlf. 959 67 289

KREATIVT VERKSTED FOR BARN 
og UNGDOM 
Samlinger første tirsdag hver måned kl. 
14.30-17.00, fritidsklubb med matser-
ving på kinoen i Brandbu. Tirsdag 21/2, 
21/3, 25/4, 2/5 og 13/5 kl. 1700-19.00 
på Glasslåven kunstsenter. Alder: 5.-
10. trinn. Tilbudet er gratis. Kontakt: 
Lene B. Bjølverud Rødningsby,  
tlf. 959 67 289/ Veronica C. Stokkvold, 
tlf.  917 64 090 (Kulturkontoret i Lunner 
og Gran).

HVILEPULS 
Det blir ikke Hvilepuls våren 2023 pga. 
for lite ressurser. 

SAMTALER OG HJEMMEBESØK 
Trenger du noen å snakke med? 
Diakonene i Gran tilbyr samtaler 
og hjemmebesøk. Kontakt 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. Bjølverud 
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 Rolstad, 
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 misjonsfore-
ning: 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: Kl. 12.00 

på Trivselshuset i Brua disse dagene: 
Fredag 24. februar, onsdag 29. mars, 
onsdag 26. april, fredag 26. mai. Mat, 
prat, utlodning, musikk, ord til ettertan-
ke. Kontakt: Diakon Lene B. Bjølverud  
Rødningbsy, tlf. 959 67 289. 
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. Kon-
takt: Ellinor T. Haldorsen, 
tlf. 993 56 453.   

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

Nært, profesjonelt og personlig

Anne Beate 
Opsahl

Døgnvakt: 61 33 27 00
Avd. Gran, Brandbu, Harestua
opsahlbegravelsesbyra.no

Paul Arne 
Opsahl

Andris 
Melaas

Terje 
Heggen

Søndag 5. mars Skihytta på Bleiken 
«Jeg snører min sekk – jeg spenner 
mine ski!», traller Marit korleder og øn-
sker alle velkommen til nesten på top-
pen av Brandbukampen. Der stopper 

vi på Skihytta 
på Bleiken kl. 
12.00. Og det 
er faktisk bil-
veg dit. På ski-
hytta blir det 
gudstjeneste 

med prestevikar Eli-Kristin Sjøli og 
organist Marit Wesenberg. Barne-
kantoriet deltar med god sang! Det er 
fyr i peisen, åpen kiosk, og så bestiller 
vi sol og nysnø!

Søndag 12. mars synger vi 
i Servicebygget på Lygna
Hit kommer prest Anne Jørstad også 
kommer koret og organist Marit. De 
setter fra seg skiene i veggen og syn-
ger flere fine sanger for alle. Og tra-
disjonen tro vil det dukke opp mange 

til gudstjeneste kl. 11.00, trolig blir 
det både litt bevertning og smøretips 
etterpå!  
- Fram til påske har vi korøvelser i 
Moen Kirkestue, for da er vi med og 
sparer strøm, sier Marit korleder. Men 
fra torsdag 13. april er vi tilbake i Nes 
kirkestue og øver der. Og vi spiser 
popcorn på alle korøvelser. Vi vil gjerne 
ha med flere, avslutter Marit. 

Tekst: Marit Wesenberg  
og Inger S. Haug

Brandbu Barnekantori skal synge på to ski-gudstjenester!

Brandbu Barnekantori 
øver denne vinteren i 
Moen kirkestue, men 
også der spiser vi pop-
corn på alle korøvelser! 
Her er koret på Marka 
sykehjem der de akkurat 
har hatt konsert for be-
boerne, som ble veldig 
glade for barnas sang. 
Etterpå laget de hoppe-
bilde til ære for Kirkebla-
dets lesere!
Det er plass til flere, sier 
korleder/organist Marit 
som har tlf. 995 87 373. 
(Foto: Ida Woldengen 
Berge). 

Tlf: 61 31 30 30 - hadeland@vekstra.no

Ledig plass
for deg!

Ledig plass
for deg!

Storgata 47, 2750 Gran 
Tlf. 61 33 01 30
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Returadresse:
Kirkebladet
Postboks 41, 
2714 Jaren
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Kirkekalender
26. februar – 1. søndag i fastetiden. Matt 4, 1-11
Nikolaikirken  kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. Jørstad.
Granerud  kl. 12.00 Sportsgudstjeneste. Sjøli.  

5. mars – 2. søndag i fastetiden. Matt 15, 21-28
Nikolaikirken  kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. Bazard.
Skihytta Bleiken kl. 12.00 Sportsgudstjeneste. Sjøli.

12. mars – 3. søndag i fastetiden. Luk 11, 14-28
Lygna Camp (servicehytta) kl.11.00. Sportsgudstjeneste.   
 Jørstad.
Nikolaikirken kl. 18.00 Innsettelsesgudstjeneste for ny   
 prost, Tor Even Fougner. 
 Biskop Ole Kristian Bonden til stede.

19. mars – 4. søndag i fastetiden. Joh 11, 45-53
Nikolaikirken  kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. Jørstad og Sjøli.

Tirsdag 21. mars
Nikolaikirken kl. 18.00. Fasteaksjon. Kick-off gudstjeneste.  
 Konfirmantprestene.

26. mars – Maria budskapsdag. Luk 1, 26-38
Mariakirken  kl.11.00 Fellesgudstjeneste. Bazard.

Fredag 31. mars
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Bazard.

2. april – Palmesøndag. Joh 12, 12-24
Nikolaikirken  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.
Moen    kl. 11.00 Gudstjeneste. Jørstad.

Onsdag 5. april
Skjervum helse- og omsorgssenter kl.12.00 Gudstjeneste.   
 Jørstad.

6. april – Skjærtorsdag. Matt 26, 17-30
Marka helse- og omsorgssenter kl.11.00 Gudstjeneste. Sjøli.
Nes kirke  kl. 18.00 «Måltid og messe». Sjøli.

7. april – Langfredag. Matt 26, 30-27, 50
Nikolaikirken  kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste. Bazard.
Tingelstad  kl. 17.00 Pasjonsgudstjeneste. Bazard.

9. april – Påskedag. Luk 24, 1-9
Moen  kl. 08.30 Ottesang. Jørstad.
Nes  kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Fougner
Tingelstad  kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Bazard.

10. april – 2. påskedag. Luk 24, 13-35
Grymyr  kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Bazard.
Ål  kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Jørstad. 
Sørum  kl. 17.00 Høytidsgudstjeneste. Jørstad.

16. april – 2. søndag i påsketiden. Joh 21, 1-14
Tingelstad  kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. 

23. april – 3. søndag i påsketiden. Joh 10, 11-18
Grymyr  kl. 11.00 Samtalegudstjeneste. Bazard.
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Jørstad.

Fredag 28. april
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. 

30. april – 4. søndag i påsketiden. Joh 16, 16-22
Nes  kl.11.00 Gudstjeneste. Sjøli. 
Nikolaikirken  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.

Mandag 1. mai. Luk 6, 31-36
Huset Brandbu kl.10.00 Gudstjeneste. 

7. mai – 5. søndag i påsketiden. Joh 15, 1-8
Grymyr  kl.11.00 Konfirmasjon. Bazard.
Ål  kl. 11.00 Samtalegudstjeneste. Jørstad.

14. mai – 6. søndag i påsketiden. Luk 18, 1-8
Tingelstad  kl.11.00 Gudstjeneste. 
Moen  kl. 11.00 Samtalegudstjeneste. Jørstad.
Sørum  kl. 17.00 Vårkveld/Samtalegudstjeneste. Sjøli

HAR DU STOFF TIL KIRKEBLADET? FRISTEN ER 13. APRIL 2023. 

Forbehold om endringer. 
Følg med på kirkens nettside www.kirken.no/gran, se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.

KIRKEBLADET HAR EGEN

558053
Kontakt post.gran@kirken.no 
for annonseplass i Kirkebladet

La din bedrift bli synlig 
i nærmiljøet 

– og støtt Kirken i Gran! 


