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andakt 

Jeg kan tenne et lys
Av Anne-Lise Mellum

Det grønnes
  Av Elin Gravdal Øvrebotten

Forsidebilde: alterbilde i Nikolaikirken, korsfestelsen av Jesus.
(Foto: Kari røken alm.) 

Mange mennesker kjenner seg 
nok igjen i dette diktet om fam-
lende tro. Av og til får vi knapt nok 
til å be, og lovsangen blir temmelig 
lavmælt og utydelig. Noen ganger 
føler vi ikke for å synge lovsanger 
i det hele tatt. Og troen, hvordan 
går det med den? Men selv om 
mye kan vakle, sier forfatteren at 
det likevel går an å tenne et lys. For 
om både ordene og tonene ikke 
kommer så lett, kan det tente lyset 
få være den bønnen mennesket 
ikke greier å framføre.

JeG KaN teNNe et lYS

Om jeg kan be,                                                                                                                         
vet jeg ikke.                                                                                                                                       
Og ikke om jeg kan                                                                                                                    
lovsynge.
Og om jeg kan tro…                                                                                                                       
tro?

Men jeg kan tenne et lys.                                                                                                                                             
det blir min bønn,                                                                                                                                  
min tause bønn.

Lars Åke Lundberg  
NORSK SALMEBOK, 

NORSK BØNNEBOK SIDE 1136                                                             
Til norsk ved Gerd G. Saue

 

Det er Lars Åke Lundberg som 
har skrevet dette diktet. Han ble 
født 23. august 1935 og er svensk 
prest, komponist, forfatter og vise-
sanger. Mye av det han har skre-
vet, er oversatt til norsk, og mange 
av hans salmer er jevnlig brukt i 
Den norske kirke. Blant de mest 
kjente salmene er «Dine hender er 
fulle av blomster» og «Når vi deler 
det brød som han oss gir.» For sin 
lange innsats i kirkens åndelige og 
sosiale arbeid, ble han 8. juni 2009 
tildelt H.M.Konungens medalj.

Vi kan snart legge bak oss en god, 
gammeldags vinter med ordentlig snø 
og skispor på jordene rundt i bygda vår. 
Men påsken står for døra og bærer bud 
om vår og nytt liv. Fargene kommer 
tilbake og selv om påsken forbindes 
med gult, er det kanskje vel så logisk 
med en grønn farge. Håpet er lyse-
grønt, sies det, og ikke noe er vel så 
vakkert grønt som det første grønne nå 
på våren. Naturen i seg selv er over-
veldende på denne tiden. Helt uten at 
noe menneske organiserer og legger 
til rette for det, så spirer og gror det 
rundt oss like trofast hver eneste vår. 

Samtidig blir vi stadig påminnet om 
at naturen er sårbar. Vi mennesker har 
klart å forpurre naturens gode krefter 
gjennom forurensing og rovdrift. Vi vil 
så gjerne tro at det ikke er så ille som 
mange hevder, og vi har svært tungt 
for å tenke nytt og endre på eget livs-
mønster. Dette er store og krevende 
spørsmål og de lærde strides om hva 

som må til for å bevare vår vakre, 
grønne verden. Egne bidrag kan opp-
leves litt puslete, men en plastpose 
mindre i uka på la oss si 4 millioner 
nordmenn, utgjør faktisk 208 000 000 
plastposer på et år. Det monner jo litt. 
Så i stedet for å resignere og bare la 
humla suse (den er forresten også 
under hardt press...), kan vi kanskje 
se litt nærmere på egen hverdag og 
gjøre det vi kan for at verden skal 
fortsette å være et godt sted for våre 
etterkommere.

Påskefortellingen slik vi kjenner 
den, rommer hele fargespekteret. 
Smertens svarte mørke, gledens glade 
gule og livets rike grønne. Alt dette 
finner vi i påsken, og kirkene våre 
inviterer oss til å være med og følge 
fortellingen dag for dag gjennom ulike 
gudstjenester og samvær. Les påske-
programmet i Kirkebladet og finn din 
farge for denne påsken! 

Regnbuen skal være tegnet på at Gud 
aldri mer vil la det komme en storflom 
som kan utslette alt liv på jorden, og 
det kan jo være en trøst når vi leser 
om alle de klimaendringer vi i dag er 
vitne til. Det er ikke det at vi skal bruke 
Guds løfte som en sovepute for ikke 
å ta ansvar for hvordan vi velger å 
leve våre liv. Men vi skal ikke behøve 
å tenke på klimaendringene som en 
Guds straff. For Gud vil oss faktisk 
det beste. Regnbuen kan altså være 
et håpstegn midt i det som kan føles 
vanskelig. Ja, bare ordet regnbue, er i 
seg selv et ord som gir håp.

Men Gud har ikke bare i naturen 
gitt oss et tegn på at han vil oss det 
beste. Dåpen er også et slikt tegn. Og 
hele påskefortellingen, slik vi finner 
den i Bibelen handler om Guds god-
het og omsorg for oss mennesker.  
I mange av kirkene her på Hadeland 
har ulike kunstnere laget altertavler 
som forteller oss noe om påsken.  
I Nes kirke kan vi på altertavlen se 
disiplene og Jesus, på det vi kaller 
skjærtorsdagen, spise aftensmat 
sammen. Jesus visste at han skulle 

bli arrestert og henrettet, likevel ville 
han være sammen med sine venner 
og gi dem noe som kunne bli til trøst og 
oppmuntring når han selv ikke lenger 
på synlig vis skulle være hos dem. 

I Nikolaikirken er det en altertavle 
som viser Jesus korsfestet, og også 
i Moen henger det et krusifiks, da 
er vi midt i den mørke langfredagen.  
I Ål kirke derimot står det et tomt kors 
på alteret, symbolet på oppstandel-
sen. Påskemorgenen. Korset er sort, 
men dekorert med gull. Det kan være 
et symbol på at også ut av mørke 
og sorg kan det komme noe godt. 
Bak korset er alle de tolv disipler 
tegnet inn. Den fromme og elske-
lige Johannes, tvileren Tomas, den 
oppfarende Peter, forræderen Juda 
og de mer anonyme Taddeus og 
Filip. Ved det gullet som korset er 
dekorert med, er det som om noe 
av lyset fra Jesus skinner for dem. 
Jesus fikk oppleve å føle seg forlatt, og 
hva det vil si å ha store smerter. Derfor 
vet han hvor vondt vi til tider kan ha 
det. Og han vil derfor at vi skal gå inn i 
flokken av de som følger ham. Om vi er 

sinte eller redde, fulle av pågangsmot 
og arbeidslyst, eller mer forsiktige av 
natur, så ønsker Jesus å gi oss av sitt 
lys og det er som om han sier til oss: 

Jeg er evig, jeg er lys og jeg vil gi deg liv.  
En god påske til dere alle. 

Karin Hansen Bøe
sokneprest i Moen/Ål 

Som regnbuen lyser dine løfter Gud,  
et tegn på din pakt med hver levende skapning

Foto: Knut Bøe.

20. mai kl. 11.00 er det felles pinse-
feiring for alle de fire menighetene 
i Gran. Prester som medvirker er 
Dagfinn Magnus og Karin Bøe, og 
organist er Iver Olav Erstad. 

I etterkant av gudstjenesten blir 
det nydelig kirkekaffe, og den tar 
vi ute på den grønne kirkebakken.
Velkommen!

Pinsedagsgudstjeneste i Ål kirke

Foto: Inger S. Haug
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kirken i gran i påsken  ny kirkeverge

lars aarnes er et navn vi må 
lære oss her i Gran. Han har i 
skrivende stund kunnet kalle 
seg kirkeverge i Gran kommu-
ne i en hel måned etter at han 
tok over stillingen som Jon 
Skeie har bekledd i 21 år. der-
med er det klart at Kirkebladet 
må ta en liten prat med man-
nen bak navnet og tittelen.

Inne på kontoret i kirkefløyen på rådhu-
set, finner vi Lars trygt plassert mellom 
flere papirbunker og PC som blinker 
med lister over nye arbeidsoppgaver 
som skal huskes og ordnes. 

- Akkurat nå gleder jeg meg aller 
mest til å få en ordentlig oversikt over 
denne jobben, smiler han blidt til spørs-
mål om hva han ser mest fram til. Dette 
er en utrolig mangfoldig jobb hvor 
ingen dager er like. Den ene dagen 
er det gravstøtter som er tema, mens 
neste er det personalsaker. Å være 
kirkeverge betyr personalansvar for 
drøyt 16 årsverk og 20 personer, samt 
økonomi og driftsansvar for kirkebygg 
og kirkegårder. Så her rekker jeg ikke 
å kjede meg.

At han havnet her på Gran beskriver 
han nærmest som en tilfeldighet. Han 
snublet over en utlysning og tente på 
ideen om å prøve nye utfordringer. 
Kirka kjenner han aller best fra orgel-
krakken etter å ha jobbet på si som 
organist i Rælingen i 30 år. Forøvrig 
har han jobbet i skatteetaten med skat-
teparadis som spesiale, en jobb som 
innebar mye reising til Bermuda og 
lignende steder. Nå går reisene mel-
lom Oslo og Jaren, noe han er svært 
fornøyd med. 

- Her er det mye trivelige folk og jeg 
er blitt mottatt på særdeles godt vis. 
Han påpeker at han ikke har erfaring 
med personalansvar, men gjennom 
tidligere jobb har han tilegna seg kunn-
skap om ulike mennesker og funnet ut 
at å bygge gode relasjoner gjennom 
positiv velvilje, er et godt grunnlag for 
samarbeid. Lars beskriver seg selv 
som en gladlynt person, og minner om 

at godt humør er en viktig faktor for ei 
god helse – både fysisk og psykisk. 
Så lattersalvene vil nok smelle godt 
bortover korridoren på kirkekontoret i 
tida framover. 

Forøvrig henter han inspirasjon og 
påfyll gjennom musikk. Orgelmusikk 
ligger hjertet nær og han gleder seg 
over den flotte orgelparken vi har i 
kirkene her i Gran. Ennå står det igjen 
noe å jobbe med der, og det blir en 
morsom bit å ta fatt i, smiler han. På 
fritida frekventeres konserter, opera 
og teater, og han synes det er flott 

at kirkene våre er så åpne for ulike 
kulturinnslag.

- Kulturlivet her i Gran er jo veldig 
spennende, mener bygutten som 
egentlig kommer fra Strømmen. Han 
ser ikke for seg å bli granasokning 
på full tid, men er såre fornøyd med 
å leve etter prinsippet By og land – 
hand i hand.

Det kan synes som Lars Aarnes og 
Gran kirkekontor er en god match, og 
Kirkebladet ønsker han lykke til med 
styring og stelling av et mangfoldig 
kirkeliv i Gran. 

Fra skatt til kirke
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Lars Aarnes, ny kirkeverge i Gran kirkelige fellesråd. (Foto: Elin G. Øvrebotten.)

Gudstjenester og arrangementer i påsken
Tekstbearbeidelse: Inger Stensrud Haug

Påsken er for mange årets 
første lange ferie, og et 
skille mellom vinter og vår. 
Mange assosierer påsken 
med hytteferie, skiturer, 
påskekrim og ekstra kultur-
tilbud i byene. Også tenker 
vi på påskesymboler som 
påskeliljer, gule kyllinger, 
påskelam, egg og gås-
unger.

1. PÅSKedaG 1. aPril  
Påskeaften er kvelden før påskedag. Tidligere feiret man 
natten fra lørdag kveld til søndag morgen som en våke-
natt. I nyere tid er det blitt vanlig å feire lysmesse natt til 
første påskedag, og slik symbolsk følge Kristus fra mørket 
(døden) til lyset (livet). Lyssymbolikken er et tegn på at 
«Kristus er verdens lys». 
Kl. 06.00: Påskemorgengudstjeneste i Nikolaikirken. Etter-
på går vi ut og ønsker solen velkommen med salmesang 
før vi går til frokost i Kommunehuset. 
Kl. 08.30: Moen kirke. Vi samles til ottesang som avsluttes 
med sang på kirkebakken. Etterpå går vi ned til kirkestuen 
og spiser frokost. Ta med matkurv. 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Tingelstad kirke. 
Sang ved Kristin Bjerkerud.
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Nes kirke. 

Når er påsken i år?
Påsken havner på forskjellig 
tid fra år til år. Regelen er 
at påskedagen skal feires 
første søndag etter fullmåne 
etter vårjevndøgn. Vårjevn-
døgn er alltid 21. mars og 
den dagen da natt og dag 
er like lange. Påsken kan 
derfor variere fra 22. mars til 
25. april. I år er påsken tidlig 
med palmesøndag 25. mars. 

PalMeSØNdaG 
25. MarS  
Den stille uke er uken fra 
palmesøndag til påskeaf-
ten, og kommer av at man 
i tidligere tider ikke ringte 
med kirkeklokkene denne 
uken, ikke brukte orgelet i 
gudstjenestene og at det 
var mest mulig arbeids-
hvile. 

Kl. 11.00: Familieguds-
tjenester i Nikolaikirken 
og i Moen kirke.

ONSdaG 28. MarS 
Kl. 12.00: Gudstjeneste 
for beboere og bygdefolk 
på Skjervum helse- og 
omsorgssenter. Kirkekaffe 
i forkant. 

SKJÆrtOrSdaG 29. MarS  
Dagen feires i kirken til minne om at Jesus, etter denne 
tidens jødiske tradisjon, på skjærtorsdags kvelden spiste 
påskemåltidet med sine disipler, og at han i løpet av målti-
det innstiftet nattverden. 
Kl. 11.00: Gudstjeneste for beboere og bygdefolk på 
Marka helse- og omsorgssenter. Kirkekaffen tar vi etterpå. 
Kl. 18.00: «Måltid og messe».  
Vi møtes i Nes kirkestue til påskemåltid med lammelår 
med grønnsaksgryte. Fellesskap rundt bordet med salmer 
og tekster. Gratis måltid. Etterpå går vi samlet opp til kir-
ken til en kort nattverdsgudstjeneste. 

2. PÅSKedaG 2. aPril 
Påskedag er dagen da 
Jesus, ifølge evangeli-
ene, stod opp fra de døde. 
Påskemorgenens guds-
tjeneste er fortsatt høyde-
punktet i de store kirkenes 
påskefeiring. 

Kl. 11.00: Gudstjeneste  
i Grymyr kirke.   
Sang ved Kristin Bjerkerud.

Kl. 11.00: Gudstjeneste  
i Ål kirke. 

Kl. 17.00: Gudstjeneste  
i Sørum kirke.

Påsken er en ypperlig 
anledning til å prate med 
barn om sorg og glede, lys 
og mørke. Det er viktig å 
la barna styre samtalen og 
komme med sine tanker.

Påsken
Påske er den viktigste høyti-
den i kirkeåret både for den 
katolske, den ortodokse og 
de protestantiske kirkene. 
Påsken ble den første of-
fisielle kristne høytiden og 
ble feiret til minne om Jesu 
korsfestelse, død og opp-
standelse.  

laNGFredaG 30. MarS 
Dagen markeres til minne 
om Jesu død og var en 
bots- og fastedag. I kirken 
ryddes pynten bort, lyset 
er dempet og vi leser Jesu 
lidelseshistorie.

Kl. 17.00 møtes vi på kirke-
tuftene på Grinaker og går 
korsvandring til Tingelstad 
kirke.

Kl. 18.00 Pasjonsgudstje-
neste i Tingelstad kirke  
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nMs i tHaiLand nMs i nOrge

Alle barn fortjener en god start!
Tekst: sokneprest Dagfinn Magnus, foto: Jeanette Magnus

i januar besøkte jeg menighetene i 
Gran sitt misjonsprosjekt i bangkok  
i thailand. 
Det var en opplevelse. I over 20 år har Det norske 
misjonsselskap (NMS) jobbet med den Evangeliske 
Lutherske kirke i Thailand. Vi besøkte «Lovsangshjem-
met» et daghjemstilbud for barn mellom 6 måneder og 
3 år som ligger under Rhamen 4, en av motorveiene i 
ett av Bangkoks verste slumområder, Klong Toey. Un-
der besøket var vi så heldige å ha med oss misjonær 
Margrethe Reve Brandsæther fra NMS som guide.

Her går fattigdom i arv. Alkoholisme, rus og prostitu-
sjon tar foreldrene og det er ofte en av besteforeldrene 
som passer på småbarna. Kirken besøker familier og 
velger ut de med de største utfordringene. Mange av 
de små vil ikke hjem om ettermiddagen. «Lovsangs-
hjemmet» er åpent hele året. Erfaringen har vist at 
barn sulter eller dør i «ferien».  Kun 500 Bath (125 
NOK) dekker utgiftene for ett barn i barnehagen for 
en måned. Utvidelse av bygget er begynt for å ta imot 
flere barn og sikre avdelingene mot flom og kloakk i 
regntiden.

Videre gikk turen til Immanuelkirken, som huser 

barnehage og førskole for nesten 60 
barn mellom 2 og 6 år. Det gjøres 
hjemmebesøk og foreldresamtaler. De 
samarbeider med myndighetene og 
utfører utviklingsvurderinger av barna. 
De med de største utfordringene får 
tilbud. Dette er eneste mulighet for de 
fattigste av de fattige fra slummen til 
undervisning og framtidig utdanning. 
På den lokale skolen utmerker barna 
fra barnehagen seg og klarer seg 
ofte bedre enn sine jevnaldrende. Det 
koster kun 500 Bath/mnd eller 125 
NOK/mnd per barn i førskolen. De 
gir også musikk undervisning i sang 
og fiolin. Dette har vist seg i tillegg til 
engelskundervisning å være en vei ut 
av fattigdom.  Undervisningsopplegget 
har fått svært gode tilbakemeldinger 
fra myndighetene i Thailand. Etter 20 
år kommer tidligere studenter tilbake 
med bachelor og master diplomer. 

«Lovsangshjemmet» og førskolen 
gir håp og framtid. Alle barn fortjener 
en god start. Støtt opp om NMS sitt 
arbeid. Du kan også hjelpe til!

De små barna på «Lovsangshjemmet» har få mannlige rollemodeller, så Dagfinn fikk mange gode klemmer. Førskolebarna på Immanuel kirken 
gjenkjente Margrethe med en gang og 
trakk henne inn i leken. 

Dagfinn Magnus og misjonær Margrethe R. Brand-
sæter foran Immanuelkirken. 

Områdestevne for 
NMS lørdag 5. mai

Tekst og foto: Knut Bøe

Områdeutvalget for Det Norske Misjonsselskap i Hadeland og Land 
inviterer til det årlige områdestevnet lørdag 5.mai i kirkestua ved Nes 
kirke. I år er det foreningene i Brandbu og Tingelstad som er vertskap, 
her representert ved Ingunn Lekang Sørensen og Åshild Anmarkrud. 
Stevnet starter med åpning kl. 11.30, deretter følger årsmøtet. 
Kl.15.30 er det misjonsfest. Det er mulig å delta på hele eller deler av 
dagen. Vi ser fram til en fin dag med misjonsinspirasjon og hyggelig 
fellesskap. Velkommen! 
Påmelding til Ingunn Lekang Sørensen, tlf. 916 24 058, 
e-post famsoren@gmail.com 

SMÅ OG StOre ØNSKeS velKOMMeN til

Kirkedag i Gran
Kristi Himmelfartsdag – 10. mai 2018

Kl. 11.00 Gudstjeneste 
for hele familien i Nikolai-
kirken. Dagfinn Magnus. 
Offeret går til NMS` 
misjonsprosjekt i Thailand
Øvrig program er i skriven-
de stund ikke helt avklart. 
Mer informasjon kommer 
på hjemmesidene og i om-
taler/annonser.

Arr. Den norske kirke i Gran 
i samarbeid med Pilegrims-
senter Granavollen.
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gran/tingeLstadbrandbu Og bjOnerOa

bjoneroa menighetsråd: Leder Kari Marie Engnæs · Tlf. 934 98 783 · Mail: kari_m_engnas@hotmail.com 
brandbu menighetsråd: Leder Roald Braathen · Tlf. 905 32 041 · Mail: johanbraathen@gmail.com Gran/tingelstad menighetsråd: Leder Bjørn Ulset · Tlf. 913 21 642 · Mail: bjoerul@online.no 

Ofringer i brandbu menighet
14. januar - 11. februar 2018

Menighetsarbeidet kr    770,-
Barne- og ungd.arb. kr 1.198,-
i alt takkes det for  kr 1.968,-

Ofringer i Gran/tingelstad 
menighet
14. januar - 11. februar 2018

Menighetsarbeidet kr 2.031,-
MF (Menighetsfakultetet) kr 1.756,-
Bibelselskapet kr 1.120,-
Barne- og ungd.arb. kr 1.883,-
i alt takkes det for  kr  6.790,-

takk for gave!
Gran /Tingelstad menighetsråd 

takker Vestre Gran Blandede kor 
for gaven på kr 3.000,- som ble 
gitt til Grymyr kirkes orgelfond 

etter deres julekonsert.

Årsmøtet i Brandbu 
menighet 
blir i etterkant av familiegudstje-
nesten 22. april i Nes kirke. Etter 
kirkekaffen i Kirkestua blir arbeidet 
for siste år presentert. Det er viktig at 
så mange som mulig kommer og gir 
menighetsråd og prest litt respons 
på innsatsen i 2017.

Vårkvelder i Sørum 
og Nes
Møt fram til vårens vakreste eventyr 
i Sørum kirke 27. mai kl. 17.00 og 
i Nes kirke 3. juni kl.18.00. Årets 
konfirmanter vil sammen med sok-
neprest Dagfinn Magnus fortelle 
om kristen tro og samtale om Gud 
og mennesker. Alle er velkomne til 
å oppleve ungdommene i bygda 
forhøre presten…eller var det om-
vendt?

Familiegudstjeneste 
på Fastelavnssøndag 
i Nes kirke

Onsdagen før gudstjeneste var det 
barn fra 2.-4. klasse som var samlet 
i kirkestua. Her ble det bakt boller og 
laget fine masker 
Foto: Anne-Hilde W. Helland.

Det blir en god stemning i kirka når 
Brandbu barnekantori deltar med sang 
under gudstjenesten. Et tema under 
gudstjenesten var at Gud ser oss som 
vi er. Han ser bakom de maskene vi lett 
kan ta på oss. Her brukte koret noen 
av maskene som ble laget i kirkestua 
tidligere i uka. Foto: Alvhild Myrdal.

I år er det 9 konfirmanter i Bjoneroa, og 
8 av disse var med på HEKTA - konfir-
masjonsleir på Lillehammer i februar. 
Jeg stilte 3 av konfirmantene, Anna 
Sørli, Mathilda Vestland og Jørgen 
Sevaldrud noen spørsmål om hvordan 
det var på leir: 

 «Det morsomste på konfirmasjons-
leir var volleyball», svarer Jørgen. Mat-
hilda likte bobkjøring og grilling best, 
men syntes kanskje bobkjøringen ble 
litt for kort. Anna synes også aktivite-
tene var det morsomste, og likte at det 
var mye forskjellig å velge i. Hun likte 
volleyball og bob best. 

«Jeg hørte om mange som syntes 
det var vanskelig å sove der, men 

jeg synes det gikk helt greit selv om 
sengene ikke hadde så høy kvalitet», 
sier Jørgen. Anna sier derimot at det 
ble lite søvn, men synes i motsetning 
til Jørgen at sengeplassene var greie.  
Mathilda mener også det ble litt lite 
søvn.  «Vi la oss i to tiden og våknet ca. 
klokken syv, så det ble litt lite».

«Jeg ble kjent med ganske mange 
nye, og fikk meg noen flere venner», 
svarer Jørgen på spørsmålet om han 
ble kjent med noen andre. Mathilda har 
også snakket med mange forskjellige 
folk, og Anna ble kjent med noen nye 
da hun var på bobkjøring. 

Tekst og foto: Marit Mide Myrengen

Bobkjøring og grilling best på HEKTA! 

Årets konfirmantkull i Bjoneroa under lysmessen i Sørum kirke 3. desember.  

Gratis skyss til 
gudstjenesten
Er du blant de eldre i Bjoneroa 
som strever med å komme deg 
til gudstjenestene i Sørum kirke? 
Vi minner om at saniteten dekker 
drosje for de eldre som trenger det. 
Ta kontakt med Bjoneroa taxi og få 
gratis skyss dekket av saniteten.

Velkommen til vårens 
gudstjenester 
hvor menighetens 
konfirmanter deltar

Kantor Ann Toril Lindstad viste smi-
lende fram det nye pianoet i Nikolai-
kirken. Pianoet er tysk og merket med 
navnet Bechstein. Det kom på plass i 
januar og er «en drøm å spille på». I 
stedet for å forklare den fine klangen i 
instrumentet med ord, satte kantoren 
seg ved tangentene og gav en spontan 
minikonsert. Tonene var rene og klare 
både når hun spilte varsomt eller med 
tyngre anslag.

Alle vet at orgel er kirkens instru-
ment. Men noen ganger er pianoet 
mer velegnet. Det gjelder akkompag-
nement til solosang i begravelser og 
på konserter. Samtalen ble avsluttet 
med at kantoren ønsker å takke Gran 
kirkelige fellesråd og Gran/Tingelstad 
menighetsråd som har gått sammen 
om å skaffe nytt piano til Nikolaikirken. 
På vegne av menigheten vil også 
Kirkebladet komme med sin hjerte-
lige takk. 

Nytt piano i Nikolaikirken

2. pinsedag 21. mai, kan vi feire guds-
tjeneste på Sølvsberget. Menigheten 
opplever Skaperverkets dag ute i na-
turen, og vi deler det kristne budskapet 
mens fuglene synger rundt oss.  

Turen opp på Sølvsberget er rime-
lig grei, og gir sosialt fellesskap. Vel 
oppe finner deltakerne seg sitteplass, 
og gudstjenesten begynner klokka 11. 
Brandbu barne- og ungdomskantori 
deltar 

Etterpå er det saft, kaffe og litt å bite 
i. Kirkekaffen pleier å smake ekstra 

godt denne dagen. Ta med egen kopp 
og sitteunderlag.     

Bildet er tatt på Sølvsberget under 
gudstjenesten på Skaperverkets dag 
i fjor.    

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum 

Gudstjeneste under åpen himmel

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

22. april kl. 11 i Grymyr kirke
29. april kl. 11 i Nikolaikirken
6. mai kl. 11 i Tingelstad kirke

Håper mange har lyst til å feire 
gudstjeneste sammen med de 
unge i menigheten!



1110 K i r K e b l a d e t  –  n r . 2  2 0 1 8 K i r K e b l a d e t  –  n r . 2  2 0 1 8

MØte Med karen prestkvern MOen/åL

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

Ofringer i Moen/Ål 
menighet
14. januar - 11. februar 2018

Menighetsarbeidet kr 1.556,-
Søndagsskoleforbundet kr 1.049,-
Bibelselskapet kr    984,-
i alt takkes det for kr   3.589,-

Karen mener det bare positivt, at vi må 
tåle å få en dytt og gode råd om både 
dette og hint, for eksempel om å gi tid 
og penger til kirkelivet i bygda. 

Hun serverer fløtevafler og kaffe, og 
på vår oppfordring forteller hun om livet 
og gamle dager.

At hun selv har latt seg dytte til å bli 
en støttespiller for kirka og i bygda me-
ner hun at har gjort livet hennes rikere. 
Derfor har hun også, opp igjennom 
årene, forsøkt å være med å gi andre 
positive dytt slik at de har fått mot til å 
engasjere seg. 96-åringen er fortsatt 
aktiv i Kirkeringen i Ål. 

Barndommens rike var Granavollen 
og Søsterkirkene. Liv og røre med kolo-
nialbutikk, Samvirkelag, kommunehus, 
store staller til gampa og pensjonat. I 
1915 bosatte familien seg på preste-
garden der faren da ble forpakter. Og 
ungene ble med i arbeidet på gården i 
tillegg til skolegang på Sanner. Arbeid 
ser ut til å være både nøkkelord og 
honnørord for livet hennes. Og Karen 
har hatt god helse og har vokst seg 
sterk gjennom arbeidet og funnet 
glede i det. 

Vi vil gjerne høre om påsketradi-
sjoner.

- På skolen hadde vi ingen tydelige 
tradisjoner som å gå i kirka, men alle 
hørte påskefortellingene. 

Hun tenker også på påska da byfolk 
kom på ferie til Hadeland for å få frisk 

luft, innlosjerte seg gjerne på Ringvoll 
og Granavollen gjestgiveri, men også 
på gårder rundt om i bygda der de fikk 
alminnelig gardsmat.

Karen ble konfirmert på Granavol-
len. - Alle i bygda gikk for presten, 
gutter èn dag og jenter en annen, hver 
uke, hele sommeren. Startet på våren, 
og konfirmerte oss i oktober. Prest 
Stavnum krevde at vi kunne salmevers 
på rams.

I 1947 startet en fire tiår lang pe-
riode med blomsterforretning i Vass-
enden. Etter en del år tok mannen 
hennes att gården på odel. Og der 
utviklet lykken seg med tre unger, men 
også mye slit med ungestell, butikk og 
deltakelse på gården og i gartneriet på 
Morstadmyra. Mannen reiste til Oslo 
med grønnsaker, og selv arbeidet hun 
om kvelden med kransebinding og 
sortering av potet. 

I Ål-kirka ble ungene døpt, konfir-
mert og gift. Hun var 8 år da Ål-kirka 
ble bygget og innviet. Og hun husker 
godt hvordan folk snakket om den 
store dugnaden med kjøring av tøm-

mer og plank fra Sagvollen og tjenester 
fra mange hold.

- Ja vi burde vel snart ha et menig-
hetshus her også, mener hun bestemt.

- Kirkeringen har betydd mye for 
Ål-kirka, og for meg, sier Karen. Selv 
var hun i mange år leder av kirkerin-
gen i Ål. Penger har blitt samlet inn og 
gjort om til gode gaver som igjen har 
gjort Ål-kirka til et bedre sted å være. 
Kirkeringen har 60-års jubileum i år.  

Karen kjørte bil til hun var over 
nitti. I hennes barndom var det gamp. 
Snørydding med treplog, bønder med 
gamp til Vassenden med mjølk til mei-
eriet og kjøtt til Andresens forretning. 
Der Granstunet nå ligger gikk krøttera.  

- Mange familier bodde i Vassenden, 
sier Karen med vemod i blikket, -og 
omgangsformen var annerledes. Som 
kunde i butikk, kunne det for eksempel 
hende at du ble bedt på kaffe i 2.etasje.

Vi avrunder samtalen som vi startet, 
om å tåle en dytt. -Ja, sier hun med 
glimt i øyet, -som sagt bare ment po-
sitivt, en dytt er alltid god å få uansett 
hva vi driver med. 

«Folk må ha en dytt!»
Tekst og foto: Knut Bøe

takk for gave!
Moen/Ål menighetsråd takker 

Kirkeringen i Ål 
for pengegaven som ble gitt til 
ny oppslagstavle ved Ål kirke.

Kirkebladet inviterte menighetsrådsleder for 
Moen/Ål sokn, anne-berit Holden, til en prat. 
- Har de par første årene som leder svart til forventningene?

- Jeg hadde ingen spesielle forventninger da jeg gikk inn 
i menighetsrådet, sier Anne-Berit. Jeg hadde avsluttet min 
tid som rektor ved Trintom barneskole, og jeg gikk inn i en 
pensjonisttilværelse. Jeg tenkte at tida var inne til å si ja til 
en jobb i kirka igjen.

Anne Berit har alltid vært en kirkegjenger og et engasjert 
menneske. Ikke lenge etter at hun i 1975 kom til Gran og 
begynte som lærer på Trintom, ble hun med, som frivillig, i 
NMS (Det Norske Misjonsselskap) sin lokale barnemisjon 
som ble drevet i Øgardsbakka, noe hun fortsatte med en god 
del år. Nå er hun med i NMS sitt voksenarbeid her i bygda.

- Kan du si noe om erfaringene så langt som leder?
- Mye positivt å si. Vi har et fint arbeidsfellesskap i menig-

hetsrådet, og det er interessant å se kirka som organisasjon 
på nært hold. Mange dyktige folk jobber i kirkene i Gran, 
både ansatte og frivillige, det er oppmuntrende.

- Bare positivt alt sammen?
- Jeg merker at kirken har en komplisert struktur. Mange 

ulike personer/instanser skal ha et ord med i laget før 
vedtak kan realiseres. Med andre ord; det kan ta tid å få 
gjennomført saker.

- Det skjer mye i kirkene våre?
- Ja, så absolutt!  Av konkrete fysiske forbedringer i pe-

rioden kan nevnes prosjektor og storskjerm i Moen og nye 
oppslagstavler ved begge kirkene. Restaurering av orgelet i 
Moen er også fullført, blant annet takket være mange givere. 
Nå regner vi med at ny rullestolrampe og nye toaletter etter 
hvert kommer på plass ved Ål. 

- Har du noen spesielle saker du brenner for?
- Jeg har lenge savnet ei kirkestue ved Ål, slik de har 

ved Moen. Lokalitetene i forbindelse med en kirke er vik-
tige for hva slags virksomhet en kan få til. Vi har hatt noen 
sonderinger rundt dette. Kirkevergen og Riksantikvaren har 
vært inne i bildet, og det er sett på skisser for utforming og 
plassering. Mye må avklares, aller først hvordan gravlunden 
skal utvides ved Ål. 

- Ellers er jeg opptatt av at vi har en lav terskel for det 
som skjer i kirken. Slik at kirken kan bli et godt sted og gi en 
trygg forankring for alle, for små og store, for dem som tror 
og for dem som tviler, - i hverdager, glede og sorg. 

- Noe annet jeg har tenkt på, er at vi kan bli flinkere til å 
gå til hverandres gudstjenester og arrangementer på tvers 
av soknegrensene. Vi er jo en kirke i Gran selv om vi har 
mange kirkebygg. Jeg ser i det hele stort på samarbeid på 
tvers av grenser. Også på tvers av ulike trossamfunn. Vi 
må ikke være enige i alt for å ha fellesskap. Gudstjenesten 
under Potetfestivalen i 2017 var et godt framstøt i så måte.

Anne-Berit kaster et blikk på kirka som hun nå fotogra-
feres ved.

- Jeg håper og tror at denne kirka blir malt utvendig i 2018. 
Til slutt legger hun til: Stor takk til alle som stiller opp for 

kirkene på et eller annet vis.

«Vi må ikke være enige i alt for å ha fellesskap»
Tekst og foto: Knut Bøe

Magne Lynne, også varamedlem i 
menighetsrådet, tok tak i det som 
noen hadde lagt merke til ei stund, 
nemlig at malingen på vindusspros-
ser og vindusrammer innvendig i 
Moen kirke begynte å flasse.

Ettersom Magne er en handlin-
gens mann, avsatte han en god 
del timer, fikk maling av en annen 
giver og satte i gang. Nå ser alt så 
mye bedre ut. Stor takk til Magne for 
denne fine gaven!

Moen kirke ble enda finere

Tekst og foto: Knut Bøe.
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Livet er et nummer for stort for de fleste 
av oss, har Per Arne Dahl engang sagt. 
Kanskje har vi opplevd det slik til tider, 
og kanskje er vi der akkurat nå at livet 
oppleves et nummer for stort?

Det kan være i situasjoner der vi 
møter utfordringer vi ikke vet hvordan 
vi skal takle. Det kan være perioder i li-
vet der ensomheten blir overveldende. 
Det kan være når sykdommen rammer. 
Det kan være når nære relasjoner går 
i stykker. Det kan være når vi mister en 
som står oss nær. Det kan være når 
det vi har basert livet på, rakner for oss.

Livet er et nummer for stort for de 
fleste av oss…

De fleste har kanskje kjent på det en 
eller flere ganger i livet. Men hva så?

Stå på, ikke gi opp… Tenk positivt… 
La optimismen seire… -Råd vi kanskje 
har møtt på når vi har møtt motgang. Å 
strekke seg for å greie det vanskelige, 
kan synes som det eneste rette for 
de som står ved siden av. For de det 

gjelder, kan slike råd oppleves altfor 
lettvinte.

Det er ikke alle ting vi kan overvinne! 
Noe må vi lære å leve med, og noen 
ganger kan vi trenge en å dele tanker 
og opplevelser med.

Livet er et nummer for stort for de 
fleste av oss. Derfor trenger vi en som 
er større enn oss selv og et fellesskap 
som er større enn vår ensomhet, fort-
setter Per Arne Dahl.

Det er ikke naturlig for alle å finne 
et fellesskap i en forening eller gruppe 
mennesker. Heller ikke det å støtte seg 
mot en som er større enn seg selv, 
oppleves som løsningen for alle.

Men for alle ønsker vi å gi tilbudet 
om en å prate med når livet røyner på.

Det finnes ikke enkle løsninger på 
mye av det som møter oss i livet, men 
noen ganger kan det være helt nød-
vendig å dele livets utfordringer med 
noen. Om ikke annet, kan det være 
godt med to ører som har tid til å høre, 

og kanskje kan det å dele tanker med 
en annen også gi mulighet til å se flere 
løsninger på hvordan livet kan arte 
seg videre?

Ta gjerne kontakt med en av dia-
konene om du tror du kunne ha nytte 
av å dele tankene dine med noen. Vi 
har selvsagt taushetsplikt, og vi kan 
være en samtalepartner over kortere 
eller lengre tid, hjemme hos deg, på 
Kirkekontoret eller i en av kirkene våre 
om du ønsker det. Tlf.nr finner du foran 
i Kirkebladet.

Ruth Kari Sørumshagen

en viktig tid – et viktig vaLgdiakOni Og sLekters gang

Gran kirkelige fellesråd: Leder Knut Lehre · Tlf. 901 11 095 · Mail: knut@nysetvegen.com 

dØPte    
Nikolaikirken:
Ea Høibak Nyquist-Andersen
Jacob Leander Natvig
Vilma Paulsrud Jensen
Eline Gulheim Brokerud

Nes kirke:
Vilde Bølviken Haugerud
Lukas Suvdal Hansen
Eline Mathea Berg Skari

Moen kirke:  
Ellen Johanne Synstad
Julian Bakken Grime
Mileah Stensrud Warvik

JOrdFeStede 
Nikolaikirken:
Bjørg Marit Werner
Elinor Ekeren

Grymyr kirke:
Odvar Hansen
Sofie Haga

Tingelstad kirke:
Marit Pauline Tvindesæter Sveen
Bjarne Kanten
Birgit Marianne Helgaker
Sigrid Staxrud

Nes kirke:
Jon Thomle
Johannes Sangnæs

Moen kirke:  
Else Marie Sørvang
Karen Reinsborg
Harry Nilsen Kjexrud

Ål kirke:
Helene Bertha Aaserud
Randi Håkonsløkken
Marie Kvernstad
Finn Holter

Gran/Tingelstad sokn 
GRYMYR KIRKE
SØN 13. MAI kl. 11.00:
Julie Bjørlien 
Helge Wirstad Dynna 
Lars Martin Haugtvedt 
Lene Marie Jensen 
Ola Mikal Solbakken 
Sander Solbakken 
Torill Kristine Fevolden Skute 
Karen Wirstad Støen 
Henrik Henriksen Aaserud 
Tobias Henriksen Aaserud

TINGELSTAD KIRKE
SØN 20. MAI kl. 11.00:
Emma Helene Bendiksen
Vilde Skjaker Borgli
Elise Engesvoll
Eliza Haga
Amalie Hole-Stenerud
Hans Jacob Hvinden-Haug 
    Jacobsen
Bjørn Anders Kværn
Henriette Marie Josefine 
    Nymoen Lillestøl
Magnus Lismoen
Christian Lysenstøen
Line Mathisen
Harald Nilsen-Gustavsen
Kevin Nordli-Henriksen
Thomas Nordli-Henriksen
Marcus Nystuen-Kristiansen
Magnus Rødstøl
Geir Magnus Løvbrøtte 
    Simensen
Charlotte Skogstad
Hans Christian Tøfte
Ida Rosseland Wien

NIKOLAIKIRKEN
SØN 10. JUNI kl. 11.00:
Birk Granseth Bjelland
Annbjørg Briskelund
Karina Briskelund
Vetle Bulling 
Anna Eun Dihle Dyrud
Andrea Koller Hagen
Jens Næss Jacobsen
Oline Næss
Ida Marie Kjellman 
    Stubberud
Victoria Dammen Wien
Vegar Aaserud

NIKOLAIKIRKEN
SØN 10.JUNI kl. 13.00:
Sandra Johansen Antonsen 
Mari Hvattum Cheetham 
Karen Skeie Gamkinn
Amalie Raknerud Holen
Amy Ramona Jogerud
Erling Jacob Næss
Sverre Jacob Næss
Andrine Rustad Raknerud
Andreas Svevnerud
Kasper Thorsbakken
Maren Vik

Moen/Ål sokn 
ÅL KIRKE
LØR 26. MAI kl. 12.00:
Kjetil Gisleberg
Oda Hval
Ida Linnerud Høisveen
Jakob Gillebo Linstad
Vilde Olerud Martinsen
Christian Meland
Daniel André Melgård
Marcus Fodnes Myrstuen
Sondre Sjøvik
Herman Lehre Tønnesen
Lars Kristian Ødegård
Caitlin Hærum Østby

ÅL KIRKE
SØN 27. MAI:
Karen Elise Alm
Sigurd Bergsrud
Vilde Morstad Engeli
Andreas Gutevall
Mari Overn Hvaleby
Kristin Jensen
Fredrik Kjensberg
Syver Klophus
Jakob Kolstad
Julie Marie Wille Lund
Maria Martinsen
Anders Maurtvedt
Martine Mjør-Ødegaard
Tobias Kolkinn Nerland
Liv Ingeborg Nordengen
Petter Vestby Olsen
Andreas Pedersen
Lise Maria Pedersen
Kristoffer Kristiansen 
    Ringheim
Torgrim Westhagen Sandmo
Jonas Stensli
Elisabeth Grøndahl Tangen
Johannes Grini Tingelstad

MOEN KIRKE
LØR 9. JUNI kl. 12.00:
Ole Marius Arvesen
Ola Ulven Bjerke-Egge
Ole Anders Granlund Egge
Alexander Fredheim
Tim Sebastian Baier Hofoss
Ingeborg Alm Holterbakken
Tina Eline Krok
Hanna Nybakken
Victoria Petersbakken
Marthe Schjerven Rian
Ronja Johansen Solberg
Hedda Sofie Holter Steinset
Mina Sørbråten
Vemund Wøien

MOEN KIRKE
SØN 10. JUNI:
Jenny Grønli Amundsen
Una Bekkelund Bekken
Noah Dahlstrøm-Helland
Benedicte Hagen Ekeberg
Gaute Nilsen Felberg
Marius Bjørnstad Holte
Daniel Maximilian Sørheim 
    Johnsen
Joakim Skarstad Johnsrud
Kim-Adrian Fjelstad Olsen
Astrid Rognstad
Kevin Smerud
Simen Solhaug
Maria Olafsen Sveen
Fernando Amandi 
    Svendsrud
Mia Karina Mortensen 
    Toresen
Tuva Vestby-Vardenær
Henriette Hammerud Woll
Isabel Åserud

Bjoneroa sokn 
SØRUM KIRKE
SØN 10. JUNI: 
Madeleine Rebelle Wold  
    Akslen
Andrine Olsen
Guro Sagengen
Jørgen Sevaldrud
Sander Kjerland Slette
Gina Kristine Sollien
Anna Nordraak Sørli
Ramona Eidem Tala
Mathilda Lien Vestland

Brandbu sokn 
NES KIRKE
SØN 26. AUGUST:
Lisa Sol Løvhaug Bjørgen
Eira Lønnum Brouwer 
Nora Kristine Egge
Oda Ying Bjerke-Egge 
Margrethe Hellum Grønberg
Hedda Blokhus 
    Haakenstadbråten
Dina Berg Halvorsen
Mathilde Jenserud
Victoria Egge Karlsen
Anne Karin Karlsson
Filip Ivar Kleppe-Nordh
Jonas Ensrud Larsen
Jonas Monsen
Ingrid Nymoen
Linn Camilla Petersbakken
Sander Rognlid
Elias Sandberg
Julie Persdatter Sangnæs
Nora Gustavsen Aas

i kirken i Gran  

Konfirmasjonsdatoer 2019 
12. mai  Grymyr kirke 
19. mai Tingelstad kirke 
25.-26. mai Ål kirke 
1.-2. juni Moen kirke 
2. juni  Nikolaikirken
   Sørum kirke
25. august  Nes kirke 

Info. om påmelding med mer blir sendt ut ved 
skolestart i august. 
Les mer på www.gran.kirken.no 

Er det noen vits i å snakke om det?...
           

Slekters gang

vinje-jubileet 2018 i Gran 
Utdrag fra jubileumsprogrammet for 200-årsjubileet for aasmund Olavsson vinje (1818-1870). 

torsdag 17. mai 2018 kl. 09.00 
Minnestund 200 år etter A.O. Vinje sin fødsel med minnetale av direktør Ottar Grepstad. 
Mannskoret KK. Arr.: Hadeland dialekt- og mållag 
Kl. 10.45 Vinje og nasjonalromantikken. Tradisjonell konsert i Nikolaikirken 
med Mannskoret KK. Arr.: Mannskoret KK 

laurdag 02. juni 2018 kl. 10.00 – 13.30 
Vinjevandring på Pilegrimsleia sin dag  Vandring fra Røykenvik til Granavollen med diktlesing og song. Høvelige stopp. 
Se annonse i Hadeland. Arr.: Kirken i Gran, Pilegrimssenter Granavollen og Pilegrimsfellesskapet RiHaTo 

Diakoni
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babYSaNG 
Uke 11-19: Hver mandag fra 12. 
mars i Moen kirkestue. Nærmere info 
og påmelding ved Line Børresen tlf. 
474 56 688, ungtro@gran.kirken.no 

barNeKlUbbeN i MOeN  
KirKeStUe 
Annenhver torsdag kl. 18.00-19.30 
(partallsuker). Alder: Fra 0 år og opp-
over. Sang, utlodning til Redd Barna, 
kveldsmat mm. Kontakt: Lise Holter 
Bålerud tlf. 951 01 416. 

bJONerOa – KOrMiX  
Alder: Fra 1.-10. trinn. Øvelse tors-
dager kl. 14.00-15.30 i Sørum kirke. 
Kontakt: Kantor Marit tlf. 995 87 373.

braNdbU barNe- og UNG-
dOMSKaNtOri (POPKOrN)  
Alder: Fra 1.-3. trinn øver hver ons-
dag fra kl. 17.00, også øver 4.-10. 
trinn hver onsdag fra kl. 18.00 i  Nes 
kirkestue. Velkommen til alle skole-
barn i hele Gran kommune! Kontakt: 
Marit Wesenberg tlf. 995 87 373.

GraNSPeiderNe 
Annenhver torsdag kl. 18.00 på 
Nordtangen. Målgruppe 6.-10. trinn. 
Friluftsliv, bål og fellesskap. Gran 
KFUK-KFUM-speidere, Knut Erling 
Moksnes tlf. 997 44 497,
halteulv@yahoo.no

KriK HadelaNd 
Jaren skole torsdager kl. 20.00-22.00 
... for deg over 13 år som liker å 
svette og bli sliten. Innebandy og fot-
ball m.m. I tillegg til ukentlig trening 
arrangeres det bl.a. også nattcuper, 
ungdomsgudstjenester, bowling, 
sommerfestivaler. Kontakt: Dan Alek-
sander Edvardsen tlf. 408 88 218. 
Facebook: Krik Hadeland.

HvilePUlS 
Moen kirke kl.19.00. Suppe i kirke-
stua kl. 18.00. En samling med tid til 
ettertanke … første onsdag i mnd til 
og med juni. Kontakt: Diakon Ruth 
Kari Sørumshagen tlf. 464 25 018/
Hilde M. Lunde tlf. 970 27 978.

vaFFeltreFF’N JareN 
Sted: Rådhusvegen 1, hver tirsdag 
15.00-17.00. Kontakt: Diakon Ruth 
Kari tlf. 464 25 018.

MiSJONSFOreNiNGer og 
KirKeriNGer/-FOreNiNGer 
De som ønsker å være med i en mis-
jonsforening eller kirkering/-forening, 
kan få nærmere informasjon ved en 
av diakonene, Ruth Kari Sørumsha-
gen tlf. 464 25 018, rs352@kirken.no 
eller Hilde Myklebust Lunde 
tlf. 970 27 978, hl548@kirken.no

FOrMiddaGS-/eldretreFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
brandbu og røykenvik formid-
dagstreff: Siste onsdag i mnd kl. 
12.00 i Nes kirkestue til og med mai. 
Kontakt: Ruth Kari Sørumshagen
 tlf. 464 25 018.
Onsdagstreffet bjoneroa: 
På Eldresenteret annenhver onsdag 
kl. 11.00 i partallsuker. 
Kontakt: Marta Marie Jørgensen 
tlf. 61 33 49 19 / 975 79 700.

tingelstad formiddagstreff: 
Kommunehuset andre tirsdag i mnd. 
kl. 11.30-14.00. Kontakt: Aud Hilden, 
tlf. 958 08 709. 
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: Liv Sørums-
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351. 
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: Lars Wøien, 
tlf. 61 33 01 12.
blåkorsforeningen lysglimt: 
Velkommen til møter med sang, tale 
og innsamlig til prosjektaktiviteter. 
Kontaktperson: Åge Bjerke, tlf.  922 
86 091.

GratiS KirKeSKYSS 
Sanitetsforeningene i Gran sponser 
kirkeskyss og gir gratis drosje til 
gudstjeneste for de som har behov 
for skyss. For å komme på gudstje-
neste i den kirken som ligger nær-
mest, kan man bestille taxi gjennom 
drosjesentralen og be om at regnin-
gen sendes til sanitetsforeningen. 
Sentralen har oversikt over hvilken 
sanitetsforening som skal ha regnin-
gen. Spre gjerne denne informasjo-
nen videre!

faste aktiviteter

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre

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

granavolden.no

Gran Mannsmisjon er en forening i regi av NMS. De møtes en gang i måneden 
og i februar hadde de 7 medlemmene sitt møte hjemme hos Lars Vøien. Disse 
blide karene tar gjerne imot nye medlemmer, så om du er interessert kan du 
ta kontakt med leder Arne Haugestøl. Foto: S. Haugestøl. Tekst: U. Sveistrup.

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

tlf. 95 07 08 19 aksel@lygnalia.no

Tlf. 61 31 32 50

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

Illustrasjon: Ingela Peterson.

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving
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Kirkebladet
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Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, www.gran.kirken.no, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.

kirkekalender
25. mars – Palmesøndag. Matt 26,6-13
Moen kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Helland.
Nikolai  kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Sveistrup.

Onsdag 28. mars
Skjervum helse- og omsorgssenter kl. 12.00 
 Gudstjeneste m/nattverd. Bøe og Lunde.
 Kirkekaffe før gudstjenesten.

29. mars – Skjærtorsdag. Luk 22,14-23
Marka helse- og omsorgssenter kl. 11.00 
 Gudstjeneste m/nattverd. Magnus og 
 Sørumshagen. Kirkekaffe.
Nes  kl. 18.00 «Måltid og messe.» Magnus og 
 Sørumshagen.

30. mars – Langfredag. Joh 18,1-19,42
Kirketuftene på Grinaker Kl. 17.00 
 Korsvandring til Tingelstad kirke. 
Tingelstad kl. 18.00 Pasjonsgudstjeneste. Magnus.

1. april – Påskedag. Matt 28,1-10
Nikolai  kl. 06.00 Påskemorgengudstjeneste.   
 Sveistrup m.fl. Frokost i Kommunehuset.
Moen  kl. 08.30 Ottesang. Bøe.
 Frokost i Kirkestua. Ta med matkurv.
Tingelstad  kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Sveistrup.
Nes kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.

2. april – 2.påskedag. Luk 24,36-45
Grymyr  kl. 11.00 Gudstjeneste. Sveistrup.
Ål  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Sørum  kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.

8. april – 2.s. i påsketiden. Joh 21,15-19
Nikolai kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

15. april – 3.s. i påsketiden. Joh 10,1-10
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Tingelstad kl. 11.00 Familiegudstjeneste. 6-årsbok.   
 Sveistrup.

22. april – 4.s. i påsketiden. Joh 13,30-35
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar.  
 Sveistrup.
Ål  kl. 11.00 Familiegudstjeneste. 6-årsbok. Bøe.
Nes  kl. 11.00 Familiegudstjeneste. 6-årsbok. 
 Lys Våken. Magnus og Børresen.

Fredag 27. april
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste med nattverd.   
 Sveistrup og Nordengen.

29. april – 5.s i påsketiden. Luk 13,15-18
Nikolai  kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar.  
 Sveistrup.
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

Sørum  kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.

Tirsdag 1. mai – Luk 6,31-26
Huset, Brandbu kl. 10.00 Gudstjeneste. Bøe.

6. mai – 6. s. i påsketiden. Matt 7,7-12
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar.  
 Sveistrup.
Nes  kl. 11.00 Gudstjeneste. Almås.

Tirsdag 8. mai
Ål  kl. 11.00 Kveldsgudstjeneste. Konfirmantene  
 deltar. Bøe.

Torsdag 10. mai – Kristi Himmelfartsdag. Luk 24,46-53
Kirkedag på Granavollen. Se annonse i avisen.
Nikolai  kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.

13. mai - Søndag før pinse. Joh 3,16-21
Grymyr  kl. 11.00 Konfirmasjon. Sveistrup.
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

17. mai – Nasjonaldagen. Matt 22,17-22
Se eget program fra 17.maikomiteen som utsendes i posten.

20. mai – Pinsedag. Joh 14,15-21
Ål  kl. 11.00 Felles høytidsgudstjeneste. Bøe og  
 Magnus.
Tingelstad  kl. 11.00 Konfirmasjon. Sveistrup.

21. mai – 2.pinsedag. Joh 6,44-47
Sølvsberget  kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Sveistrup.   
 Brandbu Barne- og Ungdomskantori.

Fredag 25. mai
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Lunde.

Lørdag 26. mai
Ål  kl. 12.00 Konfirmasjon. Bøe.

27. mai – Treenighetssøndag. Luk 10,21-24
Ål  kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.
Sørum  kl. 17.00 Vårkveld. Konfirmantene deltar. 
 Magnus.

3. juni – 2. s. i treenighetstiden. Joh 3,26-30
Grymyr  kl. 11.00 Gudstjeneste. Ung Kirkesang.   
 Sveistrup.
Moen  kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfirmantene 
 deltar. Bøe.
Nes kl. 18.00 Vårkveld. Konfirmantene deltar. 
 Magnus.

Lørdag 9. juni
Moen kl. 12.00 Konfirmasjon. Bøe.

10. juni – 3. s. i treenighetstiden. Joh 1,35-51
Moen  kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.
Nikolai  kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Sveistrup.
Sørum  kl. 12.00 Konfirmasjon. Magnus.

Neste Kirkebladet kommer i juni!


