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Jeg tror på jordens forvandling
Av Anne-Lise Mellum

Valgets kval
  Av Elin Gravdal Øvrebotten

Forsidebilde: Halimo, 4 år, henter vann. Foto: Håvard bjelland, Kirkens Nødhjelp. 
Konfirmantene i bjonerjoa 2019. Foto: dagfinn Magnus

2019 er valgår. Det begynner vi å ane 
ut fra det vi leser og hører gjennom 
nyheter og media. Partilister begynner 
å bli klare og både gamle og nye navn 
dukker opp og vitner om folk som øn-
sker å gjøre en innsats for samfunnet 
og fellesskapet.

Som vi ser av en artikkel i dette 
Kirkebladet, så er planene også godt 
i gang for valg innenfor kirka. Det skal 
velges medlemmer til menighetsråd 
og til bispedømmeråd. Dette er råd 
som er med og former og drifter kirka 
vår både på lokalt og nasjonalt plan. 
Kirka er avhengig av at det er folk som 
sier seg villige til å bruke tid og krefter 
til å sitte i slike råd. Erfaringene viser 
at det ikke alltid er like lett å få ønsket 
antall navn på listene, mange har fulle 
nok timeplaner allerede, mens andre 
kan være redde for at de ikke evner 
å fylle de forpliktelsene som følger 
et slikt verv. Heldigvis er det slik at et 
menighetsråd fungerer best når det 
består av ulike personer med ulike 
egenskaper med hver sine sterke og 
svake sider. Det viktigste er at man har 
et ønske om at kirka man er knyttet 

til, skal bestå både som et godt bygg 
og som et viktig fellesskap for de som 
ønsker å høre til her.

Så derfor utfordres mange nå i disse 
dager til et engasjement. Si gjerne Ja, 
og tenk at dette er en måte jeg kan 
bidra på. Og om du ønsker å bli med i 
et menighetsråd, så bare vær frimodig 
og ta kontakt med kirkekontor eller 
menighetsråd og meld deg frivillig.

Det skrives mye om demokrati og 
styresett nå for tiden. Det at alle skal 
ha mulighet til både å være med og 
bestemme og ha mulighet for å bli valgt 
som myndighetsperson, er avgjørende 
for at landet vårt skal fortsette å være 
et fritt land hvor det er lov å mene og 
tro det som er rett for deg. Også kirka 
som organisasjon skal ta vare på disse 
verdiene, og det er av stor betydning 
at de som ønsker at kirka skal være en 
levende del av vårt samfunn, lar seg 
engasjere til innsats og medbestem-
melse. Så utfordringen dette året er 
å tørre å si ja til å stå på en liste, og 
ikke minst til å bruke stemmeretten ved 
kirkevalget i september.

DEN NORSKE KIRKE
Menighetene i Gran/Tingelstad,
Moen/Ål, Brandbu, Bjoneroa

Kan det noen gang mer bli vår i verden? Spørsmålet ble stilt i minus 40 kuldegrader i en blåkald janu-
armåned. Men våren kom også det året. Gang på gang viser det seg at livet fortsetter i en omskiftelig 
verden. Det er en ufattelig livskraft både i et frø og et menneskebarn.  
Vi mennesker har ikke alltid forvaltet kloden slik vi burde. Naturen har tatt skade, men fremdeles er det 
også mye å glede seg over. I utgangspunktet, da Gud i tidenes morgen hadde skapt verden, var alt 
svært godt. Salmedikteren forventer at Skaperen en gang vil forene himmel og jord i en høyere enhet 
som bare kan forklares gjennom språklige bilder.   
Det er Eyvind Skeie, født 1947, som har skrevet teksten til salmen Jeg tror på jordens forvandling. Eyvind 
Skeie er teolog, forfatter og salmedikter. Han har samarbeidet med komponisten Sigvald Tveit som har 
tonesatt denne salmen – og en rekke andre tekster av Eyvind Skeie.  Sigvald Tveit ble født i 1945 og 
døde nylig. Han var komponist og vitenskapsmann.  

Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted,
en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned,
en evighet av glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.

Tekst: Eyvind Skeie 1988, Melodi: Sigvald Tveit 1968, NORSK SALMEBOK 899

Hei kjære lesere av kjørkebladet i 
Gran. Jeg heter Daniel Håkegård, og 
er den nye presten hos dere på Ha-
deland, blant hester, sauer, kyr, store 
epletrær, og grønnkledde åser, eller 
rimfrosne trær, hjemme på Granavol-
len, nå vinterstid. Jeg savner lyden 
av rautende kyr, og alle luktene som 
kjentes, i september, da jeg og kona 
flytta hit. Jeg lengter etter sommeren, 
kveldssol, vakringer fra abbor eller ør-
ret. Ja, «løfterik er tonen i et fiskevak», 
sier Erik Bye. Og det er kanskje fordi at 
ørreten holder det den lover. Blant oss 
mennesker opplever vi tomme løfter. 
Men et fiskevak om sommeren er ikke 
et tomt løfte. Nei, det er et løfte om rosa 
fisk på tallerkenen. Det er bare opp til 
deg: om DU klarer å lure fisken. For 
det er vi mennesker som er luringer, og 
naturen ljuger ikke. Når sommersola 
kommer kan ikke plantene late som om 
de ikke vil gro. De gror. De må gro, og 
vi er nå inne i den tida i kirkeåret da vi 

også må gro. I Nikolaikjørka, i Sørum, 
og i alle de andre kjørkene henger det 
grønne duker, og vi presta kler oss i 
grønt. Grønt symboliserer vekst, «men 
hvordan i alle dager skal man vokse?» 

Jeg er kanskje en merkelig skrue, 
for jeg har en meget sterk lengsel i 
meg. Helt fra jeg var barn har jeg levd 
i den. Lengsel etter å vite hva som 
ligger utafor verdensrommet. Lengsel 
etter evig liv og fred i verden. Bibelen 
bruker disse bildene om hvordan det 
vil bli i himmelen, der freden råder:

«Da skal ulven bo sammen med 
lammet og leoparden legge seg hos 
kjeet. Kalv og ungløve beite sammen 
mens en smågutt gjeter dem. Ku og 
bjørn skal beite, ungene deres legge 
seg sammen, og løven skal ete halm 
som oksen. Spedbarnet skal leke ved 
slangens hule og barnet strekke hån-
den ut mot ormebolet.» 

Denne tida er ikke langt borte; det 
er bare vi som er langt borte fra den. 

Det er tid for å si «både-og». 
  Daniel Håkegård, 

sokneprest Gran/Tingelstad 

Andakt

Foto: Inger S. Haug.

Barneklubben i Moen kirkestue har 
startet opp igjen på nyåret og på første 
samling var det hele 11 barn og 10 
voksne. – Hver gang starter vi med 
sang også trommer vi alle navnene, 
for alle skal bli sett. Sangen og en liten 
bibelfortelling står sentralt, for de gir 
en god tilnærming til troen. Vi bruker 
også en liten skattekiste der vi legger 
en ting som kan knyttes til bibelfortel-
lingen. Det gjør det mer spennende 
og vi får til en fin samtale rundt fortel-
lingen, forteller Karin prest. Også er 
det utlodning og vi samler inn penger 
til et prosjekt for utsatte barn i India. 
En formingsaktivitet blir det også tid 
til før kveldsmaten.

Det at så mange voksne er med og 
synger og ordner til kveldsmaten, ska-
per jo også et ekstra godt miljø. Lise 
Holter Bålerud og Anne Okkenhaug 

Bentsen er motorene i klubben, og i 
tillegg er det seks medhjelpere som 
skifter på å arrangere de populære 
samlingene (mer info side 15). 

Tekst: Inger Stensrud Haug/
foto Karin H. Bøe

Har plass til enda flere! 

Lise Holter Bålerud har samling for 
store og små med skattekista i fokus.  
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HVILEPULS HVILEPULS

Hvilepuls er hjertets laveste 
slagfrekvens i hvile, ifølge Go-
ogle. Når vi har hvilepuls, kan 
vi ikke være opptatt av å pre-
stere noe som helst. Kroppen 
faller til ro, og tankene slutter å 
arbeide med alt vi burde gjøre. 

Diakonene har skapt et tilbud i Moen 
kirke som kalles Hvilepuls. Navnet 
er nok inspirert av våre rolige puls-
slag når vi er i hvile. Trygghet i tro 
skaper også hvile, og er noe av det 
diakonene forsøker å formidle. Mens 
kirkegjengerne lener seg tilbake, gir 
opplegget og innholdet i Hvilepuls ro i 
sinn og tanker.  

Freden senker seg idet deltakerne 
kommer inn i kirken. Programmet 
består av musikk, sang, tekster og 
refleksjoner. Kirkegjengerne kan delta 
i sang og bønn eller bare sitte stille og 
lytte. De som ønsker det, kan tenne lys. 
Det er også mulig å skrive ned bøn-
neemner og legge dem i ei krukke. Så 
løftes krukka fram for Gud i bønn. Etter 
samlingen blir de uleste bønnelappene 
tilintetgjort.

I vår oppjagede tid er det en del 
mennesker som setter pris på disse ro-
lige kveldene i den lune kirken i Moen. 
Kirkebladet ba derfor diakon Ruth Kari 

Et stille tilbud for alle! 
  Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Vårhalvåret 2019
6. mars  
Kl. 19.00 Vi deltar på Askeonsdagsgudstjeneste i Nes kirke

3. april  
Kl. 18.00 Suppe i kirkestua.  
Kl. 19.00 Hvilepuls i fastetid i Moen kirke

8. mai  
Kl. 18.00 Suppe i kirkestua.  
Kl. 19.00  «Hjälp mig då att vila tryggt och stilla». Lina Sandell-kveld  

med Randi Løchsen og Jan Erik Guldbrandssen i Moen kirke

5. juni  
Kl. 18.00 Suppe i kirkestua.  
Kl. 19.00 Hvilepuls med kraft fra det høye

Hanne Pigstad:
– Hvilepuls er et veldig godt tiltak som 
gir et pusterom i hverdagen. Det er et 
lavterskeltilbud der folk kan komme 
og sette seg ned. Sang er det jeg kan 
bidra med for å formidle tro og håp. Det 
er godt å synge i Moen kirke.
 – Sangen gir ro og en følelse av å få 
et løft.
– Det gir et budskap om nåde og om 
å hvile i Gudstro.
– Jeg synger i Gladsang på Trivsels-
huset, i menigheter, på sangkaféer 
og i kirker.
 – Jeg er takknemlig for å få lov til å 
synge og ønsker at flere vil delta på 
Hvilepuls.

Til slutt avrundet Hanne med å si at 
hun setter pris på de menneskene som 
hun igjen og igjen møter på Hvilepuls.

eli tove Myrdal
- Bare navnet ga meg umiddelbart øn-
ske om å delta; jeg trengte å kjenne på 
«hvilepuls» for min egen del, og håper 
å bidra til det hos andre.
- Håp, glede, trøst, hvile.
- Et godt sted å være, i stillhet eller 
ved å delta i det som skjer. Et avbrekk 
i en travel hverdag. Tid for ettertanke.
- Jeg synger i Lunner Kammerkor og 
i Kor-90, og også på formiddagstreff 

eller i begravelser når jeg får til det i 
forhold til jobben min.

Eli Tove sa til slutt at hun synes 
det er veldig koselig å bli spurt om å 
synge på tilstelninger i menigheten, 
som Hvilepuls. 

Geir og Morten iversrud 
og Magne lynne
All sang på Hvilepuls akkompagneres 
av brødrene Iversrud. Geir Iversrud 
spiller piano og Morten bassgitar. Et-
ter direkte spørsmål sa Morten at han 
håpet musikken kunne være til glede 
for andre og om mulig føre til tro. Han 
syntes hvilepulssamlingene var litt mer 

Hanne Pigstad.

Eli Tove Myrdal synger akkompagnert av Morten Iversrud på bassgitar og Geir Iversrud på piano.

Ruth Kari Sørumshagen ved lysgloben 
i Moen kirke under Hvilepuls.

Sørumshagen fortelle om intensjonene 
bak Hvilepuls.

Ruth Kari måtte tenke tilbake i tid, 
og sa at diakonene ønsket å lage en 
enkel samling som ikke var bundet 
av faste opplegg. Folk skulle kunne 
komme på Hvilepuls uansett kirke-
lig og kulturell bakgrunn, de skulle 
kunne senke skuldrene og være seg 
selv. Opplegget i kirken skulle være 
så enkelt at også utøverne kunne ha 
hvilepuls. Og akkurat slik har Hvilepuls 
blitt – en samling der roen og tilhørig-
heten er viktigere enn prestasjonene. 

Før kirkebesøket skulle det være tilbud 
om et fellesskapsmåltid i kirkestua der 
folk kunne prate uformelt sammen 
en times tid før kirkeklokkene ønsket 
velkommen til kirken.

I tillegg til kirkens ansatte er det 
flere frivillige som er med på å gjøre 
Hvilepuls til et godt tilbud. Sangere 
og musikere gir verdifulle bidrag både 
for troen og tanken. Hanne Pigstad 
og Eli Tove Myrdal skifter på å synge 
på Hvilepuls. De er gode solosangere 
begge to, men de er også velvillig med 
og styrker allsangen. 

uformelle enn en del andre arrange-
menter, og dermed var det enklere å 
senke skuldrene og finne hvilepulsen. 
I tillegg spiller brødrene på gladsang-
kvelder på Trivselshuset i Brandbu 
og i flere andre sammenhenger.                                                                                                               
Magne Lynne spiller trompet og også 
han bidrar en del på samlingene i 
Moen.

Det er roen i ord og toner som gjør 
Hvilepuls til det tilbudet folk søker for 
å finne fred. Tilhørerne kommer og tar 
imot et budskap om å hvile i troen på 
Gud. Gode sangere og musikere gir 
tilhørerne et kristent og kulturelt løft.

Kvilestein
Vi treng ein plass som er vår!
Eit rom vi kan lukka augo 
og finna 
tilbake til når livet krev.
Ein kvilestein, 
ei elvebreidd, eit fjell
eller ei famn.
Noko som alltid vil forbli vårt
fordi vi eingong var der.
 Bente Bratlund Mæland

Fast sang på Hvilepuls:
Gud er din hvile, 
Kristus din styrke,
Ånden er nær 
som en trofast venn.
Herren har hørt deg, 
nådig berørt deg,
Herren vil reise deg 
opp igjen.

NoS 459

Kirkebladet har stilt sangerne noen spørsmål.
–  Hvorfor er du villig til å synge på Hvilepuls i Moen kirke?
–  Hva ønsker du å fomidle gjennom sangen?
– Har du noen tanker om Hvilepuls?
–  Du synger i flere andre sammehenger også. Hvilke?
– Er det noe mer du ønsker å si?
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tema for Kirkens Nødhjelps  
årlige fasteaksjon handler om 
deres arbeid med vann og 
sanitær i utsatte områder om-
kring i verden. Konfirmantene 
står sentralt i aksjonen og i 
Gran banker de på døra di med 
bøsser, tirsdag 9. april.

liten gutt, stort hjerte
- Jeg ønsker å bli hjelpearbeider, fordi 
jeg vil gi folk mat og vann. Og baller til 
barna slik at de kan leke og ha det gøy, 
sier Jama Abbiwelli Adan (8).

Han kommer springende mot oss. 
I blå skjorte og med bøker under ar-
men. Timen med undervisning på den 
lokale skolen er akkurat over for i dag. 
Og før han og kompisene som vanlig 
danner to fotballag og spiller så den 
tørre sanden hvirvler rundt de ivrige 
og høylytte guttene, setter han seg 
ned sammen med oss. Historien vi får 
høre er dessverre alt annet enn unik:

Eldst av en søskenflokk på fire 
jenter og to gutter. Fire års sammen-
hengende tørke tok livet av alle dyrene 
de eide - og det enkle, men gode no-
madelivet familien en gang hadde. En 
håpløs og livstruende situasjon som 
brakte dem hit til flyktningleiren Jilab 
3 ved byen Garowe. I den ene av tre 
leire som tilsammen huser mer enn 
35.000 mennesker, som alle får rent 
og trygt vann fra Kirkens Nødhjelp. Her 
bor alle åtte nå i et fillete, men likevel 
velstelt telt. 

Nye venner
- Vi hadde mistet nesten alle dyrene 
våre, og visste ikke hva vi skulle gjøre. 
En dag sa far at vi måtte flytte – for 
ellers ville vi også dø. Jeg lurte på 
hvordan det ville bli, og om jeg ville få 
noen nye venner. Og det fikk jeg, sier 
Jama og smiler.  Jeg er mest sammen 
med de andre guttene på skolen, og 
det morsomste er når vi spiller fotball, 
«Fotballen» de spiller med er en slitt 
tennisball, uten at det ser ut til å legge 
noen demper på verken innsats eller 
begeistring. 

Som eldstemann har åtteåringen 
imidlertid plikter langt utover fotball-
banen. Hver eneste dag hjelper han 
til med å hente vann, lage mat, vaske 
klær og holde det ryddig og rent i og 
rundt teltet – som er satt sammen av 
ulike tepper og små tøybiter.

Må hjelpe
De internt fordrevne er Somalias aller 
mest sårbare. I en befolkning som er 
godt vant med tørkeperioder, men ikke 
med at de varer flere år i strekk. Uten 
en stortstilt nasjonal, og ikke minst in-
ternasjonal nødhjelpsinnsats fra FN og 
organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, 
kunne bildet vært like mørkt som for sju 
år siden, da mer enn en kvart million 
mennesker bukket under. I hovedsak 
barn, syke og gamle.  

I slike kriser er det slående å opp-
leve det store samholdet og støtten folk 
viser hverandre. Nye naboer, venner, 
og innad i de mange storfamiliene i de 
mange leirene.   

Vil hjelpe andre
- Jeg hjelper til mye, men det må jeg 
jo. Alle må hjelpe til, sier Jama og gnir 
svette av et ansikt som bærer preg av 
flere og tretti grader, voldsom vind og 
rødlig sand som klistrer seg fast. At han 
er såpass pliktoppfyllende og hjelpsom 
hjemme, synes å stikke dypt hos ham.

- Når jeg blir stor har jeg lyst å bli 
hjelpearbeider, fordi jeg vil gi folk mat 
og vann. Og baller til barna slik at de 
kan leke og ha det gøy. Her vi bor nå 
får vi jo hjelp, og det er en sånn jobb 
jeg vil ha.

avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Jama og andre skal få rent vann 
trengs det hjelp fra mange norske frivil-
lige. Folk som ikke er på flukt, men som 
i likhet med Jama har et engasjement 
og et ønske om å hjelpe mennesker i 
en svært krevende situasjon.  Hvert år 
er tusenvis av frivillige med på å samle 
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid 

gjennom Fasteaksjonen. 
Det er nettopp disse pengene som 

gjorde det mulig å levere rent og trygt 
vann i Somalia. For Jama og tusener 
av andre flyktninger har dette vært 
livsviktig hjelp.

tema for Fasteaksjonen 
844 millioner mennesker mangler 
tilgang til rent vann. Også i år skal 
frivillige over hele Norge være med 
på å samle inn penger til brønnboring, 
latrinebygging og andre tiltak som red-
der liv rundt om i verden. 

Konfirmantene samler inn penger 
Konfirmantene er viktige bøssebæ-
rere, og det gjelder i Gran også. I år blir 
det felles kickoff for årets konfirmanter 
fra alle fire sokn i Tingelstad kirke, 
tirsdag 2. april. Deretter er det ut med 
bøsser i hele kommunen på ettermid-
dagen tirsdag 9. april.  

Tekst bearbeidet ved Inger S. Haug

kIRkEVaLGEt 2019 faStEakSjonEn 7.-9. aPRIL

Samtidig med årets kommune-
valg, skal det i september av-
holdes kirkevalg i alle landets 
menigheter. Nå arbeides det på 
høygir for å fylle alle valglister 
med frivillige som kan tenke 
seg å være med på en innsats 
for fellesskap og kirke. det er 
lite som gjør seg selv her i ver-
den, og også kirke og menighet 
er avhegig av at noen trår til og 
bidrar med egne tanker, erfarin-
ger og forslag til løsninger. 

I kirka skal det være rom for alle, et 
stort rom hvor det er høyt under taket. 
Kirka er bygget på gode tradisjoner, 
samtidig som folk som går der har hatt 
ulike veier til tro og ulike meninger om 
hvor veien vider skal gå. 

De fleste vet mye om kirka og det 
som skjer der; gudstjenester, omsorg 
for utsatte mennesker, dåp og trosopp-
læring, diakonalt arbeid, konfirmasjon 
og ungdomsarbeid, kor og kirkemu-
sikk og aktiviteter for barn. Det er et 
mangfold av tilbud - og behov for et 
mangfold av engasjerte mennesker. 
Kirka bygger fellesskap. Derfor er opp-
fordringen nå; Vær med og ta ansvar 
for fellesskapet og for kirka di.

to valg
Ved årets kirkevalg skjer det to parallel-
le valg. Det ene er menighetsrådsvalg 
som er et råd bestående av folk fra den 
enkelte lokale menighet. Det andre 
valget skjer til bispedømmerådet som 
i vårt tilfelle er Hamar bispedømme og 
består av Oppland og Hedmark fylker. 

Ved kirkevalget kan du stemme 
på kandidater til menighetsråd og til 
bispedømmeråd.

Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet. Som medlem i menighets-
rådet kan du ha stor innflytelse på de 
lokale oppgavene og utfordringene i 
kirka di, og du kan selv fremme saker 
du tror på. Menighetsrådets og bispe-
dømmerådets arbeid spenner som 
nevnt over mange temaer, også slik 
som miljø og rettferdighet og økono-
miforvaltning.

I hvert av de elleve bispedømmene 
i landet vårt er det et bispedømmeråd. 

Bispedømmerådet ansetter prester 
og enkelte andre ansatte i kirken. 
Medlemmene av bispedømmerådet 
er også medlemmer av Kirkemøtet, 
det høyeste organet i Den norske kirke. 

En nominasjonskomité som me-
nighetsrådet oppnevner, søker rundt i 
bygda etter kandidater til menighets-
rådsvalget. Til bispedømmerådsvalget 
blir det også nedsatt en nominasjons-
komité som lager en kandidatliste for 
det valget. 

Som ved forrige kirkevalg er det 
også til høsten mulighet for å stille 
egen liste, dette gjelder både for 
menighetsråds- og bispedømmeråds-
valget. Fristen for å innlevere lister av 
ulike slag er 30. april kl. 12.00.

litt mer om menighetsrådet
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet. Som medlem i menighets-
rådet kan du ha stor innflytelse på de 
lokale oppgavene og utfordringene i 
din kirke. Menighetsrådet har en repre-
sentant i kirkelig fellesråd i kommunen. 
Kirkelig fellesråd tar seg av administra-
tive og økonomiske oppgaver på vegne 
av soknene. Fellesrådet skal fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene 
og ivareta soknenes interesser i for-
hold til kommunen.

Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i 
halvåret. Medlemmene velges for fire 
år. En undersøkelse blant menighets-
rådsmedlemmer viste at et stort flertall 
trives og opplever det som meningsfylt 
å være med i menighetsrådet. 85 pro-
sent synes vervet er mer eller like til-
fredsstillende som de hadde forventet. 

På vår oppfordring om å avrunde 
dette innlegget om kirkevalget, sier 
prosten vår, Kirsten Almås; «Menig-
hetsrådenes arbeid er et arbeid som 
tar vare på arven vi har mellom oss, 
og gir den videre til neste generasjon. 
Derfor er det viktig å sitte i menighets-
råd, og det er viktig at så mange som 
mulig av oss en gang i livet er med på 
å forme og tenke hvordan kirkens liv 
skal være her hvor vi bor. 

Når du deltar i valget, gir du støtte til 
de som har tatt på seg dette ansvaret 
for en periode. Gjennom valget kan du 
påvirke hvem som skal ha ansvar, og 
hvilken vei kirka skal ha videre.»

Vil du være med å påvirke kirkene i Gran?
Tekst: Knut Bøe, foto: Inger S. Haug

Prost Kirsten Almås. 

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

•  I menighetsrådsvalget 2015 stemte på landsbasis 15,7 % 
- eller 488 655 stemmer (16,7 % stemte ved kirkevalget 
totalt). 

•  I menighetsrådsvalget 2011 stemte 13,4 % av  
stemmeberettigede. 

•  3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved  
kirkevalget .

Konfirmantene går foran!

dU KaN bidra
Gi ditt bidrag når konfirmantene 
kommer og banker på døra di tirs-
dag 9. april – enten rett i bøssen 
eller på Vipps.
Gi en valgfri gave med Vipps: Gå 
inn på «Kjøp og betal» og send ditt 
bidrag på 2426.
Gi en gave på SMS: 
Send kodeord 
VANN til 2426
(kr 200,- 
belastes  
telefonregningen 
din).
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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
28. oktober 2018 - 20. januar 2019

NMS-prosjekt, Thailand kr  8.068,-
Barne- og ungdomsarb. kr  1.166,-
Kirkens Nødhjelp kr  7.269,-
Menighetsarbeidet kr  2.540,-
i alt takkes det for kr 19.043,-

Ofringer i Gran/tingelstad 
menighet
28. oktober 2018 - 20. januar 2019

NMS-prosjekt, Thailand  kr 1.975,-
Konfirmantarbeidet kr 1.936,-
Stefanusalliansen kr  3.736,-
Barne- og ungdomsarb. kr  3.409,-
Kirkens Nødhjelp kr 15.460,-
Menighetsarbeidet kr  7.336,-
Kirkens SOS  kr  1.085,-
Sjømannskirken  kr  1.512,-
i alt takkes det for kr 36.449,-

Ofringer i bjoneroa menighet
28. oktober 2018 - 20. januar 2019

Barne- og ungdomsarb. kr      971,-
Kirkens Nødhjelp kr   3.589,-
Diakoniarbeidet  kr      600,-
i alt takkes det for kr   5.160,-

takk for båregave
Gran/Tingelstad menighetsråd 

takker for gaven som ble gitt til ny 
lysglobe i Grymyr kirke ved 

Gunbjørg lomsdalens gravferd. 

takk for båregave
Vestre Tingelstad 

sanitetsforening takker for 
gaven som ble gitt ved 

astrid Otilie Wendts gravferd.

Ved inngangen til Tingelstad kirkegård 
har det stått to svære trær av hybriden 
parklind, en art som ikke hører naturlig til 
i Norge. Trærne var både tilårskomne og 
så omfangsrike at de dekket for innsynet 
til kirka. De ble hogget i midten av januar, 
i tillegg ble det felt to parklind som sto 
mot vest. Nå er det bare to meters stub-
ber igjen og disse vil bli sagd helt ned.

Hvert år utpå sommeren har det lig-
get strødd et stort antall døde humler 
under disse lindetrærne. Flere av oss 
har trodd at humledøden er forårsaket 

av at humlene ikke tåler nektaren og 
pollen fra den blomstrende parklinden, 
men det er nok flere årsaker. Det kan 
skyldes en duft som lokker humlene til 
å tro at det er igjen nektar, noe det ikke 
er også dør de av sult og utmattelse. 
Eller de går i «lindefella», som betyr at 
humlene oppsøker de fristende linde-
trærne og der venter kjøttmeisene på 
sitt næringsrike bytte. Også er det så 
enkelt at humlene dør en naturlig død 
pga. alderdom. (Kilde: Humleskolen, 
«Lindefella» 2018).

Tingelstadkonfirmantene 2019 har ordet
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

I forrige nummer av Kirkebladet pre-
senterte vi konfirmanter i Grymyr- og 
Nikolaikirken, så denne gangen kom-
mer konfirmantene i Tingelstad kirke i 
fokus. Konfirmantene har nå kommet 
halvveis i konfirmanttiden, og det er 
interessant å la de unge selv få ordet. 
De svarte velvillig på flere tankevek-
kende spørsmål:
Hva har det vært mest interessant å 
arbeide med i konfirmantundervis-
ningen så langt?
– å snakke om himmel og helvete
– å synge salmer
– å lære at Jesus er Gud.
Hva har du lyst til å lære (mer) om i 
konfirmantundervisningen?                                               
– Den hellige ånd
– historien bak kristendommen
– hvordan Jesus levde.
Hvorfor har du valgt kirkelig konfir-
masjon og ikke borgerlig?
– fordi jeg ble døpt
–  fordi jeg ikke er døpt, og skal døpes 

før konfirmasjonen
–  fordi konfirmasjon betyr at man er 

enig i at man tror
– fordi jeg tror halvveis på Gud
– fordi det er kristelig

–  fordi det bare er kristelig konfirma-
sjon i familien

– fordi det er en koselig tradisjon
–  for å være med på Hekta (red.: Årlig 

konfirmantleir). 
Hvordan ser Gud ut?
– det er vanskelig å beskrive
– Gud er ikke et menneske
–  vi er skapt i Guds bilde, og hvis vi 

tenker oss Gud som menneske, 

tenker vi ikke   hudfarge
– Gud på en sky under regnbuen
–  som et hvitt rike, noe lyst og strå-

lende
–  kanskje Gud står bak «big bang» 

(begynnelsen på alt).
Kirkebladet takker konfirmantene for 
å dele sine tanker med leserne og 
ønsker de unge en fin og givende 
konfirmanttid.

Fra venstre sitter Jorunn Barvik Molstad, Mads Hammerstad, Anna Rebeca 
Kvande, Frida Johansen og Karoline Nordengen. 

Parklindtrærne ved Tingelstad kirkegård i blomst og hugget ned. 
Tekst og foto: Inger S. Haug.

Parklindtrærne ved Tingelstad hogget
Menighetsrådet i Bjoneroa vedtok i 
2017 å anskaffe et prosesjonskors til 
bruk i gudstjenestene i Sørum kirke. 
Korset skal brukes til å lede prose-

sjoner ved gudstjenestens åpning/
avslutning og ved evangelielesning. 
Sokneprest Magnus fant et pent og 
enkelt messingkors hos kirkeutstyrs-
firmaet SavileRow. Dette ble etter 
søknad til biskopen vedtatt innkjøpt. 
Finansieringen av korset er et lite un-
der i seg selv. Ved Gudbrand Sørums 
begravelse ble det innsamlet en gave 
og disse pengene bestemte hans 
hustru Thea Sørum og familien skulle 
gå til utsmykning av kirken. Stor takk til 
familien Sørum som lot oss disponere 
denne gaven til innkjøp av kors med 
stang og fot. Korset er vakkert og står 
ved alteret i kirken. 

Kirkeboken for  
4-åringer i Nes kirke

Når kirkerommet fylles med forvent-
ningsfulle barn som skal få sin egen 
kirkebok, blir det en god stemning 
under gudstjenesten.  Trosopplærer 
Line C. Børresen hadde lært barna 
sanger med bevegelser noen dager 
på forhånd. Disse ble fremført, med 
god hjelp fra Line og Dagfinn prest. 
Line hadde også en fin fortelling om 
Krølle. Krølle er et lam som tuller seg 
bort fra flokken sin, men gjeteren  til 
Krølle finner han igjen. 

Brandbu Barne- og Ungdomskanto-
ri var også med å lagde et fint preg på 
denne spesielle familiegudstjenesten i 
Nes kirke 2. desember.

Tekst og foto: Alvhild S. Myrdal

Lysmesse i Sørum kirke

21 november var det lysmesse i Sørum 
kirke. Konfirmantene kom inn i prose-
sjon sammen med prest Dagfinn Mag-
nus og kirketjener Ole Kristian Sørli, 
som bar det nye prosesjonskorset. 

4-, 5- og 6-åringene fikk kirkebok. 
Tre barn møtte, Melvin Strøm Engnæs, 
Sivert Lundstad Andresen og Ingrid 
Øiom Struksnæs. Det var en koselig 
gudstjeneste.

Tekst og foto:  
Heidi Margrete Sæthren

Nytt prosesjonskors i Sørum kirke
Tekst og foto: Dagfinn Magnus

Tre av årets 
konfirmanter 
i Bjoneroa 
viser stolt 
fram det nye 
prosesjons-
korset.
Anders og 
Vegard 
Ørpen 
Jacobsen, 
og Emil 
Johnsrud 
Vestby. 



1110 K i r K e b l a d e t  –  n r . 1  2 0 1 9 K i r K e b l a d e t  –  n r . 1  2 0 1 9

tRoSoPPLæRInGMoEn/ÅL

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

Ofringer i Moen/Ål menighet
28. oktober 2018 - 20. januar 2019

Menighetsarbeidet kr   4.587,-
NMS-prosjektet  kr   3.547,-
Barne- og ungd.arb. kr   4.067,-
Kirkens Nødhjelp kr 15.042,-
Stefanusalliansen kr   2.598,-
Søndagsskoleforbundet kr   2.051,-
i alt takkes det for  kr 31.892,-  

I høst arrangerte Moen/Ål menighets-
råd tre temasamlinger for «tvilende 
og troende» i Ål kirke. De viste seg å 
dekke et behov, for vi er mange som 
lurer på mye i den kristne tro. Tidligere 
prost Hans Erik Raustøl hadde hver 
kveld tanker rundt et tema. Han vil 
gjerne fortsette med to kveldssamlin-
ger denne våren, noe vi er svært takk-
nemlig for. Det blir også musikkinnslag 
og anledning til stillhet. Lokale frivillige 
vil stå for musikkinnslagene. Diakon 
Hilde M. Lunde deltar også.

tirsdag 19. februar: 
«Til et åpent liv i tro og tillit»
I 2018 ble 80 barn her i Gran døpt med 

den kristne dåp. Hva er det ved dåpen 
som fremdeles har tiltrekningskraft? 
Hvilken betydning kan det ha for vårt 
daglige liv at vi er døpt?

tirsdag 26. mars:
«Mot til å leve, kraft til å tro»
Nattverdliturgiens avslutning tydelig-
gjør hva nattverden gir. Hvilket syn har 
folk flest på denne hellige handling? 
Er den mest å regne som et sted for 
de spesielt utvalgte, eller er det åpent 
for alle? 

begge samlingene begynner
kl 19.00. 
ALLE er velkomne. 

Moen/ Ål menighet har nå oppnevnt 
nominasjonskomite for kirkevalget 
som finner sted i september. Dette er 
nominasjonskomiteen: Knut Lehre, 
Ole Seigerud, Kjersti Tysland og An-
dreas Woie. De forestår arbeidet med 
å skaffe frem kandidater til menighets-
rådet. I tillegg fungerer nåværende 
menighetsråd som forslagsstillere. 
Har dere noen forslag til kandidater til 
neste menighetsråd, ta kontakt med 
en i nominasjonskomiteen eller en i 
menighetsrådet. 

Menighetsrådets  
ansvarsområder:
•  Trosopplæring blant døpte  

mellom 0 og 18 år

•  Diakonalt arbeid (kirkens  
omsorgstjeneste)

• Gudstjenester

• Kirkemusikk

• Ofringer

• Utleie av kirken

•  Uttalerett ved ansettelser av 
prest, prost og biskop

• Samarbeid med frivillige

•  Langsiktig planlegging av  
menighetens arbeid

Kirkevalget nærmer seg…
Tekst: Anne-Berit Holden

Knut Lehre, leder av nominasjonsko-
miteen. (Foto: Knut Bøe). 

Nye temasamlinger  
i Ål kirke våren 2019

Tekst og foto: Hilde M. Lunde

Ål kirke i vinterskrud.

© Kirkerådet.

Ting på gang  
med orgelet i Ål! 
I sommer blir det satt i gang 
restaurering og utvidelse av 
orgelet, som ble spesiallaget for 
kirken og satt inn i 1934. Det er 
firmaet DJB Orgelverksted AS i 
Bergen som har fått oppdraget 
med å restaurere og flytte orgelet 
lengre fram på galleriet og å sette 
til tre nye stemmer. Alt dette vil få 
lyden bedre ut og gi en rikere og 
mer variert klang. 

Til jul vil det gamle orgelet 
framstå som helt nytt! Mer infor-
masjon vil komme.  

Denne gangen fylte vi opp Tingelstad kirke 
med lysvåkne barn. «Lys Våken» betyr ikke 
at de var våkne hele tiden. Men det betyr at 
denne helga har vi fokusert på å være lys 
våkne for hverandre og ovenfor Gud. 

Det ble mye musikk, sang og dans. Barna del-
tok også mye i utformingen av gudstjenesten 
på søndag. Sokneprest Daniel fikk blant annet 
hjelp med prekenen, hvor barna dramatiserte 
historien om den barmhjertige samaritan. På 
lørdag fikk barna god innføring i orgelet av 
kantor Ann Toril.  Barna synes det var spesielt 
gøy med kino i soveposen etter leggetid!

en helg i januar arrangerte 
kirken i Gran igjen  
lys Våken. det vil si barna ble 
invitert til å overnatte i kirken 
fra lørdag til søndag. 
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Arbeidet på kirkegårdene er en av de 
viktigste oppgavene som kirkelig fel-
lesråd i Gran beskjeftiger seg med. I 
forbindelse med en begravelse er det 
mange ting som må skjøttes. Grav skal 
tas ut, og graves - hvis det er kistebe-
gravelse. Det skal legges til rette med 
urnefelt for de som velger kremasjon. 
Seremonien skal gjennomføres og til 
slutt etterarbeidet med å fylle igjen 
graven. Seinere skal graven flates ut 
og sås til – det tar gjerne litt tid før dette 
kan gjøres.

Det må også sørges for at kirkegår-
den er i god stand både når det gjelder 
klipping av gress, stussing av hekker 
og annet forefallende arbeide som gjør 
at en kirkegård tar seg pent ut. 

Det er mange som tar seg en tur 
innom kirkegårdene våre. Noen bare 
for å sette seg ned og ha en stille 
stund og andre for å se til eller stelle 
gravene sine. 

Å drifte en kirkegård er en relativ 
kostbar affære. Det kreves både 
mannskap og ikke minst forskjellige 
maskiner. Gressklippere, gravemas-
kiner, biler med hengere til frakting 
av maskiner, teletinere, urneborr osv.

Dette skaffer seg ikke selv og selv 
om kommunen yter et driftstilskudd er 

ikke dette tilstrekkelig til å dekke alle 
kostnadene ved drift av kirkegårdene 
- og i Gran har vi jo syv kirkegårder.

De som har en grav betaler en 
festeavgift, bortsett fra når det er 
friperiode. Det betyr at ny grav er fri i 
fredningstiden som er 20 år både for 
kiste- og urnegraver. Festeavgiften 
betales for fem år av gangen.  På 
kirkelig fellesrådsmøte i september i 
fjor ble det bestemt at man ønsket å 
heve avgiften fra kr 240,- til kr 300 pr. 
år. pr. grav.

I henhold til lov om gravplasser kan 
kirkelig fellesråd foreslå festeavgiften, 
men den skal vedtas av kommunen, 
da det er kommunen som er den som 
er ansvarlig for å skaffe gravplasser 
til kommunens innbyggerne. Kommu-
nestyret vedtok høsten 2018 å heve 
festeavgiften i samsvar med fellesrå-
dets forslag med virkning fra og med 
1. januar 2019.  

Med vennlig hilsen  
Lars, kirkeverge

dIakonISLEktERS GanG

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

Gi en gave til Kirkebladet!
Bankkonto nr. 2020 31 00141

dØPte    
Nikolaikirken:
Jacob Johnsen
Gabriel Olai Horn Lunder
Maximillian Hoff Nordskar
Iver Broløkken Raknerud
Jens Skjørshammer Ekeren
Willhelmine Skapalen Ellefsrud

Nes kirke:
Even Koller Hvamstad
Elise Nordengen Knutsen
Anna Tokerud Strømnes
Gustav Kolstad Olsen
Juliane Wien Håvelsrud
Frida Alvilde Nagelhus Hidem

Moen kirke:  
Jason Alexander Reinsborg
Adrian Ødegård Skiaker
Martinius Gåsvær-Lehre
Mari Johanne Rødningsby
Elias Chrisander Haug Kopperud

ViGde
Nes kirke:
Ingela Maria Hansson og 
Odd Erik Bentestuen

JOrdFeStede 
Nikolaikirken:
Ingebjørg Roll-Matthiesen
Ingrid Nilsen 
Berthe Marie Dynna Engeli

Grymyr kirke:
Ida Erica Mortensen
Gunbjørg Lomsdalen
Kari Sørlie

Tingelstad kirke:
Berthe Sofie Haugsbakken
Arne Sten Rikoll
Aleksander Myrvold Hoff

Nes kirke:
Kåre Kleven
Bjarne Øystein Bakke Lande
Helge Kjosmoen
Arild Grymyr

Ingrid Bentsen
Eldbjørg Amanda Rysjedal Davidsen
Grethe Stenbråten
Bjørg Larsen

Sørum kirke: 
Karsten Brunstad
Einar Lundstad
Marit Flattum

Moen kirke:  
Martin Willy Pettersen
Lars Arne Høydal
Hans Ivar Bjøraltlien
Greger Ottar Kai Nielsen
Tore Seiersten

Ål kirke: 
Kjell Moen
Gunvor Håvelsrud
Inger Kolstad
Ivar Magnus Johnsrud
Lise Margrethe Kamsvåg
Johan Daniel Larsen
Berit Osvold
Ivar Opsahl

Slekters gang

fELLESRÅdEt

brandbu sokn: 124097
bjoneroa sokn: 123793
Gran/tingelstad sokn: 124082
Moen/Ål sokn: 123626

Her kan du betale med Vipps til takkoffer 
og billetter til konserter/arr. i Kirken i Gran.

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066

kirkens-sos.no/ho

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066

kirkens-sos.no/ho

Menighetene i Gran har i en årrekke delt ut blomster til alle som 
fyller runde år; 80, 85, 90 og 95+. Denne tjenesten er av stor 
betydning, og kirkekontoret mottar en mengde takkekort hvert 
eneste år fra mennesker som syns det er godt å bli husket på. 
Tjenesten er av stor betydning for den som mottar en blomster-
hilsen på døren av en frivillig medhjelper, og det har også stor 
betydning for den som drar på besøk til jubilanter.

Det er mange frivillige med på å gå eller kjøre rundt med blom-
ster, og det er stadig behov for flere hender og føtter til denne 
flotte og viktige tjenesten. 

«Vil du bli millionær» på opplevelser ved å gå på besøk og 
gjøre stas på jubilanter, så ta kontakt med en av diakonene i Gran.

Hilde M. Lunde – mobil 970 27 978 
Ruth Kari Sørumshagen – mobil 464 25 018.

Vil du bli blomsterbud?

Foto: Hilde M. Lunde 

Økning av festeavgiften i Gran

❅

❅

❅

❅ ❅

❄❄ ❄

Nes kirkegård (foto: Inger S. Haug). 
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faStE aktIVItEtER

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

granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 31 32 50

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Plass til deg

Er du vår neste 
annonsør? Plass til deg

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

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

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

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

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu 
Telefon: 61 33 49 70 

Advokat, MNA

Helge Heggen Brørby
Tlf . 90 58 56 96

e-post: hhbrorby@online.no

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

 

61 33 27 00 

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

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31 

Gullsmed

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

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

BRANDBU SPORT AS

GRAN SPORT AS
Tlf. 61 31 32 50

Hadeland

BILGLASS

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

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

bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

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

Vika Rør A/S
Storlinna 76, 2760 Brandu

Tlf. 61 33 51 50

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

Alltid ferske bakervarer 
på Jaren og Gran!

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

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

Ikkeno´ problem

Tlf. 61 33 77 00

2760 Brandbu 
Tlf. 61 33 44 13

Gullsmed

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

Landbruk og Verktøy A/S

Landbruk og Verktøy A/S

Avd. Gran Jern og Hage
Storgata 23, 2750 Gran

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

catering og selskapslokaler
bergslia.com

Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

REKLAMEMATERIELL  
OG PROFILERING

www.yellomedia.no

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no 

Erland Ekeberg Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn

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

 www.jolstad.no

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

MeNiGheTeNe i GraN:
babYSaNG 
Oppstart i løpet av januar. Hver man-
dag fra? 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, lek, utlodning til Redd 
Barna, kveldsmat mm. Kontakt: Lise 
Holter Bålerud tlf. 951 01 416. 

braNdbU barNe- og UNG-
dOMSKaNtOri (POPKOrN)  
Fra 4.-10.klassingene (ungdoms-
kantoriet) øver onsdager kl. 15.30-
17.00 hver onsdag og 1.-3.klassin-
gene (barnekantoriet) øver onsdager 
kl. 17.30-18.30, begge gruppene i 
Nes kirkestue. Velkommen til nye og 
gamle kormedlemmer i hele Gran 
kommune! Kontakt: Marit Wesenberg 
tlf. 995 87 373.

HVilePUlS 
Moen kirke kl. 19.00. Suppe i kirke-
stua kl. 18.00. En samling med tid til 
ettertanke … første onsdag i måne-
den tom. juni (6. mars i Nes kirke, 3. 
april, 8. mai og 5. 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.

KVeldSSaMliNG FOr tVileNde 
OG trOeNde 
Samlingene er v/Hans Erik Raustøl 
i Ål kirke, 19.februar og 26.mars kl. 
19.00. Musikalsk innslag. Kontakt: 
Diakon Hilde Myklebust Lunde, 
tlf. 970 27 978, hl548@kirken.no 

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 Sørums-
hagen tlf. 464 25 018, 

rs352@kirken.no eller Hilde Mykle-
bust 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 Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00 
i partallsuker. Kontakt: Marta Marie 
Jørgensen tlf. 61 33 49 19 / 
975 79 700.
Grymyr: Annenhver onsdag kl. 
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud Bø, 
tlf.  928 58 473.
Jaren misjonshus: Siste torsdag i 
mnd kl.12.00. Kontakt: Berit Holen
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472. 
Moen bedehus: Første onsdag i 
mnd  kl. 12.00. Kontakt: 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.

aNDre
GraN KFUK-KFUM-SPeidere 
Annen hver torsdag kl. 17.45-19.00 
på Nordtangen. Målgruppe 2.-8. 
trinn. Friluftsliv, moro, bål og felles-
skap. Knut Erling Moksnes 
tlf. 997 44 497

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.

blÅKOrSFOreNiNGeN 
lYSGliMt: 
Velkommen til møter med sang, tale 
og innsamling til prosjektaktiviteter. 
Kontaktperson: Åge Bjerke,
tlf.  922 86 091.

SØNdaGSliV, JareN MiSJONS-
HUS: Annenhver søndag kl. 16.30 
(partallsuker). Gudstjeneste for hele 
familien. Eget opplegg for barna. 
Samlingen avsluttes med et måltid. 
Se Jaren misjonshus sin FB-side for 
mer info. Kontakt: Ellinor T. Haldor-
sen, tlf. 993 56 453.

Annenhver søndags ettermiddag inviteres det til Søndags Liv på Jaren Misjons-
hus. Sang sammen med barna er en viktig del av samværet. Når prekenen blir 
holdt, er det søndagsskole for barna i peisestua. (Foto: Kine Vik-Erstad). 
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Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, www.kirken.no/gran, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.

kirkekalender
24. februar – Kristi forklarelsesdag. 2 Mos 3,27-35.
Nikolaikirken  kl.11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Kirkens nødhjelp
Ål  kl.11.00. Gudstjeneste. Bøe
 Offer: Diakoniarbeidet
Granerud, Bjoneroa kl.12.00. 
 Sportsgudstjeneste. Bøhler
 Offer: Kirkens nødhjelp.

3. mars – Fastelavenssøndag. Jes 52,13-15
Grymyr  kl.11.00. Gudstjeneste. Håkegård
 Offer: Menighetsarbeidet
Nes  kl.18.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Boller og masker.
 Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

6. mars – askeonsdag. Jes 58,4-10
Nes  kl.19.00. Gudstjeneste. Magnus

10. mars – 1. søndag i fastetiden. 2 Sam 12, 1-10
Nikolaikirken  kl.11.00. Gudstjeneste. Håkegård
 Offer: Menighetsarbeidet
Bleiken  kl.12.00. Sportsgudstjeneste. Magnus
Lygna Camp (servicehytta) kl.11.00. 
 Sportsgudstjeneste. Bøe.
 Offer: Menighetens barne-og ungdomsarbeid.

Onsdag 13. mars 
Nes  kl.19.00. Gudstjeneste. Håkegård.

17. mars – 2. søndag i fastetiden. Jes 55,1-7
Tingelstad  kl.11.00. Gudstjeneste. Helland.
 Offer: NMS-prosjekt
Ål  kl.11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: Kirkens SOS
Sørum  kl.17.00. Gudstjeneste. Magnus
 Offer: Menighetsarbeidet.

Onsdag 20. mars
Nes  kl.19.00. Gudstjeneste. Bøe.

24. mars – Maria budskapsdag. 1 Sam 1, 21-28
Mariakirken  kl.11.00. Gudstjeneste. Håkegård
Moen  kl.11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: Menighetsarbeidet.
 Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 

Onsdag 27.mars 
Nes  kl.19.00. Gudstjeneste. Magnus.

Fredag 29. mars 
Røysum kapell kl. 15.00. 
 Gudstjeneste. Lunde.

31. mars – 3. søndag i fastetiden. Sak 3, 1-5
Grymyr  kl.11.00. Familiegudstjeneste. Håkegård.
 6-års bok.
Nes  kl.11.00. Familiegudstjeneste. Magnus.
 6-års bok.
 Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Tirsdag 2. april
Tingelstad  kl.18.00. Gudstjeneste. 
 Kick off.

Onsdag 3. april
Moen  kl.19.00. Gudstjeneste. Bøe.

7. april – 4. søndag i fastetiden.  5 Mos 8, 2-3
Ål  kl.11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
 6-års bok.
 Offer: Menighetens barne-og ungdomsarbeid.
Sørum  kl.17.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Offer: Det norske misjonsselskap.

Onsdag 10. april 
Nes  kl.19.00. Gudstjeneste. Håkegård.

14. april – Palmesøndag. Sak 9, 9-10
Nikolaikirken  kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Håkegård. 
Moen  kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe. 
 Offer: Menighetsfakultetet.  

Menighetenes årsmøter

Gran/Tingelstad: 17. mars
Moen/Ål: 24. mars
Bjoneroa: 5. mai
Brandbu: 12. mai

Merk dere datoene allerede nå!

Kirkebladet 2-2019 kommer til påske


