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I løpet av den tiden redaksjonen av
Kirkebladet har arbeidet med bladet du
holder i hendene, har verden forandret
seg betraktelig. Vi er vant til å høre om
mennesker som får sine liv endevendt
på grunn av krig, flukt, naturkatastrofer
eller hungersnød. Dette er dramatiske
hendelser som fratar mennesker livsgrunnlag, trygghet og livsmot, men
som sjelden har angått oss selv. Vi er
i den lykkelige situasjonen at vi lever
i et hjørne av verden hvor vi har vært
forskånet fra dette.
Men nå har vi kommet opp i en situasjon hvor vi er tvunget til å innse at
vi har bare èn verden. Et lite virus har
gjort at absolutt alle – også her i Norge
– har blitt tvunget til å endre hverdagen
og mange er kastet ut i usikkerhet om
egen helse og livsgrunnlag. Det som
for kort tid siden kunne høres ut som
en helt utenkelig situasjon, er nå en
realitet.
Kirkebladet skulle normalt ha en
hel side i dette nummeret som forteller om ulike arrangementer knyttet til
påskehøytiden som ligger foran. I stedet finner vi en side som forteller om
avlyste gudstjenester og om hvordan vi
nå skal forholde oss ved begravelser,
barnedåp og vielser. Det kan være
fortvilende å måtte begrense bryllups-

Av Elin Gravdal Øvrebotten

festen til et minimum, og gjøre begravelsen om til en helt privat seremoni.
Karantene er for øvrig et interessant
ord i disse tider. Ordet betyr 40 dager
og har kanskje sin bakgrunn i de 40
dagene Jesus isolerte seg i ørkenen,
og som vi nå kjenner igjen som de 40
dagene fastetiden utgjør før påske.
Og faste har gjerne betydd at man
for en periode skal gi avkall på noe
som vi ellers fyller hverdagene med.
Mange vil hevde at dagens situasjon
er i overkant av forsakelser, men på
den andre siden har vi kanskje ikke så
vondt av en liten stopp hvor vi kan finne
ut hva som er viktig for oss, både som
enkeltmennesker og som samfunn og
fellesskap.
Så er det å håpe at vi gjennom disse
drastiske grepene, kan forhindre at
mennesker blir syke og i verste fall,
dør. Og selv om mange lever i redsel
for å tape penger, miste jobben eller
bli alvorlig syke, så er vi heldige som
vet at vi lever i et stabilt samfunn uten
krig og hvor vi slipper å legge ut på
flukt for å overleve.
Så ønsker vi alle en GOD PÅSKE
med eller uten gudstjenester og hytteferier.
Ta vare på hverandre og vask hendene!

Vårens dugnad på kirkegården
Vi gjør det pent på kirkegårdene før
konfirmasjoner og 17. mai-feiring.
Også i år stiller driftsetaten i Gran
kirkelige fellesråd med søplesekker,
presenninger og tilhengere og ellers
god bistand.
Ta med deg ei rive og still opp til
ei sosial arbeidsøkt. Det er tid for
både å rake, samle opp gravlykter
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på avveie og skravle med de andre.
Vi starter klokka 17.00 og holder
på et par timers tid. Etterpå blir det
kringle og kaffe på alle!
Ål		
mandag 27. april
Grymyr
tirsdag 28. april
Tingelstad
tirsdag 28. april
Nes
onsdag 29. april
Moen
torsdag 30. april
Søsterkirkene mandag 4. mai
Sørum
tirsdag 5. mai
Tekst og foto: Inger S. Haug
Dugnadsgjengen i Tingelstad
i ettermiddagssola. Bildet er fra
dugnaden i april 2019.

Layout: Eva Østen Grafisk formgiving

Håp i tider som er annerledes
Dagene er så annerledes. Vi har over
tid hørt om koronaviruset, Covid -19 og
vi tenkte at det var synd på alle som
er i berøring med dette. Stakkars dem.
Men plutselig er det også her hos oss,
og vi er inne i ei tid som er annerledes.
Annerledes dager. Dager der vi holder
fysisk avstand, men søker å holde
sammen i å løfte fram våre felles gode
verdier knyttet til å bry oss om hverandre. Ikke minst være oppmerksomme
på at noen nå trenger en ekstra prat på
telefonen eller en hilsen. Det handler
om gi et handtrykk på andre måter enn
det vi gjør til vanlig.
Verden over kjenner mennesker på
de utfordringene Covid-19 gir. Og noen
er mer sårbare og utsatte enn andre
både her heime og ellers.
Mange er redde, kjenner på dødsangst, kjenner på savn etter det normale, lengsel etter det som var.
Flere av oss er i berøring med slike
tanker og følelser. Slik tror jeg det også
var for disiplene som fulgte Jesus. De
så at Jesus reiste mennesker opp og at
han ikke gikk forbi de utstøtte, men ga
mange det håndtrykket, det håpet de
trengte. Men disiplene opplevde også
at han ble anklaget, korsfestet og døde.
Og de sørget dypt. Så da påskedagen

kom, var de fremdeles både i sorg og
savn, og jeg tror også redde i det som
var annerledes dager for dem.
Noen av kvinnene gikk til graven.
Det de opplevde der, fylte dem med
frykt, men også med stor glede. Kanskje litt i slekt med det en føler med
et nyfødt lite liv i hendene. Undring,
spenning, beven for ukjent fremtid og
intens klar lykke.
Det er mange tanker vi kan ha om
påske og påskefortellingene. Jeg vil
løfte fram det store i at Jesu liv, hans
død på korset og hans oppstandelse
kaster lys over vår tilværelse i livet,
døden og inn i evigheten.
Lyset fra Kristus omslutter oss som
en soloppgang. Ja, som en stille, stille
soloppgang som styrker tro, håp og
kjærlighet. I klangen fra dette vil jeg
sitere lyrikeren Arnold Eidslott som
snakker om betydningen av å søke en
høyere gjerning. Han sier at det er fødsel at to hender møtes. Akkurat nå gir
vi hverandre håndtrykk på andre måter
enn ellers, men fremdeles gjelder det
som står i diktet Håndtrykket.
Gå sakte, menneske
søk en høyere gjerning
Trykk den lidendes hånd

Den nye altertavla fra 2019 i Sørskogbygda kirke i Sør-Østerdal. Utsmykning av anerkjent glasskunstner
Maud Gjeruldsen Bugge, Hadeland
Glassverk. Motiv med livets tre og
kors, med rotfeste, vekst og nye skudd
- som symboliserer trygghet. (Foto: E.
Gjerdingen).
….
Gå sakte og let
etter de rådløse hender
hvert håndtrykk føder en stjerne
Jeg ønsker dere velsignet påske.
Må Gud velsigne og bevare dere.
Solveig Fiske, Hamar-biskop

Å salige stund uten like
For mange mennesker er «Å salige stund uten like» påskesalmen som best beskriver gleden da den
korsfestede og døde Jesus viste seg å leve likevel. Kvinnene som skulle besøke graven påskemorgen,
møtte den oppstandne. Salmen forteller om Maria Magdalenas store opplevelse.

Å

salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå;
jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så,
jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så.
Tekst: Johan Halmrast 1890, Melodi Kristian Wendelborg 1890
NORSK SALMEBOK 199

Det var den dypt troende Johan Halmrast som skrev denne salmen. Den ble tatt i bruk straks den var utgitt, og
har etter hvert blitt folkeeie. Selv om forfatteren hadde dårlig helse, og var funksjonshemmet og fattig, er teksten
full av tindrende glede over livet. Kristian Wendelborg har komponert melodien til salmen.

Av Anne-Lise Mellum

Forsidebilde: Elin Gravdal Øvrebotten
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PORTRETTINTERVJU

UNGDOMSARBEIDET

Møte med Ellinor og Harry på Misjonshuset
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

«Bestemor er kristen og
jeg er veldig glad i henne,
men jeg tror ikke selv da....»
Dette er utsagn som ikke er
så uvanlig å høre. En viss
nøling kan anes og det blir
stadig lengre mellom yngre
mennesker som gir tilkjenne
ei gudstro. Årsakene til dette
er et stort og sammensatt
tema, så det lar vi ligge. Men
på Misjonshuset på Jaren
finner vi en hel flokk med
yngre mennesker som regelmessig samles for å dele et
kristent fellesskap.

Ellinor og Harry sammen med barna.
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Vi har møtt Ellinor Teisbo Haldorsen
med ektefellen Harry for å høre litt
mer om hva som skjer der på huset
samtidig som vi er litt nysgjerrige på
hvem dette entusiastiske paret er. Litt
motstrøms er de nok, siden de valgte
å flytte ut av Oslo for ti år siden og
bosette seg i et sommerhus på Jaren
uten å ha noen tilknytning til sted og
folk. Harry kommer fra Arendal og har
vokst opp i pinsemenighet der, mens
Ellinor har bakgrunn i mer kirkelig
sammenheng, men også hun fant sin
tilhørighet i pinsemenigheten Salem
i Oslo.
Vi brenner for samarbeid, sier paret
ivrig og er ikke så opptatt av tilhørighet
og ulike trossamfunn. Som nyinnflyttede tok det litt tid å bli kjent og vi reiste
mye til Oslo, forteller de. Men nå sitter
vi med nybygd hus, jobb i skolen, to
små døtre og et aktivt kristent fellesskap som betyr både vennskap og et
sted for å dele tro. Et kristent fellesskap
var en forutsetning for at vi skulle fortsette å bo her, og det er godt å oppleve
at det er bruk for oss!
Annen hver søndag samles 30-50
mennesker i alle aldre til Søndagsliv
på Misjonshuset. Her er det mange
småbarnsfamilier, men folk i ulik alder
og på ulike steder i livet, møtes på
ettermiddagen hvor det holdes barnekirke for de minste og møte for de
voksne med forkynnelse og lovsang.
Og så avsluttes dagen med et felles

kveldsmåltid som gir tid for prat og
sosialt fellesskap.
Men hvorfor ikke bruke kirkene og
gudstjenestene der, spør vi. Ellinor
påpeker at det nok er mange som har
behov for en litt friere form på gudstjenesten med plass til lovsang og andre
uttrykksformer enn det vi kjenner fra
tradisjonelle gudstjenester. Her kan vi
gjøre ting på vår måte samtidig som
det er plass til alle generasjoner. Men
hun framholder at samarbeid er viktig
og at å løfte i flokk har stor verdi. - I
september blir det fjerde året hvor vi
er med og arrangerer gudstjeneste
på potetfestivalen i Gran. Det er helt
topp å få til dette sammen med mange
andre kristne her på Hadeland.
Det er ikke alltid like lett å synliggjøre tro i det offentlige rom, sier paret
ettertenksomt. Mange ganger opplever
vi oss som en minoritet. Det å ha et
kristent livssyn og si høyt at du tror på
Jesus, kan møtes med liten forståelse
i mange sammenhenger. For mange
er dette en helt privat sak som ikke
skal synes og høres utenfor hjemmets
fire vegger. Men for oss er dette en
grunnholdning i livet som vi ikke ser
noen grunn til å gjemme bort.
Så selv om hverdagen kan være
hektisk med bygging av hus, to små
barn, jobb og viderutdanning, så
oppleves det å være del av et kristent
fellesskap som en god påfyll og et
arbeid som gir mangedobbelt tilbake.
Og det er alltid plass til flere, avrunder
de med et hjertelig smil.

Liv og røre på Misjonshuset
Den som tror at kirka bare er for
gamle folk, bør ta en tur på Misjonshuset på Jaren en fredagskveld.
Her kan du nemlig finne rundt 20
tenåringer i full aktivitet fra tidlig
ettermiddag til sene kveldstimer.
Trosopplæringsleder Line og diakonvikar Marianne, som begge er
ansatt på kirkekontoret i Gran, har
innsett at tradisjonelle gudstjenester og kirkerom ikke er det store
trekkplasteret når man ønsker å gi
ungdom et ordentlig tilbud. Derfor
har de fått låne Misjonshuset annenhver fredag og fyller det masse
aktivitet.
- Vi har latt ungdommen selv få
komme med ønsker om hva kveldene skal romme. Vi starter opp
med en liten Bibelprat klokka 17
for de som ønsker det og fortsetter så med middag, ulike spill og
aktiviteter, og med masse tid til
sosialt samvær og fellesskap, sier
Marianne.
- Bibelprat kan høres litt sært
ut, men vi opplever at de unge
har forferdelig mye de lurer på og
kunnskap som var litt selvfølgelig
for noen tiår siden, er ikke helt på
plass hos nye generasjoner. Derfor
er vi åpne for alle mulige spørsmål
og vi opplever at det å snakke

sammen om livets små og store
spørsmål kan være en hjelp til å
mestre livet i en tidvis rotløs verden.
En del av kvelden er satt av for
de som ønsker å delta i menighetens MiLK-kurs, et minileder-kurs
for ungdom som etter hvert kan ta
ekstra ansvar som ledere i ulike
sammenhenger. De som ikke er
med på kurset, bruker tiden ved
biljardbordet, ser film eller annet
de måtte ønske.
Dette er et tilbud som er åpent
for alle, enten du tror eller ikke tror,
presiserer Marianne. Vi ønsker
et sted hvor ungdom kan være
trygge, få gode venner og hvor
det er lov å være den du er. Det er
alltid minst to voksne til stede som
sørger for at alle skal trives og ha
det bra.
Og så setter vi veldig stor pris på
at noen stiller opp som frivillige. Vi
trenger ikke folk som kommer og
er her hele kvelden, man kanskje
noen som kan være med å vaske
opp etter middagen eller kommer
og hjelper oss å rydde opp etter
endt kveld. Ta kontakt med Marianne på kirkekontoret hvis du ser
at dette er noe for deg, er hennes
utfordring!

Vi skulle hatt et situasjonsbilde fra første samlingen 13. mars med ungdomskveld og MiLK-kurs, men pga. koronaviruset ble denne kvelden avlyst.
Derfor setter vi på et flott bilde fra turen de første MiLK-deltagerne med
ledere hadde til Spania i fjor høst. (Foto: Kirken i Gran).
KIRKEBLADET – NR.2 2020
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FØLJETONGEN OM SELJESTAD

KIRKEPÅSKE I GRAN

Det store maleriet i Ål kirke og
kunstneren Jørund Seljestad
Tekst: Harald Hvattum og Knut Bøe. Fotos: privat
Kirkebladet 1/2019 skrev om det flotte
maleriet (som ikke er signert), og etterlyste kunstnerens navn. Navnet
ble snart etter oppsporet; Jørund
Seljestad. Men når kom maleriet til
kirka vår?
Nå har vi kommet et skritt videre
10. mai i 1972 hadde avisen «Hadeland» en notis om at bårerommet i Ål
kapell, som kirka den gangen het, var
pusset opp. I den innerste delen var
det satt opp panel på både vegger og
tak. På frontveggen var det satt opp
et maleri av Jørund Seljestad. Dette
maleriet var ifølge avisen kjøpt inn 5
år tidligere.
Vi søkte da i et gammelt menighetsblad og fant «Årsmelding for Gran
menighetsråd for året 1967» som
omtaler ulike forbedringer i Ål-kirka
det året, herunder; «Et nytt maleri til

Jørund Seljestad.

bårehuset ble dessuten levert. Det er
foreløpig ikke montert».
Hvem var så denne Seljestad?
Jørund Seljestad var en vestlending
født i Odda i Hardanger i 1934, som
gjorde østlending av seg og døde i
Stavern i 1991, bare 57 år gammel.
Der bodde han for øvrig ved siden av
huset til forfatteren Herman Wildenvey.
Seljestad hadde utdannelse fra
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1953 til 1956), etterfulgt
av Statens Kunstakademi, Oslo, under
Per Krohg (1956–1958) og flere kunstskoler både i Sverige, Italia og Spania.
«Norsk Kunstnerleksikon» fortalte i
1986 at Seljestad hadde vært med på
en rekke utstillinger og at han hadde
levert kirkekunst til Tonstad kirke i
Sirdal, Anton Poulsson kapell i Hamar
og Odda kirke i Ullensvang. Arbeidet i
Ål kirke er ikke nevnt i det leksikonet.
Det var stor oppmerksomhet da
han debuterte som kunstner. «Oddaguten Jørund Seljestad, eit nytt namn
i norsk målarkunst» skrev lokalavisen
«Hardanger» høsten 1958 og viste til
stor suksess i Oslo. Avisen slo videre
fast at det særegne med Seljestad var
at han var religiøs og at man kunne
man se det i bildene hans. Kanskje
var det også derfor han laget arbeidet
vi har i Ål kirke.

Det gikk litt opp og ned med kunstnerkarrieren til Jørund Seljestad. Han
døde som en nesten ukjent kunstner,
men malte som Edvard Munch, hevdet «Nordic News» i 2015. Det kan
være strevsomt for kunstnere å leve
av kunsten sin, og det var også tilfelle
for Seljestad, forteller «Nordic News».
Han hadde pengesorger og pantsatte
en del bilder i Notodden Sparebank.
Forretningsfolk som hjalp han ut av
det økonomiske uføret fikk bilder i betaling. En del av de bildene kom senere
auksjon hos kunsthandler Blomqvist
i Oslo. På nettstedet finn.no finner
en i dag også mange av Seljestads
arbeider til salgs, så han er verdsatt
etter sin død.
En spennende sak, dette. Vi nærmer oss vel kanskje også mer om
selve innkjøpet; for i en lengre artikkel
om Ål Kapell i «Årbok for Hadeland
1979» skriver Astrid Gulden Olstad til
slutt om «andre gaver» (i årenes løp):
«Marthe Lysthus, som døde for en del
år siden, hadde testamentert 30.000
kr. til utsmykning av kapellet».
Vi tror, før det kommer endelige
fakta, at Seljestads maleri sannsynligvis er innkjøpt av disse gavemidlene.
Men vi har ikke kommet helt i mål når
det gjelder navn på selger av maleriet
til kirka eller prisen på maleriet.

Påskefeiring i en krevende tid!

Tekst: Inger Stensrud Haug

I skrivende stund er Norge stengt
på grunn av økt smittespredning av
koronaviruset. Regjeringen kom 12.
mars med de strengeste restriksjonstiltak som har vært innført i fredstid.
Kirken fulgte opp med å avlyse alle
gudstjenester og all annen organisert
aktivitet i kirkene inntil videre. Gravferdsseremonier, dåpsgudstjenester
for den enkelte familie og avtalte bryllup vil bli avholdt med de restriksjoner
som til enhver tid gjelder. Hvor mange
som kan være til stede i kirkerommet
vil kunne endre seg, så her skriver vi
ikke noe eksakt antall.

Foto: Kari R. Alm

Foto: Unni Sveistrup
Følg søndagsgudstjenesten
hjemmefra
I stedet for oppfordrer Kirken i Gran
folk til å møtes på nett. Alt nå er det
mange kirker som tilbyr gudstjenester
og musikkandakter som kan strømmes
på Facebook-sider. Målet er å ha daglige videoandakter på kirken.no og på
Facebook. Vi henviser også til NRKs
radiogudstjenester.
Kirken i Gran er opptatt av å være til

stede for alle som vil ha fellesskap for
bønn, samtaler og fellesskap, samtidig
som smittevernrådene overholdes.
Sokneprestene vil være tilgjengelig på
telefon og du treffer dem på:
Gran/Tingelstad: Daniel Håkegård, tlf.
482 02 439, Moen/Ål: Karin H. Bøe, tlf.
464 25 013 og for Brandbu og Bjoneroa: Dagfinn Magnus, tlf. 913 18 254.
Omlegging av påskeprogrammet
Vi ser at denne krevede tiden kan
komme til å vare i uker framover. Slik
det ser ut nå, vil det ikke være mulig å gjennomføre gudstjenester på
vanlig vis i kirkene i påskeuken. Vi vil

formidle påskebudskapet på nettside
og FB-side.
Til slutt tar vi med et sitat fra Atle
Sommerfeldt, konstituert preses i
Bispemøtet.
- Mange med meg vil nok savne å
synge «Påskemorgen slukker sorgen»
i kirken første påskedag, men jeg inviterer alle til å være med i fellesskapet
med sendinger fra NRK på TV og radio
og på nett, sier Sommerfeldt.
Han understreker at de fysiske
kirkedørene vil åpne igjen så snart
situasjonen normaliserer seg. (Info.
skriv fra Den norske kirke, 16. mars).

Påskens budskap
Foto: Anne-Lise Mellum

Påske
er den viktigste høytiden i kirkeåret både for den katolske, den
ortodokse og de protestantiske
kirkene. Påsken ble den første
offisielle kristne høytiden og ble
feiret til minne om Jesu korsfestelse, død og oppstandelse.
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Den stille uke er fra palmesøndag til
påskeaften. Navnet «Den stille uke»
kommer fra tidligere tider da man
ikke ringte med kirkeklokkene eller
spilte på orgelet i gudstjenestene,
det skulle være mest mulig sang,
andakt og arbeidshvile.
Skjærtorsdag feires i kirken til
minne om at Jesus på skjærtorsdags kvelden spiste påskemåltidet
med sine disipler, og at han i løpet
av måltidet innstiftet nattverden.
Langfredag feires til minne om
Jesu død og var en bots- og fastedag.

Natt til 1. påskedag er det i nyere tid blitt vanlig å feire lysmesse,
og slik symbolsk følge Kristus fra
mørket (døden) til lyset (livet). Lyssymbolikken er et tegn på at «Kristus er verdens lys».
2. påskedag er dagen da Jesus,
ifølge evangeliene, stod opp fra de
døde. Påskemorgenens gudstjeneste er fortsatt høydepunktet i de
store kirkenes påskefeiring.

God påske!
KIRKEBLADET – NR.2 2020
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GRAN/TINGELSTAD

BRANDBU OG BJONEROA

HEKTA konfirmantweekend på Lillehammer 2020
Tekst og foto: Dagfinn Magnus, sokneprest
27 konfirmanter fra Brandbu (24) og
Bjoneroa (3) deltok på årets store
konfirmanthappening i Håkons hall
på Lillehammer. Tilsammen 1300 ungdommer fra store deler av Sør-Norge
var samlet til leir 7.- 9. februar.
Et par hundre ledere og foreldre bidro til at det ble en trygg og spennende
weekend for ungdommene. Konserter,
felles gudstjeneste og mange uteaktiviteter holdt konfirmantene i sving fra
tidlig om morgenen til over midnatt.

Beatrice og Carmen selger frukt til
inntekt for skoleprosjekt i Uganda.

Slalåm, aking, svømming, og museer var på listen over tilbud de unge
kunne velge blant. Å høre over 1000
konfirmanter synge «Deg være ære»
kompet av et skikkelig rockeband var
en herlig opplevelse for en gammel
sokneprest. Fra scenen ble det lest
bibelhistorier av en skuespiller og det
grep tydeligvis mange sterkt. Mange
nye vennskap ble knyttet og noen fikk
litt hjertebank i møte med en kjekk gutt
elle jente.

Det synges av full hals under fellessamlingen i Håkons hall.

Endring på gang på Sørum kirkegård
Tekst: Dagfinn Magnus
Tradisjonelle begravelser med kiste er
vanlig her på Hadeland. Familiegraver
blir tatt godt vare på og stelt av slektninger og naboer. Nå har kremasjon
og urnebegravelser blitt mere vanlig og
mange foretrekker dette for sine kjære.
På Sørum kirkegård ble et lite uthus
revet da nytt driftsbygg ble bygget.
Ved å fjerne en hekk fikk vi plass til
å anlegge et nytt urnefelt og navnet
minnelund på eksisterende kirkegård.
Dette feltet ble opparbeidet sist år og
skal ferdigstilles til sommeren. Den
høyeste kremasjonsprosenten i vår
kommune er her i Bjoneroa, slik at her
er det viktig å få på plass urnefelt og
navnet minnelund.
En navnet minnelund betyr at folk
som ikke lenger bor i bygda kan ha et
gravsted for sine kjære som blir stelt av
kirkegårdsarbeidere. Det spares plass

Et «Uganda marked» satte fantasien i sving og salg av blant annet;
vafler, frukt, klemmer, spådommer
og sviballkonkurranse, brakte penger
i kassa til et skoleprosjekt i Uganda.
På bussen hjem var det nok mange
trøtte fjes, men sangene fra leiren
kunne høres fra bakerste rad.
Takk til foreldre og ledere og ikke
minst konfirmantene for en uforglemmelig opplevelse. Vi gleder oss til neste
år allerede!

og utgifter til gravstein og planting.
Samtidig så vil fremtidige generasjoner
ha et sted hvor de kan komme og minnes slektninger og venner.

Bildet gir en viss formening om hvor
urnefeltet vil ligge i forhold til kirka.
(Foto: Lise Vestland).

Menighetenes
årsmøter i Bjoneroa
og Brandbu
3. mai etter Vårkvelden i Sørum
kirke og 10.mai etter gudstjenesten i Nes kirke avholdes det
årsmøter i Bjoneroa og Brandbu
sokn. Alle er velkommen til å
delta. Rapporter fra siste års
aktiviteter og regnskap blir presentert og vi vil snakke om ideer
og muligheter fremover. Det blir
enkel servering og tid nok til samtale. Spennende ting skjer med
ny kirkeordning og gudstjenesteform som vi alle vil ha nytte av å
få vite mer om. Kom og delta i din
menighets «generalforsamling».

Bjoneroa menighetsråd: Leder Lise Marie Vestland · Tlf. 917 92 828 · Mail: li-vestl@hotmail.com
Brandbu menighetsråd: Leder Tone Elisabeth Reidem · Tlf. 928 22 101 · Mail: tereidem@gmail.com
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Feiringen av St. Petri i gang!
Tekst og foto: Inger Stensrud Haug
Søndag kveld, 2. februar gikk startskuddet for markeringen av 800-års
jubileet til Gamle Tingelstad kirke, St.
Petri.

Foto: Daniel Håkegård
Det ble en stemningsfull kyndelsmess
i tussmørke i St. Petri. Med 75 frammøtte; 20 av disse pilegrimsvandrere
fra Granavollen, og et framifrå forsangerkor, ble dette en flott inngang
på jubelfestfeiringen av St. Petri,
Tingelstad gamle kirke sitt 800 års
jubileum. Prost Kirsten Almås ledet
messen og kirketjener Åge hadde lyssatt kirken spesielt vakker. Menigheten
tente lys på utsiden av kirken, og bar
dem med seg ned til folkemuseet.
Der holdt Jon Skeie, konstituert kirkeverge, et meget interessant foredrag
med tolkning av alterfrontalet i kirka,
samt litt om restaureringsarbeidet av
det samme. Han er overbevist om at
kunstneren bak dette kunstverket må
ha hatt stor bibelkunnskap, noe de vel
50 frammøtte applauderte. Brandbu
Bygdekvinnelag sto for serveringen av
varm og smakfull buljong. Takk også
til Randsfjordsmuseet for samarbeidet
og lån av lokaler!
Det er bare å glede seg til den videre jubileumsfeiringen i sommer med
jubelfestuke: 23.-28. juni. Da kommer
det til å bli liv rundt jubilanten vår. Følg
med i Kirkebladet, på nettsiden og i
lokalpressen.

Prost Kirsten Almås sammen med forsangerkoret ledet av Marit Wesenberg.

Nye sangere i Brandbu Barneog Ungdomskantori
Søndag 2. februar besøkte
Brandbu Barne- og ungdomskantori Grymyr kirke. Koret har
hatt en del utskiftinger i det siste.
Det er gledelig at mange nye,
unge sangere har kommet til,
men det er like gledelig at koret
har beholdt flere av ungdommene som har deltatt i mange år.
Barne- og Ungdomskantoriet To av koristene i samarbeid med sokneprest
fikk applaus da de hadde sunget Daniel Håkegård.
under gudstjenesten i Grymyr.
De medvirket også med dramatisering under prekenen – i godt
samarbeid med presten.
Kirkebladet takker på vegne
av menigheten for at koret kan
delta på enkelte gudstjenester,
Det planlagte årsmøtet 29. mars utgår.
og for innsatsen til kantor Marit
Menighetsrådet kommer tilbake med
Wesenberg.
ny dato.
Tekst og foto:
Anne-Lise Mellum

Menighetens årsmøte
i Gran/Tingelstad

Jon Skeie her ytterst til høyre, hadde
interessante tolkninger av bildemotivene i alterfrontalet i St. Petri.

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no
KIRKEBLADET – NR.2 2020
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KONFIRMANTER 2020

MOEN/ÅL

Mange gode minner fra konfirmasjonsleiren

Tekst og foto: Knut og Karin Bøe

HEKTA, konfirmasjonsleiren i Håkons Hall på
Lillehammer 7.- 9.februar ble en stor opplevelse
for 12-1300 ungdommer (i tillegg var det 800
stykker der helga før). Fra Gran møtte 100 konfirmanter, 12 ungdomsledere, og mange foreldre
som gjorde en kjempefin jobb som nattevakt, i
kjøkkentjeneste, som serveringshjelp og mer til.
Den populære konfirmantleiren ble kjørt i
noenlunde samme opplegg som tidligere, med
stor åpningsseremoni i Lysgårdsbakken fredag
kveld, og en rekke valgfrie aktiviteter gjennom
hele helga.
Tore Thomassen og Sunniva Gylver sto ansvarlige for undervisningen. Og to av våre unge
ledere; Stian Ramborg og Marianne Sagbakken
ledet an som forsangere.
En samling av jentene fra vår kommune i full fart og aksjon i Håkons hall!
Takk til alle som deltok og for gode minner!

Anders og Lene som frivillige
kirkeverter og tekstleser

Tekst og foto: Knut Bøe

Orgelkonsert
26. mai
Sett av denne kvelden fra
kl. 19.00. Da vil være lokale
organister og kantorer briljere
på det nyrestaurerte orgelet vi
har i Ål kirke.

Anders og Lene
sammen med
prest Karin i
Moen kirke til
kirkekaffe etter
gudstjeneste.
I tillegg til en hektisk hverdag med
tre små barn, og pendling til jobber
fra nybygget hus på Lauvlia til henholdsvis Skedsmo (forsker ved FFI)
og Oslo (konstituert generalsekretær i
HimalPartner), gleder Anders og Lene
Bjølverud-Rødningsby oss med frivillig
arbeid i kirka.
Som svar på vårt spørsmål forteller
de om en variert bakgrunn fra ulike kirkesamfunn både innenlands og utenlands. Anders har aldri vært kirkevert
før. Lene som før derimot, var diakon
i Gran, hadde da også oppgaver som
tekstleser.
- Siden vi begge er medlemmer av
Den norske kirke, synes vi det er en fin
måte å bli kjent med kirka i Moen på,
og å bidra til arbeidet der, sier Lene.

Lene er i tillegg medlem av Moen/Ål
menighetsråd.
- Vi synes det er viktig at kirka er
et sted for alle generasjoner og at det
gjerne skulle vært flere barnefamilier
der. Kanskje mange tenker at det er
vanskelig å ha med barn, at de er for
urolige, men det tenker vi at går helt
fint. Sånn er barn, de er en del av
menigheten og barn skal få lov til å
være som barn er. Vi tenker også at
det er viktig at kirka må være der folk
er, relevant i de livene som folk lever
og formidle tro som en del av livet,
ikke bare som en sideaktivitet til alt
det andre.
Vi sier tusen takk for at Anders og
Lene og ungene tar del i denne viktige
dugnaden!

Moen/Ål-menighetens årsmøte
søndag 3. mai
Årsmøtet gjennomføres i etterkant av gudstjenesten i Ål 3.
mai, og da er selvfølgelig alle
hjertelig velkomne! På årsmøtet
blir det både tilbakeblikk på et
godt år 2019 og tanker for året
som ligger foran oss. Vi oppfordrer deg til å delta. Her kan du
være med og gi din stemme til
menighetens valg av videre kurs
framover.
Som vanlig serveres kaffe/te
og noen godsaker å bite i.

Moen/Ål menighetsråd: Leder Anne-Berit Holden · Tlf. 922 36 168 · Mail: abholden@online.no
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2020

i kirken i Gran

Oppdatert informasjon pr. 17. mars 2020
Konfirmasjonene utsettes til høsten
Under de rådende omstendigheter med koronapandemi, følger vi de
retningslinjer som nå har kommet om at konfirmasjonene utsettes
til høsten. Den enkelte konfirmant med foresatte vil bli kontaktet av
sin prest, så snart ny konfirmasjonsdato er bestemt.
GRYMYR KIRKE
Jacob Bjørlien
Amalie Blilie
Kristian Finstad
Hans Wassvik Heier
Aurora Stokke Prestkvern
Agnes Sofia Velsand
ÅL KIRKE
David Blaker
Simen Borgli
Oliver Morstad Engeli
Anders Sundfær Espen
Ellen Stigen Gisleberg
Even Hegglund
Sander Bredesen Hellum
Nora Hval-Granlund
Andreas Juul Jakobsen
Anine Vejen Jensen
Martine Berven Karlsen
Eirik Linstad
Stine Sogn Lunde
Sigurd Lynnebakken
Eirika Linnea Jansson Løvstuhagen
Fiona Mahari
Sander Bjørke Martinsen
Nicolai Mjør-Ødegaard
Ingeborg Molden
Sofie Kolkinn Nerland
Ida Amalie Olsen Opdahl
Marte Paulsen
Stine Nygård Roos
Jade Linnea Sagen
Kine Alexandra Barø Stuve
Jardar Linstad Tangen
Thorstein Grini Tingelstad
Jenni Stensli Winger
Arbria Zhuri
Gjermund Hoelsbrekken Øverlier
TINGELSTAD KIRKE
Eline Marie Alm
Mattis Bilden
Vemund Løvstuhagen Grønli
Marius Amundsen Hagen
Marte Hoel
Oliver Johannes Nymoen Lillestøl

Mats Nystuen-Kristiansen
Guttorm Kløvstad Røken
Leander Sangnæs Staksrud
Ida Western Thoen
Jan Ola Tvindesæter Øverli
MOEN KIRKE
Julie Arvesen
Eline Dalby Eid
Sivert Granheim
Fredrik Hanserud
Linnea Vesteng Hongshagen
Alyssa Kardelen Eilertsen Karinca
Ingvill Molid Karlsen
Kasper Lund-Skaugrud
Noah Nyengen Morka
Maja Nestaker
Sandra Røsåsen Risendal
Marie Elise Lynnebakken Riveros
Magnus Lekang Røsåsen
Matilda Skoglund Sandsengen
Kasper Dahlen Skiaker
Cindy Elisabeth Øiamo Skjerva
Martine Ellefsrud Solheim
Elias Holter Steinset
Kaisa Berg Stokke
Erica Bunga Dorothea Svendsrud
Mari Sørbråten
Zita Christina Ulnes-Groff
Astrid Bekken Woldengen
Marius Granlund Woldengen
NIKOLAIKIRKEN
Magnus Granseth Bjelland
Vilde Bulling

Tora Hvattum Cheetham
Geir-Marius Ekeren
David Harley Nilsen Feltstykket
Ola Skeie Gamkinn
Helene Struksnæs Gamme
Ida Aurora Gustavsen
Jonathan Haugsbakken
Einar Nesbakken Helmen
Sondre Moksnes
Noah Moren Næss
Emma Oline Sagstuen
Isak Kjellman Stubberud
Stine-Lise Vestby Stubberud
Kasper Watz-Stubberud
Kine Westhagen
Vetle Wilhelmsen Woxen
SØRUM KIRKE
Rolf Emil Christoffersen
Jenny Habberstad
Ida Kjerland Slette
Per William Lien Vestland
NES KIRKE
SØN. 30. AUGUST KL. 11.00
OG KL. 13.00:
Agnes Hvinden Alm
Andrè August Mogerhagen Bergheim
Haakon Braaum
Mats Olsby Dæhlen
Beatrice Gauryliute
Martin Hagen-Fallang
Solveig Hovland
Henrik Blokhus Haakenstadbråten
Lasse Martinsen Jenserud
Oscar William Kleppe-Nordh
Mia Kristiansen
Anders Dæhlen Larsen
Tom Ruben Vienes Lehre
Mille Lien
Sanna Hornsrud Lunde
Oscar Pedersen Lyhmann
Isac Moen Løvlien
Kaja Solheim Magnussen
Andrine Nordli
Marius Monsen Runden
Pauline Hoel Sandsengen
Carmen Elisabeth Tebburee-Nordli
Line Amundsen Tomter
Maren Vestby-Lyseng
Mats Vegard Østheim
Kristine Flaten Åserud

Konfirmasjonsdatoer 2021
Grymyr kirke 9. mai
Tingelstad kirke 30. mai
Ål kirke 29.-30. mai (om mange nok ønsker lørdag)
Moen kirke 5.- 6. juni (om mange nok ønsker lørdag)
Nikolaikirken 6. juni
Sørum kirke 6. juni
Nes kirke 29. august
Info. om påmelding blir sendt ut i juni. Les mer på www.kirken.no/gran
KIRKEBLADET – NR.2 2020
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DIAKONI

SLEKTERS GANG

Et smil kan bety mye

Vi feirer og minnes
DØPTE				
Nikolaikirken:
Linus Orvang
Adelen Brænden
Abel Åslie Aspelin

VIGDE
Nikolaikirken:
Kine Sola Flagstad og
Anders Fremming
Katrine Sørli og Ole Brede Hvaleby

Randi Karine Gamme Bakken
Anne Lise Koller

Tingelstad kirke:
Sofie Håbu Stamnes

Nes kirke:
Karoline Hoberg-Ellefsrud og
Dan Roar Hoberg-Ellefsrud

Moen kirke:
Margit Elise Sørheim

Nes kirke:
Lucas Andersen-Nordli
Odin Fjeld Tokerud
Lars Ola Aasheim Sandbeck
Tiril Alvhilde Carlsen Andreassen
Moen kirke:
Magnus Leithe

JORDFESTEDE
Nikolaikirken:
Lars Raknerud
Eva Karin Lindholt
Koula Evdokia Stenersen

Sørum kirke:
Ivar Torolf Berven

Ål kirke:
Hans Ekeberg
Kari Odveig Berg

Nes kirke:
Martinius Kleven
Henning Zygnat Nielsen
Gina Sletmoen
Lolo Jølsen

Ål kirke:
Josefine Berget
Lucas Mjøvik Myran

!
e
k
s
å
p
v
a
n
e
Smak

PÅSKEMARMELADE
2 kg appelsiner
2 sitroner
1 l vann
1 kg sukker
2 vaniljestenger eller kanelstenger
1 pk gele, appelsinsmak (tas i etter
behov)

Slik går du fram: Bytt gjerne ut vaniljestang med kanelstang. Børst og vask
appelsinen og sitronene grundig under
rennende vann. Får du tak i bitre appelsiner, så er det fint. Appelsiner med
veldig tykt skall skrelles, og droppe å
ta med skallet.
Skjær frukten i to på langs og deret-

ter i to på tvers. Skjær i så små skiver/
biter som du klarer. Ha alle fruktbitene
sammen med vann, sukker og splittede vaniljestenger i en middels stor
kjele. Kok opp og la småkoke under
lokk i ca. 2 timer. Ta marmeladen over
på rengjorte glass. Oppbevar mørkt og
kjølig. Herlig til påskens frokostbord!
Siden det er stor forskjell på appelsiner kan koketiden variere. Det
kan lønne seg å sette av 2-3 timer til
koking. Marmeladen er ferdig når du

KIRKEBLADET HAR EGEN

første onsdagen i måneden er det
åpent for alle å komme til Moen kirke
klokken 19.00. Er du litt sulten eller
bare ønsker en kaffekopp, så kan du
komme en time før for å spise suppe i
kirkestuen. Vi er så heldige å ha med
oss Geir og Morten Iversrud, Magne
Lynne, Eli-Tove Myrdal og Hanne Pigstad i kirken. De spiller nydelig musikk
og det kreves absolutt ingenting av de
som kommer for å høre på. Hvis du vil
sitte på bakerste rad å bare høre på
musikken, så er du hjertelig velkommen til det. Ønsker du å sitte foran og
synge av full hals, så er du velkommen
til det også. Innimellom musikken, blir
det ofte delt et dikt, et bibelvers, en kort
historie eller andre ting som passer til
et gitt tema. Dette er så hyggelig, og
jeg kan virkelig anbefale en liten tur
innom.
Marianne Sagbakken, diakonvikar

Informasjon om gravlegging
synes konsistensen er fin og smaken
er skikkelig digg.
Tips dersom marmeladen blir for
tynn: Ha i en pakke med gelepulver,
appelsinsmak.
Oppskrift fra www.matprat.no

G i en gave til Kirkebladet!

558053
Gran kirkelige fellesråd: Leder Lars Erik Flatø · Tlf. 982 07 582 · Mail: LarsErik.Flato@modum-bad.no
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seg et smil eller å gjøre en liten ting
for hverandre.
Samme dag som formiddagstreffet
var, så var det en hyggelig mann i køen
foran meg som lot meg gå før ham i
køen. Det var noe som gjorde meg
ekstra glad den dagen.
Det er rart med alle disse små tingene, som kan bli store for noen. Et
smil på butikken, et ekstra blidt «hei»
i telefonen eller bare det å møtes for å
fortelle om akkurat disse tingene. Jeg
synes det er veldig koselig om flere vil
komme på formiddagstreffene. Det er
den siste onsdagen i måneden klokken
12.00 i Sørstua på Trivselshuset i Brua.
Du er hjertelig velkommen – akkurat
som du er.
Noe annet som er veldig fint å være
med på er «Hvilepuls». Det er avslappende, koselig og gir rom for å kunne
være litt stille om man ønsker det. Den

INFO FRA KIRKEVERGEN

Bankkonto nr. 2020 31 00141 • Vipps 558053
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På Gran og Tinglestad formiddagstreff
den 26. februar ble jeg påminnet om
noe veldig fint.
Jeg fikk to telefonsamtaler i dagene
før treffet, og tenkte ikke noe videre
over disse samtalene, annet enn at
det var superhyggelig at noen ringte
for å fortelle at dem kom. På formiddagstreffet spurte den ene av disse
damene om hun kunne dele noe. Og
da fortalte hun at det var så koselig å
snakke i telefonen med noen som var
så blid. Og det virket som begge to
hadde tatt med seg dette videre inn i
dagen sin. Jeg måtte ærlig innrømme
at jeg ikke hadde tenkt over at jeg var
spesielt glad i telefonen, men det er
nettopp det jeg har tenkt litt på i det
siste. At vi har muligheten til å gjøre
dagen litt ekstra fin for noen, bare
ved å smile og være litt hyggelig. Det
ligger en stor makt i det å bare gi fra

Gravlegging kan skje i kiste eller urne.
Gravlegging i kistegrav er det mest
kjente og fortsatt det mest vanlige her
i Gran. Når gravlegging skjer i kiste er
det anledning til å reservere en grav
ved siden av til ektefelle eller andre i
familien. På Nes kirkegård finnes et
muslimsk gravfelt for kistegraver.
Stadig flere velger kremasjon og da
skjer gravlegging i urne. Ved gravlegging i urne finnes det flere valgmuligheter. Det kan velges en urnegrav på
et urnefelt og i dag har vi urnefelt på
Ål, Tingelstad og Nes kirkegårder. På
Sørum og Moen kirkegårder er det
planlagt urnefelt i 2020. Når en urne
settes ned på et urnefelt kan de pårørende være med ved urnenedsettelsen
også kan de sette opp egen gravstein
og anlegge plantefelt på gravstedet. En
urnegrav har plass til 4 urner.
Når det ikke finnes egne urnefelt
eller hvis familien allerede har en
kistegrav, kan urner også settes ned i
en kistegrav. I slike graver er det plass
til 8 urner.
Gravlegging kan også skje i navnet

Navnet minnelund Nes kirkegård. (Foto: Inger S. Haug.)
minnelund – det vil si et urnefelt hvor
urner kan settes ned og hvor de pårørende kan være med ved urnenedsettelsen. Her finnes en felles plate
med navneskilt - og det er anledning
til å tenne lys og pynte med avskårne
blomster på angitt sted. Det er også
ett felles plantefelt hvor kirkegårds-

betjeningen planter. Navnet minnelund
finnes i dag på Nes kirkegård og er
planlagt på Sørum kirkegård.
På Tingelstad kirkegård har vi en
anonym urnelund. Her kan ikke de
pårørende være med ved urnenedsettelsen og bare gravferdsmyndigheten
kjenner gravens plassering.
KIRKEBLADET – NR.2 2020
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BRANDBU SPORT AS

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

GRAN SPORT AS

BRANDBU

Tlf. 61 31 32 50

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Tlf. 61 33 49 00

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre
GODKJENT FAGHANDEL
Tlf. 61 33 09 59
Vis á vis Gran stasjon
granavolden.no

Hadeland
227, 2711 Gran
Tlf. 61 31 32 Postboks
50
Tlf 61 31 31 31

BILGLASS

Er du vår neste Landbruk og Verktøy A/S
Storlinna 71, 2760 Brandbu
annonsør?

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

www.lygnalia.no

Tlf. 95
1919
aksel@lygnalia.no
Tlf.07
35 08
07 08
aksel@lygnalia.no

Tlf. 61 31 30 20 • Fax 61 31 30 21 • www.landbrukogverktoy.no

Landbruk og Verktøy A/S

Avd.

Brandbu
• Tlf.Hage
61 33 43 35
Gran
Jern og

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Storgata 23, 2750 Gran
Tlf. 61 33 27 77 • Faks: 61 33 27 80 • www.landbrukogverktoy.no

Er du vår neste
annonsør?

Er du vår neste
annonsør? Sverre Hagen

Rådhusveien 39, 2770 Jaren
Tlf 61 32 88 98/Mob 974 07 006
e-post sverre.hagen@hebb.no

•
•
•
•
•
•

Gran Almenning

EVA ØSTEN

Grafisk

formgiving

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Prosjektadministrasjon
Er du vår neste
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
annonsør?
VAprosjektering
Arealplanlegging
Byggeledelse

Ikkeno´ problem

Er du vår neste
annonsør?

61 33 27 00

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING

www.yellomedia.no

Vika Rør A/S
2711 Gran – Tlf. 613 28 613

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

bankogeiendom.no
- bank og eiendom på ett sted

La din bedrift bli synlig
i nærmiljøet
– og støtt Kirken i Gran!
Kontakt post.gran@kirken.no
for annonseplass i Kirkebladet
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FASTE AKTIVITETER

Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61 33 51 50

Postboks 99, 2711 Gran
MENIGHETENE I GRAN:
Telefon: 61 33 03 48

BABYSANG
Vi arrangerer to babysangkurs i året,
vår og høst. En hyggelig samlingsstund i Moen kirkestue hver mandag
kl. 12.00-13.30 over 8 uker, og åpent
HAGELAND JAREN
Nordre Ålsveien
2770
Jaren
for 6,
alle
barn
0-12 mnd. (de over 12
Tlf. 61 32 77 90
mnd. også velkommen). Sosialt samvær, sang, musikk og bevegelser.
Serverer kaffe/te, ta med matpakke.
Kurspris kr 300,-. Påmelding/info:
Line Børresen, tlf. 474 56 688 (mer
info facebookgruppa «Babysang
Moen»).

tlf. 916 24 058, Søndre Ål: Marta Vøien, tlf. 951 55 714, Tingelstad eldre
misjonsforening: Åshild Anmarkrud,
tlf. 909 89 720, Vassendmisjonen:
Anne Berit Holden, tlf. 922 36 168.
Normisjon - «Familiemisjonen»:
Marta Vøien, tlf. 951 55 714.

FORMIDDAGS/ELDRETREFF
Alle er velkommen der det måtte
passe!
Brandbu og Tingelstad formiddagstreff (tidl. Brandbu og Røykenvik formiddagstreff): Siste onsdag i
månden kl. 12.00 på Trivselshuset i
BARNEKLUBBEN
Brua. Mat, prat, utlodning, musikk,
I MOEN KIRKESTUE
ord til ettertanke. Kontakt:
Annenhver torsdag kl. 17.00- 19.00.
Diakonvikar Marianne Sagbakken,
Alder: Fra 2 år og oppover. En motlf. 934 34 338.
derne søndagsskole anno 2020.
Onsdagstreffet Bjoneroa: På EldreSang, bibelfortelling, lek, felles midsenteret annenhver onsdag kl. 11.00
catering og selskapslokaler
dag
for
familien.
Innsamling
til
støtte
i partallsuker. Kontakt: Marta Marie
bergslia.com
for
barneprosjekt
i
Egypt
–
StefanusJørgensen tlf. 61 33 49 19 /
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143
barna. Kontakt: Lise Holter Bålerud
975 79 700.
tlf. 951 01 416.
Grymyr: Annenhver onsdag kl.
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud Bø,
BRANDBU BARNE- og UNGtlf. 928 58 473.
Hadelandsbakeriet
35, 2770
Jaren
DOMSKANTORI
(Popkorn) AS - Rådhusvegen
Jaren misjonshus:
Siste
torsdag i
HADELANDSBAKERIET
Tlf.
Jaren:
61
32
81
38,
Gran:
61
33
18
70,
fax
61
32 90
37
Koret for skolebarn i hele Gran
mnd. kl.12.00. Kontakt: Berit
Holen
Jaren 61 32 81 38, Gran 61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
kommune! Korøvelser hver onsdag
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472.
web:
Pål Haugsbakken
ettermiddag
kl. www.hadelandsbakeriet.no
17.30-19.00 i Nes
Moen bedehus:
Første onsdag i
Kirkestue. Kontakt: Marit Wesenberg,
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørumstlf. 995 87 373.
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351.

Alltid ferske bakervarer
på Jaren og Gran!

HADELANDSBAKERIET

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
GRANSPEIDERNE
Nordtangen, annenhver torsdag kl.
17.45. For tiden plass til jenter fra
3. trinn og gutter fra 5. trinn. Friluftsliv, bål og fellesskap. Gran KFUKKFUM-speidere. Knut Erling Moksnes, tlf. 997 444 97.
Blåkorsforeningen Lysglimt:
Velkommen til møter med sang, tale
og innsamling til prosjektaktiviteter.
Kontaktperson: Åge Bjerke,
tlf. 922 86 091.
SøndagsLIV, Jaren Misjonshus:
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. Haldorsen, tlf. 993 56 453.

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

BJONEROA-KORMIX
Kontakt: Marit Wesenberg,
tlf. 995 87 373.

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

HVILEPULS
Moen kirke kl. 19.00. Suppe i kirkestua kl. 18.00. En samling med tid til
Tlf. 61 33 77 00
ettertanke. Første onsdag i måneden. Kontakt: Diakonvikar Marianne
Erland Ekeberg
Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn
Sagbakken, tlf. 934 34 338.
Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
MISJONSFORENINGER OG
www.jolstad.noKIRKERINGER/-FORENINGER
De som ønsker å være med i en misjonsforening eller kirkering/-forening,
kan få nærmere informasjon ved:
Kirkeringer: Brandbu: Wenche Rolstad, tlf. 402 44 896, Vestre Gran:
Irene Grønvold, tlf. 930 61 036,
Moen: Knut Bøe, tlf. 959 61 240 og
Ål: Solveig Espen, tlf. 934 87 517.
Annonser i Kirkebladet!
Misjonsforeninger:
Avtal pris på: post.gran@kirken.no
Det norske misjonsselskap (NMS) –
Brandbu: Ingunn Sørensen,

Er du vår neste
annonsør?

Skal dere ha et lokalt arrangement?
Et loppemarked, en konsert…

I mars var det 6-årsbok-samlinger i kirkene. Barn og foreldre ble invitert til pølsefest en kveld før gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. Her er alle 6-åringene som møtte i Ål kirke 5. mars og sang, lekte og hørte en bibelfortelling.
Også laget de hver sin flotte sommerfugl! (Foto: Elin Gravdal Øvrebotten).
KIRKEBLADET – NR.2 2020
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Kirkekalender
Påskens gudstjenesteprogram i kirkene i Gran i perioden fra palmesøndag - 5. april til 2. påskedag -13. april
avlyses på grunn av koronapandemien.
Første gudstjeneste etter påske blir i beste fall søndag
19. april. Vi oppfordrer alle til å følge påskegudstjenestene via TV, radio og nett.
Konfirmasjonene omgjøres til ordinære gudstjenester,
fordi alle konfirmasjoner blir utsatt til høsten. 		
19. april – 2. s. i påsketiden. Joh 21, 1-14
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Almås.
Fredag 24. april
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Sang ved Brandbu Barne- og Ungdomskantori.
26. april – 3. s. i påsketiden. Joh 10, 11-18
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer til MiLK lokalt.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer til NMS-prosjektet.
Tirsdag 28. april
Ål
kl. 18.00 Samtalegudstjeneste. Bøe.
Fredag 1. mai. Luk 6, 31-36
Huset, Brandbu kl. 10.00 Gudstjeneste. Magnus.
3. mai – 4. s. i påsketiden. Joh 16, 16-22
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer til Kirkens SOS.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Nikolaikirken kl. 11.00 Samtalegudstjeneste. Håkegård.
Offer til barne- og ungdomsarbeidet.
Sørum
kl. 17.00 Vårkveld. Samtale med
konfirmantene. Magnus.
Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Onsdag 6. mai
Moen
kl. 19.00 HVILEPULS (musikk, bønn,
lystenning og sang).
Suppemåltid i kirkestua kl. 18.00.

Torsdag 21. mai – Kristi himmelfartsdag. Mark 16, 19-20
Nikolaikirken kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Håkegård.
Offer til KFUK-KFUM-speidere. Kirkekaffe.
Mariakirken kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.
Offer til Misjonsalliansen.
24. mai – søndag før pinse. Joh 15, 26-27
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Tingelstad
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.		
Fredag 29. mai
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Magnus.
31. mai – Pinsedag. Joh 20, 19-23
Ål
kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Bøe og Almås.
Offer til NMS-prosjektet.
1. juni – 2. pinsedag. Joh 16, 5-11
Sølvsberget kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Håkegård.
Sang ved Brandbu Barne- og Ungdomskantori.
Offer til menighetsarbeidet.
Nes
kl. 18.00 Vårkveld. Samtale med
konfirmantene. Magnus.
Offer til menighetsarbeidet.
Onsdag 3. juni
Moen
kl. 19.00 HVILEPULS (musikk, bønn,
lystenning og sang).
Suppemåltid i kirkestua kl. 18.00.
7. juni – treenighetssøndag. Matt 28, 16-20
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Sørum
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.		
14. juni – 2. s. i treenighetstiden. Matt 3, 11-12
Hennung
kl. 13.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
Sang ved Brandbu Barne- og Ungdomskantori.
Mariakirken kl. 18.00 Sommergudstjeneste. Håkegård.
Markering av åpen sommerkirke.
Offer til sommerkirkens drift.

Torsdag 7. mai
Moen
kl. 18.00 Samtalegudstjeneste. Bøe.
10. mai – 5. s. i påsketiden. Joh 15, 1-8
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer til Blå Kors.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
17. mai – Nasjonaldagen. 6.s i påsketiden. Luk 1, 50-53
Se eget program fra 17. maikomitèen, som blir tilsendt i posten.

Foto: Inger S. Haug

Vi vil ta forbehold om at det kan bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger.
INNLEVERINGSFRIST for annonser, artikler og kunngjøringer til neste nr. av Kirkebladet: 12. mai.
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TRYKK: TOMMEL OPP AS

		

Returadresse:
Kirkebladet
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

