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Å skrive historie – det er noe vi alle har
vært med på denne våren. Om 50-60
år vil våre etterkommere kunne sitte
og tenke tilbake til barndommen og
snakke sammen om det året hvor alt
ble stengt og de måtte være hjemme
fra skolen. Litt morsomt og spennende
var det ei stund, men trist var det å ikke
få være med i bestemors begravelse,
alle fotballkamper ble avlyst og pappa
og mamma ble redde for å miste jobbene sine.
Enda vet vi ikke hvordan livet vil
falle på plass, historien ruller stadig
framover, og det sikreste vi vet er at
vi særdeles lite kan vite. Slik var det
også for menneskene som bodde her
for 800 år siden og som bestemte seg
for å bygge ei kirke på den vakreste
plassen i bygda som de kunne tenke
seg. Å tenke 800 år framover i tid, var
like vanskelig da som nå, men dette
vakre smykket av ei kirke har fått stå i
alle disse årene og levd sammen med
utallige generasjoner gjennom både
pest og kolera, krig og uår. Men også
i framgang og gode år har St. Petrikirken vært et sted hvor mennesker har
kommet med takk og glede.
Dessverre kan ikke de solide murene i kirka snakke, men vi fornemmer
likevel historien og livene som har hatt
sitt utspring her og som nærmest sitter

i veggene. Vi håper at vi denne sommeren kan få tatt oss tid til å besøke
St. Petri, både gjennom de arrangementene som det er mulig å gjennomføre eller ved bare å rusle rundt og
sette seg inntil murveggen og kjenne
litt på den historiske susen. Kanskje
også kjenne på et aldri så lite nærvær
av noe guddommelig som binder århundrene sammen.
Kunstneren Harald Sohlberg bodde
i 1925 noen sommermåneder på Tingelstad og festet St. Petri til et vakkert
maleri. Samtidig beskriver han kirken
og landskapet rundt som «noe av det
mest særpregede, konsekvent og lykkelig gjennomførte i norsk kunst. (….)
Jeg har sjelden på mine vandringer her
i Norge – hvorfra jeg for øvrig udelukkende har hentet mine motiver – funnet
ett der i den grad i all sin enkelhet har
virket så utpreget norsk på meg og
også virket på meg som et levende
dikt om vår gamle historie.»
Så vil også våre opplevelser og
liv i større eller mindre kriser, sorger
og gleder, flettes sammen med tiden
som er gått og i det ukjente som ligger
foran. Men her og nå så håper vi på
en god sommer for alle våre lesere,
og som vi skjønner så trenger vi ikke
reise langt for å finne historiske steder
og gode opplevelser!

Sommeråpne Søsterkirker
Vi kan igjen glede oss over åpne
kirkerom og over at det blir sommeråpne kirker på Granavollen.
Dette er vi ganske sikre på vil
glede alle som har planer om å
besøke kirkene og delta i bønn,
historie eller bare sitte ned og la
tankene vandre. Vi forholder oss
til gjeldende regler for smittevern.
Åpningstider og
Foto: Jane Dahl Sogn
faste aktiviteter:
Sommerkirken åpner med gudstjeneste 14. juni kl. 18.00
15. juni – 16. august, alle dager kl. 10.00 – 15.00.
Omvisning mandag – fredag kl. 14.00 (kr 65,- per person)
Middagsbønn onsdager kl. 12.00.
Utstilling i Mariakirken.

Sommerdrømmer
«Jeg tror, jeg tror på sommeren» heter
det i en gammel slager. Sterkere tro
enn dette skal en lete lenge etter i
nordmenns følelsesliv. Etter måneder
med mørke og snø og kulde, klamrer
vi oss til håpet om sol og varme. Vi
drømmer om bading, strandliv og ferie. Sydenturen er bestilt og fjellturen
i høst er planlagt. Sommerdrømmene
holder oss oppe og gir oss utholdenhet utover våren. I år er det ikke så
lett å se for seg at disse drømmene
skal bli oppfylt. Reiserestriksjoner og
nærhetsbegrensninger har lagt sommerdrømmen i grus for mange av oss.
Men vi har fremdeles Norge. Ikke av
de værmessig varmeste land i verden,
men trygt, godt og kjent. Også bor det
mange hyggelige mennesker her som
er lette å snakke med, som vi er i familie med og glad i. Et hjemland er en av
Guds gaver til oss mennesker. Byen,
bygda, fjellet eller fjorden, som har satt
dype spor i oss gjennom oppveksten,
er Guds velsignelse til hver enkelt av
oss. Jeg mener ikke at all oppvekst er
like lykkelig, eller at alle hjemsteder har
gitt oss et ønske om å komme hjem
igjen. Viktig er det uansett å kjenne
røttene sine, stedet eller stedene som
har vært med å forme oss.

Foto: Nes kirkegård mot fjorden. (Foto: Kirken i Gran.)
Kirkene her i Gran kommune er
på en spesiell måte våre hjem. Når vi
døpes så blir vi en del av Guds familie
og er under Hans velsignelse. Vi får
et hjem i Hans kirke på jorden, både
her i bygda og over alt hvor vi ferdes i
verden. Nidarosdomen i Trondheim er
like mye vår kirke som kjørka på Nes.
Jesus kan vi møte i alle kirker eller på
en benk på en kirkegård. Vi finner Ham
i salmesang, bønn og bibellesning.
Etter hvert kommer vi nok i gang med
regelmessige gudstjenester i kirkene
våre. Det er min sommerdrøm. Jeg
håper at når jeg tar mine turer for å besøke venner og familie i Norge denne

sommeren, så kan jeg stikke innom
kirkene som har vært en del av mitt
liv ved dåp, konfirmasjon, bryllup og
gravferder for mine nærmeste.
Drømmer er kjekke å ha, men denne
sommeren er det viktig at vi får realisert noen av dem. Ikke de store og
dyre drømmene, men kanskje bare det
å finne tilbake til et sted eller en person
som var viktig for deg engang. Jeg tror
at Guds drøm er at menneskene Han
har skapt vil tilbe Ham og takke Ham
for livet og sommeren som Han gir oss
i år også.
Dagfinn Magnus,
sokneprest i Brandbu og Bjoneroa

Ved ulykke og krise
Det er når katastrofer og ulykker velter over oss, at vi forstår vår sårbarhet. Enkelte kriser er det umulig å sikre
seg mot. Naturkatastrofer kan ramme store befolkningsgrupper, sykdommer en hel verden. Mange mennesker
rammes personlig, mange forsøker å bidra med hjelp og støtte, og flere enn vi vet, kan søke lysenes Gud.

F

or alle som pines av det vonde som har rammet dem,
tenner vi et lys og ber om at de må få kraft til å bære det.
For alle som har mistet hjem og næringsgrunnlag,
tenner vi et lys og ber om at de må få hjelp til å bygge en ny tilværelse.
For alle som er reddet og får hjelp til kropp og sjel,
tenner vi et lys, og takker deg, Gud, du hjelpeløses hjelper. Amen.

Vidar Kristensen etter tsunamien i Sørøst-Asia romjulen 2004
NORSK BØNNEBOK, utdrag fra teksten Naturkatastrofe side 1183, NORSK SALMEBOK
Vidar Kristensen, født 1950, er norsk teolog, forfatter og sangtekstforfatter.

Av Anne-Lise Mellum

Forsidebilde: Akvarell malt av Roar Tessem, Lunner.
Bildet er et bidrag til jubileumsutstillingen for St. Petri.
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Fra førkristen til kristen tid på Tingelstadhøgda
- sett med Christopher Hammers øyne

Torneroseslottet på Tingelstadhøgda

Av Harald Hvattum

Den gamle kyrkja på toppen av Tingelstadhøgda er ei skattkiste full av historie. Takk og ære
til soknefolket som for over 150 år sidan bevarte den gamle kyrkja då den nye Tingelstad
kyrkje sto ferdig i 1866. Heller enn å rive, slik det skjedde så mange stader rundt om i landet,
fekk kyrkja lov å stå urørt. Går vi i dag inn gjennom døra, er det som å stige fleire hundre år
bakover i historia og inn i eit Torneroseslott der tida ser ut til å ha stått stille.

St. Petri, som ligger på en bergknaus på Tingelstadhøgda, har
av naturlige årsaker ingen kirkegard.
Det er likevel rart å tenke på at denne
kirka, bygd rundt 1220, er omringet av
gravhauger fra en tid med helt andre
gravskikker enn det vi fikk i kristen
tid. Her kan en derfor innenfor et lite
område fra to leier bevege seg fra
førkristne gravhauger fram til ei kirke
som representerer kristendommen. I
tillegg er det dem som mener at det
også kan knyttes norsk kongshistorie
til Tingelstadgardene før kristendommen ble innført her i landet. Den diskusjonen skal vi ikke ta opp her, men
i stedet la Christopher Hammer, født
1720 og dermed trehundreårsjubilant
i år, slippe til med sine opplysninger i
hadelandsbeskrivelsen hans fra slutten av 1700-tallet.
Kirkevegen fra sør
Mellom Majors-Alm og Tingelstadgardene er det i dag ei havning som
Hammer kaller «Engelandet Lander».
Den ble på Hammers tid delt av Kongevegen i Østre og Vestre Lander. På
østsida av vegen lå «3de Grav-høyer
kalt Kakels Houer». På vestsida av vegen så Hammer også tre gravhauger
alle «i en Lige Linie». De sistnevnte
haugene hadde bautasteiner. Den ene
av bautasteinene hadde runeinnskrifter. Den steinen hadde Hammer fått
tak i og plassert den på Melbostad,
der han bodde.
Kakkelhaugene ligger der den dag
i dag. Etter å ha passert dem, ser en
kort tid etter nedover til Tingelstadgardene og St. Petri. På Hammers
tid var det fire Tingelstadgarder, men
Hammer mente at det opprinnelig
hadde vært en gard der Dag rude
bodde. Dag var ifølge Hammer herse
(høvding) over Hadeland. Akkurat det
er senere, med diverse tolkninger av
tilgjengelig kildemateriale, blitt brodert
ut om av flere skribenter. Der blir blant
annet Harald Hårfagre blir trukket inn.
Hammer mener forøvrig også at haugene ved Lander var familiegraver for
den samme Dag og folket hans.

�
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De fleste Tingelstadgardene slik de er presentert på et gammelt postkort.

Tekst: Øystein Ekroll

Men dette Torneroseslottet har mange
hemmelege rom. Vi har hatt mange
teoriar, men lite faktisk kunnskap om
kyrkja si historie. Låg det noko her
tidlegare, kanskje ein stor gravhaug
eller ei stavkyrkje? Er kyrkja vigd til St.
Peter slik dei fleste meiner? Når er murane og takverket reiste, og er dei like
gamle? Var det gravplass ved kyrkja?
Kvifor er kyrkja bygd med sakristi, som
sjølv større kyrkjer mangla i samtida?
Var loftet brukt som lagringsplass? Var
den berømte vindfløya verkeleg laga til
ein skipsstavn?
Disse og mange andre spørsmål var
det målet å finne svar på, då ei gruppe
forskarar på kyrkjekunst og -arkitektur
samla seg på Tingelstad i september
2017. Snart er boka med bidraga frå

forfattarane ferdig, og svara på mange
av spørsmåla kan finnast i boka. Vi er
komne eit stort steg framover i kunnskapen om kyrkja si historie. Men så
ofte skjer det at nye svar reiser også
nye spørsmål og problemstillingar, og
siste ord er ikkje sagt. Spørsmålet om
gravlegging er stadig uløyst. Geologisk
analyse av steinane i murverket har gitt
ny kunnskap om kvar i lokalområdet
steinen er henta frå. Årringsdatering av
takverket viser at kor og skip er bygde
med 10-15 års mellomrom. Kyrkja sto
ferdig for nøyaktig 800 år sidan, så
jubileet kan trygt feirast.
Heilt sensasjonelt er det at det
mektige plankegolvet i skipet viser
seg å vere over 600 år gammalt, lagt
ned omkring år 1400. Dessutan har vi

oppdaga at reisverket til tårnet, som
vi alle trudde var frå 1820, viser seg å
vere frå 1598-99 og dermed kanskje
det eldste i landet. Det var berre kjegleforma tårntaket som er frå 1820.
Vi har også prøvd å presentere inventaret frå tida etter Reformasjonen,
som ikkje så mange har interessert
seg for tidlegare. Dette er godt bevart
og på mange måtar eineståande her i
landet, t.d. preikestolen, kalkmaleriet
og det store veggteppet som i dag ligg
på Norsk Folkemuseum. I tillegg er
boka rikt illustrert med mange heilt nye
fotografi, i tillegg til mange historiske
bilder som sjeldan eller aldri tidlegare
er brukt.

Jubileumsbok

Gamle Tingelstad Kirke – liten kirke med stort innhold

Kakkelhaugene ligger i dag i ei inngjerdet havning, men ses fint fra vegen
nordover mot St. Petri. Og ikke minst kan en lese om gravhaugene på denne
informasjonstavla. Foto: Harald Hvattum 2020.
Kirkevegen fra nord
«200de Skridt i Lige Linie norden for
Tingelstads Kircke» lå Grimshaugen,
forteller Hammer. Det er den gravhaugen som i dag blir kalt Halvdanshaugen og nå ligger inne på området
til Hadeland Folkemuseum. På den
haugen sto det på Hammers tid en tre
alen høy trekantet spiss bauta.
Hammer hadde fanget opp følgende
tradisjon om hvordan Halvdan fikk
slik makt på Hadeland: «Kong Haldan
Hvidbeen undertvang sig Hadeland.
Kong Haldan Svarte af-slog kong
Eisten og tog Hadeland igien». Så
refererer Hammer fortellingen om
hvordan Halvdan etter å ha druknet i

Randsfjorden ble delt i fire og at innvollene ble gravlagt i denne haugen i
Tingelstad.
Deretter kommer Hammer med
opplysningene som knytter de to kirkevegene sammen. Han mente nemlig
at Halvdan var gift med «Helga Hina
Haarfagra», datter av den før nevnte
Dag rude som bodde på Tingelstad,
noe som videre var årsaken til at en
del av kongen ble gravlagt her.
I alle fall, fra gravhaugen på Hadeland Folkemuseum fra førkristen tid
ser en godt opp til det neste steget i
religionsformen her i landet, nemlig
kristendommen og St. Petri.

�

Til 800-års jubiléet for St. Petri
blir det utgitt ei jubileumsbok, slik
Øystein Ekroll skriver i artikkelen
sin. Boka er et resultat av at ei
forskergruppe på kirkekunst og
-arkitektur bidro med tid og kompetanse, samlet seg på det som også
er kalt for Grubleseminaret, som
ble avholdt på Tingelstadhøgda
i september 2017. Snart er boka
med bidrag fra forfatterne ferdig.
I forordet til boka har Kirsten
Almås, prost i Hadeland og Land
formulert det slik; «Nå kan vi glede
oss over å kunne lese om hvordan
tak, tårn og steiner kan være et
tidsvitne for kirkens bygningshistorie».
Mange gode krefter har vært
i sving og samarbeidet for både
forskning og bokutgivelsen. Vi vil
spesielt rette en takk til økonomisk

støtte fra Institutt for sammenliknende kulturforskning og
SpareBankstiftelsen Gran.
Instituttet for sammenlignede kulturforskning står
som ansvarlig utgiver med
Stige og Haugli som redaktører. Det er totalt 10
bidragsytere, deriblant to
lokale krefter i Ragnar
Knarud på kirkegeologi og
Harald Hvattum på kirkens
historie fra 1723 til i dag.
Boka er i salg fra 23. juni
- jubileumsuka - og kan
bestilles på Gran kirkekontor,
e-post: post.gran@kirken.no eller
tlf. 61 33 52 05. Boka kan også
kjøpes på Randsfjordsmuseet og i
Brandbu Bokhandel.

Tittel:
Gamle Tingelstad Kirke
– liten kirke med stort innhold
ISBN 978-82-303-4556-6
Pris kr 290,-.
Ca. 200 sider/mange bilder.
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INTERVJU MED DEN NYE KIRKEVERGEN

«Slik ser vi St. Petri-kirka»

Folkets kunstutstilling åpnes 23. juni

En ja-mann i kirkevergestolen
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Tekst: Knut Bøe

Lederen av jubileumskomitéen,
prost Kirsten Almås, ønsket at
kreative mennesker ble utfordret til å gjengi sine kunstneriske inntrykk av møter med St.
Petri-kirka.
Gran kunstforening ble spurt om å
forfølge prostens tanke om utstilling.
Mer enn 30 mennesker har sagt at de
vil være med på å bidra til en utstilling, og vi ser med forventning fram til
åpningen, da alle kunstverkene er på
plass i Grinakerbygningen på Hadeland Folkemuseum.
Det som utstilles nå er laget av mennesker som lever i dag. Likevel vet vi at

mye kunst henger i mange hjem over
hele Hadeland, og noe er stuet bort i
arkiver. Veldig mange mennesker opp
gjennom tidene har selvfølgelig latt seg
inspirere av denne flotte kirka. Folk
har vandret forbi og fotografert, tegnet
og malt, eller i hjemmene sine laget
skulpturer, vev eller andre former for et
kunstnerisk svar på hva den mektige
kirka har satt fantasien vår i gang med.
Utstillingen i juni består av to deler.
Men allerede rett innenfor inngangsdøra til Grinakerbygningen har vi utstilt
en kopi (halv målestokk) av maleriet
«Historisk landskap, Tingelstad» som
vår kjente maler Harald Sohlberg laget
i 1925.

Vi feirer
Tingelstad gamle kirke
ved St. Hans!		

Tekst: Kirsten Almås

Fra 1200-tallet har vi fire signalbygg
i vårt lokalmiljø: Søsterkirkene,
Steinhuset og St. Petri. Før reformasjonen var det flere kirker her.
Dette forteller oss at det i middelalderen var stor aktivitet, mye kultur,
et rikt og viktig område. Alt dette er
en del av vår arv som vi forvalter i
dag. Gjennom det siste året har vi
planlagt og tilrettelagt for et stort
og felles jubileum knyttet til St. Petri
800 år. Jubileet skal favne alle oss
som hører til her. Vi har hatt komite
med representanter fra en vakker
bukett av lokale foreninger; Brandbu
Bygdekvinnelag, Tingelstadhøgda
sanitetsforening, Kunstforeningen,
Historielaget, samt Randsfjordsmuseet, Gran/Tingelstad menighetsråd, tidligere kirkeverge Jon Skeie
og prosten. Vi har planlagt mange
ulike aktiviteter og hatt kontakt med
flere lag og foreninger med tanke på
gjennomføring. Og vi har bare fått
positive svar og mye glede over å
kunne bidra. Det er ikke det store fellesskapet i Gran som setter stopper
for deler av jubileumsprogrammet,
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det er korona-pandemien som nå
setter grenser, men også åpner opp
for muligheter, som gjør at årets kirkejubileum blir annerledes.
Vi jubilerer nå med flere sider her
i Kirkebladet: noe om tida før kirkene
kom, noe om en den vakre skatten
kirka er, med fortellinger som kommer i boka som blir en viktig del av
jubileet, og en presentasjon av den
flotte utstillingen som kunstforeningen bidrar med.
Vi hadde store planer om barnedag og familiedag. På disse
dagene var planen at barn kunne
komme og lage eller tegne sin
egen St. Petri-fremstilling. Det
blir ikke mulig, men det som er
mulig, er å lage en tegning eller
fotografere et bilde og sende til
oss i Kirken i Gran. Vi vil legge ut
bidragene i et barnas eget galleri
på facebook-siden vår og alle
vil få tilsendt en jubileumshilsen
som takk!

Første del av utstillingen er tre plakater med tekst av vår lokale historiker
Harald Hvattum og grafisk oppsett av
Eva Østen. På disse plakatene får
vi en oversikt over kirkene i Gran og
Brandbu pluss en detaljoversikt over
historia til St. Petri. I hovedrommet
i Grinakerbygningen finner vi selve
kunstutstillingen med alle innleverte
bidrag.
Så vil vi når det hele åpnes 23. juni
innrette oss i forhold til de regler og
påbud som da gjelder i forbindelse
med koronatiden.
Stor takk til alle bidragsytere og vel
møtt til utstilling!

Foto: Knut Sterud.

Vi hadde også planer om å servere
god mat, som vi tenker at har vært
spist og servert her gjennom 800 år.
Det var mye godt å spise tilbake på
1200-tallet, som godt krydret mat fra
fugl, marsipanen var godt kjent, og
det var også pepperkaken. Og selvfølgelig mange gode grøtvarianter
og mjød. Nå kan vi bare oppfordre
alle til å lage og spise sin egen middelaldermat og nyte mye godt hver
hos seg selv.
Takket være Harald Hvattum har
vi fått til noe ekstra, med en oppdatert og fornyet brosjyre om kirkene i
Gran kommune i fortid og nåtid. En
flott brosjyre som vi gleder oss til å gi
som klassesett til alle bygdas skoler.
I over 900 år har evangelietekster vært lest i kirkene her hos oss.
De har vært med på å forme livet,
verdier og veivalg i vårt samfunn. Vi
skal feire dette med jubileumsgudstjeneste for kirka søndag 28. juni. For
jubileumsprogram og gjennomføring
ber vi dere følge med i avisa Hadeland og på kirkens hjemmeside.

Kirken i Gran har fått ny kirkeverge. Ole-Jakob Dyrnes startet i ny jobb 1. mars og opplevde at det på grunn av koronasituasjonen ikke lot seg gjøre
å hilse ordentlig på folk, og det
første han måtte gjøre var nærmest å lukke alle kirkedører og
avlyse alle bli-kjent-møter.
- Det er alltid spennende å gå inn i en
ny jobb, treffe nye mennesker og sette
seg inn i nye arbeidsoppgaver, men
denne oppstarten har blitt veldig spesiell, innrømmer en likevel smilende
kirkeverge. 56-åringen er en haldengutt som de siste 20 årene har bodd på
Toten hvor han har vært daglig leder
på Steffensrud Rehabiliteringssenter.
Han bor på Bøverbru og kan der skilte
med kone, tre barn og to barnebarn.
Og heretter vil arbeidsveien gå over
Lygna til kirkekontoret på Jaren, en
passe biltur for å lufte egne tanker og
planer.
Ole-Jakob er utdannet sykepleier
og diakon, men forteller gjerne at
han alltid har hatt en tendens til å
ende opp i lederstillinger. -Jeg blir lett
engasjert og begeistret, og da er det
naturlig for meg å ta ansvar og prøve
å finne løsninger på de utfordringene
som måtte dukke opp. Som leder står
man jo aldri alene, man er alltid del av
et team, og da er det mitt ansvar å få
dette teamet til å fungere på best mulig
måte, sier han.
Kirkevergestillingen betyr ikke at
Ole-Jakob går inn i nytt og ukjent terreng. Han har hele livet vært aktiv i
kristent arbeid og har i flere perioder
vært leder både av menighetsråd og
fellesråd, så han vet hvor skoen kan
trykke og kjenner til de ansvarsoppgaver som følger en slik stilling. - Gran er
et spennende sted på denne fronten,
med alle sine ulike kirker som hver har
sitt særpreg. De har heldigvis blitt godt
ivaretatt og jeg håper vi kan fortsette å
forvalte både kirkene og kirkegårdene
på en god måte. For meg er det viktig
at kirkene våre, både som bygninger
og som symbolbærere kan bety noe for
folk. Som forvaltere må vi som jobber i
kirka alltid spørre etter hva folk trenger,

Ole-Jakob i flott positur foran kopi av alterfrontalet i St. Petri.
og se etter det som berører menneskene i møte med kirka. Jeg er opptatt
av at vi skal være profesjonelle og alltid
være ordentlige på det vi gjør. Vi kan
ikke forvente å bare FÅ i møte med
bevilgende myndigheter, vi må også
kunne vise at vi gir noe til fellesskapet.
- Kirken er mer enn bare hus som
skal tas vare på, det er jo først og
fremst menighetsliv som formes av de
menneskene som bruker kirkene enten til gudstjenester, begravelser eller
konserter. Det er det frivillige arbeidet
som bærer dette menighetslivet, både
de som engasjerer seg i styrer og råd
og alle de som stiller opp i ulike sammenhenger. Jeg ser at det er mye
engasjement her i Gran, og jeg gleder
meg til å bli bedre kjent rundt omkring
når tidene igjen blir litt mer normale,

smiler Ole-Jakob som tydeligvis vet å
sette pris på mennesker og se at det
lever og rører seg rundt omkring.
- Ellers er kirken inne i en brytningstid hvor mange ting ennå ikke er
falt på plass. Det gjelder organisering
av arbeidsgiveransvar, driftsansvar
og mulige endringer av prostigrenser.
Dette er store temaer som krever at
ulike syn kommer på bordet og at det
forhåpentligvis blir tatt gode valg for
framtida, sier en mann som har fulgt
prosessen tett så langt og som ventelig
kan lose vår lokale kirken på en god
måte gjennom små og store valg i tida
som kommer.
Vi ønsker lykke til i den nye jobben
med et håp om at det snart er mulig å
kunne ta hverandre i hånda igjen og
takke for en god prat!
KIRKEBLADET – NR.3 2020
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GRAN/TINGELSTAD

BRANDBU OG BJONEROA

Vi døper fortsatt barn i kirkene i Gran
Mange har lurt på hvordan vi gjør det med dåp i
disse pandemitider. Alle som har bestilt dåp og fått
en gudstjenestedato kan selv velge om de vil gjennomføre den eller utsette den til senere. De fleste har
valgt å følge sine planer. Noen tenker på dåpsfesten
og andre sier at venter de for lenge så vil ungen ha
vokst ut av dåpskjolen.
Vi prester holder da egne dåpsgudstjenester i
kirkene for dåpsfamiliene. De er ikke offentlig tilgjengelige og det blir bare en familie per gudstjeneste.
Vi kan ha opptil 3 på en søndag. Antallet deltakere
er begrenset avhengig av kirkens størrelse, og i
skrivende stund kan vi ha maks 50 tilstede på en
gang. Tidligere i vår var det kun mulig med maks 15
til stede i kirken.
Flere har sagt at det er trist at en ikke kan ha så
mange gjester i kirken, men de opplever at dåpsgudstjenestene blir veldig intime og personlige.
Familiene tar ofte opp videoer som kan vises på
festen etterpå og brukes som et minne for fremtiden.
Dåp er viktig for hele menigheten. Barna døpes
inn i Guds kirkefamilie og vi håper at vi snart kan
feire skikkelige dåpsmesser med mye folk og store
familier til stede i våre flotte kirkehus.
Velkommen til dåp.

Sigrid Tokerud
På vegne av Bjoneroa menighetsråd
og som ansatt ved Bjoneroa Eldresenter, har jeg gleden av å kunne intervjue og skrive litt om den spreke og
livsglade hundre-åringen i Bjoneroa.
Sigrid er født på gården Strande i
Bjoneroa og vokste opp sammen med
5 søsken. Hun forteller at så sant det
var messe, skysset en av tjenesteguttene mor og de eldste barna til kirke
med hest og vogn. I 1935 var hun en av
12 konfirmanter og fire år senere giftet
hun seg i samme kirke med sin Hans.
Fire barn fikk de sammen. Dessverre
har to av dem gått bort og hun forteller
at i denne sorgen har det vært godt å
kunne samtale med prest og diakon.
Sigrid har tidligere blitt portrettert
både i avis og Kirkeblad, og den gangen inviterte hun begge tilbake for å
feire 100-årsdagen. Så slik ble det. Feiring med 100 gjester ble satt på vent i

Døpefonten
med mugge i
Sørum kirke,
sammen med
en nydelig
dåpskjole med
lue til. (Foto:
Heidi Alfstad).

Foto under:
Bo Mathisen.

100

år

08.03.20

disse Koronatider, men sammen med
onsdagstreffet, beboere og ansatte på
Eldresenteret ble det både smørbrød
og kaker og godt i koppen. Og sannelig
kom ikke både ordfører og journalist fra
Hadeland for å hylle hundre-åringen
også. På selve dagen var det nærmeste familie som fikk komme og feire
ei kjær mor, bestemor og oldemor.
Rommet på Eldresenteret som har
vært hennes hjem de siste 12 årene,
så ut som en blomsterbutikk etter feiringen. Nå sitter hun lett tilbakelent og
godsliten etter all bursdagsfeiring og
venter på at sol og sommer skal gjøre
dagene enda bedre. En god markering
av en slik rund dag, kan gjøres med å
bruke ordene fra 1. Korinterbrev 13:
Så blir de stående disse tre: tro, håp
og kjærlighet. Men størst blant dem er
kjærligheten.
Tekst og foto: Wenche Lien

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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Sokneprest Daniel sin
hverdag i koronatiden

Tekst: Daniel Håkegård

I over to måneder har vi nå levd med
unntakstilstand i Kirken i Gran, og
Gran/Tingelstad sokn er intet unntak.
Begravelser og dåp har foregått med
maks 15 personer til stede, og gudstjeneste har foregått på skjermen; det har
ikke vært ordinære gudstjenester. Det
har vært ei – mild sagt – merkelig tid
for oss alle. Påsken gikk sin gang uten
de vanlige gudstjenestene, sjøl om
kirkeklokkene ringte, både hjemme på
Granavollen, og ellers rundt omkring
i Gran. Det ble en påske der jeg som
prest ikke har hatt gudstjeneste. Jeg
har fått mer tid til samtale med folk.
Det er noe av det positive med de to
månedene som har gått. Ja, i løpet av
de første dagene, da alt fra skoler til
frisører ble stengt, så ble jeg plutselig
til en «internettprest» og «telefonprest». Jeg la ut telefonnummeret mitt
på facebook, og sa at den som ønsket
måtte ta kontakt. Det var god respons.
Noen ville snakke på telefon, andre
ville prate via tekstmelding eller Chat.
Sjelesorgsamtaler måtte foregå utendørs, og gudstjeneste måtte vi lage på

kamera og legge ut på internett. Det
er spennende for oss prestene å prøve
noe nytt. Det har vært gøy å filme, og
redigere og skape en gudstjeneste
som blir lagt ut på nettet, men det kan
ikke måle seg med det å samles, og
synge sammen, skulder ved skulder.
Vi har hatt innspilling fra Mariakirken,
Nes, Grymyr, Moen, Sørum og Tingelstad. Vi er flere som filmer og redigerer,
og på de jeg lager tar jeg først opp
lyden av salmesang og filmer organisten, så liturgien, søndagens tekst, og
preken. Når jeg kommer hjem må det
hele settes sammen. Lyd og bilde må
passe. Så kan vi ha bilder fra naturen,
eller interiør i kirka under salmene.
Resultatet blir lagt ut på Kirken i Gran
sin nettside og facebook-side.
Nå starter vi opp med gudstjenester
i kirka igjen, riktignok med smittevernregler, men det skal bli veldig godt.
God sommer!
Hilsen Daniel Håkegård,
sokneprest i Gran/Tingelstad

Sokneprestene i opptak til 17. mai-gudstjeneste i Tingelstad kirke. Fra venstre Dagfinn Magnus, Karin H. Bøe og Daniel Håkegård med kamera. (Foto: Kirken i Gran).

Menighetsrådslederen i en
unntakstid
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Terje Øistad har vært menighetsrådsleder gjennom koronaunntakstiden.
Terje Øistad er leder for Gran/Tingelstad menighetsråd. Det var interessant å spørre han om hvordan det er
å være menighetsrådsleder når all
organisert aktivitet i kirken er satt på
vent. Menighetsrådets oppgaver er å
legge til rette for gudstjenester og annen virksomhet i menigheten, fortalte
han. Men koronaviruset har ført til at
gudstjenester og aktiviteter måtte avlyses for en lang periode. Menighetens
årsmøte eller menighetens årsfest ble
utsatt på ubestemt tid. Dessuten vil
tapet av kollekter på sikt ramme eget
menighetsarbeid og også gå ut over
organisasjoner som skulle fått støtte
gjennom kirkens kollekt. Samarbeidet
innen menighetsrådet har hele tiden
fungert innenfor de nødvendige restriksjonene. Menighetsrådet er naturligvis
også engasjert i at St. Petri kirke har
800-årsjubileum i år, og har et medlem
med i jubileumskomitéen.
Det er første gang på tusen år at
kirken har vært stengt i påsken. Menighetsrådslederen synes det er spesielt
at påsken ble rammet, for det er kan
hende vår største høytid. Men kirken
har arbeidet godt med digitale messer, og dette kan vi også ha nytte av i
ettertid. Det er umulig å vite hvordan
det framtidige menighetsrådsarbeidet
blir, sier Terje Øistad. Men til tross for
god hjelp både gjennom det digitale og
telefonen, ser han fram til å møte folk
sosialt. Det er mye god helse i godt
fellesskap!

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no
KIRKEBLADET – NR.3 2020
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KIRKENE GJENÅPNES

MOEN/ÅL

Kirken i korona-tider

Tekst: Anne-Berit Holden

Biskopene har i et skriv, gjengitt i
avisen Vårt Land 30.04., dvelt ved
betydningen av kirkeklokkene. Her på
Hadeland har vi god anledning til å
høre kirkeklokker, med kirker spredt
over hele bygda. Kirkeklokkene er rett
og slett en del av kulturlandskapet.
I sorg og glede har de vært trofaste
i hundreår, og på søndagene har de
kalt sammen til gudstjenester, og slik
gjort evangeliet nærværende for oss.
Men så- etter 9. mars i år har de
stilnet og vært tause hver søndag i to
måneder. Har budskapet forstummet?
Er ikke evangeliet nærværende da?
Visst gleder vi oss til å høre søndagens kirkeklokker igjen, til å kunne
samles. Men -heldigvis har budskapet
funnet nye veier. Mange kreative pre-

ster, trosopplærere, diakoner, musikere, sangere og andre har brukt fantasi
og digitale muligheter som er tilgjengelige for oss alle. Det har vært mer eller
mindre profesjonelt. Men så flott og så
givende! Budskapet er blitt formidlet på
nære, tradisjonelle og utradisjonelle
måter! Takk til dere! Og takk også til
dere i kirken i Gran som har sendt fine
gudstjenestelige andakter fra kirkene
våre på nettet. Dere har vært med på
å gjøre evangeliet nærværende på en
ny måte i en tom tid.
Og konklusjonen? I så mange situasjoner er det viktig å se mulighetene i
stedet for begrensningene. Det har vi
sett eksempler på nå. La oss ta lærdom av det og bruke det i fortsettelsen!

Foto: Inger S. Haug.

Temakveldene
fortsetter...
GLADNYHET: Temakveldene
i Ål kirke fortsetter til høsten.
Vår tidligere prost Hans Erik Raustøl
er villig til å stille opp igjen!
Vi satser på to kvelder i høst.
Den første blir tirsdag 6. oktober.
Merk dere datoen allerede nå!

Barnekrok
i Moen kirke
Moen kirke er en langkirke i tre fra
1914 og listeført som særlig bevaringsverdig. Derfor blir vi pålagt å
søke både biskop og riksantikvar
ved all form for endring i kirken,
også etablering av en barnekrok.
Vi har nå fått positivt svar på å
etablere en barnekrok bakerst i
Moen kirke – på venstre side. Det
står i svaret at også en barnekrok
skal være med på å opprettholde
kirkerommets orden og verdighet.
Det får vi til her, og menighetsrådet
har kjøpt inn trehvite små stoler
med bord. Vi ønsker på den måten
å markere helt tydelig at også barn
er velkommen i kirken! Kroken kan
brukes hele gudstjenesten eller
deler av den, da helst sammen
med en voksen. Som det fremgår
av bildet, vil bøker og tegnesaker
være tilgjengelig.
Vi har også planer for en lignende krok i Ål kirke, men der har
vi ikke en klar løsning ennå.

Den nye barnekroken i Moen kirke
er alt tatt i bruk av Malin!
(Foto: Line C Børresen).

Menighetens årsmelding og
regnskap for 2019 er lagt ut
på Kirken i Gran sin hjemmeside med godkjennelse
fra Menighetsrådet.
Foto: Anne-Berit Holden

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

Tekst: Inger Stensrud Haug

Første gudstjenesten var på
torsdag 21. mai på Kristi Himmelfartsdag. Det blir en kontrollert åpning med maksimalt
50 personer avhengig av kirkens kapasitet + 1 m avstand.
Etter to måneder med unntakstilstand
og stengte kirkerom, gleder vi oss til
å åpne kirkedørene på nytt og invitere
folk innenfor. Regjeringen offentliggjorde 7. mai sin plan for en gradvis
og kontrollert gjenåpning av Norge i
tråd med Covid-19-forskriften, som
blant annet regulerer smitteverntiltak.
Gudstjenester og kirkelige handlinger må skje med begrenset antall
 Kirkerommets størrelse overstyrer
maksimalt antall slik at vi kan overholde riktig avstand til sidepersonen.
Nedenfor er det en oversikt over hvor
stor kapasitet den enkelte kirke har
 Maksimalt 50 personer (i tillegg kommer ansatte/medvirkende) til stede
og minst 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme
husstand).
 Der kommunen av smittevernhensyn
har strengere bestemmelser om
samlinger og antall, overstyrer disse
foregående punkter.
Videre må vi ta hensyn til smittevernet ved at:
 Syke personer skal ikke delta eller
være til stede
 Gode rutiner for håndhygiene og
renhold
 God avstand og minst mulig kontakt
mellom personer
 Minst mulig felles bruk og berøring
av inventar og utstyr i kirken.
Med alt dette på plass og med Kirken
i Gran som ansvarlig arrangør, gir det
nye muligheter for gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Oppstart på Kristi Himmelfartsdag
Første gudstjenesten var i Nikolaikirken torsdag 21. mai. Det blir stort sett
en gudstjeneste hver søndag utover i
kirke eller i friluft. Ute kan vi være 50
personer, og da er vi heldige med flere
planlagte friluftsgudstjenester i sommer. I pinsen med gudstjeneste på
Sølvsberget, i juni på Hennung gamle
skole og flere til i august.

Det vil også være mulig med feiring
av nattverd i noen av gudstjenestene
og om en stund håper vi å kunne ha
dåpsgudstjenester med familie og
menighet til stede samtidig.
Alle bes komme i god tid og gå inn
i kirken med minst en meters avstand.
Når vi passerer 50 deltakere må dessverre dørene lukkes, og dette ber vi om
forståelse for. Inne i kirken vil det være
tydelig oppmerket hvor folk kan sitte,
håndsprit for å ivareta god håndhygiene blir satt ut og vi vil påse at alle
smittevernhensyn blir overholdt. Alle
skal føle seg trygge i kirken.
Krav om registrering av navn
Som arrangør er vi pålagt å ha oversikt over hvem som er til stede, for å
kunne bistå ved en eventuell senere
smittesporing. Navneregistrering vil
skje til gudstjenester, dåp, vigsel og
begravelser, og listene blir slettet etter
10 dager.
Kapasitet i kirkene
I noen av kirkene er det lavere kapasitet
enn 50 personer. Etter en oppmåling
kan det i den enkelte kirke være til stede:
145 deltakere i Tingelstad, 65 i Grymyr,
50 i Nikolaikirken, 32 i Mariakirken, 30 i
St. Petri, 70 i Ål, 40 i Moen, 50 i Sørum
og 63 i Nes.
Mange dåpsgudstjenester i juni
Det er mange som i første omgang utsatte barnedåp pga. alle restriksjonene
i vår. Nå er alle dåpsfamiliene kontaktet
på nytt og vi kan ønske velkommen til
egne dåpsgudstjenester, opptil flere
på en dag. Inntil videre inviterer vi til
egne dåpsgudstjenester forbeholdt
den enkelte familie med dåpsselskap.
Vielser
En god del par valgte i vår å utsette
den planlagte vielsen, men nå som
vi kan invitere til vielser for inntil 50
personer til stede, gir det større rom for
gjennomføring. Det er derfor gledelig
at flere likevel ønsker å gjennomføre
bryllupet sitt i sommer.
Begravelser
Vi har klart å gjennomføre begravelser
på en verdig måte, til tross for strenge
smitteverntiltak. Det har vært tungt å
være familie og kun få invitere 10-15

personer til å overvære begravelsen. Vi
som kirke og begravelsesbyråene har
forsøkt å legge til rette på best mulig
vis. Det blir noe bedre nå med mulighet
for å invitere 50 gjester til seremonien
i kirken.

En gruppe med konfirmanter fra Gran
i aktivitet på Hekta-leir i februar.
Foto: Karin H. Bøe.
Konfirmasjon på en annen måte
I vår ble alt snudd på hodet også for
årets konfirmantkull. Konfirmasjonene
ble avlyst og undervisningen ble lagt
om. Nye datoer ble satt opp i høst og
vi håper det er gjennomførbart.
Det er mest trolig fortsatt restriksjoner til høsten, så vi har satt opp flere
gudstjenester samme konfirmasjonsdag med langt færre konfirmanter med
familie i kirken samtidig.
Konfirmasjonsdatoer:
Ål kirke - lørdag 29. - søndag 30.
august (kl. 11.00 og kl. 13.00)
Nes kirke - søndag 30. august (kl.
10.00 - kl. 12.00 - kl. 14.00)
Tingelstad kirke - lørdag 5. september (kl. 11.00 og kl. 13.00)
Grymyr kirke - søndag 6. september
(kl. 11.00)
Sørum kirke - søndag 13. september
(kl. 11.00)
Moen kirke - lørdag 19. – søndag 20.
september (kl. 11.00, samt kl. 13.00
en av dagene)
Konfirmant 2021
Nå kan du melde på til konfirmasjon
neste år. Du finner påmeldingsskjema
på kirken.no/gran

Takk for at du har vært tålmodig!
KIRKEBLADET – NR.3 2020
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DIAKONI

SLEKTERS GANG

Lene er på plass i august

Vi feirer og minnes
DØPTE
Tingelstad kirke:
Mathias Karlsen-Bjerkmann

JORDFESTEDE
Mariakirken:
Lars Wøien

Frithjof Østby
Paul Arnfinn Sumstad
Per Oddvar Storlid

Grymyr kirke:
Lucas Gruer

Nikolaikirken:
Grethe Karin Skovly
Jens Hæreid Jacobsen
Marit Herberg
Johan Bergmann Faaberg

Moen kirke:
Roy Borgen
Oddbjørg Margrethe Ulsaker

Nes kirke:
Thea Wiik Holmstykket
Mille Braathen Reidem
Filippa Kristiansen Wang
Moen kirke:
Cody Neo Knutsen
Ål kirke:
Julie Horgen Rauset
VIGDE
Ål kirke:
Jeanette Linstad og
Andreas Finnevolden

Grymyr kirke:
Tor Andersen
Tingelstad kirke:
Olaug Stenersen
Reidun Sofie Fredriksen
Sissel Saastad Ryste
Hans Martin Fredrikstad
Nes kirke:
Trine Johanne Nesbakken
Bente Løvbrøtte
Olaug Bentsen

Ål kirke:
Paul Nordengen
Bjørn Erik Aspen
Berit Ødegård
Bjarne Bredesen
Marie Lovise Gisleberg
Torbjørg Løvli
Helge Ensrud
Inger Nilsen
Åge Vatnedalen
Ragnar Steen

Prost Kirsten Almås blir den nye domprosten i Hamar fra 1. september. Hun
blir som domprost også stedfortreder
for biskopen i Hamar.
- Det har vært fire fine og interessante år her i Hadeland og Land prosti.
Jeg har fått være med på å utvikle
folkekirken lokalt sammen med gode
medarbeidere. Det har vært mange
fine møter med medvandrere og medmennesker i hele prostiet; i Nordre
Land og Søndre land, i Jevnaker og
Lunner, og især i Gran hvor prostesetet
er og kontakten med folk derfor blir annerledes, sier Kirsten Almås.
Søndag 16. august kl. 18.00 blir det
avskjedsgudstjeneste for Kirsten prost
i Grymyr kirke. Biskop Solveig Fiske
vil være tilstede ved gudstjenesten
og sammenkomsten i kirken etterpå,
der det blir tid for hilsninger og taler,
og forhåpentligvis en kirkekaffe om alt
går riktig vei nå.
		
Tekst og foto: Inger S. Haug

Gran kirkelige fellesråd: Leder Lars Erik Flatø · Tlf. 982 07 582 · Mail: lars.erik.flato@fagforbundet.no
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igjen, etter et år som prestevikar i
Hemsedal.
Ole-Jakob Dyrnes, kirkeverge

Jølstad seremonirom:
Anne Lise Sollie

Prost Kirsten blir ny domprost
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Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby er
ansatt som diakon i 100 % stilling, og
starter opp i begynnelsen av august.
Hun vil arbeide for Gran kirkelige
fellesråd, med hovedtjenestesteder
Moen/Ål sokn og Gran/Tingelstad
sokn.
Lene kommer til oss fra stilling som
økonomi- og administrasjonsleder/
konstituert generalsekretær i HimalPartner. Hun har tidligere vært ansatt
som diakon på Gran, og hun sier
at hun gleder seg stort over å være
tilbake.
Vi ønsker Lene velkommen og ser
frem til samarbeidet, og ber om velsignelse over tjenesten hun skal inn i
som diakon hos oss.
I august er også vår andre diakon,
Ruth Kari Sørumshagen på plass

Vanligvis ville vi hatt samlinger i kirken
med 6-åringene, men når det ikke gikk,
kjørte vi ut 6-årsbøkene og la dem i
postkassene istedenfor. Vi har kjørt
oppi Hennung og bort Hornslinna,
inni Falangvegen, langs Fjordlinna,
opp Lynnebakka, bortover Storlinna
og vi har jammen meg sniki oss borti
Flågenvegen også. Det var mange fine
postkassestativ å se og mye fin utsikt.
Foto/tekst: Marianne Sagbakken

FELLESRÅDET

Dugnader på annerledes vis i vår
Tekst: Inger Stensrud Haug
Mye har blitt annerledes for oss i vår,
det gjelder også den årlige dugnaden
på kirkegårdene. Kirkegårdsarbeiderne har selv stått på og ordnet og rakt
mye. De rakte tidlig på Granavollen og
på Ål. - Det var hardt å rake på Ål i år,
for 27. april var en dag med blanding
av snø og regn, sier Åge Lindahl. Der
kom det folk på kvelden og dagen etter og rakte nye hauger. En stor takk
til alle som bidro, fortsetter Åge, som
selv gjennomførte sin siste dugnad i
år som ansatt.
Odd Ragnar Bredviken i driftsetaten, opplyser om at det kom folk fordelt

utover annonsert dugnadsdag på de
aller fleste stedene, det varierte fra
to på Ål til 12 personer på Moen. På
Grymyr stilte folk opp i puljevis og totalt
var det godt over 10 innom som bidro
med et par timer hver seg.
De ansatte var tilgjengelig på dugnadsdagen på den enkelte kirkegård
og samlet inn svære hauger med lauv
på presenninger, så det er helt tydelig
at mange har bidratt med raking og
en god dugnadsinnsats. Våren 2021
håper vi på at vi får til en god vanlig
dugnad igjen, med felles raking og
godt samvær!

Foto: Åge Lindahl

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum
I dugnadstiden torsdag 30. april var
Rune Løvlibråten og Else Marie Bekkelund i fullt arbeid med å rake ved
Moen kirke. Begge fortalte at de pleier
å delta på kirkegårdsdugnaden, og at
oppmøtet til vanlig er godt. Men denne
gangen var det få andre deltakere.
Likevel virket kirkegården velstelt, så
mange hadde nok vært der tidligere
og rakt, ryddet og stelt.
På Grymyr kom folk i små puljer, rakte
et par timer og reiste hjem og tok kaffen der. Her en ivrig gjeng som har
gjort seg ferdig i tretida, med riktig avstand, klare til å lene seg på rivene og
bli fotografert av Åge fra driftsetaten.
KIRKEBLADET – NR.3 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

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

GRAN SPORT AS

BRANDBU

GODKJENT FAGHANDEL
Tlf. 61 33 09 59
Vis á vis Gran stasjon
granavolden.no

Tlf. 61 31 32 50

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Tlf. 61 33 49 00

Hadeland
Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31

BILGLASS
Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

Grafisk

Storlinna 71, 2760 Brandbu

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

Landbruk og Verktøy A/S

Brandbu
• Tlf.Hage
61 33 43 35
Avd. 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

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

www.lygnalia.no

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

EVA ØSTEN

Landbruk og Verktøy A/S

formgiving

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Prosjektadministrasjon
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
VAprosjektering
Arealplanlegging
Byggeledelse

Ikkeno´ problem

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING
61 33 27 00

www.yellomedia.no

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

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61 33 51 50

bankogeiendom.no

Tlf. 61 33 77 00

Kirken blir inniblant anklaget for sitt
mas etter penger, og det kan for så vidt
være riktig. Det er en gang slik at mye
av det arbeidet som skjer i menighe-
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tene våre, er avhengig av de midlene
som samles inn ved gudstjenester og
gjennom gavebidrag. Denne våren
opplever vi at gudstjenester slik vi kjenner dem, er avlyst og at vi i stedet har
kunnet følge dem via nett. Ulempen her
er at den faste kollekten har falt ut og
at de inntektene som vanligvis kommer
gjennom kollekter, uteblir.
Menighetsrådene kommer derfor
med en liten utfordring til folk som
vanligvis ville ha gitt penger ved gudstjenestene om likevel å sørge for at
menighetene får sårt tiltrengte midler.
Så derfor kan alle kirkegjengere av

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
ettertanke. Første onsdag i måneden. Kontakt: Diakonvikar Marianne
Erland Ekeberg
Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn
Sagbakken, tlf. 934 34 338.
ulikt slag, gjerne få benytte det kjekke
Vakttelefon
61
33
20
30 (24t)
nettet til å gi en gave via Vipps eller via
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
MISJONSFORENINGER
OG
tradisjonell bankkonto til sin menighet:
www.jolstad.noKIRKERINGER/-FORENINGER
Brandbu: Kontonr. 2020.08.03117 De som ønsker å være med i en misVipps 124097
jonsforening eller kirkering/-forening,
Bjoneroa: Kontonr. 2020.22.09204 kan få nærmere informasjon ved:
Vipps 123793
Kirkeringer: Brandbu: Wenche RolMoen/Ål: Kontonr. 2020.22.08488 stad, tlf. 402 44 896, Vestre Gran:
Vipps 123626
Irene Grønvold, tlf. 930 61 036,
Gran/Tingelstad: Kontonr.
Moen: Knut Bøe, tlf. 959 61 240 og
2020.22.09387 - Vipps 124082
Ål: Solveig Espen, tlf. 934 87 517.
Misjonsforeninger:
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten
Det norske misjonsselskap (NMS) –
Foto: Bo Mathisen, Dnk
Brandbu: Ingunn Sørensen,

Vil du gi en kollektgave til menigheten din?
- bank og eiendom på ett sted

FASTE AKTIVITETER

Natursti
i Magiskogen
Det har vært mulig
å delta på natursti
i Gran Tre-skogen
oppi Moen i mai.
Det var en morsom tur for barna
med litt utfordringer underveis. På
noen av postene
fant man perler og
når man hadde
gått hele turen til
Moen kirke hadde
perlene blitt en
fin nøklering. I tillegg har man blitt
bedre kjent med
skapelseshistorien fra Bibelen
underveis.
Tekst/foto:
Line C. Børresen
KIRKEBLADET – NR.3 2020
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Kirkekalender
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.
Orgelelever deltar.
Markering av Sommerkirkens åpning.
Offer til sommerkirkens drift.
21. juni – 3. s. i treenighetstiden. Luk 14, 15-24
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
28. juni – 4. s. i treenighetstiden. Mark 10, 17-27
St. Petri
kl. 11.00 Jubileumsgudstjeneste.
Biskop Fiske og Almås.
5. juli – 5. s. i treenighetstiden. Matt 7, 15-20
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 		
12. juli – 6. s. i treenighetstiden. Luk 5, 1-11
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
19. juli – 7. s. i treenighetstiden. Luk 15, 1-10
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
26. juli – 8. s. i treenighetstiden. Matt 6, 19-24
Tingelstad
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
29. juli – Olavsdagen/Olsok. Joh 12, 24-26
Mariakirken kl. 20.00 Olsokgudstjeneste. Håkegård.
2. august – 9. s. i treenighetstiden. Matt 11, 28-30
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus
Kirketuftene på Grinaker kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste. Håkegård.
9. august – 10. s. i treenighetstiden. Luk 5, 27-32
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Stranda, Nes kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
Stilla elvepark kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
16. august – 11. s. i treenighetstiden. Matt 23, 37-39
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Grymyr
kl. 18.00 Avskjedsgudstjeneste
for prost Almås.
Biskop Fiske, Almås m.fl.
23. august – 12. s. i treenighetstiden. Matt 6, 24-34
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Fredag 28. august
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Håkegård.

Lørdag 29. august
Ål
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester.
Bøe.
30. august – 13. s. i treenighetstiden. Matt 25, 14-30
Nes
kl. 10.00, 12.00 og 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester. Magus.
Ål
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester.
Bøe.
Lørdag 5. september
Tingelstad
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester.
Håkegård.
6. september – 14. s. i treenighetstiden. Matt 20, 1-16
Grymyr
kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Håkegård.
13. september – 15. s. i treenighetstiden. Matt 5, 38-48
Sørum
kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Magnus.
Tingelstad
kl. 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste. Bøe.
Lørdag 19. september
Moen
kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Bøe.
20. september – 16. s. i treenighetstiden. Mark 7, 31-37
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Bøe.
I tillegg én konf.gudstj. kl. 13.00 enten lørdag eller søndag,
avhengig av ønsker.
Fredag 25. september
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Håkegård.
27. september - 17. s. i treenighetstiden. Joh 11, 17-29,
30-46
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Nikolaikirken kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester.
Håkegård.

G d mer!
som

Med fortsatt koronapandemi tar vi forbehold om at det kan bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger. Følg med på nettsiden vår www.kirken.no/gran og annonsering i avisa Hadeland.
INNLEVERINGSFRIST for annonser, artikler og kunngjøringer til neste nr. av Kirkebladet: 18. august.
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