
KIRKEBLADETKIRKEBLADET
Nr. 4 – 2020for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

FULLDISTRIBUSJON

• Lokale basarer i høst
• Mye på gang  
   i Kirka i Gran 

• Allehelgensmesser 

.



32 K I R K E B L A D E T  –  N R . 4  2 0 2 0 K I R K E B L A D E T  –  N R . 4  2 0 2 0

Kirkekontoret Mandag – fredag: 
Kl. 08.00-14.00
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Telefon: 61 33 52 05

E-post: post.gran@kirken.no
Kirken på nett: www.kirken.no/gran

Kirken i Gran
Sokneprest Gran/Tingelstad sokn
Daniel Håkegård
Tlf. 482 02 439
Sokneprest Moen/Ål sokn
Karin Hansen Bøe
Tlf. 464 25 013
Sokneprest Bjoneroa sokn 
og Brandbu sokn 
Dagfinn Magnus Tlf. 913 18 254
Kirkeverge Ole-Jakob Dyrnes
Tlf. 977 06 318
Trosopplærer Line Cecilie Børresen
Tlf. 474 56 688
Trosoppl.medarb. Marianne Sagbakken
Tlf. 934 34 338
Diakon Lene Birgitte Bjølverud-
Rødningsby
Tlf. 959 67 289
Diakon Ruth Kari Sørumshagen
Tlf. 464 25 018
Kantor Marit Wesenberg 
Tlf. 995 87 373
Kantor Natalia Medvedeva
Tlf. 477 17 931
Organist Iver Olav Erstad
Tlf. 976 77 112
Saksbehandler Marianne Nyseth
Tlf. 918 28 877
Sekretær Caterine Torp Dehlimarken
Tlf. 464 25 037
Sekretær Grete Felberg Solheim
Tlf. 464 25 031
Driftsleder Odd Ragnar Bredviken
Tlf. 911 50 659
Kirketjener/kulturarbeider Granavollen
Kari Røken Alm. Tlf. 480 31 933

Hadeland og Land prosti
Fung. prost Karin Hansen Bøe
Tlf. 464 25 013
Saksbehandler Inger Stensrud Haug
Tlf. 922 81 445
Prostiprest Anne-Hilde W. Helland
Tlf. 419 06 232

Kirkebladet
E-post: post.gran@kirken.no
Redaksjonskomite:
Elin Gravdal Øvrebotten  – Redaktør
Inger Stensrud Haug – Red.sekr.
Knut Bøe, Inger Berven
Alvhild Skråmestø Myrdal 
Anne-Lise Mellum

Layout: Eva Østen Grafisk formgiving

ANDAKT

Medarbeider

Av Anne-Lise Mellum

Kirkeblad i hundre
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Bladet du holder i hendene nå, er 
eksemplar nummer hundre siden det 
startet opp i sin nåværende form i år 
2000. Det er alltid morsomt å ta noen 
tilbakeblikk og vi ser at gjennom disse 
100 bladene finner vi mange spen-
nende møter med ulike mennesker 
og forhåpentlig temaer som har slått 
an hos en eller annen leser. Det er 
en gjeng med glade amatører som 
har tatt på seg oppgaven med å fylle 
bladet med innhold, og vi prøver så 
godt vi kan å gi et bilde av aktiviteter 
og mennesker som befinner seg både 
midt i og litt i utkanten av det kirkelige 
liv i Gran.

Vårt mål er at det skal være hygge-
lig å kunne sette seg ned med bladet 
og at de aller fleste kan finne noe som 
oppleves lesbart og fornuftig. Vi har 
ikke åpnet opp for å ta inn store de-
battemaer og drøfte tunge teologiske 
saker, men vi tar mer enn gjerne imot 
innspill og lytter gjerne til både ris og 
ros. Si ifra hvis dere kjenner personer 
som dere synes kan løftes fram og 
få en liten plass i bladet eller om det 
er hendelser opp gjennom historien 
som fortjener å deles og bli husket. 

Har du kanskje selv et minne om et 
møte med noe eller noen i kirka vår, 
så si gjerne ifra!

Dessverre er det slik at heller ikke 
et Kirkeblad er gratis å produsere. De 
siste par årene har vi gått i minus og 
det er tid for å ta noen grep som kan 
sikre at vi fortsatt kan gi ut bladet. Men 
vi vil gjøre alt for at dette skal være 
mulig og vi opplever at Kirkebladet blir 
lest av mange og at det har en viktig 
funksjon som en stemme ut til våre 
innbyggere. Kirken i Gran ønsker å 
være synlig og tydelig og Kirkebladet 
bør være en viktig formidler på dette 
området.

I dette bladet kan vi lese om sko-
leelever som har fått mulighet til å 
besøke kirka. Denne gangen ikke i 
form av omdiskuterte gudstjenester, 
men som et ledd i kunnskap om både 
bygget som sådan og om den plas-
sen kirka har hatt i vår kultur og i vår 
historie. Kunnskap er viktig og vi håper 
at Kirkebladet kan være en bit av den 
kunnskapsformidlingen som kirken i 
Gran hele tiden er opptatt av. Vi ser 
fram til 100 nye nummer!

DEN NORSKE KIRKE
Menighetene i Gran/Tingelstad,
Moen/Ål, Brandbu, Bjoneroa Hvordan har vi det?

NORSK BØNNEBOK side 1175, NORSK SALMEBOK, 
etter den tyske katolske bønneboken Gotteslob (1975)  

erre, allmektige Far, du har kalt meg til din medarbeider.
Med mitt daglige arbeid former jeg min del av din store verden.
Takk for din tillit.
La meg få tjene deg hver dag med hengivenhet,
og bruke de evner og muligheter du har gitt meg                                                                               
i et ærlig og samvittighetsfullt arbeid.

La meg få være min neste til hjelp med godt humør,
et oppmerksomt blikk, et forløsende ord,
så misforståelser ryddes av veien,
mistillit overvinnes og samhold blir styrket.

La meg slik gi mitt bidrag til en bedre verden.
Gjør mitt liv til en lovsang som fullendes i deg. 

H

Det er mange trofaste arbeidere innen kirke, samfunn og i de mange hjem, i lønnet arbeid eller i frivillig 
tjeneste. Uansett hva vi holder på med, kan ethvert arbeid være en Guds tjeneste.  

Det er fort gjort å se på hindringene og 
problemene og glemme mulighetene 
og det gode som også er der. 

Det betyr ikke at vi skal late som om 
alt er bra. Det kan hende vi trenger å få 
sette ord på hvordan livet er. Det kan 
handle om usikkerhet, smerte, sjuk-
dom, angst, ensomhet, sorg og savn. 
Da kan det være klokt å ha noen å 
prate med, noen som har tid til å lytte.

Men hvor har den enkelte av oss 
fokus?
- Lar vi bekymringene, smerten, en-
somheten og savnet styre dagen og 
dagene? Eller klarer vi også å se det 
gode og det som kan gi mening midt 
i det vanskelige? 

Klarer vi å se bort ifra det perfekte 
som livet aldri kan bli og fokusere litt 
mer på det gode som også er der? På 
mennesker som finnes i vår nærhet, 
der vi kan få og gi, på graset som er 
grønt, på sola som varmer, på vannet 
i springen og blomsten på enga? 

Så gjør dere ingen bekymringer 
for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag 
har nok med sin egen plage, sa Jesus. 

Det kan du si det, tenker vi kanskje. 
Å leve etter det, er verre …

Jeg tror ikke Jesus mente orda som 
et påbud, men som et tilbud! Han vis-
ste at det er menneskelig å bekymre 
seg, men han visste også at vi har godt 
av å få legge det fra oss.

På kontoret mitt som vikarprest 
i Hemsedal, så jeg rett imot flotte 
fjell. Når utfordringene kunne synes 
uoverstigelige, var det godt å løfte 
blikket mot fjellene og si ordene fra 
Salme 121: 

Jeg løfter mine øyne opp mot fjel-
lene. Hvor skal min hjelp komme fra? 
Min hjelp kommer fra Herren, han som 
skapte himmel og jord.

Å løfte blikket fra oss selv kan noen 
ganger være helt nødvendig for å få 
nytt perspektiv på livet. 

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og 
være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg 
fred! Amen.

Ruth Kari Sørumshagen, 
Diakon i Kirken i Gran

Bønnen i denne teksten er hentet fra den tyske katolske bønneboken. Den brukes i de katolske bispedøm-
mene i Tyskland av tyskspråklige katolikker. Men den har også fått plass i vår norske salmebok.

På grunn av usikkerhet rundt 
koronasituasjonen, har det i år vært 
vanskelig å planlegge for gjennom-
føring av de ordinære menighets-
lotteriene; et eget i Bjoneroa og et 
felles for menighetene i Brandbu, 
Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Årets 
lotterier blir derfor avlyst. Menighe-
tene er likevel avhengig av inntek-
tene, og vil i stedet gjennomføre 
ulike former for innsamlingsak-

sjoner. Tre av 
menighetene 
vil arrangere 
lokale ba-
sarer i høst, 
med dørsalg 
av lodd og 
m e d  f i n e 
premier gitt 

av privatpersoner og det lokale 
næringslivet. All mulig takk til disse 
«sponsorene»! 

Vi håper på god respons og på 
at loddselgere tas godt imot. Om 
du ikke får besøk av en loddselger 
i år, men likevel ønsker å gi din 
støtte til lokalt menighetsarbeid, 
setter vi pris på gaver som kan via 
Vipps eller på bankkonto til hvert 
menighetsråd: 
Bjoneroa: Vipps 123793 – 
Kontonr. 2020.22.09204 
Brandbu: Vipps 124097 – 
Kontonr. 2020.08.03117 
Gran/Tingelstad: Vipps 124082 – 
Kontonr. 2020.22.09387 
Moen/Ål: Vipps 123626 – 
Kontonr. 2020.22.08488 

Menighetslotteriene 2020 

Utsikt fra kirkekontoret i Hemsedal. 
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PORTRETTET KIRKEBESØK I KORONATID 

Før sommerferien ble skolene 
våre pålagt å tilbringe mye tid 
utendørs for å unngå korona-
smitte. Dette ble en gyllen anled-
ning til å finne undervisningsrom 
utenfor det vante klasserommet. 
Og flere skoler kontaktet kirkene 
våre for å få et møte med og 
en orientering om kirkens liv og 
levnet.

7. trinn ved Brandbu barne-
skole satte seg på syklene sine 
og dro til Nes kirke hvor de ble 
møtt av Dagfinn prest og Åge 
kirketjener. Elevene var fulle av 
spørsmål og det var spennende å 
kunne klatre opp i kirketårnet og 
se de store klokkene og sjekke 
hvordan et orgel ser ut samtidig 

som kirkens ulike bruksområder 
ble forklart og visualisert. Også 
kirkegården kan gi noen aha-
opplevelser, blant annet at det 
her finnes et eget område som 
er avsatt for muslimer. 

På Granavollen var det 4. trinn 
som krøp over steingjerdet og 
fikk Kari og Peder som nyttige 
veiledere om kirkene de har som 
nærmeste nabo. Elevene var 
godt forberedt og var levende 
interessert i både kirkene og det 
helt unike stedet som de selv er 
en del av. 

Ingen tvil om at læring skjer 
aller best der hvor man selv blir 
delaktig i undervisningen! 

Klasserom i kirkerommet Tekst: Elin G. Øvrebotten

Et av spørsmålene fra elevene på Sanne var hvor 
høy Mariakirken er. Det ble et lite sommerprosjekt 
å finne ut av og nå har klassen fått vite at kirka er 
20,5 m høy. 

Kirketjener Åge tar med elevene opp i kirketårnet, hvor han levende-
gjør tårn og kirkeklokker.

Da 62-årige Åge Lindahl, kir-
ketjener gjennom 19 år, ble 
AFP-pensjonist i juli, stusset vi. 
For Åge er både aktiv og sterk. 
Men, lysten til nye utfordringer 
kom, samtidig som han akter å 
fortsette med ting han har dre-
vet med lenge. 

Denne artikkelen er en takk til Åge 
som kirketjener, og en hjertelig vel-
kommenhilsen som frivilligarbeider 
i Ål-kirka, ny aktivitet som kirkevert.

En skikkelig positiv granasokning
Åge bor i Gran, i samme hus som han 
vokste opp i. Han kjenner området, og 
han kjenner folk. Og folk kjenner Åge 
som en kjempegrei og hyggelig kar, en 
nøktern og arbeidsom ja-mann.

Lang karriere i NSB
Åge var ansatt i Norges Statsbaner i 
perioden 1975-2001. Fram til 1996 var 
NSB et stort og mektig selskap som 
både kjørte tog og som bygget infra-
struktur. Så ble NSB delt opp; Jernba-
neverket ble infrastrukturbygger, mens 
NSB fortsatte som togselskapet, og 
der var Åge med inntil 2001.

Kirketjener Åge
Den Norske Kirke på Gran ble nok 
kjempeglade da de forsto hvilken bra 

mann de hadde fått i Åge som kirketje-
ner fra 2001. Åge sier at utgangspunk-
tet for jobben der var 50% innetje-
neste (sørge for at kirka er i orden før 
gudstjeneste, delta i noen handlinger 
under gudstjenesten, for deretter å 
ordne opp igjen etter gudstjeneste 
og kirkekaffe, gravferder, brylluper 
og andre viktige handlinger), og 50% 
utetjeneste, dvs. se til at gravlundene 
er velstelte, at det graves graver, mv.

«Folk flest gir positive tilbakemel-
dinger om gravlundenes tilstand».  Og 
han forteller at han og kirketjenerkol-
leger gjør mye «diakonalt» arbeid også 
når de treffer folk som er ute og steller 
gravene sine. Et hyggelig arbeid. 

Åge ser tilbake med glede på 19 
gode år som kirketjener. De gangene 
han jobbet sammen med innsatte som 
fengselsvesenet kom med, folk som 
var i slutten av sine soningsperioder, 
var svært givende. «Disse folka var 
med meg og jobbet på gravlundene, 
til glede for både seg sjøl og meg og 
alle oss andre.»

Idrettsmannen Åge
Mange medaljer og premier sier oss 
hvilken stor plass aktiv idrett og mo-

sjon har i livet hans. Merittlista er 
lang, her er noe: han har deltatt i Sen-
trumsløpet i Oslo hele 36 år på rad, 
i Viggaløpet, Brandbukampen opp, 
Lygna-Bleiken, Myllavatnet rundt, 
Oslo-løpet, Norgesløpet på Lillestrøm, 
og løp i Danmark og Sverige. Og Åge 
trener mye hver uke! 

Frivilligarbeider
Vi har bare plass til noe han har deltatt 
i: Åge satt i menighetsrådet et par pe-
rioder. Han leder nå Hadeland frimer-
keklubb. Han er styremedlem i NAF 
Hadeland. Vært frivilligarbeider ved 
Potetfestvalen i nesten ti år, vært med 
ved NM og andre skirenn på Lygna og 
ved friidrettsarrangementer, på Glad-
dagene, og i Oktoberfestivalen. Wow!

«Har en sagt ja til en ting, da har en 
lett for å bli spurt igjen», sier Åge som 
liker å treffe folk. Han har aldri vært 
redd for å jobbe, enten det var som 
kirketjener eller som frivillig.

Så, stor takk til Åge for alt det du har 
gjort så langt! Og fra januar ser vi deg 
som kirkevert i Ål-kirka. Det blir stas!

ÅGE LINDAHL

Fra ansatt kirketjener til frivillig kirkevert
Tekst/foto: Knut Bøe

Åge på sin siste arbeidsdag for Kirken 
i Gran, 31. mai med gudstjeneste i Ål 
kirke. (Foto: Knut Bøe).

Kirkeringen i Brandbu holdt avskjedsselskap for Åge Lindahl i kirkestua i Nes.  
Leder i Kirkeringen, Wenche Rolstad overrakte bankremisse, blomster og gode 
ord til kirketjener Åge Lindahl. Åge Lindahl har vært kirketjener gjennom nesten 
20 år, og bistått ved 1239 begravelser, 620 gudstjenester og 159 vielser. – Også 
vi i Kirkeringen er veldig takknemlige for alt du har gjort for oss, sa initiativtager 
og leder Wenche Rolstad. Tekst/foto: Kari Dæhlen. 
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KORONAKONFIRMASJON HVA SKJER I FELLESRÅDET?

Det er flere vedlikeholds- og inves-
teringsprosjekter som fellesrådet har 
arbeidet med over tid. Noen av disse 
har stått på vent, og derfor er det hyg-
gelig å meddele at nå er det arbeid 
som er blitt gjennomført, noe er på 
trappene nå snart og flere arbeid er 
under planlegging.

Sakristiet i Nikolaikirken
Sakristiet har blitt pusset opp og nytt 
inventar er på plass. Rett før somme-
ren stod sakristiet ferdig, og resultatet 
har blitt veldig flott.  Sakristiet er blitt 
ryddig, praktisk og vakkert. Tak og 
og vegger er malt, gulvet er slipt og 
lakkert, ny kjøkkeninnredning er på 
plass og det er «ryddet opp» i alt av 
elektriske installasjoner.

Varmepumpe i Tingelstad kirke
Den gamle oljefyren i kirka har blitt 
fjernet, og er nå erstattet med en luft 
til vann varmepumpe. Utedelen av var-
mepumpa er plassert på støpt plate på 
østsiden av kirken rett ved nedgangen 
til kjelleren og er til lite sjenanse. Selve 
varmepumpa står i kjelleren og leve-
rer vann til radiatorene i kirkerommet 
og til varmtvannstanken. Nå blir en 
styringsenhet for oppvarmingen av 
kirken installert. Dette er en stor og 
viktig forbedring, som også på sikt vil 
gi oss lavere kostnader til oppvarming 
og være et viktig miljøtiltak.

Orgelrestaurering i Tingelstad kirke
Orgelet i Tingelstad kirke har lenge 
hatt et behov for å bli restaurert. Fel-

lesrådet har i våres gjennomført en 
anbudskonkurranse og har nå gitt 
DJB orgelverksted ved orgelbygger 
Dietrich Johannes Buder oppdraget 
med å restaurere og bygge om orgelet 
i Tingelstad kirke. Samme firmaet har 
nettopp gjort ferdig restaureringen av 
orgelet i Ål kirke med et veldig godt 
resultat. Arbeidet starter opp i februar 
2021 og orgelet skal stå ferdig senest 
mars 2022. Kirken vil være stengt i 
noen kortere perioder under restau-
reringsarbeidet.

Utskifting av spontaket på 
Tingelstad gamle kirke
Fellesrådet har fått støtte fra Riksanti-
kvaren og investeringsmidler fra Gran 
kommune for å skifte ut takspon på 
kor- og sakristidelen av kirken. Avtale 
er inngått med Alvdal Skurlag om 
produksjon og legging av takspon. 
Arbeidet starter opp i september med 
sluttføring medio oktober 2020. Det 
planlegges også for legging av nytt 
spontak på hovedskipet, bl.a. søknad 
om økonomiske midler til prosjektet 
hos Riksantikvaren og Gran kom-
mune.

Brannsikring av Tingelstad 
gamle kirke
Fellesrådet har fått støtte fra Riksanti-
kvaren og investeringsmidler fra Gran 
kommune for å utrede og iverksette 
brannsikringstiltak i kirka. Det er to al-
ternative strategier som nå blir utredet 
– skallsikring eller slukkeanlegg. Disse 
blir nå konkretisert slik at det blir mulig 
å foreta en konkret vurdering av effekt 
og en kulturhistorisk avveining. En en-
kel rapport blir så laget som grunnlag 
for vurderingene til Gran kirkelige fel-
lesråd som kirkeeier og Riksantikvaren 
som antikvarisk myndighet.

Alterskapet i Nikolaikirken
Det er en god del slitasje og skader på 
alterskapet fra slutten av 1500-tallet 
i Nikolaikirken, og det er vedtatt at 
dette skal restaureres. Det ble i mai 
mnd. utført en del undersøkelser og 
testing av metoder som forberedelse 
til selve restaureringsarbeidet. Fel-

lesrådet venter nå på en rapport fra 
riksantikvaren før endelig avgjørelse 
blir tatt ift. hvordan og når restaure-
ringen vil skje.   

Skifte skifer på taket av Ål kirke
I 2008 ble det påstartet et arbeid 
med å skifte ut skifer på hele taket 
av Ål kirke. Den gangen ble kun taket 
på nordsiden av kirken byttet ut, og 
det er nå ønskelig å ferdigstille dette 
arbeidet. Vi har liggende ny skifer til 
det meste av taket som gjenstår. Det 
beste av den originale skiferen skal 
beholdes på tårnet. Vi satser på opp-
start igjen våren 2021. 

Utskifting av brannvarslingsanlegg 
i fem av våre kirker – Ål, Moen, Tin-
gelstad, Sørum og Maria
Fellesrådet har fått innvilget sin søk-
nad om økonomisk støtte fra KNIF-
forsikring og KA til brannsikring i fem 
av våre kirker. Vi har fått midler til å 
skifte ut brannvarslingsanleggene i 
fem av våre kirker: Moen, Tingelstad, 
Ål, Sørum og Maria, og arbeidet med 
utskiftingen vil gå i gang så snart som 
mulig.

Endringer på to av gravplassene – 
urnefelt og navnet minnelund
Det er vedtatt at det skal etableres 
nye urnefelt både på Moen og Sørum 
gravplasser. I tillegg ønsker fellesrådet 
at det også etableres en navnet min-
nelund på begge de nevnte gravplas-
sene. Så snart søknad er godkjent av 
Biskopen i Hamar vil arbeidet med å 
etablere urnefelt og navnet minnelund 
bli påstartet.

For Gran kirkelige fellesråd,
Ole-Jakob Dyrnes 

Kirkeverge

Fellesrådsprosjekter  
– bygg og vedlikehold

Konfirmant er man bare en gang i livet, 
og årets konfirmanter ble et ganske så 
enestående kull siden de opplevde å 
måtte sette hele konfirmasjonen på 
vent. De rakk å få med seg det meste 
av forberedelsene i kirkene, men etter 
12. mars har oppgaver og kommuni-
kasjon skjedd på nettet mellom prest 
og konfirmant.

Tidligere på året var også flere av 
fjorårets konfirmanter blitt engasjert 
til å være med som konfirmantledere 
og vi møttes i Tingelstad kirke for 
en liten prat med representanter fra 
begge kullene om hvordan de har 
opplevd konfirmasjonstiden sammen. 
En enstemmig gjeng drar fram kon-
firmantleiren HEKTA på Lillehammer 

som et høydepunkt og de eldste 
forteller at det var enda mer givende 
å være med som leder enn vanlig 
deltager. Pilgrimsvandring har stått på 
programmet og det å delta aktivt på 
gudstjenester er en ny erfaring som 
de tar med seg videre.

Etter konfirmasjonen for et år siden, 
fikk interesserte konfirmanter tilbud 
om å bli med på et Minileder-kurs i regi 
av menigheten. Dette har gått over 
flere fredagskvelder og de forteller at 
det har vært fint å få en videreutvikle 
sin egen konfirmasjonstid. Og det 
har vært spennende å kunne formidle 
erfaringer og tanker de selv har gjort 
seg, til årets konfirmanter. Det kom-
mer fram at det er flott å kunne ha 

et miljø rundt seg som gir rom for tro 
og samtale i tillegg til at det er kjekt 
å være sammen. Alle seks er skjønt 
enige om at digitale løsninger aldri 
kan erstatte møter ansikt til ansikt. 
Den gode samtalen og det glade fel-
lesskap er viktig enten du er 15, 50 
eller 80, kan vi konkludere med etter 
en samtale med en trivelig gjeng i  
Tingelstad kirke!

Når vi kommer til fotograferingen, 
insisteres det fra de eldste at det er 
brudestolene som gjelder heretter. Så 
her er det kort vei til smil og latter og 
en forsikring om at det ikke vil være 
siste gang de er inne i ei kirke! 

Treff mellom noen av årets  
og fjorårets konfirmanter

Tekst: Anne-Lise Mellum og Elin G. Øvrebotten

Sakristiet i Nikolaikirken.
Begge foto: Kari R. Alm.

Nytt kjøkken i sakristiet i Nikolaikirken.
Sittende fra venstre finner vi 2019-konfirmantene: Mats Hammerstad, Karoline Nordengen,  Frida Johansen og Jorun Barvik 
Molstad. Stående bak to av årets konfirmanter: Jan Ola Tvindesæter Øverli og Vemund L. Grønli. Foto: Anne-Lise Mellum.
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GRAN/TINGELSTADBRANDBU OG BJONEROA

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 Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no

Fra festgudstjenesten 28. juni.

Historisk vandring.

Ragnar Knarud og Morten Stige lan-
serer jubileumsboka. Folkets kunstutstilling.

Det var ikke vanlig med begravelser fra Tingelstad gamle kirke. Noen gudstje-
nester ble holdt årlig, men dette bildet utlånt fra Nils og Astrid Bilden viser at 
det faktisk har vært avholdt begravelse fra kirka. Bak på bildet er skrevet: Fra 
Nils Tingelstads begravelse 13. august 1927. Foran Gudbran Tingelstad med 
lysene. Bærere: foran Erik Prestkvern og Lars Blækkerud. I midten Peder Ole-
rud, Halvdan Tingelstad, Ivar Olerud og Nils Prestkvern.
Presten bak har vi ikke klart å identifisere ennå, men det kan være daværende 
kallskapellan i Brandbu med Tingelstad som arbeidssted.   

Noen glimt fra jubelfestuken for St. Petri
Tingelstad gamle kirke 22.-28. juni 2020       Tekst og foto: Anne-Lise Mellum og Inger S. Haug

Fredag 26. juni var det jubileumskonsert i St. Petri kirke ved Marthe Skeie (vo-
kal), Natalie Tangen (vokal og piano) og Bjørnhild Wesenberg (hardingfele og 
bratsj). Musikerne syntes det var spesielt å kunne ha konsert i en kirke som er 
så opprinnelig som St. Petri, med steinvegger og tregolv. De sa det var godt å 
synge der, og at kirken har god akustikk. Utøverne framførte salmer fra et enormt 
tidsspenn, helt fra før år 397 og til 2011. I tillegg hadde Bjørnhild Wesenberg 
funnet mye interessant stoff fra lokalmiljøet. Tilhørerne kunne også glede seg 
over å lytte til tekster av Terje Johanssen og Erland Kiøsterud.                                                                                 
Under fellessalmen «Kirken den er et gammelt hus», opplevde vi å være en 
levende del av vår gamle, kristne kulturarv. 

Diktet og Draumen
Poesikonserten om de to sentrale 
lyrikerne OLAV NYGARD og OLAV 
H. HAUGE var først lagt til slutten 
av mars, men måtte avlyses som 
så mye annet. Nå inviteres det på 
nytt til poesikonsert for å løfte fram 
og skape oppmerksomhet rundt 
de to dikterne, i Grymyr kirke på 
kvelden søndag 11. oktober kl. 
19.00. 

Skuespilleren Hildegun Riise vil 
sammen med musikeren Nils Øk-
land gi oss en opplevelse av dik-
tene til de to Olav-dikterne. Riise 
er ansatt ved Det norske teatret og 
har mange kjente roller bak seg og 
har blant annet utmerket seg i styk-
ker av Jon Fosse. Nils Økland er en 
av Norges fremste felespillere, en 
fornyer av tradisjonell folkemusikk. 

Du vil få kaffe og biteti attåt en 
god prat i disse strenge koronatider.  
Bill. Kr 200,- /Forhåndsbestilling 
fra 1. okt. (se FB-arr. på sida til 
Hadeland dialekt- og mållag). 

Poesikonserten er støttet av 
Noregs Mållag.

Arr. Hadeland dialekt- og mållag 
og Gran/Tingelstad menighetsråd  

Som alt nevnt på side 2 er alle me-
nighetsrådene enige om at det ikke 
blir ordinære menighetslotterier i 
høst, på grunn av koronapandemien 
og usikkerhet rundt smittesitua-
sjonen nå utover høsten. I stedet 

arrangerer noen av oss en basar 
med basarbøker, og ikke lodder som 
rives av og spres rundt omkring. Vi 
i Bjoneroa har fått inn mange fine 
gevinster i år også, så vi har tro 
på at det blir like bra resultat som 

tidligere. Salg av lodder vil foregå i 
september og oktober med trekning 
først i november. 

Tekst: Lise Vestland

To dåpsgudstjenester ved Kirketangen ved Nes 
9. august

Randsfjorden lå som en blå perle i 
skinnende sol da det ble gjennomført 
to dåpsgudstjenester ved Kirketangen 
ved Nes kirke. Det er ikke tillatt med 
store forsamlinger nå når korona-
pandemien herjer. Derfor ble to barn 
døpt i hver gudstjeneste. Det var satt 
opp benker med god avstand, anti-
bacen var tilgjengelig slik at et godt 
smitteregime kunne gjennomføres. 
Et alterbord med hvit duk og lys var 
et blikkfang da vi kom ned til fjorden. 

Prest Dagfin Magnus lage en fin og 
høytidelig ramme under dåpsguds-
tjenesten. Orgelmusikken fra Marit 
Wesenberg og trompetspill fra Tho-
mas Petersen understrekte høytiden 
og gjorde at det ble lett å være med 
i salmesangen. Kirkeringen hadde 
ordnet med kirkekaffe, som avrundet 
stunden ved Kirketangen.

Tekst: Alvhild SkråmestøMyrdal
Foto: Marit Wesenberg

En festkledd menighet deltok i selve dåpshandlingen i Randsfjorden.

Gudstjeneste  
i Stilla elvepark 
Søndag 9. august ble den årlige fri-
luftsgudstjenesten holdt i Stilla elve-
park i Bjoneroa. Dette var den første 
ordinære gudstjenesten i Bjoneroa, et-
ter at kirkene ble stengt i vår. Været var 
på vår side da sommeren kom tilbake 
denne helga. Dagfinn prest holdt en fin 
og tankevekkende preken, og organist 
Marit akkompagnerte vakkert til san-
gen ved elvebredden. Menighetsrådet 
serverte kaffe, kaker og kaldt drikke 
til slutt. En hyggelig ettermiddag nedi 
Stilla. Takk til de som møtte opp der.

Tekst og foto: Lise Vestland

Sokneprest Dagfinn Magnus hadde 
utstyrt seg med ei stor sølvøse for å 
øse dåpsvatn fra fjorden. 

Bjoneroa menighetsråd arrangerer basar i høst
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ALLEHELGENMOEN/ÅL

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

Den første helga i november inviteres 
pårørende som i løpet av det siste året 
har mistet et kjært familiemedlem eller 
venn, til en samling i den kirka de har 
tilhørighet i. På Allehelgensdag vil alle 
som har blitt gravlagt fra denne kirka 
det siste året, bli nevnt med navn og 
hedret med et enkelt lys. 

Å leve i en sorg oppleves ulikt 
fra menneske til menneske, men all 
erfaring forteller oss at å dele sorgen 
med andre kan gjøre den tunge børa 
litt lettere å bære. Det er ikke alltid de 
store og mange ordene som trengs, 
men det å høre avdødes navn og vite 
at det er flere som savner og minnes 
den samme som meg, gir dette men-
nesket fortsatt en plass i historien vår.

Heldigvis har vår kunnskap om 
sorgarbeid og vår holdning til døden, 
endret seg gjennom tidene. Det finnes 
mange eksempler på barn som aldri 
helt fikk forklaring på hvorfor mor eller 
far bare ble borte på forunderlig vis 
og hvor de skulle skjermes for enhver 
påminning om den som ikke lenger er 
der. Også i det offentlige rom kunne 
det være fullstendig taust. Jeg husker 
selv hvordan en klassekamerat kun 
ble minnet med et minutts stillhet, 
før vi så gikk direkte inn i dagens 
oppgaver. Det fantes ingen trygge 

voksne som kunne hjelpe oss å sette 
ord på det som var ukjent og kanskje 
gi noen svar på det vi lurte på. Det 
var med undring jeg så på de voksne 
og lurte på hvordan de kunne være 
så uberørt. I dag vil en slik situasjon 
håndteres helt annerledes, og det fin-
nes heldigvis hjelp for de som synes 
det er vanskelig å ta de grepene som 
er nødvendig.

En begravelse vil alltid være preget 
av det mennesket vi tar avskjed med. 
Noen ganger kan takknemlighet være 
sterkere enn smerten, andre ganger 
kan fortvilelsen ta overhånd fordi det 
oppleves så meningsløst at nettopp 
dette mennesket blir borte. Her er 
det viktig å alltid ta ulike følelser på 
like stort alvor, og det finnes heldigvis 
ingen oppskrift på hva som er riktige 
eller gale uttrykk i slike sammenhen-
ger. Men samtidig kan det for mange 
være godt å dele følelser og tanker 
og noen ganger få hjelp til å finne en 
god retning på det videre livet som 
skal leves. Da kan en sorggruppe 
være en god støtte, eller samtaler 
med en person vi er trygge på, enten 
det er en profesjonell eller et godt 
medmenneske. Vi vet også at savnet 
og smerten gjerne varer lenger enn 
et år, så derfor er gudstjenestene på 

Allehelgensdag åpen for alle som 
kjenner på et behov for å minnes både 
i takknemlighet og sorg. 

Sammen i sorgens landskap
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Allehelgensmesser

Lørdag 31. oktober 
• Nikolaikirken kl. 16.00
• Moen kirke kl. 16.00

Søndag 1. november 
• Tingelstad kirke kl. 11.00
• Ål kirke kl. 11.00
• Nes kirke kl. 11.00 
• Sørum kirke kl. 17.00 
• Grymyr kirke kl. 17.00

Det inviteres til en enkel kirke-
kaffe etter gudstjenestene. 

Kirkene er åpne 2 timer i for-
kant med mulighet for å sitte 
ned, tenne et lys og ha tid til 
ettertanke.

Foto: Anders Bergersen/Den norske kirke. 

Temasamlingene fortsetter 
i Ål kirke. Disse er ment å 
være et tilbud til folk som har 
lyst til å finne ut mer av hva 
kristentroen kan bety for dem. 
Du behøver ikke å definere deg 
som et kirkemenneske for å 
ha glede av å være med, men 
du må være villig til å la deg 
utfordre til hva i hvilken grad 
du lar Bibelens personer vise 
deg en vei å gå. 

Samlingene ledes av tidl. prost Hans 
Erik Raustøl og diakon Lene Bjølverud 
Rødningsby bidrar med tekstlesning 
og bønn. Temaet blir belyst med 
bibeltekster, dikt, musikk, skjønnlit-
terære avsnitt, salmer og lystenning. 
Det serveres kaffe og te og noe å bite 
i og etter en kort pause åpnes det for 
spørsmål. Samlingene starter kl. 19.00 
og varer ca. 45 minutter. 

1. oktober: TRO, TRASS OG TVIL
De fleste av oss har blitt glade når 
vi ser at flere av de sentrale perso-
nene i Bibelen også strever med 
tvil. Da føler vi oss ikke så langt 
borte vi heller fra dem som tror.  
Vi ser nærmere både på Abraham og 
på Tomas, men skal også bli kjent 
med noen av Sigbjørn Hølmebakks 
romanfigurer og er innom Bjørn Eids-
vågs bok «Trassig tro». 

10. november: ØYEBLIKKSBILDER 
Å være en kristen handler i stor grad 
om å leve her og nå. Derfor blir øy-
eblikkene viktige. I dem blir vi prøvet 
på om vi er villig til å se bort fra egne 
behov og heller ha fokus på hvordan vi 
kan møte andre med nærhet, omsorg 
og fremtidsoptimisme. 

Denne kvelden skal vi lese noen 
fortellinger sammen om hvordan noen 
personer i Bibelen strevde med hva 
øyeblikkene krevde. Kanskje vi også 
kan hjelpe hverandre til å tegne ut mer 
tydelige handlingsalternativer i våre liv. 
Om vi klarer å få tak i hva øyeblikkene 
venter av oss, må vi samtidig gå på 
jakt etter hva som på sikt kan gi hvile 
og ro til sjelen, både for oss selv og 
for dem vi møter. 

Temakveldene er felles og åpne for 
alle i Gran. Velkommen!  

Arrangør: Moen/Ål menighetsråd!

Et annet sted i denne utgaven av Kir-
kebladet er intervjuet med Åge Lindahl 
som har blitt pensjonist. I gudstje-
nesten 16. august fikk Åge gaver og 
velfortjente godord for jobben som kir-
ketjener. Solveig Espen overrakte ham 
et gavekort fra Kirkeringen i Ål. Og fra 
menighetsrådet et epletre som leder 
Anne Berit Holden overrakte, et tre 
som medlem av menighetsrådet Gun-
vor Hovde Gulbrandsen hadde kjøpt 
inn. Bildet viser det flotte treet med 
Åge, Gunvor og Anne Berit. Hyggelig 
innslag i en ellers flott gudstjeneste!

Høstens 
gudstjenester i 
Moen og Ål
Av og til krever livet at vi fort må 
snu om på de planer vi har lagt. 
Dette har vært et slikt år. Gudstje-
nester, konfirmasjoner og spesielle 
arrangement i forbindelse med Åls 
90-års jubileum ble avlyst. Men nå er 
nye planer lagt og vi ber og håper at 
de kan gjennomføres.

Det er ikke det at kirkene har vært 
helt nedstengte, for vi har hatt mange 
dåpsgudstjenester, begravelser og 
noen vielser, men det har vært be-
grensninger på hvor mange som har 
kunnet delta. Dessverre er det fortsatt 
begrensninger på antall: 70 deltakere 
i Ål og 40 i Moen. 

Men som det fremgår av bildet, som 
ble tatt på kirkebakken i Ål den 16.au-
gust der kirkeringen skapte fest med 
kaker og kaffe, er vi i gang igjen. Siste 
helg i august var det konfirmasjoner i 
Ål og den 13. september høsttakke-
fest og da med presentasjon av det 
nye konfirmantkullet.

Dessverre utgår tidligere planlagte 
gudstjenester der 50-års konfirmanter 
skulle være med.

19. og 20.september blir det kon-
firmasjoner i Moen. 27. september blir 
en vanlig åpen gudstjeneste i Moen, 
og den 4.10. tilsvarende i Ål. Den 
18.10. blir det presentasjon av nytt 
kull konfirmanter i Moen.  Vi ønsker 
alle hjertelig velkommen til gudstje-
nester. Når ytre omstendigheter truer, 
trenger vi å møtes for å finne styrke 
i hverandre, og gudstjenestene er et 
slikt positivt møtepunkt.

Hilsen Karin, sokneprest

Tro, trass, tvil og øyeblikksbilder
Tekst: Hans Erik Raustøl

Glimt utover Randsfjorden. 
Foto: Kirken i Gran. 

Fra kirkekaffen i sola utenfor Ål kirke 
16. august. (Foto: Knut Bøe). 

Åge fikk gode ord og fine gaver
Tekst/foto: Knut Bøe
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DIAKONISLEKTERS GANG

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

 

DØPTE    
Mariakirken:
Sofia-Elise Hofsmarken Bjørkås

Nikolaikirken:
Lotta Kolby Heiberg 
Filip Johansen Gagnum 
Markus Rise Dyrud 

Grymyr kirke:
Johanne Brænden Aaserud

Nes kirke:
Storm Alexander Eide-Rudstuen 
Amanda Linstad Mikkelsen 
Anne Mina Kværnstrøm Hofslien 
Frid Østli Jensen 
Sigurd Tuft Pedersen 
Jørgen Bakken 
Tilja Bårdsløkken Sørbråten 
Victoria Brørby 
Vetle Johannessen Lindalen

Moen kirke:
Herman Kolbjørnsen Syversen 
Theo Løvbrøtte Skjelseth 
Vilde Unnli Mathisen 
Sofie Olsen Sørlie 
Jenny Victoria Høgsaas 
Josefine Nordberg Øverlier 
Amanda Ellefsrud Olaussen 

Ål kirke:
Amalie Sørli 
Molly Brovold Pedersen 
Rebekah Hagerup 
Emma Mjør Sørli 
Filip Knutsen 
Nora Ødegård Rust 
Sigurd Prestkvern-Hansen 

VIGDE
Mariakirken:
Eli-Mette Berget og Tom Ivar Heier 

Nikolaikirken:
Marianne Mølmen og  
Sven-Erik Solhaug 

Grymyr kirke:
Siri Tokerud og  
Stian Johnsrud Burheim 

St. Petri kirke:
Camilla Aschim og  
Amund Grimsrud 

Nes kirke:
Mari Rødstøl og Lars Os Tengs
Jenny Martine Engelund og  
Paul Dæhlen

Ål kirke:
Lina Cecilie Grini og Kent-Ronni 
Solheim Magnussen 

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Ingvar Skiaker
Marie Otilde Gagnum Ballangrud
Marit Granli
Jenny Vesthagen

Grymyr kirke:
Anni Bækken
Liv Irene Ruud

Tingelstad kirke:
Ragna Bakken
Arvid Grønhaug
Torbjørg Næss
Anders Næss
Britt Grønmyr

Nes kirke:
Oddvar Bekkelund
Annie Skauer Ørneberg
Steinar Myrvang

Sørum kirke:
Rolf Trygve Kleven 
Ole Hurum 

Moen kirke:
Kate Forfod 
Egil Heggen 
Svein Arne Hansen 
Lillian Marta Karlsen 
Per Kristian Granvoll 
Marit Vinger 
Åge Paul Karlsen 
Margit Overen 

Ål kirke:
Anne Lisbet Sandland 
Amalie Sørli 
Gudrun Feyling 
Ingeborg Gunvor Linstad 
John Erling Berven 
Torger H. Molden 
Julie Stenberg 
Aslak Ole Jordfald 

Vi feirer og minnes

TROSOPPLÆRING

Ungdomskveldene våre har endelig startet 
igjen, og vi ønsker hjertelig velkommen til 
å være med oss syv fredagskvelder denne 
høsten:
11. september 6. november
25. september 20. november
16. oktober 4. desember
23. oktober

Vi pleier å møtes klokken 18.00 på Jaren 
misjonshus og spiser en enkel middag 
sammen, biljard, Switch-turneringer, skrav-
ling, pizza, filmkvelder, påfyll, lovsang, 
kiosk og masse annet kjekt. 
Det er utrolig sosialt og vi ønsker alle fra 
ungdomsskole og videregående skole 
velkommen!

Alle 3. klassinger 
kan bli agenter i 
kirka i oktober
Vi møtes i Tingelstad 
kirke helga 24. og 25. 
oktober for å løse mys-
terier og undersøke 
kirke, kirkegården og 
selvfølgelig kirketårnet. 

Hemmelig informasjon 
kommer i posten. 

Nå er Lene Birgitte Bjølverud-Rød-
ningsby og Ruth Kari Sørumshagen 
igjen på plass som diakoner i hver sin 
fulle stilling i Gran. Sammen med vår 
leder, kirkeverge Ole-Jakob og våre 
oppdragsgivere, menighetsrådene, 
er vi i gang med å planlegge hvordan 
oppgavene skal fordeles.

Det kan hende at fordelingen blir 
noe annerledes enn tidligere, - at vi 
begge vil bli engasjert i hele kommu-
nen og deler mellom oppgaver med 
tanke på aldersgrupper, mer enn å 
tenke geografisk oppdeling slik det 
tradisjonelt har blitt gjort. 

Uansett ønsker vi å være til for folk 
i alle aldre! Vi ønsker å kunne være 
samtalepartnere med dem som har 
behov for det! Vi ønsker å bidra til 
å bygge fellesskap når det igjen blir 
mulig, vi ønsker å være tilgjengelig 
der folk er, -hjemme, på institusjoner, 
skoler og i bygdesamfunnet for øvrig, 

og vi vil også delta på enkelte guds-
tjenester.

Vi er satt til å lede og inspirere til 
diakonalt engasjement i menighetene 
våre. Hva som skal prioriteres, avgjø-
res i samarbeid med menighetsrå-
dene. Tiltakene og engasjementet vil 
skje i samarbeid med de andre ansatte 
i kjørka vår, samt diakoniutvalg og 
andre frivillige. Frivillig engasjement 
er viktig for å nå ut. Dette gjelder på 
mange plan og ikke minst innenfor 
diakonien.

I diakoniplanen som vi skal jobbe ut 
ifra, er det 4 virksomhetsområder:
- Nestekjærlighet. 
- Inkluderende fellesskap. 
- Vern om skaperverket. 
- Kamp for rettferdighet.

Om du syns det høres interessant ut å 
engasjere seg i noe av dette, eller om 
du ønsker kontakt av andre grunner, 

går det an å ringe eller skriver til en 
av oss. Vi henviser til hverandre, etter 
hva som passer best i forhold til vår 
tjeneste. 

Lene: lb853@kirken.no 
Tlf: 959 67 289
Ruth Kari: rs352@kirken.no 
Tlf: 464 25 018 

Kjørka sin omsorgstjeneste
– eller diakoni, som det heter på fint

jolstad.no

Velkommen til konsert
Allehelgenskonsert i Tingelstad kirke

fredag 30. oktober kl. 19.00.
Billettpris kr. 200,- Billetter må forhåndsbestilles
pr tlf 61 33 20 30 eller mail hadeland@jolstad.no

Begrenset antall plasser.

Medvirkende: Lewi Bergrud og 
Liv Ingund Ødegaard

Takk for din gave til menigheten! 
I forrige Kirkebladet utfordret vi leserne til å gi en kol-
lektgave til menigheten sin. Mange tok utfordringen og 
har sendt inn et gavebeløp på enten menighetens konto 
eller med Vipps. 

Vi takker alle som har sendt en gave og lover  
at disse midlene vil komme godt med  
i hver og en av menighetene!

Det er fortsatt behov for gaver,  
og på side 2 finner du oversikt  
over menighetenes kontonummer.  

Vennlig hilsen diakonene, Ruth Kari 
og Lene.
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FASTE AKTIVITETER

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

granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

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

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

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

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu 
Telefon: 61 33 49 70 

Advokat, MNA

Helge Heggen Brørby
Tlf . 90 58 56 96

e-post: hhbrorby@online.no

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

 

61 33 27 00 

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

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31 

Gullsmed

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

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

BRANDBU SPORT AS

GRAN SPORT AS
Tlf. 61 31 32 50

Hadeland

BILGLASS

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

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

bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

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

Vika Rør A/S
Storlinna 76, 2760 Brandu

Tlf. 61 33 51 50

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

Alltid ferske bakervarer 
på Jaren og Gran!

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

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

Ikkeno´ problem

Tlf. 61 33 77 00

2760 Brandbu 
Tlf. 61 33 44 13

Gullsmed

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

Landbruk og Verktøy A/S

Landbruk og Verktøy A/S

Avd. Gran Jern og Hage
Storgata 23, 2750 Gran

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

catering og selskapslokaler
bergslia.com

Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

REKLAMEMATERIELL  
OG PROFILERING

www.yellomedia.no

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no 

Erland Ekeberg Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn

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

 www.jolstad.no

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

Menighetene i Gran:
BABYSANG 
Vi pleier å arrangere to babysang-
kurs i året, men i høst blir det dess-
verre ikke noe kurs. Babysang er en 
hyggelig samlingsstund i Moen kir-
kestue hver mandag kl. 12.00-13.30 
over 8 uker, og åpent for alle barn 
0-12 mnd. + Sosialt samvær, sang, 
musikk og bevegelser. Serverer 
kaffe/te, ta med matpakke. Kurspris 
kr 300,-. Info: Line Børresen,  
tlf. 474 56 688 (mer info facebook-
gruppa «Babysang Moen»).  

BARNEKLUBBEN  
I MOEN KIRKESTUE 
Nå starter vi opp igjen med Barne-
klubben i kirkestua i Moen. I høst 
blir det en litt annerledes barneklubb 
hvor vi må ta smittevernhensyn. Alle 
deltakerne – barn og voksne - må 
være helt friske for å komme. Alle 
barn under skolealder må ha med 
seg en voksen. Vi skal synge, høre 
en bibelhistorie, utlodning med fine 
premier og kveldsmat. Vi møtes en 
torsdag i måneden, kl. 18-19, til 
sammen fire samlinger: 3. septem-
ber, 1. oktober, 29. oktober og 26. 
november. Vet du at dere kommer, gi 
gjerne beskjed til Line på SMS:  
Tlf. 474 56 688.  

BRANDBU BARNE- og UNG-
DOMSKANTORI (Popkorn)  
Koret for skolebarn i hele Gran kom-
mune! Korøvelser hver onsdag etter-
middag kl. 17.30-19.00 i Nes Kirke-
stue. Kontakt: Marit Wesenberg, tlf. 
995 87 373.

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

HVILEPULS
Moen kirke kl. 19.00. En samling 
med tid til ettertanke. Første onsdag 
i måneden.  Kontakt: Diakon Ruth 
Kari Sørumshagen, tlf. 464 25 018.

MISJONSFORENINGER og 
KIRKERINGER/-FORENINGER 
De som ønsker å være med i en mis-
jonsforening eller kirkering/-forening, 
kan få nærmere informasjon ved:  
Kirkeringer: Brandbu: Wenche Rol-
stad, 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.  
Misjonsforeninger: 
Det norske misjonsselskap (NMS) – 
Brandbu: Ingunn Sørensen, 
tlf. 916 24 058, Søndre Ål: Marta 
Vøien, tlf. 951 55 714, Tingelstad el-
dre misjonsforening: Åshild 
Anmarkrud, tlf. 909 89 720, Vas-
sendmisjonen: Anne Berit Holden, 
tlf. 922 36 168. 

FORMIDDAGS/ELDRETREFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
Brandbu og Tingelstad formid-
dagstreff (tidl. Brandbu og Røyken-
vik formiddagstreff): Siste onsdag i 
månden kl. 12.00 på Trivselshuset i 
Brua. Mat, prat, utlodning, musikk, 
ord til ettertanke. Kontakt: 
Diakon Ruth Kari Sørumshagen, 
tlf. 464 25 018. 
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00 
i partallsuker. Kontakt: Marta Marie 
Jørgensen tlf. 61 33 49 19 /
 975 79 700.
Grymyr: Annenhver onsdag kl. 
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud 
Bø, tlf.  928 58 473.
Jaren misjonshus: Siste torsdag i 
mnd. kl.12.00. Kontakt: Berit Holen 
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472. 

Moen bedehus: Første onsdag i 
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørums-
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351. 
Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd. 
kl.12.00. Kontakt: Marta Wøien, 
tlf. 951 55 714. 
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. Frilufts-
liv, bål og fellesskap. Gran KFUK-
KFUM-speidere. Knut Erling Moks-
nes, 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 (par-
tallsuker). Gudstjeneste for hele fa-
milien. 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.

Middagsbønn. I hele sommer har det vært middagsbønn i Søsterkirkene kl. 
12.00 på onsdager. Programmet er enkelt og inkluderende og avsluttes med litt 
sosialt fellesskap over kaffekoppene.
På bildet ser vi diakonvikar Eivind Sørum, kirketjener/kulturarbeider Kari Røken 
Alm, vikar for organist/kantor Anastasia Dmitrieva og sokneprest Daniel Håke-
gård. I tillegg har guiden Marthe S. Skeie deltatt med vakker sang noen ganger.

Tekst/foto:Anne-Lise Mellum

I juli startet Anne-Marie Ruden Viset 
opp som ny kirketjener i Gran. Med 
oppvekst og bosted i Tingelstad, er 
hun rimelig godt kjent i kommunen og 
med flere av kirkene våre. 

Anne-Marie hadde sin første opp-
treden som kirketjener under 800-års 
jubileumsfeiringen av St. Petri, Tin-
gelstad gamle kirke i slutten av juni. 
Selve ilddåpen alene som kirketjener 
var ved gudstjenesten i Tingelstad 
kirke søndag 26. juli. Etter det har hun 
hatt tjeneste ved alt som er av kirke-
lige handlinger, også urnenedsettelse 
og ved dåpsgudstjenestene som var i 
godværet på stranda ved Nes kirke. I 

september blir det å bidra ved mange 
av konfirmasjonsgudstjenestene. 
Flere av sakristiene har fått en god 
omgang med såpevatn, likeså noen 
av vinduene i Ål kirka, så heller ikke 
vaskebøtta har fått stå i fred for en 
dyktig ny kirketjener med innetjeneste! 

Det er tydelig at Anne-Marie trives 
og alt har funnet seg godt til rette i den 
nye jobben. Hun skal jobbe 60% og 
vil ha Nes kirke som sin hovedkirke, 
men vil ha oppgaver knyttet til alle 
kirkene i Gran. 

Velkommen til Anne-Marie som ny 
medarbeider i Gran kirkelige fellesråd!

Tekst/Foto: Inger Stensrud Haug

Anne-Marie er ny kirketjener
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Kirkekalender
Lørdag 19. september
Moen kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsguds-
 tjenester. Bøe. Offer: Konfirmantarbeidet.

20. september – 16. s. i treenighetstiden. Mark 7, 31-37
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Høsttakkefest. 
 Håkegård. Offer: NMS-prosjektet.
Moen kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsguds-
 tjenester. Bøe. Offer: Konfirmantarbeidet.

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. 
 Offer: Diakoniarbeidet. 
Nikolaikirken kl. 11.00 og 13.00 
 Konfirmasjonsgudstjenester. Håkegård.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

4. oktober – 18. s. i treenighetstiden. Matt 8, 14-17
Nikolai kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: Bibel for barn.
Ål kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: Diakoniarbeidet.

11. oktober – 19. s. i treenighetstiden. Matt 5, 20-26 
Nes kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: Diakoniarbeidet.
Sørum kl. 17.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: Menighetsarbeidet.

18. oktober – 20. s. i treenighetstiden. Joh 11, 1-5
Moen kl. 11.00.Gudstjeneste. Bøe.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Grymyr kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

25. oktober – Bots- og bønnedag. Luk 13, 22-30
Tingelstad kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus og Børresen.
 Misjon og Tårnagenter.
 Presentasjon av nye konfirmanter.
 Offer: NMS-prosjektet.

Fredag 30. oktober
Røysum kapell kl. 15.00. Gudstjeneste. Magnus.

Lørdag 31. oktober
Nikolaikirken kl. 16.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Moen  kl. 16.00. Allehelgensgudstjeneste. Bøe.

1. november – Allehelgensdag. Matt 5, 1-12
Tingelstad kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Nes kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Magnus.
Ål kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Bøe.
 Offer: Kirkemusikk.
Grymyr kl. 17.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Sørum kl. 17.00. Allehelgensgudstjeneste. Magnus.

8. november – 23. s. i treenighetstiden. Mark 10, 28-31
Moen kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: NMS-prosjektet.
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård
 Offer: Konfirmantarbeidet. 

15. november – 24. s. i treenighetstiden. Joh 6, 63-69
Grymyr kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Menighetsarbeidet.
Nes kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.
 Offer: Kirkemusikk.

22. november – Domssøndag/Kristi kongedag. Matt 25, 
31-46
Nikolaikirken kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Menighetsarbeidet.   
Ål kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: NMS-prosjektet.
Sørum kl. 17.00. Lysmesse. Magnus.
 4, 5 og 6-årsbok.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Fredag 27. november
Røysum kapell kl. 15.00. Gudstjeneste. Håkegård.

29. november – 1. s. i adventstiden. Luk 4, 16-22a
Moen kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
 4-års bok. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Nes kl. 11.00.Familiegudstjeneste. Magnus
 4-årsbok. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Ål kl. 18.00. Lysmesse. Bøe.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Nes kl. 18.00. Lysmesse. Magnus.   
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Tingelstad kl. 18.00. Lysmesse. Håkegård.
 Offer: Stefanusalliansen.

INNLEVERINGSFRIST for annonser, artikler og kunngjøringer til neste nr. av Kirkebladet: 20. oktober.

Med fortsatt koronapandemi tar vi forbehold om at det kan bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes be-
slutninger. Følg med på nettsiden vår www.kirken.no/gran og annonsering i avisa Hadeland. 


