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Det var det året det var så bratt
Av Elin Gravdal Øvrebotten
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Besøksadresse:
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Kirken i Gran
Sokneprest Gran/Tingelstad sokn
Daniel Håkegård
Tlf. 482 02 439
Sokneprest Moen/Ål sokn
Karin Hansen Bøe
Tlf. 414 17 550
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 BjølverudRødningsby
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

Noen ganger får jeg spørsmål om
hvem det er som leser Kirkebladet.
Jeg må svare ærlig og si at det vet
jeg ikke helt. Det jeg vet er at bladet
havner i alle postkasser i Gran kommune og at det potensielt er folk av
alle slag i lesekretsen vår. Av og til får
vi noen tilbakemeldinger på det som
blir skrevet eller på utforming og valg
av innhold. Og det er alltid kjekt med
respons på arbeid man legger ned.
Den største honnøren vi får, er kanskje
den vi får gjennom bruken av giroen
som følger blad med en oppfordring
om å gi et bidrag til drifting av bladet.
I foregående år kom det inn 66.550
kroner fra dere som lesere. Dette er
gaver som gjør det mulig for oss å
produsere og distribuere Kirkebladet.
Så hjertelig takk for alle bidrag!
En annen viktig inntektskilde har
vært annonser. I løpet av de senere
årene har vi slitt med et synkende
antall annonsører. Dette gjør at vi nå

står med røde tall i boka og våre eiere
(menighetsrådene) har valgt at vi dette
året skal gå ned fra fem til fire utgaver
av Kirkebladet. Vi har hele tiden et
sterkt ønske om å bedre økonomien,
og håper at våre lesere fortsatt vil
støtte opp om bladet både som trofaste givere og som mer eller mindre
trofaste lesere. Og så lover vi at to av
numrene dette året vil bli litt fyldigere
enn det vi har vært vant til så langt.
Vi har lagt bak oss et år som utfordret oss alle til å tenke nytt og
alternativt. Det har også kirka i Gran
måttet gjøre. Og det er gledelig å se
at kirkens ansatte har klart å tenke i
nye baner, alt fra skolegudstjenester
fra lasteplan, bingo som møteplass og
gudstjenester i 20 kalde minusgrader!
Så håper vi på å kunne samles igjen
for å feire påskebudskapet i gudstjenestefellesskap, bordfellesskap og ute
i Guds frie natur. GOD PÅSKE!

Frivillig bidragsyter takker av Margit Alm
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Etter over et år med en ujevn blanding
av nedstengning, lukking, karantene,
gule og røde nivåer, smittetopper og
mutant-virus, virker det fjernt å tenke
at alt igjen skal bli som før. Det tar slutt
en gang, men vi vet ikke når. Vi ser
tegn til bedring, og så plutselig blir alt
verre igjen. Det hele er lite forutsigbart.
Vi er mange som nå lengter etter at
koronaen skal bli borte som en vond
drøm. Vi må hjelpe hverandre med å
nære den lengselen og å bære det
håpet.
Hvordan kan vi finne håp i en slik
tid?
Vi kan se til naturen, og lære av
dens syklus. Den kan inspirere oss til å
tro og håpe at alt kan bli nytt. Vi vet at
våren kommer, at is og frost skal vike
for sol, grønt gress og friske blader
på trærne.
I kirkens årssyklus står vi nå foran
påsken. I påsken minnes vi Jesu lidelse, død og oppstandelse. Vi kan
gjenkjenne oss i mye. Også i håpet
om at livet vinner i Jesu oppstandelse.
Påskedag er livets seiersdag. Dette
er fundamentet for kirkens tro og håp
– og vår tro på håpet!
Jeg tenker at «håp» er et ord som
forsøker å holde sammen det vi erfarer

Steinene er
malt av Sigrid
Tvindesæter
Øverli.
og det vi venter på. Vi lever i den tid
som er vår, underlagt de betingelser
som nå gjelder. Men vi tror og håper at
en større favn skal bære oss. Den troen og det håpet er ikke resultat av ønsketenkning eller fantasi, men springer
ut av fortellingen og vitnesbyrdet om
Jesu oppstandelse påskedag.

Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Salmedikteren Svein Ellingsen
har beskrevet dette spenningsfeltet i
salmen Døden må vike for Gudsrikets
krefter.

Døden må vike for Gudsrikes krefter!
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se, i oppstandelsens lys skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!

Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet skjedde på ny i vår dåp.

Christofer Solbakken
Prost i Hadeland og Land

Langfredag
Bakerst i Norsk salmebok finner vi Norsk bønnebok. Hver av merkedagene i påsken har sin egen bønn,
og denne bønnen er for langfredag:

H

Hadeland og Land prosti
Prost Christofer Solbakken
Tlf. 951 19 946
Saksbehandler Inger Stensrud Haug
Tlf. 922 81 445
Prostiprest Anne-Hilde W. Helland
Tlf. 419 06 232

Et liv etter koronaen?

Margit har vært et trofast innslag i
Ål gjennom mange år, og kirkevert
i nesten et kvart århundre. Alltid
positiv og ofte med både kaffe og
kake stilte hun opp om det var i
forhold til plan eller på kort varsel.
Margit bidro!

2. juledag under julegudstjenesten i Ål ble det overrekkelse av
blomster og en stor takk til Margit
fra menighetsrådsleder Anne-Berit
Holden, Karin prest og menigheten.
(Foto: Knut Bøe)

Forsidebilde: Påskestemning med glimt utover Randsfjorden.
Foto: Elin Gravdal Øvrebotten.

erre, aldri fatter vi det som skjedde i Golgata-mørket.
Vi dømte din Sønn for vi ville ikke høre på ham og se oss selv med hans øyne.
Likevel hører vi nå i hans brutte røst din kjærlige stemme tale til oss,
og vi ser på hans sårede kropp at din kjærlighet er sterkere enn vår dom.
Gud, hvor uransakelige dine veier er!
Han elsket for at vi skulle elske. Han led for å forsone verden med deg,
og han døde for at vi skulle leve og bære kjærligheten ut i verden. Nå skinner lyset i mørket.
Nå tør vi tro og håpe, og med oss skal alle slekter love, prise og ære deg,
Gud Fader og Guds Sønn i ånd og sannhet fra evighet til evighet.
NORSK BØNNEBOK side 1252-1253

Jesu død og oppstandelse gjør at vi mennesker kan leve under en åpen himmel. Vi har møtt den kjærligheten
som har gitt alt og gjort det mulig å bruke ordet forsoning.
Av Anne-Lise Mellum
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PORTRETTINTERVJU

Christofer er ny prost i Hadeland og Land prosti
Tekst: Elin Gravdal Øverbotten. Foto: Inger Stensrud Haug

Christofer Solbakken er navnet på den nye prosten som har tatt plass i kontorstolen på kirkekontoret. Men han har ikke noe ønske om å bli sittende alt for mye i stolen, og siden nyttår har han jobbet
iherdig med å reise rundt i et område fra Harestua i sør til Dokka i nord. Dette for å bli kjent med 12
prester, fem kirkeverger og dertil hørende fellesråd og menighetsråd.

Vi har samlet noen glimt fra utegudstjenestene
på julaften. Det var god deltakelse og alle som
møtte fram tok del i en historisk og helt spesiell
markering på disse korte samlingene ved kirkene. Fra kirkedøra strømmet orgelmusikken
ut, og juleevangeliet ble formidlet. Vi sang julesanger og avsluttet med «Deilig er jorden». Her
ser dere bilder fra Nes, Moen, Ål, Tingelstad og
Sørum kirker og fra Nikolaikirken.
Foto: Tone Reidem, Knut Bøe, Kari R. Alm, Hans Kristian
Struksnæs, Elin G. Øvrebotten og Inger Stensrud Haug

Foran Tingelstad kirke møtte 105 deltakere opp kl. 14.00
i flott solskinn og noen kuldegrader.

- For meg er relasjoner veldig viktig,
sier han smilende når vi treffes over en
kaffekopp. Kirken handler på mange
måter om relasjoner, oss mennesker
imellom og mellom Gud og den enkelte og Gud og oss som kirke. Og i
min jobb som leder må jeg være med
å bygge relasjoner og styrke de båndene som vi alle er så avhengige av.
Å bli kjent med nye mennesker
på en ny arbeidsplass, kan være
krevende i disse tider. Med sterke
restriksjoner på antall møter og mennesker, så blir vi tvunget til å tenke i
nye baner og til å ta de små skrittene
i hverdagen.
- Å være prest er spennende, det er
en jobb du på mange måter må forme
selv og det er heldigvis ingen fasit
som beskriver den riktige måten. Jeg
ønsker at vi kan bli enda flinkere til å
tenke stort om kirkens oppgaver og
at vi kan være stolte av det vi står for
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og det som er kirkens budskap. Kirka
på landsbasis står overfor en rekrutteringsutfordring, og jeg er opptatt av
at det blir tegnet et riktig bilde av det
å være prest og kirkelig ansatt. Det er
lett å bruke sjablonger som ikke viser
hva jobben faktisk består i.
- Kirka vår er en positiv kraft som
har mye å tilføre samfunnet vårt. Spesielt ser vi det i krisesituasjoner slik vi
har opplevd i vinter, men den har også
mye livsbejaende å møte mennesker
med gjennom fellesskap, kultur og
nedarvede tradisjoner som skaper
trygghet og glede i hverdagene våre.
Christofer er ikke bare prost. Han
er Oslogutt, friluftsmenneske (fryder
seg over Lygna), skilt trebarnsfar med
den yngste av døtrene fortsatt boende
hjemme og dagpendler mellom Oslo
og den nye jobben som prost. Toget
fungerer godt som en forlenget kontorplass! Han har alltid vært en kirkens

mann, interessert i filosofi og historie,
fasinert av teologi og lysten til å bli
prest vokste fram etter hvert.
Etter noen år som henholdsvis
sjømannsprest og menighetsprest,
har han de senere årene arbeidet
som kirkefagsjef i Borg og teologisk
rådgiver i Oslo. Siden 2007 har han
vært generalsekretær for Bispemøtet.
Her har han hele tiden vært tett på
prestetjenesten, men gleder seg nå
til å komme tettere på grasrota igjen.
- Og Gran er jo et flott sted å jobbe!
Vakker natur, spennende kirkebygg,
rikt kulturliv og flotte mennesker –
så dette må bli bra, sier han før han
haster av sted for å rekke toget. Det
er praktisk med togstasjon 3 minutter
fra kontoret!
Vi ønsker Christofer velkommen hit
og lykke til i den nye jobben.
Innsettelsen som prost blir i Tingelstad
kirke, søndag 21. mars klokka 18.

Klokka 16.00 var det duket for gudstjeneste foran Ål kirke
i nydelig rimfrost og med Kristin Bjerkerud som solist og
forsanger. Det var 120 deltakere.

Oddny Andersen og Knut Bøe kan representere de frivillige som sto for navneregistrering ved alle kirkene.

Foran Sørum kirke samlet det seg 65 deltakere i kaldt solskinn kl. 13.30.

Dagfinn Magnus hadde med seg årets konfirmanter i Bjoneroa, Gjermund Luneng Tokerud og Isabel Hansen Johansen
Sæthren som tekstlesere.

Ved Nes kirke møtte 128 opp til gudstjeneste kl. 16.00.

Foran Moen kirke kl. 14.30 samlet det
seg 95 deltakere.

Klokka 16.00 var det klart for gudstjeneste foran Nikolaikirken. Her møtte
130 deltakere opp.
KIRKEBLADET – NR.1 2021
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PORTRETTINTERVJU

PÅSKE I KIRKENE I GRAN

Ja, jeg er 20 år og kristen…
Tekst: Daniel Håkegård/Elin Gravdal Øvrebotten. Foto: Daniel Håkegård

John Petter setter stor pris på St. Petri, så fotograferingen måtte skje her i januarkjøla.
I 2015 var John Petter Eriksen Dokmo
konfirmant i Nikolaikirken. Han er en
god miks av hadelending og nordlending, han har gjort unna de skolene
som er forventet og sikter seg inn som
fagarbeider i helsefag, drømmer om
å flytte til en by og så er han kristen.
Daniel prest har hatt en samtale
med en tidligere konfirmant og lurer
på hvordan han har endt opp med en
så klar bevissthet rundt det å beskrive
seg selv som kristen.
- Har du alltid trodd på Gud, John
Petter? Nei, før konfirmasjonstida
tenkte jeg at kristendommen egentlig
bare var noe tull, at ikke noe kunne bevises og at det hele var lite troverdig.
- Hva skjedde? Som en del av
konfirmasjonsundervisningen var vi
på Lillehammer og der var det gudstjeneste i Håkonshallen. Der opplevde
jeg noe jeg aldri hadde kjent før: at jeg
ble ordentlig tatt vare på. Det var en
trygghetsfølelse som var enda større
enn bare der og da. Det var en opplevelse av å være trygg, uansett hva
som skjer.
- Hvilke konsekvenser har dette
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fått? Jo, for det første måtte jeg begynne å lese i Bibelen, og lære mer om
den kristne tro. Jeg begynte å tenke
litt forbi vitenskapen og at alt ikke bare
kan være tilfeldigheter. Dessuten har
jeg kjent at det er en utrolig god følelse det å være på gudstjeneste, sitte
i kirka og høre på prekenen, synge
salmer og be for verden – alt dette gir
meg faktisk en frihetsfølelse.
- Hva er fint med dette synes du?
Det fineste er jo følelsen av å bli sett
og å bli ivaretatt av noe større enn
mennesker. Gud er til å stole på hele
tiden. Gud er god og man kan alltid be
om tilgivelse. Det er vel det som heter
nåde kanskje.
- Du rakk å prøve deg som tekstleser under gudstjeneste rett før korona
stengte dørene. Hvordan opplevdes
det? Jeg var litt nervøs, men det var
også godt å kunne stå og lese en tekst
ifra noe jeg tror på. Det ga meg en
frihetsfølelse som var veldig fin. Jeg
gjør gjerne dette igjen!
- Kirka og gudstjenester har kanskje
ikke så mye action for en 20-åring?
Det er jo litt fint med andre «påfunn»

inniblant. Som fluekastekurs som du,
Daniel, dro i gang sist sommer. Man
må ha det litt gøy også. Fellesskap er
viktig, og det å være sammen med
andre kristne gir meg styrke til å holde
fast på troen. Og det å kunne samtale
med presten er et godt tilbud, å kunne
snakke med en som lytter uten å
bringe ting videre eller som hele tiden
skal analysere det du sier.
Konfirmantpresten ønsker John
Petter lykke til videre på vandringen
i livet og i troen og gleder seg over å
kunne være en medvandrer fortsatt.

Påskefeiring i en fortsatt krevende tid!
Tekst: Inger Stensrud Haug
I påsken i fjor var Norge stengt ned
med de strengeste restriksjonstiltak
som har vært innført i fredstid. Vi ble
oppfordret til å følge gudstjenester
og andakter på kirken.no og på Facebook.
I år håper vi at folk igjen kan fylle
kirkebenkene gjennom påskens dager
og budskap. I skrivende stund er det
kun åpent for innendørs arrangementer med maksimalt 10 personer, men
utover i mars og fram til påsken håper
vi at vi kan samles til gudstjenester og
påskearrangementer i et større antall.
Vi velger å planlegge for at det blir
gudstjenester hvor vi forholder oss til
de smittevernreglene som gjelder til
enhver tid. La oss håpe at vi i år kan
synge «Påskemorgen slukker sorgen»
i kirken på 1. påskedag!
Om så skulle skje at kirkene blir
stengt i påsken, vil Kirken i Gran formidle påskebudskapet på nettsiden
og facebook-siden vår. Påskebudskapet vil også bli formidlet på ulike nettsider og i radio- og TV-gudstjenester.
Kirken i Gran har flere gudstjenester
og arrangementer, som gir alle en rik
anledning til å ta del i påskens budskap, om at Jesus døde på et kors for
menneskenes synder og sto opp igjen.
PALMESØNDAG 28. MARS
Den stille uke varer fra palmesøndag til påskeaften. I tidligere tider skulle det være mest
mulig sang, andakt og arbeidsro.
Kl. 11.00: Familiegudstjenester i Nikolaikirken og i Moen kirke.
ONSDAG 31. MARS
Kl. 12.00: Gudstjeneste for beboere
på Skjervum helse- og omsorgssenter.

Foto: Knut Bøe

Foto: Bo Mathisen
SKJÆRTORSDAG 1. APRIL
Til minne om at Jesus på skjærtorsdags kvelden spiste påskemåltidet med disiplene sine og innstiftet nattverden under måltidet.
Kl. 11.00: Gudstjeneste for beboere
på Marka helse- og omsorgssenter.
Kl. 18.00: «Måltid og messe». Vi håper
å møtes i Nes kirkestue til påskemåltidsfeiring. Etterpå går vi opp til Nes
kirke til en kort nattverdsgudstjeneste.

Kl. 11.00: Høytidsgudstjenester i Nes
kirke og Tingelstad kirke.
2. PÅSKEDAG - 5. april
Dagen da Jesus, ifølge evangeliene, stod opp fra de døde. Påskemorgenens gudstjeneste er fortsatt
høydepunktet i de store kirkenes
påskefeiring.
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Ål kirke og
Grymyr kirke.
Kl. 17.00: Gudstjeneste i Sørum kirke.

LANGFREDAG 2. APRIL
Dagen da Jesus ble korsfestet kalles langfredag – fordi den er lang og
sorgtung.
Kl. 16.00 møtes vi på kirketuftene
på Grinaker og går korsvandring til
Tingelstad kirke.
Kl. 17.00: Pasjonsgudstjeneste i
Tingelstad kirke og lesning av Jesu
lidelseshistorie.
1. PÅSKEDAG 4. april
Natt til 1. påskedag er det blitt vanlig
å feire lysmesse, og slik symbolsk
følge Kristus fra mørket (døden) til
lyset (livet). Et tegn på at «Kristus er
verdens lys».
Kl. 08.30: Ottesang i Moen kirke,
som avsluttes med sang på kirkebakken. Frokost i kirkestuen om mulig etterpå. Ta med frokostmat selv.

Foto: Kari R. Alm
Følg med på vår hjemmeside
om mulige endringer.
www.kirken.no/gran
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GRAN/TINGELSTAD

BRANDBU OG BJONEROA

Tanker fra Tone
Vi er i en spesiell tid med pandemi og skal holde avstand og
møtes minst mulig. Vi tok en
prat via telefonen med Tone
Reidem, lederen i menighetsrådet i Brandbu sokn, for å høre
hvilke tanker hun har om dette.
Hva gjorde deg interessert i å stille
til valg for Brandbu menighetsråd,
og etter hvert også som leder for
menighetsrådet?
Det sto en fin artikkel i kirkebladet som
inviterte folk som ønsket det, å stille
til valg. Det gjorde meg nysgjerrig, og
jeg tenkte at kirka jo også trenger alle
slags folk. Så jeg hadde faktisk tenkt
igjennom det før Kari Dæhlen tok
kontakt og jeg sa ja til å stille. Det er
sider ved livet de siste årene som har
forsterket min åpenhet for og behov
for å tro på noe større enn meg selv.
Jeg synes det er vanskelig å definere
hva dette «noe» er, og tenker at det
egentlig ikke er så viktig hva en kaller
det. Tvilen er en del av troen, og jeg er

Orgelrestaurering
i Tingelstad

trygg på at kirka rommer begge deler.
Ledervervet var det ikke akkurat
noen kampvotering om, så det ble
bare sånn. Vi er en fin gjeng som har
gode diskusjoner og samtaler.
Hva tenker du om pandemien og
hvordan tiltakene har påvirket kirkens arbeid?
Jeg synes det er synd at folk har
blitt fratatt muligheten til å samles i
kirka, til gudstjenester, bryllup, dåp
og begravelser, som man kunne ønske. Samtidig har det vært fint å se at
kirka har tilpasset seg og tilrettelagt for
deltakelse på andre måter, som f.eks.
streaming av gudstjenester og konserter til sykehjemmene, og ikke minst
utegudstjenester på kirkebakken.
Jeg er sjelden i kirka på julaften,
men julegudstjenesten utenfor Neskirka var magisk! Nye måter å møte
folk på, og alternative muligheter for
deltakelse tenker jeg jo at kirka bør
fortsette å jobbe med også når dette
er over. Vi må håpe og tro på at vi

Julaftensgudstjenesten
2020 – Sørum kirke

I år måtte den tradisjonelle gudstjenesten på
julaften utgå av smittevernhensyn, men i overkant av 60 personer hadde allikevel funnet veien
til den stemningsfulle seremonien som ble holdt
utenfor Sørum kirke. Masse fakler var tent, og
prest Dagfinn Magnus, kantor Marit Wesenberg,
konfirmantene og musikerne Terje Haugen og
Sverre Sørum sørget for ord og toner som hører
julen til.
Tekst: Wenche Sørum
Foto: Hans Kristian Struksnæs

KIRKEBLADET – NR.1 2021

Den første konfirmasjonen i vår
er søndag 9. mai og for å rekke å
presentere de åtte konfirmantene i
Grymyr forut konfirmasjonen tar vi
dem med i dette nummeret.

GRYMYR KIRKE 9. MAI Kl. 11.00
Emil Sebastian Hem Andersson
Alexander Johansen Antonsen
Ingeborg Haugtvedt
Teodor Johan Pedersen
Sindre Ingebretsen Solheim
Audun Sonflå
Even Sterten
Mathias Brenna Aaserud

Trefelling ga
bedre innsyn
Foto: Privat
nærmer oss en utfasing av de strenge
restriksjonene, og fortsette å være
gode medmennesker og ta vare på
hverandre underveis.
Dagfinn Magnus og
Alvhild S. Myrdal

Kirkebok til 4-, 5- og 6-åringer
I Sørum kirke, 22. november, var det så fullt hus det
kunne være under gjeldende
smittevernregler. En time
før gudstjenesten strømmet
det på med spente barn
som skulle få bøker i kirken.
Foreldre og besteforeldre
var med og hjalp sine små
håpefulle da de skulle lage
«Jesus i et nøtteskall». Det
måtte til både lim, sukkertøy
og en smule tålmodighet før
det var klart for lysmesse.
Under lysmessa ble det ivrig
sang av kjente julesanger
og prekenen kom i form av
dramatisering med god hjelp
fra menigheten.
Tekst: Line C. Børresen
Foto: Dagfinn Magnus

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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Straks starter restaureringen av orgelet, som i 1953 ble levert av firmaet
J. H. Jørgensen i Oslo. Orgelet med
sine 16 stemmer kostet i sin tid 79.300
kroner. Det har vært et godt bruksinstrument, men nå er det nedslitt.
Plasseringen inne i tårnrommet
i kommunens største kirke, gjør at
orgelet aldri helt har kommet til sin
fulle rett, og det klinger neddempet
ut i kirkerommet.
Igjen er det Dietrich Johannes
Buder Orgelverksted i Bergen som vil
gjennomføre restaureringen, samme
firmaet som har stått for restaureringen av orgelet i Ål kirke. Etter påske
demonterer orgelbyggerne orgelet,
som så blir fraktet til verkstedet i
Bergen, for å foreta restaureringen. I
vår nåværende orgel-fasade står det
stumme piper fra det forrige orgelet,
Niels Svendsen 1866. Disse blir nå
innlemmet i orgelet som en av orgelstemmene.
Dette blir det største orgelprosjektet
i Gran så langt og har en kostnadsramme på 2,2 millioner kroner. Kirkenvil være stort sett åpen i perioden,
men vil også måtte stenges helt ned i
korte perioder.
Vi gleder oss til å få et nyrestaurert
orgel på plass og håper at alt går etter planen, slik at en helt ny og bedre
orgelklang høres i løpet av våren 2022.
Tekst: Inger Stensrud Haug

I Januar ble noen av trærne rundt
Søsterkirkene felt. Bakgrunnen for
at totalt åtte av de gamle lønnene
og bjørkene rundt kirkene ble felt av
dyktige medarbeidere, er nødvendig
skogpleie. Trærne var i ferd med å bli
gamle, og av sikkerhetshensyn, samt
fare for tre- og greinfall, ble de nå felt.
Et par av trærne viste seg å være helt
råtne i margen så dette var nok på
høy tid å få gjort. Det gjenstår å frese
stubber før vi ser på nyplanting etter
hvert. Den nye åpne fronten synliggjør
også kirkene på en bedre måte.

Lift måtte til for å felle på riktig vis. Her
med Ole Kristian Sørli i høyeste posisjon. (Foto: Kari R. Alm).

Fra gudstjenesten
1. juledag i
Nikolaikirken.
Gudbrand Alm
Skiaker var solist med Natalia Medvedeva
på orgel.
Foto: AnneLise Mellum.

Velkommen til Bach-fest!

Orgelkonsert lørdag 27. mars kl. 15.00 i Mariakirken.
Johann Sebastian Bach sin fødselsdag i mars måned feires hvert
år stort over hele Europa. Kirken i
Gran ønsker å delta i denne feiringen, sammen med organister og
publikum, og alle orgel- og Bachinteresserte.
Organistene Marit Wesenberg,
Natalia Medvedeva og orgelele-

vene Oliver og Henriette Nymoen
Lillestøl spiller et variert og spennende program med musikk av
både J.S. Bach og andre komponister.
Det er gratis inngang, og mulighet for å gi en gave til musikk i
kirkene i Gran.

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no
KIRKEBLADET – NR.1 2021
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MOEN/ÅL

TROSOPPLÆRING

Trekning av menighetsbasaren
til Moen/Ål sokn
Totalt fikk Moen/Ål menighet inn hele
81.732 kroner i inntekter på basaren
og spleis i høst. Det er et imponerende
resultat og menighetsrådet takker alle
som har bidratt!
Trekningen av basaren ble utført
26. november av Anne-Berit Holden,
Jan Olerud, Bendik Støen Thoresen
og Terje Heggen.
Takk til alle som har gitt gevinster
og kjøpt lodd og takk også til loddselgerne og andre som har bidratt til det
flotte lotteriresultatet!
Potetskje i bankettsølv fra Gullsmed
Pedersen (verdi kr. 2.400,-) – vinner:
Inger Greftegreff Frydenlund
Følgende vant gavekort på middag på
Lygnasæter (verdi kr 500,- pr. premie)
- Martha Gunn Dynna
- Anne Okkenhaug Bentsen
- Elin Lynne
- Hege Langseth
- Kristin G. Haslestad
- Anders Rødningsby
- Anne Kjersti Molden
- Ellinor Teisbo Haldorsen
- Simen Ellefsrud
- Jan Woie
- Margaret S. Skavern
- Siri og Mari Lynne
- Martin Dalevoll
Gavekort på kr. 500,- fra Gran Handelstand - Dugnadsgjengen på
Lygna Skisenter

Bilde malt av Liv Randi Vindorum
(verdi kr. 1800,-) – Dugnadsgjengen
på Lygna Skisenter
10 sekker 60 liter bjørkeved (verdi kr
900,- pr. premie) – Karoline Hoff
10 sekker 60 liter bjørkeved (verdi kr
900,- pr. premie) – Gunn Hovland
Glassklokke fra IB Larsen (verdi kr
369,-) – Torill Bjerkestuen Knutsen
Bok – «Velkommen til Floras kafe»
av Marianne Keyes – Anders Hoff
2 sengesett a kr 300,- – Karin Bøe
Bok – «Til ungdommen» av Linn
Skåber - Dugnadsgjengen på Lygna
Skisenter
Følgende har vunnet gavekort á kr
700,- på personlig trener time hos
Sportygården:
– Petra Moen
– Vetle Sæhle-Olerud
– Dugnadsgjengen på Lygna
Skisenter
– Dugnadsgjengen på Lygna
Skisenter
– Bitten Mo Lykka

Fine gaver
til Ål-kjørka
Som mange har sett, har det kommet
opp et flott navnskilt «Ål kirke» over
oppslagstavla rett utenfor porten. Se
bildet.
Det som folk flest kanskje ikke har
lagt merke til derimot, er at porten har
fått en oppgradering; nye låskasser
og en montert metall bøyle som vil få
porten til å stå fast i en stilling som
man måtte ønske.
- Porten begynte å bli skrøpelig,
sier Gunnar Gisleberg, mannen som
har påkostet de fine gavene. Gunnars
kollega Tor Erik Kristoffersen laget
og utførte selve jobben, mens det
var altså Gunnar selv som oppdaget
disse manglene og tok ansvaret for
oppgraderingen.
Tusen takk for kjempefine gaver!
Tekst og foto: Knut Bøe

1 spill a kr 350,- fra Norli på
Smietorget – Brede Jensen
Gavekort på kr 500,fra Intersport på Gran Johannes H. Tunheim

I Moen trenger vi kirkeverter noen
søndager i året.
Kirkevertens oppgaver er blant
annet å ønske folk velkommen til
gudstjeneste, dele ut salmebøker,
ordne med blomster og samle inn
kollekten.
Ta kontakt med kirkekontoret på
tlf. 61 33 52 05

Moen/Ål menighetsråd: Leder Anne-Berit Holden · Tlf. 922 36 168 · Mail: abholden@online.no
KIRKEBLADET – NR.1 2021

I SOSIALE MEDIER
Vi ønsker å være tilgjengelige for ungdommer, spesielt i denne tida vi er inne i. Om
noen vil ta en prat eller lurer på noe, treffer
dere oss her:
IG @pafyll-kirkenigran

Diakontreff på kjørkegard’n

Vil du bli ny kirkevert
i Moen kirke?
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FOR UNGDOMMER
MILK-KURS: Lederkurs for ungdom, åtte
samlinger i løpet av et år. Oppstart 5. mars kl.
17.30-19.00 på Jaren Misjonshus. Vi møtes
hver fredag i åtte uker (unntak av påskeferien). Husk påmelding!
PÅFYLL: Åpent hus for ungdommer, med:
kafè, kiosk, biljard, Switch på storskjerm,
FIfa-turnering, 5-minutter, og mye mer.
Vi tar VIPPS og kontanter i kiosk.

DIAKONI

1 spill a kr 350,- fra Norli på
Smietorget – Kjersti H. Tysland

Lotterikomiteen i
gang med trekningen av basaren. Fra
venstre Jan Olerud,
Anne-Berit Holden
og Terje Heggen
med Bendik Støen
Thoresen som fotograf.

BABYSANG
15. mars kl. 12.00 starter vi opp babysang
på Jaren Misjonshus. Vi møtes hver mandag
i 8 uker, med unntak av påsken. Vi serverer
te/kaffe, ta med matpakke selv.
Husk påmelding, maks 10 deltagere.

Diakonene Lene og Ruth Kari
ønsker å kunne møte folk i hele
bygda. På vår og forsommer er
det mange som tar seg en tur
til kirkegården.
I mai og juni vil vi begge
være tilgjengelige ved ei av
kjørkene våre en dag i uka. Om
det er fint vær, kommer vi til å
være mest ute, og om været
ikke inviterer til uteliv hele dagen, er vi å møte i kjørkestua

eller kjørka. Der vil vi ha kaffe’n
klar og kanskje et vaffeljern
eller litt anna godt til kaffe’n.
Da er det veldig hyggelig
om folk kommer innom for å
slå av en prat!
Under ser dere tidsplan
t.o.m. 25. mai. Videre tidsplan
ut juni kommer i pinsenummeret av Kirkebladet.
Vennlig hilsen Lene og
Ruth Kari

Grymyr

Tirsdag 4. mai

10-14 Ruth Kari

Nes

Torsdag 6. mai

14-18 Lene

Ål		

Tirsdag 11. mai

10-14 Lene

Sørum

Tirsdag 18. mai

10-14 Ruth Kari

Moen

Torsdag 20. mai

14-18 Lene

Granavollen Torsdag 20. mai

14-18 Ruth Kari

Tingelstad

10-14 Lene

Tirsdag 25. mai

Lene Bjølverud-Rødningsby og Ruth Kari Sørumshagen
klare for åpen kirke i Moen kirke.
(Foto: Anders Rødningsby).
KIRKEBLADET – NR.1 2021
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SLEKTERS GANG

ÅRETS FASTEAKSJON 21.-23. MARS

Forandre. For andre.

Vi feirer og minnes
DØPTE				
Nikolaikirken:
Signe Jensen Brandsæter
Martine Paulsen
Willjar Skapalen Ellefsrud
Magnus Syvertsen Knarud
Tingelstad kirke:
Herman Hilden Kolstad
Nes kirke:
Vilma Kanutte Jøleid-Skari
Julie Matre Strøm
Sørum kirke:
Amalie Thorsrud Grensemo
Moen kirke:
Kelly Mutombo
Trym Odin Tangen Bråten
Sebastian Langseth Andersen
Arthur Kjørven
Jesper Haugom-Åmot
Ål kirke:
Marie Fremstad Kjella
Rolf Edvard Ballangrud
VIGDE
Nikolaikirken:
Ann Kristin Hagen og
Jan Olav Helgaker Paulsen

Nes kirke:
Ingrid Endresen Haukeli og
Harald Endresen

Sørum kirke:
Ingebjørg Hurum
Magne Flattum

JORDFESTEDE
Mariakirken:
Egil Arne Børmarken

Moen kirke:
Reidun Seiersten
Anton Haga
Karin Marie Myhre
Ruth Muldbakken
Grethe Ragnhildrud
Magnhild Braaten
Åge Moen

Nikolaikirken:
Magnhild Moger
Sigmund Tangen
Grymyr kirke:
Inger Karin Haugtvedt Johnsrud
Nils Sørlie
Else Annie Lynnebakken
Tingelstad kirke:
Helge Langedrag
Solvor Brenden Saglien
Iver Wøien
Rolf Ingar Bergh
Lars Mikalsen Hole
Grethe Fredriksen
Liv Synnøve Kanten
Nes kirke:
Grethe Marigård
Marit Braathen
Tormod Rundhaugen
Anne Liv Hjelle
Astrid Barbara Røste
Helen Egge
Guttorm Thoen

Ål kirke:
Jan Egil Bleken Linvollen
Solveig Kristine Lieng
Gunnar Jordet
Kjell Tore Grønli
Egil Eriksrud
Jan Helge Roos
Roar Engelund
Jens Johansen
Tove Lund
Skjervum kapell:
Liv Rønnaug Johannesen
Jølstad seremonirom:
Bjørn Johansen

Digital sangkveld
på sykehjemmene
i jula!
15. desember spilte Brandbu Barneog Ungdomskantori inn den flotte
sangkvelden «Vi synger jula inn» i lag
med noen fra kirkestaben i Tingelstad kirke. Juleevangeliet ble også
lest inn av sokneprest Karin Hansen
Bøe. Til jul fikk alle de kommunale og
private sykehjemmene i kommunen
tilbud om å spille av arrangementet
for beboerne sine, noe vi vet ble satt
stor pris på av de eldre. På Marka
hørte og så de på sangkvelden flere
ganger gjennom jula.
Brandbu Ungdomskantori. Foto: Daniel Håkegård.

Filmen vises på Marka.
Foto: Ansatt på Marka.

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

Aldri før har rent vann vært så
viktig som i 2020, da pandemien
rammet oss alle. Utfordringene
forbundet med dette fortsetter i
2021, hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot det dødelige
viruset. Kirkens Nødhjelp fortsetter sitt forebyggende vannarbeid
ved blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler
og drive opplæring i hygiene for å
forebygge covid-19. I årets aksjon
besøker vi landsbyen Kasalaulo
i Zambia, hvor Kirkens Nødhjelp
bygget en brønn i 2018. Temaet

for årets fasteaksjon er: Forandre.
For andre.
Konfirmantene vil som tidligere år,
være sentrale i aksjonen som bøssebærere og bidra med sin digitale
kompetanse i en digital aksjon. Vi
planlegger for både dør-til-dør aksjon
og digitalaksjon og dersom det ikke
blir mulig å gjennomføre dør-til-dør
aksjon i Gran, setter vi inn all innsatsen
på den digitale aksjonen.
Søndag 21. mars er det kickoff for
alle konfirmantene i Tingelstad kirke.
Der blir det en vandring ute og inne
med poster hvor konfirmantene vil
lære om bl.a. diakoni og om Kirkens

Nødhjelps arbeid og de får utdelt
bøsser. Innsamlingen pågår fram til
tirsdag 23. mars, før de leverer inn
bøssene i kirkestuene på tirsdag
kveld. Vi oppfordrer alle til å ta imot
en blid konfirmant på døra!
Hvordan kan du bidra?
Du kan bidra med kontanter (til
konfirmantene), Vipps eller SMS.
 Vipps: Send ditt bidrag til 2426
 SMS: Send kodeord VANN til
426 (250 kr)
 Sett inn et beløp på Kirkens Nødhjelps gavekonto: 1594 228 7493.
Merk med «Fasteaksjonen».

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i
For seksbarnsmoren Susan Miyambo
(35) var rent vann kun en fjern drøm.
Alt vannet hun trengte til mat, drikke
og klesvask måtte hun hente i en
skitten elv.
Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et område hvor flere tusen
flyktninger fra Kongo har søkt tilflukt.
Her bor Susan sammen med de seks
barna sine i et lite hus med strå på
taket.
Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena
hennes, et barn på armen og et som
holder i skjørtekanten, forteller hun om
timelange gåturer for å hente vann før
de fikk rent vann til landsbyen.
Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. Elva var vår nærmeste
vannkilde, og den var både skitten
og full av bakterier. Vi var veldig ofte
syke, forteller hun.
Alternativet var å gå langt med
tunge kanner. Flere timer måtte hun
bruke for å hente rent vann. Det var
det ikke alltid tid til med seks barn å
ta seg av. Derfor ble vannet fra elva
ofte den enkleste løsningen. Vannet
hun vasket klær i, drakk, badet barna
i og lagde mat med. Vannet hun delte
med dyr og innsekter.
Vi måtte gå store avstander for å
komme til vannkilden, og det var
vanskelig for familien min å få til det,
forklarer hun.

Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt
der de er mange på liten plass. Litt
av plassen er satt av til oppbevaring
av fisk og den populære grønnsaken,
kassava, som smaker nesten som en
potet.
Her ser du litt av inntekten min, smiler hun. For salg av både fisk og kassava gir ekstra penger til storfamilien.
Hun peker på de fargerike vannkannene som står ved matlagingsplassen.
Nå trenger vi ikke lenger å gå langt
for å hente vann. Takket være Kirkens
Nødhjelp har vi fått rent vann i landsbyen. Det er vi så takknemlige for.
Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er en av mange landsbyer som
har fått tilgang til vann av Kirkens
Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en
brønn. Det er viktig for oss at hele
landsbyen får eierskap til vannsystemet vi bygger. Derfor samarbeider
vi tett med våre lokale partnere og
vanningeniører.
Innbyggerne er med på tilrettelegging og velger en egen komite som
vedlikeholder og har ansvar for vannforsyningen.
For Susan er det nå bare en kort
tur bort til brønnen som er omringet
av kanner klare til å fylles opp.
Nå kan jeg gi familien min rent vann.
Det er jeg så glad for.
Men selv om Susan ikke lenger er
bekymret for å bli syk av skittent vann,

har hun en annen stor bekymring. En
bekymring hun deler med resten av
verden: Covid-19.
Jeg er redd for å bli smittet når
mange av oss er samlet, og jeg frykter for barnas og mitt liv. Covid-19 er
virkelig og utgjør en fare for oss alle.
Spesielt er hun bekymret for lange
køer ved vannpumpa. For i landsbyen
er det mange som setter pris på rent
og trygt vann, og etterspørselen er
derfor stor.
Min oppfordring er at det bores
enda flere brønner for å møte etterspørselen, slik at enda flere får tilgang
til rent vann og vi kan ha god avstand
for å unngå smitte.
Tekst: Anette Torjusen,
Kirkens Nødhjelp

Susan med to av barna sine.
(Foto: Kirkens Nødhjelp).
KIRKEBLADET – NR.1 2021
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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

Landbruk og Verktøy A/S
Storlinna 71, 2760 Brandbu

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

Landbruk og Verktøy A/S

Avd.

Gran Jern og Hage

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

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

•
•
•
•
•
•

www.lygnalia.no
Tlf. 95
0808
1919aksel@lygnalia.no
Tlf.07
35 07
aksel@lygnalia.no

Er du vår neste
annonsør?
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

EVA ØSTEN

Grafisk

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
Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61 33 51 50

2711 Gran – Tlf. 613 28 613

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

Døgnvakt ved dødsfall
Tlf. 61 33 27 00

Populære utegudstjenester med masse folk!
bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Gradestokken viste 19 minus da utegudstjenesten begynte utenfor Ål kirke
søndag 31. januar. Så mange som 62
hadde møtt fram til den korte gudstjenesten på vel tyve minutter i det kalde
finværet. Prestene Karin Hansen Bøe
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Tlf. 61 33 77 00

og Dagfinn Magnus hadde kledd seg
godt for å holde kulda ute. Søndagen
etter samlet det seg hele 80 personer
til gudstjeneste i sola i sørveggen på
Tingelstad kirke. Prest Daniel Håkegård ønsket oss deretter velkommen

FASTE AKTIVITETER

Postboks 99, 2711 Gran
Menighetene i Gran:
Telefon: 61 33 03 48

BABYSANG
Vi pleier å arrangere to babykurs
årlig. 15. mars kl. 12.00 starter vi
opp babysang på Jaren Misjonshus.
HAGELAND JAREN
Vi møtes hver mandag i 8 uker, med
Nordre Ålsveien
6, 2770
unntak
av Jaren
påsken. Vi serverer te/
Tlf. 61 32 77 90
kaffe, ta med matpakke selv.
Husk påmelding til Line Børresen,
tlf. 474 56 688/ lb499@kirken.no

endmisjonen: Anne Berit Holden,
tlf. 922 36 168.

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
Brua. Mat, prat, utlodning, musikk,
BARNEKLUBBEN
ord til ettertanke. Kontakt:
I MOEN KIRKESTUE
Diakon Ruth Kari Sørumshagen,
Alle barn under skolealder må ha
tlf. 464 25 018.
med seg en voksen. Vi skal synge,
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Elhøre en bibelhistorie, utlodning med
dresenteret annenhver onsdag kl.
fine premier og kveldsmat. Vi møtes
11.00. Kontakt: Marta Marie Jørgenen torsdag i måneden, kl. 18-19,
sen tlf. 61 33 49 19 / 975 79 700.
men denne våren avventer vi oppGrymyr: Annenhver onsdag kl.
start. Mer info: Line, tlf. 474 56 688.
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud
Bø, tlf. 928 58 473.
catering og
selskapslokaler
BRANDBU
BARNE- og UNGJaren misjonshus: Siste torsdag i
bergslia.com
DOMSKANTORI (Popkorn)
mnd. kl.12.00. Kontakt: Berit Holen
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143
Koret for skolebarn i hele Gran komtlf. 61 32 89 86 / 950 54 472.
mune! Korøvelser hver onsdag etterMoen bedehus: Første onsdag i
middag kl. 17.30-19.00 i Nes Kirkemnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørumsstue. Kontakt: Marit Wesenberg,
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351.
AS - Rådhusvegen
35,
2770torsdag
Jareni mnd.
tlf. 995 87Hadelandsbakeriet
373.
Salem, Jaren:
Tredje
HADELANDSBAKERIET
Tlf. Jaren: 61 32 81 38, Gran:
61
33
18
70,
fax
61
32 90 37
kl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg,
BJONEROA-KORMIX
Jaren 61 32 81
38, Gran 61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
tlf. 61 32 90 65.
Kontakt: Marit
web: Wesenberg,
www.hadelandsbakeriet.no Pål Haugsbakken
tlf. 995 87 373.

Alltid ferske bakervarer
på Jaren og Gran!

HADELANDSBAKERIET

Tryggheim, Gran: Siste onsdag i
mnd. kl.12.00. Kontakt: Marta
Wøien, tlf. 951 55 714.
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
KFUK-KFUM-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
HVILEPULS
RØRSERVICE
Moen kirke kl.AS
19.00. En samling

med tid til ettertanke. Første onsdag
i måneden. I april, mai og juni blir
det en enkel servering ute kl. 18.30.
Kontakt: Diakon Ruth Kari Sørumshagen, tlf. 464 25 018.

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

MISJONSFORENINGER og
KIRKERINGER/-FORENINGER
og markerte den samiske nasjonalDe som ønsker å være med i en misErland Ekeberg
Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn
dagen med å gratulere på
samisk, før
jonsforening eller kirkering/-forening,
Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
prest Karin holdt prekenen.
kan få nærmere informasjon ved:
også alt vedrørende gravsteiner
På begge søndagene møtteGjør
også
Kirkeringer: Brandbu: Wenche Rolwww.jolstad.no
mange av årets konfirmanter fram, og
stad, tlf. 402 44 896, Vestre Gran:
flere av dem syntes at dette var fint å
Irene Grønvold, tlf. 930 61 036,
være med på. Vi har fått bare positiv
Moen: Knut Bøe, tlf. 959 61 240 og
respons fra de som har deltatt, og med
Ål: Solveig Espen, tlf. 934 87 517.
små muligheter til ordinære gudstjenester i kirken, fortsetter disse korte
Misjonsforeninger:
utegudstjenestene en stund. Søndag
Det norske misjonsselskap (NMS) –
14. februar ble det ny samling i kjøla
Brandbu: Ingunn Sørensen,
utenfor Nes kirke med 55 til stede.
tlf. 916 24 058, Søndre Ål: Marta
Foto: Knut Bøe/
Vøien, tlf. 951 55 714, Tingelstad
tekst og foto: Inger Stensrud Haug
eldre misjonsforening: Jorun Bestul
Johnsen, tlf. 954 55 797, Vass-

Brandbu Barne- og Ungdomskantori arrangerte en egen Luciakonsert for korets familier før jul i Nikolaikirken. Slik måtte det bli med koronarestriksjoner der
kun få kunne være til til stede. Koret sang «Luciasangen» og andre julesanger,
som bl.a. «O Jesus du barnlill», «Vi tenner lys i desember» og «Pepperkakebakesang», og flere av barna var solister. Henriette Nymoen Lillestøl bidro med
orgel-akkompagnement.
Tekst: Marit Wesenberg. Foto: Anne-Lise Mellum
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Kirkekalender
Vi planlegger som om det blir gudstjenester i kirkene i
vår, med alle mulige forbehold. Dersom det blir endringer og vi må avlyse pga. innstramninger i smittevernreglene, vil vi opplyse om det på nettsida og facebooksida vår.
Onsdag 3. mars
Nes
kl. 18.00 Fastegudstjeneste.
7. mars – 3. søndag i fastetiden. Mark 9, 17-29
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Skihytta, Bleiken kl. 12.00 Sportsgudstjeneste. Magnus.
Onsdag 10. mars
Nes
kl. 18.00 Fastegudstjeneste.
14. mars – 4. søndag i fastetiden. Joh 3, 11-16
Lygna Camp (servicehytta) kl.11.00 Sportsgudstjeneste. 		
Bøe.
Tingelstad
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Grymyr
kl. 18.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Onsdag 17. mars
Nes
kl. 18.00 Fastegudstjeneste.
21. mars – Maria budskapsdag. Luk 1, 46-55
Mariakirken kl. 11.00 Felles gudstjeneste. Håkegård.
Tingelstad
kl. 18.00 Gudstjeneste med innsettelse av
prost Christofer Solbakken.
Biskop Solveig Fiske og prostiets prester m/fl.
deltar.
Onsdag 24. mars
Nes
kl. 18.00 Fastegudstjeneste.
28. mars – Palmesøndag. Matt 26, 6-13
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Onsdag 31. mars
Skjervum helse- og omsorgssenter kl. 12.00 Gudstjeneste
m/nattverd. Bøe og Sørumshagen.

5. april – 2. påskedag. Luk 24, 36-45
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Sørum
kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
11. april – 2. søndag i påsketiden. Joh 21, 15-19
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
18. april – 3. søndag i påsketiden. Joh 10, 1-10
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
25. april – 4. søndag i påsketiden. Joh 13, 30-35
Tingelstad
kl. 11.00 Samtalegudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Sørum
kl. 17.00 Vårkveld. Magnus.
Lørdag 1. mai – Luk. 14, 12-14
Huset, Brandbu kl. 10.00 Gudstjeneste. Magnus.
2. mai - 5. søndag i påsketiden. Luk 13, 18-21
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
9. mai - 6. søndag i påsketiden. Matt 7, 7-12
Grymyr
kl. 11.00 Konfirmasjon. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
13. mai – Kristi himmelfartsdag. Luk 24, 46-53
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken og
Håkegård.
Mandag 17. mai – Matt 22, 17-22
Se eget program fra 17. mai-komiteen, som blir tilsendt i
posten.
23. mai – Pinsedag. Joh 14, 15-21
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Mandag 24. mai – 2. pinsedag. Joh 6, 44-47
Sølvsberget kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste. Håkegård.
Nes
kl. 18.00 Vårkveld. Magnus.

1. april - Skjærtorsdag. Luk 22, 14-23
Marka helse- og omsorgssenter kl. 11.00 Gudstjeneste m/
nattverd. Magnus og Sørumshagen.
Nes
kl. 18.00 Måltid og messe. Magnus og
Sørumshagen.
2. april – Langfredag. Luk 22, 39– 23,46
Tingelstad
kl. 17.00 Pasjonsgudstjeneste. Håkegård.
4. april – Påskedag. Matt 28, 1-10
Moen
kl. 08.30 Ottesang. Bøe.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Tingelstad
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.

Vårens konfirmasjoner
vil gå som planlagt.

INNLEVERINGSFRIST for annonser, stoff til bladet og kunngjøringer til nr. 2 av Kirkebladet er 21. april.
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