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Når mai er forbi, så ta deg en
tur til steinrøysa ner`i bakken…
Av Elin Gravdal Øvrebotten
Sommeren står for døra – sol, varme,
blomster, bading og ferie. Alt dette
som godt er og som vi her i nord setter
så stor pris på. Og i denne sammenhengen må det være lov å glede seg
over denne årstiden og mene at vi fullt
ut fortjener den. I normale tider ville de
fleste planer være lagt – feriereiser bestilt, bryllupsfester planlagt, konfirmasjon med familie samlet. Så er vi altså
der at vi blir begeistret hvis vi igjen kan
samle ti personer rundt stuebordet og
håpe på at vi kanskje kan ta en liten
tur til Sverige etter hvert – men sikre
kan vi ikke være. Kanskje skal vi bare
synge med Prøysen og sjekke hva vi
kan finne ner`i steinrøysa vår.
Det har vært et år på vent, mange
kjenner på frustrasjon og isolasjon,
irritasjonen over at vi ikke kan bestemme helt over egne liv, begynner
å snike seg inn. Samtidig ser vi nytten
av at man følger de anbefalingene vi
har fått. Det er mange som har brettet
opp ermene og klart å finne løsninger
på utfordringer vi ikke ante kunne
dukke opp. Det gjelder i alt fra kampen
om å overleve som selvstendig næringsdrivende, gi elever undervisning
og til å bringe gudstjenester hjem til
folk når folkene ikke kunne komme til

gudstjenesten. Kreativiteten har vært
stor og læringskurven bratt. All ære
til dem som har stått på i dette året!
Og så er det å håpe at vi har lært å
sette pris på at vi lever i et land hvor
det er stor vilje til å ta vare på oss som
bor her. Alt fra store sykehus som redder liv med sin behandling og helt ned
til de som sitter med telefonen døgnet
rundt for å spore og følge smitteveier
nettopp for at du og jeg skal kunne
holde oss friske. Jeg lever i den tro at
våre politikere og andre myndighetspersoner handler ut fra at de vil folk vel
og at de ikke har noen skumle planer
om å legge verden under seg eller ta
full kontroll over menneskeheten via
skumle vaksiner.
Kanskje er det snart tid for at vi
kan få slikke våre sår og gå videre etter de erfaringene vi har gjort. Noen
har mistet ekstra mye, et kjært familiemedlem, en arbeidsplass, et trygt
nettverk - sårheten er til å ta og føle
på. Nettopp derfor så synes jeg vi alle
fortjener en god sommer hvor det kan
bli mulig å hente seg inn, samle krefter,
være sammen med de vi er glad i og
håpe og tro at ja, alt skal bli bedre.
God sommer!

Konfirmasjon er for alle!

På kjøkkenbordet her hjemme
står det en liten kopp med blåveis. Vi fant de på en gåtur til
Sølvsberget. Jeg elsker våren –
det er den beste tida! Gjett om
jeg var skuffet da snøen lavet ned
dagen etter. Og sånn har vi hatt
det alle sammen en god stund. Vi
begynner å se lyset i tunnelen, og
gleder oss til at snart skal vi møte
folk igjen, gi venner og familie en
klem og møtes uten begrensninger en sein sommerkveld på verandaen. Men like plutselig som
snø på spirende vårblomster, har
det kommet restriksjoner med
begrensninger om fellesskap
og aktiviteter. Jeg tror vi alle har
følt på både frustrasjon og motløshet, og vi trenger hverandre
mer enn ellers. Dessverre er det
i denne tiden vi har fått truffet
hverandre minst.
Jeg har et håp om at tross avstand, så har denne pandemien
ført oss nærmere hverandre. At vi
tydeligere ser at vi trenger hverandre - ja faktisk ganske så mye
til tider. Vi trenger hverandres
støttende ord, en klem, styrke

og omsorg i et liv hvor det kan
være vanskelig å stå støtt. Noen
ganger kan snøen bli litt for tung
for en enslig vårblomst. Kanskje
det er derfor de vokser i klynger?
Vi trenger det kristne fellesskapet og de åpne kirkene. I
pinsen minnes vi at Den Hellige
Ånd ble gitt til oss og er et uttrykk for Guds nærhet og gir kraft
og liv til alle kristne. Gud er for
alle! Pinsen handler om å høre
til, og at Jesus ikke lar oss være
her alene, men at han forvandler
oss slik han forvandlet de triste
og redde disiplene etter at han
hadde reist fra dem. Det skjedde
noe på pinsedag som førte mennesker sammen på tvers av alt.
Det var kanskje tidenes viktigste
gjenåpnings-prosjekt!
Våren og pinsen minner meg
om en fortsettelse, om at noe
nytt og spennende ligger foran
oss. Det er årets overganger mellom det ene og det andre som
gir meg glede, kraft og håp. Noe
endres, det går fremover, LIVET
går fremover! Nå går vi mot en
trinnvis gjenåpning der vi endelig

Lenes lille kopp med glede og håp – og blåveis.

kan skimte noe der fremme under snø, løv, kvist
og restriksjoner.
Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby
Diakon i Gran kirkelige fellesråd

Den blomstertid nå kommer
«Den blomstertid nå kommer» er sommersalmen framfor noen. Salmen synges på svenske og finske
skoler ved avslutningen før sommerferien. Mange regner denne salmen som en ikke-religiøs sommersang ettersom den hyller en årstid, varmen og selve livet. Men i 2.,3. og 4. vers blir Gud nevnt flerfoldige
ganger; og i det siste verset brukes uttrykket Herre Kriste. Sannsynligvis er salmen så flittig brukt at den
har blitt en del av den svensk-finske kulturarven.

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken, enten
du tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på
sånt før eller er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får
du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål
sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt
du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

D

Meld deg på til konfirmasjon i kirken i 2022
– www.kirken.no/gran under KONFIRMASJON.
Dato for konfirmasjonsgudstjenester i 2022:
Grymyr kirke
8. mai
Tingelstad kirke 29. mai
Ål kirke
(28.)-29. mai
Moen kirke
(4.)-5. juni, pinse
Nikolaikirken
5. juni, 1. pinsedag
Sørum kirke
5. juni, 1. pinsedag
Nes kirke
28. august

Glede og håp i en liten kopp

Spente konfirmanter på veg
inn i Nikolaikirken forrige høst.
(Foto: Kari R. Alm).

en blomstertid nå kommer med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.
Israel Kolmodin 1694, NORSK SALMEBOK nr. 841, 1. vers

Salmen er skrevet av Israel Kolmodin (1643-1709). Allerede som 11-åring ble han innskrevet ved Uppsala
universitet. Han ble etter hvert salmedikter, svensk professor, riksdagsmann og biskop i den svenske kirken.
Men det er som salmedikter av denne ene salmen han er kjent i dag. Teksten ble oversatt til norsk av Magnus
Brostrup Landstad i 1861. Melodien er en svensk folketone fra 1500-tallet der komponisten er ukjent. Den
eldste skriftlige kilden er et koralmanuskript datert 1693.
Av Anne-Lise Mellum

Forsidebilde: Kirkegårdsmuren ved Nes. Foto: Gaute Øvrebotten.
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PINSEN

PORTRETTINTERVJU

På vei til prestetjeneste

Tekst/foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Våren er tiden for å søke skoler
og utdanningsløp. Det er ikke
alltid like lett å være 19 eller 23
år og vite hva man egentlig vil
drive med resten av livet. Kirkebladet har tatt en prat med
23 år gamle Synne Avtjærn
som har valgt en retning som
ikke alt for mange av hennes
jevnaldrende har gjort. Nå er
hun i full gang med studier på
Menighetsfakultet i Oslo med
et klart mål om å bli prest når
den tid kommer.
- Jeg trodde lenge at jeg skulle studere musikk, men innså at det blir
ganske smalt og gir begrenset med
jobbmuligheter, så da måtte jeg gå
litt i tenkeboksen. Mamma kastet
fram ideen om å bli prest siden jeg
ønsker å jobbe med mennesker og
liker å være sosial. Dessuten er tro en
viktig brikke i livet mitt, men derfra til
å velge presteutdannelse krevde noen
holdningsendringer: Ja, jeg er god
nok – og nei, det er ikke bare gamle
og trauste mennesker som er prester.
Synne er vokst opp i et hjem hvor
det å tro har vært en helt naturlig ting.
Hun døpte seg i kirka som ungdom
og opplevde det helt riktig å bli en
del av den norsk kirke. Gjennom hele
oppveksten var hun med i kor og
sangmiljø på Jaren og har fått viktige
støttespillere her som hun fremdeles
har glede av.
Synne startet opp med et årsstudium på MF og fant fort ut at her
var det et miljø hun trivdes i. I løpet
av de siste årene har teologiutdannelsen endret seg en god del. Synne
har valgt et treårig løp med vekt på
ungdom, kultur og trosopplæring før
hun går videre på profesjonsstudiet
i teologi. Her får hun anledning til å
jobbe praktisk i en menighet og erfare menighetslivet innenfra. Men her
sukker hun litt – dette året har jo vært
ganske krevende både for studenter
og for menighetsarbeid. Jeg håper
virkelig at verden snart kan bli litt mer
normal for oss alle sammen!
- Heldigvis er dette et ganske langt
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Pinsefest for hele Gran

Tekst: Inger S. Haug og Knut Bøe. Foto: Knut Sterud

1. pinsedag 23. mai i Ål kirke
Med alle mulige forbehold blir det I år
igjen en felles pinsefest for alle menighetene i Gran. Høytidsgudstjenesten
kl. 11.00 er ved sokneprest Karin Bøe
og organist Natalia Medvedeva. Slik
det ser ut nå blir det gudstjeneste i
kirken, lystig sang og musikk, en fin
preken og et familievennlig opplegg
for ung og gammel. Som avslutning
får vi til en enkel kirkekaffe på kirkebakken i forhåpentligvis fint maivær!
2. pinsedag på Sølvsberget
Fra Daniel Håkegård, som er hjemme
i pappaperm med lille Nikolai, har vi
fått dette skrivet;
- Mandag, 24. mai, klokka 12, på
andre pinsedag feirer vi gudstjeneste
i friluft på Sølvsberget, som tradisjonen tilsier, med trekorset som alter,
pent vær, fine folk og ei hyggelig
stund. Guds frie natur har vært god
å ha det siste året. Med alle koronarestriksjoner som har virket inn på
livet er det medisin med frisk luft. La
oss gi naturen litt tilbake og samles
på Sølvsbergets topp! Nå er vi glade
for å kunne invitere til sammenkomst
på Sølvsberget. Presten er Daniel
og Natalia Medvedeva blir med på
tangenter.
Noen forholdsregler gjelder: Mini-

Synne har valgt utradisjonelt og utdanner seg til prest.
studium, smiler Synne. Jeg trives med
å være student og så får jeg tid til å
bli trygg i valget mitt og finne ut enda
mer om hva jeg har begitt meg inn i. Å
være prest kan være så mangt og det
er fullt mulig å velge en retning hvor
jeg kan få bruke hele meg. Musikk er
fremdeles viktig og heldigvis har sang
og musikk en stor plass i kirka vår.
Det er litt synd at ikke enda flere ser
alle mulighetene som finnes innenfor
dette fagområdet. Hvis du ønsker å
jobbe med mennesker, bruke deg selv
og jobbe for noe du synes er viktig,
så er det mange arbeidsmuligheter i
kirka vår. Det er jo utrolig spennende å
følge mennesker så tett gjennom hele
livsløpet som det vi har mulighet for
som prest, diakon eller kateket!

Tidligere i vår ble det markert at
det er 60 år siden den første kvinna
ble ordinert til prest i Norge. Mange
kamper er blitt kjempet siden den
gang og i dag er det for de aller fleste
helt naturlig at jenter på lik linje med
gutter velger dette yrket. Når jeg kaster fram dette som tema for Synne,
ser hun nærmest uforstående ut – det
oppleves ikke som noen problemstilling verken for henne eller for studentmiljøet hennes på MF. Så verden går
framover!
Vi ønsker Synne lykke til videre med
studier og klapper mer enn gjerne
fram alle som henne som tør å velge
utradisjonelt og som gleder seg til å
finne sin plass i kirkelandskapet.

mum én meter avstand, ta med egen
mat og drikke, navneliste føres. Årsmelding og regnskap for menigheten
i Gran/Tingelstad blir delt ut og presentert. Vel møtt!
«Guds kyrkje lysa skulle som høgt
på berg ein stad, med summar uten
kulde og utan solarglad.» Elias Blix.
Pinsen er feiringen av kirkens
fødselsdag
Pinsen er den tredje av de store kristne
høytidene, etter julen og påsken. Den
er viktig fordi den blir definert som
dagen da kirken ble grunnlagt.
Historien bak pinsen finner vi i
Apostlenes gjerninger som forteller at
femti dager etter Jesu oppstandelse,
var apostlene samlet i Jerusalem.
Plutselig kom lyden av en kraftig vind,
og det falt tunger av ild over dem, noe
som førte til at «de begynte å tale på
andre språk etter som Ånden ga dem
å forkynne» Ap. gj. Kap. 2,49. Folk fra
mange forskjellige land som oppholdt
seg i Jerusalem, kunne høre apostlene
snakke på deres eget språk og det
fortelles at tretusen mennesker ble
døpt denne dagen.
Pinsen blir altså kalt kirkens fødselsdag. Pinseunderet handlet om
hvordan Den hellige ånd fylte apostlene og gjorde dem i stand til å for-

kynne evangeliet slik at folk med ulike
kulturer og språk kunne forstå og tro.
- Kirken tror derfor at Den hellige
ånd er en kraft som hjelper menneskene til å se, tro på og leve med
Gud. Gud er gjennom Den hellige ånd
tilstede i vår verden og en del av våre
liv gjennom Den hellige ånd, sa tidligere preses Helga Byfuglien en gang.
Jul er fødsel, påske er død og oppstandelse. Dette er enklere å skjønne
enn at ånden blir gitt menneskene,
den tredje delen av treenigheten. Litt
mer diffust altså, noe som gjør at
pinsen aldri har fått skikkelig fotfeste
blant folk flest. Men for kirken er dette
en viktig høytid som normalt markeres
med festgudstjenester ikke bare i den
norske kirke, men verden over.

Akkurat datoen for når
pinsehøytiden feires
varierer fra år til år.
Den feires alltid den
femtiende dagen etter
1. påskedag. Ordet pinse
kommer fra det greske
ordet pentekostè, som
betyr femtiende.
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BAUTA OVER LÆRER STRAND

GAMMEL ORGELHISTORIE I GRAN

Minnesmerket over lærer Strand ved Nes kirke
Tekst: Harald Hvattum

På kirkegarden på Nes står
det en høy stein med et innfelt portrettrelieff. Innskrifta
forteller at dette er en bauta
til minne om lærer Strand.
Hvem var denne karen og
hvorfor har han fått en slik
bauta? I sommer er det 90 år
siden lærer O. Strand døde.
Tre år senere ble denne bautaen avduket.

ligheten på Bjørklund skole og Elise
«var som ei mor for skol-unga. Ælle dei
fillen’ hu måtte setta på oppskrubbe
kner og såre fingerknuker!» og «Ælle
dei hoson’ hu tørke ved ommen» mintes Gerda Kjos i «Årbok for Hadeland»
i 1970. Kjos kunne også fortelle at
«Strand sjøl, det var no’ tel lærer det!
Og slik som’n fekk unga tel å synge!».
Ole og Elise Strand fikk stor etterslekt.
En del av etterkommerne er bosatt i
skolekretsen Strand var lærer i. Det
kan en lese mer om i «Bjørklund skole
1891-2016».

Kirkeboka viser at han var døpt Ole,
men i lokalavisen «Hadeland» ble han
bare omtalt som lærer O. Strand, ja
selv dødsannonsen og innskrifta på
gravsteinen brukte det. En del av avisinnleggene hans er undertegnet O.S.
Han ble også bare omtalt som Strand
i familien, forteller boka «Bjørklund
skole 1891-2016». I omtaler av han i
«Årbok for Hadeland» er han han også
kalt Ola Strand.
Tre søsken fra Østerdalen
Østerdølen Ole Strand ble født i
Hansstu under Strand i Stor-Elvdal
8. mai 1862 som den eldste i en søskenflokk på ni. To av søstrene hans,
Kari Randine Strand og Thea Pauline
Bølviken, kom også til Hadeland.
Avisen «Hadeland» fortalte da Kari
Randine Strand døde i 1955, at hun
startet som lærerinne ved Granerud
skole på Bjonskauen i 1914 og arbeidet ved den skolen i mer enn 25 år. Vi
vet også at hun stiftet et sangkor på
Bjonskauen. Thea Pauline Bølviken
er som broren gravlagt ved Nes kirke.
Lang skolekarriere
Etter lærerskoleeksamen på Hamar i
1883, flyttet Strand til Brandbu. Det
var ingen tilfeldighet, fortalte Torgeir
Krogsrud i avisen «Hadeland» i 1922.
Brandbulæreren Anders Drøvdahl
hadde en tid en lærerstilling i StorElvdal og hadde hatt Strand som elev.
Han så et godt læreremne i gutten og
da lærerskoleeksamenen var over og
Drøvdahl var tilbake i Brandbu, trengte
han en vikar for seg selv og bød fram
vikariatet til Strand. Strand kom, og
etter dette vikariatet, andre vikariater
og privatundervisning, kom han til
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Bautaen over Ole Strand på Nes kirkegård. Foto: Harald Hvattum.
Bjørklund skole i 1891. Der var han
lærer i hele 37 år, fram til han sluttet
i 1928.
I Brandbu traff han Elise Grimsrud
fra Nordre Brandbu, som kom til å bli
kona hans. Familien bodde i lærerlei-

Bredt kulturelt engasjement
Ole Strand hadde mange interesser.
Museumsarbeid var en av dem «I Årbok for Hadeland» 1984 har vi fortalt
om hvordan Strand våren 1912 gjennom tre artikler i avisen «Vestoplændingen» argumenterte for at det burde
startes et museum på Hadeland. Da
museet kom i gang året etter, ble han
med i styret i museumslaget.
Avisannonser viser at Strand var
mye brukt som foredragsholder.
Ungdomslagsbevegelsen hadde
også mye støtte i Strand. Han var aktivt med i «Fylkeslaget Uppland», men
også en god støttespiller for «Bjørklund Ungdomslag» fortalte Gerda
Kjos i 1924 i 25-årsjubileumsskriftet
til «Fylkeslaget Uppland».
Strand var også et skrivende menneske. Han hadde ved 60-årsdagen
sin i 1922 vært fast skribent i Gjøvikavisen «Samhold» i 30 år og i avisen
«Hadeland» siden den startet opp i
1918, fortalte Torgeir Krogsrud i en
avisomtale i «Hadeland».
Strand døde 24. juni 1931, 69 år
gammel etter lang tids sykdom, fortalte avisen «Hadeland». Sykdommen
hadde ført til at han både måtte gi seg
som lærer og si fra seg de frivillige
vervene sine før han ble formell pensjonist. I «Hadeland» kom det både
en lang nekrolog og et minnedikt. Det
siste var skrevet av en lærerkollega i
Jevnaker, A.E. Volla.
Sommeren 1933 sendte folkehøgskulestyrer Olaus Islandsmoen en
oppfordring til Brandbu lærerlag om
at det burde reises en minnestein

over Strand ved Nes kirke. Lærerlaget var positivt og oppnevnte en
komité bestående av en representant
for Bjørklund krets, Lars Bleken, lærerkollegaen Gerda Kjos og Islandsmoen selv, for å samle inn 1000 kroner
som et slikt minnesmerke ville koste.
Tegningslister ble utlagt i lokalavisen
«Hadelands» ekspedisjon, på Hadeland Folkemuseum og i butikkene i
Nordre Brandbu.
Norges lærerlag bevilget 250 kroner. Brandbu lærerlag ga selvsagt
også penger til minnesmerket. Det
gjorde også en rekke andre lærerlag
i Oppland fylke, i tillegg også mange
bygdefolk.
Da finansieringen var på plass,
bestemte arbeidskomitéen at minnesmerket skulle være en steinbauta
med et innfelt portrettrelieff. Relieffet
ble utført av billedhuggeren Gustav
Lærum. Avdukingen skjedde sankthansdagen 1934 med så vel skolebarn
fra Bjørklund som en speidertropp
oppmarsjert ved grava. Bleiken musikkforening spillte Beethovens sørgemarsj og overlærer Kirkhusmo fra
Norges lærerlag holdt tale og foretok
avdukingen.

Ole Strand som ung lærer på Bjørklund skole.

Historien om orglene i Nes kirke
Tekst: Marit Wesenberg

«Udi Næss kirke er og bekostet
et lidet orgel-værk med blypiber af bønderne.»
Det er ukjent hvem som bygde
orgelet, men det ble anskaffet
av noen bønder. I 1723 solgte
danskekongen flere kirker til
Christen Erichsen Berg og Gregers Pedersen Granavolden
- bl.a. Nes kirke. Det er sannsynlig at orgelet kom i 1730 da
de nye eierne rev den gamle
middelalderkirken og bygde ny
i tømmer.
Under restaureringen i 1863, kom det
gallerier i kirken. Orgelbygger Niels
Svendsen leverte i 1865 et nytt orgel
med ni stemmer, som ble plassert der.
Svendsen var kjent for å lage gode
orgler. Han studerte orgelbygging i
Paris, og kom tilbake til Norge med
gode kunnskaper. Dessverre ble han
ikke anerkjent av kolleger, og flyttet til
Amerika etter å ha bygd seks orgler i
Norge.
Bergit Røken, som var organist fra
1949, fortalte at det var pene toner i
orgelet. Men, på 1. juledag når kirken var full av folk, ble det så fuktig
luft at orgelet begynte å pipe og ule.
Tanken om å skaffe nytt orgel til Nes
kirke, var egentlig startet allerede i
forbindelse med kirkerestaureringen
i 1930. Kapellmester ved Det Norske
Teater, A.K. Nilsen fra Bleiken, var ofte
med som musiker ved høytideligheter i
kirkene. Han ergret seg over de dårlige
orglene, og han ble en initiativtaker i
orgelsaken.
I Menighetsbladet for Brandbu og
Tingelstad i desember 1946, kan vi
lese om en vellykket innsamlingsaksjon til nye orgler i både Nes, Moen og
Tingelstad kirker. Brandbu Almenning,
Røykenvik Musikkforening, og flere
foreninger, institusjoner og private
gav gode bidrag til de nye orglene. Til
tross for en mørk og truende krigstid,
hvor mye ikke kunne arrangeres,
klarte de i Brandbu også å holde
flere kirkekonserter til inntekt for nye
orgler. Kapellmester A.K. Nilsen og
hans musikervenner i Oslo, gav støttekonserter i Brandbu for orgelsaken.
Menighetsrådet, A.K. Nilsen og
orgelkonsulent Arild Sandvold kunne

Det gamle Svendsen-orgelet fra 1865
står i privat eie, i egen musikksal og i
god stand. (Foto: Morten Jakobsen).

dermed bestille nytt orgel fra orgelbygger Jørgensen til alle de tre kirkene. Siden de kom med såpass stor
bestilling, fikk de med noen ekstra
tekniske forbedringer, og avslag på
kr 2000,- pr. orgel!
Orgelgalleriet måtte ombygges,
for orgelet skulle plasseres helt inne i
tårnfoten. Det var bare orgelfasaden
som var synlig i kirkerommet. Samtidig ble den store ovnen i kirken fjernet,
og oppvarmingen ble elektrisk. Morten
Jacobsen overtok Svendsen-orgelet
fra 1865. Han har det stående i sin
musikksal, fremdeles i god stand!
I 1956 var det nye orgelet fra Jørgensens orgelfabrikk på plass i Nes.
Dette orgelet hadde elektropneumatiske overføringer, i motsetning
til det gamle som hadde mekaniske
overføringer. Med dette orgelet, og
elektrisitet, var også tiden over for den
uunnværlige belgtrederen. De siste
belgtrederne i Nes var Sverre Karlsen
og Erik Berven. I 1927 kan vi lese at
ved begravelse skulle organisten få kr
6 og belgtrederen kr 4.
I 2007 fikk kirken et mekanisk orgel, igjen. Denne gangen var orgelet
opprinnelig bygd til en kirke i Sveits
i 1996. Orgelbygger Gerhard Mayer
kom selv til Nes kirke for å plassere
orgelet i sitt nye galleri.
KIRKEBLADET – NR.2 2021
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GRAN/TINGELSTAD

BRANDBU OG BJONEROA

Menighetsarbeid på strak arm

Digital kirke 2021 Kirkegjenger

Elin Eidsand ble utfordret til å skrive litt om
hvordan hun opplever å være med i Brandbu
menighetsråd og som kirkevert, som frivillig
medhjelper i kirken. Elin tok utfordringen på
strak arm.

Kjære venner. Nå er det et år
siden vi var samla i kjørka,
og noen hadde begynt å
prate om et virus fra Kina.
Det hadde akkurat begynt
med smitte på Hedmarken
og gamle Oppland og noen
sa at nå kom det til å bli
verre. Noen hadde kommet
fra Kina, andre fra skiferie i
alpene, og plutselig var smitten løs i Oslo. Noen sa at kirka
måtte stenge, og jeg husker
jeg tenkte: «Stenge kirka?!,
ha-ha, ja, stenge kirka! Nei,
den var god. Det går ikke
an». Så begynte det plutselig
å komme mange eposter fra
bispedømmet og kirkerådet,
skoler og barnehager stengte
ned. Statsministeren på ekstraordinær tv-sending, og så
var det ikke flere fastegudstjenester den mars måneden,
og ingen påskegudstjenester
heller, annet enn det vi klarte
å lage på video, litt med
mobilkamera og prestekjole.

- Jeg har nå vært medlem i Brandbu menighetsråd i
litt over et år og synes det er en trivelig gruppe å være
medlem av. Det er hyggelige folk å samarbeide med og
bli kjent med. For meg var menighetsarbeid noe helt nytt
og det var noe av grunnen til at jeg stilte til valg, nettopp
for å finne litt ut av og lære mer om hvordan arbeidet i
en menighet fungerer og hvordan arbeidet i og utenfor
kirken er/kan være. Det som har slått meg i løpet av dette
halvannet året er at det er mange likheter med min jobb
på Røysumtunet i forhold til verdier og holdninger vi jobber etter. Å vise respekt og nestekjærlighet for hverandre
og akseptere hverandre som vi er, er blant noe av det
som går igjen. Noe jeg synes er veldig givende samt at
det er hyggelig å hjelpe folk.
Jeg har også sagt ja til å være kirkevert dette året.
Og gudstjenester med en pandemi i verden er jo en utfordring. Jeg synes alle de som jobber i kirken har vært
kreative og flinke til å finne nye løsninger på hvordan
holde en gudstjeneste og mange gudstjenester har jo
vært utendørs i vinter. Jeg var kirkevert på en av dem,
og oppmøtet var over all forventning, vi skreiv navnelister
så blekket sprutet!
Ser fram til å fortsatt ha gode og trivelige møter i menighetsrådet og helt sikkert fortsatt lære noe nytt. Så vil
jeg ønske alle sammen der ute en riktig fin vår og sommer.
Elin

Akkurat da hadde vi vel ikke
trodd at det skulle vare så
lenge?! Spørsmålet: «Hvor
lenge skal dette vare før ting
blir normale igjen? Hvor lenge
skal vi leve med koronaen?
Har mange spurt, både gamle
og unge. Særlig unge, særlig
gamle. «Hvor lenge?» Det er
et spørsmål som går igjen i
Salmenes bok, og vi kan gjøre
salmene til våre egne: «Hvor
lenge? Hvor lenge, Herre? Vil
du glemme meg for alltid?»
For andre påske på rad
måtte vi sitte og se på gudstjeneste på en skjerm i påsken, og prester og diakoner
måtte ta frem videokameraet
igjen for å lage digital gudstjeneste. Riktignok er det gøy å
stå i ei gardintrapp for å filme
presten under prekenen, men
jeg håper ikke jeg behøver det
neste år.
Daniel Håkegård
Sokneprest i Gran/
Tingelstad sokn

Klar for slådding av åkeren. Foto: privat.

En prat med Åse Nyseth
Som menighetsråds representant så har jeg fått den gleden
av å skrive litt om Åse Nyseth
på Bjoneroa. Intervjuet ble
gjort over en god kaffekopp og
en himmelsk god sjokoladekake som bare Åse kan bake.
Heldige meg.
Åse ble født i 1935 og er eldst av en
søskenflokk på 3. Hun vokste opp
på gården Bergseng i Søndre Land.
Hun giftet seg med Arne Nyseth og
sammen bygde de hus og flyttet inn
en kald januardag i 1958. Sammen
fikk de 2 barn, 2 jenter. Hun ble enke
i 2013 og bor alene i ett velstelt og fint

rødt hus midt på Bjonskogen, og er
nå også grendas eldste. Hun er stolt
bestemor til 3 fine barnebarn som er
flinke til å besøke og hjelpe henne når
hun trenger hjelp.
Hun har en stor fin hage med drivhus som hun liker å drive med, ellers
så går dagene med til strikketøy,
baking og samtaler med barnebarn
og familie. I disse koronatider blir det
lite besøk da familien bor så spredt
rundt på øst- og vestlandet. Ellers så
har hun ofte snakket med diakon Ruth
Kari Sørumshagen, enten på telefon
eller hun har kommet på koselige
besøk. Som nabo er det alltid koselig
å komme til Åse, da det er mange his-

torier på lur fra mine besteforeldre og
bygda ellers, det varmer en inngrodd
bjonskoging som elsker å høre om
gamle dager og livet på Bjonskogen.
Vi lengter begge etter sommer og sol,
med kaffebesøk på verandaen og flere
historier på lur.
Tekst: Wenche Lien
Foto: Marianne Nyseth

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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Det var mye som skulle på plass for å få til best mulig opptak
til digital gudstjeneste 1. påskedag fra flere kirker på Hadeland.
Her i Tingelstad kirke er Daniel i full gang, øverst på gardintrappa med antibacen på baklomma, i opptak av Kari Lette
Pollestad Høghaugs preken. (Foto: Karin Fristad.)

i koronatid

Sygni Haugestøl pleier
å delta i gudstjenesten, så derfor var det
interessant å spørre
henne om hvordan
hun har opplevd koronaåret.
- Nå er jeg stort sett
hjemme, sammen med
Arne (ektefellen), forteller Sygni. Hun er
glad de er to under
samme tak. Det er lenge siden de kunne treffe alle de voksne barna samtidig,
og de har ikke feiret fødselsdager med «runde tall». I
stedet har det blitt telefonsamtaler og videosnutter.
Sygni har savnet kirkebesøk, særlig i perioder da kirken har vært helt stengt. Hun har også opplevd å måtte
snu i kirkedøra en gang kirken ikke kunne slippe inn
flere på grunn av koronarestriksjonene. Men det virkelig
vanskelige er når antall deltakere må begrenses i begravelser. I vinter arrangerte kirken en del utegudstjenester
der det var stort oppmøte.
- Som den frossenpinnen jeg er, er ikke utegudstjenester i kulde tingen for meg. Imidlertid satte hun
pris på en gudstjeneste der salmesangen skjedde
utendørs i første og siste del av gudstjenesten, mens
menigheten var inne i kirken under bønn og prekenen.
For Sygni er påsken en viktig høytid, og hun synes
de ulike kirkene i Gran tidligere har vært flinke til å gi
skjærtorsdag, langfredag og første påskedag forskjellig
særpreg. Slik har det ikke kunnet være under koronaen.
Men hun hadde utbytte av å delta i fastegudstjeneste
med mulighet for nattverd før siste nedstengningen.
I mangel på kirkebesøk har Sygni sett gudstjenester
på fjernsynet og gjennom digitale sendinger. Hun synes
kirken har vært flink til å tilpasse seg nye arbeidsmåter
gjennom koronatiden. Skjærtorsdagsgudstjenesten fra
Nes kirke kunne, ifølge henne, gjerne tatt lenger tid.
1. påskedag var det samsendingsgudstjeneste mellom
tre ulike kirker på Hadeland. Det opplegget mente hun
fungerte godt. På direkte spørsmål om digitale gudstjenester kan erstatte det å være fysisk til stede i en kirke,
svarer Sygni klart NEI. - Ingen ting kan erstatte gudstjenestefellesskapet i et kirkerom, med felles salmesang,
ord som formidler det kristne budskapet og nattverd.
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

TAKK FOR BÅREGAVE
Vestre Tingelstad Sanitetsforening takker
hjerteligst for gaven som ble gitt ved
Kasper Kjustads gravferd.
Pengene vil gå til nærmiljøet.

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no
KIRKEBLADET – NR.2 2021
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TROSOPPLÆRING

– om årsrapport og regnskap for 2020 for Moen/Ål sokn
Det første en tenker på med 2020, er
at det var året da alt ble avlyst. Men
det er interessant å se litt nærmere på
enkelte punkter.
Statistikken for Moen /Ål menighet
viser at kirkelige handlinger har gått sin
gang. Både antall dåpshandlinger og
antall konfirmasjoner har holdt seg stabilt i forhold til tidligere år. Likedan har
det vært avholdt omtrent like mange
gudstjenester som vanlig, - men det
må legges til at en del av gudstjenestene var rene dåpsgudstjenester med
bare dåpsgjester til stede.
Det ble en skikkelig nedtur for oss
i menigheten da 90-årsubileet for Ål
kirke måtte avlyses i mars 2020. Nedtur var det også da markering av nyrenovert orgel måtte utsettes. Vi håper
på framtida … Temasamlinger i Ål og
Hvilepuls i Moen, som begge har blitt
faste innslag hos oss, har også bare i
liten grad blitt gjennomført.
Midt i nedstengning har det vært
flott å se hvor kreativ staben på kirkekontoret har vært. Et godt eksempel
er julaftens utegudstjenester og skolegudstjenestene som ble til «julespill på
hjul» rundt om i skolegårdene. Honnør
til dere.

Noe av det menighetsrådet har
jobbet mest med i 2020, er den nye
diakoniplanen. I samarbeid med de
andre menighetene og våre to diakoner er det vedtatt en plan som er lett å
lese og lett å følge med på (NB! ligger
i årsmeldinga).
Så var det pengene da … Hvordan
skulle vi få inntektene til å matche
utgiftene? Menighetslotteriet ble avlyst, og mange ofringer falt bort. Med
stort pågangsmot tok medlemmer i
menighetsrådet initiativ til basar og
spleis. Tusen takk til menighetsrådets
folk for kjempeinnsats, og tusen takk til
alle som kjøpte lodd og gav på spleis.
81.467 kroner ble det flotte resultatet.
Dermed viser regnskapet et overskudd
på ca. 20.000 kroner!!
Tusen takk også til alle frivillige som
har tatt på seg ulike oppgaver for menigheten også i 2020.
Årsmeldingen og regnskap for 2020
er tilgjengelig på Kirken i Gran sin
hjemmeside. Den kan også fås i papir
på Gran kirkekontor.
Anne-Berit Holden,
leder i menighetsrådet for Moen/Ål

Sommerleir
5. – 9. juli 2021 ved
Skogstad Leirsted
på Eina
Sommerleiren
er et ferietilbud for barn i
alderen 8 – 16
år, og passer
for deg som liker å treffe nye
mennesker, har lyst til å oppleve
noe i naturen og være med på
masse moro, spenning og lek.
På leiren kan du delta i aktiviteter
som: Fisking, kanopadling, bading, natursti, dansing og andre
sports- og formingsaktiviteter.
Oppholdet er gratis. Du betaler
kun en påmeldingsavgift på kr
200,-. Påmeldingsfrist: 15 juni.
For mer informasjon om påmelding og program, ta kontakt
med:
Diakon Lene B. Bjølverud-Rødningsby tlf: 959 67 289
e-post: LB853@kirken.no
Arrangører: Civitan, Blå Kors
Lysglimt, KFUK-KFUM Speiderne Gran, Villtotningen Villmarksklubb og Kirken i Gran.

88665474/ON.NEKRIK@994BL :GNIDLEMÅP

Året som gikk

Trosopplæring

MOEN/ÅL

BINGO OG KURS
Denne våren har vært preget av strenge
smittevernsregler. I kirka hadde vi planlagt hyggelige
fredagskvelder for ungdommer hver fredag. Det er viktig
for ungdommene å
kunne være sosiale i et
trygt miljø også utenfor
skolen. i har derfor
hatt både lederkurs og
bingo på nett. Det ble
også mulighet for å
samle noen ute i skogen
med grilling og quiz.

6-ÅRSBOK
Det er fortsatt mulig
å få 6-årsbok i
postkassa! Det er
helt gratis. Følg link i

Før påske ble det gjort en opprydding i vegetasjonen på Ål kirkegård. Det var nokså gjengrodd og seks digre bjørker ble
felt med hjelp av motorsag, lift og dyktige ansatte i driftsetaten i Kirken i Gran. Morten Nygård og Ole Kristian Sørli sto for
jobben og Åge Lindahl fotograferte. Utsikten for naboene er blitt utbedret og innsynet til Ål kirka er blitt adskillig bedre.

QR-koden, og fyll ut
skjema på vår
nettside.

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

SOMMERKONSERTER

Hva skjer i sommer?
Etter måneder med nedstengte kirkerom går vi en sommer i vente med gjenåpning av kirkene.
Vi gleder oss til å ønske folk velkommen inn. Vi tar det likevel litt forsiktig
og toner alt programmet noe ned i sommer.

Sommeråpne Søsterkirker og
Pilegrimssenter Granavollen
Åpningstider og faste aktiviteter:
12 juni til 15 august, alle dager kl.
10.00 - 16.00.
Omvisning i Søsterkirkene: Mandag
- fredag kl. 14.00 (kr 75,- per person).
Middagsbønn onsdager kl. 12.00.
Katolsk messe i Mariakirken første
søndag i måneden kl. 15.00.
Konserter i Mariakirken søndager kl.
18.00 (se side 13).
Sommerens kunstner er Anne Berit
Nedland og kunstuttrykket er skulptur.
Utstilling i Mariakirken gjennom hele
sommeren.
Bekransning av Vinjegraven 30. juli
kl. 15.00 «Vinje og diktinga hans». Et
arrangement med Hadeland dialektog mållag og Kirken i Gran.

Olsok på Hadeland
Det blir en uke med olsokprogram
også i år – blant annet vandrer vi
«Hadelandsrunden», vegfarene mellom Jevnaker kirke, Lunner kirke og
Søsterkirkene. Ved fullført runde får
du Pilegrimsdiplomet.
Torsdag 29. juli kl. 20.00 blir det
olsokgudstjeneste i Mariakirken ved
prest Karin Bøe, prestevikar Anne
Guro N. Grette og organist Natalia
Medvedeva
Følg oss på www.kirken.no/gran,
på Facebook og annonse i avisen
Hadeland for mer info.

Foto: Anne-Lise Mellum.
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Gudstjenester i sommer
Alle menighetene i Gran gir et
godt tilbud om gudstjenester
ute i friluft og i kirkene. Les mer
på Kirkekalenderen side 20.

Foto: Kari R. Alm.

Pilegrimssenteret
Granavollen
Arrangerer og medvirker i pilegrimsvandringer i hele regionen sommeren
igjennom. Kontakt for avtale/info:
Daglig leder - Jane Dahl Sogn,
tlf. 970 22 684/ js389@kirken.no.
Leder i Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten (RiHaTo) - Peder
Gjerdrum, tlf. 922 86 622/
pedergj@online.no

Velkommen
til årets sommerfest
på Badstua
søndag 20. juni
fra kl. 14.00.

Hyggelig ute
 lek og underholdning
 felles mat
 gratis buss

Les mer om festen på side 17.

Busstur onsdag 25. august
i samarbeid med diakonen i Lunner
Turen går i år til Oslo, med Voksen
kirke som første stopp. Der blir vi tatt
imot av diakon Espen Rakli og Anne
(Pettersen) prest, som mange kjenner
fra hennes 13 presteår i Brandbu. Her
blir det kaffe med litt attåt, og noen
gode ord før vi fortsetter til Roseslottet
ved Frognersetra.
Roseslottet er en flott utendørs
kunstinstallasjon av brødrene Vebjørn
og Eimund Sand, der vi kan gå inn i
historien med bilder og fortellinger fra
2. verdenskrig.
Videre blir det middag med kaffe og
dessert på Frognersetra.
Turen starter fra Brandbu kl. 09.30,
med stopp ved Gran Rådhus, Gran st.
og i Lunner, og vi regner med å være
tilbake senest kl. 18.00.
Alt er inkludert i prisen på kr 700,-.
Fint med forhåndsbetaling på konto
2030 20 39969 eller vipps 118280.
Om dette er vanskelig for noen, tar vi

Foto: Inger S. Haug.

imot kontanter underveis.
Pengene tilbakebetales om turen
må avlyses eller om noen må melde
avbud.
Påmelding senest 13. august ved
Gran kirkekontor, 61 33 52 05, eller
post.gran@kirken.no med informasjon
om tlf/e-post eller postadresse og
hvor du ønsker å gå på bussen.
Nærmere info ved diakon Ruth Kari
Sørumshagen, tlf. 464 25 018.

Sommerkonserter i Mariakirken med 10-årsjubileum!
Tidspunkt: Søndager kl. 18.00. Billetter kr 200,- (selges ved inngang, Vipps/kontant).
Vi kan for tiende år på rad
glede oss over et mangfoldig
konsertprogram i sommeråpne kirkerom på Granavollen.
Norsk Kulturråd og Gran kommune støtter også i år konsertene.
Vår egen kantor og organist, Natalia
Medvedeva, er ansvarlig for årets
sommerkonserter.
- Vi kan gjøre oss klar til syv solokonserter med musikere av meget
høy kvalitet, seks med orgel og en
med gitar/sang konsert i den vakre
Mariakirken, sier Natalia. Sommerens
program vil presentere bredden i orgelmusikken gjennom kirkemusikk,
klassisk musikk, folkemusikk og samtidsmusikk. Natalia legger til at med
tanke på smittevernhensyn har hun
valgt solistkonserter, slik at det blir
plass til flest mulig publikum.
I sommer blir det stort fokus på det
flotte Ahrend-orgelet i Mariakirken og
de fantastiske akustiske mulighetene
som ligger i det spesielle kirkerommet.
Et par av konsertene vil også markere
10-årsjubiléet av Pilegrimssenter Granavollen.
Vi gleder oss til å se deg på sommerkonsertene i 2021 og håper at
mange finner inspirasjon i konsertene
i Mariakirken!
Søndag 27. juni
Ines Maidre, orgel
Førsteamanuensis i orgelspill
ved Griegakademiet i Bergen
«Passacalle
og chaconne»
- programmet
som bygges
opp på et tverrsnitt av europeiske «bassdanser» med
mange ulike karakterer og former,
deriblant geniale og storslåtte verk
av Frescobaldi, Bach, Buxtehude,
Storace, Kerll m.fl.
Søndag 4. juli
Inger Lise Ulsrud, orgel
Vi vil få lytte til musikk av Bach, Beethoven, Durufle, samt orgelimprovisasjoner.

i Mariakirken en «kirkelig tango» av
Guy Bovet.
Poupart er oppvokst i Luxembourg
og bor nå i Norge. Han inviteres ofte
til å spille i Norge og i Europa for øvrig
med sine konserter som preges av
hans kjærlighet til nyere musikk og
verker litt utenfor allfarvei.

Ulsrud er kantor i Uranienborg kirke
og professor i orgel og orgelimprovisasjon ved Norges musikkhøgskole.
En musiker i mesterklasse med en
lang merittliste, bla. en omfattende
konsertvirksomhet i Russland og flere
utgivelser.
Søndag 11. juli
Ulf Nilsen, orgel
«Spennende
program med en
lett og frisk sommersalat. Ingrediensene er dels
vellagrede og
velprøvde (Bach
og Buxtehude),
dels sesongens
ferske grønnsaker (improvisasjoner i ulike stilarter- barokk og jazz.
Og dressingen over det hele – ja, det
er selve orgelklangen, pirrende og
delikat!»
Søndag 18. juli
Åsmund Reistad, sang, gitar
Her får vi et gjenmøte med en populær utøver med
gitar og sang.
Reistad kommer
med nytt program som består
av tradisjonell
folkemusikk og
egenkomponert
musikk inspirert av norsk folkemusikk.
Søndag 25. juli
Guy Poupart, orgel
Med spennende program fra Sweelinck, J.S. Bach, C.Ph.E. Bach til Leguay og Verdin. I tillegg vil han spille

Søndag 1. august
Ivan Sarajishvilli, orgel
Vi får et kjært
gjenhør med
tidligere kantor
i Gran, nå domkantor i Stavanger; Ivan Sarajishvilli. Ivan var
den som oppdaget at Ahrend-orgelet var
til salgs, slik at
han har et helt
spesielt forhold til dette flotte kirkeinstrumentet. Gled dere til en konsert
med musikk av Bach, Buxtehude,
Frescobaldi, Reinken, Bautista, Cabanilles, Schmidt m.fl.
Søndag 8. august
Natalia Medvedeva, orgel
Vår egen kantor
vil avslutte sommerkonsertene
med en konsert
som markering av
10-års jubiléet til
pilegrimssenteret
på Granavollen.
«Pilegrimsveier
– en jord, en vei, et
håp» – et tematisk
konsertprogram i forbindelse med
Pilgrimsenterets jubileum. Musikk fra
Norge, Spania, Italia, Frankrike og
Russland.
KIRKEBLADET – NR.2 2021
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EN TID FOR NYE OPPLEVELSER

SKOLE-KIRKEPROSJEKT

i kirken i Gran
GRYMYR KIRKE
Søn. 9. mai:
Emil Sebastian Hem Andersson
Ingeborg Haugtvedt
Jonas Bækken Hvinden
ÅL KIRKE
Lør. 29. mai:
Ebba Velo Grina
Andreas Elvevoll Karlsen
Synne Matea Nordengen
Søn. 30. mai:
Lise Molden Alm
Fredrik Østmo Arnesen
Kari Margrethe Dynna Bentestuen
Vilde Stene Johansen
Silje-Beate Langseth Kristoffersen
Martin Støen Rehnstrøm
Mia Venolum Stastad
MOEN KIRKE
Lør. 5. juni:
Otto Dahlen Bekkelund
Henning Hvamstad
Oscar Olsen Marigård
Thea Kristine Olsen Mikkelsen
Jesper Nygaard
Henrik Thon Pettersen
Søn. 6. juni:
Colin Leon Catarig
Reidar Theodor Österström
Magnussen
SØRUM KIRKE
Søn. 6. juni:
Isabell Hansen Johansen Sæthren
Gjermund Luneng Tokerud
NES KIRKE
Søn. 29. august:
Dorthe Hvinden Alm
Tuva Prestkvern Alund
Tord Bakken Andresen
Ole Marcus Brovold
Christian Dæhlen-Hagen
Ulrikke Teslo Fjellheim
Sivert Strande Fosse
Henriette Fuglehaug-Wetting
Jørgen Hellum
Sebastian Hammer-Larsen
Johanne Hellum Grønberg
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I år blir det konfirmasjonsgudstjenester fra mai til oktober,
etter at vi åpnet for både vår- og
høstkonfirmasjon i koronatiden.

Jacob Alm Holterbakken
Even Juliussen
Selma Elisabeth Wubalem Mangerud
Johnsen
Mina Ensrud Larsen
Amund Løvbrøtte
Brage Rækken Marthinsen
Ingrid Andrea Næs
Christian Hoel Sandsengen
Oscar Olsen Sangnæs
Matilde Roa Treholt
Sander Nyseth Øverlier
ÅL KIRKE
Lør. 18. september:
Ruben Iversrud Andresen
Emil Breiskalbakken Blekkerud
Emilie Bårdløkken
Julie Hjeldnes
Åsmund Klophus
Aurora Kolstad
Ella Gillebo Linstad
Leander Olerud Martinsen
Victoria Meland
Mads Pedersen
Emil Seigerud
Timothy Matthew Steel
Jonas Molden Stenbro
Maria Louise Brænden Stenseth
Vetle Øverbø
Søn. 19. september:
Sigrid Bergsrud
Ola Johnsrud
John Bjørnar Dahl Løvbrøtte
Dagfinn Westhagen Sandmo
TINGELSTAD
Lør. 18. september:
Even Elken
Anna Hole-Stenerud
Anna Jorunn Østen Hubred
Torstein Barvik Molstad
Ruben Olaussen Omland
Lars Ola Tøfte
Marte Aaserud
Søn. 19. september:
Hans Gudbrand Kværn
Tuva Lynne Mathisen
Sara Emilie Mikkelsen
Magnus Emilsen Moen
Henrik Motland

Halvor Nordengen
Mie Sandberg Sukkestad
Kristoffer Skogen Vesteng
GRYMYR KIRKE
Lør. 25. september:
Alexander Johansen Antonsen
Audun Sonflå
Søn. 26. september:
Sindre Ingebretsen Solheim
Even Sterten
Mathias Brenna Aaserud
MOEN KIRKE
Lør. 25. september:
Kari Holter
Markus Andreas Wangen Knutsen
Camilla Hagen Løvbrøtte
Hannah Løvbrøtte
Sebastian Saglien
Tuva Werner
Søn. 26. september:
Martine Faafeng
Mathilde Gjefsen
Storm Erik Lynnebakken
Marte Pettersen
NIKOLAIKIRKEN
Lør. 2. oktober:
Benjamin Persen Brenden
Torgrim Koller Hoff
Jenny Emilie Myhre Kjexrud
Camilla Olsen Lunde
Mikkel Nysveen-Lund
Emma Marie Olerud
Joakim Stenberg-Fredriksen
Mats Vik
Søn. 3. oktober:
Frida Nielsen Fleischer
Anne Ingeborg Gamkinn
Sebastian Granaasen-Bjørge
Noah Kittelsrud Hagen
Jonas Hermundstad
Lars Næss Jacobsen
Jacob Gamkinn Kristiansen
Ørjan Derit Skjerva
Betina Lysen Slette
Øyvor Sylthe-Skotterud
Julie Wilhelmsen Woxen

Fra ispinner til kirkebygg
1000-vis av ispinner er blitt gjort om til
modeller av bygdas kirker. Vi har brukt
fem uker med mye arbeid og tenking,
men til slutt ble resultatene veldig bra.
Nå står de som modeller sånn at alle
klassene under kan se på kirkene. Fire
elever fra 7. trinn på Brandbu barneskole har satt seg sammen og skrevet
et sammendrag om prosessen fra de
siste fem ukene.
Det startet med at vi hadde om tro
og tvil og religionens påvirkning på oss
mennesker i tematimene etter jul. Der
jobbet vi med hvorfor vi tror på noe vi
ikke kan se, hva vi tror på og hvorfor
tro er viktig for mange mennesker.
Fordi vi hadde om dette i tematimene
bestemte lærerne våre at vi skulle
bygge kirker i kunst og håndverk.
Vi fikk detaljerte tegninger av alle
kirkene fra kirkekontoret. Der sto
målene sånn at vi kunne regne det
om til centimeter og tegne det opp
på en papplate. Etter det lagde vi
skissen også bygde vi reisverket av
tynne lister på papplaten. Deretter
limte vi ispinnene med limpistol. Det
ble mye brannsår. Det ble brukt mye
brannsårkrem, og litt tårer, men det
gikk fint til slutt.
Vi jobbet i grupper på 3-5 personer
hvor hver gruppe fikk utdelt en kirke
hver for å lage. Noen av gruppene

På bildet ser vi fra venstre Katrine Fuglehaug-Wetting, Amal R A Motlak og
Melina Bjørnstad Borgli.
lagde inventar inne i kirkene. Hele
prosjektet var en tålmodighetsprøve,
men det var veldig gøy når man får
mestringsfølelse.
Når vi var ferdige med å bygge
selve kirken malte vi den i kirkens farge. Dette gjorde kirkene mer gøyale,
og de ser mer ekte ut. Det var vanskelig å blande sammen farger for at det

skulle se ekte ut, men det gikk til slutt.
Det var lærerikikt, men slitsomt til tider.
Vi fikk god hjelp av lærerne under hele
prosessen.
Vi syntes det var gøy, men kunne
bli litt kjedelig. Det som var fint med
dette prosjektet var at vi lærte mye
nytt og det var morsomt å lære litt mer
om kirkene våre. Nå kan vi mye mer
om bygdas kirker som er veldig fint.
Vi lagde 12 kirker til sammen hvor a
og b klassen fikk utdelt 6 forskjellige.
Når kirkene var ferdige, lagde vi plakater med fakta og bilder av de ekte
kirkene. Utstillingen ble veldig fin, og vi
er utrolig fornøyde med egen innsats.
Skrevet av
Madelene Helmenbakken,
Katrine Fuglehaug-Wetting,
Ingrid Dæhlen-Hagen og
Silje Dynna på 7. trinn på BBS.
Foto: Dag Olav Hermundstad og
Elin Gravdal Øvrebotten

Flere bilder neste side

Jakob Vinger, Jens Ola Strande og Bjørn-Ola Sveinsen Aalrust er akkurat ferdig
med å male Nes kirke.
KIRKEBLADET – NR.2 2021
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SLEKTERS GANG

DIAKONI I PRAKSIS

Treffpunkt ved kirkegårdene

Vi feirer og minnes
DØPTE				
Nikolaikirken:
Lotta Øsleby Narvestad
Novelia Nysveen Bekken
Tingelstad kirke:
Emma Sofie Aas Seiersten
Moen kirke:
Billie Holterbakken Strøm
JORDFESTEDE
Nikolaikirken:
Ingrid Elisabeth Ihle Bjørge
Oddvar Gautvedt
Mons Gunnar Skiaker
Kjell Sterud

Tingelstad kirke:
Jorun Ingebjørg Monsen
Leif Arild Thoresen
Torill Synnøve Velta
Ingrid Nymoen
Kasper Magne Kjustad
Nes kirke:
Kjell Bekken
Ingrid Stenerud
Gunnar Andreas Sanna
Alf Sletmoen
Anne Marie Kalskin

Moen kirke:
Bjørg Eggehagen
Inga Marie Lunde
Otto Nikolai Kristiansen
Ål kirke:
Åse Myrdal
Magnar Høien
Bjørn Marthins
Margrethe Gisleberg
Odd Einar Abrahamsen
Per Magne Lundhaug
Magnhild Rugroden

Sørum kirke:
Asmund Ingolf Haugen

SKOLE-KIRKEPROSJEKT FORTS.



Nå kan vi
mye mer om
bygdas kirker
som er veldig
fint .

Når dette leses, har diakonene i noen
uker vært tilgjengelige for samtaler
over en kaffekopp ved kirkegårdene
våre, og her finner dere tid og sted
for hvor vi vil være tilgjengelig også i
ukene som ligger foran, ut juni måned.
Forskjellige ønsker og tanker kan
melde seg når vi oppsøker gravstedene til våre kjære. Noen ønsker å få
gjøre det i stillhet og ro, uten å måtte
prate med noen i det hele tatt, og
ingen skal være redd for at vi «hiver
oss over» de som kommer for å se
til gravstedet. Andre syns det kunne
være godt å få slå av en prat, derfor
vil vi være lett tilgjengelige, i kirkestue
eller kirke, gjerne rett utenfor når været
tillater det.

Samtalen kan dreie seg om hva
som helst, - om hverdagen sånn den
er her og nå, om vær og vind, eller
kanskje minner om det som har vært.
Mange bærer med seg gode minner,
men blant minnene, kan det også ligge
opplevelser som slett ikke var gode.
Noe av dette kan det være godt å få
dele med andre, uavhengig av om det
har gått ett eller 20 år.
Kirkens medarbeidere har taushetsplikt, så alle skal være trygge på
å kunne prate fritt om det de måtte
ønske. Velkommen til å ta kontakt med
diakon Lene eller diakon Ruth Kari
både ved kirke og kirkegård, eller på
telefon for å slå av en prat eller gjøre
en avtale! Tlf.nr finner du i Kirkebladet.

Her kan diakon Lene og Ruth Kari treffes for en prat over en
kaffekopp i mai og juni:
Tingelstad
Ål		
Nes
Grymyr
Granavollen
Tingelstad
Moen
Sørum
Nes
Grymyr
Sørum
Ål

Tirsdag 25. mai
Torsdag 27. mai
Tirsdag 1. juni
Torsdag 3. juni
Tirsdag 8. juni
Torsdag 10. juni
Tirsdag 15. juni
Torsdag 17. juni
Tirsdag 22. juni
Torsdag 24. juni
Tirsdag 29. juni
Torsdag 01. juli

10-14
14-18
10-14
14-18
10-14
14-18
10-14
14-18
10-14
14-18
10-14
14-18

Lene
Ruth Kari
Ruth Kari
Lene
Lene
Ruth Kari
Ruth Kari
Lene
Lene
Ruth Kari
Ruth Kari
Lene

Velkommen
til årets
sommerfest
på Badstua

Bålet er tent og klar for grilling
på en tidligere Badstufest.
(Foto: Kirken i Gran).

Søndag 20. juni
fra kl. 14.00-17.00.
Her ønsker vi å møtes uansett
tilhørighet og bakgrunn for å ha
det hyggelig sammen. Kanskje
bli kjent med noen vi ikke kjenner fra før?
Festen har et variert og trivelig program ute – med lek
og prat, musikk og folkedans
fra flere kulturer, bål, mat med
mange smaker og felles grilling
av kylling og oksekjøtt. Kjempefint om dere som leser dette kan
spørre noen dere kjenner om å
ta med mat fra sin kultur!
Entrè: Kr 50,- for voksne.
Gratis inngang for alle barn og
for de som har med mat til fellesbordet. Festen arrangeres
med værforbehold. Hvis det
regner blir sommerfesten avlyst.
Det settes opp buss fra
KIWI fra Harestua kl. 13.00
med mange stopp underveis.
Ta nærmere kontakt med diakon Lene, tlf. 959 67 289 eller
Øyvind Haslestad og Suaado
Amin på Frivilligsentralen, tlf.
971 41 981/455 40 733 for mer
informasjon og andre ting du
måtte lure på.
Vel møtt til en flott ettermiddag på Badstua!
Arrangører: Diakoniutvalget og
Gran Frivilligsentral

Gran kirkelige fellesråd: Leder Lars Erik Flatø · Tlf. 982 07 582 · Mail: lars.erik.flato@fagforbundet.no
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En sommerkveld på Tingelstad kirkegård. (Foto: Inger S. Haug.)
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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

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

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

EVA ØSTEN

Grafisk

Er du vår neste
annonsør?
Statoil Brandbu

formgiving

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

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

2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Prosjektadministrasjon
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
• VAprosjektering
• Arealplanlegging
• Byggeledelse

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

www.yellomedia.no

Vika Rør A/S
Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61 33 51 50

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

Døgnvakt ved dødsfall
Tlf. 61 33 27 00

La din bedrift bli synlig i nærmiljøet
Tlf. 61 33 77
– og støtt Kirken
i 00Gran!
- bank og eiendom på ett sted

Bankkonto nr. 2020 31 00141 • Vipps 558053

Takk

Vi takker
Sparebankstiftelsen Gran
for gaven, kr 4000
til Kirkebladet.
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Brandbu og Tingelstad formidKoret for skolebarn i hele Gran komdagstreff (tidl. Brandbu og Røykenmune! Korøvelser hver onsdag ettervik formiddagstreff): Siste onsdag i
Hadelandsbakeriet
AS - Rådhusvegen
35, 2770
Jaren
middag kl.
17.30-19.00 i Nes Kirkemånden kl. 12.00
på Trivselshuset
i
HADELANDSBAKERIET
Tlf. Jaren:
61 32 81 38, Gran:
61
33
18
70,
fax
61
32musikk,
90 37
stue. Kontakt:
Marit Wesenberg,
Brua. Mat, prat, utlodning,
Jaren 61 32 81
Gran87
61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
tlf.38,995
373.
ord til ettertanke. Kontakt:
web: www.hadelandsbakeriet.no
PålKari
Haugsbakken
Diakon Ruth
Sørumshagen,
BJONEROA-KORMIX
tlf. 464 25 018.
Kontakt: Marit Wesenberg,
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Eltlf. 995 87 373.
dresenteret annenhver onsdag kl.
11.00. Kontakt: Marta Marie Jørgen• BRANDBU 61 33 58 80 • HØNEFOSS 32 12 66 64
HVILEPULS
• GRAN 61 31 43 38 • JEVNAKER 61 31 43 38
sen tlf. 61 33 49 19 / 975 79 700.
Moen kirke kl. 19.00. En samling
Grymyr: Annenhver onsdag kl.
med tid til ettertanke. Første onsdag
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud
i måneden. I juni blir det en enkel
Bø, tlf. 928 58 473.
servering ute kl. 18.30. Kontakt:

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

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 Sørumshagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351.
Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd.
kl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg,
tlf. 61 32 90 65.
Tryggheim, Gran: Siste onsdag i
mnd. kl.12.00. Kontakt: 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.

Diakon Ruth Kari Sørumshagen,
tlf. 464 25 018.

bankogeiendom.no

Kontakt post.gran@kirken.no for annonseplass i Kirkebladet

Misjonsforeninger:
Det norske misjonsselskap (NMS) –
Brandbu: Ingunn Sørensen,
tlf. 916 24 058, Søndre Ål: Marta
Vøien, tlf. 951 55 714, Tingelstad
eldre misjonsforening: Jorun Bestul
Johnsen, tlf. 954 55 797, Vassendmisjonen: Anne Berit Holden,
tlf. 922 36 168.

HADELANDSBAKERIET

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING

2711 Gran – Tlf. 613 28 613

MISJONSFORENINGER og
KIRKERINGER/-FORENINGER
De som ønsker å være med i en misjonsforening eller kirkering/-forening,
kan få nærmere informasjon ved:
Kirkeringer: Brandbu: Wenche Rolstad, tlf. 402 44 896, Vestre Gran:
Irene Grønvold, tlf. 930 61 036,
Moen: Knut Bøe, tlf. 959 61 240 og
Ål: Solveig Espen, tlf. 934 87 517.

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF
Alltid ferske bakervarer
Alle er velkommen der det måtte
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143
BRANDBU BARNEog
UNGpå Jaren ogpasse!
Gran!
DOMSKANTORI (Popkorn)

Ikkeno´ problem

61 33 27 00

BABYSANG
Vi arrangerer to babysangkurs i året.
Vårens kurs er startet opp på Jaren
Misjonshus. Vi møtes hver mandag
HAGELAND JAREN
kl. 12.00-13.30 over 8 uker. Sosialt
Nordre Ålsveien
6, 2770sang,
Jaren musikk og bevesamvær,
Tlf. 61 32 77 90
gelser. Vi serverer kaffe/te, ta med
matpakke. Påmelding/info: Line Børresen, tlf. 474 56 688/ lb499@kirken.
no (mer info facebookgruppa
«Babysang Moen»).
BARNEKLUBBEN
I MOEN KIRKESTUE
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,
men denne våren avventer vi oppcatering og selskapslokaler
start. Mer info: Line, tlf. 474 56 688.
bergslia.com

Gran Almenning

•
Er du vår neste
•
annonsør? •

Gi en gave til Kirkebladet!

FASTE AKTIVITETER

SAMTALER
OG HJEMMEBESØK
Øyvind Haglund Sogn
Trenger du noen å snakke med?
Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
Diakonene i Gran tilbyr samtaler og
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
hjemmebesøk. Kontakt Ruth Kari tlf.
www.jolstad.no
464 25 018 eller Lene tlf: 959 67 289

Erland Ekeberg

Kari Solveig Rødningsby Ekeberg

KREATIVT VERKSTED
FOR UNGDOM
Annenhver tirsdag kl. 15.00-18.00
på Trivselshuset i Brua. Alder: 13-18
år. Aktiviteter: Strikke, male, lage
armbånd, tegne, sy, interiør, street
art o.l. Matservering. Kontakt: Lene
Bj.-Rødningsby, tlf. 95967289/ Veronica C. Stokkvold- 91764090 (Gran
Frivilligsentral UNG).

Ungdommene har holdt ut mye det siste året, vi har vært kreative i bruk av
nye møteplasser og både naturen og nettet har blitt tatt i bruk. Konfirmantene
våre har også til tider hatt undervisning på skjerm denne våren.
Tekst og foto: Line C. Børresen
KIRKEBLADET – NR.2 2021
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Kirkekalender
Vi planlegger gudstjenester på vanlig vis i sommer, dog
med alle mulige forbehold. Dersom vi må avlyse pga.
nye innstramninger i smittevernreglene, vil vi opplyse
om det på nettsida og facebooksida vår.

1. august – 10. søndag i treenighetstiden. Matt 18, 21-35
Kirketuftene på Grinaker kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste.
Grette.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

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.
		
Lørdag 29. mai
Ål
kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.

8. august – 11. søndag i treenighetstiden. Mark 2, 23-28
Stranda/Nes kirke kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Solbakken.
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Grette.
Stilla elvepark kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste. Grette.

30. mai – Treenighetssøndag. Luk 10, 21-24
Tingelstad
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.

22. august – 13. søndag i treenighetstiden. Luk 12, 41-48
St. Petri
kl. 11.00 Gudstjeneste. Solbakken.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.

Lørdag 5. juni
Moen
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.

29. august – Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden. Luk 17, 7-10
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nes 		 Konfirmasjon. Magnus.

6. juni - 2. søndag i treenighetstiden. Joh 3, 26-30
Nikolaikirken kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
Sørum
kl. 11.00 Konfirmasjon. Magnus.
Moen
kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.
13. juni – 3. søndag i treenighetstiden. Joh 1, 35-51
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Grette.
Hennung
kl. 13.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
20. juni – 4. søndag i treenighetstiden. Matt 16, 24-27
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Mariakirken kl. 18.00 Gudstjeneste. Solbakken.
27. juni – 5. søndag i treenighetstiden. Matt 7, 21-29
St. Petri
kl. 11.00 Gudstjeneste. Grette.
4. juli – Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden.
Matt 16, 13-20
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
11. juli – 7. søndag i treenighetstiden. Luk 19, 1-10
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Grette.
18. juli – 8. søndag i treenighetstiden. Mark 12, 37b-44
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Grette.
25. juli – 9. søndag i treenighetstiden. Joh 8, 2-11
St. Petri
kl. 11.00 Gudstjeneste. Grette.
Torsdag 29. juli – Olavsdagen/Olsok Luk 9, 23-26
Mariakirken kl. 20.00 Olsokgudstjeneste. Bøe og Grette.

15. august – 12. søndag i treenighetstiden. Luk 8, 1-3
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Mariakirken kl. 18.00 Sommergudstjeneste. Bøe.
Avslutning på Sommerkirken.

5. september – 15. søndag i treenighetstiden.
Luk 10, 38-42
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
12. september – 16. søndag i treenighetstiden.
Matt 5, 10-12
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Sørum
kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
Lørdag 18. september
Tingelstad
Konfirmasjon. Håkegård.
Ål
Konfirmasjon. Bøe.
19. september – 17. søndag i treenighetstiden.
Luk 7, 11-17
Tingelstad
Konfirmasjon. Håkegård.
Ål
Konfirmasjon. Bøe.

Gsoodmmer!

INNLEVERINGSFRIST for annonser, stoff til bladet og kunngjøringer til nr. 3 av Kirkebladet er 17. august
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