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En god rygg
En sommer er over, sang Kirsti Sparboe i sin tid. Vi starter opp på en høst
som forhåpentligvis gir oss tilbake
normale tilstander. Skolebarna kan få
leke med hvem de vil igjen, familier
samles til fest og jubileer, menigheten møtes igjen til gudstjenester og
arbeidsfolk kan få arbeide sammen
i samme rom. Vi håper så inderlig at
dette skal vare!
Og igjen opplever vi at vi her i vårt
lille hjørne av verden, er spart for mange bekymringer. Et land med økonomi
som tåler en støyt, vi har unngått både
flom og hetebølger denne sommeren
og krig og forfølgelse møter vi kun
gjennom nyheter. Samtidig er det et
visst alvor som vi må ta innover oss,
endring i klima angår oss alle sammen
og mennesker på flukt fra krig og forfølgelser, banker på dørene våre. Selv
om det er fristende å si at dette ikke er
våre problem, så må vi holde fast på
at vi alltid vil være en del av det store
verdenssamfunnet og gjøre alt vi kan
for at mennesker skal få mulighet for
å leve fullverdige liv.

Formålet med NMS sitt arbeid
er å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe
urettferdighet.
Det var glede da det 9. juni 2021 endelig var mulig å samles til årsmøte etter
koronanedstengning og restriksjoner i
måneder og år. Årsmeldingen viste at
aktiviteten hadde vært liten i denne
perioden, men det var likevel godt
resultat når det gjaldt innsamlende
midler. Alle menighetene i Gran har

By møter bygd
Lite visste jeg at denne ukjente delen
av Innlandet for meg kunne være så
vakker og innholdsrik. Etter ti fantastiske uker, uten å ane hva sommeren
ville bringe med seg, er det ett ord som
har brent seg fast; gjestfrihet.
Gjestfrihet kan for mange bare
ha en betydning. Det viser seg at
gjestfrihet kan vises i mange ulike
ord og sammenhenger. Jeg har fått
lov til å få ta del i hverdagen deres
gjennom gudstjenester, begravelser
og dåp. Jeg har vært så heldig å
oppleve gjestfriheten på butikken, i
møter med lokalbefolkningen og bare
muligheten av å få lov til å hilse på alle
som jeg har møtt på min vei. Å drive
relasjonsbygging tar lang tid. Det må
først skapes tillit og en interesse eller
spenning over hvilken ny relasjon som
skal bygges. Å bygge tillit til en tildels
uerfaren student som skal jobbe i en
ny etablert menighet på et nytt sted
kan være vanskelig. Å vise gjestfrihet
er å vise det viktigste budet Jesus har
lært oss, nestekjærlighet.
Du skal elske din neste som deg
selv.
Nestekjærlighet er å sørge for at
ethvert menneske er innenfor våre
egne rammer av oppmerksomhet

Foto: Anne-Lise Mellum

og aksept og ikke støtes ut i mørket
og anonymiteten uten å bli sett eller
forstått. Ingen ting betyr mer for et
menneske enn å bli sett og forstått.
Dette er den ekte nestekjærlighetens
viktigste egenskap.
For å avslutte så vil jeg skrive en
stor takk til dere hadelendinger for
varmen, tilliten og gjestfriheten dere
har møtt meg med. Det skal bli rart å
dra tilbake til en studiehverdag med
alt som fyller den, og sitte å tenke
tilbake på alle minnene og erfaringene
jeg sannsynligvis aldri kommer til å
glemme. Det har ikke gått en eneste

dag uten at jeg har tenkt over hvor
takknemlig for at jeg har valgt det yrket
jeg har vært så usikker på. Det er først
etter disse ti ukene jeg kan takke Gud
for alt jeg har fått oppleve her på godt
og vondt.
Tusen takk til alle dere som gjorde
overgangen fra by til bygd i kjernen av
Hadeland så god, dette stedet er av
særklasse med alt som spirer og gror.
En ydmyk takk fra Anne Guro Nesteby
Grette.
Årets sommervikar i Kirken i Gran - og
Gran/Tingelstad menighet spesielt

Dine løfter er mange
Det er viktig å møte andre mennesker med et åpent blikk, for vi er alle hverandres medmennesker. Den
danske teologen og filosofen Løgstrup skrev det slik: «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at
gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd». I salmen Dine løfter er mange, ber salmedikteren
om Guds hjelp til å vise oss den enkelte.

D

ine løfter er mange, din trofasthet stor,
vi vil takke, vi vil lovprise deg,
du, vår Skaper, som elsker oss alle på jord,
og vet nøye om vår vandring og vei.
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!
Tekst og melodi Sigurd Lunde 1979, NORSK SALMEBOK nr. 539,1. vers

Ingunn Sørensen,
sekretær i områdeutvalget, leser årsmeldingen.
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en misjonsavtale knyttet til Thailand.
I Lunner er det engasjement for Tallin
i Estland.
Valget til Områdeutvalget gikk greit.
Fra Gran er Ingunn Sørensen, Randi
Løchsen, Elin Øvrebotten (vara) og
Anne Berit Holden med. Sistnevnte
fortsetter som leder. Områdeutvalget
er et fellesstyre for foreninger og enkeltmedlemmer i Det Norske Misjonsselskap i Hadeland og Land.
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum
Misjonsdager
for NMS på Hadeland
29.-31. oktober.

Redaksjonskomite:
Elin Gravdal Øvrebotten – Redaktør
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Knut Bøe, Inger Berven
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«Det skal god rygg til for å bære
gode dager» er et utsagn vi har hørt. Vi
står midt oppi et valg som i skrivende
stund befinner seg på debattplan. Utsagnet gjelder for våre politikere som
skal forvalte og fordele de godene vi
har. Vi ønsker oss ledere som er sitt
ansvar bevisst og som evner å se og
høre flere enn de som skriker høyest.
Og så er det å håpe at vi som har vokst
opp og levd i en tidsepoke med stadig
vekst og økt velferd, klarer å se at
dette ikke er selvsagte goder og at vi
hvert på vårt vis kan bidra til at verden
kan bli et bedre sted enten det gjelder
klima eller at noen mennesker kan få
et bedre liv.
Høsttakkefest er et begrep vi bruker
i kirka vår. Det er gjerne en gudstjeneste hvor vi takker for markens
grøde som er kommet i hus. Men vi
kan gjerne utvide dette og minne oss
selv på at vi kan være takknemlig for
alle de godene vi har og for alt det vi
blir spart for sammenlignet med andre
mennesker i verden.

Årsmøte for Det Norske Misjonsselskap Hadeland og Land - på Heimly i Lunner

Kirkebladet
E-post: post.gran@kirken.no

Støtt Kirkebladet med en gave
Kto.nr. 2020 31 00141
Vipps 558053

Av Elin Gravdal Øvrebotten

Dine løfter er mange er en av våre nyere salmer. Den er skrevet av Sigurd Lunde som i tillegg til å være
forfatter, også var komponist. Han skrev selv musikken til salmen. Sigurd Lunde ble født i 1916 og døde i
2006 etter et rikt og aktivt liv. Han var teolog, biskop, redaktør og radiomann.
Av Anne-Lise Mellum

Forsidebilde: Fotograf Knut Bøe.
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Et liv i tjeneste

Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Høsten 1966 dukket det opp
ei ung og nyutdanna lærerinne
på Grymyr skole. Et årsvikariat
passet bra for 23 år gamle frøken Øvern som hadde planer
om videre studier i Trondheim.
Ei tante med stort hus på Gran
hadde behov for litt hjelp og
Martha syntes hun hadde
anledning til å bruke et år
sammen med henne. Men den
ettårige planen viste seg snart
å smuldre bort.
Kirkebladets utsendte tas imot på
tunet på Vøien gård i Gran. Her lever
78-åringen, nå ved navnet Martha
Vøien, sammen med sin Lars og med
datterens familie på samme tun. Hun
hadde ikke vært lenge i Gran før Maren
Ringdal huket tak i henne – søndagsskolen i Ål trengte en vikar og Marthas
forsett om å ikke ta på seg ansvar på
fritida, raknet fort. Og så var det Yngres på Tryggheim som også manglet
en leder. Dessuten trengte tante hjelp
til å lede misjonsforeningene hun var
aktiv i.
Så dermed var det gjort, det ble
aldri noen utdannalse i Trondheim. Det
ble 43 år som lærer fordelt på Grymyr
og Trintom og 46 år som søndagsskolelærer i Ål kirke. Hundrevis av
barn er loset gjennom skolegang og
kirkegang av Martha, og attesten fra
to tidligere elever er klar: «Hun hadde
stor omsorg for oss alle. Alle ble sett
og verdsatt.» «Hun er klart den læreren
som har betydd mest for meg – både
faglig og menneskelig.»
- Jeg er jo innmari glad i unger,
smiler Martha beskjedent, og det
å få bruke både arbeidsliv og fritid
sammen med dem, har vært en velsignelse. Men det kunne være litt travelt
inniblant …. Etter hvert startet vi også
skolelag for elever på ungdomsskolen, så med seksdagers skoleuke,
søndagsskole annenhver søndag,
Yngres og skolelag annenhver uke,
misjonsforeninger og kirkekor, kunne
døgnet gjerne hatt litt flere timer. – Det
har hendt at Lars har måttet hjelpe til
med å rette noen matematikkbøker på
seine kvelder, innrømmer hun. I tillegg
var det alltid leirer på Skogstad på

4

KIRKEBLADET – NR.3 2021

sommerstid som også trengte ledere.
- Søndagene med søndagsskole
var egentlig de beste søndagene. Og
det er artig å møte på godt voksne
mannfolk som stopper meg og deler
gode minner fra den tida. Det var dette
jeg ønsket å bruke livet mitt på og jeg
ser på meg selv som en slags såmann.
For meg har det vært viktig å formidle
en glad kristendom og la trygghet få
være et fundament. Så om det ikke har
blitt så mange misjonærer og prester
ut av arbeidet, så håper jeg at det er
blitt sådd noe godt som de har tatt
med seg videre i livet.
Når jeg skyter inn at politikk er det
eneste hun ikke har brukt tid på, drar
hun litt på det. – Det ble jo en periode
som vara til kommunestyret, men jeg
fikk sagt tydelig ifra at det ikke var der
jeg ønsket å bruke kreftene mine. Jeg
tror det er viktig å legge ned arbeid i
det du brenner for og så må andre
ta seg av annet som også kan være
viktig. Og så har det blitt en bolk med
menighetsråd også.
I tillegg til alt det frivillige arbeidet,
ble det etter hvert også flere eldre
slektninger og ei mor som trengte
hjelp og støtte fra Martha. – Heldigvis
er jeg utstyrt med god helse både
fysisk og psykisk, så om det har vært
hektisk så har det gått bra. Og Lars har
alltid støttet meg, vi gifta oss i 1981 og
så var det greit å kunne ha med de to
ungene som etter hvert kom, på mye
av det jeg drev med.
Mens vi sitter og snakker sammen
i stua, dukker ei god venninne opp i

døra. Sygni Haugestøl kom som kollega til Grymyr skole og etter hvert ble
de to et godt team sammen. - Jeg har
hatt mange gode medhjelpere, understreker Martha som ikke er så veldig
begeistret over å stå i fokus. - Men
det er du som alltid har holdt hjulene
i gang, er Sygni rask med å skyte inn.
Jeg nevner at det er vel hun som
også har drevet familiemisjonen og
Marthas replikk er kanskje beskrivende for hele hennes voksne liv:
«- det var jo mangel på folk til å drive
den òg da, vet du…»
Nå er det på hjemmefronten hun
legger ned det meste av tid og krefter. I
perioden med korona og nedstenging
har det vært vanskelig å samle folk og
hun er litt bekymret for hva framtida
vil bringe når vi etter hvert kan møtes
igjen. Men med fire barnebarn hvor tre
av dem bor på samme tun, er det alltid
noe ei bestemor kan bidra med, det
være seg et fang eller middagsmat.
Lars er heller ikke så kvikk som før,
så det er fortsatt behov for en Martha
som hjelper og legger til rette.
- Det har vært og er fortsatt et rikt
liv, og fullt av velsignelse er takken for
alt frivillig arbeid, smiler hun oppriktig. Heder og ære betyr ikke så mye,
men å vite at man har betydd noe for
noen er godt å ha med seg, smiler
hun varmt.
Den største hederen er kanskje alle
varme tanker fra alle de som har gode
minner knyttet til skole, søndagsskole,
yngres, leirer og misjonsforeninger.
Takk for innsatsen, Martha!

Gammel mureteknikk fram i dagen
Tekst: Knut Bøe. Foto: Ole-Jacob Dyrnes
Stor mangel på murere med erfaring
i å mure med kalkmørtel og utbedre
middelaldermurverk, førte til at det
er gjennomført et stort kurs i gammel mureteknikk. Kurset er holdt ved
Gamle Tingelstad kirke - St.Petri og
Nikolaikirken.
Gran kommune, Gran kirkelig Fellesråd, Kirkevergen i Gran, Riksantikvaren og firmaet Fabrica kulturminnetjenester har vært involvert, foruten
en lang rekke murerfirmaer som har
gått på kurs.
Fabrica v/Morten Stige ble engasjert som teknisk arrangør og faglig
ansvarlig for kurset. Riksantikvaren
har gitt betydelig økonomisk støtte
på ca. 1,8 millioner kroner i form av
å dekke alle utgifter, lønn og opphold
for murerne.
For at kurset skal gi langsiktige
resultater måtte det brukes nok tid
til å prøve ut ulike teknikker på ulike
typer murverk. To erfarne murere, Terje
Berner fra Oslo og Tore Granmo fra
Hamar, var hovedinstruktører, og var
ansvarlige for undervisningen og den
praktiske gjennomføringen.
Kurset med 12 murere fra hele landet var opprinnelig planlagt slik:
- 1 uke sist høst; teori /grunnlag, tilstandsvurdering av kirkene, samt valg
av realistiske prosjekter for murerne.
- 2 ukers kurs i vår; praktisk jobbing
for å lære ulike murerteknikker
- 1 uke var tenkt gjennomført i høst;
pussing av det utførte arbeidet.

Felles grubling over grunnforholdene på sørøstre hjørnet av St. Petri.
Det viste seg etterhvert et behov
for mer muring enn man så for seg da
prosjektet startet. For at kirkebyggene
ikke skal stå uferdig, bevilget Riksantikvaren større økonomisk støtte for
å få jobben fullført. Ett murerlag har
derfor også jobbet i sommer.
Det har vært forskjellige utfordringer knyttet til muring i steinkirkene.
Kirkene bærer preg av eldre restaureringer og reparasjoner av murverk med
sementholdig mørtel. Ulikt opprinnelig
murverk og ulik restaureringshistorie
har ført til variasjoner i skadebildet.
Noen skader er åpenbare og må derfor
utbedres så snart som mulig. Andre
steder er skadebildet mer uavklart, og
da gjøres det mer presise tilstandsvurderinger. Et opplegg for overvåking av
skader blir gjort.
Ved Gamle Tingelstad/ St.Petri er

det såkalt bruddsteinsmurverk med
utklinte sementfuger. Sementfugene her er ganske grunne med eldre
kalkmurverk bak. Når det gjelder
Nikolaikirken som har såkalt kvadestensmurverk, er det store partier med
åpne fuger, noe som kan gi betydelig
vanninntrengning.
Først måtte sementfugene slås
vekk. Med sement i fugene blir det
fortere sprekkdannelser. Sementfuger
holder på fuktigheten. Derfor utskifting
til fuger med kalkmørtel.
Murerne som har deltatt på kurset
har lært seg «gammel» kunnskap og
utviklet seg til restaureringsmurere,
som betyr at de kan gjøre enklere
arbeider, men også svært viktig; lede
kolleger i arbeidet ved andre steinkirker.

Nytt tak på St. Petri
– Gamle Tingelstad kirke

Nitidig arbeid med
spekking av fuger
med kalkmørtel på
Nikolaikirken.

Det har skjedd masse vedlikehold av
kirkene i fjor og i år, og vi tar med litt om
et annet pågående prosjekt med legging av nytt tak på St. Petri. Dette har
fått bred omtale i lokalavisen og NRK.
Totalt legges 13.000 takspon, kjerneved av furu, levert av Alvdal Skurlag.
Det stilles helt spesielle kvalitetskrav til
furutrærne som brukes. Flisene settes
inn en for en og det spikres manuelt,
så dette har vært et møysommelig
arbeid. Deretter er det tjæring med
sot og sand i to runder. I tillegg til
økonomisk bidrag fra Riksantikvaren,
har Gran kommune bidratt stort med
1,2 millioner kroner for å ta vare på et
stolt og gammelt kirkebygg.
KIRKEBLADET – NR.3 2021
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SOMMERKONSERTENE

INNSETTELSE OG AVSKJED

Reise gjennom barokkens Europa

Innsettelse av prost Christofer
Tekst og foto: Inger S. Haug

Tekst og foto: Anne-Lise Mellum
Christofer Solbakken startet opp som
prost i en vanskelig og nedstengt periode i januar. Først på tredje forsøk
åpnet det seg en mulighet for å feire
og markere at den nye prosten i Hadeland og Land var på plass.
Søndag 13. juni ble den nye prosten
innsatt i tjenesten av biskop Solveig
Fiske i Nikolaikirken. Etterpå var det
kirkekaffe med mange, flotte hilsninger foran det gamle handelslaget
og nå Granavollen pilegrimssenter i
kveldssola.

Søndag 1. august møtte vi Ivan Sarajishvili gjennom en
av sommerkonsertene i Mariakirken. Ivan Sarajishvili
var kantor i Gran fra 2002-2007, og han ble møtt med
begeistring av alle tilstedeværende. Mariakirken var så
fullsatt som den kunne være ut fra koronarestriksjonene.
Det var Sarajishvili som i sin tid skaffet Mariakirken et
Ahrend orgel, og det var konsertinstrumentet denne
kvelden. Han fikk orgelet til å gi klang av spansk,
fransk, italiensk og engelsk barokkmusikk, i tillegg til
den tyske klangen vi er mest vant til å høre. Programmet var stort, rikholdig og krevende å spille. Midt inne i
all den avanserte musikken, kom også de milde tonene
fra «Nå lukker seg mitt øye». Da Sarajishvili avsluttet
konserten på en måte som få kan gjøre bedre enn
ham, med Sinfonia i D-dur av Bach, var kirken fylt av
orgelbrus.
Tilhørerne applauderte lenge – stående, en vel fortjent hyllest. Etterpå skulle «alle» snakke med Ivan. Han
poserte også velvillig for Kirkebladet og fortalte at han
var på flyttefot. Han har nå søkt om to års permisjon
fra sin stilling som domkantor i Stavanger, for å reise
tilbake til hjembyen Tbilisi i Georgia der foreldrene bor.

Prost Christofer Solbakken og biskop Solveig Fiske.
Til venstre: Prosesjonen med alle prestene
og biskopen og med menighetsrådsleder
Terje Øistad i front på veg inn i kirken.

Takk til alle som har vært på konsertene gjennom sommeren. Velkommen tilbake neste sommer!

Fra Hadeland til Torrevieja
Etter vel 5 år som trosopplærer i kirken
i Gran takker Line Cecilie Børresen for
seg og setter kurs for Spania, der hun
sammen med ektemannen Geir skal
arbeide i Sjømannskirken i Torrevieja.
De to døtrene Mia og Malin blir med
på reisen, mens storebror Marcus

Vår egen kantor Natalia Medvedeva spilte selv sommerens siste sommerkonsert - Pilegrimsveier - en
jord, en vei, et håp. Her takker hun Guy Poupart som
holdt konserten «Komponister med J» 25. juli til stor
begeistring. (Foto: Kari Røken Alm.)
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Vi tar med bilder fra to av de andre konsertene i rekken av sommerkonserter denne sommeren. Ulf Nilsen – en multikunstner
av rang, gjestet oss med konserten «O, juli med din glede» og
ga publikum vakre opplevelser med orgel, fiolin og sang. Til
tider alt på en gang!

Tekst: Knut Bøe

blir igjen på Hadeland for å fullføre
videregående.
Søndag 29. august var det utsendelsesgudstjeneste for de fire i
Ål kirke. Som representant for Sjømannskirken deltok Håvard Sandvand
Dalen. I etterkant av gudstjenesten

var det kirkekaffe på kirkebakken som
Kirkeringen i Ål tok ansvaret for. Det
var mange som ville takke Line for det
arbeidet hun har gjort i kirken i forhold
til barn og ungdom.
Vi ønsker Line og Geir og familien
lykke til videre!

Mia, Line, Geir
og Malin blir
bedt for av
sokneprest
Karin Bøe og
Håvard Sandvand Dalen
fra Sjømannskirken. (Foto:
Ruth Karin
Sørumshagen).

Hele familien Børresen samlet på
avskjeden i Ål kirke. (Foto: Anne-Berit
Holden).
KIRKEBLADET – NR.3 2021
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GRAN/TINGELSTAD

BRANDBU OG BJONEROA

Muslimsk gravplass
Gudstjeneste ved Kirketangen
ved Nes kirke
ved Nes kirke
Tekst: Alvhild S. Myrdal
Tekst: Elin G. Øvrebotten
På tradisjonelt vis, ble
det også i sommer,
søndag 8. august arrangert dåpsgudstjeneste ved Kirketangen
ved Nes.
Dagen før, møttes
en ryddekomité og
slo gras, satte opp
benker, stoler og bord
og ordnet i stand slik
at gudstjenestene
kunne bli en realitet.
Kirkeringen sørget for
en rikholdig kirkekaffe etter gudstjenesten. Med fortsatt koronapandemi, ble det også i år arrangert 2
gudstjenester med til sammen 4
dåpsbarn.
Kommunen har laget en ny mur
ned mot fjorden ved Kirketangen,
slik at det er vanskelig å komme helt
ned til Randsfjorden. Derfor måtte
det tenkes nytt i år og det ble satt
opp en døpefont ved stranda, også

Besøkende på Nes kirkegård har kanskje
lagt merke til at en bit av arealet er tilrettelagt som gravlund for islamske graver.
Vi ser det som viktig å kunne legge
til rette for gravsted for alle innbyggere
i kommunen vår. Kirkebladet vil ved en
senere anledning komme nærmere tilbake til muslimske tradisjoner rundt sine
begravelser.

Foto: Åge Lindahl.
ble det hentet vann fra Randsfjorden
som barna ble døpt i. Langtidsværmeldingen for søndagen var ikke
gode, men da dagen kom, skinte
sola. Det ble en stemningsfull og
spesiell dåpsgudstjeneste. Trompettonene fra Thomas Petersen og
Marit Wesenberg på orgel høynet
stunden ved stranda. Prost Christofer Solbakken lagde ei fin ramme
i gudstjenesten.

Gravene
vender mot
Mekka med
like gravsteiner. (Foto:
Alvhild S.
Myrdal).

Sommer på Granavollen

Granavollen har i løpet av de senere årene utviklet seg til et aldri
så lite kultursentrum i bygda vår.
Glasslåven, Steinhuset, Kommunehuset, Pilgrimssenteret og
ikke minst kirkene våre, bidrar til
at folk av alle slag stopper opp og
lar seg fasinere. Ca. 6000 mennesker har denne sommeren vært
innom sommerkirken hvor de er
møtt med et rikholdig program. I
tillegg til søndagskonsertene som
organistene våre har tilrettelagt,
har det daglig vært omvisninger,
kunstutstilling, middagsbønn på
onsdager og kaffeservering.
For at all denne aktiviteten kan
skje, trengs det mennesker til å
organisere og legge til rette. Kari
Røken Alm er kirketjener og kulturansvarlig ved Søsterkirkene og
er den som møter de aller fleste av

disse 6000 menneskene. Med en
solid interesse for kunst og kirkehistorie er dette blitt en jobb med
et sterkt personlig engasjement
for Kari. Og møtene med spørrelystne og undrende mennesker
i kirkerommet gjennom sommeren, gjør dette til et givende og
meningsfullt arbeid.
For Kari er det viktig at kirkene
skal få den rammen de fortjener.
Menneskene som besøker de to
kirkene, blir alltid møtt med friske
blomster, gjerne en kopp kaffe
og et varmt velkommen. På den
måten viser stedet seg fra sin aller
beste side.
Vel blåst sommer både til Kari,
organist Natalia og alle gode hjelpere og bidragsytere!
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum
og Elin G. Øvrebotten

Lykke til videre, Anne-Hilde!

Årets konfirmanter i Bjoneroa

Pilegrimsmøte
Wilfried med sekk på 19 kg og Tadeø med sekk på 15 kg foran Mariakirken.
(Tekst og foto: Anne-Lise Mellum.)

6. juni ble Gjermund Luneng
Tokerud og Isabell
Hansen Johansen Sæthren
konfirmert i Sørum kirke. Her
står de sammen
med sokneprest
Dagfinn Magnus. (Foto: Heidi
Sæthren).

Sommerutgaven av Kirkebladet uteble hos mange i Bjoneroa av en eller
annen mystisk grunn, som Posten
ikke kan redegjøre for. Det var derfor
litt ekstra stas at bladet var med på
Vaffeltreffene som diakon Ruth Kari
hadde på Sørum i juni.
Her har Astrid Kleven, en av Kirkebladets glade lesere, satt seg godt til på
benken i godværet med bladet.
(Foto: Ruth Kari Sørumshagen).

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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Utpå dagen søndag 8. august kom
to pilegrimer med digre ryggsekker
vandrende til Granavollen. De kom
fra Nederland, Wilfried er nederlender,
mens Tadeø opprinnelig er fra Brasil,
bosatt i Nederland de siste årene. De
to skulle gå pilegrimsleden i tre uker,
og hadde startet vandringen fra pilegrimssenteret i Oslo. De hadde sine
pilegrimsbøker der de første sidene
var fulle av stempler fra pilegrimssenterne de hadde besøkt. Hvor
langt de ville komme på leden, visste
de ikke, men antydet at det kunne
bli Lillehammer eller lenger nord.
Selv om pilegrimsvandringen var formålet med reisen, hadde de også fått
med viktig kunst og kultur, med Vigelandsparken før de forlot Oslo, og den

siste sommerkonserten i Mariakirken.
Ettersom en av dem er musiker, var det
nok interessant å overvære konserten.
Etterpå fikk de grundig omvisning
i Søsterkirkene av Kari Røken Alm.
Ryggsekkene deres inneholdt det
de trenger for å greie seg. De første
fem nettene hadde de ligget i telt.
Men i Sognsbygda hadde de sovet
på Pilegrimsherberget. Her på Gran
skulle de sove hos Pernille Alm på
Majorsalm. - Så begynte Wilfried og
Tadeø å tenke framover mot neste
sommer. Kanskje de skulle fortsette
vandringen der den ville slutte i år,
og gå helt til Nidaros? De hadde
hørt at det er så vakkert over Dovre.
Kirkebladet takket for hyggelig møte
og jeg ønsket dem en flott tur videre!

Vår kjære og populære prostiprest
gjennom 13 år, Anne-Hilde W. Helland,
sluttet som prest i Hadeland og Land
prosti 1. september. Det ble avskjed i
form av en sensommerkveld i Grymyr
kirke 22. august med fullsatt kirke.
Sammen med andakt, orgelbrus,
overraskende musikalske innslag
og varme taler var det også tid til en
rikholdig kirkekaffe ved Vestre Gran
kirkeforening!
Vi ønsker lykke til videre i jobben
som sokneprest i Kolbu og prostiprest
for Toten prosti!
Tekst: Inger S. Haug
Foto: Anne-Lise Mellum

Tusen takk!

Gran/Tingelstad menighetsråd
takker for gavene
som ble gitt til Grymyr kirkes
orgelfond ved
Ragnhild Dihles gravferd
og for gaven som ble gitt til
menighetsarbeidet ved
Erik Prestesæters gravferd

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no
KIRKEBLADET – NR.3 2021
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MOEN/ÅL

TROSOPPLÆRING

Sommerleir er topp!

Temasamling for
alle 15. september

Første uka i juli deltok 35 spente barn i alderen
8-15 år på sommerleir på Skogstad på Eina.
Uken var fylt med mange morsomme aktiviteter slik som bading, kanopadling, skyting
med luftgevær, natursti, fisking, leker og dans.
Tilbakemeldingene fra barna var de hadde kost
seg skikkelig, fått ny venner og hadde hatt en
fin uke med mange positive opplevelser. Flere
var allerede klare for å dra på leir igjen neste år.
Sommerleiren er et samarbeid mellom kirken
i Gran, BlåKors Lysglimt og Civitan Hadeland.
Moen/Ål menighetsråd prioriterer barne- og ungdomsarbeid og støttet leiren økonomisk.

Temakveldene i Ål kirke ble rammet
av covid 19 og gjorde det umulig å
samles. Nå tør vi tro at vi kan prøve
oss på nytt og satser på en ny samling
onsdag 15. september kl. 19.00.
Vår tidligere prost Hans Erik Raustøl
vil da reflektere over hva han har kalt
«Øyeblikket er her og nå»
Å være menneske handler i stor
grad om å leve her og nå. Derfor blir
øyeblikkene viktige. I dem blir vi prøvet
på om vi er villig til å se bort fra egne
behov og heller ha fokus på hvordan vi
kan møte andre med nærhet, omsorg
og fremtidsoptimisme.
Vi leser noen fortellinger sammen
om hvordan noen personer i Bibelen
strevde med hva øyeblikkene krevde.
Kanskje vi også kan hjelpe hverandre
til å tegne ut mer tydelige handlingsalternativer i våre liv. Om vi klarer å få tak
i hva øyeblikkene venter av oss, må vi
samtidig gå på jakt etter hva som på
sikt kan gi hvile og ro til sjelen, både
for oss selv og for dem vi møter.
Diakon Lene B. Rødningsby er med
som tekstleser.
På musikksiden deltar Jan Erik Guldbrandsen på fele og Espen Amundsen
på trekkspill.
Det er Moen/Ål menighetsråd som
står som arrangør, men temakveldene
er felles for hele Gran! Neste temasamling blir onsdag 17. november.
Velkommen!
Tekst: Anne-Berit Holden

Tekst og foto: Lene B. Rødningsby

21. september kl. 11.00 starter vi opp babysang på
Jaren Misjonshus. Vi møtes hver torsdag i 8 uker,
med unntak av ferier. Vi serverer te/kaffe, ta med
matpakke selv. Husk påmelding, maks 10 deltagere.

Hver fredag, på Jaren Misjonshus fra kl. 18.00.
Åpent hus for ungdommer, med café, mat, kiosk,
biljard, Switch på storskjerm og mye mer. Vi tar
Vipps og kontanter i kiosk. Oppstart 3. september.

Takk for gave!

Moen/Ål menighetsråd takker
for båregaven som ble gitt til
orgelfondet i Ål kirke ved
Karen Prestkverns gravferd.

Vi ønsker å være tilgjengelig 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

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

DIAKONI

Vi feirer og minnes
DØPTE				
Nikolaikirken:
Nikolai Horn Lunder
Marie Eggen
Leanora Wergeland Teslow
Lucas Johansen
Tormod Holdhus Haukeberg
Eira Gundersrud Nagelhus
Iver Magnus Næss Molden
Jennie Næss Molden
Martha Bjørge
Ludvik Ruud Fredriksen
Isak Sørli
Lilja Marie Løvlie Morstad
Tingelstad kirke:
Oskar Myrvold Hoff
Johannes Rækstad Morstad
Alma Slette Bækken

VIGDE
Nikolaikirken:
Hanne Holdhus og
Håvard Siegel Haukeberg
Dorothea Louise Stirling Bade og
Lars André Kinn
Elisabeth Stein Valland og
Svein Kristian Kollevoll
St. Petri kirke:
Wilairat Auksorn og
Hilmar Bjarne Knutsen
Tingelstad kirke:
Jenny Bjørlien Raknerud og
Sakarias Kvamme

Grymyr kirke:
Mille Bækken Lærum

Nes kirke:
Lill-Katrin Dahlen og
Øystein Hansen
Tina Caroline Rønning Øybakken
og Geir Olav Andreassen

St. Petri kirke:
Anne Graciela Røysem Sterud
Hedvin Glorud

Ål kirke:
Stine Bondli Gåsvær og
Joachim Lehre

Nes kirke:
Othea Rogneby Bergheim
Aksel Svevnerud
Hedda Kjørven Elvestuen
Noah Hoberg-Ellefsrud
Karmen Grann Moutinho Teixeira
Håkon Løvbrøtte Fegri
Eline Østvær Tengs
Villemo Nyhus Røise

JORDFESTEDE
Nikolaikirken:
Halvor Wøien
Inga Lome
Hans Kristian Gaarder
John Kåre Framstad
Toralf Tuffhagen
Anders Holmstykket
Jørn Ole Werner Wengstad

Moen kirke:
Linus Fredheim Skoglund
Markus Bollum-White

Grymyr kirke:
Ragnhild Dihle
Erik Prestesæter

Ål kirke:
Oskar Kjella Dahl
Mattis Hamar Jonsebråten
Pål Martin Rabl-Vøien
Edvin Gåsvær-Lehre
Markus Eriksen Øverlier
Leah Kjærran Linstad
Håkon Dyrud Kildal

Tingelstad kirke:
Gunnar Sørli
Harald Taaje
Anne Ragnhild Haraldsen

Bjørn Erik Teslo
Ragnar Esbjug
Olaf Heggen
Jan Olav Langbråten
Odd Haug
Frank Karlsen
Paul Magne Berg
Bjørg Arnhild Orvik Skoglund
Idun Kjellaug Kristiansen
Kjell Gudmund Gulbrandsen
Magne Asmund Åbråten
Jølstad seremonirom:
Herman Andersen
Sørum kirke:
Tordis Vestland
Moen kirke:
Borger Arnfinn Aanekre
Jens Asle Sørli
Malene Falla
Geir Olav Muldbakken
Einar Magne Stensrud
Odd Egil Olafsen
Inger Schjerverud
Erik K Stensrud
Oddvar Asbjørn Andersen
Sigmund Andersen
Aase Pauline Myrdahl
Aase Nordmarken
Margit Borgli
Ål kirke:
Alf Rugroten Kolbjørnsen
Toril Lundgård
Mette Østli Klausen
Karen Prestkvern
Harald Ingolf Gagnum
Aase Irene Jonsebråten
Inger Berg
Josef Reidar Bjørge
Skjervum kapell:
Erik Sollie

Nes kirke:
Dagny Rikoll
Bjørg Jorun Kjensberg
Johan Bernhard Bentsen

Endelig tid for
misjonstreff igjen!
- Brandbu misjonsforening er en forening tilknytta Det norske misjonsselskap, NMS. Vi møtes til vanlig hjemme
hos hverandre en gang i måneden. Nå
i koronatiden har jo ikke det lykkes
oss, men vi fikk til å møtes en dag i
juni! Vi hører en god del om misjonsarbeidet, tar gjerne opp dagsaktuelle
saker, og har en andakt. Vi samler
også inn penger til arbeid som NMS
driver. Vi har det fint sammen, det
sosiale betyr mye. Her er Ruth Kari
sammen med oss, det setter vi pris på!
Det er Ingunn Sørensen, lederen
i misjonsforeningen som har sendt
oss dette hyggelige innlegget til Kirkebladet.
Fra venstre: Anne Grethe Aabråten,
Liv Ihlen, Liv Gravdal, Anne Dahl,
Karen Johanne Flatø, Gerd Ottesen
og Ingunn Sørensen.
Under: Anne Dahl i prat med diakon
Rut Kari.
Foto: Ingunn Sørensen og Ruth Kari
Sørumshagen.

Salget i gang på årets
menighetslotterier!
I høst blir det igjen et felles lotteri for de tre menighetene i Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål og Bjoneroa har sitt eget lotteri. Tidligere år har oppslutningen
om begge lotteriene vært veldig bra og folk støtter opp
med kjøp av lodder og på gevinstfronten.

MENIGHETSRÅDENE

Menighetslotteriet i Bjoneroa
Lise Vestland melder om at de har møtt bare velvilje hos
de som er spurt om gevinster. De har fått inn mange fine
gevinster i år også, blant annet et lammeskinn, snippeduk
fra Grinaker, hjemmestrikkede votter, juletre, honning og
gavekort fra Joker Bjoneroa. Loddsalget starter 30. august
og salget pågår fram til trekningen 28. oktober.

Menighetslotteriet for Brandbu,
Gran/Tingelstad og Moen/Ål
Startskuddet gikk 6. september og salgsperioden går fram
vil 17. oktober. Trekningen for lotteriet skjer 18. oktober.
- Kanskje du allerede har kjøpt lodd, hvis ikke er det fortsatt mulig at du blir kontaktet i disse dager. Inntektene av
lotteriet går til ulike tiltak innen barne- og ungdomsarbeid.
Vi benytter anledningen til å takke de som har gitt gevinster – og i år er det hele 40 gevinster! En takk også til
de frivillige som selger lodd og til dere loddkjøpere som
støtter lotteriet, sier Grete F. Solheim, på vegne av menighetsrådene.

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

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

GRAN SPORT AS

BRANDBU

Tlf. 61 31 32 50

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Tlf. 61 33 49 00

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

Hadeland
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

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

Er du vår neste••
annonsør? •

Prosjektadministrasjon
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
• VAprosjektering
• Arealplanlegging
• Byggeledelse

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

EVA ØSTEN

Grafisk

formgiving

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Er du vår neste
annonsør?

FASTE AKTIVITETER

Ikkeno´ problem

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

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

BABYSANG
Vi arrangerer to babysangkurs i året.
HØST-2021: Oppstart 21. september
på Jaren Misjonshus. Vi møtes hver
HAGELAND JAREN
tirsdag kl. 11.00-12.30 over 8 uker.
Nordre Ålsveien
6, 2770
Jaren sang, musikk og beSosialt
samvær,
Tlf. 61 32 77 90
vegelser. Vi serverer kaffe/te, ta med
matpakke. Påmelding/info: Marianne
Sagbakken, tlf. 934 34 338/ms726@
kirken.no (mer info facebookgruppa
«Babysang Moen»).
BARNEKLUBBEN
I MOEN KIRKESTUE
Alle barn under skolealder må ha
med seg en voksen. Vi skal synge,
gratis utlodning med premier, høre
en bibelhistorie, ha det gøy og spise
et måltid sammen. Barneklubben er
annenhver torsdag kl. 18.00 – 19.30
catering og
selskapslokaler
i partallsuker.
HØST-2021: Oppstart
bergslia.com
9. september med 7 samlinger i høst
Tlf. 61 33fram
57 60/472
61 143 Mer info:
til 2. desember.
Marianne Sagbakken, tlf. 934 34 338/
ms726@kirken.no.

art o.l. Matservering. Kontakt: Lene
B. Rødningsby, tlf. 959 67 289/ Veronica C. Stokkvold- 917 64 090 (Gran
Frivilligsentral UNG).
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.
Misjonsforeninger:
Det norske misjonsselskap (NMS) –
Brandbu: Ingunn Sørensen, tlf.
916 24 058, Søndre Ål: Martha Vøien, tlf. 951 55 714, Tingelstad eldre
misjonsforening: Åshild Anmarkrud,
tlf. 909 89 720, Vassendmisjonen:
Anne Berit Holden, tlf. 922 36 168.

Alltid ferske bakervarer
på Jaren ogFORMIDDAGS-/ELDRETREFF
Gran!

Grymyr: Annenhver onsdag kl.
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud
Bø, tlf. 928 58 473.
Jaren misjonshus: Siste torsdag i
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Berit Holen
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472.
Moen bedehus: Første onsdag i
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv 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:
Martha Vøien, 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:
Alle er velkommen der det måtte
Velkommen til møter med sang, tale
REKLAMEMATERIELL
passe!
OG PROFILERING
BRANDBU BARNEKANTORI
og innsamling til prosjektaktiviteter.
Brandbu og 35,
Tingelstad
formidHadelandsbakeriet AS - Rådhusvegen
2770 Jaren
(Popkorn)
Kontaktperson: Åge Bjerke,
dagstreff
(tidl.
HADELANDSBAKERIET
Tlf.tilJaren:
32for
81skole38, Gran:
61 33 18
70,Brandbu
fax 61 og
32 Røyken90 37
Det er plass
flere i 61
koret
tlf. 922 86 091.
vik formiddagstreff): Siste onsdag i
Jaren 61 32 81
38, Gran
61
33 18 70
61 33 27 00
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
barn
i hele
Gran
kommune!
www.yellomedia.no
månedenPål
kl. 12.00
på Trivselshuset
SøndagsLIV, Jaren Misjonshus:
web:
Haugsbakken
Korøvelser
hverwww.hadelandsbakeriet.no
torsdag ettermiddag
i Brua. Mat, prat, utlodning, musikk,
Annenhver søndag kl. 16.30 (parkl. 17.30-19.00 i Nes Kirkestue.
ord til ettertanke. Kontakt:
tallsuker). Gudstjeneste for hele faKontakt: Marit Wesenberg,
Diakon Ruth Kari Sørumshagen,
milien. Eget opplegg for barna.
tlf. 995 87 373.
Storlinna 76, 2760 Brandu
tlf. 464 25 018.
Samlingen avsluttes med et måltid.
2711 Gran – Tlf. 613 28 613
Tlf. 61 33 51 50
• BRANDBU 61 33 58 80 • HØNEFOSS 32 12 66 64
Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613
BJONEROA-KORMIX
Onsdagstreffet
Bjoneroa:
På
Se Jaren misjonshus sin FB-side for
• GRAN 61 31 43 38 • JEVNAKER 61 31 43 38
Kontakt: Marit Wesenberg,
Eldresenteret annenhver onsdag kl.
mer info.
Døgnvakt ved dødsfall
tlf. 995 87 373.
11.00. Kontakt: Marta Marie JørgenKontakt: Ellinor T. Haldorsen,
Tlf. 61 33 27 00
sen tlf. 61 33 49 19 / 975 79 700.
tlf. 993 56 453.
HVILEPULS
Moen kirke kl. 19.00 med samling
med tid til ettertanke. Første onsdag
Tlf. 61 33 77 00
i måneden september-desember.
Allehelgensmessene
Fra oktober blir det suppe i KirkeErland Ekeberg
Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn
stua kl. 18.00. Kontakt:
Lørdag 6. november
Vakttelefon 61 33 20Diakon
30 (24t)Ruth Kari Sørumshagen,
Nikolaikirken kl. 16.00
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
tlf. 464 25 018.
Moen
kl. 16.00
www.jolstad.no
SAMTALER OG HJEMMEBESØK
Trenger du noen å snakke med?
Søndag 7. november
Diakonene i Gran tilbyr samtaler og
– Allehelgensdag
hjemmebesøk. Kontakt Ruth Kari tlf.
Tingelstad
kl. 11.00
464 25 018 eller Lene tlf: 959 67 289
Ål		
kl. 11.00
Nes
kl. 11.00
KREATIVT VERKSTED
Sørum
kl. 17.00
FOR UNGDOM
Grymyr
kl. 17.00
Noen søndager er mer travle enn andre søndager. 22. august var en slik dag for
Annenhver tirsdag kl. 15.00-18.00
prost Christofer Solbakken, organist Marit Wesenberg og kirketjener Ole Kristian
på Trivselshuset i Brua. Alder: 13-18
Sørli. I løpet av en lang dag med gudstjenester og dåp i St. Petri, og en avskjed
år. Aktiviteter: Strikke, male, lage
Foto: Inger S. Haug
for prostiprest Anne-Hilde i Grymyr kirke, var det godt med en velfortjent pause
armbånd, tegne, sy, interiør, street
i sola. (Foto: Knut Sterud.)

HADELANDSBAKERIET

Vika Rør A/S

Allehelgensdag

bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Den første søndagen i november blir
hvert år markert som Allehelgensdag. Som navnet tilsier, har dagen
sin opprinnelse i katolsk tradisjon
hvor kirkens helgener ble minnet på
særskilt vis. Denne tradisjonen har
blitt ført videre til å være en dag hvor
vi minnes alle døde som er gått bort
siste året. Hver høst får alle som står
igjen som pårørende, en invitasjon
til en enkel minnegudstjeneste hvor
det gis anledning til å tenne lys,
høre navnet nevnes og hvor alle blir
husket i bønn.
Av Elin Gravdal Øvrebotten
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– en gave til Kirkebladet!

Kirkekalender
Lørdag 18. september
Ål
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.
Tingelstad
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Håkegård.

Tirsdag 2. november
Ål
kl. 18.00 Gudstjeneste. Bøe.
Presentasjon av nye konfirmanter.

19. september – 17. søndag i treenighetstiden.
Luk 7, 11-17
Ål
kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.
Tingelstad
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Håkegård.

Lørdag 6. november
Nikolaikirken kl. 16.00 Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Moen
kl. 16.00 Allehelgensgudstjeneste. Bøe.

Lørdag 25. september
Grymyr
kl. 11.00 Konfirmasjon. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.
26. september – 18. søndag i treenighetstiden.
Matt 8, 5-13
Nes
kl. 11.00 Høsttakkefest. Magnus.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Grymyr
kl. 11.00 Konfirmasjon. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 Konfirmasjon. Bøe.
Lørdag 2. oktober
Nikolaikirken kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Håkegård.
Søndag 3. oktober – 19. søndag i treenighetstiden.
Joh 7, 14-17
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Nikolaikirken kl. 10.00, 12.00 og 14.00
Konfirmasjon. Håkegård.

Søndag 7. november – Allehelgensdag. Matt 5, 13-16
Tingelstad
kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste. Bøe.
Nes
kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste. Magnus.
Sørum
kl. 17.00 Allehelgensgudstjeneste. Magnus.
Grymyr
kl. 17.00 Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Søndag 14. november – 25. søndag i treenighetstiden.
Matt 14, 22-34
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Søndag 21. november – Domssøndag/Kristi kongedag.
Matt 25, 1-13
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Med fortsatt koronapandemi tar vi forbehold om at det kan
bli endringer i tråd med gjeldende smittevernregler.
Følg med på nettsiden vår www.kirken.no/gran, FB-side
og annonsering i avisa Hadeland.

Søndag 10. oktober – 20. søndag i treenighetstiden.
Mark 10, 2-9
Ål
kl. 11.00 Høsttakkefest. Bøe.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Søndag 17. oktober – 21. søndag i treenighetstiden.
Luk 16, 19-31
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Sørum
kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
50-årskonfirmanter og presentasjon av nye 		
konfirmanter.
Søndag 24. oktober – 22. søndag i treenighetstiden.
Joh 12, 35-36
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Søndag 31. oktober – Bots- og bønnedag. Luk 18, 9-14
Tingelstad
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Misjon og Tårnagenter.
Presentasjon av nye konfirmanter.

Søndag 29. august ble Nikolai Håkegård døpt i Nikolaikirken.
Her med de stolte foreldrene, Anastasia og prest Daniel med
Nikolai på armen. Nikolai har på dåpskjole, som er sydd og
gitt som gave fra Inger Mette L. Nymoen. (Privat foto).

INNLEVERINGSFRIST for annonser, artikler og kunngjøringer til neste utgave: 19. OKTOBER 2021
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