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ANDAKT

Her kommer dine arme små

Av Anne-Lise Mellum

Det var det året det var så bratt
Av Elin Gravdal Øvrebotten

Lyset som skinner i mørket

Forsidebilde: Julekrybbe utstilt i Mariakirken i koronatid.
Foto: Inger Stensrud Haug.

Menighetene i Gran/Tingelstad,
Moen/Ål, Brandbu, Bjoneroa

Norsk salmebok nr 36, 1. vers. Tekst: Hans Adolph Brorson. Melodi: J.A.P. Schultz  

er kommer dine arme små,
o Jesus, i din stall å gå.
Opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn.

H
Utallige småbarn har strukket hendene i været for å leie noen voksne når de begynte å gå rundt juletreet. 
Etter noen juletrefester kunne barna sangtekstene, og sang frimodig «Her kommer dine armer små» i 
stedet for .... «arme små». Men med økende alder forstod barna at arm er det samme som fattig og brukte 
teksten korrekt. Barn som vokser opp i dag, hører ofte julesanger som spilles på butikkene i førjulstiden. 
Språklig er mange av de kjære julesangene vanskelige å fatte. Derfor ble «Her kommer dine arme små, 
o Jesus i din stall å gå» i Norsk salmebok 1985 endret til:
Her kommer, Jesus dine små
og vil til deg i stallen gå...
Men med moderniseringen forsvant noe av særpreget med sangen, og i dagens salmebok er den til-
bakeført til den gamle teksten. Kanskje den skulle få være opprinnelig fordi den bærer i seg så sterke 
tradisjoner fra vår kristne kulturarv. 
Teksten til «Her kommer dine arme små» er skrevet av Hans Adolph Brorson i 1732, og melodien av 
Johann Abraham Peter Schultz i 1786. I begynnelsen ble salmen brukt til alle årstider, men det ble etter 
hvert en tradisjon å bruke den i julen. Julebudskapet er da også sentralt. Vi mennesker, fattige i oss selv, 
kan søke Jesusbarnet i krybben og ane Guds nærvær.   

Året 2022 er snart historie. Dessverre 
vil dette året bli husket som et usikkert 
og smertefullt år for menneskeheten. 
Krig, energikrise, bensinpriser, rente-
økning, dyrere mat – ikke noe av dette 
er det vi ønsket oss sist nyttår. Kanskje 
er det godt at vi ikke vet hva et nytt år 
vil bringe.

Tenk om …. ja, det er mye vi kan 
ønske oss for 2023, at krigen tar slutt, 
ikke bare i Ukraina, men i Etiopia og 
Syria, at kvinnene i Iran kan få be-
stemme over egne liv, at sultne barn 
i Somalia kan få mat, at demokratiet 
får feste grepet igjen i USA, at livet 
skal oppleves godt for ungdommer 
som sliter, at dyra som trues av utryd-
ding får leve, at havet igjen kan bli litt 
kaldere og at snøen skal komme og gi 
vinterglede. Lista kan bli lang og gjør 
at man kan overmannes av mismot. 

Heldigvis finnes det mennesker 
som tør å stå opp og med eget liv som 
innsats, gjør alt for at verden skal bli et 
bedre sted å leve. Vi andre kan kanskje 
bidra med pengestøtte, nabohjelp til 
flyktninger, litt mindre sløsing og foru-
rensning. Samtidig skal vi holde fast i 

takknemligheten for at vi lever et sted 
som fremdeles oppleves som trygt og 
velordnet. 

Men noe vet vi med sikkerhet vil 
skje i 2023. Livene våre og samfun-
net fortsetter ufortrødent. 2022 har 
vært frivillighetens år. Mange av oss 
drar nytte av at det finnes mennesker 
som stiller opp og gir av seg selv for å 
bidra inn i fellesskapet. Kommende år 
er valgår. Mange takker ja til å stå på 
lister i kommunevalg, en ekstra klapp 
for dem! Og parallelt med dette valget, 
skal det velges nye menighetsråd. Det 
har ikke pleid å være kø for å komme 
inn på listene her, men herved utfor-
dres og oppmuntres alle til å vurdere 
om det hadde vært noe for dem. Et 
mangfoldig og interessant verv for en 
fireårs-periode! Det er bare å være 
frimodig, ta kontakt med kirkekontor, 
eller svar ja når du får en forespørsel.

Så skal vi få avslutte 2022 med å 
feire jul, en høytid som proklamerer 
fred på jord – det er lov å leve i håpet! 
Kirkebladet ønsker alle lesere ei god 
adventstid og velsignet jul, og ikke 
minst et godt nytt år når det kommer!

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

Vipps 558053

Hva slags kirke vil du ha?
Nå kan du være med å påvirke!

I 2023 skal vi velge nye menighetsråd 
og nytt bispedømmeråd. Som medlem 
i rådet kan du ha stor innflytelse på de 
lokale oppgavene og utfordringene i 
kirka di.

Menighetsrådet leder kirka der du bor. 
I Gran har vi fire aktive menighetsråd; 
Bjoneroa, Brandbu, Moen/Ål og Gran/
Tingelstad. Oppgavene er veldig 
varierte innen tema som miljø og 
rettferdighet, musikk og gudstjeneste, 
barne- og ungdomsarbeid, juss og 
forvaltning osv. 

Gjennom arbeidet i rådet kan du 

bruke talentet ditt, bli kjent i nærmiljøet, 
legge til rette for kirka som kulturarena 
eller møteplass for barn og unge. Mu-
lighetene er mange.

Still til valg, eller oppfordre noen du 
kjenner til å stille.

Ta kontakt med menighetskontoret 
innen 1. februar.

Du leser mer om kirkevalget her: 
www.kirken.no/valg

Valgurne for kirkevalget. (Kirkerådet). 

Første søndag i advent, 27. november, går vi inn i et nytt 
kirkeår. «Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens 
nye år», heter det i Svein Ellingsens salme. For på våre 
breddegrader starter vi vårt nye kirkeår mens mørketiden 
går mot sitt mørkeste. 

Og året starter med advent:  Adventus Domini - Herrens 
komme. 

Adventstiden er forventningens tid. Lysende julestjerner 
og adventsstaker får plass i vinduskarmer, til glede for folk 
ute og inne. Det bakes, lages julemat og julepynt. Nye ge-
nerasjoner lærer gamle tradisjoner å kjenne. 

Men ikke alle gleder seg til jul. For noen av oss gjenspei-
ler mørketiden hvordan vi har det i eget liv. Det kan handle 
om sorg og savn, om sykdom, ensomhet, om vanskelige 
relasjoner. Men også om praktiske bekymringer: hvordan få 
pengene til å strekke til denne julen? For noen kan mørke-
tiden kjennes bare mørk. Og julen er kanskje noe vi gruer 
oss til, noen døgn det gjelder å komme seg gjennom. Hvem 
som gleder seg, og hvem som gruer seg, kan variere etter 
hvor vi er i livet, hva som har rammet oss. 

Men juleevangeliets budskap om håp gjelder oss alle. 
«Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år – 
og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent». 
Julens mysterium er at Gud ble menneske, for at vi skal 
kunne gripe hans kjærlige nærvær midt iblant oss. 

Dette vidunderlige er egentlig med oss hele kirkeåret. Vi 
har fått adventstiden til å forsøke å ta det innover oss, og 
julen til å glede oss. For hvert lys som tennes i adventskran-

sen, vokser lyset i styrke - frem til Jesusbarnet fødes av 
Maria og legges i krybben, i stallen i Betlehem. Som lyset 
som skinner i mørket for oss alle. 

I mørket ved vår side står 
han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om
at Jesus, lysets Herre, kom. 

Velsignet advent!
Therese Wagle Bazard,

Sokneprest i Gran/Tingelstad

Rekonstruksjon av alterfrontalet i gamle Tingelstad, St Petri 
(Foto Mårten Teigen,)
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O, JUL MED DIN GLEDE O, JUL MED DIN GLEDE

En ting som er felles for alle mennes-
ker er at vi har minner. Ikke de samme 
minnene, noen har overvekt av gode 
minner, mens andre kan streve med alt 
for mange vonde minner. Minner kan 
være en lyd, en lukt, en stemning, en 
sang. Et gammelt menneske kan min-
nes en barndom fra en helt annen tid, 
mens en femåring kan huske fjorårets 
jul som god og spennende. Minner er 
uten alder og vi bærer de med oss 
gjennom hele livet.

Advent og jul bærer i seg en meng-
de tradisjon, noe er nedarvet gjennom 
århundrer, mens andre har endret seg 
og nye kommer til. Det kan synes som 
sang og musikk er minner som sitter 
aller best fast. Den dagen hukommel-
sen svikter og mye i personen er tapt, 
kan en sang eller musikkstykke være 
det som hentes opp av lageret med 
minner. Derfor kan det være spen-
nende å dvele litt ved julesangene og 
tradisjonen rundt disse.       

Ti gleder seg – je´ rusla hjem
Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten

Julesanger som lager gode 
og rare bilder!         Tekst: Marit Wesenberg 

Første julesang etter englesangen 
på gjetermarkene
For veldig mange år siden var det 
store diskusjoner om Jesus virkelig var 
Gud. Biskop Aurelius Ambrosius skrev 
i siste halvdel av 300-tallet en salme 
som nok er den første julesangen: 
«Folkefrelsar til oss kom». Det ble etter 
hvert slått fast at Jesus er både Gud 
og mann, og i tillegg ble jomfru Maria 
erklært som Guds mor. Den vakre 
julesangen «Det hev ei rose sprunge», 
er opprinnelig en Maria-vise med over 
20 vers. Men, i løpet av reformasjonen, 
ble den omskrevet til en Jesus-vise, 
som sammenligner Jesu fødsel med 
en blomstrende rose midt i den kalde 
vinter! 

Julevandring med og uten tre
I middelalderen oppsto det julespill 
i kirkene med sanger både på latin 
og på morsmålet. «Et barn er født i 
Betlehem» er en av sangene i jule-
spillet. Sangene ble sunget i vek-
selsang mellom prestene, koret og 
menigheten. «Halleluja, halleluja!»  
«Jeg synger julekvad» er fra 1300-tal-
let. Den julesangen ble skrevet på 
latin og på folkespråket – i en god 
blanding. Denne formen for poesi ble 
kalt maccaronisk. Julesangen har en 
fantastisk melodi som kan få oss til å 
se alle englene som flyr syngende og 
dansende omkring mellom hvite skyer!

Christmas Carols
Ved det franske hoffet på 1200-tallet, 
danset de mens de sang julesanger. 
Sangdansene ble kalt Carole. Skikken 
vandret videre til England. Der kalte de 
det Carols. Disse sang-dansene ble 
etter hvert brukt til prosesjoner. I Eng-
land gikk husets tjenere fra rom til rom 
mens de sang Carols. Denne skikken 
eksisterer fremdeles, men nå er det ko-
rene som går rundt i bygda og synger 
sine julesanger i lyset fra gatelyktene.  
Da juletreet ble tatt i bruk, fortsatte 
sangdansene rundt treet. Juletreet, 
med alle sine symboler, har fått egne 
sanger. Teksten til «Du grønne, gli-
trende tre, god dag» sto første gang 
på trykk i barneboken «Peters jul». 
Denne boken, full av Johan Krohns 
vakre vers, kom ut i 1866.

Gustava Kielland og juletreet
Sangen rundt juletreet kunne være 
både høytidelig og lekende. Gustava 
Kielland, prestekone og nibarnsmor 
levde på 1800-tallet. Hun elsket julen 
og skrev dikt, og hun oversatte den 
svenske julesangen om Enerbærbus-
ken til norsk. Så danset hun og barna 
sangen rundt enerbærbusken ute i 
hagen, før de gikk til gudstjenesten. 
Gustava hadde en bror i Danmark som 
hadde opplevd noe vidunderlig, noe 
hun ville at hennes barn også skulle få 
oppleve. Julekvelden 1840 åpnet hun 
dørene til storstua, og som de første 

barna i Norge fikk de se et pyntet jule-
tre! Hun ønsket at alle skulle få oppleve 
julen med barnlig lyst og skrev teksten 
til «O jul med din glede», og hun brakte 
leken inn i juletregangen. Jeg tror vi er 
mange som husker hvordan det ble 
et høydepunkt på juletrefesten, når vi 
skulle synge denne julesangen: «Vi 
klapper i hendene, vi synger og vi ler. 
Så glad er vi, så glad er vi. Vi svinger 
oss i kretsen og neier og bukker.» 
Melodien til «O jul med din glede» 
har nok Gustava hentet fra en svensk 
midtsommersang.

Salmeglede
Marie Wexelsen vokste opp på Øvre 
Sukkestad på Toten. På selve julaften 
diktet hun ni vers: «Jeg er så glad hver 
julekveld». I 1859 sto versene, som 
ble kalt Barnets Julesang, helt først 
i en barnebok. Peder Knutsen, som 
var organist i Ålesund, laget melodien.
Vi fikk ny salmebok i 2013 og NRK 
sendte programmet «Salmeboken 
minutt for minutt» hvor alle de 899 
salmene ble sunget. Også i kirkene i 
Gran har vi sunget oss gjennom utal-
lige salmekvelder, for å presentere 
salmeskattene. Jeg tenker at julaften 
og juletrefestene med juletregang, er 
som en salmekveld. Vi går rundt og 
rundt, mens vi synger vers etter vers 
av alle julesangene. Når vi har sunget 
ut hele julesangheftet – da kan nissen 
komme!

Småjenter på juletrefest i 1993 på Grymyr skole. (Foto: Avisa Hadeland). 
Marit Wesenberg har tatt vare på flere av de gamle julesangheftene fra sin egen barndom.

Hvorfor blir vi så glad når vi hører 
julesangene? Mange av de har tek-
ster det er vanskelig å forstå, om 
engledansen i stjerneglansen, om 

hjertet som vanker, om armer små 
som kommer, om hun som satt i 
lønn, om noen som kute tel og frå, 
om snille stjerner, engler som daler 
ned i skjul, kloppetiklopp, og drøm-
men om en hvit jul. 

Vi synger de samme sangene om 
igjen, år etter år, og vi trenger ikke 
forstå alle de rare tekstene. Vi kan 
rett og slett bare ta imot stemningen 
som lager gode bilder inne i oss, -bil-
der som ikke kan forklares med ord. 
Julesangene vekker gode minner om 
at «nå har vi vaska golvet, og vi har 
børi ved, og vi har sett opp fuggelband 
og vi har pynta tre. Nå sett vi øss og 
hvile …». Visste dere forresten at det 
var Nes kirke i Røykenvik som første 
kirke i Norge, som tok i bruk Jule-
kveldsvisa i 1951! Presten i Brandbu 
syntes det var så godt skrevet, at han 
ønsket å bruke visa i juleprekenen sin. 
De fleste julesangene har et hyggelig 
budskap. De handler om et lite barn, 
om en ny tid, om Gud som kom til oss 
uten engang å kreve et rent hus. Og 
vi kan fylles med julegleden.

Marit Wesenberg spiller på juletrefest. (Foto: Inger S. Haug)
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ADVENT OG JUL I GRANADVENT OG JUL I GRAN

Onsdag 21. des. kl. 18.00 og  
kl. 20.00: Julekonserter i Ål kirke - 
«Lys i desember» med Ulrik William 
Græsli & Natalie Grøndahl Tangen 
og med Thomas Gunnari Røtting på 
piano. 

Onsdag 21. des. kl. 19.30: Konsert 
i Moen kirke med julemusikk, Moen 
Musikkforening (gratis inngang). 

Fredag 23. des. kl. 23.00:  Konsert 
i Tingelstad kirke med Jaren Horn-
musikkforening med solist Bernt Ola 
Volungholen. https://billett.no/jaren-
hornmusikkforening/midnsattskon-
sertlillejulaften

Tirsdag 27. des./3. juledag  
kl. 19.30: 
Julekonsert i Nikolaikirken med 
mannskoret KK.

Advents- og juletida er kirkens kulturelle høysesong, og for Kirken i Gran er det ikke noe unntak. 
 Og uten strenge restriksjoner kan alle som har lyst og anledning ta del i en masse flotte tilbud  

nå framover! 
I ukene framover går det slag i slag med konserter og andre julepregede arrangementer i tillegg til 

gudstjenestene. Blant mye annet får skolene tilbud om et spennende julespill i Søsterkirkene  
og mange av konsertene er kjære tradisjoner med lang fartstid. 

Velkommen!

Følg med på annonsering og nettsiden/FB-sida til Kirken i Gran for mer info  
om arrangementer og billettsalg. 

NOVEMBER 
Torsdag 17. nov. kl. 19.00: «Kvelds-
timen rundt flygelet» i Tingelstad 
kirke med Jan Gunnar Sørbø, flygel. 
Musikk av Johan Sebastian Bach. 
Arr. Kirken i Gran (bill. v/inngang). 

Mandag 21. nov. kl. 19.00: Hade-
land Kirkeakademi med Allsangkveld 
i Tingelstad kirke. Vi «øver» på julens 
gamle og nye sanger.

Onsdag 23. nov. kl. 13.30: Orgelre-
sitasjon i Nikolaikirken med Natalia 
Medvedeva på orgel og Kristina Du-
reiko på fiolin (gratis inngang). 

Lørdag 26. – søndag 27. nov.  
kl. 12.00-16.00: Søsterkirkene er 
åpne i forbindelse med Julemarked 
på Granavollen. 

Lørdag 26. nov. kl. 12.00 og 14.00: 
Konserter i Nikolaikirken med St. 
Hallvard-guttene (bill. v/inngang og 
ticketmaster.no). 

Søndag 27. nov. kl. 11.00 Sang-
gudstjeneste på 1. søndag i advent i 
Nikolaikirken. 

Søndag 27. nov. kl. 13.00: Konsert i 
Nikolaikirken med St. Hallvard-gutte-
ne (bill. v/inngang og ticketmaster.no).  

Søndag 27. nov. kl. 14.00: Julespil-
let «Nikolas fra Patara» i Søsterkir-
kene ved Marthe S. Skeie og Kari R. 
Alm. Passer for små og store! (Se 
egen annonse på side 7.) 

DESEMBER 
Torsdag 1. des. kl. 18.00 og kl. 
20.00: Konserter i Tingelstad kirke 
med elever fra musikklinja på Hade-
land videregående skole.

Lørdag 3. des kl. 10.00-14.00: Jule-
messe på Lidskjalv i regi av Det Nor-
ske Misjonsselskap. 

Lørdag 3. des. kl. 15.00: «Ettermid-
dagstimen rundt flygelet» i Tingel-
stad kirke med Mirjam Helene og 
Anders Kringen-Torberntsson. Fire 
hender samtidig på ett flygel. Arr. Kir-
ken i Gran (bill. v/inngang).

Ondag 7. des. kl. 19.00: Hvilepuls i 
Moen kirke – enkel samling i kirken. 
Suppe i kirkestua kl. 18.00 for de 
som ønsker det. Arr. Kirken i Gran. 

Onsdag 7. des. kl. 19.30: Jule- 
konsert i Mariakirken med Caldera,  
(bill. forhåndssalg hoolpa.no og  
v/inngang). 

Julespill i Søsterkirkene 
Nikolas fra Patara

Før jul inviteres alle 
kommunens barne-
skoler til et drama-
opplegg i Søster-
kirkene for å lære 
om den aller første 
julenissen, St. Ni-
kolas. Barna skal få 
bli med på en reise 
tilbake i tid og sted; 
til byen Patara på 
200-tallet og bli kjent 
med Nikolas som 
liten gutt, og senere 
som biskop. 

Ved bruk av skue-
spill, samtaler og 
oppgaver vil barna 
lære om hva som 
inspirerte Nikolas til 
å begynne å hjelpe 
andre og få de selv 
til å reflektere rundt gaver og takknemlighet. 

Opplegget er basert på Ivar Skippervolds historie «Nikolas fra Patara» 
og har som mål å lære barna om opphavet til deler av julenisse- og 
gavetradisjonen vår. Ved selv å bli en del av historien blir barna kjent 
med opphavet til julenissen og gavetradisjonen! 

Marthe S. Skeie vil framføre opplegget sammen med Kari Røken 
Alm, også under julemarkedet på Granavollen, søndag 27. no-
vember kl. 14.00 i Søsterkirkene (varer ca. 1 time/gratis inngang). 
Velkommen til små og store barn til å hjelpe til med å løse Nikolas 
sitt store problem! 

Lørdag 17. des kl. 18.00: Adventskon-
sert i Nikolaikirken med KVAD 
(bill. v/inngang).

«Kyrkja» – adventskonsert i Nikolaikirken

Søndag 11. des. kl. 18.00 blir det konsert med 
Carl Petter Opsahl, en av Norges mest allsidige  
og profilerte klarinettister, i Nikolaikirken.

Stemningsfull musikk til meditasjon og etter- 
tanke i en hektisk førjulstid, fra det nye albumet 
«Kyrkja», der Opsahl henter inspirasjon fra sitt 
mangeårige arbeid som gateprest i Kirkens  
Bymisjon. 

Konsert til inntekt for Kirkens bymisjon. Konserten 
arrangeres i samarbeid med Gran/Tingelstad  
menighet (bill. kr 100 v/inngang, alle under 18 år 
gratis adgang).

Foto: Anita NordbøFoto: Anita Nordbø

Hva skjer i adventstid og juletid?

Søndag 11. des. kl. 18.00: Advents-
konsert i Moen kirke med Jaren 
Sanglag og Brandbu bygdekor (gra-
tis inngang).

Søndag 11. des. kl. 18.00: «Kyrkja» 
– adventskonsert i Nikolaikirken med 
Carl Petter Opsahl (se egen annon-
se på side 7). 

Tirsdag 13. des. kl. 18.00: Elevkon-
sert i Tingelstad kirke med Hadeland 
kulturskole.

Fredag 16. des. kl. 18.00: Konsert i 
Tingelstad kirke med Brandbu skole-
korps.

Søndag 18. des. kl. 18.00: Konsert i 
Grymyr kirke med Vestre Gran Blan-
dede Kor (gratis inngang).

Søndag 18. des. kl. 19.00: «Førjuls-
konsert» i Ål kirke med Synne Av-
tjærn, Lars Ramberg, Kristian Egge, 
Christian Larsen og Margrethe Dahl, 
tidligere elever fra musikklinjen på 
Hadeland Vgs, samt sin gamle lærer; 
Thomas Sanger (gratis inngang). 

Mandag 19. des. kl. 19.00: Konsert 
i Grymyr kirke med Gran jente- og 
guttekorps.

Fredag 9. des. kl. 18.00: 
«Jul i Norge», Trivselshuset i 
Brandbu. Alle ønskes velkommen 
til fest med tradisjonell norsk jule-
feiring med julemat – pinnekjøtt 
og risengrynsgrøt, kaffe og kaker. 
Gang rundt juletreet, utlodning,  
julesang og kanskje kommer 
julenissen med poser til barna! 

Påmelding innen 30. november til: 
Gran Frivilligsentral v/Øyvind, 
tlf. 975 51 482, e-post:
post@gran.frivilligsentral.no
eller til diakon Lene, 
tlf. 959 67 289, e-post: 
lb853@kirken.no 

Arrangører: 
Gran Frivilligsentral, 
Brandbu Bygdekvinnelag 
og Kirken i Gran 
v/Diakoni

Den tradisjonsrike Julekvelds-
middagen i Moen kirkestue blir 
det ikke rom for i år pga. skifte 
i mannskap på kirkekontoret, 
men vi har ønske og vil arbeide 
for at tradisjonen videreføres i 
2023. 
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ET KIRKEKONTOR I ENDRING ET KIRKEKONTOR I ENDRING

En arbeidsplass av en viss 
størrelse vil alltid være et sted 
hvor det tidvis skjer endrin-
ger. Så også på kirkekontoret 
i Gran. Og vi er nå inne i en 
periode hvor mange har kom-
met og mange har gått eller 
planlegger å gå. Dessverre har 
menigheten opplevd at orga-
nisten og musikeren Iver Olav 
Erstad gikk bort etter noen tids 
sykdom og etterlater seg et 
tomrom både på arbeidsplas-
sen og i sitt aktive liv ellers. 
Ellers er vi glade for å ha fått 
Therese Wagle Bazard på plass 
som prest i Gran/Tingelstad og 
på nyåret vil Moen/Ål kunne ta 
imot Anne Jørstad som sokne-
prest. Prostestillingen er inne 
i en prosess med utlysning og 
søknadsfrist i disse dager og 
vil forhåpentligvis gi en prost 
på plass i løpet av vinteren. 

Dermed er det sokneprest Dagfinn 
Magnus i Brandbu og Sørum som er 
veteranen i presteteamet, men også 
han melder at han ved runding av 70 
år i februar, vil gå over i pensjonistenes 
rekker. Det samme gjør også vår habile 
diakon Ruth Kari Sørumshagen etter å 
ha tjent menigheten som diakon i 19 år.

Ruth Kari  
– diakonen som kom hjem
Først Ruth Kari: hvorfor diakon og 
hvorfor Gran? Med et smil forteller hun 
at Gran var et helt naturlig valg. Etter 
26 år med adresse i alt fra Halden, 
Drammen, Bangladesh, Mali og Oslo, 
valgte hun å flytte tilbake til barndoms-
hjemmet i Moen. Huset var blitt tomt 
etter at mor Ruth flyttet på sykehjem 
og menigheten var på utkikk etter ny 
diakon, så alt lå til rette for å flytte på 
seg. Med på lasset var finnmarkingen 
Jan Oleif Henriksen og etter hvert ble 
det også plass til en hund.

I de 26 årene hjemmefra var stu-
dier og arbeid som førskolelærer 
tilbakelagt, etter hvert også Bibel-og 
misjonsskole og arbeid som ung-
domssekretær for Santalmisjonen i 

Drammen. Lærerjobb for norske barn 
i Bangladesh, diakonutdannelse med 
praksis i Mali og videre arbeid som 
diakon i Grønland menighet i Oslo, 
ble det også. Og når man i tillegg er 
utstyrt med et sterkt omsorgsgen, så 
var det ingen tvil om solid kompetanse 
for diakonjobb i Gran.

Kjinner lynnet tæ` folk
Så i august 2003 tok Ruth Kari fatt på 
jobben. Som diakon er kontakt med 
folk i alle aldre den viktigste biten. Og 
hun ble godt mottatt. Det er absolutt fint 
med «ei som kjinner lynnet tæ` folk» 
var noe hun fikk høre da hun tok fatt.

Og det er nok å fylle dagene med. Vi 
kan nevne i fleng: babysang, samlinger 
for 6-åringer, «Lys våken» for 11-årin-
ger. Fra Oslo var hun godt kjent med 
arbeid blant innvandrere og her i Gran 
satte hun i gang en nettverksgruppe 
for innvandrere og frivillige i Kirkestua 
i Moen. Det ble et viktig møtested 
med matlaging, håndarbeid, hygge 
og norskopplæring. Dette utviklet seg 

videre til Hvilepuls, en enkel månedlig 
samling i Moen kirke med tid til reflek-
sjon, sang og fellesskap. 

Ruth Kari presiserer at hun har hatt 
mange gode samarbeidspartnere, 
både enkeltpersoner og offentlige in-
stanser. Spesielt nevner hun frivillige 
besøkere som går med hilsen til alle 
jubilanter fra 80 år og oppover, samt 
de som bidrar med sang og musikk 
på Hvilepustsamlingene. Sammen 
med frivilligsentralen har hun stått i 
bresjen for midtsommerfest og julefest. 
Her har nye landsmenn vært spesielt 
velkomne. De aller fleste av oss hegner 
om julekvelden og egen familie denne 
dagen i året, men egen bursdag på 
nettopp julaften og jul med storfami-
lien, har mange ganger blitt satt til side 
for å legge til rette for feiring i Kirkestua 
sammen med folk som ellers ville vært 
uten fellesskap en slik kveld.

Som poteten – brukendes til alt
Og videre nevner vi vaffeltreff i Brua 
gjerne med opplevelsesturer utendørs 

Ruth Kari og Dagfinn takker av
Anne-Lise Mellum og Elin Gravdal Øvrebotten

Dagfinn 
– soknepresten ved Randsfjorden
Som den tidligere sjømannsprest han 
er, kom Dagfinn Magnus seilende inn 
som vikarprest i Brandbu og Bjoneroa 
i 2016. Etter hvert ankret han opp i fast 
jobb samme sted og kan nå se tilbake 
på drøye seks år som «landsbyprest» 
i Gran. Han har valgt å avslutte en 
mangslungen karriere i kirkens tje-
neste ved fylte 70 år og er godt fornøyd 
med at det ble nettopp i Gran han kan 
sette punktum.

Han kan se tilbake på mange år i 
Tromsø i ulike stillinger, sjømannsprest 
i New Orleans med jazz og oversvøm-
melser, vikartjeneste i Oslo før han 
altså havnet i Brandbu og i bolig med 
utsikt til Randsfjorden. 

Han forteller om mange gode møter 
med folk i glede og sorg. Som prest 
er det viktig å kunne møte folk i nett-
opp sorgen, og for Dagfinn og kona 
Jeanette har sorgen satt sine spor 
i eget liv. Ragnhild, deres eldste av 
tre barn, falt plutselig død om for 13 
år siden. Hun var nettopp blitt mor og 
sto i startgropen av et voksenliv med 
familie og yrkeskarriere. Et hardt slag 
for foreldrene som satt på andre siden 
av Atlanteren, og et stort savn som de 
lever med hver eneste dag. For Dag-
finn ble troen og arbeidet som prest 
en god hjelp, samt familie og venner 
har vist at livet kan leves godt i håp og 
kjærlighet.

Mye av tiden her i Gran har blitt pre-
get av korona og stengte dører. Det har 
vært krevende å stå i dette, men kirken 
har arbeidet hardt for å samle mennes-
ker i alle livets skifter. Spesielt vil han 
savne konfirmantene, og det har vært 
viktig for ham å fortelle at tro, håp og 

kjærlighet er verdier som verden aldri 
får nok av – Gud har ikke gitt oss opp 
og vi skal ikke gi opp hverandre. 

Nå lokker pensjonistlivet – det får 
jeg ta som det kommer, tenker Dagfinn 
høyt på sitt klingende bergensmål. Alt 
er avhengig av humør og helse og fore-
løpig blir vi boende her på Rækstad så 
lenge Jeanette er i arbeid som lege i 
ansvarsfull stilling ved Det medisinske 
fakultet i Oslo. I Valdres står en eien-
dom med flere hus som krever sitt og 

med barnebarn i Tromsø og Sveits er 
det ingen problem å fylle tiden. Lesing 
er god avkobling og så er det også 
greit å kunne si ja eller nei når det blir 
etterspørsel etter et innhopp når pre-
stekabalen skal legges i menighetene 
våre. Avslutningsvis takker han for 
gode år på Gran og han ønsker Guds 
velsignelse over bygda og folket her.

Det blir avskjedsgudstjeneste for 
Dagfinn i Sørum kirke 4. desember og 
i Nes kirke 8. januar. 

Ruth Kari i tjeneste i Nes kirke under Fasteaksjonen 2021. 

i tillegg, og jevnlige besøk på alle 
institusjonene for eldre i kommunen. 
Her er gitaren en kjekk medhjelper 
som også er med på eldretreff når det 
dras i gang. Hun bruker også tid på 
hjemmebesøk, mange eldre opplever 
å bli sittende mye alene og et besøk 
av diakonen er kjærkomment. Og når 
dette ikke er nok, er det godt å ha en 
diakon som også kan steppe inn ved 
gudstjenester eller begravelser når det 
skulle være behov for det.

Midt i alle disse aktivitetene, har Jan 
vært en god støttespiller med suppe-
koking og praktisk arbeid, men også 
med gode innspill og moralsk støtte i 
opp- og nedturer.

Hun kan se tilbake på et rikt arbeids-
liv, etter hvert har en del av arbeids-
oppgavene blitt overtatt av andre, egen 
trosopplærer med ansvar for arbeid 
med barn og unge har kommet til og 
hun har en god kollega i diakon Lene 
som vet å videreføre godt arbeid. Men 
for Ruth Kari har det hele tiden vært 
det enkelte menneske hun har møtt i 
jobben, som har vært det viktigste. Hun 
beskriver selv diakoni som kirkens om-
sorgsarbeid og dette har gjennomsyret 
hele hennes arbeidshverdag. Selv om 
mennesker er ulike og lever forskjellige 
liv, så har alle behov for å bli sett og 
ivaretatt på et eller annet vis! 

Så når hun runder 65 år på selve 

julaften, velger hun pensjonistlivet 
videre. Da skal klokka legges til sides 
og det blir tid til familie, slekt og venner. 
Og er du på tur i Moen er det svært 
sannsynlig å treffe på Ruth Kari, Jan 
og bikkja Clypso. Skiløypene på Lygna 
får heller ikke ligge i fred for vinter-
glade Ruth Kari. Hytta ved Halden vil 
bli enda mer brukt og engasjementet 
i menighetsarbeidet vil ikke bli borte. 
Bedre enn noen vet hun at det fortsatt 
vil være behov for frivillig innsats. Takk 
for lang og trofast tjeneste og lykke til 
med pensjonisttilværelsen!

Det blir en avskjedsmarkering for 
Ruth Kari i Moen kirke 11. desember.

Dagfinn under utegudstjeneste i Nes i 15 kuldegrader, februar 2021.
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Vi har allerede rukket å bli litt kjent 
med Gran/Tingelstads nye sokneprest, 
Therese Wagle Bazard. Noen har kan-
skje møtt henne på en gudstjeneste, 
og mange av oss har lest om hennes 
omflakkende liv og arbeid innen uten-
rikstjenesten før hun ble ordinert til 
prest. Hvordan feiret hun og familien 
advent og jul ute i den store verden? 
Vi stakk innom prestekontoret og tok 
en liten prat. 

– Vi flyttet mye, men jule- og ad-
ventspynten var den samme, forteller 
Therese, som tror gjenkjennelse er 
viktig for barn, ikke minst når man 
flytter på seg. Hun og mannen bodde 
i India da de to barna var små, og 
kjente på behovet for å innføre tradi-
sjoner da barna ble store nok. Og hva 
gjorde de? De importerte selvfølgelig 
en julekrybbe fra Gjøvik! En vakker 
julekrybbe med store, fine trefigurer.

– Krybben setter vi opp til advent, 
forklarer Therese. 

– Mine barn er veldig glad i det. Det 
er stas å hente frem de gamle figurene 
og bestemme hvor hver enkelt skal stå. 
Vi setter hyrdene på plass, men kryb-
ben er tom enn så lenge. Vismennene 
plasseres litt godt i utkanten – de skal 
nemlig vandre litt hver dag, og kommer 
ikke frem til jesusbarnet før helligtre-
kongersdagen, 6. januar! 

Et stykke ut i advent kommer lucia-
dagen, og da hadde også familien sine 
faste ritualer.

– Sønnen vår er født 13. desember, 
så han fikk alltid lussekatter på senga.

Hun forteller at han også tok med 
noen og delte ut i klassen, noe som 
ble oppfattet som litt eksotisk og skan-
dinavisk.

– Adventstiden er forberedelse, men 
den har også sine egne tradisjoner, 
understreker Therese, som er opptatt 
av at gleden blir ekstra stor om vi kla-
rer å skille mellom advent og jul, og at 
det å følge kirkeåret og ritualene kan 

gi barn en trygg ramme og gledelig 
gjenkjennelse.

– Hvis man skiller mellom hverdag 
og fest kan man skape magiske øye-
blikk for barna.

GRAN/TINGELSTADBRANDBU OG BJONEROA

Det var Sygni Rüsing Haugestøl som 
kapret denne samfunnsengasjerte 
karen, Arne Haugestøl, og fikk han til 
bygda vår i 1977. Begge to har bidratt 
i menigheten i flere tiår og gjort en 
fantastisk innsats. Arne omtales blant 
annet som den syklende loddselgeren, 
og vi er svært takknemlige for alle lod-
dene han har solgt i mange, mange år 
for menigheten. Arne stiller alltid opp 
og selger ut bok etter bok. I mange år 
var han med i lotterikomiteen også.

– Hva tror du er årsaken til at så 
mange vil støtte opp om menighets-
lotteriet?

– Kirken betyr mye for mange og 
flere verdsetter et besøk. Alle har bruk 
for kirken, ihvertfall svært mange i 
forbindelse med dåp, konfirmasjon, 
bryllup og begravelse. Viktige øyeblikk i 
menneskers liv. Her kan vi feire og her 
kan vi sørge og folk vil gjerne bidra, 
sier Arne. Kirkebyggene våre er vakre, 
en del av historien og identiteten vår, 
kanskje noen av de flotteste byggver-
kene vi har i bygda. Mange føler en 
stolthet og tilhørighet til kirkene våre 
og menigheten, tror Arne. 

Enkelte har han fast avtale med, 
de vil aller helst kjøpe lodd av´n Arne.

– Jeg synes det er meningsfullt og 
trivelig å selge lodd for menigheten, 
og det er jo hyggelig når folk venter 
på meg. Jeg blir tatt godt imot, og det 
er så mange koselige folk å ta en prat 
med. Treffer jeg ingen hjemme så tar 
jeg gjerne en tur til. Jeg kan riktignok 
ikke spise kaker alle steder, selv om 
jeg trimmer litt på turen, ler Arne.

Den første jobben Arne fikk i bygda 
var på prestekontoret, den gang 8 ti-
mer pr. uke. Da han søkte jobben fikk 

han høre at jobben ikke passet for en 
mann, den var for en husmor. Men fler-
tallet ønsket Arne, og jobben ble hans. 
Jobben passet fint i tillegg til å være 
husfar med tre barn. Nå trives han som 
pensjonist sammen med kona Sygni 
og så lenge helsa holder lover han å 
fortsette som den syklende loddselger. 
Det gir meg så mye, smiler Arne. Tusen 
takk til superselgeren!

Tekst og foto: Reidun Helmen og 
Bjørg Lomsdalen Næss

Den syklende loddselgeren

Gleden ved ritualene!            Tekst: Toralill Sjaavaag

Bildet er fra noen år tilbake på julaften 
med barna, Elias og Josephine, som 
leser juleevangeliet (fra den såkalte 
Olavsbibelen - en stor illustrert bibel 
med norsk kirkekunst). (Privat foto.) 

Gran/Tingelstad menighetsråd: Vipps 124082. Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no

Bjoneroa menighetsråd: Vipps 123793.  Leder Lise Marie Vestland · Tlf. 917 92 828 · Mail: li-vestl@hotmail.com
Brandbu menighetsråd: Vipps 124097.  Leder Tone Elisabeth Reidem · Tlf. 928 22 101 · Mail: tereidem@gmail.com

Den store 
lotteritrekningen!
Nå er vinnerne trukket, og gevinstene 
levert til de heldige. På bildet, fra Bjo-
neroa,  ses menighetsrådet i gang med 
trekningen som foregikk ved hjelp av 
en app. Hans Kristian poserer med 
en av hovedgevinstene! En stor takk 
til alle som har gitt gevinster og kjøpt 
lodd!!

Tekst og foto: Lise Vestland

Søndag 23. oktober var det tre årskull 
som markerte at det var 50 år siden 
de ble konfirmert i Nes kirke. De som 
ble konfirmert i 1970, 1971 og 1972 
var invitert til gudstjeneste i Nes kirke 
med samling i kirkestua etterpå.

Karin Bø som var prest i høytids-
gudstjenesten, hadde laget en fin 
ramme for markeringen av konfirman-
tene. Hvert enkelt årskull kom opp i 
koret og menigheten fikk se alle som 
hadde takket ja til å ta imot invitasjo-
nen fra Brandbu menighetsråd, også 
hadde Karin navneopprop på de som 
hadde møtt opp. 

Brandbu menighetsråd hadde 
pyntet, dekket bord og ordnet i stand 
i kirkestua. Her ble det servert rømme-
grøt med spekemat, og til kaffen kom 
det fram eplekake med is til. Maten 
var levert fra Hemlaga på Næs. Det 
var tydelig at konfirmantene koste seg 
sammen. Praten gikk jevnt. Det var 
noen som ikke hadde sett hverandre 

på lang tid. Gamle minner ble dratt 
fram og det ble oppdatert hvordan 
hver enkelt hadde det her og nå. Det 
var helt tydelig at dette ble en hygge-

lig opplevelse for de som møtte opp til 
markeringen!

Tekst og foto: Alvhild S. Myrdal

Markering av 50-årskonfirmanter i Nes kirke

Vi tar avskjed med Dagfinn prest

Den snille og folkelige presten vår skal 
pensjonere seg på nyåret, og vi plan-
legger avskjedsgudstjeneste for ham 
søndag 4. desember. Det blir utdeling 
av bøker til 4-, 5- og 6-åringer, konfir-
mantene deltar og det blir musikalske 

innslag ved Sverre Sørum. Gudstje-
nesten rundes av med taler, gaveov-
errekkelse, kaffe og marsipankake. 
Vi håper det blir en stemningsfull 
ettermiddag i den koselige førjulstida.

Tekst: Lise Vestland

På vegne av gullkonfirmantene 
fra 1970, 1971 og 1972  vil vi gi 
en stor takk til menighetsrådet i 
Brandbu sokn for at de lagde  

i stand en fin markering for oss 
i Nes kirkestue! 

Med vennlig hilsen 
Marit Torill Friskop Bjørnerud

Dagfinn i virke 
i Sørum kirke i 
sommer. 
(Foto: Jeanette 
Magnus.)

I tillegg vil det 
også bli en av-

skjedsgudstjeneste 
i Nes kirke, 
8. januar 

for Brandbu 
sokn.



1312 K I R K E B L A D E T  –  N R . 4  2 0 2 2 K I R K E B L A D E T  –  N R . 4  2 0 2 2

I 1982 startet Oddny Andersen bar-
neklubben i Moen, hjemme i sin egen 
stue. Da Kirkestua sto ferdig i 1994, 
ble barneklubbens aktiviteter flyttet dit.

Det har alltid vært mange barn i 
klubben, som betyr at det har vært et 
godt miljø med gode ledere. Fra tidlig 
på 2000-tallet er det Lise Bålerud, 
Anne Okkenhaug Bentsen og Mariann 

Johnsen som har vært de drivende 
kreftene.

På jubileumsfesten deltok 15 barn 
og 15 voksne som ble traktert med 
pølser, saft og sjokoladekake.

Menigheten er svært takknemlig for 
den flotte innsatsen frivillige har lagt 
ned her gjennom alle år.
Hurra og gratulerer! 

BISKOP 70 ÅRMOEN/ÅL

Moen/Ål menighetsråd: Vipps: 123626. Leder Anne-Berit Holden · Tlf. 922 36 168 · Mail: abholden@online.no 

Ny løper i Ål kirke
Løperen som har ligget oppover 
midtgangen i Ål kirke i «alle år», har 
måttet takke for seg. Vi er i gang med 
å skaffe en ny i tilsvarende farge. Men 
billig er det ikke. Selve hovedløperen 
opp midtgangen kommer på ca. 75 000 
kroner, og skal vi ha med sideløpere, 
kommer vi opp i ca. 145 000 kroner.
Kanskje noen som leser dette tenker 

at dette hadde det vært fint å få gi en 
gave til. Det kan være tilfredsstillende 
å gi til noe konkret og håndfast! Hvis 
du skulle ønske å være med på dette, 
ta kontakt med menighetsrådsleder 
Anne-Berit Holden (tlf 92236168)  eller 
gi beløpet på konto nr 2020 22 08488 
og merk det «Ny løper til Ål kirke».

Anne Helene Jørstad starter som sok-
neprest 16. januar 2023. Her blir vi litt 
mer kjent med henne.

- Jeg er 62 år, gift med Bjørn og 
har tre voksne barn. Jeg ble ordinert 
til prest av biskop Georg Hille i Ni-
kolaikirken i august 1991. Min første 
prestestilling var som vikarprest på 
Hadeland, Land og Toten. Det trivdes 
jeg svært godt med. Da bodde jeg 
nær Vassenden. Nå er jeg sokneprest 
i Brønnøysund på den vakre Helge-
landskysten.

Moen/Ål er den mest folkerike me-
nigheten i Gran, og jeg har fått inntrykk 
av at det også er en aktiv menighet 
med engasjerte ansatte og frivillige. 
Det gleder jeg meg til å bli en del av 
fordi jeg trives best når jeg har folk 
å spille på lag med. Jeg håper også 
på godt samarbeid mellom soknene 
i kommunen.

Det blir fint å komme tilbake til 
Hadeland og Gran. Det føles som om 
ringen er sluttet, og 22. januar innset-
tes Anne som sokneprest i Ål kirke.

Anne og Bjørn vil bo både i eget hus 
i Bærum og finne et bosted på Gran. 
Etter litt prøving håper de å finne en 
god balanse mellom her og der.

Anne er ny sokne-
prest i Moen/Ål

Foto: Bjørn Lillekjendlie.

Barneklubben feiret 40 år! 

Gullkonfirmanter

I år feiret tre kull sammen; 1970-, 1971- 
og 1972-kullene. Feiringen startet i 
kirkene hvor de ble konfirmert for 50 år 
siden, og fortsatte på hhv. Lygnasæter 
og Granavollen Gjestgiveri med god 
mat og mimring. Glade fjes og kjem-
pegod stemning!

Pga. liten plass i bladet, ble det 
plass til bare et samlebilde av Moen-
konfirmantene, og et bilde av årskullet 
1972 fra Ål kirke.

De andre bildene er lagt ut på kir-
kens Facebook-side.
Foto: Anne-Berit Holden og Knut Bøe 

Støtt Kirkebladet med en gave! 

Innbetalt til konto
Beløp

Betalerens kontonummer Blankettnummer

Kvittering

Betalingsinformasjon

GIRO Betalings-
frist

Betalt av

Betalt til

Underskrift ved girering

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)
Kroner Øre

Til konto
Blankettnummer

2020 31 00141

Kirkebladet
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Fødselsnr. for skattefritak……………………………

Støtte til Kirkebladet!

Gi en pengegave til Kirkebladet! Kirkebladet denne gangen er blitt til i en underlig tid med engstelse rundt egen helse og jobb for 

mange av leserne våre. Faren for koronasmitte treffer oss på alle hold. Da er det ekstra viktig for 

oss at du finner denne utgaven interessant og lesbar. Selv om mye av arbeidet med å produsere Kirkebladet skjer på frivillig basis, sliter også vi med at 

utgiftene er større enn inntektene. Det fører til at vi høyst trolig må redusere antall utgaver fra fem til 

fire fra neste år. Vi har derimot god tro på at vi klarer å produsere og distribuere fem utgaver i 2020. 
Vi kan ikke få skrevet nok om hvor viktig frivillig pengegaver fra dere lesere er. Heller ikke kan vi få 

understreket hvor viktig den faste støtten fra annonsørene er. Vi er høyst takknemlig for alle pengegaver – små som store. Du kan også gi en gave til bladet på 

Vipps 558053. 

Takk til deg som vil støtte Kirkebladet!
På vegne av Kirkebladet Inger Stensrud Haug, red. sekr. 

Merk! Dersom du gir kr. 500,- eller mer pr. år, og du ønsker 
at det skal innberettes for skattefradrag, skriver du fødselsnummeret 
ditt (11 siffer) på giroen. Benytter du nettbank skrives fødselsnummer 
i «meldings-feltet». Navnet ditt må framkomme ved innbetalingene. 

Biskop Solveig Fiske avsluttet nylig 
sitt virke i Den Norske Kirke. Hun ble 
vigslet til biskop i 2006, etter å ha vært 
personalsjef ved Hamar bispedøm-
mekontor i 12 år. Før det sokneprest 
i Løten.

Hun ønsket da å fortsette å formidle 
evangeliet slik at mennesker kjenner at 
det berører og gir styrke og håp, under 
sitt motto: «Ei kirke for alle», altså ei 
kirke som er til stede i lokalsamfunnet, 
ei folkekirke. 

Den første utfordringen hun fikk 
som biskop var å likestille heterofilt 
og homofilt samliv i kirken. Hun støttet 
kjønnsnøytral ekteskapslov i 2008. Fra 
februar i 2017 ble likekjønnede ønsket 
velkommen til ekteskapsinngåelse 
foran alteret. 

En av de største endringene i kirken 
i hennes periode er at vi nå ikke har en 
statskirke, men en grunnlovsforankret 
folkekirke. Den nye loven om trossam-
funn innebærer mange muligheter for 
samarbeid og samhandling i et livs-
synsåpent samfunn. 

 - Kirken står sterkt i Hamar bispe-
dømme, sier hun. - Sju av ti innbyg-
gere er medlem i Den norske kirke. 
Men store utfordringer ligger foran, 
for eksempel livsvilkårene for men-
nesker med LHBT+identitet som er et 
samfunnsspørsmål langt ut over Den 
norske kirke. Jeg har forsøkt å søke 

allianser hos politikere, samfunnsin-
stitusjoner, organisasjoner, hos andre 
kirker og trossamfunn.

- En av kirkens viktigste oppgaver 
er å peke på at urett angår oss alle. 
«Urett angår oss alle» speiles også i 
engasjement for papirløse flyktninger, 
asylbarn og kvinner som utsettes for 
vold. 

I løpet av hennes periode ble tros-
opplæringsreformen blitt innført, som 
har gitt oss mulighet til å skape gode 
aktivitetstilbud og møteplasser for barn 
og unge i lokalsamfunnet. 

Utdrag fra intervju av Amund Sigstad, 
redaktør i menighetsbladet i Løten.

Biskop Solveig Fiske er nå pensjonist

Foto: Halvard Bjørkås.

Menighetene i Kirken i Gran er glade for at DU støtter opp 
om Kirkebladet. 

Vi kan ikke få understreket nok hvor viktig de frivillige 
pengegavene fra dere lesere og de faste annonsørene er.  

Gave kan du gi på Vipps 558053 
eller på konto nr. 2020 31 00141. 

Takk for din støtte! 
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DIAKONITROSOPPLÆRING

Etter mange år med mye forskjellig 
virksomhet gjennom mitt arbeid som 
diakon her i Gran, har jeg mange tan-
ker om det frivillige arbeidet i kjørka 
vår. Først og fremst sitter jeg igjen 
med mye takknemlighet for alle som 
har sagt ja til å bidra på forskjellige 
måter. Som mennesker er vi heldigvis 
forskjellige, med ulike evner, interesser 
og anlegg. Dette gjør at vi sammen 
kan danne en helhet og komme men-
nesker i møte på forskjellig vis, - noen 
med å gå med en hilsen fra kjørka til 
en jubilant, noen med å bake ei kake, 
noen med å rigge til bord eller selge 
lodd, noen med å være til hjelp for en 
småbarnsfamilie, noen med å ta imot 
de som kommer til gudstjeneste med 
et smil og ei salmebok, og andre med 
å holde ei andakt på sjukehjemmet, 
være aktivt med i misjonsforening eller 
kirkering, servere mat på formiddags-
treff eller bidra med sang og musikk i 
forskjellige sammenhenger. 

Lista over frivillige tjenester i kjørka 
er lang. Men jeg tror det er plass til 
enda flere, også i kjørka, med andre in-
teresser enn det jeg har nevnt ovenfor. 
Det å bli pensjonist eller at en av andre 
grunner ikke kan stå i full jobb, betyr 
ikke nødvendigvis at en ikke har noe å 
bidra med i kirke og samfunn! Heldig-
vis har vi også Frivilligsentralen som 
er en aktiv aktør i kommunen vår når 
det gjelder å kanalisere frivillig tjeneste 
på mange vis, og vi har mange frivillige 
lag og foreninger, så mulighetene både 
til fellesskap og frivillig tjeneste er flere.

Vi har mange fine kjørker og kjør-
keplasser i Gran. Det er vi som bor i 
menigheten som er kjørka, mens noen 
ansatte og også frivillige i menighets-
råd og fellesråd er satt til å forvalte og 
ta vare på. Mange bidrar til å holde 
kirkegårdene fine, på dugnad eller 
ved å stelle gravsteder og ta vare på 
minnene etter de som ikke er iblant 
oss lengre. Noen klarer av forskjellige 
grunner ikke å gjøre dette eller andre 
praktiske gjøremål selv, og mange sit-
ter mye alene med sorg etter de som 
har gått bort og sorg over det de ikke 
selv får til å gjøre. Da er det godt at 
det finnes medmennesker som kan 
bidra med lyttende ører og hjelpende 
hender.

Det er fortsatt mange steder i bygda 
vår der nabolaget fungerer som gode, 
sosiale fellesskap, men ikke alle har en 
nabo eller nær familie rundt seg. Til alle 
tider og kanskje i stadig større grad, 
vil det være behov for noen som kan 
være besøkere, ikke bare for å gi av si 

tid, men også for selv å få! Det å ikke 
kunne være aktiv pga. kroppens funk-
sjon eller psykisk lidelse, betyr ikke at 
en ikke lenger har noe å gi! Dette har 
jeg gang på gang fått oppleve sterkt i 
samtale med mange. Det handler om 
å gi og å få.

Mitt ønske for framtida, er at folk skal 
ha frimodighet til å melde seg til frivillig 
tjeneste, også i kjørka, spørre om det 
er noen som kan ha bruk for det en 
kan tenke seg å bidra med! Kanskje er 
ikke behovet for det du vil bidra med til 
stede akkurat da, men det kan gis nye 
eller andre muligheter. 

Og min takk går til alle de som har 
bidratt og bidrar som frivillig i så mange 
sammenhenger i kjørkas diakonale 
arbeid! Uten alle frivilliges innsats, 
ville kjørkas engasjement blitt så mye 
fattigere! 

Tusen takk og Guds fred til dere alle!
Ruth Kari Sørumshagen,  

diakon i Gran

Diakoni og frivillighet

Våren 2022 startet organisasjonen 
Home-Start familiekontakten Norge 
opp en ny avdeling her i Gran, med 
Else Egge Mathisen som koordinator, 
og i tillegg er Kirken i Gran v/diakon 
Lene Bjølverud Rødningsby samar-
beidspartner.  

Home-Start familiekontakten mål-
setning er å bedre småbarnsfamiliers 
livssituasjon gjennom å gi støtte av 
familiekontakter i familiens hjem 2-4 
timer pr. uke over 6 måneder. Små-
barns perioden kan være tøff og sårbar 
for mange, og mange har lite nettverk. 
Forskning viser at hjelpen fra  familie-
kontakten kan gjøre en stor forskjell 

i familienes hverdag. En mor sa at 
«vissheten om at  familiekontakten 
kom hver onsdag var det som holdt 
meg oppe».

Tilbudet bygger på gjensidig frivillig-
het der hjelpen gis av frivillige som har 
gjennomgått et 18 timers kurs, avgitt 
politiattest og taushetsløfte. De frivillige 
vil få veiledning og oppfølging gjennom 
hele oppdraget, noe som kvalitets-
sikrer hjelpen som gis til familiene. 

Som familiekontakt får du ingen 
lønn, men en sa det så godt at «du 
får mer i hjerte enn i lommeboka».  
Home-start avdelingen Gran har i dag 
10 godkjente familiekontakter som i 

disse dager kobles med familier. Vi 
starter nytt kurs for frivillige på nyåret. 
Ønsker du å bli familiekontakt el-
ler få besøk av en familiekontakt?  
Ta kontakt med diakon Lene 
på tlf: 95 96 72 89, 
epost: LB853@kirken.no

Familiekontaktene i Gran sammen med 
Else Egge Mathisen til venstre i bildet. 
(Foto: Lene B. Rødningsby.)

Diakoni er å være til for hverandre. (Foto: Ruth Kari Sørumshagen.)

Marthe Skeie
Som mange av dere kanskje har 
fått med dere, har Kirken i Gran fått 
inn en trosopplæringsmedarbeider i 
30 % stilling, som er Marthe Skeie.  
Marthe er dramapedagog og driver 
mye med musikk og teater. Hun er 
glad i å bruke fantasien for å skape 
magiske opplevelser for store og små. 
Fra tidligere har Marthe erfaring fra å 
jobbe med yngre og eldre barn, og hun 
gleder seg til å lage opplegg både for 
barn og ungdom. 

Vi er så glade for å ha fått med oss 
Marthe på laget, og vi tror at hun kan 
bidra med masse gøy og spennende 
utover høsten og tiden som kommer. 
Velkommen til deg Marthe!

Er du 
4 år?
Nå er det snart tid for utdeling av 
4-årsbøker og du er invitert til å 
komme i kirken å få bok! Dette 
gleder vi oss stort til, og vi håper 
at så mange som mulig har mulig-
het til å komme.  

Vi deler ut bøker til deg som 
er eller snart blir 4 år. Dette skjer 
under gudstjenestene i kirkene 
i bygda vår. Det blir en samling 
noen dager i forkant av gudstje-
nesten samme uken, da blir vi litt 
mer kjent, leker, synger også blir 
det noe godt å spise. 

Her er en oversikt over datoene 
for utdeling av 4-års bøker: 
Moen kirke og Nes kirke: 
27. november 2022 kl. 11.00
Grymyr kirke og Ål kirke: 
4. desember 2022 kl. 11.00
Invitasjoner vil komme. 
Vi gleder oss til å se dere! 

Når Tårnagentene ankommer Tingel-
stad kirke 19.-20. november er ikke alt 
som det pleier. Det er Den Hemmelige 
Sjefsagenten som har vært på ferde og 
Tårnagentene får et mysterium å løse. 
Ved å følge hemmelige spor og opp-
søke kriker og kroker må Tårnagentene 
forsøke å komme til bunns i mysteriet. 
Undervegs får de mange oppgaver å 
løse, for Den Hemmelige Sjefsagen-
ten vil nemlig teste om Tårnagentene 
er skikket til å være agenter. For hva 
står det egentlig på kirkeklokkene? Og 
hva betyr de forskjellige symbolene i 
kirka? Og hva er så viktig at det er låst 
inne i safen? Undervegs mens Tårna-
gentene finner svar på dette vil de få 
flere og flere ledetråder som vil bringe 
de nærmere svaret på mysteriet. Hvis 
Tårnagentene har gjort en god jobb 
vil løsningen på mysteriet kommer 
under gudstjenesten i Tingelstad 20. 
november. Da vil Tårnagentene også 
underholde med sang.

Er du 8 eller 9 år gammel så kom 
til Tingelstad kirke lørdag 19. no-
vember kl. 12.00-15.00 og søndag 
20. november 10.30-12.00. Ta med 
lommelykt og forstørrelsesglass om du 
har. Er du eldre eller yngre, og gjerne 
skulle vært med, så kom og få en 
smakebit under gudstjenesten. 

Påmelding innen 17. november til 
Cecilie Skaugerud, 
tlf. 988 90 124, 
e-post: cs762@kirken.no

Vi gleder oss og håper at akkurat du 
vil komme!  

Marthe S. Skeie. Foto: Kirken i Gran.

Foto: Bo Mathisen, DnK.

Tårnagenthelg
Tekst og bilde: Marthe S. Skeie

Home-Start familiekontakten i Gran
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MENIGHETSLOTTERIENESLEKTERS GANG

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

 

DØPTE    
Nikolaikirken:
Luna Turine Strandbo
Ludvig Homble Ravndal
Andreas Juel Kristiansen
Aurora Anne Gravning Engeset
Oliver Brænden
Theodor Andre Jerpset

Nes kirke:
Anton Venåshagen
Josefine Aaserud Horn
Anton Nedkvitne Brasrud
Fiola Pangatungan Johannessen
Oliver Eidsand Nysveen

Sørum kirke:
Lukas Thorsrud Grensemo
Mina Iversen Gjefsen

Moen kirke:
Mathea Hamar Simensen
Clara Linnerud Næss
Anton Linstad
Milea Bollum-White
Mathias Fredheim Johansen
Niklas Haga Bostad

Ål kirke:
Kristina Ringheim-Haugen

VIGDE
Mariakirken:
Hanne Kamilla Kveim og 
Benjamin Christopher Sæves

Nikolaikirken:
Synne Engelien Ramskeid og
Jeffrey Reyes Medina
Marte Hoggen Bolsø og 
Torstein Jøleid

Tingelstad kirke:
Manja Kristiansen Kornfeld og 
Glenn Kristiansen

Nes kirke:
Mari Dæhlen og Finn Erik Hagen
Hanne Mollatt Hellerud og 
John Erlend Nygård

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Marit Gamme
Tore Brenden
Åse Berg
Henrik Fritjof Heijer
Arne Egil Johnsen

Grymyr kirke: 
Randi Skaarud
Grete Hagen
Tore Holst

Tingelstad kirke:
Iver Olav Erstad
Birger Røken
Gunvor Bergliot Hulbak
Bjørg Laila Johansen
Britt Berg Pigstad

Nes kirke:
Aslaug Morset

Moen kirke:
Steinar Taaje
Bjørg Haga
Kurt Magnus Sivertsen
Erik Mathisen

Ål kirke:
Stein Erik Hansen
Marit Lilleeng
Marit Stastad Heggen

Jølstad seremonirom: 
Kjell Johannessen

Vi feirer og minnes Gevinst: Vunnet av:
Saueskinn fra Sverre Sørum og menighetsrådet.  

Verdi ca kr 2000,-. Silje Torgersen
Gavekort treretters middag for to pers fra  

Thorbjørnrud Hotell. Verdi ca kr 1200,- Ingunn Sørum Brenden
Gavekort på Lokstallen fra Inger Berven.  

Verdi kr 1000,- Leander Grensemo
Gavekort på Rema 1000 fra menighetsrådet.  

Verdi kr 1000,- Reidun Vestland
Gavekort på fotpleie fra Smerud Fotterapi.  

Verdi kr 750,- Maria Ana De Flinta
Gavekort på middag for to pers fra  

Tassanawan Thaimat Jon Henning Andreassen
Gavekort på middag for to pers fra  

Veikroa Nes Aud Bølviken
Gavekort kr 500,- fra Nordre Jønnes  

Gårdsbutikk Irene og Terje Engensbakken 
Juletre fra John Anders Strande Bent og Gerd Torill Tokerud
2 pakker drikkeglass fra  

Hadeland Glassverk Roger Mellemløkken
Fruktkurv fra Rema 1000 Jevnaker Erik Kostøl
Fruktkurv fra Kiwi Jevnaker Heidi Sæthren
Fruktkurv fra Coop Extra Jevnaker Torill Aliena Aa Nilssen
Spekepølse fra Ole Kristian Sørli Johanne Dammyr
Spekepølse fra Nina og Tor Sevaldrud Unni Haugen
Spekepølse fra Nina og Tor Sevaldrud Tine Haugen
Gavekort på kr 300,- fra Valdresporten Kro Aud Bølviken
To kinobilletter fra Hønefoss Kino Ole Kristian Weflen
Bok fra Vitensenteret Gjøvik og inngang  

for en person Bjørn Gunnar Smerud m/fam
Teppe 160x220 fra Europris Hønefoss Familien Habberstad Frydenlund
Snippeduk fra Grinaker vev Irene og Terje Engensbakken
Lammeskinn fra Lise Vestland Anne Slette
Foto fra Tom Inge Sevaldrud Maria Magnus
Blomst fra Storgata Blomster Jevnaker Marit og Birger Strande
Tupperware produkter fra  

Wenche Endrerud Birgitta Nordeng
NuSkin produkter fra Marit Johnsrud Erik Kostøl
Verktøykasse med leker i tre  

fra Bohus Hadeland Anders Struksnæs
Gevinst fra Europris og Nille Brandbu Elsa Vestland
Gevinst fra Europris Jevnaker Morten og Karoline Bjørnstad
Hårprodukter fra Eva Vestland Familien Gri og Odd Fjone
Strikkeprodukt fra Silje Struksnæs Mette Nordeng-Lyberg
Gevinst fra Berit Solstad Hege Bølviken
To sengesett fra Aud Bølviken Odd og Rigmor Eikra
Marmorfat fra Outlet Hadeland Nora Øiom
Marmorfat fra Outlet Hadeland Hans Strande
Lyslykt fra Outlet Hadeland Familien Hans K. Struksnæs
Gevinst fra Europris Jevnaker Sverre Anton Linnerud

Bjoneroa menighetsråd sitt lotteri 2022 
Trekning foretatt 17.10.22. Alle vinnere blir kontaktet. 

Gevinst:  Vunnet av:
1. Fam.pakke m/overnatting, v.  kr 3.056,-  

fra Bø Sommarland/Norsjø Ferieland Brit Nilsen 
2. Gavekort på verdivurdering av egen bolig,  

v.  kr 3.000,- fra Eiendomsmegler 1 Ingar Strande
3. Gavekort på verdivurdering av egen bolig,  

v.  kr 3.000,- fra Eiendomsmegler 1 Røysumtunet
4. Malt bilde, v.  kr 2.000,-  

fra Liv Randi Vindorum Jan Olerud
5. Gavekort på Maxbo, v.  kr 2.000,-  

fra Skiaker Bygg v/Torstein Skiaker Ole Kristian Egge
6. Strikket genser (str.S), v.  kr 2.000,-  

fra Brua Garn Janne Folland 
7. 4 bill. Bø Sommarland, v.  kr 1.556,-  

fra Bø Sommarland Grete Marie Strande
8. 4 bill. Bø Sommarland, v.  kr 1.556,-  

fra Bø Sommarland Christine Bamber
9. Gavekort, v.  kr 1.500,- fra Intersport Br.bu Magne Rundhaugen
10. Gavekort, v.  1.500,- fra  

Brua Klær og Interiør Martin Dalevoll
11. Middag for 4 p. med dessert, kaffe og  

mineralvann, v.  kr 1.400,- fra Lygnasæter Fam. Iver Myhre
12. Gavekort + hodelykt, v.  kr 1.399,-  

fra Gran Dekk og Servicesenter Tone Dahlen
13. Gavekort, v.  kr 1.000,- fra  

A. Hellum A/S Ingar Strande
14. Gullbarre, v.  kr 1.000,- 

 fra Gullsmed Fagerholt Anja Kristiansen
15. «Saltblokk» (stekeplate), v.  kr 1.000,-  

fra Power Gran Inger Berven, Brandbu
16. Gavekort hos Brandbu Pølsemakeri,  

v.  kr 1.000,- fra Opsahl Begravelsesbyrå Arild Erik Bakken
17. Gavekort hos Brandbu Pølsemakeri,  

v.  kr 1.000,- fra Hadeland Stein Røysumtunet
18. 10 stk. 60-liters sekk bjørkeved,  

v.  kr 1.000,- fra Jan Olerud Tine og Svein Øverlier
19. 10 stk. 60-liters sekk bjørkeved,  

v.  1.000,- fra Jan Olerud Jakob Arnesen
20. Middag for 2 p. med dessert, kaffe og  

mineralvann, v.  kr 700,- fra Lygnasæter Lise Stensrud Berg
21. Middag for 2 p. med dessert, kaffe og  

mineralvann, v.  kr 700,- fra Lygnasæter Andrine N. Bakke
22. Middag for 2 p. med dessert, kaffe og  

mineralvann, v.  kr 700,- fra Lygnasæter Per Ansgar Østby
23. Middag for 2 p. med dessert, kaffe og  

mineralvann, v.  kr 700,- fra Lygnasæter Røysumtunet
24. Middag for 2 p. med dessert, kaffe og  

mineralvann, v.  kr 700,- fra Lygnasæter Jan Olerud
25. Skikart over Lygna, v.  kr 600,-  

fra Det Lille Søte Terje Øistad
26. Gavekort på antistress massasje 45 min,  

v.  kr 590,- fra Andrines Velvære               Inger Marit Echholt Wirstad
27. Tursett for hund, v.  kr 550,-  

fra Mush hund og fritid Arnfinn Sandsengen
28. Gavekort, v.  kr 535,- fra Tråkket frisør, 

Gran  Aud U. Rognstad
29. Gavekort, v.  kr 500,- fra Kiwi Brandbu Eliot S. Skretteberg
30. Gavekort, v.  kr 500,- fra Kiwi Jaren Marit Grini
31. Hadelandskortet, v.  kr 500,- fra  

Gran Handel og Håndverk Grete Karin Bjølverud
32. Gavekort på lunsj (2. pers), v.  kr 500,-  

fra Tråkk Inn – Bakgården Jan Olerud
33. Bag + sekk, v.  kr 500,- fra Intersport Gran Hilde Kristiansen
34. Gavekort, v.  kr 500,- fra Optiker Pål Bang Mette Vindorum
35. Elektrisk skrutrekker 3,6 volt, v.  kr 499,-  

fra Maxbo, Gran Dag Sommerset
36. Div. kremer, v.  kr 300-400,-  

fra Apotek 1 Brandbu Tiril Hovde Gulbrandsen
37. Gavekort, v.  kr 300,- fra Grinaker Bakeri Arne Guttormsen
38. Gaffeltruck fra Bruder-leker, v.  kr 300,-  

fra Eikmaskin, Jaren Benjamin Ulnes-Groff
39. Hadelandspølse, v.  kr 240,-  

fra Brandbu Pølsemakeri Kasper Haugestøl

Menighetslotteriet 2022 for Brandbu, 
Gran/Tingelstad og Moen/ Ål sokn
Trekning foretatt 17.10.22. Alle vinnere blir tilskrevet.

Alle lodd ble solgt og menighetsrådene 
vil takke alle som har gitt gevinster, loddselgere og ikke 

minst dere loddkjøpere som har bidratt til et
 flott resultat og viktige inntekter til menighetsarbeidet!  

I høst har vi virkelig slått på stortromma 
og feiret gullkonfirmanter med i alt tre 
årskull. Konfirmantene som ble kon-
firmert i 1970-1972 i kirkene i Nes, 
Tingelstad, Moen, Ål, Nikolaikirken 
og i Grymyr har vært samlet. Først til 
gudstjeneste med markering og så til 
festmiddag og treff med gamle klasse-
kamerater. I Bjoneroa fikk de til samling 
for to årskull i fjor, og så samler de to 
årskull neste år. Kirkekontoret har fått 
positive tilbakemeldinger på at dette 
ble veldig bra.  

Noen av gullkonfirmantene er presen-
tert på soknesidene, og så tar vi med 
et par bilder til her. Det er 1971-kullet 
fra Nikolaikirken, og et samlebilde av 
alle tre årskull som ble konfirmert i 
Tingelstad. (Foto: Marthe S. Skeie og 
Knut Bøe.)

Gull-
konfirmanter
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FASTE AKTIVITETER

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre
granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

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

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

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

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu 
Telefon: 61 33 49 70 

Advokat, MNA

Helge Heggen Brørby
Tlf . 90 58 56 96

e-post: hhbrorby@online.no

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

 

61 33 27 00 

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

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31 

Gullsmed

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

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

BRANDBU SPORT AS

GRAN SPORT AS
Tlf. 61 31 32 50

Hadeland

BILGLASS

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

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

bankogeiendom.no

- bank og eiendom på ett sted

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

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

Vika Rør A/S
Storlinna 76, 2760 Brandu

Tlf. 61 33 51 50

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

VENÅSEN
RØRSERVICE AS

Alltid ferske bakervarer 
på Jaren og Gran!

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

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

Ikkeno´ problem

Tlf. 61 33 77 00

2760 Brandbu 
Tlf. 61 33 44 13

Gullsmed

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

Landbruk og Verktøy A/S

Landbruk og Verktøy A/S

Avd. Gran Jern og Hage
Storgata 23, 2750 Gran

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

catering og selskapslokaler
bergslia.com

Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

REKLAMEMATERIELL  
OG PROFILERING

www.yellomedia.no

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no 

Erland Ekeberg Kari Solveig Rødningsby Ekeberg Øyvind Haglund Sogn

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

 www.jolstad.no

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

Menighetene i Gran:
BABYSANG 
Vi pleier å arrangere to babysangkurs i 
året, et om våren og et på høsten, over 
seks uker. Hyggelig samling i Moen 
kirkestue hver tirsdag fra kl. 12.00-
13.30, med unntak av merkedager og 
ferier. Det blir sang, musikk og glede, 
samt servering av lett lunsj etter san-
gen (kr 300,-). Hjertelig velkommen! 
Påmelding/info: Trosopplærer Cecilie 
Skaugerud, tlf. 988 90 124/cs762@
kirken.no (mer info facebookgruppa 
«Babysang Moen»). 

BARNEKLUBBEN 
I MOEN KIRKESTUE 
Alle barn under skolealder må ha med 
seg en voksen. Sang, bibelfortelling, 
utlodning, gøy og kveldsmat sammen 
til slutt!  Barneklubben er annenhver 
mandag kl. 17.30 – 19.00 i partallsu-
ker. Mer info: Anne Okkenhaug Bent-
sen, tlf. 482 40 865. 

BRANDBU BARNEKANTORI 
(Popkorn)  
Dette er et kor for skolebarn i hele 
Gran kommune! Korøvelser hver tors-
dag ettermiddag kl. 17.30-19.00 Moen 
kirkestue i vinter (vi sparer strøm!). 
Kontakt: Marit Wesenberg, 
tlf. 995 87 373.

GRAN SOUL CHILDREN 
Kirken i Gran og Jaren Misjonshus 
med nytt fritidstilbud for unge i 4.-10. 
klasse. Hver torsdag kl. 18.00-20.00 
på Jaren Misjonshus (oppstart 25. au-
gust). Soul Childen er et kor, men du 
kan være med på flere aktiviteter: Bil-
jard, snekring, matlaging, håndarbeid 
og dans. Noen ord fra trosopplærer 
Cecilie blir det også. Avslutter kvelden 
med litt å spise. 

KREATIVT VERKSTED FOR BARN 
og UNGDOM 
Samlinger annenhver tirsdag kl. 15.00-
17.30 på kinoen i Brandbu. Alder: 
5.-10. trinn. Aktiviteter: Strikke, male, 
lage armbånd, tegne, sy, kulltegning, 
jule-/påskepynt o.l. Matservering. 
Kontakt: Lene B. Rødningsby, 
tlf. 959 67 289/ Veronica C. Stokkvold 
tlf. 917 64 090 (Kulturkontoret i Lunner 
og Gran).

HVILEPULS 
Moen kirke kl. 19.00 med samling med 
tid til ettertanke. Servering av suppe i 
Moen kirkestue kl. 18.00. Første ons-
dag i måneden. Kontakt: Diakon Ruth 
Kari Sørumshagen, tlf. 464 25 018.

SAMTALER OG HJEMMEBESØK 
Trenger du noen å snakke med? 
Diakonene i Gran tilbyr samtaler og 
hjemmebesøk. Kontakt Ruth Kari 
tlf. 464 25 018 eller 
Lene tlf: 959 67 289.

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN 
GRAN 
I samarbeid med Gran kommune gis 
et frivillig og forebyggende tilbud til 
småbarnsfamilier i kommunen, med 
minst et barn under skolealder. Kon-
takt for mer info: Lene B. Rødningsby,  
tlf. 959 67 289 / LB853@kirken.no/ 
eller Else Egge Mathisen, 
tlf. 948 69 744 / else.egge.mathisen@
gran.kommune.no  

MISJONSFORENINGER og 
KIRKERINGER/-FORENINGER 
De som ønsker å være med i en mis-
jonsforening eller kirkering/-forening, 
kan få nærmere informasjon ved:  
Kirkeringer: Brandbu: Wenche Rol-
stad, tlf.  402 44 896, Vestre Gran: 
Irene Grønvold, tlf. 930 61 036, 
Moen: Knut Bøe, tlf.  959 61 240 og 
Ål: Inger Lise Tøftum, tlf. 915 21 752.  
Misjonsforeninger: 
Det norske misjonsselskap (NMS) – 
Brandbu: Ingunn Sørensen, 
tlf. 916 24 058, Søndre Ål: Marta 
Vøien, tlf. 951 55 714, Tingelstad eldre 
misjonsforening: Jorunn Bestul John-
sen, tlf. 954 55 797. Vassendmisjonen: 
Anne Berit Holden, tlf. 922 36 168.  

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 

Formiddagstreff i Brandbu: Siste 
onsdag i september, oktober og no-
vember kl. 12.00, Trivselshuset i Brua. 
Mat, prat, utlodning, musikk, ord til 
ettertanke. Kontakt: Diakon Ruth Kari 
Sørumshagen, tlf. 464 25 018.
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00. 
Kontakt: Lill Lien, tlf. 415 43 143 eller 
Lise Vestland, tlf. 917 92 828. 
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: Rut Beate L. Høgs-
aas, tlf. 411 20 376. 
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 fra 3. trinn og oppover. Friluftsliv, 
bål og fellesskap. Velkommen til barn 
og ev. voksne. Gran KFUK-KFUM-
speidere. Knut Erling Moksnes, 
tlf. 997 444 97.

SøndagsLIV, Jaren Misjonshus: 
Annenhver søndag kl. 16.30 (partalls-
uker). 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.

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Døgnvakt ved dødsfall

Tlf. 61 33 27 00

Tid: Lørdag 11. februar kl. 10.00-
18.00 og søndag 12.februar kl. 
10.00-16.00.

Sted: Lygnasæter Hotell

På et PREP-kurs er det både 
humor og alvor. Det handler om 
kjærlighet, forventninger, glede og 
vennskap, men aller mest om god 
kommunikasjon. Målet er at par 
skal lære å kjenne igjen hva slags 
konflikter som kan skade forholdet, 
og få noen verktøy til å forbedre 
kommunikasjonen og til å løse  
problemer.

PREP-kurs er:
• Pedagogisk og opplevelsesfylt
• Setter søkelyset på det som kan 

styrke forholdet.
• Ikke basert på terapi eller grup-

pearbeid. Det enkelte par jobber 
med sitt forhold under kurset, og 
man trenger ikke dele noe med 
de andre deltakerne

• Livssynsnøytralt
• Passer både for par i oppstarts-

fasen og for par som har levd 
sammen i mange år.

Dette sier en tidligere deltaker på 
PREP kurs: -Vi er sammen hver 
dag, men denne helgen snakket vi 
sammen!

Pris: kr 1000 pr. par, inkl. lunsj og 
kursmateriell.

Kursholdere: Lene og Anders 
Rødningsby. Lene er sertifisert 
kursleder v/Modum Bad.
Påmeldingsfrist 25. januar.
 
Har du spørsmål eller ønsker å 
melde deg på – ta kontakt med 
diakon Lene B. Rødningsby, 
LB853@kirken.no, tlf: 959 67 289

PREP samlivskurs - for større glede i parforholdet

Babysang er en av de faste aktivitete-
ne vi har i Kirken i Gran. I høst hadde 
vi også samling på Marka Sykehjem, 
hvor de eldre også var med. Det ble 
en veldig fin opplevelse for mødrene 
og de små, ved å prate sammen med 
de eldre og la dem få holde barna. 
(Foto: Lene Engen).  
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Returadresse:
Kirkebladet
Postboks 41, 
2714 Jaren
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Kirkekalender
20. november – Domssøndag/Kristi kongedag. 
Joh 9, 39-41
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard, Skaugerud 
 og Skeie. Tårnagenter. 
  
Fredag 25. november
Røysum kapell kl. 15.00. Gudstjeneste. Bazard.

27. november – 1. søndag i adventstiden. Matt 21, 1-11
Nikolaikirken kl. 11.00 Sanggudstjeneste. Bazard.
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe. 4-årsbok.
Nes kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus. 4-årsbok.
Tingelstad kl. 18.00 Felles lysmesse for alle    
 konfirmantene.
 Bazard, Magnus, Sjøli, Skaugerud og Skeie.

4. desember – 2. søndag i adventstiden. Joh 14, 1-4
Ål kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Sjøli og 
 Skaugerud. 4-årsbok.
Grymyr kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Bazard. 
 4-årsbok.
Sørum kl.17.00 Lysmesse. Magnus og Skaugerud.
 4, 5 og 6-årsbok. Avskjedsgudstjeneste for   
 soknepresten i Bjoneroa.

11. desember – 3. søndag i adventstiden. Matt 11, 2-11
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Høghaug. 
 Solist Møyfrid Guttormsen.
 Avskjed for diakon Ruth Kari Sørumshagen.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.

18. desember – 4. søndag i adventstiden. Luk 1, 46-55 
Marka  kl. 11.00 Gudstjeneste m/nattverd. Høghaug   
 og Rødningsby.
Skjervum kl. 13.00 Gudstjeneste m/nattverd. Høghaug   
 og Rødningsby.

Lørdag 24. desember – Julaften. Luk 2, 1-20
Familiegudstjenester i kirkene:
Grymyr kl. 13.00 Bazard.
Moen kl. 13.00 Sjøli.
Sørum  kl. 13.30 Magnus.
Tingelstad kl. 14.30 Bazard. 
Moen  kl. 14.30 Sjøli.
Nes  kl. 16.00 Magnus. 
Nikolaikirken  kl. 16.00 Bazard. 
Ål kl. 16.00 Sjøli.

25. desember – Juledag. Joh 1, 1-14
Nes kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.
Nikolaikirken kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Bazard.

26. desember – Stefanusdag/2. juledag. Matt 2, 16-23
Ål kl. 11.00 Gudstjeneste. Sjøli.

2023
1. januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag. Luk 2, 21
Tingelstad kl. 11.00 Nyttårsgudstjeneste. Bazard.

8. januar – Kristi åpenbaringsdag. Matt 2, 1-12
Nes  kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste. Fung.prost   
 Karl Philip Weisser, Dagfinn Magnus m/fl.
 Avskjedsgudstjeneste for soknepresten i   
 Brandbu.

15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden. Matt 3, 13-17
Moen kl. 11.00 Gudstjeneste. Sjøli, Skaugerud og   
 Skeie. Lys Våken.  
Grymyr kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard.

22. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden. Joh 2, 1-11
Ål  kl. 11.00 Innsettelsesgudstjeneste for Anne   
 Jørstad v/ Karl Philip Weisser.
Nikolaikirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Bazard. 

HAR DU STOFF TIL KIRKEBLADET? FRISTEN ER 1. FEBRUAR 2023. 

Kirkekalenderen blir denne gangen litt kort, slik at vi henviser vi til kalenderen på nettsiden vår: https://kirken.no/gran/, 
til oppslag ved kirkene og annonsering i avisa Hadeland. Vi planlegger som normalt, men må ta forbehold om mulige endringer 

pga. en presset bemanningssituasjon og store strømregninger. 

Vi ønsker alle en f in 

adventstid og en god jul! 

Julekrybben i Søsterkir-
kene blir satt opp hvert år 
enten i Nikolaikirken eller 
Mariakirken. Under pande-
mien kunne vi også se den 
utenfra inn i Mariakirken, se 
forsiden. 
(Foto: Kirken i Gran


