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Å la seg inspirere
		
De fleste av oss har sikkert opplevd å
skulle gjøre et stykke arbeid, helst med
en tidsfrist som nærmer seg faretruende, og så sitter man der helt uten
evne til å være kreativ eller til å bringe
fram noe som helst fornuftig. Det være
seg en skoletime som skal forberedes,
en koraften som skal planlegges, en
middag som skal lages eller en leder i
Kirkebladet som skal skrives.
Det er lett å bli handlingslammet og
ty til noe man har gjort før og så ende
opp med noe fargeløst og kjedelig som
mottagerne lar passere av ren høflighet. Å utføre en jobb uten inspirasjon
kan være krevende og slitsomt, det
er fristende å gi opp og legge hele
prosjektet dødt. Alternativet kan være
å lete etter inspirasjon, finne ut hva
andre tenker og har av ideer.
Som mange andre ord vi bruker,
er inspirere et latinsk ord som betyr
blåse, puste eller åndedrag. Å puste
vet vi er helt grunnleggende for det å
være menneske, uten pust dør vi. Så

Påske og oppstandelsens håp
Av Elin Gravdal Øvrebotten

kan vi kanskje tenke at uten inspirasjon
så blir det ganske tungt for oss å leve.
Vi er avhengige av å hente inntrykk
fra omgivelsene våre, hente inspirasjon fra mennesker rundt oss som får
til det vi selv sliter med. Eller vi kan
finne inspirasjon i litteratur eller fagstoff
som kan sette oss på sporet av nye
ideer og oppskrifter. Noen ganger må
vi aktivt lete etter inspirasjonskilder,
mens andre ganger kan vi oppleve
glede og inspirasjon av tilfeldige møter
i hverdagen.
Inspirasjon er et positivt ladet ord
og kan gjerne knyttes sammen med
glede. Det å kjenne på at man blir inspirert, gir oss overskudd og lyst til å
yte noe ekstra. Her snakker vi om livskvalitet og glede over det å kunne leve
i samhandling med andre mennesker.
Vi trenger ikke nødvendigvis tenke så
veldig stort bestandig, kanskje skal vi
bare lete fram ei spennende kakeoppskrift som vi i ren inspirasjon kan glede
oss selv og andre med?

Kirkebladets økonomi

Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten

I dette nummeret av Kirkebladet finner
vi en giro hvor leserne inviteres til å
gi et bidrag for å dekke utgifter rundt
utgivelsen av bladet. Mange lurer kanskje på hva bladet egentlig koster og
hvordan disse utgiftene blir dekket opp.
Vi kommer med fem nummer i året og
for dette betaler vi 185.000 kroner som
innebærer trykking, honorar til formgiver og distribusjon via post. Vårt mål

er å være selvfinansierende gjennom
inntekt fra annonser og gaver.
Sist år kom annonseinntektene på
132.220 kroner og gaver via giro og
andre givere på 55.070 kroner. Dette
betyr at vi går i balanse, men forteller også at vi er helt avhengige av at
våre lesere reagerer positivt på den
vedlagte giroen og bruker den aktivt.
I tillegg har vi også plass til flere annonsører og tar gjerne imot ønsker
om å komme med i denne lista. Ta
gjerne kontakt med redaksjonen eller
kirkekontoret om du ønsker å bli fast
giver elle annonsør.
Vi vil benytte anledningen til å takke
for alle bidrag og den enkelte som har
gitt en gave. Vi tar dette som et uttrykk
for at dere gjerne ser at Kirkebladet
fortsatt skal komme i postkassa og at
bladet er en god informant om hva som
skjer i kirka i Gran.

Forsidebilde: «Som den gylne sol frembryter....», St. Petri i soloppgang.
Foto: Eva Østen.

Korset kan vi fatte. Dødens virkelighet
kjenner vi godt til. Men kan vi fatte
oppstandelsen?
At våren kommer snart, det vet vi.
Så lenge det er tale om sol og måne,
blomster og trær, kan vi være i en
grunnleggende tillit til tilværelsen. Men
at oppstandelsen fra de døde, og nytt
liv angår oss som hendelse, kan det
være vanskeligere å tro eller begripe.
For kort tid tilbake besøkte jeg Sankt
Peter-kirka i Kairo i Egypt. I 2014 var
det et terrorangrep her. Det var vondt
å se minneplatene med bilder av de 29
som ble drept. Da vi stod utenfor kirkeporten kom ei kvinne bort og pekte
på bildet av ei av de drepte og sa at
dette var hennes søster. Hun uttrykte
sorg og savn i det hun fortalte, og slik
ble de døde på minneplata mer enn
navn. Dette gjorde et sterkt inntrykk
sammen med det som under besøket
ellers ble formidlet av tro, håp og tillit
til at døden ikke er det siste.
I møtet med hun som hadde mistet
søstera si, med kirkerommet og minneplatene tenkte jeg på påskeberetninga

der mismot og frykt bredte seg blant
Jesu venner da han døde. Da han sto
opp, vendte motet tilbake. Det sier
noe om at Jesu oppstandelse er vårt
fremtidshåp, men også en livgivende
kraft her og nå. –Frykt ikke! sa engelen
ved graven. –Fred! Sa Jesus da han
møtte sine venner.
Ved besøket i Egypt var jeg også
på retreat - og opplæringssenteret
Anafora. Etter koptisk tradisjon har
de mange ikoner og malerier. I en
egen halvsirkel formidles historia om
Maria Magdalena. Bildene viser at
Maria Magdalena opplever seg sett
av Mesteren, og at hun vil ære Ham
ved å vaske føttene hans. Senere
klamrer hun seg gråtende til korset,
og i sorg går hun til graven og får
oppleve den oppstandne i hagen. På
det neste ikonet i serien ser vi hvordan
hun forteller de andre om hva hun har
opplevd. Rak og myndig står hun der
og forteller at Mesteren lever. Hun har
møtt Ham! Hun har opplevd kraften og
håpet i møtet med den oppstandne.
Påskemorgen slukker sorgen, sier

salmen. Og jeg vil gjerne legge til – og
skaper mot og håp! Påskens budskap
kaster lys over livet og døden, forsoning og kjærlighet, nestekjærlighet
og gudskjærlighet. Det folder seg ut i
stadig nye nyanser i håpet som får sin
sterkeste ramme i Jesus Kristus, som
på påskedag viste oss at selv ikke
døden kan stå imot kjærlighetens kraft.
Med ønske om velsignet påskehøytid!
Solveig Fiske
Hamar biskop

Ikonene med Maria Magdalena er fra
retreat - og opplæringssenteret Anafora i Egypt (foto Solveig Fiske).

Hosianna! Syng for Jesus, syng for kongen uten prakt
Av Anne-Lise Mellum
Overskriften er fra en palmesøndagssalme som begynner med det religiøst-nasjonale hurraropet hosianna. Dette ordet er hebraisk og betyr opprinnelig «hjelp» eller «frels». Folkemengden i Jerusalem ropte
«hosianna» da Jesus red inn i byen. Jesus ble hyllet som frelserkongen Messias og folk viftet med palmegreiner. Men ankomsten var ikke en konge verdig, for Jesus red på et esel - datidens arbeidsdyr. Det
var på palmesøndag Jesus begynte sin ferd mot kors, død og oppstandelse. Denne salmen rommer hele
påskeevangeliet. I det siste og fjerde verset er påskens drama fortalt i en konsentrert og fortettet form.

H

osianna! Syng for Jesus, syng for kongen uten prakt.
Se, han rider på et esel slik profeten før har sagt.
Hosianna! Syng for Jesus! Syng for kongen når han drar
mot sitt kors, ja, mot den trone der hans makt blir åpenbar!
NORSK SALMEBOK, nr. 149, 1. og 4. vers

Forfatteren av denne salmen kaller Jesus kongen uten prakt. Teksten fra profeten Sakarja, ca.
500 år tidligere, sier: «Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og
rir på et esel, på en eselfole,» (sitat fra Sakarja 9,9). Det er denne Messiasprofetien som evangelisten Matteus formidler, og som salmedikteren Eyvind Skeie ser ut til å ha brukt i sin tekst.
Eyvind Skeie har skrevet en mengde salmer og sanger. Salmedikteren har en egen evne til å formidle
det kristne budskapet med enkle, nærmest hverdagslige ord. Melodien er skrevet av Harald Herresthal.
Han er sentral i utviklingen og fornyelsen av norsk kirkemusikk.
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Kom til Røysumtunet som 22-åring

Alle kjenner Svein Kåre

Av Alvhild Myrdal og Knut Bøe
Foto: Knut Bøe

Han heter Svein Kåre Kolloen, men alle er på fornavn med Svein Kåre, en kar som i flere tiår
har vært godt synlig på Hadeland og som har vært til stor glede for mange. Hvis folk flest
hadde vært like trofaste bedehus-besøkende som Svein Kåre er, hadde det vært tett på benkene i gudshusene her omkring.
Gudbrandsdølen som ble
hadelending
Svein Kåre ble født på Kvam i Gudbrandsdalen for 67 år siden, der han
vokste opp med far, mor og den to år
yngre søsteren Åse. Men det skulle
snart bli en noe omflakkende tilværelse for Svein Kåre, før han omsider
«landet» på Røysumtunet i 1974.
For allerede som 8-åring kom han
til Statens Sykehjem for Epileptikere
(SSE) i Sandvika, der han i to forskjellige perioder på et par år om gangen,
opplevde noe ganske annet enn å se
Gudbrandsdalslågen og dra på fisketur
der, eller overnatte på onkelens hytte
ute i terrenget omkring Kvam.
Ja, Svein Kåre skulle etterhvert bo
noen år her og noen år der på institusjoner, og vi kan vel neppe forstå
hvordan dette har merket ham. Men
de som kjenner Svein Kåre nå, ser
en arbeidsom og som oftest smilende
mann med hjerte for andre.
Kontakten med Kvam-bygda ble på
ingen måte brutt etter at han fikk plass
på Røysumtunet. Faren hans kom i sin
tid regelmessig til Røysumtunet og tok
den unge Svein Kåre hjem til Kvam på
ferier og besøk, -tre uker om sommeren, to uker i påsken og ei uke i jula,
og ei uke i forbindelse med bursdagen
hans, -slik ble en viss rutine i mange år.
Et trygt og godt liv på
Røysumtunet
Svein Kåre forteller om gode opplevelser på Røysumtunet, og det er helt
tydelig at det er her han har funnet
sitt paradis, enten dagene tilbringes i
felles aktivitetsområde, på turer eller
på bedehusbesøk i bygda.
Han bor nå i «Sokkelen» sammen
med tre andre, der de har sine egne
rom, egne bad og deler stue. Det blir
som en liten familie, som ellers om
dagen er på forskjellige aktiviteter
eller turer.
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Aktiv kirketjener i
Røysum kapell.

Hygger seg sammen med to ansatte, Trine Strømsodd og Alvhild Myrdal.
Han kjenner mange, og alle kjenner
Svein Kåre. Det blir lett å slå av en liten
prat, og latteren hans sitter løst.
Musikk, sang, salmesang og møter
ble en viktig del av Svein Kåre sitt liv
etter at han kom til Røysumtunet. I
mange år var han aktiv med på felles
andakter hver dag. Nå for tida er det
«ord for dagen» en gang i uka. Siste
fredagen i måneden er det gudstjeneste i kapellet, med en felles lunsj
først, og med kirkekaffe etterpå.
Skjære-sjef og kirketjener
I «Oasen» aktivitetssenteret på Røysumtunet er han «skjære-sjef» for
produksjonen av opptenningsruller,
et populært produkt som gjør det lett
å tenne opp i ovnen, og det er selvfølgelig også til salgs. Blant annet på

Røysumtunets utsalgssted Jarlund,
som ligger på Jaren.
Svein Kåre forteller om prosessen,
at avispapir skjæres, avispapir rulles
og knyttes sammen, og dyppes deretter i stearin.
- «Avissiden er 40 cm og det går
fire ruller på hver side», forklarer han,
og demonstrerer på arbeidsbenken
hvordan det gjøres.
Arbeidet på stua foregår tre dager
i uka, de to andre ukedagene er det
enten fellesturer eller rett og slett
fridag. Svein Kåre forteller om turer til
Charlottenberg eller Strømmen Storsenter, hvor beboere da først går rundt
i sentrene og handler, før de koser seg
med mat og drikke.
Han er kirketjener og klokker når det
er gudstjenester i Røysum kapell, de-

ler ut program og salmebøker, tenner
alterlysene og ringer med klokkene.
Da vi denne gang besøker Svein
Kåre, så forteller han at - «i dag er
det tur, men jeg har prioritert et møte
i Blåkors på Moen Bedehus». Dit kjøres han. Men i gamle dager, i alle fall
på sommertid, kunne beboere gjerne
spasere både fram og tilbake mellom
Røysumtunet og bedehus og misjonshus på Jaren og Brandbu og i Moen,
til Frelsesarmeeen som til pinsemenigheten Salem og Misjonshuset.
Et aktivt liv på Røysumtunet og Hadeland til
inspirasjon
Denne artikkelen blir bare å gi små
glimt om Svein Kåre. Men vi håper å ha
fått fram at Svein Kåre har vært en arbeidsom maur; han har jobbet på kjøkkenet, vært med og båret mat rundt til
avdelingene, og han har samlet inn
tomgods dagen etter bespisningene.
Og i «gamle dager» gikk han rundt og
tok opp «bestillinger» fra beboere, dro

til Brandbu og handlet inn, ordet med
utdeling av varer og vekslepenger.
Vi håper å ha fått fram at Svein Kåre
har et nettverk på Hadeland, og at han,
etter så mange år her, er blitt litt av en
institusjon i seg sjøl.
- «Svein Kåre, ja, alle kjenner nok

han», er nok et omkved du sannsynligvis vil høre om du stopper noen på
vegen og spør om de kjenner navnet
hans.
Veldig mange er glade for å kjenne
Svein Kåre, han lyser opp i tilværelsen
og burde inspirere oss.

Røysumtunet
eies nå av diakonistiftelsen Røysum. Det ble i 1965 startet virksomhet her
av Det norske Diakonforbund som kjøpte Røysum Gard av Sophies Minde.
I dag består Røysumtunet av flere avdelinger: Rehabilitering for epilepsi
som hadde 176 pasienter innom i 2018. Bo- og omsorgsavdeling har plass
til 25 beboere som er fordelt på 5 boenheter. Avdeling for psykisk helse som
har plass til 25 beboere fordelt på 4 boenheter i tillegg er det 7 leiligheter
fordelt på to hus og Røysum barnehage med plass til 32 barn. Røysumtunet
har 230 ansatte pluss vikarer og folk som jobber på timebasis.

Røysum kapell:
1980 ble stabburet på gården bygget om til dagens kapell. I de første
årene var her daglige andakter. Nå er det gudstjeneste siste fredagen i
måneden, og det er åpent for alle. En prest eller diakon leder da gjerne
gudstjenesten, og en organist spiller. Dørene i kapellet står alltid åpne,
kapellet er tilgjengelig for den som vil gå inn, sette seg ned og nyte stillheten og freden i kapellet.
Kirkebladet – nr.2 2019
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påske i gran

Bli med på påskefeiring fra palmesøndag
til påskehøytid! 				

Tekstbearbeidelse: Inger Stensrud Haug

PALMESØNDAG 14. APRIL
Den stille uke er fra palmesøndag til
påskeaften. Navnet «Den stille uke»
kommer fra tidligere tider da man
ikke ringte med kirkeklokkene eller
spilte på orgelet i gudstjenestene,
det skulle være mest mulig sang, andakt og arbeidshvile.
Kl. 10.30: Palmevandring sammen
med eselet Rossi fra Steinhuset opp
til Nikolaikirken, hvor det blir familiegudstjeneste kl. 11.00. Vestre Lunner Musikkforening spiller.
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste også i
Moen kirke.

ONSDAG 17. APRIL
Kl. 12.00: Gudstjeneste for beboere
og bygdefolk på Skjervum helse- og
omsorgssenter. Kirkekaffe i forkant.
SKJÆRTORSDAG 18. APRIL
Dagen feires i kirken til minne om
at Jesus på skjærtorsdags kvelden
spiste påskemåltidet med sine disi-

pler, og at han i løpet av måltidet innstiftet nattverden.
Kl. 11.00: Gudstjeneste for beboere
og bygdefolk i storstua på Marka
helse- og omsorgssenter, med påfølgende kirkekaffe.
Kl. 18.00: «Måltid og messe».
Vi møtes i Nes kirkestue til påskemåltidsfeiring med lammelår. Fellesskap rundt bordet med salmer og
tekster. Gratis måltid. Etterpå går vi
samlet opp til kirken til en kort nattverdsgudstjeneste.
LANGFREDAG 19. APRIL
Dagen feires til minne om Jesu død
og var en bots- og fastedag.
Kl. 16.00 møtes vi på kirketuftene på
Grinaker og går korsvandring til Tingelstad kirke.
Kl. 17.00: Pasjonsgudstjeneste i
Tingelstad kirke og lesning av Jesu
lidelseshistorie.
1. PÅSKEDAG 21. APRIL
I nyere tid er det blitt vanlig å feire
lysmesse natt til første påskedag, og
slik symbolsk følge Kristus fra mørket
(døden) til lyset (livet). Lyssymbolikken er et tegn på at «Kristus er verdens lys».
Kl. 06.00 Påskemorgengudstjeneste
i Nikolaikirken. Går ut på kirkevangen
etterpå og ønsker solen velkommen
med salmesang. Frokost dekkes til i
Pilegrimsenteret.

Fakta om påsken
Påsken havner på forskjellig tid fra år
til år, fordi påskedagen feires første
søndag etter fullmåne etter vårjevndøgn 21. mars. I år får vi en sen påske
med palmesøndag 14. april.
Påsken kan for mange også være
årets første ferieuke, tur på hytta,
vinterens siste skiturer, påskekrim
og en kinotur. Også tenker vi på
påskesymboler som påskeliljer, gule
kyllinger, påskelam og malte egg.

Kl. 08.30: Moen kirke. Vi samles til
ottesang som avsluttes med sang på
kirkebakken. Frokost i kirkestuen etterpå. Ta med frokostmat.
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Tingelstad kirke.
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste i Nes
kirke. Elise P. Watten spiller bratsj.
2. PÅSKEDAG 22. APRIL
Påskedag er dagen da Jesus, ifølge
evangeliene, stod opp fra de døde.
Påskemorgenens gudstjeneste er
fortsatt høydepunktet i de store kirkenes påskefeiring.
Kl. 11.00: Gudstjenester i Grymyr
kirke og Ål kirke. Kirkekaffe. Sang
ved Arne Haugestøl i Grymyr kirke.
I Ål kirke synger Eli Tove Myrdal.
Kl. 17.00: Gudstjeneste i Sørum
kirke. Terje Haugen og Sverre Sørum
spiller trompet.

Det Norske Misjonsselskap ønsker hjertelig velkommen til

Områdestevne for Hadeland og Land
Lørdag 4. mai 2019 • Tryggheim bedehus i Gran
Dørene åpnes kl. 11.30: Registrering
og kaffe/rundstykker.
Kl. 12.00: Områdestevnet starter med
velkomst, ord for dagen ved diakon
Hilde Anett Myklebust Lunde og sang
ved Arne Haugestøl. Deretter årsmøtesaker.
Kl. 14.30: Middag. Påmelding til AnneBerit Holden, tlf. 922 36 168, e-post:
abholden@online.no eller til Martha
Vøien, tlf. 951 55 714, e-post:
lom.voien@gmail.com. Pris 250 kr.
Kl. 15.30: Misjonsfest med andakt og
misjonsinformasjon v/Arnfinn Bjørgen
og Stein Villumstad (begge NMS).
Sang ved Eli Tove Myrdal og fiolinmusikk ved Jan Erik Gulbrandsen.
Områdestevnet er alltid en god inspirasjonskilde for både misjonstanker
og mellommenneskelige forhold. Vi
håper at mange benytter anledningen
til å delta på årets områdestevne på
Tryggheim, rett sør for Coop-bygget i
Gran sentrum.

Vassenden misjonsforening med sine strikkede tepper til babyer i Etiopia.
Tekst og foto: Knut Bøe.

Velkommen til felles

Kirkedag for Hadeland
Kristi Himmelfartsdag – 30. mai på Granavollen
Kl. 11.00 blir det høytidsgudstjeneste med nattverd i Nikolaikirken ved prest Dagfinn Magnus og organist Ann Toril
Lindstad.
Kl. 11.00 er det også familiegudstjeneste for små og store
i Mariakirken ved prestene Daniel Håkegård og William
Bøhler, og organist Marit Wesenberg. Marit har også med
seg Brandbu Barne- og Ungdomskantori som vil synge flere
sanger. Kirkekaffe for alle i etterkant.
Det kommer mer informasjon om programmet for kirkedagen på www.kirken.no/gran og annonse i avisa Hadeland.

Pinsefest 9. juni for hele Gran
Det begynner å bli en tradisjon med
felles pinsefest for alle menighetene
i Gran på 1. pinsedag i Ål kirke. Høytidsgudstjenesten er klokka 11.00 og
er ved sokneprest Karin Hansen Bøe
og prost Kirsten Almås. Det blir lystig
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sang og musikk, tale og et familievennlig opplegg for både unge og gamle.
Og som en fin avslutning serveres
kirkekaffen ute i forhåpentligvis finvær.
Velkommen til alle!
Kirkebladet – nr.2 2019
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Gran/tingelstad

brandbu og bjoneroa

Fortsatt moro etter tre år!

Vårens loppeeventyr
Første helgen i mai, fredag den 3.
og lørdag den 4. går alle veger til
tidligere Solvang skole. Der kan
du gjøre spennende loppekupp.
- Inntektene fordeles likt mellom
Barne- og Ungdomskantoriet og
Brandbu menighetsarbeid for barn
og unge forøvrig, understreker Roald
Braathen, leder i menighetsrådet.
Selv om det er utrolig mange «skatter»
å hente, ring Harry Smerud
(tlf. 61 33 91 29/950 20 700) og Helge
Tryggeseth (tlf. 478 33 065) som står
klare ved telefonen for å sikre oss flere.
Kirkeringen står for vaffelsalg og
andre godbiter.
Koret inviterer til konsert lørdag kl.
14. Hva mer kan de by på: - Auksjon
hører med, og Galleri Leiken stiller ut
malerier, sier loppegeneralen, Harry
Smerud. Han og resten av gjengen
lover et hyggelig treffpunkt for alle.
Tekst/foto Kari Dæhlen

Velkommen til vårens loppe-eventyr,
inviterer Marit
Wesenberg, Harry
Smerud og Roald
Braathen.

Årsmøte i Brandbu sokn

Søndag 12. mai er det årsmøte for Brandbu sokn. Etter høymessen kl.
11.00, samles vi i Kirkestua for kirkekaffe og årsmeldinger. Regnskapet blir
presentert og årsmeldinger for menighetsråd, sokneprest, diakoni, kantor
og trosopplæring fremlegges. Vi ser fram til samtale med og ideer fra menighetens medlemmer. Møtet er offentlig og alle er velkommen!
Dagfinn Magnus, sokneprest

Sportsgudstjeneste på Granerud

Årsmøte Bjoneroa
menighet
avholdes i Sørum kirke 5. mai 2019 kl. 18.00 etter gudstjenesten som starter
kl. 17.00. Servering av kaffe og
kaker. Velkommen!
Bjoneroa
menighetsråd

Ofringer i Bjoneroa menighet
27. januar - 3. mars 2019
Kirkens Nødhjelp
Tusen takk for gaven!

kr 408,-

Ofringer i Brandbu menighet
27. januar - 3. mars 2019
Menighetsarbeidet
Barne- og ungdomsarbeidet		
I alt takkes det for

kr 1.230,kr 1.903,kr 3.133,-

Fra gudstjenesten på Granerud.
Prest William Bøhler og organist Marit Wesenberg hadde en flott sportsgudstjeneste
på Granerud i Bjoneroa.
Bøhler holdt en fin preken om fire svette
fyrer på toppen av fjellet. Vi sang koselige
salmer som Wesenberg spilte så fint el-piano
til og avsluttet med et flott postludium – et
lyrisk stykke av Edvard Grieg. Det ble god
stemning som begeistret de fremmøtte.
Etter gudstjenesten var det klart for skirenn
i strålende solskinn og mange skiglade barn
hadde møtte opp. Kaffe og nydelige vafler
kunne nytes ute i solskinnet.
Tusen takk for en flott opplevelse og til de
frivillige i skigruppa i Bjoneroa IL som stiller
opp og lager i stand dette arrangementet.
Fra Bjoneroa menighetsråd

Håkon Sørli nyter sola og er
klar for skirenn!

Bjoneroa menighetsråd: Leder Kari Marie Engnæs · Tlf. 934 98 783 · Mail: kari_m_engnas@hotmail.com
Brandbu menighetsråd: Leder Roald Braathen · Tlf. 905 32 041 · Mail: johanbraathen@gmail.com
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Fra venstre Terje Øistad, Reidun Helmen, Marie Viken, sokneprest Daniel Håkegård, menighetsrådsleder Bjørn Ulset, Lise Nesbakken Helmen, Hans Bjørge
og Mariann Johnsen.
Etter å ha vært i menighetsrådet i over
3 år har menighetsrådsmedlemmene
fått erfaring i hva som foregår i løpet
av en valgperiode. På denne bakgrunn
ønsket Kirkebladet å ta en prat med
medlemmene om hvordan det har
vært å sitte i menighetsrådet. Det
første spontane svaret var «interessant». Etter en kort tenkepause kom
flere uttalelser
- overraskende gøy
- mange omfattende arbeidsområder
- utrolig lærerikt, for vi kommer tettere
inn på hva kirken er for noe
- kirken er en del av vår kutur, vi forvalter bl.a. verdifulle bygninger
- kirken har trosopplæring, og det er
viktig å føre den kristne tro videre
- kirken har gitt et nytt sosialt nettverk, for det er trivelig å være på
menighetsrådsmøter
- det er mange oppgaver som skulle
vært gjort dersom økonomien hadde vært bedre
- det er viktig å få ned terskelen for
kirkebesøk, slik at folk synes det er
naturlig å gå i kirken.
8. – 9. september er det kirkevalg og
menighetsrådsvalg. Menighetsrådsarbeidet må ha vært engasjerende, for
flere av medlemmene kan tenke seg
å stille til valg en gang til. Men det vil
også bli behov for å få en del nye navn
på valglistene.

Hva anbefaler menighetsrådet folk å
svare dersom de blir spurt om å stille
til valg? Responsen kom fort: «Det er
ikke nødvendig å være ekstra religiøs
for å stille til valg – det er nok å være
interessert i kirken».
Det ble også nevnt at menighetsrådene organiserer en mengde
oppgaver innen kirken, som for eksempel å gjøre tjeneste som kirkevert,
tekstleser eller parkeringsvakt. Folk
som er interessert å stille til valg for
menighetsrådet eller påta seg frivillige
oppgaver, er hjertelig velkommen til å
ringe sokneprest Daniel Håkegård på
tlf. 482 02 439.
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Orgelstatus for
Grymyr kirke
Grymyr kirke sto ferdig i 2003,
men ennå har det ikke vært mulig å skaffe nok penger til et orgel.
Det er så langt samlet inn 360.000
kroner som står på konto.
Prisen på et nytt orgel avhenger av hva man velger, men millionen må nok rundes før vi kan
begynne å tenke nytt orgel.
Vil du gi en gave til å realisere
orgeldrømmen i Grymyr kirke
kan du sette penger inn på konto
2020.54.90206.

Takk for båregave

Flott gave fra
Helge Haukeli
Gran/Tingelstad menighet har
fått Helge Haukelis flotte stolaer
i gave til bruk i Søsterkirkene.
Stolaene ble overrakt på menighetsårsmøtet 17. mars.
Vi kommer tilbake i neste
utgave med mer stoff om den
flotte gaven og om kirketekstilenes bakgrunn og bruk.

Gran/Tingelstad menighetsråd
takker for gaven som ble gitt til
Grymyr kirkes orgelfond i f.b.m.
Kari Sørlies gravferd

Ofringer i Gran/Tingelstad
menighet
27. januar - 3. mars 2019
Barne- og ungdomsarbeidet		
NMS-prosjekt
(Thailand)		
Kirkens Nødhjelp
Menighetsarbeidet
I alt takkes det for

kr 1.340,kr 2.284,kr 1.407,kr 1.906,kr 6.937,-

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Bjørn Ulset · Tlf. 913 21 642 · Mail: bjoerul@online.no
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9

slekters gang og fellesrådet

MOEN/ÅL

Påskefrokost i Moen Kirkestue

Påskemorgen i Moen-kirka; det er blitt
en god tradisjon med gudstjeneste
tidlig om morgenen kl. 08.30 og med
påskefrokost i kirkestua rett etterpå.
Som regel langt fra fullsatt kirke, men
arrangementet der denne morgenen
er både hyggelig og inspirerende. «Ja,
Jesus er oppstanden!» er selvfølgelig
gjennomgangsmelodien. En kort og
lys gudstjeneste gir oss håp og tro, og
frokosten der folk tar med sin egen mat
og drikke og deler rundhåndet med andre bidrar godt til en fellesskapsfølelse
om denne viktigste siden av livet.

Alltid hyggelig med
gudstjeneste på Lygna

Hvert år i mars inviterer menigheten
til sportsgudstjeneste i Servicebygget ved campingen på Lygna. I år var
gudstjenesten søndag 10. mars, en
snørik og solfylt dag med gode muligheter til tur og skiaktivitet enten før
eller etter gudstjeneste, noe som flere
benyttet seg av.
Denne gudstjenesten hadde ikke

vært mulig uten at Ole Lygna var så
raus og vennlig, at han både stiller
et vakkert pyntet Servicebygg til disposisjon og kommer med kremkake,
kringle, kaffe og brus som gave til
menigheten på denne dagen. Stor
takk til Ole! Og vi legger til stor takk
til alle som ellers bidrar eller møter
opp. «Iversrud-gutta» sto som vanlig
for musikken, og i år var dessuten
Magne Lynne med på sin kornett.
Mange av konfirmantene tente lys og
leste bibeltekster, Karin var presten
og som bildet viser deltok en del unge
kirkegjengere med sang og innsamling
av kollekt.

Tekst og foto: Knut Bøe.

Hvem har malt
dette bildet
i Ål-kirka?

Vi har før skrevet om at det gamle
bårerommet ble gjort om til toalettrom og stellerom, og hvor hensikten var å få tilgang til slik i plan
med resten av kirkerommet, og da
slippe å gå ned den bratte trappa
til toalettene i kjelleren.
Innendørs, i dette nyoppussede
rommet foran toalettene, henger
dette fargerike maleriet, det dekker nesten en hel vegg dvs. et par
meter bredt maleri.
Spørsmålet er; hvem har malt
dette? Om du kjenner litt til forhistorien, fortell oss hva du vet, til prest
eller noen av de ansatte i kirka!
Se maleriet i større format på
side 6.

Slekters gang
DØPTE				
Nikolaikirken:
Storm Olivander Haug
Aksel Theodor Stenersen-Morstad

JORDFESTEDE
Nikolaikirken:
Erna Johnsen
Grete Marie Herberg Wien

Tingelstad kirke:
Imre Severin Kjeksrud

Tingelstad kirke:
Tone Hennie

Nes kirke:
Anna Olivia Berntsen

Nes kirke:
Olav Søyland
Bjørn Aaserud

Ål kirke:
Victoria Bækkeli Eide
Kasper Lundgård-Ubostad

Moen kirke:
Odd Erik Berven
Hans Fredrik Myhre
Ål kirke:
Margit Pauline Kolkin
Hedvig Marie Ensrud
Aase Helene Svendsen
Aase Håkonsløkken
Magne Høghaug

Sørum kirke:
Svein Vestland

Det er vår og klart for
dugnad!

Snøen går og våren kommer, da er det tid for
å ruste opp kirkegårdene. Driftsetaten i Gran
kirkelige fellesråd stiller med søplesekker, presenninger og tilhengere og ellers god bistand.
Ta med deg ei rive og gjerne en nabo, og still
opp til ei sosial arbeidsøkt. Alle dugnadene
starter klokka 17.00 og varer et par timers tid.
Etterpå blir det kringle og kaffe!
Ål ....................................... tirsdag 23. april
Tingelstad og Grymyr......... onsdag 24. april
Nes..................................... torsdag 25. april
Moen................................... mandag 29. april
Søsterkirkene og Sørum..... torsdag 2. mai

Dugnadsgjengen i Bjoneroa tar kaffen på kirketrappa i ettermiddagssola, fra dugnaden i
mai 2018 (foto Bjoneroa MR).

NÅ HAR KIRKEBLADET FÅTT

Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

KIRKEN

TRENGER DEG!

Det er kirkevalg til menighetsråd i september.
Kanskje du vil stille til valg?
Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke!
Kirken er et mangfoldig fellesskap. Ulike meninger og
ulikheter gjør fellesskapet rikere. Derfor er det behov for
nettopp deg eller naboen din i menighetsrådet.
Er du interessert, kontakt lederen i menighetsrådet ditt
innen 30. april:
Bjoneroa: Kari Marie Engnæs, tlf. 934 98 783
Brandbu: Roald Braathen, tlf. 905 32 041
Gran/Tingelstad: Bjørn Ulset, tlf. 913 21 642
Moen/Ål: Anne-Berit Holden, tlf. 922 36 168

Gi en gave til Kirkebladet!
Bankkonto nr. 2020 31 00141 • Vipps 558053

Ofringer i Moen/Ål menighet
27. januar - 3. mars 2019
Diakoniarbeidet		
Menighetsarbeidet
Bibelselskapet		
I alt takkes det for

kr 4.150,kr 783,kr 1.428,kr 6.361,-

«Kjøp og betal» til

558053

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

10

Kirkebladet – nr.2 2019

Kirkebladet – nr.2 2019

11

Trosopplæring

en viktig tid – et viktig valg

i kirken i Gran
GRYMYR KIRKE
SØN 12. MAI:
Tobias Nyhus Allport
Linnea Bækken-Hvinden
Ragna Torgersen Grinder
Nora Steen Gundersen
Jenny Bjørnsletten
Hagaseth
Else Hvinden-Haug
Inga Marthe Haakenstad
Lars Amund Prestmarken
Haakenstad
Magnus Heier Jorstad
Mikael Andreas
Tomteberget-Bekkelund
TINGELSTAD KIRKE
SØN 19. MAI:
Mads Hammerstad
Frida Mortensen Johansen
Anna Rebeca Kvande
Jorunn Barvik Molstad
Karoline Nordengen
ÅL KIRKE
SØN 27. MAI:
Elèn Biløygard Botten
Eirin Håkonsløkken Ellis
Vegard Gisleberg
Mikkel Goddokken
Linda Hvalsbråten
Aurora Vindorum Høiland
Oda Karlsen
Gian Marco Bello Korsvoll
Sean Naphat Kristensen
Kristian Lysenstøen
Sandra Melgård
Sara Melgård
Ola Hjelmås Molden
Robin Jansen Nysveen
Ane Kamilla Olerud
Guro Granåsen Petersen
Amund Nøddelund
Ramberg

Håkon Fladby Skiaker
Anna Karoline
Brænden Stenseth
Edvard Hansen Sundmark
Ragnhild Hansen
Sundmark
Jonathan Hamar Volden
Sondre Øverbø
Karl Kristiansen Aasby
MOEN KIRKE
LØR 1. JUNI:
Marcus Børresen
Runa Dalby
Ingeborg Moe Ellefsrud
Jørgen Lium Heggen
Martin Sørheim Holter
Hanna Emilie Smerud
Alexandra WernerMathisen
MOEN KIRKE
SØN 2. JUNI:
Joachim Sæther Bamber
Tiril Christine Hovde
Gulbrandsen
Marie Holter
Anders Kristiansen Larsen
Daniel Vesteng Lien
Martine Løvbrøtte
Jesper Moen
Nicklaes Skovly
Simen Berven Solheim
NIKOLAIKIRKEN
SØN 2. JUNI:
Pernille Persen Brenden
Peter Kittelsrud Hagen
Marianne Bjørneby Hasle
Jakob Helmenbakken
Tora Margrethe Gamkinn
Hoff
Ansgar Nielsen Johnsrud
Jacob Immanuel Knudsen

Tuva Gamkinn Kristiansen
Ole Henrik Johansen
Nyborg
Thea Elisabeth Bu
Pettersen
Joakim Raknerud
Lise Storløkken
Henrik Rise Thaulow
SØRUM KIRKE
SØN 2. JUNI:
Nketiah Johnson Adum
Vilde Helene Bålerud
Kaisa Sevaldhullet Hansen
Anders Ørpen Jacobsen
Vegard Ørpen Jacobsen
Emil Johnsrud Vestby
NES KIRKE
SØN 25. AUGUST:
Hedda Berget
Andreas Brasrud
Amund Sørum Dynna

Nicholas Egge Falla
Anne Marte Lien Flisnes
Maren Helen Grefsrud
Andreas Yonas Grimsrud
Ole Henrik Hellum
Sina Martinsen Jenserud
Vilde Rud Jenserud
Mathea Juliussen
Nikolai Kristiansen
Øyvind Elvestuen Lande
Kristian Dæhlen Larsen
Marcus Pedersen Lyhmann
Magnus Løvbrøtte
Tuva Nybakke
Gina Elisabeth Næs
Ingeborg Halvorsen
Sevaldrud
Håkon Skovly
Elise Bjørlien Slåttsveen
Lina Steinset Stendahl
Tiril Roa Treholt
Cherry Jane Vienes
Siri Winger

Da prestene kom på jobb igjen etter
tre dager på HEKTA-leir på Lillehammer i februar, så var de så skjønt
enige om at bedre konfirmantleir
hadde de ikke vært med på. Med
nesten 700 konfirmanter samlet vil
det alltids skje litt, men i det store
og hele gikk det knirkefritt og konfirmantene var veldig fornøyde.
Fredagskvelden starter leiren
med et stort show i Lysgårdsbakken,
etter et flott fyrverkeri går vi ned til
Håkonshall, alle med hver sin fakkel,
og da blir det nytt show i fra scenen
i hallen, sang, dans og forkynnelse
og strålende stemning.
Dette året hadde bra plass til
madrasser, bagger og aktiviteter
i Håkonshallen. Og aktivitetene
var mange både inne i hallen og
utendørs med alpint, bobkjøring og
kjelkeaking. Foreldrene som stilte fra
Gran fikk ros fra alle, for det var de
som vasket og holdt det rent rundt
konfirmantene. Noe som alle satte
stor pris på!

-leir i
særklasse!
Bli med på
lederkurs!

Fredag 15. mars startet
et MILK-kurs på Jaren
Misjonshus.
Dette er et minilederkurs for ungdommer mellom 15-18 år. I tillegg
til kurset er det fokus på det sosiale
etter kursene, der ungdommene
selv kan være med å forme miljøet
og hva de ønsker å gjøre.
Vi skal på den første overnattingsturen den 27.-28. april. Foreløpig er det over 20 stykker som
er påmeldt og vi har plass til enda
flere.
Informasjon om MILK-kurset finnes
på nettsiden www.kirken.no/gran.
For påmelding;
ta kontakt med trosopplærer Line
på tlf. 474 56 688.

På bildene ser dere et knippe av
konfirmantene fra menighetene i
Gran i aksjon – og et par foreldre
i sving med bøtte og klut.
Foto: Karin Bøe og HEKTA.

Konfirmasjonsdatoer 2020
10. mai
24. mai
23.-24. mai
6.-7. juni
7. juni
30. august

Grymyr kirke
Tingelstad kirke
Ål kirke
Moen kirke
Sørum kirke og Nikolaikirken
Nes kirke

Info. om påmelding med mer blir sendt ut
ved skolestart i august.
Les mer på www.kirken.no/gran

Alle konfirmantene ble samlet igjen
21. mars til felles filmopplevelse
«Oppstanden» på Brandbu kino.
Filmframvisningen ble støttet av
menighetsrådene.

Tirsdag 7. mai
blir det pilegrimsvandring for alle
konfirmantene fra Nes kirke, Nikolaikirken og Moen kirke med
ankomst Tingelstad kirke og gudstjeneste der kl. 18.30. Dette blir litt
av et skue langs veg, gutuer og stier
fram til felles kirkemål!

Ungdommene koser seg med pizza
etter kurset.
Foto: Line Cecilie Børresen

Gran kirkelige fellesråd: Leder Knut Lehre · Tlf. 901 11 095 · Mail: knut@nysetvegen.com
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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

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

Hadeland

BILGLASS

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf. 61 31 32 50
Tlf 61 31 31 31

Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

www.lygnalia.no

Tlf. 95
1919
aksel@lygnalia.no
Tlf.07
35 08
07 08
aksel@lygnalia.no

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.

Brandbu
• Tlf.Hage
61 33 43 35
Gran
Jern og

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Storgata 23, 2750 Gran
Tlf. 61 33 27 77 • Faks: 61 33 27 80 • www.landbrukogverktoy.no

EVA ØSTEN

Grafisk

Er du vår neste
annonsør? Sverre Hagen

Rådhusveien 39, 2770 Jaren
Tlf 61 32 88 98/Mob 974 07 006
e-post sverre.hagen@hebb.no

•
•
•
•
•
•

formgiving

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Prosjektadministrasjon
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
VAprosjektering
Arealplanlegging
Byggeledelse

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

www.yellomedia.no

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

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

bankogeiendom.no

ANDRE
GRAN KFUK-KFUM-SPEIDERE
Annen hver torsdag kl. 17.45-19.00
på Nordtangen. Målgruppe 2.-8.
trinn. Friluftsliv, moro, bål og fellesskap. Knut Erling Moksnes
tlf. 997 44 497
Blåkorsforeningen
Lysglimt:
Velkommen til møter med sang, tale
og innsamling til prosjektaktiviteter.
Kontaktperson: Åge Bjerke,
tlf. 922 86 091.
SøndagsLIV, Jaren Misjonshus: Annenhver søndag kl. 16.30
(partallsuker). Gudstjeneste for hele
familien. Eget opplegg for barna.
Samlingen avsluttes med et måltid.
Se Jaren misjonshus sin FB-side for
mer info. Kontakt: Ellinor T. Haldorsen, tlf. 993 56 453.

HADELANDSBAKERIET

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING

2711 Gran – Tlf. 613 28 613

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF
Alle er velkommen der det måtte
passe!
Brandbu og Røykenvik formiddagstreff: Siste onsdag i mars og
mai kl. 12.00 i Nes kirkestue.
Kontakt: Ruth Kari Sørumshagen
tlf. 464 25 018.
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Eldresenteret annenhver onsdag kl. 11.00
i partallsuker. Kontakt: Marta Marie
Jørgensen tlf. 61 33 49 19 /
975 79 700.
Grymyr: Annenhver onsdag kl.
BARNEKLUBBEN I MOEN
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud Bø,
KIRKESTUE
tlf. 928 58 473.
Annenhver torsdag kl. 18.00-19.30
Jaren misjonshus: Siste torsdag i
(partallsuker). Alder: Fra 0 år og oppmnd. kl.12.00. Kontakt: Berit Holen
over. Sang, lek, kveldsmat og inntlf. 61 32 89 86 / 950 54 472.
samling til et prosjekt i India for barn
Moen bedehus: Første onsdag i
catering og
selskapslokaler
i en kristen minoritetskultur. Kontakt:
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørumsbergslia.com
Lise Holter Bålerud tlf. 951 01 416.
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351.
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143
Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd.
BRANDBU BARNE- og UNGkl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg,
DOMSKANTORI (POPKORN)
tlf. 61 32 90 65.
Koret for skolebarn i hele Gran komTryggheim, Gran: Siste onsdag i
mune! Korøvelser
hver
onsdag
ettermnd. kl.12.00.35,
Kontakt:
Wøien,
Hadelandsbakeriet AS - Rådhusvegen
2770 Lars
Jaren
middag
i
Nes
Kirkestue.
tlf.
61
33
01
12.
HADELANDSBAKERIET
Tlf. Jaren: 61 32 81 38, Gran: 61 33 18 70, fax 61 32 90 37
Korene
for seg, men har
Jaren 61 32 81
38, Granøver
61
33hver
18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
også fellesøvelser.
Kontakt: Marit
web: www.hadelandsbakeriet.no
Pål Haugsbakken
Wesenberg, tlf. 995 87 373.

BABYSANG
Vi arrangerer to babysangkurs i året,
vår og høst. Oppstart vår 2019: Man.
4. februar. En hyggelig samlingsHAGELAND JAREN
stund
i Moen
Nordre Ålsveien
6, 2770
Jarenkirkestue hver mandag
Tlf. 61 32 77 kl.
9012.00-13.30. Kurset varer i 8 uker
og er åpent for alle. Det blir sosialt
samvær, sang, musikk, rim og regler.
Serverer kaffe/te, ta med matpakke.
Kurspris kr 300,- inkl. CD. Påmelding:
Line Børresen tlf. 474 56 688,
ungtro@gran.kirken.no

Alltid ferske bakervarer
på Jaren og Gran!

Ikkeno´ problem

61 33 27 00

faste aktiviteter

VENÅSEN
HVILEPULS
RØRSERVICE
Moen kirke kl.AS
19.00. Suppe i kirke-

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

stua kl. 18.00. En samling med tid til
ettertanke … første onsdag i måneden tom. juni (8. mai og 5. juni).
Kontakt:
Diakon Ruth Kari Sørumshagen
tlf. 464 25 018/Hilde M. Lunde
tlf. 970 27 978.

Tlf. 61 33 77 00

- bank og eiendom på ett sted

VAFFELTREFF’N
Øyvind Haglund Sogn JAREN
Sted:
Rådhusvegen 1, tirsdager
Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
kl. 15.00-17.00. Kontakt: Diakon Ruth
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
Kari tlf. 464 25 018.
www.jolstad.no

Erland Ekeberg

Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

KIRKEN

Hvem skal du stemme på?

TRENGER DEG!

en skal være?
Hvordan vil du at kirk
Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget
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Kari Solveig Rødningsby Ekeberg

Kanskje på deg selv?
kirkevalget.no
#kirkevalget
facebook.com/kirkevalg

MISJONSFORENINGER og
KIRKERINGER/-FORENINGER
De som ønsker å være med i en misjonsforening eller kirkering/-forening,
kan få nærmere informasjon ved en
av diakonene, Ruth Kari Sørumshagen tlf. 464 25 018,
rs352@kirken.no eller Hilde Myklebust Lunde tlf. 970 27 978,
hl548@kirken.no

Full babysanggruppe denne våren i Moen kirkestue. Foto: Line C. Børresen.
Kirkebladet – nr.2 2019
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Kirkekalender
14. april – Palmesøndag. Joh 12, 1-13
Nikolai
kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Håkegård.
Moen
kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
Onsdag 17. april
Skjervum helse- og omsorgssenter kl. 12.00
Gudstjeneste m/nattverd. Håkegård.
Kirkekaffe før gudstjenesten.
18. april – Skjærtorsdag. Joh 13, 1-17
Marka helse- og omsorgssenter kl. 11.00
Gudstjeneste m/nattverd. Magnus og Sørumshagen. Kirkekaffe.
Nes
kl. 18.00. «Måltid og messe».
Magnus og Sørumshagen.
19. april – Langfredag. Matt 26, 30 - 27, 50
Kirketuftene på Grinaker kl. 16.00
Korsvandring til Tingelstad kirke.
Tingelstad
kl. 17.00. Pasjonsgudstjeneste. Håkegård.
21. april – Påskedag. Joh 20, 1-10
Nikolai
kl. 06.00 Påskemorgengudstjeneste.
Håkegård m.fl. Frokost i Pilegrimsenteret.
Moen
kl. 08.30 Ottesang. Bøe. Frokost i kirkestua.
Ta med frokostmat.
Tingelstad
kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Håkegård.
Nes
kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Magnus.
22. april - 2.påskedag. Joh 20, 11-18
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Sørum
kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
Fredag 26. april
Røysum kapell kl. 15.00
Gudstjeneste. Magnus.

Onsdag 8. mai
Suppemåltid i kirkestua i Moen kl. 18.00.
Moen
kl. 19.00. «Linda Sandell-kveld»,
sang v/Eli Tove Myrdal. Sørumshagen.
12. mai - 4.s.i påsketiden. Joh 14, 1-11
Grymyr
kl. 11.00 Konfirmasjon. Håkegård.
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.
			
Tirsdag 14. mai
Ål
kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste.
Konfirmantene deltar. Bøe.
17. mai – Nasjonaldagen. Luk 17, 11-19
Se eget program fra 17. maikomitèen, som blir tilsendt
i posten.
19. mai – 5.s. i påsketiden. Joh 17, 6-11
Tingelstad
kl. 11.00 Konfirmasjon. Håkegård.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
26. mai - 6.s. i påsketiden. Matt 6, 7-13
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Bøe.
Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag. Joh 17, 1-5
Felles kirkedag for Lunner, Jevnaker og Gran. Se annonse.
Nikolai
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Maria
kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Håkegård og 		
Bøhler. Brandbu Barnekantori.
Fredag 31. mai
Røysum kapell kl. 15.00.
Gudstjeneste med nattverd. Magnus.
Lørdag 1. juni
Moen
kl. 12.00. Konfirmasjon. Bøe.

28. april – 2.s. i påsketiden. Joh 20, 24-31
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Wesenberg Helland.
Onsdag 1. mai. Matt 20, 25-28
Huset, Brandbu kl. 10.00
Gudstjeneste. Håkegård.
5. mai - 3.s.i påsketiden. Mark 6, 30-44
Nikolai
kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Wesenberg Helland.
Sørum
kl. 17.00 Vårkveld. Samtale med konfirmanter.		
Magnus.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Tirsdag 7. mai
Pilegrimsvandring for konfirm. fra kirkene Nes, Nikolai og
Moen til Tingelstad.
Tingelstad
kl. 18.30 Felles gudstjeneste for alle
konfirmantene. Magnus, Håkegård og Bøe.

2. juni - Søndag før pinse. Joh 16, 12-15
Nikolai
kl. 11.00. Konfirmasjon. Håkegård.
Sørum
kl. 12.00. Konfirmasjon. Magnus.
Moen
kl. 11.00. Konfirmasjon. Bøe.
Onsdag 5. juni
Suppemåltid i kirkestua i Moen kl. 18.00.
Moen
kl. 19.00. «Hvilepuls med kraft fra det høye»
- sang v/Hanne Pigstad. Sørumshagen.
9. juni – Pinsedag. Joh 14, 23-29
Ål
kl. 11.00. Felles høytidsgudstjeneste.
Bøe og Almås.
10. juni - 2. pinsedag. Joh 7, 37-39
Sølvsberget kl. 11.00. Friluftsgudstjeneste. Håkegård.
Nes
kl. 18.00. Vårkveld. Samtale med konfirmanter.
Magnus.

Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, www.kirken.no/gran, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.
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