
KIRKEBLADETKIRKEBLADET
Nr. 1 – 2020for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

FULLDISTRIBUSJON

Reisebrev fra 
konfirmant Jenny

Støtt Fasteaksjonen 
31. mars!



32 K I R K E B L A D E T  –  N R . 1  2 0 2 0 K I R K E B L A D E T  –  N R . 2  2 0 2 0

Kirkekontoret Mandag – fredag: 
Kl. 08.00-14.00
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Telefon: 61 33 52 05

E-post: post.gran@kirken.no

Kirken på nett: www.kirken.no/gran

Kirken i Gran
Sokneprest Gran/Tingelstad sokn
Daniel Håkegård
Tlf. 482 02 439
Sokneprest Moen/Ål sokn
Karin Hansen Bøe
Tlf. 464 25 013
Sokneprest Bjoneroa sokn 
og Brandbu sokn 
Dagfinn Magnus Tlf. 913 18 254
Kirkeverge Ole-Jakob Dyrnes
(f.o.m. 1. mars)
Trosopplærer Line Cecilie Børresen
Tlf. 474 56 688
Medarbeider trosopplæring
Ida S. Benoni
Tlf. 997 00 390
Diakon Ruth Kari Sørumshagen
(permisjon)
Diakonvikar Marianne Sagbakken
Tlf. 934 34 338
Diakonvikar Eivind Sørum
Tlf. 482 55 440
Kantor Marit Wesenberg 
Tlf. 995 87 373
Kantor Natalia Medvedeva
Tlf. 477 17 931
Organist Iver Olav Erstad
Tlf. 976 77 112
Saksbehandler Marianne Nyseth
Tlf. 918 28 877
Sekretær Caterine Torp Dehlimarken
Tlf. 464 25 037
Sekretær Grete Felberg Solheim
Tlf. 464 25 031
Driftsleder Odd Ragnar Bredviken
Tlf. 911 50 659
Kirketjener/kulturarbeider Granavollen
Kari Røken Alm. Tlf. 480 31 933

Hadeland og Land prosti
Prost Kirsten Elisabeth Almås
Tlf. 952 81 805
Saksbehandler Inger Stensrud Haug
Tlf. 922 81 445
Prostiprest Anne-Hilde W. Helland
Tlf. 419 06 232

Kirkebladet
E-post: post.gran@kirken.no
Redaksjonskomite:
Elin Gravdal Øvrebotten  – Redaktør
Inger Stensrud Haug – Red.sekr.
Knut Bøe, Inger Berven
Alvhild Skråmestø Myrdal 
Anne-Lise Mellum

Layout: Eva Østen Grafisk formgiving

ANDAKT 

Eit lite barn voks opp til mann  
og sa at han var Gud

Av Anne-Lise Mellum

Lev vel
  Av Elin Gravdal Øvrebotten

Forsidebilde:  Konfirmantene i Brandbu med fastebøsser foran Nes kirka, i lag 
med sokneprest Dagfinn Magnus. Foto: Line C. Børresen.

Mange av oss over en viss alder hadde 
stor glede av minnebøker i vår barn-
dom. Pene, håndskrevne vers av ymse 
litterær verdi omkranset med blomster 
og pynt. En gjenganger var LEV VEL 
satt sammen til et kryss. Minnebø-
kene er utgått på dato, men vi trenger 
heldigvis ikke egne bøker for å samle 
minner og ta vare på dem.

6. januar døde Helge Haukeli i en 
alder av 62 år. Sammen med gode 
venner fikk jeg lov å være sammen 
med familien også mens han var sterkt 
preget av sykdommen, og den siste 
hilsenen jeg fikk fra Helge var et stille 
Lev vel! Det er ikke lett å finne gode 
ord i slike øyeblikk, men denne enkle 
utfordringen vil jeg ta med meg og 
kanskje bruke som en slags tempera-
turmåler i eget liv. 

Som kjent for de fleste av Kirkebla-
dets lesere, virket Helge Haukeli som 
prest i bygdene våre i 30 år, og har satt 
sine spor både i møte med enkeltmen-
nesker og på hvordan menighetslivet 

i Gran har utviklet seg gjennom disse 
årene. Her ønsker jeg bare å nevne at 
han for 20 år siden tok initiativ til å sette 
i gang produksjon av Kirkebladet slik 
vi ser det i dag. Med sitt gode blikk for 
litterære virkemidler, og forståelse av 
hvordan et slikt blad bør se ut, klarte 
han å skape et godt grunnlag for videre 
arbeid med bladet. 

Når mennesker rundt oss går bort, 
vil det alltid stå igjen minner. Felles 
opplevelser, en brodert duk, et gam-
melt brev, ting som er sagt og gjort. 
Noe velger vi å ta vare på og andre ting 
legger vi til side. Men vi vil alle etterlate 
oss ei minnebok som det for de som 
sitter igjen, kan være godt å kunne 
bla i og som vi sammen kan gråte og 
le over. La oss huske det gode våre 
døde brakte inn i verden så lenge de 
fikk være her. Det skal få inspirere oss 
til å leve gode liv sammen.

 Og så kan jeg gjerne dele Helges 
siste hilsen med Kirkebladets lesere: 
LEV VEL!

DEN NORSKE KIRKE
Menighetene i Gran/Tingelstad,
Moen/Ål, Brandbu, Bjoneroa Den sterke og svake Gud

Tekst Edvard Hoem 1983, Melodi Henning Sommerro 1983 
NORSK SALMEBOK nr. 740                                                                                           

it lite barn voks opp til mann og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre, han, og såg heilt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte frå all sorg og vondskap i vår verd,                                                           
og enda bed han oss forstå at det er inni oss det er.

E
Hoem hadde vært opptatt av Søramerikansk frigjøringsteologi, og gjennom dette engasjementet fikk han se 
hvordan det kristne budskapet er på de fattiges side. Da sønnen til Edvard Hoem gikk på barneskolen, ba han 
sin far om å skrive en ny  sang til skolens juleavslutning i 1983. Det gjorde faren, og sangen som han skrev til 
jul, har blitt en helårssalme. Sønnen fikk oppfylt sitt ønske. Hoems gode venn Henning Sommerro har kompo-
nert melodien.

«Vår Gud, Han er så fast en borg» 
synger vi i kirka, ofte nå, i fastetida 
frem mot påske. Salmen til Martin 
Luther, en sterk mann som sto opp for 
det han mente var rett. «Gud er Gud 
om alle mann var døde og alle land lå 
øde» synger vi også. Det er godt å ha 
en sterk Gud, når man sjøl er svak, 
redd, eller aleine. Men kan Gud bli for 
sterk? Da Trump og USA tok livet av 
den iranske generalen i januar, sa dat-
teren hans at Gud er sint, og at han vil 
ha hevn over amerikanerne og deres 
barn. Sånn kan man ikke si om Gud, 
sier jeg. Da er det ikke Gud man snak-
ker om. Jeg blir provosert når jeg hører 
ordet Gud bli brukt på denne måten. 
Men hvordan bruker vi sjøl ordet Gud? 
En konfirmant sa en gang til meg at 
han hadde begynt å be. Be om at Gud 
måtte gi ham det han ville, og at ting 
skulle skje som han ville. Det er fint det, 

men hva gjør vi når det skjer ting som vi 
ikke vil? Hvordan snakker vi med Gud, 
og om Gud, når det virkelig røyner på, 
og livet blir vanskelig? Jeg tenker at 
det er nettopp DA vi må huske at Gud 
ikke bare er sterk. Gud er også svak. 
Derfor er Han også nær i svakheten, 
og utfordrer de sterke til å kjenne på 
sin svakhet. Tør du å vise din svakhet?

Gud har åpenbart sin styrke i på-
skemysteriet, Jesu oppstandelse fra 
de døde, men han har også turt å vise 
sin svakhet i julemysteriet, i krybben, i 
babyen, Jesus Kristus. Jula varer helt 
til påske, det er sant, og Guds svakhet 
varer helt frem til den dagen da sola 
skinner med full styrke fra den tomme 
graven, både for oss, og dem som ikke 
ventet seg: den fattige Gud. Amen.

Daniel Håkegård,  
sokneprest i Gran/Tingelstad 

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Dette bibelsitatet inspirerte 
salmedikteren da han skrev denne salmen. Vi møter den menneskelige og kjærlige Gud i den jordiske Jesus. 
Vår verden er preget av at godene er ulikt fordelt, og mange mennesker opplever urett. Men de verdiene Jesus 
stod for, er ikke en del av denne verdens sorg og ondskap. Han møtte fattige og nødlidende med omsorg og 
medmenneskelighet. Salmen formidler alle menneskers verdi og et Guds rike som også er inne i de enkelte 
menneskers sinn.

Vårens babysangkurs er i full gang i Moen kirkestue. Ved oppstart, mandag 
27. januar stilte hele 11 babyer og 11 mammaer opp. Dette blir Ida Benonis 
siste aktivitet før hun slutter som trosopplæringsmedarbeider i Gran nå i vår. 
(Foto: Ida Benoni). 
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kan gi helt magiske opplevelser som 
ikke kan forklares med annet enn at 
det er noe som er større enn deg sjøl. 
Det er godt å kjenne på tilknytningen 
til din egen kirke, en form for forankring 
som gir trygghet der hvor ting ellers 
forandrer seg hele tiden. 

- Og så er det så flott at kirkene våre 
har blitt så mye mer åpne enn de var 
tidligere. Konserter av ulikt slag er med 
på å åpne kirkene for folk flest og ska-
per identitet og tilhørighet. Heldigvis så 
er det mulig å kunne få være en del av 

kirka på forskjellige måter, og så ser 
jeg at de ulike korene jeg har dirigert, 
ofte har hver sin kirke som sin kirke. 
Det er jo bare flott! Samtidig er jeg 
opptatt av at det skal være forskjell på 
børs og katedral. Sangen og musikken 
skal formidle noe, og den kan gjerne 
ha i seg noe av evighetsperspektivet 
slik mye av den udødelige kirkemusik-
ken har.

- Møter med egne refleksjoner og 
ulike mennesker gjennom livet, har 
ikke gitt noe entydig svar på hvilken 

vei som fører til Gud, men jeg tror det 
er viktig å tørre å tenke utover det vi 
kan bevise og se. Og så kan vi kanskje 
møte en guddom ute i naturen, i en 
salme eller i en skjelven rusmisbruker 
hos Kirkens bymisjon. Og så blir jeg vel 
aldri helt ferdig med å undre meg over 
hva som faktisk skjer i disse møtene, 
sier han ettertenksomt og vandrer 
videre ut på usikre veier i januaret-
termiddagen. 

PORTRETTET PORTRETTET

Jan Reidem er Gjøvikgutt født i 1944 
og han havnet på Brandbu i 1972 som 
lærer på Vest-Oppland folkehøyskole. 
Bare det å være lærer på folkehøy-
skole vitner om at vi har å gjøre med 
en mann som liker å ha folk tett rundt 
seg og om en som bryr seg om andres 
ve og vel. Senere ble det jobb i videre-
gående skole, før pensjonstilværelsen 
ga enda mer rom for å dyrke andre 
interesser.

Mange er de korene og sangerne 
som har hatt gleden av å ha Jan Rei-
dem som dirigent. Brandbu mannskor, 
skolemusikken, KK, Vestre Gran blan-
dakor, HIKK, Hov kirkekor nevnes i 
fleng, og i tillegg har teaterscenen 
også vært en arena for hans kultur-
interesse. Han har også vært glad i å 
kunne uttrykke seg gjennom ord, både 
som freelance journalist og gjennom 
hverdagsrefleksjoner som vi kan finne 
samlet i to bøker.  

- Du skjønner, jeg er veldig nysgjer-
rig på folk og alt mulig som kommer i 
min vei, jeg ønsker å finne ut av ting 
samtidig som jeg vet at det er veldig 
mange av de tingene jeg undrer meg 
over som det ikke finnes noen fasit-
svar på. Og så lar jeg meg fasinere av 
håpet. Håpet ligger for meg tett opp 
til undring. Et håp peker framover, og 
samtidig er det så lite vi vet om det som 
ligger foran oss. For meg er det viktig 
å leve med håpet. Å leve uten håp blir 
jo ganske håpløst, sier han med et lite 
smil som forteller at dette er tanker han 
aldri blir helt ferdig med.

Sangen og musikken er viktig for 
Jan. – Det er jo ganske flott at vi kan 
bruke ord om tro, håp og kjærlighet 
som ble formet for 2000 år siden og 
musikk som ble nedskrevet for mange 
hundre år siden, og så er det disse 
ordene og tonene som blir en slags 
Åndens skapertime for oss som lever 
i dag. Å stå og synge i kirkene våre, 

Hjemme
I morgenlyset er det godt å våkne.
En kaffetår og blings med brunost på.
Den gode stillhet, åpningen på dagen,   
med blikk på horisonten mot det blå.
Du øyner landet speile seg i fjorden,     
som uten vindpust hviler helt i ro. 
Du aner skaperhånden bakom gaven;      
et landskap som gir lise å bebo.

På neset der i vika ser du spiret
av kirken som har stått i alle år.
Den skogbevokste kampen fanger blikket,
med vulkankraft som aldri helt forgår.  
Du kjenner det er her du hører hjemme,
i landskap ment for langsom vekst og liv.
Den nye dagen kommer deg i møte,
byr mulighet for nye perspektiv.

I morgenlyset er det godt å være,
med åpning ut mot bygdas lune ro,
og vite at i dagene som kommer,
er dette det som alltid blir ditt bo.   

JR (Inspirert av Erik Bye: «I skumringstimen»)

Møte med Jan Reidem
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

Det er alltid spennende å sette seg ned og ta en prat med mennesker som viser  
engasjement og som synes å ha sine refleksjoner om det å være menneske. Jan Reidem  
er et slikt menneske og Kirkebladet har klart å få ham ut på hålkeføret ned fra Julibakka til 
en rolig kaffekopp på kafe i Brandbu. Her får vi anledning til å få høre mer om hvor  
engasjement og livsglede har sitt utspring fra.

Tekstene er skrevet av Jan 
Reidem og hentet fra boka; 
«Undring – bilder, tekster og 
refleksjoner om det gjemte 
og glemte», utgitt 2019. 
Tekster: Hans Erik Raustøl 
og Jan Reidem, 
foto Bjørn Haslerud.

Utsikt fra Bleiken over Røykenvik. (Foto: Gaute Øvrebotten.) 

Verdighet
Mitt første møte med Kirkens 
bymisjon og Tøyenkirka i Oslo 
gjorde varig inntrykk. 
 
Et himmelhøyt kirkerom speilet
romslighet, 
der lystenning var første ledd 
i det rituelle. 

En rusbruker, tydelig preget 
av sliten hverdag, 
gikk fram med senket hode, 
fikk famlende tent et lys, 
og forkynte med skjelven stemme 
at lyset ble tent for en nær venn 
som var død dagen før 
av en overdose.  

Aldri har jeg, verken før eller siden, 
opplevd et menneske, 
som trolig har gått fornedret 
og ydmyket 
gjennom det meste av livet, 
bli møtt av en så inderlig, 
inkluderende aksept 
som jeg følte lå i denne 
menighetens nærvær.
Den fordringsløse, kollektive 
varmen fikk den 
unge mannen til formelig
å rette ryggen og heve hodet
da han vandret tilbake 
til plassen sin.

Seansen er aldri glemt.

JR
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REISEBREV FRA JENNY EN KIRKEJUBILANT AV RANG

Den stolte Ål kirke har bursdag 2. 
mars, nå 90 år etter at den ble innviet 
i 1930. Både kirkeklokka og spirets 
vindfløy bærer årstallet 1929, men 
kirka ble ikke helt ferdig før tidlig på 
våren året etter.

Hele historien om kirka kan leses 
i en artikkel av Astrid Gulden Olstad 
i Årbok for Hadeland 1979, der det 
fortelles om utviklingen fra en idé for 
kirkebygget, om prosessen fram til 
bygging og innvielse, og den senere 
utsmykking og endelig ferdigstillelse.

Det første møtet av interesserte ble 
holdt på Hvalaby i 1916. Gradvis ble 
engasjementet økt, og det endte opp 
med denne stolte kirka, et resultatet 
av dugnader og giverglede herunder 
byggetomt, tømmer og plank.

Bygningen var ganske enestående 
for sin tid, og noe liknende er ikke bygd 
her i landet siden heller. Det var den 
kjente arkitekten Magne Poulsson som 
Prost (og initiativtaker til kirkebygget) 
Chr. Selmer Anderssen hadde fått til 
å tegne kirken.

Høsten 1928 var alt grunnarbeid fer-
dig, så bygginga kunne ta til om våren 
1929. Byggekomitéen for kirka var den 
samme som for den nye Trintom skole, 
som også var i ferd med å reise seg.

Etter at høytideligheten i kirken 
var ferdig med innvielse den 2.mars i 
1930, var det stor middag på den nye 
Trintom skole.

Nå står Ål kirke der, nymalt i fjor 
og dermed i sin beste skrud. Og som 
vi alle har registrert ble det ganske 
nylig også bygget nye toaletter i det 
gamle bårerommet, slik at kirka har 
en «universell utforming», tilgjengelig 
for også folk som er avhengig av rul-
lestol, barnevogn eller rullator. Dette 
ser vi også i inngangspartiet, med en 
liten «rampe» bygget rundt en stor 
blomsterkasse. 

Orgelet
Et første midlertidig harmonium i kirka 
ble skiftet ut allerede i 1934 med et syv 
stemmers orgel fra J.H.Jørgensens 
Orgelfabrikk. Dette var et såkalt 
«pneumatisk taskenladenorgel»  med 
skinnmembraner i pipene. Arbeidet 
med oppgradering av orgelet nå har 

blant annet vært å skifte ut disse gamle 
membranene.

Pedalene til orgelet er også reparert 
og forbedret
Det er lagt inn tre nye stemmer, noe 
som organistene sier betyr veldig mye. 
Organist Iver Olav Erstad fortalte om 
at det har vært mange rare lyder i 
orgelet som en organist ikke kunne 
kontrollere, men som nå altså er ret-
tet på. Noen piper er nye, og andre er 
reparert. Hele orgelet er flyttet 1,30 m 
fram, og spillepulten har fått ny plass.

Det har altså vært mange gode 

grunner for oppgradering og ombyg-
ging. Ny plassering av orgelet gir bedre 
tilgang og lettere service, og var også 
nødvendig for å få plass til omtalte tre 
nye stemmer. 

Motoren som lager luft/orgelvifte er 
ikke lenger utsatt for temperatursving-
ninger, den sto før på loftet som førte 
til kald luft om vinteren og varm luft om 
sommeren.

Arbeidet er utført av firma Dietrich 
Johannes Buder, Orgelverksted, 5226 
Nesttun.

Det er Dietrich selv og nevøen 
Benjamin Buder som har gjort jobben.

Takk til alle gode hjelpere  
og støttespillere
Omtalte artikkel i Årboka for 1979 
forteller også om hvor stor betydning 
Kirkeringen har hatt. Dette gjelder 
også dagens Kirkering i Ål, slik vi av 
og til skriver om i Kirkebladet. Dere 
betyr mye! Vi avslutter denne hyllesten 
til kirka med et bilde av Per Espen, 
som også nylig feiret sin egen 90-års 
dag, han kan stå som representanten 
for alle dere som opp gjennom årene 
har vært med til å gjøre Ål kirka til en 
stolthet for bygda vår!
Det blir feiring med festguds-
tjeneste og kake søndag 29. mars. 
Velkommen!

Hurra for 90-åring og oppgradert orgel!
Tekst/foto: Knut Bøe 

VI FEIRER ÅL KIRKE

Per Espen. 

Januar 2020

Hei! 
Jeg er Jenny og skal konfirmere 
meg i år i Sørum kirke. Nå sitter jeg 
på en seilbåt i Puerto Rico og skriver 
et reisebrev. 

For et par år siden bestemte min 
mor og far seg for at de, sammen 
med meg og mine tre søsken, fra 
juni 2019 til juni 2020, skulle bo 
på en seilbåt. Det ble bestemt at vi 
først skulle seile i Middelhavet før vi 
skulle krysse Atlanterhavet over til 
Karibien hvor vi skulle være frem til 
vi skulle reise hjem igjen.

Tidligere har vi seilt noe i Kroatia, 
Hellas og litt i Norge fra jeg var 9 år. 

Det ble mye planlegging med 
tanke på blant annet hjemmeunder-
visning, planlegging av reiserute, 
kryssingen over Atlanterhavet, vak-
siner, pass og visum og ikke minst 
den kommende konfirmasjonen 
som finner sted ca. en uke etter at 
vi kommer hjem fra turen.

I juli 2019 startet vi å seile fra 
Frankrike, over Biscayabukta og ned 
til Spania. Vi har siden vi startet rei-
sen også vært innom Portugal, Gi-
braltar, Andorra, Monaco, Korsika, 
Sardinia og Marokko før vi dro over 
til Kanariøyene. På Gran Canaria 
ble vi en god stund for å forberede 
oss på kryssing over Atlanterhavet. 
Turen gikk fra Gran Canaria via 
Kapp Verde, før vi etter totalt 21 
døgn gikk i land på Saint Lucia den 
6. desember. Siden da har vi seilt 
nordover og besøkt mange øyer på 
veien oppover.

Konfirmant på sjøen
I god tid før vi reiste på tur visste 
jeg at jeg ville bli konfirmert i kirken. 
Vi tok kontakt med soknepresten 
i Bjoneroa og Sjømannskirken og 
fant ut at Sjømannskirken kunne 
tilby et nettbasert opplegg. Dette 
ble bestilt og jeg ble også meldt 
opp som konfirmant i Sørum kirke 
samtidig. Undervisningsopplegget til 

Sjømannskirken går ut på å fullføre 
10 nettbaserte brev. Temaene som 
jeg blant annet skal igjennom er: 
Konfirmanttiden, Bibelen, Tro og Tvil 
og Hva er et menneske. I forbindelse 
med hvert tema skal jeg gjennom 
videoer, bibelsitat og tekst før jeg 
svarer på ca. 10 spørsmål. Svarene 
sendes tilbake til sjømannspresten 
som er min kontaktperson. Presten 
går gjennom besvarelsene mine 
og kommer med kommentarer og 

ekstra spørsmål om nødvendig. 
Jeg kan gjøre inntil 2 studiebrev 
om gangen. Da jeg har veldig va-
rierende nettilgang gjør jeg ikke 
brevene til noen fast tid, men når 
jeg har mulighet.

Jeg har også fått tilbud om å delta 
på en konfirmantleir i New York på 
våren 2020. 

Usikker på om jeg får deltatt 
på denne, men et fint tilbud er det 
absolutt. 

Jordomseiling med en konfirmant
Tekst: Jenny /foto: Familien Habberstad Frydenlund

Soloppgang i Palmanova på Mallorca i august 2019. 

Kapp Verde, november 2019. Fra venstre Marius, Karoline, Jenny og Nora.

Du finner mer informasjon om Sjømannskirkens arbeid og om å være nettkonfirmant her: 
https://www.sjomannskirken.no/vaart-arbeid/ og https://nettkonfirmant.no/menighet/
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GRAN/TINGELSTADBRANDBU OG BJONEROA

Bjoneroa menighetsråd: Leder Lise Marie Vestland · Tlf. 917 92 828 · Mail: li-vestl@hotmail.com 
Brandbu menighetsråd: Leder Tone Elisabeth Reidem · Tlf. 928 22 101 · Mail: tereidem@gmail.com Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Terje Øistad · Tlf. 906 45 315 · Mail: terje@oistad-elektro.no

Søndag 29. mars klokka 19.00 får vi besøk av skuespilleren 
Hildegun Riise, og vår lokale musiker på hardingfele og bratsj, 
Bjørnhild Eskeland Wesenberg. Sammen skal de gi oss en 
opplevelse av diktene til to diktere, begge med navn Olav, og 
to av de største lyrikerne dette landet har fostret - Olav Hauge 
og Olav Nygard. 

Lengselen etter ein gard, langt uti universet, hvor man en-
delig kan hvile ut, og lengselen etter å nå inn til de nære ting 
er kanskje ikke så forskjellig? Dikteren Olav Hauge er kjent 
for mange, med sine dikt om katten og draumen. Men Olav 
Hauge hadde også et forbilde, en han så opp til og beundret, 
ifølge dagbøkene hans. Det er denne mannen - den relativt 
ukjente Olav Nygard fra Modalen på Vestlandet - som vi vil 
introdusere sammen med Hauge, en dikter, mindre kjent 
enn Hauge, som på sitt beste har skrevet, ikke bare Norges 
vakreste dikt, men dikt i verdensklasse. 

Sokneprest Daniel Håkegård og Lars Velsand skal intro-
dusere. Det blir også utstilling av sjeldne utgaver av diktsam-
lingene, og servering av kaffe og kaker. Inngang: 150 kroner. 
Vel møtt!

Arrangører er Hadeland dialekt- og mållag, 
Gran/Tingelstad menighetsråd og Lars Velsand

Nytt orgel og ny organist i Grymyr kirke
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Natalia Medvedeva er vår nye 
organist, og 12. januar spilte 
hun på det nye kororgelet i 
Grymyr kirke. Orgelet ble laget 
på Norsk orgel- og harmonium-
fabrikk i Snertingdal i 1985, og 
har tidligere stått i Hønefoss 
kirkestue. Dette var organis-
tens første gudstjeneste i Gry-
myr, og etter at postludiet had-
de fylt kirken med orgelbrus, 
kom applausen fra menigheten 
spontant.   
Arbeidet med å samle inn midler til et 
nytt og permanent kirkeorgel i Grymyr 
vil imidlertid fortsette, men inntil videre 
har kirken fått et meget brukbart orgel. 
Det har én manual, men er tilstrekke-
lig stort i et forholdsvis lite kirkerom.                                                                          
Natalia Medvedeva synes det er fin 
variasjon i orglene i de ulike kirkene, 
og kommenterte at menighetssangen 
er god.

Hun er i ferd med å finne seg til rette 

i sin nye stilling, og har fått spesielt god 
kontakt med sokneprest Daniel Håke-
gård. Det var overraskende for henne 
å kunne snakke sitt russiske morsmål 
med soknepresten. Han har russisk 
ektefelle, og har lært seg russisk.

Nestleder i menighetsrådet, Bjørg 

Lomsdalen, leste opp tjenestebrevet 
fra biskopen. Der blir vi oppfordret til 
å ta imot Natalia Medvedeva med om-
sorg, kjærlighet og forbønn. På vegne 
av menighetene ønsker Kirkebladet 
henne hjertelig velkommen, og vi er 
alle glade for at hun nå er i arbeid.

Natalia Medvedeva.

Diktet og draumen 

Poesikonsert i Grymyrkjørka

Søndag 24. november var det en flott 
lysmesse for små og store i Sørum 
kirke.

Sju forventningsfulle 4-, 5-, og 
6-åringer fikk være med på å gå i 
prosesjon inn i kirken og fikk hver sin 
kirkebok. Trosopplærer Line C. Bør-
resen hadde en fin stund med barna 
før lysmessen, der de fikk høre om, og 
være med på å spille ut fortellingen om 
lammet Krølle. De lærte også sanger 
som ble fremført under messen. Kon-
firmantene tente lys i globen og det 
nye menighetsrådet ble presentert, og 
sokneprest Dagfinn Magnus holdt en 
flott preken. Gudstjenesten ble avslut-
tet med kaffe, saft og kaker, som gren-
dekontaktene hadde ordnet i stand. 

Tekst og foto: Liv Cathrine Smerud

Fortjent heder til Roald Braathen

Lysmesse i Sørum kirke

Det ble gitt heder og gode ord til den 
fratrådte leder i Brandbu menighets-
råd, Roald Braathen under høytids-
gudstjenesten i Nes kirke før jul. Etter 
mer enn 20 år har han lagt ned et uvur-
derlig arbeid for kirke og menighet, 

også gjennom Gran kirkelige fellesråd.
Det nye menighetsrådet, med sin 

nye leder, Tone Elisabeth Reidem ble 
presentert for menigheten og ønsket 
varmt velkommen av sokneprest Dag-
finn Magnus.

Det nye menighetsrådet i Brandbu, fra venstre Lars Erik Flatø, Tone Elisabeth 
Reidem, Bente Mari Nymoen, Elin Eidsand, Ingunn Lekang Sørensen, Alvhild J 
Skråmestø Myrdal og prest Dagfinn Magnus.

Bente Mari Nymoen takker og gir ros 
når hun overrekker kransekake til Ro-
ald Braathen.

Tekst/foto: Kari Dæhlen

Først på desember fikk Bjoneroa El-
dresenter et koselig besøk av «gam-
lediakonen» Eivind Sørum. Det ble 
en hyggelig formiddag, med sang og 
historier rundt bordet, og selvfølgelig 
ble det kaffe med litt «attåt».

Tekst og foto: Wenche Lien, 
Bjoneroa menighetsråd.

Hildegun Riise og Bjørnhild Eskeland Wesenberg 
med bøker om de to Olav-dikterne. 
(Foto: Daniel Håkegård.) 
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ÅRETS FASTEAKSJON 29.-31. MARSMOEN/ÅL

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

Konfirmantene 
sentrale i 
aksjonen! 
Årets fasteaksjon heter  
GI ET LIV MED VANN.  
Dette er Kirkens Nødhjelps 
årlige innsamlingsaksjon. 
Også i år blir det det satt 
fokus på arbeidet med å 
skaffe rent vann og bedre 
sanitære forhold for men-
nesker i utsatte områder. 
Her får vi historien til Kila, 
10-åringen som bor i lands-
byen Beseko i Etiopia. Der 
har de fått tilgang til rent 
vann, og det  har endret 
hverdagen deres totalt. 

Konfirmantene er viktige for 
et godt resultat og de tar 
oppgaven som bøssebærere 
seriøst hvert år. Tirsdag 24. 
mars blir det felles kickoff for 
alle konfirmantene i Tingelstad 
kirke, sammen med foreldre, 
foresatte, sokneprestene og 
diakonen. Også braker det løs 
med bøsseinnsamling tirsdag 
31. mars. I løpet av ettermid-
dagen vil de aller fleste få 
besøk av en blid konfirmant 
med bøsse. 

Hvordan kan du bidra? 
Du kan bidra med kontanter 
og har du ikke kontanter, kan 
du bruke Vipps og SMS som 
betalingsmiddel. 

I 2019 var det nedgang i 
resultatet for Gran sin del. La 
oss mobilisere så setter vi ny 
rekord i år!  

Hver krone teller! 
• For 200 kroner kan du gi ett 

menneske sikker tilgang til 
rent vann resten av livet.

• For 400 kroner kan 100 trær 
plantes. Sterke røtter hindrer 
at jorda skylles vekk ved kraf-
tig regn og flom, eller at bak-
ken tørkes ut. Derfor er trær 
veldig viktig for landbruket. 

Mangler de vann på gården, er det ti år 
gamle Kila som ordner opp. Hvis hun ikke 
er ute og løper. 

Hun piler over det grønne gresset. Lett 
i steget, barbeint og i et flagrende skjørt. 
Med verdens største smil. 

- Jeg elsker å løpe. Jeg kan løpe hel 
tiden. Det gjør meg så lykkelig. Spesielt 
hvis venninnene mine blir med. 

Så er det kanskje ikke så rart. Hun de-
ler hjemlandet Etiopia med verdenskjente 
løpere som Haile Gebrselassie. Men hun 
løper ikke bare fordi det er gøy. Hun har 
nemlig mange plikter i huset, som å hente 
rent vann til familien. 

Tungt å bære vann
10 år gamle Kila Hirpo bor i en frodig del 
av landsbyen Beseko, cirka fem timer sør 
for hovedstaden Addis Abeba i Etiopia. 
Midt på en grønn slette ligger huset hen-
nes omringet av en maisåker, avokado-
trær, falske banantrær og eukalyptustrær. 

Huset er bygget av leire, høy og trepin-
ner, og rommer en stue og et soverom.  
Det deler hun med besteforeldre, mor, to 
brødre og en søster. 

- Jeg elsker dyrene våre. Kuene som 
gir oss melk, oksene som hjelper oss i 
åkeren og eselet som hjelper oss å bære. 

Hver dag henter hun vann både i elva 
og rent vann ved vannstasjonen. Vannsta-
sjonen er en av 14 som landsbyen fikk av 
Kirkens Nødhjelp i fjor. Da ble det boret en 
120 meter dyp brønn, og lagt 16 kilometer 
med rør inn til landsbyen.

- Det er tungt å bære, særlig i regntiden 
når det er så glatt å gå, forklarer hun. 

Landsbyen fikk vann i september i 
2018, men før det flyktet folk fra lands-
byen blant annet på grunn av sykdommer 
de fikk av vannet. 

Toppkarakterer i alle fag
Sammen med brødrene sine hjelper 
hun til på gården. Og hun har mange 
oppgaver. 

- Jeg lager kaffe, henter vann, fjerner 
ugress fra maisåkeren og gir til dyrene, 
vasker klær og huset. 

Kila går i fjerde klasse, og hun er så 
glad i å gå på skolen at hun vil bli lærer. 
Det er nemlig en smart ung dame vi har 
med å gjøre. Som får toppkarakter i alle 
fag. 

- Skolen er viktig for at vi skal utvikle oss 
og få en utdannelse. Jeg vil til universitetet, 
forklarer hun. Matte er favorittfaget.

- Jeg vil så gjerne at andre skal skjøn-
ne hvor morsomt matte er, så jeg håper 
å bli lærer i blant annet matte. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Kila og andre skal få rent vann 
trengs det hjelp fra mange norske frivil-
lige. Hvert år er tusenvis av frivillige med 
på å samle inn penger til Kirkens Nød-
hjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. 

Det er nettopp disse pengene som 
gjorde det mulig å levere rent og trygt 
vann i Etiopia. For Kila og tusener av 
andre mennesker har dette vært livsviktig 
hjelp.

Også i år skal frivillige over hele 
Norge være med på å samle inn penger 
til brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden. 
Også du kan bidra når menighetene i 
Gran skal gjennomføre årets aksjon, 
enten ved å være bøssebærer eller å 
støtte aksjonen.

Av Anette Torjusen, 
foto: Håvard Bjelland/

Kirkens Nødhjelp

Kila henter vann fra 
brønnen Kirkens Nød-
hjelp har boret i lands-
byen Beseko.

Løpejenta   

Kvinnenes internasjonale bønnedag
fredag 6. mars på Jaren misjonshus,  
en felleskirkelig samling! (Se nærmere annonsering)

Det nye menighetsrådet i Moen/Ål var 
samlet til menighetsrådsmøte tirsdag 
28. januar. Gunvor Hovde Gulbrandsen 
og Bendik Støen Thoresen hadde 
meldt forfall.
Fra venstre ser vi Terje Heggen, Anne-
Berit Holden, Jan Olerud, Marit Høge-
tveit Fjærtoft, Marianne Sagbakken, 
Ole Seigerud, Lene Birgitte Bjølverud-
Rødningsby, Knut Magnar Lehre og 
Karin Hansen Bøe (sokneprest).
I tillegg er Merete Frostad Moen og 
Magne Lynne vararepresentanter.

Tekst: Anne-Berit Holden/
Foto: Eivind Sørum

Nytt menighetsråd i Moen/Ål

Dette må feires!
29. mars blir det festgudstjeneste 
i Ål kirke kl. 11.00!

Det blir glimt fra kirkens historie, 
et spennende tilbakeblikk!  KK vil 
synge, noe de også gjorde på innvi-
elsesdagen 2.mars i 1930. Om ikke 
det er de samme kara som kommer, 
så har de i hvert fall med seg den 
samme sangen som også ble brukt 
for 90 år siden.

Både kantor Marit Wesenberg 
og organist Iver Olav Erstad vil 

være med på å presentere det 
nyrenoverte orgelet.  Vi gleder 
oss til nye toner!  Det er vår kjære 
sokneprest Karin Hansen Bøe som 
leder gudstjenesten. Kirkeringen i 
Ål vil stille opp med kirkekaffe og 
jubileumskake!

Vi vet det er mange som kjenner 
Ål kirke som sin! Denne søndagen 
må dere ikke gå glipp av!

Litt lenger utpå våren blir det 
en ren orgelkonsert slik at det nye 
orgelet virkelig skal få vist seg fram. 

Tekst: Anne-Berit Holden

Kom og hør hele 
Markusevangeliet 

fremført av Lisbeth W. Jølstad 
- Ål kirke 22. mars

Lisbeth Westhagen Jølstad er født 
og oppvokst i Tingelstad, men så 
ble hun tatt av kjærligheten og flyt-
tet til Kristiansand der hun nå bor 
med mann og tre barn. 

Søndag 22. mars kl.18.00 kom-
mer hun til Ål kirke for å ta oss 
gjennom fortellingen om Jesus slik 
evangelisten Markus har skrevet 
den ned. Det blir også sanginnslag 
og bevertning.

Tekst: Karin H. Bøe,  
sokneprest Moen/Ål

Kunstverket til årets 
bønnedag er laget av 
kunstneren Nonhlanla 
Mathe. Det forestiller 
noe av livet og histo-
rien til Zimbabwe, sett 
fra kvinnenes syns-
vinkel.

år og nytt orgel! 
Ål kirke90

Redaksjonen beklager at vi kom til 
å skrive kun Moen og ikke Moen/Ål 
menighetsråd som tittel over det ny-
valgte menighetsrådet i julenummeret. 
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FELLESRÅDETSLEKTERS GANG

Gran kirkelige fellesråd: Leder Lars Erik Flatø · Tlf. 982 07 582 · Mail: LarsErik.Flato@modum-bad.no

 

DØPTE    
Nikolaikirken:
Fredrik Bekkåsen 
Magnus Gisleberg Røed
Millian Aaron Bech Johansen 
Thorstein Raknerud Helmen 

Tingelstad kirke:
Anna Fredriksen
Henrik Refsnes Mørtvedt

Nes kirke:
Emily Sara Rosenvinge 
Kristian Helge Flaten 
Fredrik Holte Aspelin 
Emil Stadum 

Moen kirke:  
Ebba Grinaker Hellum

JORDFESTEDE 
Nikolaikirken:
Evelyn Sletta
Elisabeth Lysgaard Pedersen

Astrid Inger Stenslie
Magne Torfinn Wien

Grymyr kirke:
Kåre Mjør
Leif Hagen

Tingelstad kirke:
Aslaug Hoff

Nes kirke:
Oliver Magnus Rosenborg
Jorunn Synnøve Sjåstad
Ivar M Haugen
Trond Helge Kjos Skarstad
Arne Simensen
Ove Evensen
Henning Aas
Torstein Lie
Helge Haukeli
Iver I Lehre

Sørum kirke: 
Kjell Bølviken

Moen kirke:  
Jorun Elisabet Richardsen
Ingrid Synnøve Schjerverud
Erik Johan Kragerud
Aslaug Jahrmann
Karin Linstad

Ål kirke: 
Margrethe Dynna
Grethe Jorun Lunde
Agnes Henschien
Ragnhild Marie Stenberg
Inger Kari Ruud
Anders Magne Morstad
Bjørg Myrdahl
Randi Bækkeli
Sverre Reidar Kolstad
Peder A Myrvold
Berit Eriksen
Ivar Magne Sundvoll
Jorun Mathilde Pedersen
Tor Torheim
Marthe Sand

Vi feirer og minnes

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

DIAKONI OG TROSOPPLÆRING

Brandbu sokn: 124097
Bjoneroa sokn: 123793
Gran/Tingelstad sokn: 124082
Moen/Ål sokn: 123626

Her kan du betale med Vipps til takkoffer 
og billetter til konserter/arr. i Kirken i Gran.

MiLK- lederkurs  
for ungdom 

 
 
 

Ungdomskveld 
1144//22  KickOff 

1133//33  Ungdomskveld 

2200//33  Tur til Oslo 

2277//33  Ungdomskveld 

1177//44  Ungdomskveld 

2244..--
2266//44  

Overnattingshelg         

88//55  Ungdomskveld 

2222//55  Ungdomskveld 
m/film 

55//66  Ungdomskveld 

2200//66  Sommeravslutning 
Lek og grilling 

Flere fredager denne våren blir det akti-
viteter og kiosk/café for ungdommer på 
Jaren Misjonshus. 
Her kan dere komme når det passer og dere deltar på det 
dere ønsker selv. Det er alltid åpen café/kiosk.

PROGRAM FOR 
UNGDOMSKVELDENE

17.00: Bibelprat

18.00: Mat

19.00: Deler oss på aktiviteter: 
Lederkurs (MiLK)/ Kor/ 
Biljard/ Spill/ Film/ Switch/ 
Playstation osv.

20.30: Sosialt, kiosk, biljard, 
spill, musikk osv. 

Det er alltid minst to voksne 
til stede som er der til 
ungdommene drar hjem. 

Kirken arrangerer lederkurs fra  
konfirmantalder. MiLK/MiniLederKurs 
er et anerkjent lederkurs utviklet av 
KFUK-KFUM.
MiLK kurset gir deg opplæring og erfaring som leder. Du 
får spennende kunnskap om tema innenfor organisasjon, 
ledelse, psykologi og teologi. Du møter og får nye venner 
fra hele Norge. Du får også kursbevis som vil være en 
god attest ved fremtidige jobbsøknader.

MiLK-2020
6 kurskvelder i løpet av et år
Dato våren 2020: 13/3, 27/3 og 17/4

To overnattingsturer
Våren 2020: 24.-26. April

2-3 praksisoppgaver gjennom året.

MILK-lederkurs
for ungdom

Ungdomskveld

Her er medlemmene i Gran kirkelige fellesråd samlet på fellesrådsmøtet 30. 
januar. Foran fra venstre sitter Anne Marie Grymyr Sterten (kommunens repr.), 
Jon Skeie (konst. kirkeverge), Reidun Helmen (Gran/Tingelstad). Bak fra ven-
stre Anne-Berit Holden (Moen/Ål), Tone Elisabeth Reidem (Brandbu), Lars Erik 
Flatø (Brandbu, leder av fellesrådet), Jan Olerud (Moen/Ål), Lise Marie Vestland 
(Bjoneroa), Hans Kristian Struksnæs (Bjoneroa), Karin H. Bøe (vara for prosten) 
og Terje Øistad (Gran/Tingelstad). (Foto: Odd Ragnar Bredviken.)

I alle kommuner med mer enn et sokn, 
er det lovfestet at det skal være et kir-
kelige fellesråd. Fellesrådet i Gran for 
2019-2023 består av to representanter 
fra hver av de fire menighetsrådene, 
prosten, samt en representant opp-
nevnt av kommunestyret.  

Kirkelig fellesråd skal ivareta ad-
ministrative og økonomiske oppgaver 
på vegne av soknene, utarbeide mål 
og planer for den kirkelige virksom-
het i kommunen, fremme samarbeid 
mellom menighetsrådene og ivareta 
soknenes interesser i forhold til kom-
munen.

Fellesrådet forvalter økonomiske 
midler fra staten, kommunen og egne 
inntekter. Rådet har også arbeidsgi-
veransvar for ansatte som kommer 
inn under fellesrådets budsjett. Det er 
kirkevergen som utøver det daglige 
ansvar som ligger under fellesrådets 
arbeidsoppgaver.  

Fra 1.  mars tiltrer Ole-Jakob Dyrnes 
som ny kirkeverge i Gran.

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066

kirkens-sos.no/ho

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID 3 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 1822 68 37066

kirkens-sos.no/ho

❅

❅

❅

❅ ❅

❄❄ ❄

Nytt fellesråd 2019-2023

Spørsmål og informasjon:
Line Cecilie Børresen (tlf. 474 56 688/LB499@kirken.no) Marianne Sagbakken (tlf. 934 34 338/ MS726@kirken.no)

Velkommen!Velkommen!
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FASTE AKTIVITETER

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre

granavolden.no

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Tlf. 61 31 32 50

Tlf. 61 33 49 00

BRANDBU

tlf. 454 02 313
eva@grafiskformgiving.no

EVA ØSTEN
Grafisk
formgiving

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

Er du vår neste 
annonsør?

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 arrangerer to babysangkurs i året, 
vår og høst. En hyggelig samlings-
stund i Moen kirkestue hver mandag 
kl. 12.00-13.30 over 8 uker, og åpent 
for alle barn 0-12 mnd. (de over 12 
mnd. også velkommen). Vårens kurs: 
27. jan – 23. mars. Sosialt samvær, 
sang, musikk og bevegelser. Serve-
rer kaffe/te, ta med matpakke. Kurs-
pris kr 300,-. Påmelding/info: Ida S. 
Benoni tlf. 997 00 390 (mer info face-
bookgruppa «Babysang Moen»). 

BARNEKLUBBEN  
I MOEN KIRKESTUE 
Torsdag i oddetallsuker kl. 17.00- 
19.00. Alder: Fra 2 år og oppover. En 
moderne søndagsskole anno 2020. 
Sang, bibelfortelling, lek, felles mid-
dag for familien. Innsamling til støtte 
for barneprosjekt i Egypt – Stefanus-
barna. Kontakt: Lise Holter Bålerud 
tlf. 951 01 416.  

BRANDBU BARNE- og UNG-
DOMSKANTORI (Popkorn)  
Koret for skolebarn i hele Gran 
kommune! Korøvelser hver onsdag 
ettermiddag kl. 17.30-19.00 i Nes 
Kirkestue. Kontakt: Marit Wesenberg, 
tlf. 995 87 373.

BJONEROA-KORMIX 
Kontakt: Marit Wesenberg,
tlf. 995 87 373. 

HVILEPULS 
Moen kirke kl. 19.00. Suppe i kirke-
stua kl. 18.00. En samling med tid til 
ettertanke. Første onsdag i måne-
den.  Kontakt: Diakonvikar Marianne 
Sagbakken, tlf. 934 34 338.

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: Solveig Espen, tlf. 934 87 517.  
Misjonsforeninger: 
Det norske misjonsselskap (NMS) – 
Brandbu: Ingunn Sørensen, 

tlf. 916 24 058, Søndre Ål: Marta Vøi-
en, tlf. 951 55 714, Tingelstad eldre 
misjonsforening: Åshild Anmarkrud, 
tlf. 909 89 720, Vassendmisjonen: 
Anne Berit Holden, tlf. 922 36 168.  
Normisjon - «Familiemisjonen»: 
Marta Vøien, tlf. 951 55 714. 

FORMIDDAGS/ELDRETREFF 
Alle er velkommen der det måtte 
passe! 
Brandbu og Tingelstad formid-
dagstreff (tidl. Brandbu og Røyken-
vik formiddagstreff): Siste onsdag i 
månden kl. 12.00 på Trivselshuset i 
Brua. Mat, prat, utlodning, musikk, 
ord til ettertanke. Kontakt: 
Diakonvikar Marianne Sagbakken, 
tlf. 934 34 338. 
Onsdagstreffet Bjoneroa: På Eldre-
senteret annenhver onsdag kl. 11.00 
i partallsuker. Kontakt: Marta Marie 
Jørgensen tlf. 61 33 49 19 /
 975 79 700.
Grymyr: Annenhver onsdag kl. 
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud Bø, 
tlf.  928 58 473.
Jaren misjonshus: Siste torsdag i 
mnd. kl.12.00. Kontakt: Berit Holen 
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472. 
Moen bedehus: Første onsdag i 
mnd. kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørums-
hagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351. 

Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd. 
kl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg, 
tlf. 61 32 90 65. 
Tryggheim, Gran: Siste onsdag i 
mnd. kl.12.00. Kontakt: Lars Wøien, 
tlf. 61 33 01 12.

ANDRE
GRANSPEIDERNE 
Nordtangen, annenhver torsdag kl. 
17.45. For tiden plass til jenter fra 
3. trinn og gutter fra 5. trinn. Frilufts-
liv, bål og fellesskap. Gran KFUK-
KFUM-speidere. Knut Erling Moks-
nes, tlf. 997 444 97.

Blåkorsforeningen Lysglimt: 
Velkommen til møter med sang, tale 
og innsamling til prosjektaktiviteter. 
Kontaktperson: Åge Bjerke, 
tlf.  922 86 091.

SøndagsLIV, Jaren Misjonshus: 
Annenhver søndag kl. 16.30 (par-
tallsuker). Gudstjeneste for hele fa-
milien. Eget opplegg for barna. 
Samlingen avsluttes med et måltid. 
Se Jaren misjonshus sin FB-side for 
mer info. Kontakt: Ellinor T. Haldor-
sen, tlf. 993 56 453.

Første søndag i advent var det lystenning på Søndags Liv som holder til på 
Jaren Misjonshus. Dette symboliserer at vi kan alle være med å tenne et lys, 
og at lyset fortrenger mørket. Jesus sa: «Jeg er verdens lys».

Tekst/foto: Alvhild Skråmestø Myrdal

La din bedrift bli synlig 
i nærmiljøet 

– og støtt Kirken i Gran! 
Kontakt post.gran@kirken.no 
for annonseplass i Kirkebladet

Annonser i Kirkebladet! 
Avtal pris på: post.gran@kirken.no 

Skal dere ha et lokalt arrangement? 
Et loppemarked, en konsert… 
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Kirkebladet
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
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Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, www.kirken.no/gran, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.

Kirkekalender
23. februar – Fastelavnssøndag. Joh. 17, 20-26
Nes  kl.11.00 Gudstjeneste. Magnus.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Nikolaikirken kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Misjonsalliansen.

26. februar – Askeonsdag. Matt. 6, 1-6. 16-18
Nes kl.18.00 Fastegudstjeneste. Magnus.
  
Fredag 28. februar
Røysum kapell kl.15.00 Gudstjeneste.

1. mars – 1. søndag i fastetiden. Matt. 4, 1-11
Tingelstad kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård. 
 Offer: NMS-prosjekt.

Onsdag 4. mars
Nes kl.18.00 Fastegudstjeneste. Håkegård.
  
8. mars – 2. søndag i fastetiden. Matt. 15, 21-28
Ål kl.11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
 6-årsbok. Offer: Menighetsarbeidet.
Skihytta, Bleiken kl.12.00 Sportsgudstjeneste. Magnus.
 Brandbu Barne- og Ungdomskantori synger! 
Sørum kl.17.00 Gudstjeneste. Magnus.
 Offer: Menighetsarbeidet.

Onsdag 11. mars
Nes kl.18.00 Fastegudstjeneste. Magnus.

15. mars - 3. søndag i fastetiden. Luk. 11, 14-28
Grymyr kirke kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård. 
 Offer: Åpne dører.
Lygna Camp (servicehytta) kl.11.00
 Sportsgudstjeneste. Bøe. 
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Onsdag 18. mars
Nes kirke kl.18.00 Fastegudstjeneste. Bøe.

22. mars – Maria budskapsdag. Luk. 1, 26-38
Nes kl.11.00 Familiegudstjeneste. Magnus. 
 6-årsbok. Offer: Sjømannskirken.
Moen kl.11.00 Gudstjeneste. Bøe.
 Offer: Stefanusalliansen.
Mariakirken kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Håkegård.
 6-årsbok. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Tirsdag 24. mars
Tingelstad kl. 18.00 Gudstjeneste.
 Kick off for konfirmantenes innsamlingsaksjon  
 - Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Onsdag 25. mars
Nes kl.18.00 Fastegudstjeneste. Magnus.
 Brandbu Barne- og Ungdomskantori synger! 

Fredag 27. mars
Røysum kapell kl.15.00 Gudstjeneste.

29. mars – 4. søndag i fastetiden. Joh. 11, 45-53
Ål kirke kl.11.00 Festgudstjeneste. Bøe. 
 Sang v/Mannskoret KK.
 Ål kirke 90 år. Markering av nytt orgel.
 Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Tingelstad kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Menighetsarbeidet.

Onsdag 1. april
Nes kirke kl.18.00 Fastegudstjeneste. Bøe.

5. april – Palmesøndag. Joh. 12, 12-24
Nikolaikirken kl.11.00 Familiegudstjeneste. Håkegård.
 Offer: Søndagsskoleforbundet.
Moen kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste. Bøe.
 Offer: Menighetsfakultetet.

Neste Kirkebladet kommer ca. 2. april 2020 – påskeutgave.

Dåpens gave
I året som ligger foran vil vi i kirken gi ekstra oppmerk-
somhet til dåpen. 
Hva har vi i dåpen? Hvorfor skal vi døpes? Helt siden 
Jesus ba oss om å døpe, har mennesker søkt dåp. 
Dåpen er et mysterium. 
Ord kan ikke fullt ut beskrive det som skjer. Vannet øses 
opp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.

Foto: Bo Mathisen.


