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Lykken er...
		

Av Elin Gravdal Øvrebotten

Det finnes så mange slags kåringer
her i verden og vi her i det lille landet
langt mot nord, kommer ofte godt ut
av den slags. I flere omganger har
Norge tronet høyest på lykkeskalaen,
i år bare slått av Finland. I avisen Vårt
Land kunne vi nylig lese en kommentar
hvor begrepet lykke ble diskutert. Her
var spørsmålet om vår jakt på lykke
faktisk kan føre til det stikk motsatte –
at vi blir ulykkelige av vår higen etter
opplevelsen av lykke i livet. Gir stadig
økende levestandard en tilsvarende
grad av opplevd lykke? Avisartikkelen
viser til en amerikansk journalist og
psykolog Emily Esfahani Smith som
hevder at vår streben etter størst mulig
nytelse og minst mulig smerte, fort kan
ende opp i et liv uten dybde, mening
og fellesskap.
I følge Smith bør vi mye heller
fokusere på mening framfor lykke.
Og mening rommer ifølge henne fire
søyler: Gode relasjoner, oppgaver som
bidrar positivt til samfunnet, at vi forstår
erfaringene våre gjennom fortellinger
og at vi er forbundet med noe større
enn oss selv. Dette er fire søyler som

vi lett finner igjen i den kristne troen.
Fellesskap, nestekjærlighet, Bibelens
mange sterke fortellinger og at vi er
forbundet med Gud ved at vi er skapt
i Guds bilde.
Lykken kan oppleves i små glimt
og er sjelden en konstant størrelse i
hverdagene våre. Å bygge gode relasjoner er en nyttig investering på lykkebarometeret. Å være del av et fellesskap gir mening, det være seg i nære
relasjoner eller som aktivt være med
å bygge samfunnet på ulike arenaer.
Hva er meningen med livet? Det er
kanskje et av de største spørsmålene
et menneske kan stille seg. Et spørsmål så stort at det ikke finnes noe
entydig svar. Svarene finnes neppe i
antall opplevelser av lykke, men heller i
glimtene av å høre til, i opplevelsen av
å ha betydd noe for noen og i et liv hvor
vi får utviklet og brukt våre sterke sider.
Kanskje kan man bare koke det hele
ned til noe så enkelt som «Den største
gleden du kan ha, det er å gjøre andre
glad».
En god og meningsfull sommer
ønskes våre lesere!

Livsvandring og slitte sko
Jeg tror vi alle har hatt …eller har,
noen slitte sko! Noen er gjemt bort i en
bod. Andre er kastet, fordi det ikke var
stort igjen av dem. Se for deg et par
av disse slitte skoene …med nedslitte
såler og løse sømmer. Jord, støv og
skitt har farget dem over mange år.
Slike slitte sko forteller om at livet er
som en vandring som vi alle tar del i på
en eller annen måte. I løpet av livet går
vi noen ganger sakte med korte skritt,
andre ganger har vi løpt, og kanskje
har vi av og til ikke klart å gå. Livet er
en vandring hvor terrenget er forskjellig
for hver vandring vi legger ut på. Livet
spenner vidt, fra glede til sorg.
I Bibelen kan vi lese om mange
vandrere …blant de mest kjente er
Abraham og Sara (1 Mos 12 ff). Etter
mange vandringer, på kryss og tvers
nådde de landet Gud hadde lovet dem.
Deres tro på Gud førte også til at løftets

sønn ble født. Abraham og Sara hadde
sikkert slitte sko.
En av Det nye testamentets vandrere, var kvinnen som ble frisk etter å
ha vært syk i tolv år. «Din tro har frelst
deg,» sa Jesus (Matt 9,20 ff). Kvinnen
som rørte ved Jesu kappe hadde sikkert også slitte sko.
Begge disse fortellingene er vitnesbyrd om tro og at livet kan få en
ny vending når mennesker får et personlig møte med Gud. Tro er mer enn
en tanke – tro er tillit som viser seg i
vandring og nestekjærlighet. Tro og
nestekjærlighet skapes ikke av plikt,
krav eller tvang, men av Guds kjærlighet og nåde mot oss – men det kan
føre til en innholdsrik livsvandring og
slitte sko!
Tiden i Gran har gitt meg innholdsrike og fine år og en og annen slitt sko
som har formet min egen livsvandring.

Som prest har jeg også fått være med
på mange innholdsrike medvandringer
i glede og sorg sammen med alle dere
flotte mennesker jeg har møtt.
Tusen takk til alle og takk for meg!
Unni Sveistrup
Sokneprest i Gran/Tingelstad

Junikveld av Hans Børli

Av Anne-Lise Mellum

Sensommerkonsert med
familien Wesenberg
Fredag 17. august klokka
19.00 ønsker vi velkommen
til familiekonsert i Nes kirke.
Kantor Marit Wesenberg har samlet alle avkom og spiller suiter og
stykker for tangenter og strenger
i forskjellig og variert samspill. De
som deltar er cellisten Ragnhild E.
Wesenberg, folkemusiker og bratsjist Bjørnhild E. Wesenberg, kontrabassist Ingrid E. Wesenberg, Ingrids
samboer og gitarist Øyvind Hovde,
og lillebror Ingar W. Eskeland.
Billetter kr 100,- ved inngangen.

Det er viktig å være til stede i eget
liv. Vi må åpne egen bevissthet
for å kunne oppleve naturen med
alle sanser. Det samme gjelder i
møtet med andre mennesker. For
å få god kontakt med noen, må
vi møte hverandre med et åpent
sinn og villig dele det vi opplever.
Når menneskene i diktet Junikveld
deler naturopplevelsen i den fine
kvelden, forsterkes også følelsen
av fellesskap mellom dem. De
sitter i hverandres nærhet på en
enkel kjøkkentram og flytter seg
enda tettere inntil hverandre. Tonen i diktet er dempet, stillferdig
som suset av et vindpust i trekronene i storskogen. Dette var også
forfatterens egen verden, for han
levde det meste av sitt liv med
skog rundt seg.

Junikveld
Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Å, flytt deg nærmere inn til
meg her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den
stund
vi mennesker er sammen.
Hans Børli, Samlede dikt,
Aschehoug side 128,
første og siste del av diktet
Junikveld er ett av diktene i Hans
Børlis store produksjon. Han ble
født 8. desember 1918, og 100-årsjubileet vil blant annet bli markert
senere i år med festforestilling på
Det Norske Teateret. Hans Børli
var både skogsarbeider og lyriker
og er blitt kalt skogens dikter. Men

han kunne også skrive om tema
hentet fra andre himmelstrøk. Det
er sagt at Hans Børlis dikting går
fra maurstien til melkeveien. Med
røtter i den nære virkelighet tar
han opp eksistensielle emner som
angst, død og tro. De mest kjente
diktene hans er Der skulle vi ha
vøri, Kal og Louis Armstrong.
Kilder:Truls Gjefsen, Syng liv i
ditt liv, og Google på internett

Foto: Kari R. Alm

Forsidebilde: Pilegrimsvandring for 5-åringer i Dæhlenmoen. Foto: Knut Bøe.
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sommerarrangementer

sommerkonserter

Kirke og kultur i sommer
Sommeråpne Søsterkirker og Pilegrimssenter Granavollen
Åpningstider og faste aktiviteter:
17. juni – 19. august alle dager
kl. 10.00 -15.00 (Pilegrimsenteret
åpent kl. 10.00 – 18.00 fra 1. juli)
Tilbud om pilegrimsutsendelse og
tidebønn daglig.
Middagsbønn onsdager kl. 12.00
med kirkekaffe.
Omvisning i Søsterkirkene:
Mandag - fredag kl. 14.00.
Kr 60,- per person.
Konserter i Mariakirken søndager
kl. 18.00 (se side 5).
Katolsk messe i Mariakirken første søndag i måneden kl. 15.00.
Maleriutstilling av samtids- og
kirkekunstner Håkon Gullvåg i
Søsterkirkene.
Følg oss på www.gran.kirken.no,
i Hadeland og på FaceBook for
åpning av utstillingen og oppdateringer!

7.-8. juli: 2-dagers vandring over
Hadeland. Skrukkelia – Granavollen.
Påmeld: RiHaTo tlf. 922 86 622.
Torsdag 16. august kl. 17.00:
Møtevandring til Høgkorset med pilegrimsforedrag v/Eivind Sørum. Oppmøte Einavollen og Blokkhus kl. 15.00.
Fredag 17. august kl. 19.00:
Sensommerkonsert familien Wesenberg. Mer info side 2.
Mandag 27. august kl. 19.00:
Hadeland Kirkeakademi i Mariakirken
– «Fritenkeren Vinje» (kr 100,-).
Torsdag 30. august kl. 10.00-17.00:
Olavsseminar i Mariakirken –
«En kristendom for vår tid».

Olsok på Hadeland
Søndag 22. juli
Kl. 12.00: Vandring fra Jevnaker kirke
til Lunner kirke (ca. 12 km).
Kl. 17.00: Rømmegrøt i kirkestua.
Kl. 18.00: Olsokgudstjeneste
i Lunner kirke.
Kl. 18.00: Sommerkonsert
i Mariakirken.
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Vi kan igjen glede oss over sommeråpne
kirkerom og et mangfoldig kulturprogram.
Dette gir alle mulighet til å delta i kirkenes
sang, musikk, bønn og historie.

Sommerkonserter i Mariakirken
Kirken i Gran er så heldige å ha flere meget dyktige organister, en av disse
er Ann Toril Lindstad. Hun er ansvarlig for sommerkonsertene
og leverer også i år en nydelig konsertrekke.
Kjære publikum: Gled dere til nye artister og gjenhør med andre!
Søndager kl. 18.00.

Søndag 1. juli:
«Stjerneklart» - Musikk om himmelhvelvingen fra Bach
til Kverno.
Åpningskonserten blir med kammerkoret Vox Humana
under sin dirigent Dag Jansson. De 31 sangerne er
tilknyttet Universitetet i Oslo. Repertoaret spenner fra
middelalder til vår tid, fra klassisk til populærmusikk.

Gudstjenester
i kirkene
Alle kirkene i Gran gir et godt tilbud
om gudstjenester og møter, se bl.a.
Kirkekalenderen på side 16.

Onsdag 25. juli
Kl. 18.00: Pilegrimssalmer i Lunner
kirke.
Kl. 19.00: Pilegrimsvandring fra Lunner kirke til Granavollen (ca. 9 km).
Pilegrimsmåltid og kveldsbønn på
Granavollen.
Lørdag 28. juli kl. 14.00:
Vinjemarkering på Granavollen.
Orgelkonsert og diktlesing
i Mariakirken.
Søndag 29. juli
Kl. 10.00: Pilegrimsbønn i Jevnaker
kirke. Vandring fra Jevnaker til Sogn
(ca. 6 km). Pilegrimsmåltid. Vandring
videre fra Sogn til Granavollen
(ca. 12 km).
Kl. 18.00: Orgelkonsert i Mariakirken.
Fellesskap i Pilegrimssenteret.
Kl. 20.00: Olsokgudstjeneste
i Mariakirken.

Husk gode sko, vann og niste
til vandringene!

Midtsommerfest
på Badstua v/Randsfjorden,
søndag 17. juni kl. 14.00:
Mer info om festen side 13.

Søndag 29. juli:
«Bach ved olsok» - Ann Toril Lindstad er ansatt som
kantor i Kirken i Gran og skal spille årets orgelkonsert.
Kom og opplev stor musikalitet og orgelglød!

Koret Vox Humana.

BUSSTUR til Maihaugen og
Dronning Sonjas barndomshjem
ONSDAG 29. august
Dronningen står for åpning av
dette få dager før. Det er da nyrestaurert tilbake til slik det var på
1930- og 1960-tallet. Turen byr ellers på kaffestopp i Hunn kirke på
Gjøvik, der vi blir møtt med sang
og fortelling ved diakon og prest.
På Lillehammer blir det middag
med dessert.
Avreise Gran stasjon kl. 9.40,
Rådhuset på Jaren kl. 09.50 og
Brandbu skysstasjon kl.10.00.
Hjemkomst: kl. 17.00 – 18.00.
Turen inkl. buss, inngangsbilletter
og mat, vil koste: Kr 600,-.
Påmelding med navn, tlf.nr, og ev.
e-postadr, samt beskjed om hvor
du vil gå på bussen:
Ring Kirkekontoret tlf. 61 33 52 05
så fort som mulig og senest onsdag 15. august.
Nærmere informasjon: Kontakt
diakon Ruth Kari tlf. 464 25 018.

Søndag 22. juli:
«Operaglede»
Vi får et gjenhør med
sopranen GundaMarie Bruce også i
sommer. Hun har med
seg sanger og klarinettist Trond Gudevold og
Ann Toril Lindstad på
piano og orgel. Mariakirken blir fort fylt opp
dersom alle fansene
av denne populære
og spontane sopranen
møter opp på konsert!

Søndag 8. juli:
«Stille toner fra et piano» - Sten Erland Hermundstad
improviserer og spiller egne komposisjoner på pianoet i
Mariakirken. Hermundstad er utdannet både i klassisk
klaverspill og improvisasjon og har deltatt i jazzkvartetten «Lucky Novak».
Søndag 15. juli:
Barokkensemblet «L’État Libre de Neige» under
ledelse av cembalisten Lars Henrik Johansen, og musikerne Catrine Bothner-By, sang, Kristin Hetland, zinke,
Ulrik Gaston Larsen, lutt og Hans Olav Gorset, fløyter.

Søndag 5. august:
«Fra Monteverdi til egen musikk»:
Linn Andrea Fuglseth, sang, Lars Lien, saksofoner og
Åsmund Reistad, gitar, mandola og konstrabass vil
presentere musikk fra Monteverdis tid, via folketoner,
ballader og bånsuller og fram til egne komposisjoner.
Søndag 12. august:
«Tough Daddy» er et godt etablert band med profesjonelle blåsere på Hadeland, som gjerne spiller New
Orleans jazz, og som lærer opp generasjoner av unger i korps og skole. Arne Bilden, trombone, Thomas
Petersen, trompet, Tormod Melaas-Holm, klarinett og
sax, Øyvind Hoelsveen, tangenter og Ole Kristian Egge,
tubaist og multiinstrumentalist.

Ensemblet «L’État Libre de Neige.

Billetter ved inngangen, kr 150,- /kontant/VIPPS
Kirkebladet – nr.3 2018
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MISJON

Misjon

– og om tilhørighet til en misjonsforening…
Tekst og foto: Anne-Lise Mellum
Det er ganske mange mennesker som
deltar i en eller annen misjonsforening.
For å få mer informasjon om denne
virksomheten, fikk Kirkebladet en prat
med Ingunn Lekang Sørensen som er
leder for Brandbu misjonsforening, en
av de mange lokalforeningene innen
Det Norske Misjonsselskap (NMS).
Hun sa at det er arbeidet for misjonen
som samler foreningsmedlemmene.
Samtidig gir foreningsvirksomheten
et sosialt fellesskap der medlemmene
også føler omsorg for hverandre. Av og
til inviteres naboer og venner med på
møtene, slik at fellesskapet blir enda
større.
Misjonsbefalingen er drivkraften i alt
misjonsarbeid.
• Å dele troen på Jesus
• Å utrydde fattigdom
• Å bekjempe urettferdighet
NMS er avhengig av «grasrotarbeidet», der organisasjonen opplever
å ha mange vanlige medlemmer
som støttespillere. Engasjementet
gir også medlemmene kunnskap
om menneskers livs- og trosvilkår
i samfunn vesensforskjellig fra det
norske. Misjonsforeningene støtter
misjonen økonomisk, og avvikler en
felles julemesse. De fleste deltagerne
i misjonsforeningene er opptatt av
dette arbeidet over årtier, og føler dyp
tilhørighet både til misjonsarbeidet og
sin egen forening.
En slik person er Liv Gravdal som
feiret sin 90-årsdag ved å holde misjonsmøte for NMS. Alvhild Myrdal
skulle bare levere jubilanten en blomst,
men opplevde å dumpe rett inn i kaffepausen under foreningsmøtet. Hun
møtte en flokk damer som kjente
hverandre godt etter mange år med
foreningsvirksomhet. Diakon Ruth
Kari Sørumshagen hyllet 90-åringen
med en prolog som også var en andakt. Foreningsmedlemmene samlet
inn penger til misjonsarbeidet og de
sang sammen. Da Alvhild gikk hjem
denne kvelden, følte hun at hun hadde
vært med på noe unikt. Hun hadde
vært med på en 90-årsdag til ei dame
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Deltakerne samlet til en dag med årsmøte, misjonsfest og masse inspirasjon i
Nes kirkestue.

Liv Gravdal feiret sin 90-årsdag med misjonsmøte.
(Foto Jenny Marie G. Schieldrop.)
som var i stand i til å be huset fullt og
markere fødselsdagen på en spesiell
måte – med et misjonsselskap.
Lørdag 5. mai var det områdestevne
for NMS i Nes kirkestue. Misjonsforeningene på Hadeland var samlet
og lokalet var fullsatt. Barnekoret
Popkorn gledet forsamlingen med fin
sang under ledelse av kantor Marit
Wesenberg. Anne Presthagen Vedum
fra NMS viste lysbilder fra Egypt og
fortalte levende og interessant om
arbeidet der. Etter kollekt, servering
og allsang avrundet Anne Presthagen
Vedum samlingen med en andakt.

Ingunn Lekang Sørensen, leder i
Brandbu misjonsforening.

“

avskjedsintervju

Takk til Unni prest

Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

I 23 år har Unni Sveistrup hatt sitt virke som
prest blant granasokninger. Hun ble ansatt som
kapellan i Brandbu med ansvar for Tingelstad og
Moen i 1995 og etter endringen av soknegrenser
i 2006 har hun vært sokneprest i Gran/Tingelstad. Nå har hun takket ja til jobben som sokneprest i hjembygda Aurskog og epoken som prest
i Gran går mot slutten.
- Jeg må innrømme at jeg knapt visste hvor på kartet Brandbu befant seg, da jeg søkte på jobben her. Jeg følte meg
litt bortkommen i den store presteboligen med det samme,
men etter hvert har jeg funnet meg godt til rette i bygda.
Jeg har blitt kjent med utrolig mange flotte mennesker og
det er her jeg har blitt formet som prest.
Å bli prest var ikke et selvsagt yrkesvalg for den unge
Unni. Hun jobbet flere år i Indremisjonen og tjeneste som
kvinne og prest var i den sammenheng ikke aktuelt. Studier
fristet etter hvert, og det ene faget tok det andre og hun satt
til slutt som utdannet teolog og prest. Etter noe nøling, ble
det sendt en søknad på ledig stilling i Brandbu, og siden
har hun vært her.
Vi kjenner Unni som et usedvanlig ryddig og systematisk
Foto: Inger S. Haug
menneske. God planlegging er halve jobben og gjør det
enklere å improvisere om situasjonen skulle kreve det.
er viktig og den ekstra dimensjonen gjør det enklere å løfte
- Jeg opplever at det gjør det enklere både for meg selv og
det vanskelige ut av hverdagen.
de jeg møter, når jeg er tydelig og ryddig. Det er forferdelig
Det blir jo litt rart å reise herfra, innrømmer hun. Så mange
dumt hvis folk skal sitte igjen med en dårlig opplevelse, det
positive mennesker som jeg er blitt glad i og
være seg en begravelse,
folk som stiller opp i alt slags frivillig arbeid.
konfirmant-time eller en
Jeg
har
blitt
kjent
med
Det kommer jeg til å savne! Men heldigvis har
gudstjeneste, sier hun.
utrolig
mange
flotte
prester mer fritid enn de hadde for 23 år siden
Og det er jo veldig hygmennesker
og
det
er
og en god del av den tida vil bli brukt på hytta
gelig å møte igjen konfirher
jeg
har
blitt
formet
hun har skaffet seg på Lygna. Så nå gleder hun
manter etter flere år, som
som
prest.
seg til å komme nærmere familien i Aurskog, til
takker for ei fin tid selv om
å ta fatt i nye utfordringer og til å kunne samle
vi ikke har møttes så ofte
krefter på Lygna hvor hun fortsatt kan holde kontakt med
i etterkant.
folk i Gran.
Det er ikke til å stikke under en stol at folks oppfatning
av kirka og det den står for, henger nøye sammen med
hvordan de opplever å bli møtt av presten. Unni forteller at
her i Gran har vi en forholdsvis høy prosentandel av både
dåp og konfirmanter, så noe riktig har vi forhåpentligvis gjort.
- Jeg har jo lagt igjen mye av meg sjøl i denne jobben her
i Gran. I møte med folk i alle livets faser, så blir en jo preget
selv også. Jeg har brukt mye tid på å reflektere over jobben
jeg gjør som prest og jeg synes det er spennende å gå inn
i møte med andre mennesker. Det er viktig å kunne tenke
høyt sammen og gjerne være litt nysgjerrig på å finne ut
hvordan andre tenker og lever. Jeg lærer jo stadig noe nytt
både om andre mennesker og meg selv på denne måten.
Krisearbeid har vært et spennende område å jobbe med
for Unni. Hun har tatt en erfaringsbasert master innenfor
dette temaet og erfarer at kriser kan være så mangt. Som
prest opplever hun at hun har noen ekstra verktøy som
kommer godt med når livet kan oppleves vanskelig. Bønnen

Søndag 17. juni
kl. 17 kan alle få være
med på avskjedsgudstjeneste for Unni
i Grymyr kirke med
påfølgende samvær
på Fjordvang.
Kirkebladet nytter også
anledningen til å takke
Unni for redaktørjobben
hun har gjort i bladet.
Ryddighet og klare meldinger har kommet godt
med!
Lykke til videre, Unni!

Foto: Elin G. Øvrebotten
Kirkebladet – nr.3 2018
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Gran/tingelstad

brandbu og bjoneroa

Loppemarked

Brandbu menighet vil igjen arrangere loppemarked 7. – 8. september
Dette er en god inntektskilde for
Brandbu menighet og overskuddet
vil bidra til nytt utstyr til Nes kirke
og kirkestue, samt bidrag til menighetsarbeidet lokalt. Loppemarkedet
blir denne gangen holdt på den
«gamle» Solvang skolen som ligger i Eggelinna i Brandbu. Det er
mye arbeid med et loppemarked
og menighetsrådet er takknemlig
for alle som vil hjelpe til. Kan du
tenke deg å være med å ta i et tak,
så ta kontakt!
Menighetsrådet er også interessert i å få lopper. Større ting
kan hentes hjemme hos giverne.
Lørdag 16. og 23. juni blir det mottak av lopper på Solvang skole (kl.
10.00 – 14.00) med enkel servering
– kaffe og noe å bite i! Har du lopper å avse kan du ringe:
Helge Tryggeseth tlf. 478 33 065
eller Harry Smerud tlf. 950 20 700 /
61 33 71 29.

Friluftsgudstjenester
17. juni er det gudstjeneste på
Hennung gamle skole kl.13.00. Sokneprest Magnus preker på grasvollen
og organist Erstad trør orgelet. Det blir
servering av rømmegrøt og natursti
som velforeningen står for. Alle er
velkommen til en fin dag ute i Guds
frie natur. Hvis det regner er vi inne i
skolestua.
Søndag 12. august blir den store
dåpsdagen ved Randsfjorden!
Først ut kl. 11.00 er det dåpsgudstjeneste på stranda ved Nes kirke. Flere
barn skal døpes og soknepresten vil
øse Randsfjordvann over de små hodene og gi dem Guds velsignelse for

veldig trivelig ettermiddag med kringle,
kaffe og prat. Tusen takk!
Hilsen Bjoneroa menighetsråd.

Årsmøte ble avholdt i Sørum kirke
29. april kl. 18. Leder Kari Marie
Engnæs ønsket velkommen. Det
ble servert kaffe og marsipankake.
Årsmeldingene for Bjoneroa
menighetsråd ble lest opp av
de forskjellige representantene
i menighetsrådet, sokneprest
Dagfinn Magnus og kantor Marit
Wesenberg.
Det ble rettet en stor takk til alle
frivillige for deres innsats og bidrag
i 2017; Bjoneroa Sanitetsforening,
grendekontaktene, tekstlesere og
kirkeverter. Takk for oppmøtet!
Hilsen Bjoneroa menighetsråd

Ofringer i Brandbu menighet

Ofringer i Bjoneroa menighet
18. februar - 6. mai 2018

Foto: Bjoneroa menighetsråd

Diakoniarbeidet
Kirkens Nødhjelp
Barne- og ungd.arb.
Kristne arbeidere /
Frelsesarmeen
Menighetsarbeidet
I alt takkes det for

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
Kirkebladet – nr.3 2018

Vestre Gran
kirkeforening,
her samlet hos
Marie Viken
som hadde
foreningens
møte i april.
(Foto Lise N.
Helmen).

Referat fra årsmøte i
Bjoneroa menighetsråd

18. februar - 6. mai 2018
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Tekst: Elin Gravdal Øvrebotten

Fra dåp ved Nes i 2017.

Dugnadsgjengen samlet til
kringle og kaffe
på kirketrappa.

Kirkens Nødhjelp		kr 573,NMS-Misjonsprosjekt		kr 700,Kirkens SOS		kr 637,Menighetsarbeidet		kr 1.030,I alt takkes det for		kr 2.940,-

Aldri så galt at det ikke er godt for noe

Grymyr kirke i vårpusset stemning! (Foto: Inger S. Haug).

Vel gjennomført dugnad på Sørum kirkegård

Frammøtet var stort, 22 personer raket
og ryddet Sørum kirkegård i strålende
sol tirsdag 8. mai. Gran kirkelige fellesråd og Bjoneroa menighetsråd
setter utrolig stor pris på alle som
bruker tid på å rake vekk gammelt løv
og rydde opp på kirkegården. Det er
verdifull hjelp, og det ble i tillegg en

livet. Ta gjerne med en campingstol til
de som ikke vil sitte på de lave trebenkene. Møt opp i god tid og syng med i
gudstjenesten når kantor Marit spiller
kjente salmer. Hvis været er dårlig går
vi til kirken. Det er lov å be om sol og
varme for dagen.
Klokka 17.00 er det friluftsgudstjeneste i Stilla elvepark i Bjoneroa. Vakrere
omgivelser for en kveldsgudstjeneste
finner en neppe. Vi avslutter med kirkekaffe ved elvebredden. Ta med en
stol og litt å tygge på. Velkommen til
en sommerkveld med Vårherre og
gode venner.

kr 685,kr 2.090,kr 2.583,kr 2.427,kr 723,kr 8.508,-

Mariafigur gitt til Mariakirken
Ved innledningen til gudstjenesten på
Maria budskapsdag, markerte vi at
Gran/Tingelstad menighet har mottatt en gave som har fått sin plass i
Mariakirken. Figuren fremstiller Maria
med Jesusbarnet og er en kopi av det
som kalles en Osnabrücker Madonna
og er i tradisjonen med pilegrimsmadonnaer. I våre kirker er Maria som
regel avbildet sammen med Jesus,
enten som en del av julefortellingen
om Jesu fødsel eller som en del av
påskefortellingen der hun står ved den
korsfestede Jesus. Fremstillingen av
Osnabrücker Madonnaer begynte på
1500-tallet i Osnabrück i bispedømmet
Münster i Tyskland. De kjennetegnes
spesielt ved at Jesusbarnet vender sitt
blikk mot den kronede Maria mens han
holder kloden i sine hender som hviler
på hans kryssede bein. Maria holder
sønnens kongs-scepter i sine hender
og har en venstre fot som hviler på en
halv-måne. Vår figur er derfor en del

av en lang tradisjon som forteller om
Marias rolle i evangeliet, og er en pryd
for vår kirke. Vi retter en stor takk til
giveren. Når vi ser på Maria som bærer
Jesusbarnet, er det en fortelling i seg
selv, til meditasjon, glede, fred og en
velsignelse for Mariakirken.
Tekst: Kirsten Almås. Foto: Kari R. Alm

I sommer er det 15 år siden den nye
kirka på Grymyr ble innviet. Da den
gamle kirka brant i 1999, oppsto det
et stort engasjement for å få på plass
ei ny kirke så snart som mulig. Folk
klarte å tenke praktisk og ikke bare
nostalgisk, samtidig som verdien av et
kirkehus ble tydeliggjort. Dermed har
den nye kirka blitt et samlingspunkt for
alle i bygda. Hit kommer folk til gudstjenester, foreningsmøter, korøvelser og
konserter, gjerne også folk som ikke
bare hører til på Grymyr.
Og folk er ikke redde for å ta i et tak,
enten for å male stakitt (maaaange
meter!), stelle på kirkegården eller
stille med kaker på kirkekaffe. Ikke
minst har en livat gjeng i kirkeforeningen sett sitt ansvar med å ta vare på
både hus og folk. For noen år siden sto
foreningen på randen av nedleggelse,
men damene tok på alvor at ikke noe
gjør seg selv, og sammen gjør de dette
til å være et trivelig sted å samles
både for nåværende og eventuelt nye
medlemmer. Arbeidsglede og positiv
innsats er smittsomt! Vi hører og leser stadig om synkende interesse for
kirkelig aktivitet rundt omkring, men på
Grymyr kan man faktisk vise til økning
i antall gudstjenestedeltagere i disse
15 årene! Bra jobba, Grymyr!

Takk for båregaver
Gran/Tingelstad menighetsråd
takker for gaver som ble gitt til
Grymyr kirkes orgelfond i f.b.m.
- Sofie Hagas gravferd
- Leif Oddvar Blekkerud gravferd

Ofringer i Gran/Tingelstad
menighet
18. februar - 6. mai 2018
Institutt for Sjelesorg kr 1.010,Den Norske
Israelsmisjon
kr 2.445,(Hedmark og Oppland krets)
NMS-prosjekt
(Thailand)
kr 1.790,Kirkens SOS
kr 2.356,Søndagsskoleforb. kr 4.267,Menighetsarbeidet kr 3.733,Nytt orgel, Grymyr kr 2.484,Normisjon,
Skogstad leirsted
kr 2.984,Barne- og ungd.sarb. kr 7.804,I alt takkes det for		kr 28.873,-

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Bjørn Ulset · Tlf. 913 21 642 · Mail: bjoerul@online.no
Kirkebladet – nr.3 2018
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trosopplæring

MOEN/ÅL

Kirkeringen i Ål markerte sitt 60-års jubileum
God stemning da Ål kirkering feiret sitt
60-års jubileum i LHL-bygget. Foruten
kirkeringen sjøl (se bildet), så var
mange gjester invitert. Det ble servert
nydelig middag og kirkeringens damer
stilte opp med kaker som bare de kan
det. Kirkeringens gamle protokoller
lå framme, og det var spennende å
lese i om hva kirkeringen gjennom 60
år har fått bety for kirka. Tusenvis av
kroner er blitt samlet inn og gjort om
til utstyr som kirka har trengt, og de
har tatt ansvar for utallige kirkekaffe
serveringer. Men det er ikke bare Ål
kirke som har fått nyte godt av kirkeringens engasjement. De første 10-årene
sørget kirkeringen blant annet også for
at det hver jul ble kjøpt inn julegodter
til beboerne på Gran sykehjem. Men
ikke bare har kirkeringen betydd noe
for andre, det fellesskapet kvinnene

Topptur til tårnet

Hva er det fineste Gud har skapt?

Ål kirkering under jubileumsfesten 27. april (foto: Karin H. Bøe).
i kirkeringen har sammen, vitner om
at de i hverandre har knyttet trofaste
vennskapsbånd.
Mange av de inviterte holdt taler, og
det ble spilt og sunget.

Ofringer i Moen/Ål menighet
18. februar - 6. mai 2018
Diakoniarbeidet		kr 4.975,Barne- og ungd.arb.		kr 5.714,Kirkens SOS		kr 3.071,Menighetsfakultetet		kr 1.122,Menighetsarbeidet		kr 5.559,NMS-Misjonsprosjekt		kr 1.060,I alt takkes det for		kr 21.501,-

Vi som sokner til Ål kirke er heldigere enn vi kanskje helt skjønner når
vi har en kirkering som den vi har.
I takknemlighet slutter vi oss til
rekken av gratulanter!

Ål kirke oppgraderes på viktige områder
Bildene her er tatt i starten av mai
måned og viser det arbeid som er
satt igang for å bygge henholdsvis to
toaletter i det gamle bårerommet og
ny trapp med rampe ved inngangen til

Selv om dette skjedde en god tid
tilbake i vinterferien, synes vi det
fortjener en omtale. Det er mangt
en kan finne på i ferien! En nabo
til Ål kirke inviterte hele grenda til
«topptur til tårnet i Ål», og her ser
vi gjengen som kom. Det ble, både
tårntur og sightseeing inne i kirka.
Åge Lindahl stilte opp som vert.
Takk for besøket!
Tekst og foto: Anne-Berit Holden

kirka. Slik var starten på jobben, innen
dette bladet kommer i postkassene er
arbeidet ferdig og vi kan glede oss over
oppgraderingen. Gratulerer!
Tekst og foto: Knut Bøe.

Kirkebladet – nr.3 2018

5-åringene hadde en hel dag ute
i Dæhlenmoen, skogen ved Moen
kirke, den 18. mai. Det ble tid til både
grilling, løping og synging, denne
flotte mai-dagen. Vi måtte prøve taubanen til barnehagen mange ganger
hver og dagen ble rundet av med en
pilegrimsvandring på 5-åringenes
premisser. Det ble undringsoppgaver med mange spennende innspill
og barna samlet perler underveis i
vandringen. Barna fikk spørsmål som;
hva er det fineste Gud har skapt?
Løsningen på det spørsmålet fant
de gjemt langt nede i sekken til Line
(trosopplærer), i et speil! Perlene ble
til et armbånd de fikk med seg hjem
som et minne.
Tekst: Line C. Børresen
Foto: Knut Bøe

Bli med og syng,
syng, syng ...
Kirkens to barnekor ønsker
nye og gamle sang-glade barn
velkommen!

Skiaker Bygg AS hadde oppdraget
med ombygging av bårerom og rampe
ved inngangen. Her graves det for å
legge ned rør til handikaptoalettet.

To blide karer i full gang med ombyggingen av ny rampe ved inngangen!

Feil på kloakkopplegget lagde trøbbel i Moen kirkestue
Heldigvis var Solfrid Holter innom
kirkestua i et ærend en vakker dag i
april, og fant til sin forskrekkelse gulvet
der dekket med vann og kloakk som
luktet. Rask alarm og kommunen kom
på pletten, men skader på gulv og veg-

ger ble det likevel. Det tok kommunen
flere uker å få tørket opp og reparert,
og lage nytt opplegg for kloakken til
kirkestua, og de nærmeste timeterne
med ledning og kummer.

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

Kormix i Bjoneroa. Foto: Marit Wesenberg.

Brandbu Barne- og Ungdomskantori
(Popkorn), øver i Nes Kirkestue
onsdager:
1.-3.klassingene øver fra
kl. 17.00-18.00
4.-10.klassingene, øver fra
kl. 18.00-19.30.
Kormix øver i Sørum kirke,
torsdager kl. 14.00-15.30.
Det er et kor for alle skolebarn
i Bjoneroa.
Kontakt kantor Marit Wesenberg,
tlf. 995 87 373, for mer informasjon.

Brandbu Barne- og Ungdomskantori øver i Nes kirkestue.
(Foto Inger Mette Lillestøl Nymoen.)
Kirkebladet – nr.3 2018
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diakoni

SLEKTERS GANG

Slekters gang
DØPTE				
Mariakirken:
Max Araya-Ringvold
Nikolaikirken:
Emil Nybakke Hoff
Kristian Raastad-Hoel
Lovise Marie Johnsrud Mollestad
Magnus Schrøder Skaare
Tingelstad kirke:
William Løvbrøtte Rudolph
Julie Slette Bækken
Alma Edvardsen Roos
Nes kirke:
Brage Kanten Horn
Hermine Braathen Reidem
Jonas Bjerke-Korsvolla
Moen kirke:
Fernando Amandi Svendsrud
Erica Bunga Dorothea Svendsrud
Benjamin Haug Nyheim
Karsten Liaklev
Ål kirke:
Even Opheim Alm
Fredrik Prestkvern

VIGDE
Nikolaikirken
Ida Nybakke Fiskvik og
Bjørn Anders Hoff
Lauritz Olavi Valvik Raustøl og
Daniel Gulbrandsen
JORDFESTEDE
Nikolaikirken:
Hansine Gjerdingen
Olaug Karine Prestesæter Sveen
Margrethe Lyngstad
Karen Olsen
Arve Aasby
Berit Hvalby Jørgensen
Kåre Halvard Solberg
Sissel Ann Koller

Moen kirke:
Tordis Johanne Hagen
Jenny Linnerud
Knut Grime
Jon Arild Sagbakken
Kirsten Elisabeth Helsvig

Grymyr kirke:
Henrik Werner
Per Leif Kittelsrud
Leif Oddvar Blekkerud

Ål kirke:
Kåre Linstad
Per Goddokken
Inge Arild Johansen
Oluf Hardhaug
Astrid Ingeborg Stenberg

Tingelstad kirke:
Leif Eriksen
Arne Nymoen

Sørum kirke:
Gudbrand Sørum

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

Nes kirke:
Leif Magne Winger
Inger Johnsen
Wenche Ruud
Astrid Olaug Katle
Svein Løvbrøtte
Erling Elvestuen
Bjørg Marit Rækstad
Solveig Stensvold Pedersen

Bli fast giver og støtt Kirken i Gran!
• Som fast giver gir du et fast beløp et bestemt
antall ganger
i året.
• Som fast giver betyr du mye for vårt arbeid, fordi
vi vet vi kan regne med din støtte!
Mulighet for skattefritak for gavebeløp over
500 kroner pr. år.
Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon.

KIRKENS SOS ER ALLTID ÅPEN!
Kirkens SOS er alltid tilgjengelig for de
som har behov for noen å snakke med.
Vår døgnåpne krisetjeneste kan nås på
tlf. 22 40 00 40 eller via mail og chat
www.kirkens-sos.no
Vil du støtte vår
krisetjeneneste?
Støtt via VIPPS 504653 (valgfritt beløp)
eller via SMS: ALLTID3 til 2160
(kr 150,-)

12

Kirkebladet – nr.3 2018

Diakoni
Midtsommerfest
på Badstua ved Randsfjorden
søndag 17. juni kl. 14.00
Her ønsker vi å møtes uansett tilhørighet og bakgrunn for å ha det hyggelig
sammen og kanskje bli kjent med noen
vi ikke kjenner fra før?
Ønsker for dagen: Lek og prat, musikk og folkedans fra flere kulturer, bål,
mat med mange smaker og felles grilling av kylling og oksekjøtt. Kjempefint
om dere som leser dette kan spørre
noen dere kjenner om å ta med mat
fra sin kultur!
Entré kr. 50,- for voksne. Gratis for
barna og for de familiene som har med
mat til fellesbordet. Loddsalg med ge-

Fra Badstufesten 2017. (Foto: Hilde M. Lunde).
vinster for store og små. Festen varer
fra kl. 14.00 – 17.00.
Buss fra Harestua kl. 13.00 med
mange stoppesteder underveis.
Ta nærmere kontakt med
diakon Hilde (tlf. 970 27 978),

Ruth Kari (tlf. 464 25 018)
eller Tarek på Frivilligsentralen
(tlf. 905 59 350) for mer informasjon
og andre ting du lurer på.
Arrangører: Diakoniutvalget
og Frivilligsentralen i Gran

Sommerhilsen
fra kirkevergen

Da har sommeren kommet med
stormskritt, noe som også betyr
at kirkegårdene også har kommer
frem fra all snøen. Som tidligere år
har det vært avholdt dugnader tidlig
på mai med et veldig godt oppmøte
og høyt engasjement for å gjøre
kirkegårdene klare for sommeren.
Dugnadene har i år som tidligere blitt
gjennomført under kyndig ledelse av
de ansatte i driftsetaten.
Jeg ønsker også å minne om at de
som har festet gravsted både har rett
og plikt til å holde gravstedet i høvelig
stand. Det gjør det pent på kirkegården både for en selv og andre når
man er der. For de som ønsker det
kan kirkelig fellesråd påta seg stellet av gravene. For å få til dette kan
du henvende deg til kirkekontoret/
gravferdsetaten i Gran ved Marianne
Nyseth.
Vi vil som tidligere år bestrebe oss
på å holde kirkegårdene i så fin stand
som mulig gjennom hele sommerse-

Velstelt på Sørum kirkegård sommeren 2017. (Foto: Inger S. Haug.)
songen, selv om vi for 2018 har mer
begrensede ressurser enn tidligere
år både når det gjelder mannskap
og finansiering.
For egen del kan jeg si at det har
vært et spennende halvår med mye
nytt å lære og å sette seg inn i som
ny kirkeverge i Gran. Jeg synes jeg
har blitt godt mottatt og møtt forståelse for at det tar tid å sette seg

inn i nye oppgaver, men jeg håper
det skal bli bra etter hvert. Jeg var
heldigvis så heldig at jeg fikk en
god overgangsperiode sammen
med tidligere kirkeverge Jon Skeie
som fortsatt stiller opp og svarer på
spørsmål når det trengs.
Med dette ønsker jeg en
god sommer!
Lars Aarnes

Gran kirkelige fellesråd: Leder Knut Lehre · Tlf. 901 11 095 · Mail: knut@nysetvegen.com
Kirkebladet – nr.3 2018
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faste aktiviteter
Advokat, MNA

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

Gullsmed

Helge
Heggen
Brørby
Er du
vår neste

annonsør?

Tlf . 90 58 56 96
e-post: hhbrorby@online.no

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Gullsmed

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 44 13

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

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu
Telefon: 61 33 49 70

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

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

BRANDBU SPORT AS
2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00
Tlf. 61 31 32 50

GRAN SPORT AS

BRANDBU

Tlf. 61 31 32 50
Tlf. 61 33 49 00

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

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

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

Hadeland
Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31

BILGLASS
Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

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

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

Landbruk og Verktøy A/S
Storlinna 71, 2760 Brandbu

Tlf. 61 31 30 20 • Fax 61 31 30 21 • www.landbrukogverktoy.no

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

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

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

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

BABYSANG
Nærmere info om oppstart og påmelding til høsten ved Line Børresen
tlf. 474 56 688,
ungtro@gran.kirken.no
BARNEKLUBBEN I MOEN
KIRKESTUE
Annenhver torsdag kl. 18.00-19.30
(partallsuker). Alder: Fra 0 år og oppover. Sang, utlodning til Redd Barna,
kveldsmat mm. Kontakt: Lise Holter
Bålerud tlf. 951 01 416.
BJONEROA – KORMIX
Alder: Fra 1.-10. trinn. Øvelse torsdager kl. 14.00-15.30 i Sørum kirke.
Kontakt: Kantor Marit tlf. 995 87 373.
BRANDBU BARNE- og UNGDOMSKANTORI (POPKORN)
Alder: Fra 1.-3. trinn øver hver onsdag fra kl. 17.00, også øver 4.-10.
trinn hver onsdag fra kl. 18.00 i Nes
kirkestue. Velkommen til alle skolebarn i hele Gran kommune! Kontakt:
Marit Wesenberg tlf. 995 87 373.

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Prosjektadministrasjon
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
VAprosjektering
Arealplanlegging
Byggeledelse

Alltid ferske bakervarer
på Jaren og Gran!

catering og selskapslokaler
bergslia.com
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

Ikkeno´ problem

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

HADELANDSBAKERIET
Illustrasjon: Ingela Peterson.

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING

HVILEPULS
Moen kirke kl.19.00. Suppe i kirkestua kl. 18.00. En samling med tid
til ettertanke … første onsdag i mnd
f.o.m. september.
Kontakt: Diakon Ruth Kari Sørumshagen tlf. 464 25 018/Hilde M. Lunde
tlf. 970 27 978.
VAFFELTREFF’N JAREN
Sted: Rådhusvegen 1, hver tirsdag
15.00-17.00 unntatt uke 28-30. Kontakt: Diakon Ruth Kari tlf. 464 25 018.
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
FORMIDDAGS-/ELDRETREFF
Alle er velkommen der det måtte
passe!
Brandbu og Røykenvik formiddagstreff: Siste onsdag i mnd kl.
12.00 i Nes kirkestue f.o.m. september. Busstur i august. 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.

Tingelstad formiddagstreff:
Kommunehuset andre tirsdag i mnd.
kl. 11.30-14.00. Kontakt: Aud Hilden,
tlf. 958 08 709.
Grymyr: Annenhver onsdag kl.
10.30. Kontakt: Marta Ballangrud Bø,
tlf. 928 58 473.
Jaren misjonshus: Siste torsdag i
mnd kl.12.00. Kontakt: Berit Holen
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472.
Moen bedehus: Første onsdag i
mnd kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørumshagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351.
Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd
kl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg,
tlf. 61 32 90 65.
Tryggheim, Gran: Siste onsdag i
mnd kl.12.00. Kontakt: Lars Wøien,
tlf. 61 33 01 12.
Blåkorsforeningen Lysglimt:
Velkommen til møter med sang, tale
og innsamlig til prosjektaktiviteter.
Kontaktperson: Åge Bjerke,
tlf. 922 86 091.
GRATIS KIRKESKYSS
Sanitetsforeningene i Gran sponser
kirkeskyss og gir gratis drosje til
gudstjeneste for de som har behov
for skyss. For å komme på gudstjeneste i den kirken som ligger nærmest, kan man bestille taxi gjennom
drosjesentralen og be om at regningen sendes til sanitetsforeningen.
Sentralen har oversikt over hvilken
sanitetsforening som skal ha regningen. Spre gjerne denne informasjonen videre!

Hadelandsbakeriet AS - Rådhusvegen 35, 2770 Jaren

GRANSPEIDERNE
HADELANDSBAKERIET
Tlf. Jaren: 61 32 81 38, Gran:
61 33 18 70, fax 61 32 90 37

61 33 27 00

Annenhver torsdag
Jaren 61 32 81 38, Gran 61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no

www.yellomedia.no

Vika Rør A/S
2711 Gran – Tlf. 613 28 613

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

bankogeiendom.no
- bank og eiendom på ett sted

Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61 33 51 50

kl. 18.00 på
Nordtangen.
Målgruppe
6.-10. trinn.
web: www.hadelandsbakeriet.no Pål Haugsbakken
Friluftsliv,
bål
og
fellesskap.
Gran
EVA ØSTEN
KFUK-KFUM-speidere, Knut Erling
Moksnes tlf. 997 44 497,
formgiving
halteulv@yahoo.no
tlf.58454
02 313 32 12 66 64
• BRANDBU 61 33
80 • HØNEFOSS

VENÅSEN
Grafisk

RØRSERVICE AS

• GRANeva@grafiskformgiving.no
61 31 43 38 • JEVNAKER 61 31 43 38

Tlf. 61 33 77 00

granavolden.no
Erland Ekeberg

Kari Solveig Rødningsby Ekeberg

Øyvind Haglund Sogn

Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
www.jolstad.no
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KRIK HADELAND
Jaren skole torsdager kl. 20.00-22.00
... for deg over 13 år som liker å
svette og bli sliten. Innebandy og fotball m.m. I tillegg til ukentlig trening
arrangeres det bl.a. også nattcuper,
ungdomsgudstjenester, bowling,
sommerfestivaler. Kontakt: Dan Aleksander Edvardsen tlf. 408 88 218.
Facebook: Krik Hadeland.

Redaksjonskomiteen under et arbeidsmøte til sommerutgaven. Fra venstre Elin
Gravdal Øvrebotten, Alvhild S. Myrdal, Unni Sveistrup, redaktør og Inger Stensrud Haug, red.sekretær. Bak står Anne-Lise Mellum. Knut Bøe og Marit Mide
Myrengen var ikke til stede på møtet.
Kirkebladet – nr.3 2018

15

Kirkekalender
17. juni – 4. s. i treenighetstiden. Matt 16,24-27
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Sjømannsmisjonen
Hennung
kl. 13.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
Grymyr
kl. 17.00 Avskjedsgudstjeneste. Sveistrup, 		
Almås m.fl. Vestre Gran Blandede Kor
Offer: Nytt orgel.
Sammenkomst på Fjordvang etter
gudstjenesten.
24. juni – 5. s. i treenighetstiden. Matt 7,21-29/
Sankthansdagen Matt 11,7-14
St.Petri
kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Sveistrup.
Offer: Menighetsarbeidet
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Menighetsarbeidet
1. juli – Aposteldagen/6. s. i treenighetstiden.
Matt 16,13-20
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Sveistrup.
Offer: Trosopplæring
8. juli – 7. s. i treenighetstiden. Luk 19,1-10
Mariakirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Diakoniarbeidet
15. juli – 8. s. i treenighetstiden. Mark 12,37b-44
St.Petri
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: CRUX
22. juli – 9. s. i treenighetstiden. Joh 8,2-11
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Almås.
Offer: Menighetsarbeidet
29. juli – Olsok. Luk 9,23-26
Mariakirken kl. 20.00 Olsokgudstjeneste. Magnus m.fl.
5. august – 11. s. i treenighetstiden. Mark 2,23-28
Kirketuftene på Grinaker kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste. Helland.
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: Menighetsarbeidet
12. august – 12. s. i treenighetstiden. Luk 8,1-3
Stranda Nes kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Menighetsarbeidet
Stilla elvepark kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste. Magnus.

19. august – 13. s. i treenighetstiden. Luk 12,41-48
Ål
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: KFUK-KFUM-speidere (Nordtangen)
Mariakirken kl. 18.00 Sommergudstjeneste. Almås.
Offer: Sommerkirkens drift
26. august – Vingårdssøndagen/14. s. i treenighetstiden. Luk 17,7-10
St.Petri
kl. 11.00 Gudstjeneste. Almås.
Offer: Sjømannskirken
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: KRIK
Nes
kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Magnus.
Offer: Konfirmantarbeid
Fredag 31. august
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste.
2. september – 15. s. i treenighetstiden. Luk 10,38-42
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe m.fl.
Diakoniens dag.
Offer: De fire diakoniinstitusjoner
9. september – 16. s. i treenighetstiden. 1 Pet 4,12-19
Nikolaikirken kl. 11.00 Bygdedagsgudstjeneste. Almås.
Offer: Menighetsarbeidet
Nes
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: Kirkemusikk
16. september – 17. s. i treenighetstiden. Luk 7,11-17
Potetfestivalteltet kl. 12.00
Felleskirkelig gudstjeneste.
Se annonse i Hadeland.
Sørum
kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: Menighetsarbeid
Tingelstad kl. 18.00 Gudstjeneste. Presentasjon av nye
konfirmanter. Offer: Bibel for barn
23. september – 18. s. i treenighetstiden. Matt 8,5-13
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: Diakoniarbeidet
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Presentasjon av nye
konfirmanter. Bøe.
Offer: Konfirmantarbeidet
Temasamlinger i Ål kirke ved Hans Erik Raustøl til
høsten: 18.09., 18.10. og 21.11. kl. 19.00.
Moen/Ål menighetsråd og Hilde diakon deltar

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

Neste Kirkebladet kommer ca. 20. september!
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