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Mette griser er så stille og rolige

Takk for det...
		

Av Elin Gravdal Øvrebotten

De aller fleste av oss er vokst opp
med en holdning om at takknemlighet
er en dyd. Vi takker for gaver vi får, vi
takker for hjelp og vi takker for et godt
måltid mat. Et menneske som tar alt for
gitt og aldri viser takknemlighet, er et
menneske som gjør det vanskelig for
seg selv her i livet.
I denne utgaven av Kirkebladet
presenteres to dager som markeres i
alle våre kirker. Det er høsttakkefesten
nå i september og allehelgensdagen i
november. Den ene dagen er det livet
og veksten og markens grøde som
står i fokus, mens den andre dagen
oppfattes som noe helt annet gjennom
synliggjøringen av vår egen forgjengelighet og at alt har en slutt. Denne
sommeren har vist oss at det ikke er
noen selvfølge at jorda gir oss alt vi
trenger. Tørke er ikke bare noe som
rammer fjerne himmelstrøk, men også
vi er sårbare og vi trenger å minnes på
at vi ikke skal ta alt for gitt. Derfor har
vi en ekstra stor grunn til å takke for at
vi på tross av tørke har det vi trenger
til livets opphold. Heller ikke død er vi

forskånet for, det er ikke mulig å kjøpe
seg fri eller tenke at det skjer bare alle
andre. Men døden kan også fylle oss
med takk for opplevd kjærlighet og takk
for at vi fortsatt kan få leve.
Så kanskje vi skal tenke en ekstra
gang over hva vi faktisk har å være
takknemlig for. Vi kan takke for at vi
har mat på bordet, og vi kan takke for
at vi lever og får være friske, og for at
vi kan få hjelp den dagen vi trenger
ekstra støtte og omsorg. Kanskje er det
mulig å avslutte noen av dagene våre
med en liten gjennomgang av dagens
hendelser og sjekke om det er noe jeg
kan takke for. Jeg vil gjerne slå et slag
for kveldsbønnen mange er vokst opp
med og som like gjerne vi som voksne
kan gjøre til vår:
Kjære Gud jeg har det godt,
takk for alt som jeg har fått.
Du er god du holder av meg,
kjære Gud gå aldri fra meg.
Pass på liten og på stor,
Gud bevare far og mor.
Og alle barn på jord.

«Da kom han til seg selv,» sies det
om sønnen som hadde bedt om
arven før faren var død. Sønnen
som satte alt over styr, og endte opp
med å passe grisene hos en mann i
fremmed land.
De siste årene har gjengrodde
pilegrimsleder blitt tråkket opp på
nytt. Flere og flere har begynt å
gå pilegrim. Noen kort, noen langt.
Men den lengste reisen i verden, er
reisen innover, reisen til menneskets
eget hjerte.
«Mette griser er så stille og rolige,» sa Ingeborg på Lia gård da en
gjest lurte på om de ikke hadde griser lenger. Kanskje ikke så rart at det
nettopp var i stillheten hos grisene at
den bortkomne sønnen som Jesus
fortalte om, kom til seg selv. Der falt
han til ro, og da kom tankene. Han
begynte på vandringen; først hjem til
seg selv - så hjem til faren. Du kan
lese hele fortellingen i Luk 15,11-32.

Det er mange morsomme ting i
fortellingen. At det var nettopp i grisebingen han kom til seg selv. Men
faren overrasker virkelig. Mennesker
med verdighet skulle bevege seg
sakte, men denne faren løp. Gutten
må ha sett forferdelig ut, og stinket,
men faren kaster seg om halsen på
ham. Kysser ham. Og steller i stand
fest!
Gud er slik som denne faren.
Faren så sønnen allerede da han
var langt borte. Ofte er det vi, som
synes at Gud er langt borte. Denne
fortellingen skal hjelpe oss til å se at
det er omvendt. Det er ikke Gud som
skjuler seg for oss for å gjøre det så
vanskelig som mulig å finne ham.
Gud leter etter oss, speider etter
oss, som faren i denne fortellingen,
eller som gjeteren i andre. Det er vi
som ofte skjuler oss. Men Gud vil
finne oss. Han vil finne en hvilestein
til deg. Han vil finne en grønn eng
og en kilde.

Foto: Arnhild Strand.

Anne-Hilde Wesenberg Helland
Prostiprest Hadeland og Land

Den store, hvite flokk, å se

Medarbeiderfest

Torsdag 11. oktober kl. 18.00
blir det fest i Grymyr kirke for
alle frivillige medarbeidere
i Kirken i Gran.

Vi prøver så godt vi kan å sende ut invitasjoner. Om denne av en eller annen
grunn ikke når fram til enkelte, ber vi
dere ringe kirkekontoret tlf. 61 33 52 05
og melde dere på. Det gjelder alle som
er, eller har vært faste medarbeidere i
løpet av de to siste årene, da vi ikke har
hatt fest.
Påmelding kan skje helt fram til festen.

n

ée
Hilsen staben v/festkomit

D

Av Anne-Lise Mellum

På allehelgensdag tenner vi hvite lys. Det er en dag med mange minner; sorg, takknemlighet og det kristne håpet. De aller fleste av oss har noen å minnes denne dagen,
enkelte føler fortvilelse, andre minnes noen de var glad i med dyp fred. Alle følelser er
like riktige på allehelgensdag. Gjennom å tenne lys opplever vi en høytidsstund som
hjelper oss til å samle tankene i stillhet og verdighet.

en store, hvite flokk, å se som tusen berge full av sne
med skog omkring av palmesving, for tronen, - hvem er de?
Det er den helteskare som fra verdens store trengsel kom
og har seg todd i Lammets blod til himlens helligdom.
Der holder de nå kirkegang med uopphørlig jubelklang
i høye kor, hvor Gud han bor blant alle englers sang.
NORSK SALMEBOK NR. 267

«Den store hvite flokk, å se» er knyttet til allehelgensdag. Salmen har et rikt bildespråk hentet fra kristen
kultur. Teksten henspiller på den store hvite skaren som priser Gud i Johannes åpenbaring. (Joh.åp.7.9-17)
Salmedikteren er Hans Adolph Brorson. Han var dansk teolog, biskop og en av de største salmedikterne
i Skandinavia rundt 1750. Språkforskeren og teologen Elias Blix oversatte salmen til norsk i 1900. Melodien
er en norsk folketone fra Heddal fra 1600-tallet. Den ble senere arrangert av Edvard Grieg.

Forsidebilde: Foto: Elin Gravdal Øvrebotten.
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høsttakkefest

allehelgen

…lang, tynn og tørr
som sommer’n nittensjuogførr

Tekst og foto: Alvhild Myrdal og Anne-Lise Mellum

Det var sommeren 1947 som ble tillagt dette ordspillet.
Den sommeren var lang, tørr og varm, og en katastrofe for
jordbruket. Avlingene ble skrinne, og flere bønder måtte
slakte deler av buskapen på grunn av fôrmangel. 71 år
senere skulle Norge igjen oppleve en slik sommer. For
å få et sammenligningsgrunnlag tok Kirkebladet en prat
med Solveig og Per Espen som har livslang erfaring med
jordbruk. De husket godt tørkesommeren fra sin ungdom
da bøndene måtte sørge for å få mest mulig fôr til dyra.
Det var for lite høy den gangen også, så kornet ble slått
og brukt til fôr. Både halm, aks og snerp ble utnyttet. Sauene fikk lauv og kvister i tillegg det høyet de måtte ha.
Men de erfarne bøndene mener at sommeren 2018 er verre
enn den i 1947. For jordbruket har blitt mer spesialisert med
større enheter, og er derfor mer sårbart for klimavariasjoner. I sommer har vi igjen erfart hvor ødeleggende hete og
mangel på regn kan være. Gjennom nyhetssendinger har
vi forstått at mange husdyr må slaktes, at melkeproduksjonen går ned og at kornimporten vil bli stor. Det er ikke bare
yrkesgruppen bønder som rammes av avlingssvikt, for vi
er alle avhengige av mat.
…«godt og tjenlig veir»
Sitatet er fra den gamle alterboka som i 1920 ble godkjent
til bruk ved den offentlige gudstjeneste. Presten ba om at
Gud skulle gi godt vær for alt som lever og gror. «Godt og
tjenlig vær» er ikke stekende sol som på ei badestrand ved
Middelhavet, men vær som gir alt levende vekst og gode
livsmuligheter. Gjennom nyhetene vet vi at det er sultkatastrofer flere steder i verden på grunn av tørke, flom eller hete.
Norge har i de siste tiårene blitt velstående og i kirkene har
vi sluttet å be for noe så livsnært som været. Men årets
tørkesommer har vært en tankevekker. Vi skjønner at vi
trenger vekslende vær med passe mengde nedbør slik at
jorda vår kan fungere.
…høsttakkefesten
Vann er grunnleggende for alt liv og det har alltid vært viktig
i de landområdene der Bibelen ble til. I Salmenes bok i det
gamle testamentet står det om bekker av livgivende vann. Je-

Bråmoden og skrinn åker sommeren 2018.
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Kirsebærene hadde godt av det varme og tørre været sommeren 2018.
sus snakket om det levende vann. Bibelens billedlige bruk av
vann har blitt til i et tørt og tørstende landskap som vi forstår noe
bedre etter sommerens hjemlige tørke. Uten vann dør naturen.
Men på forsiden av Kirkebladet bugner det av markens
grøde. Bildet ble tatt da Ål kirke var pyntet til høsttakkefest
i etterkant av sommeren 2017. Det er ikke selvsagt å ha
et like velfylt matfat etter årets tørkesommer. Men kanskje
vi nå bedre forstår å takke for at vi fremdeles har mat, og
for at vi bor i et land som har mulighet til å importere den
maten befolkningen trenger.

Sorg...
		

Den første søndagen i november blir hvert år markert som
allehelgensdag. Som navnet
tilsier, har dagen sin opprinnelse i katolsk tradisjon hvor
kirkens helgener ble minnet på
særskilt vis. Denne tradisjonen
har blitt ført videre til å være en
dag hvor vi minnes alle døde
som er gått bort. Hver høst får
alle som står igjen som pårørende, en invitasjon til en enkel
minnegudstjeneste hvor det
gis anledning til å tenne lys,
høre navnet nevnes og hvor
alle blir husket i bønn.
Sorg kan være vanskelig. Vi lever i en
tid hvor kravene om å være vellykket
og ovenpå er tydelig uttalt gjennom
deling av egne liv på sosiale medier.
I et land som er kåret til å være det
lykkeligste i verden, er det ikke alltid
like lett å vise toleranse for de mørkere
sidene i livene våre.
Hva er sorg? Ingen opplever sorg
likt, og det vil også avhenge av rammene rundt dødsfallet. Men for de aller
fleste vil sorgen innebære smerte,
savn og lengsel i ulik grad. Det er helt
normalt å kjenne på tristhet, tretthet
i kroppen og å ha problemer med
motivasjon for morgendagen. Men
samtidig er det viktig å huske på at

Av Elin Gravdal Øvrebotten
vanlig sorg kan utvikle seg til komplisert sorg. Noen ganger er sorgen så
altoppslukende at en mister seg selv
av syne, og da kan andre rundt deg se
dette klarere enn du selv kan. Her kan
det være viktig å oppsøke og ta imot
hjelp av gode samtalepartnere og hjelp
til å finne en vei gjennom sorgprosessen. Smerten og savnet vil alltid ha en
plass, men være noe som gradvis gjør
mindre vondt.
Sorgen kan ha mange ansikter.
Kanskje kan vi kjenne på lettelse over
at den døde har fått slippe mer smerte
og sykdom. Kanskje er vi selv så slitne
at vi ikke vet om vi hadde maktet mer.
Eller sorgen kan være farget av en
tristhet over et liv som ikke ble det det
kunne ha vært, både for den avdøde
og for den som hadde nære relasjoner
til vedkommende. Alt dette går vi og
bærer på, alt fra takknemlighet over å
ha fått leve sammen med dette mennesket, til å tæres av bitterhet over
det urimelige i tapet av et kjært barn,
en god ektefelle eller venn. Sorgens
landskap kan oppleves både bratt og
ulendt, men også vart og rikt.
Allehelgensdag er en dag hvor vi
kan få tydeliggjøre våre minner, savn
og smerte. Det viktigste er å kunne
sette ord på egne tanker og at andre
tar seg tid til å lytte. For noen kan ord
være vanskelig, men å tenne et lys el-

Allehelgensmesser
Lørdag 3. november
• Moen Kirke kl. 16.00
• Nikolaikirken kl. 16.00
Søndag 4. november
• Nes kirke kl. 11.00
• Tingelstad kirke kl.11.00
• Ål kirke kl. 11.00
• Grymyr kirke kl. 17.00
• Sørum kirke kl. 17.00
Det inviteres til enkel kirkekaffe
etter gudstjenestene.

ler oppsøke kirka kan være en symbolhandling som gjør smerten litt mindre.
Kilder: Atle Dyregrov og Kari Dyregrov:
Mestring av sorg
Utdrag av boka kan leses på nettstedet
psykologisk.no

«Sorg», 2017. (Foto Gaute Øvrebotten.)
Kirkebladet – nr.4 2018
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Livsglad 98-åring i Bjoneroa!

Sørum kirke
Tekst og foto: Inger S. Haug

Tekst og foto: Heidi Alfstad

Som representant for Bjoneroa
menighetsråd fikk jeg i oppgave av redaksjonen i kirkebladet og intervjue min mormor,
Sigrid Tokerud, på 98 år, om
hennes forhold til kirken og
opplevelser hun husker fra
gamle dager.
Mormor Sigrid, født Strande, ble født
i Bjoneroa på Strande gård 8. mars
1920. Hun forteller at hun alltid har hatt
et godt forhold til kirken.
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Mormor forteller:
Vi var 6 søsken og jeg er tvilling med
John. Alle mine søsken har dessverre
gått bort.
Mor Petra ble enke veldig ung i
1929, det var en trist og vanskelig tid
for mor. Alle vi ungene var flinke og
hjalp til, så godt vi kunne. Mor og vi
eldste ungene reiste til kirken de søndagene det var gudstjeneste. En av
tjenesteguttene måtte kjøre oss med
hest og vogn. Det var stall ved kirken
så hestene sto under tak når det var

uvær og kaldt. Folk kom langveisfra
og det var mange hester som stod på
rekke og rad i kirkestallen under gudstjenesten. Vi hadde med for-sekker til
hesten, så den stod og åt når vi var i
gudstjenesten.
Jeg ble konfirmert 22. september
1935 i Sørum kirke. Sommeren før vi
ble konfirmert gikk vi og leste for presten og fikk undervisning av selveste
prosten Ragnvald Nilsen fra Vestlandet. Vi var 12 konfirmanter og vi hadde
undervisning på søndager og noen
ganger etter skolen i ukedagene. Vi
måtte lære mange salmevers utenat
og vi måtte lære oss å lese Bibelen.
Det var lange undervisningsdager så
vi hadde med matpakke, brødskiver
med brunost. Prosten var på en gård i
nærheten og fikk middag i matpausa.
Jeg husker det som en artig tid. På
konfirmasjonsdagen var kirken full av
folk. Alle jentene hadde svarte kjoler. Det regnet husker jeg. Vi hadde
stort middagsselskap hjemme med
tanter og onkler og alle søskenbarna.
Noen måtte overnatte hos oss og hos
naboer. Det var selskap dagen etter
også, andre dag som det kaltes. Av
gaver fikk vi blant annet salmebok med
inngravert navn og konfirmasjonsdato.
Om sommeren var vi på setra på
Fjorda med kuene. Da var vi også i
kirken på søndager. Vi rodde inn til
Dalen og gikk Dalsvegen ned til kirken.
Vi måtte forte oss opp igjen på setra
for å mjølke, før det ble for sent.
Jeg satt i menighetsrådet for ca.
40-50 år siden. Vi var to representanter fra Bjoneroa og vi hadde felles
menighetsråd med Brandbu og hadde
møter her i Bjoneroa og på østsida.
Det fungerte veldig fint. Det er jo ikke
så enkelt å få nok frivillige, så det ble
løsningen den gangen.
Kirken er et godt samlingspunkt i
glede og sorg
Jeg har mange gode minner fra
Sørum kirke. Giftet meg der 23. november 1939, med min mann Hans
Tokerud. Han er dessverre gått bort
for 21 år siden. Alle våre fire barn er
døpt i Sørum kirke og alle tre jentene

Sørum kirke.

Fra 50-årskonfirmant-jubileet i 1985. Sigrid står nr. 1 fra høyre og tvillingbroren
John ved siden av (privat foto).

har giftet seg der. To av barna mine
har dessverre gått bort så altfor tidlig.
Savnet etter mine kjære er veldig
stort. Jeg har hatt veldig gode samtaler
med soknepresten og diakonen for
å bearbeide sorgen etter de jeg har
mistet. Jeg har funnet god trøst i det
og samholdet rundt kirken.
Jeg har 8 barnebarn og flere av
dem er døpt og viet i Sørum kirke. Det
har også blitt 19 oldebarn og mange
av dem har vokst opp her i Bjoneroa
og er døpt og konfirmert i Sørum kirke.
Så det har blitt mange begivenheter i
kirken her i Bjoneroa og i andre kirker
på Østlandet.
Jeg har stor glede av å ha mange av
mine rundt meg og de er så flinke til å
besøke og hjelpe meg. Det setter jeg
stor pris på. Jeg setter også veldig stor
pris på alle de som bor og jobber her
på Bjoneroa eldresenter, hvor jeg nå
bor. De er noen engler alle sammen.
Jeg har stor glede av å følge med
i aviser og på TV. Jeg ser gjerne på
sport, fulgte med på fotball VM. Og nå
sist på EM i friidrett. Det synes jeg er
spennende.
Nå har jeg blitt litt dårlig til beins, så
jeg får ikke vært så mye i kirken, men
jeg hører gjerne på gudstjenester på
TV på søndager. Noen ganger slår jeg
opp salmene i salmeboka og synger
med.

Jeg ønsker å avslutte med salme 105
i Norsk Salmebok vers 1 og 2:
Når meg min synd vil krenke,
o dyre Frelser min:
Da la meg vel betenke,
ditt kors og nåden din.
At du min syndeskyld og ve har båret,
da du døde for meg på korsets tre!
Å, hvilke dype saker,
hvor undres vel min sjel:
Se, Herren døden smaker
istedenfor sin trell!
Den Herre Kristus, Gud og mann,
for meg, fortapte synder, gikk under
dødens bann.

Heidi og mormor Sigrid i sommer, på
Bjoneroa eldresenter.

I 1861 ble Sørum kapellkirke i Bjoneroa innviet. Det var langt til kirke for
folk på vestsiden av fjorden før Sørum
kirke ble reist. Å krysse fjorden i båt
eller med hest på isen var ofte med
høy risiko og tidkrevende, for å komme
fram til Tingelstad eller Nes kirke. På
initiativ fra daværende sokneprest i
Gran, Søren Bugge, og med et stort
løft av menigheten ble kirken reist på
rekordtid. En enkelt langkirke med
et tårn i vest etter tegninger av J. W.
Nordan. Senere ble det bygd på nytt
sakristi og bårerom i kjelleren. Altertavlen er fra rundt 1700 og opprinnelig fra
Grinaker stavkirke.
Det er foretatt flere utbedringer
gjennom årenes løp og i mye ble gjort
i forbindelse med 100-årsjubileet i
1961. Da ble koret og galleriet endret
og fornyet. Kirken har en prekestol
dekorert med uvanlige, utskårne
biedermeier-ornamenter, antagelig
fra byggetiden, men med nyere oppgang. Dens opprinnelige ådring ble
konservert og ornamenter ny forgylt i
1960. Døpefonten med samme dekor
fra 1983 av Odd Veierød. I april 1979
ble nytt orgel innviet.
Det er gitt mange gaver til kirken, en
slik gave er den vakre alterduken, gitt
på 60-tallet av Klara og Ole Strande,
brodert av Anna Strande. Klara Strande var også en meget aktiv formann
i Sørum menighetsråd under den
omfattende restaureringen tidlig på
1960-tallet. Bjoneroa Sanitetsforening
nevnes også med sine generøse gaver
og pynting av kirken ved høytider.
Folk på vestsiden av fjorden er glad
i kirken sin og slutter opp om den.
Kilde: Jubileumsboka – «Sørum kirke
150 år 1861-2011», NIKUs kirkearkiv
Kirkebladet – nr.4 2018
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Gran/tingelstad

brandbu og bjoneroa

Stand ved Elvelangs Vigga Korsommerskole

Det skal også i år arrangeres Elvelangs
Vigga og Brandbu menighet vil også
være en del av dette arrangement,
som skjer 20. september. Det blir en
stand hvor Brandbu menighet vil vise
hva kirken arbeider med. Noen stikkord
her er: Trosopplæring, misjonsarbeid,
menighetsarbeid og Brandbu Barneog Ungdomskantori (Popkorn), som
øver i kirkestua i Nes.
Sammen med Helge Haukeli planlegges en quiz som skal premieres
med et eksemplar av boka hans. Lysgloben fra Nes kirke vil være en del
av standen. Her kan alle som stikker
innom få tenne et lys. Det å tenne et
lys i globen, kan symbolisere en som
en tenker spesielt på, eller en som har
gått ut av tiden. Det er også fint å bare
tenne et lys for seg selv.
Vi oppfordrer at de som er med og går Elvelangs stikker innom standen til Brandbu menighet!
Tekst: Alvhild Myrdal

er topp!

Fem medlemmer fra Brandbu Barne- og
Ungdomskantori deltok på Ung Kirkesangs
korsommerskole i Kristiansand i sommer. De
imponerte med flott sang og deltok på en
stor felleskonsert i Lund kirke siste kordag.
Samtlige er krystallklare på at de skal være
med neste år også!
Tekst: Marit Wesenberg, Helge Tryggeseth
foto: Inger Mette Lillestøl Nymoen

Her blir det mange morsomme aktiviteter og litt å bite i før gudstjenesten.
Gudstjenesten starter kl. 17.00 og da
håper vi dere inviterer med familie og
venner.
Velkommen!

Meld på barna via våre nettsider:
kirken.no/gran
eller via SMS:
Tlf. 474 56 688

En hjertelig
avskjedsklem
mellom Unni og
Jonna Melbostad
på kirketrappa
(foto: Elin G. Øvrebotten).
Søndag 17. juni ble det holdt avskjedsgudstjeneste for Unni Sveistrup
i Grymyr kirke. Etter 23 år som prest
i Gran, fikk en fullsatt kirke anledning
til å frembringe sin takk for hennes
trofaste virke i disse årene. Menighetens øvrige prester og prost deltok alle
i gudstjenesten sammen med Vestre

Gran Blandede kor og satte dermed
et verdig punktum for Unnis presteliv
i Gran. Etter gudstjenesten var det fullt
hus på Fjordvang hvor kirkeforeningen
bød på gode saker og mange kom med
hilsener og takk til Unni for det hun har
gjort og vært i menigheten.

Takk for båregave
Bjoneroa menighetsråd
takker for gaven som ble gitt ved
- Gudbrand Sørums gravferd

Ofringer i Bjoneroa menighet
10. mai - 12. august 2018
Redd Barna		kr
Kormix		kr
Menighetsarbeidet		kr
I alt takkes det for
kr

1.855,1.197,2.327,5.379,-

Årets menighetslotteri er i gang!
Loddsalget skjer i perioden
1. september - 1. oktober.
Vi har hele 16 flotte gevinster.
Hovedgevinsten er et saueskinn.
Trekning skjer 7. oktober.
Bjoneroa menighetsråd

Ofringer i Brandbu menighet

Menighetens nye sokneprest!
Daniel Håkegård starter som ny
prest i Gran/Tingelstad sokn 1.
september og gleder seg til å bli
kjent med folket og bygda. Han
er fra Hurdal og har arbeidet som
prest i Porsanger menighet fram
til nå.
Vi kommer tilbake med en
nærmere presentasjon av Daniel.
Velkommen som prest i Gran!

10. mai - 12. august 2018
Konfirmantarbeidet
Barne- og ungd.arb.
I alt takkes det for

kr 1.599,kr 1.405,kr 3.004,-

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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Sommertreff

Foto: Aud Hilden

På bildet fra venstre: Henriette Nymoen Lillestøl, Helena Moen, Veslemøy Kristiansen
Andvord, Lise Marie Bålerud Grimsbø, Maria
Elvestuen. Jenta til høyre ble jentene kjent
med på korskolen.

Utdeling av bøker i Sørum kirke
Vi deler ut bøker til 4-,5- og 6-åringer i
Bjoneroa søndag 25. november.
Vi starter med samlingen for barna
kl. 15.00.

Avskjed med Unni prest

Daniel Håkegård
(foto: Roger Albrigtsen).

Tirsdag 12. juni var Formiddagstreffet
i Tingelstad kommunehus samlet til et
av årets store høydepunkt: Sommertreff i strålende sol i hagen hos Aud
og Anders Hilden.
Etter flere ti-talls år, med Aud i
spissen, ble dessverre treffet nedlagt
etter denne samlingen. Frelsesarmeen i Brandbu takker hjertelig for
pengegaven de fikk da kontoen ble
tømt ved nedleggelsen, og på vegne
av alle oss som har hatt gleden av å
delta på de hyggelige formiddagstreffene, vil vi takke Aud og alle hennes
medhjelpere, for en fantastisk innsats.
Samlingene vil bli savnet,...men
kanskje noen yngre krefter vil gjenoppta tiltaket med å invitere til formiddagstreff i menigheten? I så fall vil
menighetsrådet eller en av de ansatte
gjerne høre fra deg/dere.
Unni Sveistrup

Takk for båregave
Gran/Tingelstad menighetsråd
takker for gaven som ble gitt til
Grymyr kirkes orgelfond i f.b.m.
- Ella Olaug Johnsruds gravferd

Ofringer i Gran/Tingelstad
menighet
10. mai - 12. august 2018
NMS-prosjekt
(Thailand)
kr 5.866,Kirkens Nødhjelp
kr 19.748,Redd Barna
kr 6.069,Misjonsalliansen
kr 2.823,«Nytt orgel»
Grymyr kirke
kr 12.630,Menighetsarbeidet kr 2.020,Diakoniarbeidet
kr 1.661,CRUX
kr 2.631,I alt takkes det for kr 53.448,-

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Bjørn Ulset · Tlf. 913 21 642 · Mail: bjoerul@online.no
Kirkebladet – nr.4 2018
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trosopplæring

MOEN/ÅL

Kveldssamlinger for tvilende
og troende i Ål kirke
- Vi har vært opptatt av hvordan vi skal
kunne tilby mennesker som lurer på
ting i kristendommen, å komme til en
samling som er åpen nok til å ta alle
spørsmål på alvor og tydelig nok til å
gi en veiledning som kan peke ut en
retning å gå videre.
Dette sier Anne Berit Holden, leder
av menighetsrådet i Moen Ål og levende opptatt av å skape en kirke som
lever midt i menneskenes virkelighet.
- Nå er vi så heldig at tidligere prost,
Hans Erik Raustøl, har bosatt seg i
vårt sokn. Han har sagt seg villig til,
sammen med diakon Hilde Myklebust
Lunde, å stå for månedlige temasamlinger utover høsten og vinteren.
- De skal holdes på hverdagskvelder. Temaene vil handle om det som
har med menneskelivet å gjøre, og
hvordan kristendommen kan være
med på å kaste lys over de tingene vi
møter. Raustøl er kjent for ofte å bruke
eksempler fra skjønnlitteraturen, og tar

jeg ikke feil, vil vi få mye å tygge på,
sier en forventningsfull menighetsrådsleder.
Samlingene blir i Ål kirke 18. sept,
18. okt og 21. nov kl. 1900.

Hans Erik Raustøl. Foto: Kari R. Alm.

Lettere tilgjengelig for alle
Ål kirke har gjort det så mye lettere for
de med barnevogn, med rullestol eller
rullator, og for alle andre som ser trapper som et ekstra hinder. Bildet viser
litt av den nye rampa foran inngangen
til kirka, knyttet sammen med en dekorativ blomsterkasse, og med vakre
heller foran.
Og ikke nok med det, et flunkende
nytt toalettanlegg, er åpnet på bakkeplan i det gamle bårerommet, lett
tilgjengelig for alle som nå slipper å
gå den bratte trappa ned til kjelleren.
Gratulerer med alt dette!

Ofringer i Moen/Ål menighet
10. mai - 12. august 2018
Konfirmantarbeidet kr 23.398,Menighetsarbeidet kr 3.259,Redd Barna
kr
250,NMS-Misjonsprosjekt kr 3.996,Barne- og ungd.arb. kr 1.171,Sjømannsmisjonen kr 2.203,Normisjon-Skogstad kr 2.260,I alt takkes det for kr 36.537,-

Ny rampe foran Ål kirke.

Tekst og foto: Knut Bøe.

Tekstleser
og aktiv
i Moen kirke

Helen Beate Lavik er som mange
andre frivillige et skikkelig jamenneske og ikke redd for å ta i
et tak. Takk til deg og dere andre!
Helen er glad i kirka vår, og vi
møter henne både som tekstleser
og aktiv i Moen kirkering.
Hun forteller oss at hun trådte
sine barnesko og oppvekstårene
på Radøy, ei øy i Nordhordland,
men tilfeldigheter brakte henne til
Hadeland hvor hun har bodd i 19
år nå, og her er det godt å være.
Arbeidsdagen til Helen er
600 meter over havet, nærmere
bestemt på trivelige Lygnasæter
med vakkert skue over bygda og
fjerne fjell.
Vi mistenker henne for å like
strikking særdeles godt, hun er i
alle fall observert med «bundingen» både her og der. Og hun
liker å lese. Men når vi nevner
Line Dance, da glimter det ekstra
i øynene. Hver tirsdag går det
nemlig for seg med full musikk og
taktfaste trinn i Line Dance i Tingelstad skytterhus. Dancegruppa
har hatt oppvisninger i Gran, og
de har gledet andre utenbygds.
Og du gleder oss stadig i kirka,
Helen, lykke til videre!

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

SLEKTERS GANG

Julekvelden
2018

Slekters gang
DØPTE				
Nikolaikirken:
Sigurd Grini Kjernli
Henrik Nikolai Harald Harung
Haakaas
St. Petri kirke:
Lukas Lundhaug
Nes kirke:
Tuva Dyrud Hedlund
Kristian Skjeggerud Mathisen
Filipa Grann Moutinho Teixeira
Maria Olivia Solberg Mathisen
Laura Eidsand-Roksvåg
Phillip Wien Ringheim
Moen kirke:
Sebastian Holtzschwartz
Ål kirke:
Phillip Sollie Woie
Hanna Eline Smedsrud Linstad
Lasse Crowo Woie
Sander Ensrud Olsen Nordal
Leon Finnevolden
Mats Åge Frogh
VIGDE
Mariakirken:
Wenche Nordlien og Vidar Bjørkli
Marthe Tangen Sørensen og
Kenneth Myhre
Linn Siri Halberg og
Aleksander Huru
Nikolaikirken:
Miriam Elisabeth Rask Arnesen og
Ole Kristian Gresaker
Marie Stenberg Midtgarden og
Jørn Morten Eng
Stine Kvello Bjørkli og
Steffen Skaugrud Orvang

Tonje Hagen Højfeldt og
Fredrich Granli Højfeldt
Ida Birgitte Hallandvik Svendsen og
Arild Kulleseid
Mari Wøien og
Aart Christiaan Meijer
Edel Espelien og Tor Olav Finni
Tingelstad kirke:
Line Fredriksen
og Simen Fredriksen
Marte Ingrid Hilden og
Markus Stene Kolstad

Stranda Eidsvik:
Hege Nordvik og
Thomas Bleken Eid
Moen kirke:
Norah Sofie Sørli Thomassen og
Tobias-Benjamin Wenner Temte
Janne Helen Jarstad og Thomas
Nordmarken

• 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.
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Tingelstad kirke:
Helen Magdalena Schjerven
Astrid Otilie Wendt
Else Hoff Kværn
Else Marie Rye
Torill Grønhaug
Nes kirke:
Torolf Fjellheim
Ingeborg Flaten
Magnhild Pauline Grøv

De fleste syns sikkert det er litt tidlig å tenke på jul midt i september,
men siden neste blad først kommer
ut i begynnelsen av advent, skal
du vite at du ikke trenger å gå jula i
møte uten noen å feire julekvelden
sammen med. I år tilbyr kirken i
Gran igjen sitt tradisjonsrike julekveldsarrangement!
Om noen ønsker å stille opp som
hjelpere på julekveldsfeiringen, er
det veldig fint om dere tar kontakt
med undertegnede.
Vi samles kl. 15.00 og holder på
i ca. 4 timer med tradisjonell norsk
julemiddag, julemusikk, kaker og
kaffe og hyggelig fellesskap.
De som ønsker å vite mer, kan ringe 464 25 018 eller sende en e-post til
rs352@kirken.no
Hilsen Ruth Kari diakon

Diakoni
Hvilepuls
Vi fortsetter med Hvilepuls i Moen kirke
den første onsdagen i måneden kl.
19.00, med suppe og fellesskap rundt
bordet i kirkestua kl. 18.00 for de som
ønsker det.
Tema for samlingene i høst: Kjærlighet, glede, overbærenhet og fred.
Samlingen varer ca. 45 minutter
med sang, musikk, tekster som leses
og rom for lystenning og bønn.
VELKOMMEN til alle som har lyst!

Moen kirke:
Arne Kraggerud
Alfhild Bakken
Alf Emil Kristiansen

Eid gård:
Pernille Julner og
Mathias Holmelund Clausen

Bli fast giver og støtt
Kirken i Gran!

Nikolaikirken:
Ella Olaug Johnsrud
Eric Vraalsen
Anne Grethe Heijer
Inger Hasle
Grymyr kirke:
Olga Bergsrud

Nes kirke:
Britt Bækken Dyrud og
Kristian Brørby
Gerd Anita Bjørnesset og
Per Johansen (Stranda)
Anne Marte Kjøllestad Flaten og
Jan Christian Johansen
Mari Haugom og Stig Sørensen Rud
Kathrine Karlsen Grann
og Pedro Miguel Tavares Moutinho
Teixeira

Ål kirke:
Monika Jonsebråten og
Håkon Fiskvik

JORDFESTEDE
Mariakirken:
Audun Norvald Austbø

Ål kirke:
Ella Sletta
Esther Rebecca Schaaron Ruth
Lynnebakke
Terje Vestby
Johannes Dyrud Kildal
Kai Åkerholm
Sørum kirke:
Aslaug Brunstad
Klara Sørum

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

Fellesrådet
Da er sommeren over og høsten er
her. Det spørs vel om vi får like fine
høstfarger som i fjor på grunn av
den varme sommeren vi har hatt.
Selv i ferietiden har det vært ganske stor aktivitet i kirkene i Gran
og da særlig på Granavollen med
både kunstutstilling, omvisninger,
gudstjenester, konserter og mer
til. Alle aktivitetene har vært veldig
godt besøkt.
Under sommertiden har bårerommet på Ål kirke blitt bygget
om til toalett og handicaptoalett.
Videre har det blitt satt opp en ny
trapp med handicap-rampe med
en fin beplantning i midten, også
dette på Ål kirke.
Som tidligere nevnt har det
vært en meget tørr og varm sommer noe som har gjort at behovet
for klipping på kirkegårdene har
vært mye mindre i år enn i fjor.
For å friske opp grusgangene på
kirkegårdene har vi kjøpt inn en
grusharv, men på grunn av tørken

har dette arbeidet blitt utsatt da
det ikke var mulig å komme ned i
grunnen med harven.
Jeg håper allikevel at alle som
har tatt seg en tur innom kirkegårdene våre i sommer har vært

fornøyd med det arbeidet som har
blitt gjort for å holde de i så god
stand som mulig.
Med vennlig hilsen
Lars, kirkeverge

Grusharven vil pynte opp grusgangene i høst. (Foto: Terje Hognestad.)

Gran kirkelige fellesråd: Leder Knut Lehre · Tlf. 901 11 095 · Mail: knut@nysetvegen.com
Kirkebladet – nr.4 2018
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2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

e-post: hhbrorby@online.no
Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Advokat, MNA
Gullsmed
Helge
Heggen
Brørby
Er du
vår neste

faste aktiviteter

Gullsmed

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

Tlf . 90 58 56 96
2760 Brandbu annonsør?
Tlf. 61 33e-post:
44 13 hhbrorby@online.no

2750 Gran

Tlf.Tlf.
6161323375
0250
93
E-post blikk@online.no

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Gullsmed

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 44 13

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

BRANDBU SPORT AS
Tlf. 61 32 75 50

2760 Brandbu
– Tlf.
61 33 49 00
E-post
blikk@online.no

BRANDBU
GRAN
SPORTSPORT
AS AS

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

– HADELAND –
2750 Gran – Tlf. 03000

Storlinna 32, 2760 Brandbu
Telefon: 61 33 49 70

Hadeland

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Mohagen – 2770 Jaren
–www.hapro.no
Tlf. 61 33 86 70

Etabl.
1887
Storlinna 32, 2760
Brandbu
Vis-a-vis
Gran
st.
Telefon: 61 33 49 70

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

Tlf 61 33 01 30

Etabl. 1887
Vis-a-vis Gran st.
Postboks
99,332711
Tlf 61
01 30Gran

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

Telefon: 61 33 03 48

Hadeland

BILGLASS

GRAN SPORT AS

BRANDBU
Tlf. 61 31 32 50

– HADELAND –
03000
Postboks 2750
227,Gran
2711– Tlf.
Gran

Tlf. 61 33 49 00

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

Tlf 61 31 31 31

Landbruk og Verktøy A/S

Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31

Storlinna 71, 2760 Brandbu

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

Landbruk og Verktøy A/S

Avd.

Gran Jern og Hage

Landbruk og Verktøy A/S

BILGLASS
Telefon 61 32 89 60

Mobil: 91 82 10 12
Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

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

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

www.lygnalia.no

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no

Tlf. 95 07 08 19
aksel@lygnalia.no

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

Tlf. 35 07 08 19 aksel@lygnalia.no

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

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35
Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

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

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Ikkeno´ problem

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770
Jaren
– Tlf 61 33 42 00
Ikkeno´
problem

• VAprosjektering
• Arealplanlegging
• Byggeledelse

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00
REKLAMEMATERIELL

OG PROFILERING

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING
61 33 27 00
61 33 27 00

2711 Gran – Tlf. 613 28 613

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

2711 Gran – Tlf. 613 28 613

Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

bankogeiendom.no

bankogeiendom.no

www.yellomedia.no
www.yellomedia.no

- bank og eiendom på ett sted

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.-10. trinn øver hver onsdag fra kl. 17.30-19.00, i Nes kirkestue. Velkommen til alle skolebarn i
hele Gran kommune! Kontakt: Marit
Wesenberg tlf. 995 87 373.
GRANSPEIDERNE
Annenhver torsdag kl. 18.00 på
Nordtangen. Målgruppe 6.-10. trinn.
Friluftsliv, bål og fellesskap. Gran
KFUK-KFUM-speidere, Knut Erling
Moksnes tlf. 997 44 497,
halteulv@yahoo.no

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. 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.
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 til den nærmeste kirken med gudstjeneste, 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!

bergslia.com
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

for deg over 13 år som liker å
på Jaren...svette
og
Gran!
og bli sliten. Innebandy og fotHADELANDSBAKERIET

m.m.
I tillegg til ukentlig
Hadelandsbakerietball
AS
- Rådhusvegen
35,trening
2770 Jaren

HADELANDSBAKERIET
HADELANDSBAKERIET
arrangeres
nattcuper,
Tlf. Jaren: 61 32 81
38, Gran:det61bl.a.
33 også
18 70,
fax 61 32 90 37

Hadelandsbakeriet
AS -ungdomsgudstjenester,
Rådhusvegen 35, 2770
Jaren
bowling,
Jaren 61 32 81 38, Gran
61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
HADELANDSBAKERIET
Tlf. Jaren: 61 32 81 38, Gran:
61
33
18
70,
fax
61
32
37
sommerfestivaler. Kontakt:
Dan90Alekweb:
www.hadelandsbakeriet.no
Pål Haugsbakken
Jaren 61 32 81 38, Gran 61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no
sander Edvardsen tlf. 408 88 218.

Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61
51 Brandu
50
Storlinna
76,33
2760
Tlf. 61 33 51 50

RØRSERVICE
formgiving AS

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

tlf.58454
02 313 32 12 66 64
• BRANDBU 61 33
80 • HØNEFOSS
• GRANeva@grafiskformgiving.no
61 31 43 38 • JEVNAKER 61 31 43 38

Tlf. 61 33 77 00

granavolden.no
Sogn
Solveig
Rødningsby
Ekeberg
ØyvindØyvind
HaglundHaglund
Sogn
KariKari
Solveig
Rødningsby
Ekeberg

Vakttelefon
20 (24t)
30 (24t)
Vakttelefon
61 61
33 33
20 30
Gjør
også
vedrørende
gravsteiner
Gjør
også
alt alt
vedrørende
gravsteiner
www.jolstad.no
www.jolstad.no
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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.

TEMASAMLINGER
Ål kirke 18. sept., 18. okt. og 21. nov kl.
19.00. Kveldssamlinger for tvilende og
troende v/Hans Erik Raustøl.
Kontakt: Diakon Hilde Myklebust Lunde tlf. 970 27 978, hl548@kirken.no

web: www.hadelandsbakeriet.no
Pål Haugsbakken
VENÅSEN
Facebook: Krik Hadeland.
Vika Rør A/S EVA
ØSTEN
VENÅSEN AS
Vika Rør A/S RØRSERVICE
HVILEPULS
Grafisk

ErlandEkeberg
Ekeberg
Erland
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BABYSANG
Oppstart 24. september. Nærmere
info og påmelding ved
Line Børresen tlf. 474 56 688,
ungtro@gran.kirken.no

Alltid ferske bakervarer
KRIK HADELAND
Jaren
og Gran!
Alltidpå
ferske
bakervarer
Jaren
skole torsdager kl. 20.00-22.00

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

Tlf. 61 33 77 00

- bank og eiendom på ett sted

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

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
VAFFELTREFF’N JAREN
Sted: Rådhusvegen 1, hver tirsdag
15.00-17.00 unntatt uke 28-30. Kontakt: Diakon Ruth Kari tlf. 464 25 018.

Korene Kormix og Brandbu Barne- og Ungdomskantori hadde sommeravslutning
hos Bålerud Grimsbø 7. juni. Kormix holder til i Bjoneroa. De to korene har av
og til konserter sammen, og da er det også hyggelig å ha en fest sammen. Kordeltakerne kunne fortelle at det er veldig gøy å være med i kor. På korøvelsene
synges det og spises popkorn, og derfor kalles det ene koret Popkorn. Når det
er «korhelg» (weekend) er flere kor samlet til felles øving. Konsertene er også
populære, for da får de unge vise tilhørerne hva de har lært. Hyggekvelden ble
avsluttet med at fikk utdelt diplom, som takk for innsatsen!
Kirkebladet – nr.4 2018
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Kirkekalender
23. september – 18. s. i treenighetstiden. Matt 8,5-13

Fredag 26.oktober

Grymyr

Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste med nattverd.
Magnus.

Moen

kl. 11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
Offer: Diakoniarbeidet
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Offer: Konfirmantarbeidet

Fredag 28. september
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste med nattverd
Magnus

30. september - 19.s. i treenighetstiden. Joh7,14-17

28. oktober - Bots – og bønnedag. Luk18,9-14
Tingelstad
kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe.
Misjon & tårnagenter.
Offer: NMS-prosjekt.

Lørdag 3. november.
Nikolaikirken kl. 16.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Moen
kl. 16.00 Allehelgensgudstjeneste. Bøe.

Nikolaikirken kl.11.00 Gudstjeneste. Håkegård.
50-års konfirmanter.
Offer: Bibel for barn.
Ål
kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
50- års konfirmanter.
Offer. Diakoniarbeidet.
Nes
kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.
50-års konfirmanter.
Offer: Menighetsarbeidet.

4. november - Allehelgensdag. Håkegård. Matt 5,13-16
Tingelstad
kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Ål
kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Bøe.
Offer: Menighetsarbeidet
Nes
kl. 11.00. Allehelgensgudstjeneste. Magnus.
Grymyr
kl. 17.00. Allehelgensgudstjeneste. Håkegård.
Sørum
kl. 17.00. Allehelgensgudstjeneste. Magnus.

7. oktober - 20.s. i treenighetstiden. Mark10,2-9

11. november - 25.s. i treenighetstiden. Matt 14,22-34
Moen
kl. 11.00. Gudstjeneste. Wesenberg Helland.
Offer: NMS- prosjekt.

Tingelstad

Moen

kl. 11.00. Gudstjeneste. Håkegård.
50-års konfirmanter.
Offer: Diakoniarbeidet
kl. 11.00. Gudstjeneste. Almås.
50-års konfirmanter.
Offer: Diakoniarbeidet.

14. oktober - 21.s. i treenighetstiden. Luk16,19-31
Grymyr

Ål

Nes

kl. 11.00. Gudstjeneste. Wesenberg Helland.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Offer: Bibel for barn.
kl. 11.00. Høsttakkefest. Bøe.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Offer: Konfirmantarbeidet.
kl. 11.00. Høsttakkefest. Magnus.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Offer: Brandbu Barnekantori.

21. oktober. 22.s. i treenighetstiden. Joh12,35-36
Nikolaikirken kl.11.00. Høsttakkefest. Håkegård.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Offer: Kirkens bymisjon.
Moen
kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Kirkens Bymisjon
Sørum
kl. 17.00. Høsttakkefest. Magnus.
Presentasjon av nye konfirmanter.
50-års konfirmanter.
Offer. Menighetsarbeidet.

18. november - 26.s. i treenighetstiden. Joh 9,1-7.35b-38
Nes

kl. 11.00. Gudstjeneste. Magnus.
Offer: NMS-prosjekt.

25.november - Domssøndag/Kristi kongedag. Matt 25,1-13.
Ål
kl. 11.00. Gudstjeneste. Bøe.
Offer: NMS-prosjekt.
Nikolaikirken kl.11.00. Gudstjeneste. Almås.
Offer: Konfirmantarbeidet.
Sørum
kl. 17.00. Familiegudstjeneste. Magnus.
4, 5 og 6-årsbok (samling i kirka kl. 15.00).
Offer: Trosopplæring.
Fredag 29.november
Røysum kapell kl.15.00. Gudstjeneste. Magnus.
2.desember. 1. s. i adventstiden. Matt 21,10-17.
Moen
kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Bøe. 4-åringer.
Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.
Nes
kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Magnus.
4-åringer.
Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Tingelstad
kl. 18.00. Lysmesse. Bøe, Magnus og
Håkegård. Alle konfirmantene deltar.
Offer: Stefanusalliansen.

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

Neste Kirkebladet kommer i slutten av november
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