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1.  MENIGHETSRÅDETS ÅRSRAPPORT  2018 
 
 

Medlemmer i menighetsråd 2015-2019: 
Ole Seigerud  
Anne Karen Rabl-Vøien  
Øyvind Haslestad  
Morten Linstad  
Betzy Lysen Merckoll  
Jan Olerud  
Knut Magnar Lehre - nestleder  
Anne-Berit Holden - leder 
Karin Hansen Bøe, sokneprest. 

 
Vararepresentanter: 

 Anne Okkenhaug Bentsen- sekretær- møter fast  
Terje Heggen  
Sigrun Dyrud  
Gunvor Hovde Gulbrandsen  
Magne Torbjørn Lynne. 

 
Leder, nestleder og soknepresten utgjør arbeidsutvalget (dvs de forbereder sakene). 
 

Representanter til ulike råd og utvalg: 
 Fellesråd: Knut Magnar Lehre (Øyvind Haslestad – vara), Jan Olerud (Morten 

Linstad –vara) 

 Trosopplæringsutvalg: Anne Karen Rabl-Vøien, Øyvind Haslestad (vara) 

 Diakoniutvalg: Ole Seigerud, Betzy Lysen Merckoll, Arne Bruer Prestmarken,  
Jan Erik Guldbrandsen 

 Brandbu diakonistiftelse: Ole Seigerud (Jan Olerud – vara) 

 Redaksjonskomite – kirkebladet: Knut Bøe, Elin Gravdal Øvrebotten 

 Menighetslotterikomite: Morten Linstad, Terje Heggen, Karin Hansen Bøe 

 Kontakt for Kirkens Nødhjelp og misjonsprosjektet: Sigrun Dyrud/Anne-Berit 
Holden 

 

Virksomheten i 2017 
Menighetsrådet har behandlet 86 saker i løpet av året. 
 
Arbeid med fysiske/konkrete forhold ved kirkene: 

 Menighetsrådet har vært pådriver til at rullestolrampe og tilgjengelige toaletter er blitt 
ferdigstilt ved Ål kirke. (Takk til Kirkering for speil og skilt). 

 Gitt innspill til Fellesrådets økonomiplan (bla om maling av Ål kirke – oppstart vår 
2019-, gjennomgang av høyttaleranlegg i kirkene, oppfølging av reparasjonsarbeider 
ved Moen kirke). 

 Fått fastmontert benkene i Ål kirke; samt flyttet lysgloben. 

 I samarbeid med Fellesrådet igangsatt prosess med renovering av orgelet i Ål og hatt 
tilsyn av det nyrestaurerte orgelet i Moen. 

 Representanter i Menighetsrådet har deltatt ved befaring i forbindelse forskjønnelse 
av kirkegårdene 

 Vi har ikke gjort noe i forbindelse med kirkestue ved Ål, da vi venter på avgjørelse om 
plassering av utvidet kirkegård. 



  
Arbeid i forhold til virksomheten generelt: 

 Bidratt ved Menighetslotteriet 

 Fordelt ofringer ved gudstjenester, skaffet kirkeverter og tekstlesere og 
kirkekaffeansvarlige. 

 Medvirket ved sportsgudstjenesten på Lygna, potetfestival-gudstjeneste i Vassenden 
i september og ved pinsefestgudstjeneste i Ål. 

 Arrangert 3 temakvelder i Ål i samarbeid med diakon og tidl. prost Hans Erik Raustøl. 
(30-45 frammøtte). 

 Samarbeidet med de andre menighetene om Kr. Himmelfartsstevne på Granavollen. 

 Arrangert felles menighetsrådsmøte sammen med de andre menighetsrådene i Gran 
og staben. 

 Søkt om OVF-midler sammen med de andre menighetene i Gran om midler til 
badstufesten, salmekvelder og orgelopplegg for barn. Resulterte i 25000 kr til 
badstufesten og orgelopplegg for barn. 

 Hatt besøk av organist Iver Olav Erstad ang musikk og lyd. Hatt besøk av diakonene 
Ruth Kari Sørumshagen og Hilde Anett M Lunde. 

 Samarbeidet med Søndagsliv på Jaren om 17.mai på Jaren misjonshus. 

 Vært på besøk på Nordtangen og blitt orientert om arbeidet og stedet v/ Karen Marie 
Engeseth. 

 Behandlet søknader om konserter. 

 Fornyet misjonsavtale med NMS Thailand for 4 år. 

 Begynt å forberede neste års kirkevalg. 
 
Høringsuttalelser som er utarbeidet og sendt: 

 Lederavtale for kirkevergen 

 Kirkeordningen for Den norske kirke 
 

Utdrag av årsstatistikk Moen/Ål 2018 (2017-2016-2015-2014) 
 
Innmeldinger      3(1-0-1-1-) 
Utmeldinger   6 (8-23-10-12) 
 
Kirkelige handlinger i soknet: 
Dåpshandlinger  29 - 18 bor i soknet (26-19, 34-23, 31-13, 40-29) 
Konfirmasjoner 67  (52-73-61-60) 
Vigsler   3(4-2-3-5) 
Gravferder  40  (59-44-52-50) 
 
Gudstjenester: 
Totalt 55 gudstjenester m/5206 deltakere, dvs ca 95 pr gudstjeneste.  
 (52-5236-100, 50-5158-103, 54-5635-104, 61-6201-101)  

 
49 (47-46-50-56) i soknets kirker,  2(2-0-2-2) på institusjoner, 4(3-2-4-3) andre steder 
27 (26-24-26-28) m/nattverd og 730 (708-590-675-877) nattverdsgjester 
 
4 (6-8-9-9) familiegudstjenester  m/290 (708-1079-1178-1113) deltakere 
4 (4-4-4-5) ungdomsgudstj.   m/454 (426-465-450-704-854) deltakere 
1(0-2-3-2) barnehagegudstjen.  m/30 (0-47-169-84) deltakere 
3 (3-4-5-5) skolegudstjenester  m/464 (489-771-935-933) deltakere 
5 (4-6-5-4) konfirmasjonsgudstj. m/971 (887-1255-1112-1052) deltakere 
3 (2-2-2-2) julaftensgudstjenester  m/611 (484-415-495-520) deltakere 
2 (2-2-2-2) allehelgensgudstj  m/116(157-127-107-106) deltakere 

 1 økumenisk gudstjeneste  m/398 deltakere 



Kommentarer og refleksjoner: 
-Samlingene Hvilepuls i Moen og temakvelder i Ål kommer som positive tillegg til tallene. 
-Vi gleder oss over at prosentandelen konfirmanter fortsatt er høy, og at antall dåp holder 
seg. Likedan at antall frammøtte på gudstjenester ligger godt over et landsgjennomsnitt. Selv 
om vi gjerne hadde sett mange flere frammøtte ved gudstjenester. 
- Det som virker bekymringsfullt ut fra statistikken, er nedgang i det som har med barn for 
øvrig å gjøre (familiegudstjenester). 
-Soknepresten er med i menighetsrådet, og slik vår nærmeste samarbeidspartner. Vi er glad 
for det gode samarbeidet, og måten hun møter folket på! Tusen takk for det! 

 
 
8.03.2019 Anne-Berit Holden, leder 
 
 
 

2.  SOKNEPRESTENS ÅRSRAPPORT 2018 
 

Det er godt å være prest i Moen/Ål sogn for der er det et menighetsråd som er engasjert og 

glad i kirkene og menigheten sin. Dessuten er vi heldige som har to kirkeringer, en med fokus 

på Ål-kirke og en med fokus på Moen-kirke. De to kirkeringene jobber ulikt, men begge har 

hjerte for gudstjenestelivet og er med på å skape en god, vennlig atmosfære ved blant annet å 

ta ansvar for en del kirkekaffer i løpet av året. En gruppe til som også tar ansvar i forhold til 

kirkekaffe er kirkeverter og tekstlesere i Ål.  

Det er gudstjenesten som er menighetens hjerteslag, men en gudstjeneste er ikke bare 

salmesang og bibeltekster, om vi som deltakere ikke blir sett av hverandre, mangler noe 

vesentlig. Kirkekaffen i forlengelsen av gudstjenesten er helt vesentlig om vi skal kunne se 

hverandre, derfor er det som regel kirkekaffe i forbindelse med gudstjenestene. En stor takk til 

dere for den innsatsen dere gjør.  

 

I begge kirker har vi mange faste tekstlesere og kirkeverter, det er med på å berike 

gudstjenestene. Å bli møtt av et vennlig ansikt når en kommer skaper trygghet. Det er også 

godt å høre en annen stemme enn prestens, det skaper liv og gjør oss mer våkne for 

gudstjenestens enkelte ledd når tekstleser kommer fram og ber samlingsbønn, leser dagens 

tekst i fra det gamle testamentet og brevtekster. Likeledes har ansvar for kunngjøringene. 

Vi er heldige som har egne tekstlesere og kirkeverter. En stor takk til dere for den jobben dere 

gjør.   

I Moen/Ål er vi heldige som også har mange konfirmanter som deltar i gudstjenestene 

i den perioden av året da de har undervisning. Konfirmantene er med på å gi oss håp 

om at menighetslivet også har en fremtid. Om de unge får gjøre en erfaring av at de 

blir sett på med glade øyne når de kommer til kirke, så er det skapt et grunnlag for at 

de skal fortsette å se på seg selv som kirkemedlemmer, og som verdifulle i både Guds 

og menneskers øyne. I den grad vi kan se på oss selv som verdifulle, har vi et godt 

utgangspunkt for å møte livets utfordringer. Konfirmantene påtar seg oppgaver i 

forbindelse med gjennomføringen av de enkelte gudstjenester. Kullet 2018/2019 er 

imidlertid mindre enn tidligere år. 56 listeførte, og av dem er det bare 42 som har valgt 

å følge kirkelig undervisning i vårt sokn.  

Enkelte deler av undervisningen foregår i samarbeid med de tre andre soknene i 

kommunen. (Leir, lysmesse, pilegrimsvandring, ‘sorg og gravferd’).   

 

I 2018 har vi hatt et samarbeid med Søndagsliv, som holder til på misjonshuset på 

Jaren, gjennom 17. mai gudstjenesten og teltgudstjenesten i Vassenden i forbindelse 



med Potetfestivalen. Også i 2019 vil det bli gudstjeneste i forbindelse med 

Potetfestivalen, en gudstjeneste som mange av de ulike kristne forsamlingene på 

Hadeland er felles om.  

  

Også i 2018 har den Eritreisk-ortodokse menighet på Hadeland avholdt sine 

gudstjenester i Ål kirke på lørdager. Jesu ord: jeg var en fremmed og dere tok imot 

meg er god nok grunn til at de kan få fortsette med ukentlige gudstjenester i Ål kirke. 

 

I regi av menighetens trosopplæring er det fortsatt samlinger med 4-åringer i Moen og 

Ål på henholdsvis 1.- og 2.-søndag i advent, med samlinger på en hverdagskveld hvert 

sted i uken forut for søndagen. Det er god oppslutning om disse tiltakene.  

Likeledes er det god oppslutning om tiltaket med 6-års-bok, men da begrenset til en 

gudstjeneste og en forutgående samling en ettermiddag i uken før selve gudstjenesten.  

 

Tiltaket med  pilegrimsvandring for førskolebarn ble også i år avholdt i Moen krets. 

Arrangementet ble lagt til en dag barnehagene hadde planleggingsdag, vi tenkte det 

kunne skape god oppslutning.  Vi startet på morgenen kl.08.00 med frokost i Moen 

kirkestue, og avsluttet dagen kl.15.30 med en samling i kirkerommet, hvor foreldrene 

var invitert. Når det gjelder dette arrangementet har vi for inneværende år tenkt å legge 

tiltaket til en lørdag. Vi tror fortsatt det er et tiltak som kan vokse, men tror det er verdt 

å endre litt på formen.   

 

Lysvåken arrangementene er ikke helt nye, men det var nytt av året 2017  å tenke at to 

årstrinn skulle inviteres og da ha et arrangement i Moen og et i Ål annet hvert år. Etter 

å ha prøvd dette ut har vi sett at det var for optimistisk å få det til ut i fra hvor mange, 

eller egentlig hvor få som meldte interesse for å være med.  

Tårnagentgudstjenestene er fortsatt felles for hele kommunen og legges til 

Tingelstadkirke på bots og bønnedagen, og er et arrangement vi ønske rå involvere 

misjonsforeningene i.   

 

Nytt av året var julespillet som ble fremført i Moen kirke på julaften. Det var barn fra 

Moen skole som hadde rollene. Trosopplærer hadde ansvar for dette tiltaket, men 

presten fikk også lov å ha en rolle i julespillet. Det gav oss muligheten til å avholde en 

ekstra gudstjeneste med et litt annerledes preg enn de to øvrige gudstjenestene som 

avholdes på julaften i vårt sokn. Familier som tidligere ikke har prioritert å komme til 

gudstjeneste valgte i år å komme. At det svarte på et behov var tydelig, da vi opplevde 

at det ble tre fullsatte gudstjenester. 

    

Om vi til tider føler at vi ikke når helt ut og fram med alt det vi holder på med, så må 

vi huske vi er i et marked der mange «sloss» om å få oppmerksomhet. Vi er vel også 

litt urolige med tanke på hvordan vi skal få rekruttert nok ledere og voksenpersoner til 

å gi liv til alle planene vi har. Men vi er fortsatt i startfasen med å utvikle 

trosopplæringsplanen og å få den innarbeidet i det øvrige arbeidet i menighetene. Og 

alt gudstjenestearbeid og menighetsliv må være under utvikling og forandring. Nye 

tider med nye utfordringer kan kreve nytenkning i forhold til hvordan drive 

menighetsarbeid.  Det er ikke formene i seg selv som er hellige. 

Det drives fortsatt barneklubb i Moen kirkestue i regi av frivillige, men hvor også 

presten er involvert.  

 

 



Om Kirkebladet og menighetenes nettside:  
Kirkebladet er felles for alle menighetene i Gran kommune med fem utgaver årlig. I 
redaksjonen finner vi både frivillig og ansatte fra staben, Elin Gravdal Øvrebotten er 
for tiden konstituert redaktør. Bladet distribueres gjennom posten og kommer til alle 
husstander.  Bladet leses av mange og hver utgave har lang levetid. Det er positive 
tilbakemeldinger, leserne synes bladet har både aktuelt stoff og oppdatering på hva 
som skjer i det enkelte sokn. Kirkebladet er avhengig av og finansieres av 
annonseinntekter og gaver fra leserne og er i praksis selvfinansierende.  
 
Menighetene har også en felles nettside, og vi er på facebook. Det skal derfor være 
lett å finne informasjon om menighetenes ulike arrangement og når gudstjenester 
avholdes. Kirkekontoret har en åpningstid som er langt bredere enn mange andre 
steder, men at vi har en god nettside som stadig oppdateres, gjør oss enda mer 
tilgjengelige. Det er til og med mulig å melde seg til dåp, konfirmasjon og vielser via 
nettet.  

 

Til tross for at vi følger med i tiden når det gjelder nye måter å publisere på, gikk besøkstallet 

til hver gudstjeneste noe ned i fjor. At høstens kull av konfirmanter var så mye lavere enn det 

som ble konfirmert på våren kan ha slått noe ut. Men nedgangen kan også være tilfeldig. Det 

som er sikkert er at om antallet som deltar i begravelser ble regnet med i tallet over 

gudstjenestebesøkende så ville vi ligget høyt på statistikken, for her i Gran er det mange som 

er med for å ta farvel når naboer går ut av tiden, og de fleste velger en kirkelig gravferd.  

 

Som jeg begynte; det er godt å være sokneprest i Moen/Ål, for det er en menighet med mange 

positive mennesker.  

 

Karin Bøe 

Jaren 5.mars 2019 

 

3.  DIAKONI   
Vår lokale diakoniplan er skrevet ut fra Den norske kirkes Plan for diakoni som har 4 

virksomhetsområder: 

 

 Nestekjærlighet 

 Inkluderende fellesskap  

 Vern om skaperverket 

 Kamp for rettferdighet 

 

Med utgangspunkt i vår lokale diakoniplan har diakonene hatt ansvar for eller deltatt i 

følgende oppgaver:  

• Organisere jevnlige besøk/andakter ved de forskjellige institusjonene i kommunen (totalt 

6 stk). For Moen/Ål’s vedkommende er det beboere både på Skjervum, Marka og 

Granhøi, men kun Skjervum som ligger i soknet.  

• Ansvar for arrangement i forbindelse med høytider: gudstjenester v institusjoner, 

påskemåltid i Nes kirkestue Skjærtorsdag, julekveldsfeiring i Moen kirkestue.  

• Flerkulturelt arbeid: Deltatt noe i flerkulturell turgruppe for damer, bl.a. som ansvarlig 

for en av turene. Sommerfesten på Badstua og vinterfesten på Trivselshuset (begge i 

samarbeid med Frivilligsentralen) var imidlertid godt besøkt, med ca 200 personer totalt. 

• Hvilepuls; enkel samling i Moen kirke med tilbud om måltidsfellesskap i forkant en 



gang pr mnd 10 ganger i året. 

• Barn og unge: Medansvarlig ved div arrangement i samarbeid med trosopplærer, som 

medleder/andaktsholder i barneklubben i Moen kirkestue og i konfirmantarbeidet. 

• Sorgarbeid: Forrettet v enkelte begravelser og sendt brev m tilbud om sorggruppe og 

besøk/samtaler i forbindelse med sorg. Fulgt opp enkeltpersoner fra tidligere sorggruppe, 

samt andre som har tatt kontakt eller respondert på brev. Det ble ikke startet noen ny 

sorggruppe i 2018. 

• Organiserer frivillige besøkere til alle jubilanter f.o.m. 80 år. I Moen/Ål sokn er det 11 

besøkere og rundt 100 jubilanter i året. 

• Tilgjengelighet for alle som trenger noen, bl.a. med husbesøk/sykebesøk.  

*Flere henvendelser fra kommunale instanser innenfor oppvekst, helse og omsorg i f.m. 

samtaler/oppfølging av personer og møter/samtaler m.t. på tiltak. 

• Gudstjenesteliv: Deltatt på og hatt ansvar for enkelte gudstjenester.  

• Medansvarlig for Kirkens nødhjelps fasteaksjon.  

*Medansvarlig for kvinnenes internasjonale bønnedag. 

• Markering av diakoniens dag. I 2018 ble denne markert i Grymyr kirke, med kirkekaffe 

og samtaler etter gudstjenesten.  

• Deltatt på div eldretreff og i misjonsforeninger, noe som ofte fører til kontakt med 

mennesker som ønsker individuelle samtaler og oppfølging.  

• Sommertur med buss for voksne/eldre. I 2018 gikk denne til Hunn kirke med samling 

der og til Maihaugen og Dronning Sonjas barndomshjem. 

• Ukentlig treffsted på Jaren (Vaffeltreff’n) for de som trenger fellesskap og ellers faller 

utenfor i det sosiale liv. 

 Ansvarlig for medarbeiderfest i Grymyr kirke der alle frivillige medarbeidere ble 

invitert, okt 2018. 

 Temakvelder for tvilende og troende – i Ål kirke. Nytt tiltak høsten 2018, med 3 

kveldssamlinger ledet av Hans Erik Raustøl, hvor Moen/Ål menighetsråd er arrangør, 

og diakon deltar sammen med menighetsrådsleder. Det har vært opp mot 45 deltakere 

 

1.03.2018 

 
Ruth Kari Sørumshagen, diakon Hilde Anett Myklebust Lunde, diakon  

 
4. TROSOPPLÆRING 
Vi har gjennomført 16 breddetiltak i 2018. Tilsammen har 423 barn og unge vært på våre 

tiltak. Vi har hatt trosopplærer-ressurs tilsvarende 100% i 2018, det er også utvidet den ekstra 

trosopplærings-ressursen fra 10-30%. Ida Benoni er ansatt i 30% men gikk ut i 

fødselspermisjon i januar så man vil se effekten av denne utvidelsen etter hvert. I tillegg har 

prester, diakoner, kirkemusikere og kirketjenere bidratt inn i trosopplæringsarbeidet. Staben 

har hatt en fagdag med trosopplæring som tema sammen med staben i Lunner.  

 

Tabellene viser tiltak gjennomført i 2018 med oversikt over antall deltagere og prosent. Her er 

det oppdelt i sokn men i praksis går mye av trosopplæringsarbeidet på tvers av soknegrensene. 

Det som ikke går frem av tabellene er de kontinuerlige tiltakene som vi ikke teller i timer men 

som er viktig for et helhetlig tilbud til barn og unge. Det er også en del barn og unge innom 

våre aktiviteter som vi ikke regner med i statistikken f.eks: teller vi bare de barna som er i 

målgruppen for aktiviteten, om det er med søsken eller andre utenfor det aktuelle alderstrinnet 

har vi ikke lov til å ta det med i statistikken men det ligger som en kommentar til 

oppslutningen i den fullstendige rapporten som sendes til Hamar. I 2018 har vi arbeidet ut fra 



vår godkjente trosopplæringsplan og vi er nå over i det man kaller driftsfasen.  

 

Kontinuerlige tiltak: 

- Barneklubben i Moen 

- Popkorn/ Brandbu barnekantori 

- Mini-mix 

 

 

Menighetsnavn Tiltaksnavn Alder 
Totalt antall 
timer i snitt 

Totalt antall 
timer i år 

Antall 
deltagere 

Deltagere 
prosent 

Moen/Ål 
menighet 6 årsbok 6 4 4 12 29,27 

Moen/Ål 
menighet Juleverksted 9-11 4 12 16 9,41 

Moen/Ål 
menighet 

Dåpsskole 
m/pilegrimsvand
ring 5-5 13 13 7 14,58 

Moen/Ål 
menighet LysVåken 10-10 12 12 20 34,48 

Moen/Ål 
menighet 

Julespill på 
julaften 9-11 14 42 4 2,35 

Moen/Ål 
menighet 4 årsbok 4 4 4 21 45,65 

Moen/Ål 
menighet Babysang 0-0 20 20 9 29,03 

Moen/Ål 
menighet Høsttakkefest 6-7 5 10 5 5,56 

Moen/Ål 
menighet 

Bolle og 
maskeverksted 7-8 6 12 4 4,04 

Moen/Ål 
menighet 

SPEKTER- leir 
etter 
konfirmasjon 15-15 20 20   

Moen/Ål 
menighet Konfirmasjon 15 60 60 67 95,71 

Moen/Ål 
menighet 

Trygg til 
natten/Takk for 
maten 0-3 6 24 6 4,96 

Moen/Ål 
menighet Tårnagenthelg 8-8 8 8 15 30 

Moen/Ål 
menighet Dåp 0 3 3 31 100 

 

Mars 2018  Line Cecilie Børresen 

 

 

 

 

 

 



5. RAPPORT FRA ORGANIST (Iver Olav Erstad er vår organist.) 

Gudstjenesten er den viktigste aktiviteten for menigheten. Den står høyt i menighetens 

bevissthet, og vi gleder oss over at mange kommer til gudstjeneste i kirken vår og at antallet 

er stabilt. 

Musikere og sangere medvirker ved gudstjenester gjennom hele året, men mer til høytider enn 

til hverdags. Det betyr en rik variasjon av de musikalske uttrykksformene. Organist forbereder 

musikken og øver alltid sammen med de som medvirker, enten det er instrumentalt, 

kor/vokalmusikk eller salmer/liturgi. Dette gir god støtte til menighetens salmesang, noe som 

virker populært. Undertegnede kunne ønsket seg flere innspill på kor, sangere og musikere 

som kunne ha deltatt på fremtidige arrangement. Dette er jo også ett økonomisk spørsmål.  

 

Når det gjelder konserter, hadde undertegnede planlagt 2 konserter høsten 2018, men jeg ble 

dessverre sykmeldt for beinbrudd sommer 2018. Hadde hverken overskudd eller interesse av å 

gjennomføre disse konsertene da.  

 

Ellers oppfordrer jeg menigheten til å støtte opp under det lokale kulturtilbudene vi har i 

kommunen vår. Det er vanskelig å finne tidspunkt for konserter og arrangement fordi det er et 

enormt lokalt tilbud og det er vanskelig å unngå å «krasje» med hverandres kulturtilbud. 

Likevel vil undertegnede sette opp konserter i fremtiden.  

 

Mvh Iver O 
13.03.2019 

6. MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT - THAILAND 

Alle menighetene i Gran har et felles misjonsprosjekt, nemlig Det 

Norske Misjonsselskaps arbeid i Thailand.  Misjonsavtalen gjaldt ut 

2018. Den ble vedtatt fornyet i vårt menighetsråd 26.09.2018, og 

gjelder nå fram til 1.11.2022.  

 

Fornyelsen av avtalene for alle 4 menighetene i Gran ble markert ved 

besøk av tidl. regionleder Magne Mjærum på felles 

misjonsgudstjeneste i Nes første søndag i januar 2019. Der fortalte også Jeanette og Dagfinn 

Magnus om sitt besøk til Bangkok og NMS sitt arbeid på Lovsangshjemmet, barnehage og 

daghjem for barn i slummen og Nådehjemmet, et sted hvor gravide og alenemødre får søke 

tilflukt. 

I 2018 har det vært ofring til NMS-prosjektet ved 4 gudstjenester i vårt sokn, og det er 

samlet inn 8603 kr. 

 

På fellesgudstjenesten under tårnagenthelgen i oktober (i Tingelstad kirke) var ungdommer 
fra ungdomsteamet i NMS på besøk og fortalte fra arbeidet i Midt-Østen. Denne 
gudstjenesten er et samarbeid mellom NMS og kirken i Gran. 
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