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1.  MENIGHETSRÅDETS ÅRSRAPPORT  2019 
 
 

Medlemmer i menighetsråd 2015-2019 (1.nov): 

Ole Seigerud  

Anne Karen Rabl-Vøien  

Øyvind Haslestad  

Morten Linstad  

Betzy Lysen Merckoll  

Jan Olerud, nestleder 

Knut Magnar Lehre  

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. 

 

Medlemmer i menighetsråd 2019 (fra 1.nov) -2023 
 Ole Seigerud, 

Knut Magnar Lehre 

Bendik Støen Thoresen 

Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby, sekretær 

Terje Heggen 

Marianne Sagbakken 

Jan Olerud, nestleder 

Anne-Berit Holden, leder 

Karin Hansen Bøe, sokneprest 

 

(Eli-Mette Berget ble valgt inn ved valget sept 2019, men ble 20.11.2019 innvilget 

fritak for perioden etter søknad). 

 

Vararepresentanter: 

 Gunvor Hovde Gulbrandsen - møter fast 

 Marit Høgetveit Fjærtoft 

 Merete Frostad Moen 

Magne Lynne 

 

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

 

Representanter til ulike råd og utvalg (2015-2019) 

• 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 
 

Representanter til ulike råd og utvalg for perioden 2019-2023 

• Fellesråd: Anne-Berit Holden, Jan Olerud (1.vara Bendik Støen Thoresen, 2.vara Ole 
Seigerud) 

• Trosopplæringsutvalg: Marianne Sagbakken, Gunvor Hovde Gulbrandsen(vara) 

• Diakoniutvalg: Ole Seigerud, Lene Birgitte Bjølverud, Arne Bruer Prestmarken,  
Jan Erik Guldbrandsen 

• Brandbu diakonistiftelse: Jan Olerud, Ole Seigerud (vara) 

• Redaksjonskomite – kirkebladet: Knut Bøe, Elin Gravdal Øvrebotten 

• Menighetslotterikomite: Terje Heggen, Marthe Hvalstad Molden, Karin Hansen Bøe 

• Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Marit Høgetveit Fjærtoft 

• Kontakt for misjonsprosjekt: Merete Frostad Moen 
 

 

Virksomheten i 2019 
Menighetsrådet har behandlet 73 saker i løpet av året. 
 
Arbeid med fysiske/konkrete forhold ved kirkene: 

• Menighetsrådet har hatt innspill til Fellesrådets økonomiplan; vært pådrivere for at Ål 
kirke skulle bli malt, at lydanlegget i Ål skulle bli oppgradert, at tak som lekker i Moen 
skulle bli reparert og at trær skulle hogges ved Moen. (Alt dette er gjennomført). 

• Forhold rundt golvet i Moen og knefallet i Moen er også spilt inn til Fellesrådet. 

• Rådet har vært delaktig i prosess for renovering av orgel i Ål (ferdigstilt januar 2020),  

• har anskaffet skap for tekstiler til sakristiet i Moen, 

• og har arbeidet med salg av hammondorgelet i Ål kirke (solgt til Iver Olav Erstad for 
30 000,- i april 2019) 

 

Arbeid i forhold til virksomheten generelt 

• Bidratt ved menighetslotteriet 

• Fordelt ofringer ved gudstjenester, bidratt til å skaffe kirkeverter og tekstlesere 
(veiledning gjennomgått) og kirkekaffeansvarlige. 

• Medvirket ved sportsgudstjeneste på Lygna, potet-festivalgudstjeneste i Vassenden i 
september og ved pinsefestgudstjeneste i Ål. 

• Arrangert 4 temakvelder med diakon og tidl prost Hans Erik Raustøl (30-40 deltakere) 

• Arrangert Vårsangkveld i samarbeid med Nos Alter – full kirke! 

• Samarbeidet med søndagsliv om 17.maigudstjeneste på Jaren. 

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

• Involvert i Kirkebladets økonomi; prøvd å skaffe annonsører. Støttet rekruttering av 
Elin Øvrebotten som redaktør av bladet.  

• Arbeidet med å skaffe forsangere til gudstjenester. 

• I samarbeid med kantor og de andre menighetene gjennomført orgelopplegg for 
skolebarn i Moen kirke (alle på 3.og 4.trinn på Moen, Jaren og Brandbu skoler). Dette 
på bakgrunn av penger fra OVF (kr15 000). I samarbeid med de andre menighetene 
søker vi om midler også for 2020 for å kunne tilby det samme også til de andre 
skolene. (Resultatet ble kr 10 000 denne gangen). 

• Søkt om midler til Badstufest – fikk kr 10000 - festen ble avhold i august. Ny søknad 
for 2020 resulterte i kr 5000. 

• Sponset MiLK – lederkurs og potetfestivalgudstjeneste. 

• Vi prioriterte også økonomisk støtte til musikkgudstjeneste i Ål kirke 2.juedag. 
 

 



• Brukt av øremerkede midler fra Fellesråd til Barne- og ungdomsarbeid: dåpskluter, 
barnekroker i Moen og Ål, abonnement på Søndagsskoleblad til barneklubb. 

• Tanker om markering av Ål kirkes 90-årsjubileum er også luftet 

• Årsmøtet ble avholdt med fokus på gleder og utfordringer. 
Vi må takke for godt samarbeid med staben, spesielt for godt samarbeid med 
sokneprest Karin som også er en del av menighetsrådet. 

 

Annet 

• Veldig mye tid dette året har gått med til kirkevalget høsten 2019 (kurs, 
nominasjonskomite, stemmestyrer, planlegging og evaluering- både på 
bispedømmenivå og på soknenivå, men spesielt på soknenivå). 

 

Utdrag av årsstatistikk Moen/Ål 2019 (2018- 2017-2016-2015) 

 

Innmeldinger    2 (3-1-0-1) 

Utmeldinger  15 (6 -8-23-10) 

 

Kirkelige handlinger i soknet: 

Dåpshandlinger  28 (29, 26-19, 34-23, 31-13) 

Konfirmasjoner 40 (67 -52-73-61) 

Vigsler   4 (3-2-3-5) 

Gravferder  55 (40-59-44-52) 

 

Gudstjenester: 

Totalt 54 gudstjenester m/5018 deltakere, dvs ca 93 pr gudstjeneste.  

 (55-5206-95, 52-5236-100, 50-5158-103, 54-5635-104)  

 

47 (49-47-46-50) i soknets kirker, 2(2-2-0-2) på institusjoner, 5(4-3-2-4) andre steder 

29 (27-26-24-26) m/nattverd og 843 (730-708-590-675) nattverdsgjester 

 

4 (4-6-8-9) familiegudstjenester  m/386 (290-708-1079-1178) deltakere 

4 (4-4-4-4) ungdomsgudstj.   m/360 (454-426-465-450) deltakere 

2(1-0-2-3) barnehagegudstj.   m/51 (30-0-47-169) deltakere 

3 (3-3-4-5) skolegudstjenester  m/498 (464-489-771-935) deltakere 

4 (5-4-6-5) konfirmasjonsgudstj. m/807 (971-887-1255-1112-1052) deltakere 

3 (3-2-2-2) julaftensgudstjenester  m/603 (611-484-415-495) deltakere 

2 (2-2-2-2) allehelgensgudstj. m/166(116-157-127-107-106) deltakere 

 1(1) økumenisk gudstjeneste  m/340 (398) deltakere 

 

Samarbeid barnehage /skole- kirke 

Besøk i kirken utenom gudstjeneste 

 Barnehage  1gang 

 Skoleklasse Ingen 

Besøk av prest, trosopplærer el annen menighetsarbeider 

 I barnehage 1 gang 

 I skoleklasse 3 ganger 

Annet 

Babysang   20 deltakere 

Barneklubb  20 deltakere 

Lederkurs for unge 13-17 år 21 deltakere (samarbeid andre sokn) 

 

Kommentarer og refleksjoner til tallene: 

-Samlingene Hvilepuls i Moen og temakvelder i Ål kommer som positive tillegg til 

gudstjenestetallene. 

-Vi gleder oss over at tallene holder seg noenlunde stabile både i forhold til dåp og  

 



gudstjenesteframmøte. Gledelig er økning antall nattverdgjester. Nedgang i antall 

konfirmanter skyldes størrelse på kullet. 

-Fint er det også å se tall for babysang, barneklubb og lederkurs.  

-Når det gjelder kontakt skole/barnehage – kirke viser tallene noe om at det her er 

muligheter, og kanskje enda flere muligheter? 

 

 

 

Gran, 15.03.2019  Anne-Berit Holden, leder 

 

 

 

2. SOKNEPRESTEN I MOEN/ÅL SIN ÅRSRAPPORT FOR 2019. 

 
Om menighetens tilgjengelighet på nett: 

Moen/Ål er en del av et Fellesråds område med en god nettside og en medarbeider som 

alltid holder nettsiden oppdatert. Noe det er all grunn til å være takknemlig for. Det er 

prostesaksbehandler Inger Stensrud Haug, som i tillegg til å være prostesaksbehandler har 

ansvaret for nettsiden 

 

Om integreringstiltak: 

Gjennom de seks siste årene har en gruppe eritreere tilhørende det ortodokseritreiske 

kirkesamfunn hatt gudstjeneste i Ål kirke stort sett de fleste lørdager. 

Som stedets sokneprest er jeg ofte til stede på disse gudstjenestene. Det er heller sjelden at 

noen av eritreerne kommer på våre gudstjenester, men dette må likevel sees på som et 

integreringstiltak. For første gang i år er det en ungdom fra deres rekker som er med i vår 

konfirmantundervisning. Denne ungdommen har tidligere i en periode vært med i et 

barnekor som har vært drevet av en av våre medarbeidere. 

Ellers er det hvert år en såkalt Badstufest i regi av fellesområdets diakonale arbeid, en fest 

der både ‘nye og gamle landsmenn’ er invitert. Et arrangement som det også er bevilget 

penger til fra OVF.  

 

Om dialog med andre tros- og livssynssamfunn: 

De to siste årene har vi i fellesskap med andre kristne menigheter på Hadeland arrangert en 

fellesgudstjeneste i september, gjerne kalt ‘Teltgudstjenesten’. Denne har vært arrangert i 

tilknytning til ‘Potet festivalen’. 

I siste års program laget av Handelsstanden i Gran, de som står bak festivalen, ble 

gudstjenesten omtalt som ‘avslutningen på Potetfestivalen’. 

Dette er et prosjekt som også blir videreført i 2020. 

 

Gudstjenestefrekvensen de siste fem årene: 

 

2015 2016 2017 2018 29019 

55 (45) 50 (43) 52 (46) 55 (46) 54 (45) 

Første tall er totale antall gudstjenester. Tallet i parentes er gudstjenester 

avholdt på søn- og helligdager. 

 

 



Samarbeid skole, barnehager: 

Vi har i dag det samme antall gudstjenester som vi har hatt de siste årene. Alle 

barneskolene i vårt område kommer til gudstjenester. Også har vi felles 

gudstjenestetilbud til barnehagene. I tillegg til at jeg hvert år før jul er invitert til 

en fellessamling for alle kommunale hjemmebarnehager for å holde juleandakt.  

For første gang i år var jeg på ungdomsskolen i 8.klasse og snakket om kristen 

julefeiring Dette var etter invitasjon fra skolen. 

For andre år var jeg i Videregående, på linjen for Helse og sosial, og snakket om 

møte med døende. Dette var også etter invitasjon.  

 

Dåpsprosent: 

Jeg vet faktisk ikke hvordan vi ligger i forhold til antall født, men følelsen er at  

vi kunne hatt flere dåp. Men fødselstallene er visst gått noe ned. Vi har hatt en 

dåpsgudstjeneste på en lørdag for en familie som bor utenbygds, men har sine 

røtter her i bygda. 

De fleste år har vi hatt en slik gudstjeneste. 

 

Dåp av konfirmanter og voksne:  

En konfirmant ble døpt i år i en ordinær gudstjeneste. Dagen før kontaktet en 

eldre søster av dåpskandidaten oss for også å bli døpt i samme gudstjeneste.  Det 

har derfor vært dåp av 2 voksne dette året. 

 

Karin Bø,  

sokneprest i Moen/Ål 

Jaren 22.01. 2020 

 
 

3a Årsmelding 2019 – vikar soknediakon Moen/Ål sokn 

Jeg kom inn som vikar for soknediakonen i Moen-/Ål sokn og Gran-/Tingelstad 

sokn fra september 2019.  Vikariatets skulle kunne være opp mot halv stilling.  

På bakgrunn av usikkerheten over hvor lang periode vikariatet kunne vare, fant 

jeg det meget vanskelig å sette i gang med nye prosjekter/ arbeidsoppgaver/ 

tjenester.  Mine arbeidsoppgaver ble derfor i stor grad å dekke opp de allerede 

faste tjenestene som forgjengeren hadde lagt til grunn.  Dette besto stort sett i 

institusjonsbesøk/andakter.   

I Moen-/Ål sokn ligger det kun en institusjon, Skjervum, og fra 1. september 

2019 har andaktsturnusen der vært delt mellom soknepresten og soknediakonen 

med andakt hver 14. dag, vekselsvis mellom 1. og 2. etg.  Soknediakonen har 

hatt fire andakter på Skjervum og i tilknytning til disse besøkene også hatt 

samtaler med enkeltbeboere.  Han har holdt andakt i en misjonsforening og et 



formiddagstreff, foruten tekstleser en gang og p.g.a. sykdom vært kirketjener i 

Moen kirke en gang.   

Han har ikke deltatt som diakon i noen gudstjeneste.   

Før jul 2019 fikk vi tilbud fra REMA 1000 på Andfossen om at de ville sette ut  

en handlevogn hvor deres kunder kunne legge matvarer, fortrinnsvis tørrvarer, 

dersom vi to diakonene i Gran kommune kunne ta ansvar for å få disse 

matvarene fordelt til de som trengte det i kommunen vår.  Vi fikk da et meget  

godt samarbeide med kommunens hjemmetjeneste og to stappfulle handlevogner 

ble delt ut til mennesker i vår kommune som på dette viset fikk litt ekstra til jul. 

Jeg ser fram til at det kommer en soknediakon i full fast stilling. 

 

Jaren 18. mars 2020 

Eivind Sørum                                                                                                                                                                        

Vikar Soknediakon   

 

 

3b Årsmelding for Moen/Ål -  2019-  

diakonvikar for Ruth Kari Sørumshagen 

Hei,  

Jeg begynte i mitt vikariat for Ruth Kari oktober 2019, og årsmeldingen blir dessverre litt mangelfull, 

ettersom jeg ikke har en oversikt over hva Ruth Kari har gjort fra jan– okt.  

Jeg har vært så heldig at jeg har fått jobbe med Hvilepuls. Dette er den første onsdagen i måneden i 

Moen kirke. Samme dag er det også suppemåltid i Moen kirkestue. 

1.november og hver fredag utover frem til julaften, hadde jeg øvelse med barneskolen og på selveste 

juleaften hadde vi julespill. Jeg jobbet også med ungdommer i Moen /Ål, som også var med på 

julespillet. Jeg var med på gudstjeneste både i Moen og i Ål på julaften, da jeg var med å lede 

juleaftenkoret som besto av konfirmanter i Ål kirke. Jeg fikk være med å øve med dem før selve 

julaften også, i Ål kirke.  

Ellers har jeg fått være med på Milk. Det er et minilederkurs for ungdom. De fleste ungdommene 

som er med i Milk, tilhører Moen/Ål og er kjempegode ressurser. Dette var annenhver fredagskveld.  

Det har vært fine 3 måneder i 2019.  Jeg planla også julaftenfeiring i Moen kirkestue, men på grunn 

av for få påmeldte, så ble ikke dette gjennomført.  

Ellers snakket vi med Rema 1000 Andfossen, slik Eivind skrev i sin rapport også. Vi fikk da være med 

på å oppmuntre folk til å fylle opp en handlevogn for å gi ut til de som trengte. Jeg fordelte alt vi fikk 

inn i kasser og leverte kassene til hjemmesykepleien, som delte ut videre. Jeg synes det var kjekt, så 

jeg fikk med Rema 1000 på å være med på å fylle opp en til.  

Det var en god høst/vinter i Moen/Ål.  

 

Hilsen Marianne Sagbakken  
 

Merknad fra leder: Våren 2019 videreførte diakonene Ruth Kari og Hilde diakoniarbeidet, beskrevet i 

årsrapporten 2018. Ruth Kari Sørumshagen gikk ut i permisjon sept 2019, og Hilde Anette Myklebust 

Lunde sluttet 1.oktober 2019. 

 

 



 

4. Årsmelding 2019 Trosopplæring 

 
Vi har gjennomført 13 forskjellige typer trosopplæringstiltak i 2019. Tilsammen har 406 barn og unge 

vært på våre breddetiltak. Vi har hatt trosopplærer-ressurs tilsvarende 100% våren 2019, Ida Benoni 

kom tilbake fra permisjon i 30% stilling i august. I tillegg har prester, diakoner, kirkemusikere, 

kirketjenere og administrasjonen bidratt inn i trosopplæringsarbeidet.  
 

Vi har forsøkt i tre år å tilby overnatting; LysVåken i flere kirker. Det betyr at tiltaket ikke blir 

gjennomført hvert år i alle sokn, men alle får tilbud om overnatting i sin kirke en gang i løpet av 4.-7. 

klasse. Dette er ressurskrevende samtidig ser vi ikke at det kommer flere deltagere, derfor vil vi gå 

tilbake til modellen hvor det gjennomføres i et sokn.  

 

2019 har vært preget av oppstarten av MiLK-kurs med engasjerte ungdommer. Vi startet opp i Mars, 

rett etter konfirmasjonsleir på Lillehammer. Mange har gjennomført kurset og en del av 

ungdommene har vært med på deler av kurset. Vi har hatt to turer i løpet av året en til Nordtangen i 

Gran og en til Sjømannskirken i Albir/ Alicante. Ungdommene har vært med som ungdomsledere på 

andre breddetiltak og på den måten vært en viktig ressurs denne høsten. 

Tabellene under viser breddetiltak gjennomført i 2019 med oversikt over antall deltagere og prosent. 

Det som ikke går frem er de kontinuerlige tiltakene som vi ikke teller i timer men som er viktig for et 

helhetlig tilbud til barn og unge.  

Kontinuerlige tiltak: Barneklubben i Moen (Søndagsskole), Popkorn/ Brandbu barnekantori, Mini-mix 

(kun våren 2019) 

 

Moen/Ål menighet 
Tiltaksnavn Alder Totalt antall 

timer i snitt 
Totalt antall 
timer i år 

Deltagere 
prosent 

Antall 
deltagere 

SPEKTER/Hekta- leir 
etter konfirmasjon 

15-15 20 20 13,46 7 

Høsttakkefest 6-7 5 10     

 
Dåp 0 3 3 107,69 28 

LysVåken 10-10 12 12     

LysVåken 10-10 12 12 9,26 5 

Babysang 0-0 20 20 34,62 9 

Tårnagenthelg 8 8 8 15,56 7 

6 årsbok 6 4 4 41,67 20 

4 årsbok 4 4 4 44,83 13 

Juleverksted 9-11 4 12 7,36 12 

Konfirmasjon 15 60 60 76,92 40 

Trygg til natten/Takk 
for maten 

0-3 6 24 11,21 13 

Dåpsskole 
m/pilegrimsvandring 

5-5 13 13 25,53 12 

MiLK 15 40 40 23,08 12 

Line Cecilie Børresen, trosopplærer 

 



 

 

5. Kirkemusikk – fra organisten, Iver Olav Erstad  
 

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.  
 
Det å arrangere konserter prøver vi å få til i en samlet enhet med de andre kirkene.  
 
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 ett enormt lokalt 
tilbud og det er vanskelig unngå å «krasje» med hverandres kulturtilbud. Likevel vil undertegnede 
sette opp konserter i fremtiden.  
 
Mvh Iver Olav Erstad 

 

Kirkemusikalsk virksomhet for Marit Wesenberg i 2019: 
I tillegg til å spille regelmessig på gudstjenester, begravelser, vielser og på to avdelinger på 

Marka Sykehjem, bruker jeg mye av arbeidstiden til barnekor.  

Det er mange frivillige som deltar i kirkene som forsangere, solister, instrumentalister og i 

korvirksomhet. Takk til de for godt samarbeid.  

Jeg vil også takke vårt lokale oriatoriekor Schola Sancti Petri, som dette året har latt oss få 

oppleve to store konserter med musikk av kjente kirkemusikk-komponister. 

 

KOR:  

«Størenslundens søttendemai-kor» er et prosjektkor med barn fra Brandbu Barneskole. Takk 

til skolen som lar oss få ha øvelser der! Koret deltar på 17.mai-gudstjenesten i  

Størenslunden. 

 

Kormix i Bjoneroa: Koret har ikke vært i virksomhet, fordi det var for få kormedlemmer. 

Høsten 2019 prøvde jeg å starte koret på nytt. Tre sang-glade 1.klassinger møtte opp. Vi 

hadde korøvelser fram til gudstjenesten 6.oktober, hvor de fikk synge sammen med Brandbu 

Barne- og Ungdomskantori. 

 
Familiekor: I løpet av høsten 2019 startet jeg et prosjektkor i Bjoneroa – et Familiekor. Vi 

hadde øvelser, med formål å synge på gudstjenesten på julaften. Dette viste seg å fungere godt 

i den lille bygda. Det var ca 18 barn og voksne i koret. 

 

Brandbu Barne- og Ungdomskantori: Dette året har vi hatt ca 14 medlemmer i alderen 6-16 

år. Noen ganger har jeg delt koret i et Ungdomskantori og et Barnekantori. Vi hadde 44 

korøvelser og 13 konserter og gudstjenester. Styret i koret bestod av Helge Tryggeseth,  

Inger Mette L. Nymoen og Marit Wesenberg. 

 



Spesielle aktiviteter:  

Koret har sunget på gudstjenester i Tingelstad kirke, Mariakirken, Sørum kirke, Ål kirke, på  

Hennung og i Nes kirke. 

Kordag på Brandbu Barneskole med kordirigent Kristin Vold, etterfulgt av årsmøte. 

Konsert på Trivselshuset i Brandbu for «Landsbyen Brandbu».  

To konserter på Marka. 

Konsert på Solvang skole i forbindelse med loppemarked. 

Konsert på Ulsnestangen badeplass- Aktivitetsdag i Norges Handikapforbunds lokallag.  

Konsert på Bergslia -Brandbu Bygdekvinnelag årsmøte. 

Prøysenkonsert i Mariakirken. Sammen med Jevnaker Barnekor, Ann Kristin Aannerud og musikere. 

Prøysenkonsert i Randsfjord kirke (under bispevisitasen). Sammen med Jevnaker Barnekor,  

Ann Kristin Aannerud og musikere. 

 

Brandbu Barne- og Ungdomskantori er medlem i Ung Kirkesang. De tilbyr kurs og  

ungdomskor (SØK) for sine medlemmer. Kormedlemmene våre har deltatt på den årlige 

korsommerskolen i Kristiansand (sammen med ca 100 korsangere fra hele landet), på kurs i 

kantoriledelse og i det regionale ungdomskoret (SØK). Alt dette er til stor inspirasjon for de som er 

med, noe som da også er med på å inspirere de kormedlemmene som er for unge til å delta.  

Brandbu Barne- og Ungdomskantori ser dette som viktig for hele kordriften, derfor har vi finansiert 

opphold og reise for våre medlemmer som har deltatt i Ung Kirkesang sine arrangementer. 

Det er vanskelig å få nok ungdommer i koret til å kunne drive et ungdomskor. Det flott at de får 

muligheten til å møte jevngamle kirkekor-sangere fra hele sørøst-Norge, hver gang SØK samles.  

I sommer var høydepunktet en reise til Shanghai, hvor de sang på konserter, og sang sammen med kor 

og orkester fra Shanghai. 

Koret SØK sang i gudstjenesten i Nes kirke 31.mars. 
 

REKRUTTERING:  

Jeg har to elever på kirkeorgel. De deltar ofte på gudstjenester og annet, både i Gran kommune 

og andre steder i landet. Det er stor mangel på organister i Norge, og det er viktig at vi støtter 

de unge, som velger å lære seg å lede salmesang og musikk i kirken. 

I høst var jeg med å etablere et nasjonalt forum for orgelpedagoger. 

Jeg er også styremedlem i Ung Kirkesang sørøst. Der deltok jeg bl.a. som delegat på Landsmøtet. 

12.mai arrangerte jeg en konsert i Tingelstad kirke med pianister fra musikklinja på HVS, fra 

Kulturskolen og noen private pianoelever. Alle de unge pianistene spilte på høyt nivå. 

Kulturskolen og Videregående skolen satte stor pris på samarbeidet. 

18.oktober arrangerte jeg sammen med Moen/Ål menighetsråd, og med økonomisk støtte fra 

Opplysningsvesenets fond, tre skolekonserter for 3. og 4. trinn ved Jaren, Moen og Brandbu 

Barneskoler. De fikk oppleve «Peter og Ulven» med Sergei Prokofievs musikk arrangert for 

orgel og forteller av Bjørn Vidar Ulvedalen, -med visning av organisten på storskjerm. 

ANNET: 

Jeg er med i et orgelforum for organister på Ringerike og Hadeland. 19/9 var vi samlet i 

Sørum kirke, for å samtale om organistarbeid på steder med få innbyggere, samarbeid med 

skole og bygdefolk, og alle mulighetene med et lite orgel. 
 

Jeg har deltatt som faglig rådgiver for kjøp og flytting av orgel (Norsk Orgel- og 

harmoniumfabrikk) fra Hønefoss kirkestue til Grymyr kirke. 
 

Jeg har også vært engasjert i valg av orgelbygger og videre restaureringen/utbyggingen av 

orgelet i Ål kirke. Dette ble påbegynt i 2019, og fullført i januar 2020. 
 

Jaren, 31.januar, Marit Wesenberg 

 



 

 

 

 

 

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. 

På misjonsgudstjenesten i Nes første søndag i januar i 2020 ble prosjektet presentert på nytt (flott 

samarbeid med prest Anne Hilde Helland), og vår intensjon er å holde bevisstheten om misjon 

levende. 

I 2019 har det vært ofring til NMS-prosjektet ved 4 gudstjenester i vårt sokn, og det er samlet inn 

10 534kr. 

 

15.03.2020 Anne-Berit Holden 

 


