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Et sted for den levende Gud – og mennesker
Samtidig vil vi nytte anledningen til

å takke alle som har bidratt i forbin-
delse med byggingen av kirka vår.
Mange har vært involvert både lokalt
og utenfra. Alt fra håndverkere, plan-
komiteer, designere, kirkeforening og
skolebarn har vært med og gjort det-
te mulig. Helt fra første stund har
mange forskjellige mennesker også
kommet med gaver av mange slag, det
være seg gjennom små og store pen-
gebeløp eller som gevinster til lotteri
eller gratis opptredner på konsert.
Alle disse fortjener en stor TAKK!

Vigslingen av kirka skjer den 24.
august, og i den påfølgende uka vil
det skje mye på Grymyr. Vi håper at
mange nytter anledningen til å ta kir-
ka i øyesyn samtidig som program-
met på de forskjellige dagene er verdt
å ta med seg.

Vi gratulerer alle innbyggere på
Grymyr med ny kirke og håper at dere
verdsetter denne ved å bruke den flit-
tig og på ulike vis. Vi håper også at
folk utenfor Grymyr kan benytte seg
av kirka vår, men aller mest håper vi
at Grymyr kirke skal bli et sted hvor
alle som kommer skal få oppleve at
Gud er en levende Gud – for alle men-
nesker.
På vegne av Gran menighetsråd
Elin Gravdal Øvrebotten

det et lærestykke på hvordan gleden
og sorgen følges ad i livet – og ikke
minst på hvordan den gode Gud kan
vende det vonde og bruke det itl noe
nytt. Gud er den som skaper liv og
gir håp – også på den svarteste brann-
tomt!

Jeg gleder meg til innvielsen av det
nye kirkebygget. Og sammen med
menigheten vet jeg at det er bruken
av bygget som er viktigst. Livet som
leves der. Ånden som får prege fel-
lesskapet.

Med Grymyr kirke tror jeg menig-
heten får et godt grunnlag for å være
kirke for mennesker og lokalmiljø. Jeg
ønsker dere Guds velsignelse over ti-
dene som kommer!

Med vennlig hilsen
HAMAR BISKOP
Rose Marie Køhn

Å bygge kirke er utfor-
drende. En kirke er et

bygg som berører
mange menneskers
livsfølelse og livs-
forståelse. Og det
skal ha sin berø-

ringskraft ikke i bare én, men gjen-
nom mange generasjoner! Når ut-
gangspunktet i tillegg er en trist brann
og en sorgfull situasjon, blir utfordrin-
gen ekstra stor.

Dette har byggekomite og lokale
krefter arbeidet ut fra. Og for meg vir-
ker det som den nye Grymyr kirke blir
et bygg som både berører og tolker
det nye livet.

Da vi sto på branntomta etter den
gamle kirken, kjente vi på fortvilelse
og sorg. Når vi nå nærmer oss innvi-
elsen av den nye kirken, kjenner vi
takknemlighet og glede. For meg blir

Hilsen til menigheten fra biskopen i Hamar

Gran menighetsråd er i den heldi-
ge situasjon at i vår periode får vi
være med å vigsle og ta i bruk et
helt nytt kirkebygg. Forhåpentligvis
vil vi være det eneste menighetsrå-
det i Gran i vår tid som får den an-
ledningen!

En kirke er så mange ting og rører ved
mange sider av våre liv. Det er et bygg
som er annerledes enn alle andre bygg,
det er representant for noe i våre liv
som er annerledes enn arbeidsplass,
butikker og andre offentlige bygg. Det
er her vi samles ved hendelser i livene
våre som berører oss aller mest, det
være seg i glede eller sorg. Det er også
her hvor mange av oss opplever møte
med Gud, dette forunderlige og ufor-
klarlige som det ikke alltid er like lett
å begripe og gi rom for i våre hver-
dagslige liv.

Den nye kirka på Grymyr har på
samme måte som den gamle, en form
som er høyreist: den peker oppover
og kan på den måten si noe om hvil-
ke retning våre tanker og våre liv skal
ha. Menighetsrådets ønske er at kir-
ken skal hjelpe oss til å kunne løfte
blikket iblant, se på korset som peker
opp mot himmelen og la kirkeklok-
kene få avspore våre tanker om hver-
dagens mas og kjas.
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Planer legges

I januar 2000 ble det oppnevnt en plan-
komite bestående av Steffen Mørtvedt
(leder), Marit Hval (nestleder), Erik
Nordengen, Ragnar Granaasen, Bente
Klæstad, Martin Gravdal, Leif Mange-

Vi må ha ny kjørke!Allerede under gudstjenesten to
dager etter brannen signaliserte
ordfører Rigmor Aasrud at det måt-
te bygges en ny kirke til glede for
framtidige slekter. Et felles løft i et
samarbeid mellom menighet, lokal-
beboere og kommune skulle gi Gry-
myr ny kirke – i løpet av tre til fem
år tippet kirkeverge Jon Skeie, og så
ble prosessen satt i gang.

rud (kommunens representant) og Hans
Bjella som møtende vararepresentant.
Kirkeverge Jon Skeie var komiteens se-
kretær.

Komiteen støttet seg på kirkekonsu-
lent i departementet Arne E. Sæthers
anførsel i brev til menigheten:

Etter å ha vært i kontakt med mange
menigheter som har mistet sin kirke, vet
jeg hvor tungt det føles å få kirken sin
utslettet ved brann. Jeg anbefaler at man
bruker litt tid til å fordøye hendelsen,
slik at man får øynene opp for det nye
som vokser ut av denne ulykken. Det
er en naturlig reaksjon at menighetsrå-
det dagen etter brannen bestemmer at

kirken skal bygges opp slik den var. Det
er imidlertid viktig at menighetsrådet
ser de nye mulighetene som et nytt kir-
kebygg kan gi for en rikere gudstjenes-
te og et godt menighetsarbeid.

Folkemøte i Grymyr

4. april 2000 samlet Grymyrs beboere
seg til folkemøte. Det var stort engasje-
ment der de fleste ønsket en kirke med
en ytre form som den gamle, helst byg-
get i tre. Kirken skulle gi rom for et all-
sidig arbeid med gudstjenester, for-
eningsarbeid, rom for barne- og ung-
domsarbeid, undervisningsrom til

Grymyr kirke
Hilsen fra ordfører Rigmor Aasrud

Minnene fra en fredagskveld for tre år
siden er fortsatt på netthinna. Jeg skulle
legge meg tidlig, og planla å se nyhetene
på NRK 2 først. Hovedoppslaget var at
kirka på Grymyr i Hedmark brant. En rask
titt ut av stuevinduet oppklarte den geo-
grafiske forvirringen. En uvirkelig følelse,
en følelse av at identiteten til bygda for-
svant med gnistregnet.

Dagene etterpå var spesielle. Mange
utflyttet grymyringer kom for å se på
branntomta, særlig var jeg overrasket
over at mange unge var å se på kirkegår-
den i dagene etterpå. For meg ble det et
bilde på at kirka betydde noe mer for
mange enn det den kirkelige funksjonen
skulle tilsi.

Grymyrsamfunnet har vært igjennom
flere nedturer ved at butikker og nærings-
virksomhet har forsvunnet. Skulle Grymyr

også bli uten egen kirke? Spørsmålsstil-
lingen ble aldri diskutert seriøst, i alle fall
ikke blant de som hadde tilknytning til
lokalmiljøet. For kirkebygget betydde mer
for identitet og samhørighet, enn de mer
kommersielle tilbudene.

Engasjementet ble raskt snudd mot
utformingen av den nye kirka. Mange ville
ha en kopi av den nedbrente kirka. På
skolen lagde elevene tegninger av hvor-
dan synes den nye kirka skulle se ut. En
tegningen viste ei grønn kirke. Grønn -
det var helt utenkelig! Så kom arkitekt-
enes forslag og gymsalen på skolen var
fylt til randen av folk med meninger da
modellene ble presentert. Også her var
meningene mange og sterke.

Jeg synes byggekomiteen og menig-
hetsrådet gjorde et klokt valg. Kirkebyg-
get er et bygg for framtida, et bygg som
er utformet slik det ser ut som ei kirke,
men som også tar opp i seg det nye. Dette
«nye» er et fint symbol for ei bygd som
har vært gjennom noen nedturer - det
bærer bud om framtidshåp.

Jeg er blant de heldige
som har fått lov til å se på
kirka innvendig og da vi-
ser den også fram med en
indre skjønnhet som jeg er
sikker på både grymyrin-
ger og andre kommer til å
sette pris på. Reine og kla-
re linjer, vakre materialer
og flott bruk av lyset gjør
kirkerommet til godt rom
å være i. Jeg er ingen ek-
spert på hvordan kirkerom skal være for
at de kirkelige handlinger skal fungere
godt, men det regner jeg med er i varet-
att. Men jeg ser at kirka også kan brukes
til kulturelle formål, og at kommunen har
fått enda et rom i «det store kulturhuset
med glasstak over». Et slikt rom er et fint
symbol i ei bygd med stor aktivitet på det
kulturelle området.

En søndag i august åpnes nye Grymyr
kirke. Et vakkert bygg på knausen ut mot
Randsfjorden. Vi på Grymyr er glad for
at kirka er plass igjen, et viktig byggverk i
vårt lokalsamfunn.

Av Jan Woie

Fortsetter på side 15

Torsdag 29. august 2002 tok
menighetsrådsleder Elin Øvrebotten sammen
med 5.klassingen Steffen Skaarud det første
gravemaskintaket på kirketomta.
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På slutten av 1800-tallet var folk be-
gynt å bevege seg i større grad i lan-
det vårt. Det var stadig behov for
kommunikasjon og utveksling av va-
rer og tjenester. Fremdeles var det al-
ler enklest å komme seg fram via
vannveien og Randsfjorden innbød til
dette. Her gikk det dampbåt og an-
dre båter med flere anløpssteder langs
si rute.

Et av de større stedene var Elvetan-
gen nedenfor Grymyr hvor det ble
etablert både butikk, pensjonat, post
og fabrikk. Vestsida av fjorden var
heller ikke langt unna. I dette blom-
strende og aktive miljøet, meldte det
seg behov for et kirkested. På denne
tiden var det mange kirker som ble
bygd rundt om i landet og mange
mente det var langt og tungvindt –
særlig for vestsidefolket – å komme

seg helt opp til Granavollen for guds-
tjenester, begravelser og konfirmant-
undervisning.

Diskusjonen gikk varmt om hvilke
side av fjorden kirka skulle ligge på,
men Grymyr trakk det lengste strået
og 1. august 1899 ble den nye kirka
vigslet.

Helt fram til 30-tallet beholdt kir-
ka sitt utseende med laftet upanelt
tømmer. Oppvarmingen skjedde gjen-
nom vedfyring og først på tidlig 60-
tall ble det lagt inn varmeanlegg. I
1967 ble kirken malt innvendig og
fikk nye benker og dermed sitt ende-
lige uttrykk slik den hadde fram til
brannen like etter 100-årsjubileet høs-
ten 1999.

Vi husker gamlekirka som ei lys og
trivelig kirke, ikke rik på overdådig
kunst og utsmykking. Altertavla var

Grymyr kirke 1899–1999
– et historisk tilbakeblikk

en kopi etter Tidemands bilde av Jesu
dåp i Trefoldighetskirken i Oslo og
prekestolen var delvis den gamle fra
hovedkirken på Gran. Ved siste re-
staurering bidro kirkeforeningen med
nye brudestoler i kirka og alterduken
i fin håndbrodert lin representerte
også en verdi. Orgelet var det opp-
rinnelige i kirka og ganske nylig satt i
ny stand etter å ha vært bortstuet i
mange år. Alt dette gikk tapt i brannen.

Nå kan vi nok en gang glede oss
over ny kirke på Grymyr. Ikke i ny-
gotisk stil denne gangen, men vakker
ut fra vår tidsalder. Det eneste som
ikke klarer å nå opp til standarden
for 100 år siden, er gjerdet rundt kir-
ka. Så blir det opp til nye generasjo-
ner å ta vare på denne kirka som for-
håpentligvis vil få en lenger historie
enn sin forgjenger.

Av Elin G. Øvrebotten

I nøyaktig 100 år fikk gamlekirka på Grymyr stå. Dette er ingen alder for en
kirke sammenlignet med sine storesøstre lenger øst i bygda. Men den rakk
å få sin historie, og de hundre årene representerer ei utvikling i samfunnet
ingen av storesøstrenes mange hundreår kan skilte med.
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Lars H. Grymyr ga fri grunn på sin
eiendom nordre Grymyr, og Gran her-
redstyre hadde i møte den 13. novem-
ber 1897 garantert for vedlikehold m.
v. av kjørka i framtida.

Det ble valgt en byggekomite der
Helge Klæstad, Per Mørtvedt og Lars
Onsaker var med.  De startet straks ei
innamling for å få penger til arbeidet.
De fikk arkitekt V. Nordan til å tegne
ei langkirke i laftet konstruksjon. Det
hadde tømret sakristi, mens våpenhu-

set var i reisverk med panel.  Tårnet
var en firkantet takrytter med 8-kan-
tet skifertekt spir.

Byggmester Andreas Trøum  fra
Vestre Toten ble ansatt som som byg-
geleder.  Andre som var med på byg-
ginga, var tømmermester Hans Nord-
hagen, snekker Ole Fredheim, murer
Thorvald Haugtvedt og maler Hal-
vorsen.

Gustav Andersen fra Toten laget
spiret med kula på, og i den ble det
lagt en beretning om arbeidet med
kjørka.

Altertavla var en kopi av Tidemands
bilde av Jesu dåp fra Trefoldighetskir-
ken i Oslo.

Den første prekestolen var den gam-
le fra Nicolaikjørka, som nå er tilba-
ke i Nicolaikjørka.

Jacob Hvinden gav den ene kjørke-
klokka.  Totalomkostningen for kjør-
ka var 17.075, 59 kroner. I tillegg til
innsamlede penger, ga Gran kommu-
ne 7.386, 75 kroner, så det ble altså
samlet inn bortimot 10.000 kroner i
tillegg til at mange private gjorde gra-
tis arbeid.

Kjørka ble innviet 1. august 1899.

Av Hans Næss

I dagsregisteret som presten førte,
kan en se når det ble holdt gudstje-
neste utover høsten i Grymyr Ka-
pell, og hva slags kirkelige handlin-
ger som ble utført.

Etter at kapellet ble innviet 1. august
1899, var første gudstjenesten 13. søn-
dag etter Trinitatis (27. august).  Da var
det en nadverdgjest, og det ble foretatt
en jordfestelse.  Det var spebarnet Ha-
rald Martinsen, sønn til Martin Pedersen
Hvindenbråten, som var født 6. juli og
døde 20. august 1899 som ble jordfes-
tet.

Neste gudstjenste var 16. søndag et-
ter Trinitatis (17. september).  Da ble to
barn døpt.  Det var  to barn fra østre Gran:
Marta Otilie, datter av Iver Johnsen og
Eline Olsdatter Dynnaeiet (Vestengen) og
Julius, sønn av Hans Jonsen og Johanne
Marie Johnsdatter Lynne i Ål.

Det var også da en jordfestelse. Da ble
Karen, datter til Lars Ruden på Halvors-
bølet, jordfestet etter å være født 7. sep-
tember og død 9. september 1899.

Kirkelige handlinger i Grymyr kapell det første året: 1899
Den første konfirmasjon i Grymyr ble

holdt 20. søndag etter Trinitatis (15. ok-
tober) 1899. Konfirmantene var:
Gutter:
1 Peder Fredriksen Grymyrbakken,
2 Ole Peter Larsen Smedsrud,
3 Ole Edvardsen Klæstad født Glorud-

eie,
4 Ole Pedersen Grymyr,
5 Peder Johansen Lomsdalen, Elvetan-

gen,
6 Marius Antonsen Vikabråten,
7 Gudbrand Hansen Grymyrseie født

Skaarudeie,
8 Anders Pedersen Hole født Myhre,
9 Otto Andreas Olsen Elnæs, f. 24-9-

1883
10 Adolf  Olsen Elnæs f. 19-7-1885

(ventet Otto på Adolf så de kunne ro
i følge over Randsfjorden?)

11 Torsten Andersen Gjerdingen,
12 Nils Olsen  Myhre født Kammerudeie.

Piker:
1 Anne Fredrikke Pedersdatter Elvetan-

gen, født Morstadeie,
2 Asora Marie Johansen Sørum, født i

Kampen Menighet i Kristiania,
3 Tilla Gudbrandsdatter Haagaastøa,
4 Netta Olsdatter Klæstaddalen, født

Askimsmoen,

5 Lina Sofie Larsdatter Monserud, født
Helmeneie.

Som vi ser så var det 5 barn fra Vestida.
Søndagen etter var det hele 126 nad-

verdgjester i Grymyr.  Det var vel de 17
konfirmantene, deres foreldre og andre
pårørende i tillegg til vanlige kirkegjen-
gere.  Samme dagen var det tre barn som
ble døpt.  Det var Margit Håkenstad, Elv-
etangen, Harald Andersen Hvindeneie og
Petter Konrad Kittelsrudbakken.

Den 12. november ble to barn døpt og
55 gikk til alters.  Dåpsbarna var Lydia
Johanne Skaug, Grymyrsødegård og Dora
Gudbrandsdatter Staksrud.

3. desember ble Karl Olsen Onsake-
reie døpt og 53 var til alters.

Så var det gudstjeneste juleaften og
den siste gudstjenesta det første året var
2.dag jul da Ingeborg Henriksdatter
Haugtvedteie (seinere Kjella) ble døpt.

I Hadeland for mandag 6. september
1999 fortalte Karsten Sørum at hans for-
eldre var de første som ble gift i Grymyr
Kapell.  De ble gift 9. mai 1900, så det
gikk altså nesten ett år før noen valgte å
gifte seg i Grymyr.

Av Hans Næss

Byggingen av
gamlekjørka
I hadelandsboka bind I finner vi om Grymyr ka-
pell side 276: «Ved kongelig resolusjon av 19.
desember 1898 (eller 97) ble det tillat å bygge et
kapell for den del av Grans sogn som ligger ved
Randsfjorden».  Kjørka skulle bygges av «priva-
te midler». Det var altså folket i Vestre Gran som
skulle betale for å få bygd ei kjørke. Grymyr kirke anno 1909
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Vi lar prost Ragnar Granaasen for-
telle videre via utdrag fra hans styk-
ke i Gran menighetsblad i desem-
ber 1999:

«Fredag 15. oktober 1999 kl. 21. En
fredfull, klar høstkveld med skarp
horisont. Så fort jeg runder hjørnet
på toppen av Vøllgutua og har utsikt
vestover, blir den korte meldingen
bekreftet. Det røde illevarslende lyset
gir tydelig gjenskinn mot den mørke
himmelranda. Røyk- og ildsøyla blir
høyere og skarpere når jeg passerer
Mo og Foss. Etter svingen ved
Klæstadmølla er hele landskapet opp-
lyst av det voldsomme bålet. Silhuet-
ten av det slanke spiret er projisert ut
i nattehimmelen over Veståsen der
restene av dagslyset ligger som en
smal strek på horisonten. Konstruk-
sjonen er avkledd. Det brennende
tømmeret er som røde streker. Det
virker nesten som et tredimensjonalt

databilde. Men gnistregnet og tempe-
raturen forteller om en vond virkelig-
het. Ilden eter seg innover og ganske
snart velter spiret ned. Landemerket i
Vestre Gran er borte.
…
Etter noen timer dempes flammene
ned. Noe av kirkeutstyret hentes fra
sakristiet. Svidde messehagler og noen
bøker. En stol. Kirketjenere og pre-
ster samler det sammen i mørket. Folk
kommer nærmere. Vi hører kommen-
tarene: Tragisk! Vondt! Nå tar de
kjørka fra oss, det siste vi har att!
Sørgelig. Utrolig. Den må jo bygges
opp att!
…
Det blir tid for en kopp kaffe på Kroa
bortimot midnatt. Brannmannskap og
politi, ordfører Rigmor, flere folke-
valgte og kjørkeansatte, lokale og
riksdekkende media – alle så på bil-
dene fra festen som markerte Grymyr-
kjørkas første 100 år. 12. september
– sol, lys, glede, takk og  fest. Nå er

Av Jan Woie

alt nesten like svart som natten uten-
for.
…
Brannvesenet har vakt, og etterslok-
kingen varer til sola skinner over en
ny dag også i Vestre Gran. Folk i alle
aldre kommer og betrakter det som
nå er den nye virkeligheten. En kirke-
ruin med gapende dør og vindusåp-
ninger. Der ligger døpefonten forkul-
let under åpen himmel. Et samlings-
punkt er gått tapt. Ord veksles i
stillhet. Ord som formidler vemod og
smerte. Det vokser fram en bevisst-
het om at kirkerommet representerer
mye av det vi bærer med oss i våre
indre rom. Troens rom. Et sted å leg-
ge av det som er tungt å bære. Et sted
å få ta i mot.
…
Nå har vi gravd litt mer i restene. Men
det er ikke mye å finne. Bare små
klumper av metall igjen fra de klang-
fulle klokkene. Vi har en spennende
utfordring foran oss med å bygge ei
ny kjørke i Vestre Gran…

På søndagen etter brannen samlet
bygdefolket seg til gudstjeneste på
kirketomta. På et alter lå noen gam-
le, håndsmidde nagler formet som
et kristogram – Kristussymbolet.
Istedenfor ni klokkeslag ble det lagt
ni roser i kirkeruinene ved gudstje-
nesten slutt.

Den
vonde
kvelden
– Ja, det er hos Granaasen.

– Dette er Svein-Egil.
Det er brann i kjørka!

– Grymyrkjørka?

– Ja!

– Er det full overtenning?

– Ja!

– Takk for at du ringte,
jeg kommer! Fo
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Etter brannen

Kirkebladet for Gran og Brandbu – august 20036



Når  den nye kirken innvies, står 60
barn klare for å markere åpningen
med musikkforestillingen En Engel
i Guds Hus.

GRYMYR: 60 små og store barn har
i lang tid øvet på musikkforestillin-
gen En Engel i Guds Hus, om engelen
Ariella og hennes møte med jorden.
Forestillingen er et bestillingsverk,
skrevet av Eivind Skeie og Sigvald
Tveit.

– Vi i Grymyrgjengen Kor og Tea-
tergruppe har faktisk brukt en del
sanger av disse to ved tidligere anled-
ninger, forteller dirigent og instruk-
tør Kari Aftret.

Til forestillingen er det blitt satset
på profesjonelt kostymedesign.

– Vi har fått hjelp av designeren
Tina Solonen, som også ble brukt av
Fabu da de satte opp Aladdin og Fan-
get av Jotner, forteler Aftret.

Anne Johnsrud, mor til en av skue-
spillerne, har også hatt mye ansvar for
kostymedesignet. Etter at kostymene
var tegnet ferdig har foreldre hatt

En Engel i
Guds Hus

Av Bodil Vidnes-Kopperud

Velkommen, kirke!
Og alle hjerter gleder seg – barna inkludert. Selv
om noen av dem synes kirken ligner på en fly-
plass innvendig.

GRYMYR:  – Taket er liksom så rart og skrått,
sier Elisabeth.

– Og det er veldig viktig å ha en kirke i Gry-
myr, for da kan vi ha dåp og bryllup og begravel-
ser og sånn, sier Renate.

– Konfirmasjoner også. Broren min skal være
med i det første kullet nå i september, sier Elisa-
beth.

Ungene liker den nye kirken. De har vært der
inne i dag.

– Men kirken var litt rar da. For den lignet på
en flyplass, sier en av jentene.

– Ja, nikker en annen.
– Taket var jo så skrått og rart.
– Men den er veldig fin også, sier en tredje.
– Jaaaaaa, stemmer de andre i.
– Den er kjempe-kjempe-kjempefin!

dugnad på å sy kostymene ferdig.
– Kirkebygging engasjerer. Derfor

har alle sluttet tett opp om forestil-
lingen. Det at de unge tar del i åpnin-
gen av kirken er føles godt og riktig,
for det er jo de unge som er fremti-
den, avslutter Aftret.

Vestre Gran Blandede Kor skal også
delta i En Engel i Guds Hus.

DIRIGENTEN: Kari Aftret har ansvaret
for å gjøre de omlag 60 unge skuespillerne
og sangerne klare til premieren.

GJENGEN: Dette er ensemblet som skal fremføre En Engel i Guds Hus.

KILER I MAGEN: Snart står de på scenen for å ønske den nye
kirken velkommen.

Av Bodil Vidnes-Kopperud
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«En engel i Guds hus»«En engel i Guds hus»«En engel i Guds hus»«En engel i Guds hus»«En engel i Guds hus»
Med undertittelen «et kirkemusikalsk eventyr for
menighet og kor». Dette er et bestillingsverk til
innvielsen av kirka. Teksten er det Eivind Skeie som
står for og musikken er skrevet av Sigvald Tveit.
Fremføres av Grymyrgjengen kor og teatergruppe
og Vestre Gran blandede kor med orkester, men
trenger en menighet å skape eventyr sammen med!
Velkommen skal du være.

Spilles søndag 24/8 kl 1700, mandag 25/8 kl
1900 og tirsdag 26/8 kl 1900.
Du må skaffe deg billett for å komme inn– men
denne billetten er gratis.

Om billettreservasjon: se nederst på neste side.

«Messe i hjemløshetens tid»«Messe i hjemløshetens tid»«Messe i hjemløshetens tid»«Messe i hjemløshetens tid»«Messe i hjemløshetens tid»
Jacobmesse, messe for vandrere, nyskrevet 2003
av Erik Hillestad og Karoline Krüger.
Liturg og musikere fra miljøet i kulturkirken Jacob
(Oslo) - m.a. med Per Willy Aaserud fra Vestre
Gran.

Gudstjenesten finner du fram til onsdag 27/8 kl
2100. Her er det bare å møte opp.

Merk for øvrig at eldretreffet onsdag 27/8 er
flytta til kirka 1030-1330.

INNVIELSEN AV KIRKA PÅ GRYMYRINNVIELSEN AV KIRKA PÅ GRYMYRINNVIELSEN AV KIRKA PÅ GRYMYRINNVIELSEN AV KIRKA PÅ GRYMYRINNVIELSEN AV KIRKA PÅ GRYMYR
DETALJER OM KULTURPROGRAMMET SØNDAG 24. – SØNDAG 31. AUGUSTDETALJER OM KULTURPROGRAMMET SØNDAG 24. – SØNDAG 31. AUGUSTDETALJER OM KULTURPROGRAMMET SØNDAG 24. – SØNDAG 31. AUGUSTDETALJER OM KULTURPROGRAMMET SØNDAG 24. – SØNDAG 31. AUGUSTDETALJER OM KULTURPROGRAMMET SØNDAG 24. – SØNDAG 31. AUGUST

Simon Flem Devold / Tord GustavsenSimon Flem Devold / Tord GustavsenSimon Flem Devold / Tord GustavsenSimon Flem Devold / Tord GustavsenSimon Flem Devold / Tord Gustavsen
DuoDuoDuoDuoDuo
Et musikalsk generasjonsmøte i fri tilnærming til
salmer, folketoner og jazzlåter.
Simon Flem Devold vil mange kjenne fra
Aftenpostens lørdagsspalte «På skråss»; her får vi
møte klarinettisten Devold i samspill med pianisten
Tord Gustavsen, plateaktuell med egen trio (kanskje
mest kjent som bandet til Silje Nergaard .. )

Konserten går av stabelen torsdag 28/8 kl 2000.

Vi selger billetter på forhånd, og - om ikke alle
selges - ved døra: kr 100.
Om billettreservasjon: se nederst på neste side.

BygdekveldBygdekveldBygdekveldBygdekveldBygdekveld
En kveld med åpen snipp og mangfoldig
kulturprogram med

Vestre Gran blandede kor
Mannskoret KK
Beatrice Hermundstad, deklamasjon.
Gudbrand Hole leser egne dikt.
Per Kristian Fagereng, ord til dagen.
Håvard Gravdal, sang: Grieg-sanger og et lite
utvalg tekster tonesatt av A Kjeldaas.
Inger Greftegreff, fløyte: Musikk m.a. av F
Poulenc, G de Frumerie og G Fauré.
Gaute Øvrebotten, piano: Musikk for solopiano
av A Kjeldaas 1), akkompagnatør.

Dette skjer fredag 29/8 kl 1900.
Du må ha billett for å komme inn– men denne
billetten er gratis.
Om billettreservasjon: se nederst på neste side.

Obs! Det er ca. 100 ledige plasser utenom de som
er reservert for spesielt innbudte ved innvielses-
gudstjenesten 24/8 kl. 11.00. De som vil være med
på denne, må reservere plasser. Samme telefon-
nummer som ved billettbestilling – se nederst på
neste side.
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Bygget og byggeprosessen – åpent husBygget og byggeprosessen – åpent husBygget og byggeprosessen – åpent husBygget og byggeprosessen – åpent husBygget og byggeprosessen – åpent hus
Orientering om byggeprosessen og om bygget ved
Steffen Mørtvedt (leder av hovedkomiteen for
prosjektet) og Ragnar Kjørven (byggeleder).
Samlinga avsluttes med en liten orgelkonsert ved
Ivan Sarajishvili.

Vil du vite mer møter du opp lørdag 30/8 kl
1700. Her er det bare å møte opp.

«Som skrevet står»«Som skrevet står»«Som skrevet står»«Som skrevet står»«Som skrevet står»
En alvorlig lek med bibeltekster ved Svein Tindberg
(Tidligere forestillinger/bibelfremføringer:
«Markusevangeliet» og «Apostlenes gjerninger»)

Vi selger billetter på forhånd, og - om ikke alle
selges på forhånd - ved døra: kr 100.
Om billettreservasjon: se baksida.

Forestillinga spilles søndag 31/8 kl 1900.

Oversikt over kulturprogrammet
Dette er det som skjer i menighetsrådets regi uka etter innvielsesgudstjenesten 24/8 kl
1100. Programdetaljene finner du på sidene foran.

Søn 24/8 1700 «En engel i Guds hus» Billettreservasjon

Man 25/8 1900 «En engel i Guds hus» Billettreservasjon

Tir 26/8 1900 «En engel i Guds hus» Billettreservasjon

Ons 27/8 2100 «Messe i hjemløshetens tid»
Tor 28/8 2000 Simon Flem Devold / Tord Gustavsen Duo

Billettreservasjon (kr 100)
Fre 29/8 1900 BygdekveldBillettreservasjon

Lør 30/8 1700 Bygget og byggeprosessen
Søn 31/8 1900 «Som skrevet står» (Svein Tindberg)Billettreservasjon (kr 100)

Med forbehold om endringer.

Det vil bli lagt ut billetter på forhånd til alle arrangementene unntatt Jacobmessa og
lørdagsarrangementet. MERK: Vi har valgt å legge ut billetter også til flere av
gratisarrangementene pga begrenset plass. Usolgte billetter selges ved inngangen.

Dørene åpnes 1 time før programstart. Bestilte billetter må hentes og betales seinest ved
inngangen 30 minutter før arrangementet starter. Uavhentede billetter blir solgt etter denne
fristen.

Forhåndssalget av billetter starter 18/8. Bestilling hver dag mellom kl 1500 og kl 1800 via
telefon 61 33 90 2361 33 90 2361 33 90 2361 33 90 2361 33 90 23.
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Vi har plukket opp noen tanker fra
noen av de som har vært med i byg-
geprosessen underveis:

Steffen Mørtvedt, leder av plan og
byggekomiteen:
– Jeg tror alle har vært opptatt av å
finne en balanse mellom det å ta med
seg stemning og inntrykk fra den for-
rige kirken, samtidig som vi skulle
lage noe helt nytt som også skal tjene
nye ønsker og behov. Gjennom hele
prosessen, har vi også måttet balan-
sere mellom ønsker og behov, i for-
hold til den økonomiske rammen.
Samtidig har vi vært veldig bevisst på
at kirken skulle bli vakker og prak-
tisk, og at vi bygger noe som vil bli
stående som et midtpunkt i bygda.

Jeg har hatt gleden av å jobbe
sammen med mange utrolig dyktige
og spennende mennesker.

Jeg vil gjerne få takke for mange
kreative og konstruktive innspill, som

har vært helt uunnværlige for å få
prosessen i mål. Vi har hatt mange
diskusjoner underveis, både om store
linjer, og små detaljer, men hele tiden
med en sterk kompromissvilje, og en
forståelse for framdriften og helheten
som jeg er svært takknemlig for. Jeg
er også kjempefornøyd med den akti-
ve støtte og velvilje rundt hele pro-
sjektet fra bygda og alle involverte,
både i form av gaver, innsats og  hyg-
gelige ord.

Byggeleder for prosjektet Ragnar
Kjørven fra Byggrådgivning AS:
– Vi har forsøkt å få til et prosjekt
som har holdt seg til de vedtak som
er fattet av plan- og byggekomiteen.
Vi er godt fornøyd med at det har blitt
ei flott kirke som er ferdig i tide i for-
hold til de avtaler som er gjort. Dess-
uten er vi svært godt fornøyd med den
positive innstillingen og samarbeids-
viljen som er utvist av alle som har
vært involvert i prosjektet.

Miljøbyggs formann på byggeplas-
sen – Lars Skoglund:
– Det har vært et intenst arbeid siden
første spadetak i august/september. Vi
er godt fornøyd med arbeidet som er
gjort, og er stolte over produktet vi
overleverer. Det har vært mye moro
og mange utfordringer, men så lenge
du har med deg flinke fagarbeidere
som lytter til det du sier og følger pla-
nene som er lagt, er det ingen sak.

Håndverkerne Rune Paulsen og
Bård Hauger fra Miljøbygg:
– Byggingen har vært både utfordren-
de og spesiell. Dette bygget har flere
spesielle detaljer enn vanlig, så vi har
måttet håndtere problemstillinger vi
vanligvis ikke er borti. Den største
utfordringen har nok vært å støpe den
buede veggen, og klatring på det brat-
te taket i snøvær i vinter var ganske
spennende.

Når vi ser tilbake…

Er du glad i sang og musikk og vil bruke
de unike mulighetene som de flotte kir-
kene på Gran gir, både med hensyn til
stemning, sjeldent god akustikk og ikke
minst vaker estetisk ramme med histo-
riens suss over seg?

Da finnes det en god mulighet nå. Alle
med minimal rutine i korsang inviteres
til å delta i etablering av Gran vokal ok-

Til sangglade mennesker:

Gran vokal oktett / kammerkor
tett / kammerkor

Vi starter opp fra midten av oktober
(ca. 16.10.03), med ukentlige øvelser i
søsterkirkene. Repertoaret skal bestå av
både gammel og ny velklingende og ikke
altfor krevende kormusikk. Alt fra grego-
rianikk til moderne kirkemusikk.

Målet er å delta i årlige arrangemen-
ter i form av konserter, tidebønner

 musikkandakter, musikkgudstjenes-
ter osv. Berike høytider i kirkene med
både sang og deltagelse i liturgien. Det
finnes knapt andre steder som kan tilby
så ideelle muligheter til slik aktivitet,
som våre kirker (både nye og gamle) på
Gran gir, la oss derfor gripe sjansen!

Ta kontakt direkte med kantor i Gran
på tlf. 90872584 (eller meld deg til kir-
kekontoret: 61335205 i Ivans ferieperio-
den i September)

Av Jan Woie
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BJONEROA SOKN
Døpte i Sørum kirke:
Ramona Eidem Tala
Kristine Margrethe Aamot Urdshals
Gina Kristine Sollien

BRANDBU SOKN

Døpte i Nes kirke:
Vilde Thomassen Seigerud
Julie Persdatter Sangnæs

Vigde i Nes kirke:
Asgeir Løvbrøtte og Marit Haugen
Valter Olerud og Bodil Bakken

Jordfestede ved Nes kirke:
Margit Nilsen
Mary Sylvia Grimsrud

TINGELSTAD SOKN

Døpte i Moen kirke:
Lisa Sol Løvhaug Prestegård
Mia Granheim
Miriam Fraser Bjørk

Døpte i St. Petri kirke:
Marieke Jasmine Sunniva Robbestad

Døpte i Tingelstad kirke:
Bjørn Anders Kværn
Charlotte Skogstad

Vigde i Moen kirke:
Thomas Løvbrøtte og
Tone Nordheggen
Ole Molden og Hege Leithe

Vigde i St. Petri kirke:
Erik Molstad og Tone Barvik
Jon Halfred Tøfte og Ann Charlotte Skam-
melsrud

Vigde i Tingelstad kirke:
Gustav Bilden og
Toril Emilsen
Kjell Ivar Ørbæk og
Siw Heidi Rye
Tore Næss og
Ragnhild Marie Kjustad

Jordfestede ved Moen kirke:
Ole Malvin Bjørnerud
Gunnar Amundrud

Jordfestede ved Tingelstad kirke:
Kirsti Vidnes
Magne Bakken
Lise Andreassen
Kåre Olsen
Odd Lomsdalen

Slekters gang

Diakoni – hva er nå det? Ordet dia-
koni er gresk og betyr tjeneste.  Di-
akoni er kristen nestekjærlighet i
praksis.  Forskjell på forkynnelse og
diakoni er at forkynnelse er verbalt,
diakoni er handling.

Diakoniens grunnverdier er visdom,
mot, måtehold, rettferd, tro håp og
kjærlighet.  Store ord, og tilsynelaten-
de vanskelig i praksis.  Men å utøve
diakoni kan være alt fra å gi en som
er tørst et glass vann, til å være freds-
megler i store internasjonale konflik-
ter.

Vå menighet har som regel hatt en
Diakoniens dag i slutten av august,
men i år flytter vi den til helgen 27.
og 28. september.  Ja, i år blir det ikke
bare diakoniens dag, men dager i fler-
tall.  Og stedet, hva er mer naturlig
enn å benytte den nye flotte kirka vår
på Grymyr.  Der blir det stor diako-
nifest på lørdags kveld, og diakonien

Diakoniens dager – 27. og 28.
september

Av Eivind Sørum

vil stå i sentrum også under gudstje-
nesten på søndag, da er det også Høst-
takkefest.  Går alt etter planen vil
Petter Skauen fra Kirkens Nødhjelp
være sammen med oss både på lør-
dag og søndag.  Han har utøvet dia-
koni på alle plan, alt fra arbeidet blant
slummen i Guatemala til å være freds-
megler mellom de «store» og mekti-
ge diktatorene og geriljalederne.  Di-
akoni er ofte å arbeide i kontraster,
mellom fattige og rike, små og store,
i det skjulte og i det offentlige rom.
Petter Skauen var bl.a. en aktiv del-
tager da Rigoberta Menchu fikk sin
Nobels fredspris i 1992.  Musikalsk
har vi også et håp om at lørdagskvel-
den skal bli full av «kontraster», alt
fra feiende latinamerikanske rytmer
til kjente åndelige sanger og viser.

Vi i diakoniutvalget i Gran menig-
het tror at dette skal bli to spennende
og innholdsrike dager, og selv om det-
te er helgen da høstferien starter hå-
per vi at mange allerede nå noterer
seg datoene.

Døpte

Ål kirke:
Christian Meland
Vilde Olerud Martinsen
Tobias Kolkinn Nerland
Andrea Koller Hagen

Nikolaikirken:
Amalie Raknerud Holen
Vegar Aaserud
Lise Maria Pedersen
Jardar Elias Velsand-Myrdal
Lars Martin Haugtvedt
Martine Engen
Julie Bjørlien
Lars Holt
Oda Hval
Andrea Eidstuen

Grymyr:
Lisa Marie Schieldrop

Vigsler

Ål kirke:
Gunnar Håkon Bjørge og
Rungruedee Phongsai

Nikolaikirken:
Iver K Gamme og Gry Nordnes
Thor Erik Gjefsen og
Camilla Marthinsen

Mariakirken:
Hans Helmenbakken og
Hanne Furulund

Jordfestede

Gran kirkegård:
Magna Devold

Ål kirkegård:
Paul Hofsmarken
Jenny Bredesen
Peder Skogheim
Hanna Berget
Lilli Hjørnevik

Grymyr kirkegård:
Arne Steen
Torger Foss

Gran Brandbu

Slekters gang
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De få metrene fra Gravdal-huset til
Grymyr kirke kan telles. Hvor man-
ge ganger Liv og Martin har gått inn
og ut av kirkedørene i «gamlekjør-
ka» er det derimot ingen som har
telling på. Nå gleder de seg over det
nye hvite kirkebygget som snart kan
tas i bruk.

– Jeg var innom og tittet seinest i dag,
og det er blitt et vakkert hus, mener
Martin Gravdal og tar imot i eget hus
litt lengre ned i veien. Mange har gjort
mye for menighetsarbeidet i Vestre
Gran. Ekteparet Gravdal har vært
sentrale i generasjoner – helt siden de
kjørte flyttelasset forbi Grymyr kirke
i 1954 for å etablere rekreasjonshjem-
met Skarsjø.

– Alle i menigheten var positive og
inkluderende. Det er stort å bli tatt så
varmt imot, forteller de.

Ivrige menighetsarbeidere
Så brettet de opp ermene og satte i
gang. Samme høst startet Liv barne-
misjonen Zumakikaja som hun skul-
le komme til å lede gjennom 34 år.
Parallelt drev Martin i mange år gutte-
foreningen Lysir. I 1955 inviterte Liv
til søndagsskole. Etter to år, da eld-
stemann var født og nummer to var
underveis, tok Martin over og fort-
satte som søndagsskolelærer I 25 år.
Og som ikke det er nok: I 1974 var
de med å starte opp igjen kirkeforen-
ingen i Vestre Gran, og de siste tret-
ten årene har Liv tatt på seg lederver-
vet i misjonsforeningen.

– Vi har alltid hatt mange gode
medhjelpere. Hadde ikke folk vært så
positive, så hadde det heller ikke nyt-
tet for oss å gjøre en innsats, under-
streker Martin.

I 1955 ble diakonutdannede Mar-
tin tilbudt stillingene som klokker.
Dermed ble også kirken et kjært ar-
beidssted.

– En klokker skal være prestens
støttespiller. Lede sangen, gjøre tjenes-
ter, legge til rette for prestens arbeid

og delta i bønnefelleskap. Særlig det
siste gir et sterkt fellesskap mellom
klokker og prest. Jeg har hatt et nært
og godt forhold til alle prester jeg har
arbeidet med, forteller Martin som
etter at han gikk av med pensjon har
fortsatt som tekstleser.

Et sted for følelser
Og det var i Grymyr kirke Liv og
Martin ble viet 3. juli 1954. Der har
de døpt egne barn og sett datteren Elin
gifte seg. En stor dag var det også da
eldstemann Morten ble viet til prest i
barndomskirken i 1983. Kirken er et
sted for sterke følelser. Derfor blir det
ekstra vondt når en slik bygning øde-
legges.

– Vi var i Trøndelag og hadde en
hyggelig kveld sammen med Martins
familie da vi fikk beskjed om kirke-
brannen. Den natta gråt jeg, sier Liv.

I kirken hadde de ikke bare lagt
igjen mange minner. Der lå også al-
terduken som Martin hadde brodert
og de flott brudestolene som Liv og
resten av kirkeforeningen hadde
strevd med å få i stand.

– Grymyr kirke hadde blitt så flott
og ferdig. Nytt gulv, ny løper og ny-
restaurert orgel. Vi grudde oss fryk-
telig til å komme hjem å se ruinene
av alt det vi hadde vært så glad i, for-
teller Liv og Martin.

– Hva var det beste med «gamle-
kjørka»?

– Det åpne vakre kirkerommet. Jeg
kan fortsatt se for meg hver detalj, sier

Liv.
– Ja, det ga en helt spesiell nærhet

mellom prest og menighet. Og akus-
tikken var veldig god både for sang,
tale og musikk, supplerer Martin.

Innsats for det nye
Da en ny kirke skulle planlegges, la
Martin og Liv bort vemod over det
gamle til fordel for et solid engasje-
ment for noe nytt. Martin har vært
med i plankomiteen og utstyrskomi-
teen, mens Liv sitter i kirkens interi-
ørkomité.

– Vi skal ha ei brukskirke, var det
første jeg tenkte. Ei kirke med prak-
tiske løsninger som åpner for menig-
hetsarbeid og foreningsmøter, med et
funksjonelt kjøkken og et stille rom.
Ei kirke som skal være åpen og til-
gjengelig for menigmann. Og det har
vi virkelig fått, understreker Martin.

Ikke alle var enig med ham. Man-
ge ønsket seg en kopi av den gamle
hvite trekirken.

– Men meningene endret seg. Nå
tror jeg de aller fleste er veldig stolt
av den nye kirken, og det er artig å
høre så mange skryte av hvor pen den
er.

Ekteparet Gravdal synes det har
vært veldig givende å kunne være med
å bygge opp igjen ei ny hvit kirke for
bygda. Nå ser de fram til åpningen
24. august.

– Jeg sitter med tre innbydelser fra
forskjellige hold, så det skal nok bli
ei råd med å komme dit, ler Liv.

Av Marit Kleppe Egge

– Den nye kir-
ken er et vak-
kert hus!

Bolig til organist
Kantor i Gran, Ivan trenger en ny bolig fra slutten av oktober i år. Det hadde vært
fint å få noe nær Søsterkirkene på Granavollen, eller Gran sentrum til rimelig
pris. Ivan er enslig, røyker ikke og  bråker heller ikke noe særlig. De som har tips,
kan melde enten direkte til organisten på tlf. 90872584/61339276 eller til kirke-
kontoret: 61335205
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Vannrett
1. Sted på Hadeland

 6. Får vi når vi leg-
ger sammen tall

7. Forkortelse for
elektrisitet

 8. Ble drept av David
12. Aula
13. Lett regn
15. Blir brukt når vi

har brukket noe
16. Kan vi gjøre på vannet
17. Nynorsk pronomen
18. Svulmer
19. Varm drikk

Løser du kryssordet?
Loddrett
1. Berit Svensen
2. Kornslag
3. Bibelnavn,

profet
4. Veldig godt
5. Vende om til

neste side
9. Produserer

10. Veske
11. Oksen ÷ n
14. Bør vi få når

vi har gjort
noe bra

Løsning nr. 3 juni 2003

Klipp ut kryssordet, send inn løsningen og bli med i trekningen av bokpremier!

Løsningen sendes til Knut Sørensen, Bleikenveien 64, 2760 Brandbu,
innen 15. september 2003

Kryssord nr. 4 – 2003

Navn: Alder:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

GRYMYR:  Noen av dem solgte vafler på
torget i Gran for å samle penger til byg-
gingen av den nye kirken. Noen av dem
husker varmen og sprakingen fra flam-
mene og lyden av taksten som falt når
taket ga etter. Og alle husker de tegnin-
gene som alle elevene på Grymyr skole
laget etter brannen; de som hadde sett
brannen tegnet kirken i lys lue, de som
ikke hadde vært vitne til det tegnet kir-
ken som de husket den.

– Vi skulle egentlig sunget i kirken rett
etter at den brant. Vi endte opp med å
synge i gymsalen her på skolen i stedet,
sier Christine Gautvedt.

– Gymsalen har på en måte blitt vår
erstatningskirke her på Grymyr i årene
etter brannen, supplerer Linda Karlsen.

– Det rare var at de hadde fått berget
noen gjenstander fra den gamle kirken,
og de satte de frem i gymsalen. Jeg hus-
ker det føltes rart å se de tingene vi for-
bandt med kirken der inne i skolebygget,
minnes jentene.

– Nå tror jeg de samme gjenstandene
vil bli satt i den nye kirken, til minne om
den gamle, sier Ida Karine Helmen.

Jentene er svært fornøyd med den nye
kirken.

Viktig med kirke
GLEDER SEG: - Vi synes det blir godt å få kirken innviet, mener f.v. Ida Karine Helmen, Christine Gautvedt, Linda Karlsen og Signe Lise Kaarud.

Den nye kirken blir et viktig sam-
lingssted for hele lokalmiljøet. Det
er disse ungjentene sikre på. Og de
gleder seg til å kunne konfirmere
seg der.

Av Bodil Vidnes-Kopperud

– Jeg synes det er fint at de har laget
en helt ny kirke, i stedet for å kopiere den
gamle, sier Linda.

De andre nikker enig.
– Vi tror den nye kirken blir mye mer

enn bare en kirke, forteller de.
– Blant annet er det et stort kjøkken

der, sier Signe Lise Kaarud.
– Vi tror at den vil bli et samlingssted

for hele grenda.
– Og så er den nye kirken laget av stein.

Det er jo ganske lurt. Da risikerer vi jo
ikke å oppleve samme katastrofe igjen,
avslutter jentene.

Vinnere av kryssordet i nummer 3 ble:

Julianne Johannesen,
10år, Jaren

Pernille Grimsrud
8år, Brandbu

Vi gratulerer vinnerne – premie kommer
fra Kirkekontoret.



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

Storgt. 36,
Postboks 207,
2711 Gran

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 97 50 – 61 33 97 55

Postboks 28, 2712 Brandbu
Tlf. 61 33 70 26

3522 Bjoneroa
Tlf. 61 33 81 05 / 91 11 05 07

El. Installasjon
Postboks 103 – 2760 Brandbu

Telefon 61 33 68 80

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 43 87

Postboks 250, 2718 Brandbu
Tlf. 61 33 43 71 – 61 33 48 60

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 44 13 2760 Brandbu – 61 33 49 70

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 57 60

Tlf. 61 33 43 27

2770 Jaren – Tlf. 61 32 80 10

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 42 70

Telefon: 61 32 96 88
Telefax: 61 33 20 80

ALMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf. 61 33 42 00

2750 Gran – Tlf. 61 33 08 20

Brandbu Fysikalske Institutt

BJONEROA MØLLE

2750 Gran
Tlf. 61 33 05 78
www.fotograf-andvord.no

Orgel/klaver undervisning
Det finnes muligheter for å få privatundervisning i orgel/klaverspill med
kantoren i Gran. Vi har flere gode instrumenter til disposisjon. Interes-
serte kan ta kontakt direkte med Ivan på tlf. 90872584/61339276 eller
gi beskjed til kirkekontoret i kantorens  ferieperiode (September 2003).
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Har du behov for hjelp?
Ønsker du å være frivillig?
Kontakt oss!
Orhagen aktivitetshus Hver dag kl. 08.00–15.30
tlf.: 61 33 59 59
www.frivillig-gran.no

Småjobbsentralen

•  formidler lønnet hjelp
•  til mindre arbeidsoppdrag

Orhagen aktivitetshus
Hver mandag kl.10–14
Tlf.: 61 33 59 59

konfirmantarbeid og konserter. Det var
litt ulikt syn på plassering av orgelet og
døpefonten. Et viktig moment for plan-
komiteen ble å sørge for at kirkerom-
met gir en følelse av nærhet og felles-
skap enten det er mange eller få til ste-
de.

Kirken tar form

Etter runder med planforslag fra ulike
arkitektfirmaer ble forslaget til Madsø-
Lund-Sveen Sivilarkitekter valgt. Slik
presenterte arkitektene selv tankene om
byggets form:

«Inntil vår tid har det ikke vært van-
skelig å peke ut kirken på stedet. Kir-
kene lignet på hverandre og hadde ty-
piske trekk som man ikke fant i andre
bygg. Hovedform og detaljer var sym-
boler for religiøst innhold på en måte
som var enkelt å fatte. … Et kirkebygg
som bryter med de fleste tradisjons-
bundne symbolene vil derfor lett virke
fremmed…

Vi har ønsket å gi selve kirkerommet

en høyreist saltaksform. Til vanlige
gudstjenester vil kirken være et tilnær-
met kvadratisk rom med galleri i for-
lengelsen av saltaket. På festgudstjenes-
ter åpnes veggene mellom kirkestuen og
kirkerom og danner et samlet rom…

De nødvendige birom samles innen-
for en buet murvegg mot sør. Korets
fondvegg danner en fortsettelse av buen
og binder sammen de tre hovedelemen-
tene i komposisjonen: saltaksformen,
tårnet og den buede tilleggsformen…

Kirketomten er omkranset av skog
og veien ned mot Randsfjorden. Vi har
endret noe på veiføringen slik at den

tegner en bue rundt kirketomta. Kir-
kens buede mur gjentar veiens kurve.»

Så går det slag i slag

Torsdag 29. august 2002 tok menig-
hetsrådsleder Elin Øvrebotten sammen
med 5.klassingen Steffen Skaarud det
første gravemaskintaket på kirketom-
ta. Søndag 28. oktober 2002 ble grunn-
steinen til kirken lagt ned av biskop Ro-
semarie Köhn. I januar 2003 ble to nye
kirkeklokker fra Nauen klokkestøperi
heist på plass i det nye klokketårnet,
og ca. 14 dager seinere var taket på kir-
ka på plass.

Ut over våren var det
mange som tok turen ned-
om kirka for å «kikke inn».
Oppfatningen som bredte
seg var at dette blir fint!
«Det er lett å se at det er ei
kjørke som står der.» «Hu
virker så lys og fin inni.»
«Jeg liker så godt den fine
buen». Alle hadde en me-
ning om den nye Grymyr-
kjørka.

Siste innspurten ble gjort
før sommeren og mandag
16. juni ble den nye Gry-
myrkjørka offisielt overle-
vert fra entreprenør og
håndverkere til menighets-
råd og bygdas befolkning.
Nå er det bare innvielsen
som står igjen.

Plankomiteen har arbeidet siden januar 2000 med den nye kirken på Grymyr

Fortsetter fra side 3
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Gudstjenester i Gran Prestegjeld Gudstjenester i Brandbu Prestegjeld

Returadresse:
Kirkebladet
Rådhuset
2770 Jaren
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24/8 - 11. søn. e. pinse
Grymyr 11.00 Vigslingsgudstjeneste. Biskopen, prester

og diakon.

27/8 - Onsdag
Grymyr 21.00 Jakobsmesse.

31/8 - 12. søn. e. pinse
Nikolai 11.00 Gudstjeneste med presentasjon av årets

konfirmanter. Braadlie.
Ofr: Konfirmantarbeidet

7/9 - 13. søn. e. pinse
Grymyr 11.00 Konfirmasjon. Braadlie.

Ofr: Barne- og ungdomsarbeidet
Ål kirke 11.00 Familiemesse.  Granaasen. Høsttakkefest

og utdeling av Bibler til 5. klasse.
Ofr: Sanitetsforeningen.

14/9 - 14. søn. e. pinse
Nikolai 11.00 Familiemesse. Braadlie. Høstakkefest og

utdeling av Bibler til 5. klasse.
Ofr: Strømmestiftelsen.

21/9 - 15. søn. e. pinse
Grymyr 11.00 Gudstjeneste med presentasjon av årets

konfirmanter. Braadlie. Utdeling av Bibler
til 5. klasse. Ofr: Konfirmantarbeidet.

Ål 11.00 Gudstjeneste med presentasjon av årets
konfirmanter. Kanehl.
Ofr: Konfirmantarbeidet.

28/9 - 16. søn. e. pinse
Grymyr 11.00 Høymesse. Braadlie/Sørum. Diakoniens

dag. Høsttakkefest. Ofr: Diakonfondet.

5/10 -17. søn. e. pinse
Nikolai 11.00 Høymesse. Granaasen. 50-års konfirman-

ter. Ofr: Kirkens SOS.
Ål 19.00 Sangkveld. Granaasen.

12/10 - 18. søn. e. pinse
Grymyr 11.00 Høymesse. Braadlie. Ofr: NMS.

19/10 - 19. søn. e. pinse
Ål 11.00 Høymesse. Granaasen. Ofr: TV-aksjonen

26/10 - Bots- og bededag
Nikolai 11.00 Bots- og bededagsgudstjeneste. Braadlie.

24.august – 11.s.e.pinse Luk 19,41-48 Jer 18,1-10; Rom 9,1-5 og
10,1-4
Nes 18.00 Kveldsmesse. Haukeli. Ofr.Dåpsoppl.

31.august – 12.s.e.epinse Luk 18,9-14 Jes 2,12-17; Rom 3,21-26
Moen 11.00 Høymesse. Sveistrup.

50 års konf. Ofr.Men.arb

7.september – 13.s.e.pinse Jes 29,17-19 2 Kor 3,4-6; Mark 7,31-
37
Tingelstad 11.00 Høymesse. Sveistrup.

Konfirmantpresentasjon. Ofr.NKSS
Sørum 17.00 Høymesse. Haukeli.. Ofr. Frelsesarm.

14.september – 14.s.e.pinse Luk 10,25-37 3 Mos 19,16-18; 1
Joh 4,7-10
Moen 11.00. Høymesse. Sveistrup.

Konfirmantpresentasjon. Ofr.NKSS

21.september – 15.s.e.pinse Luk 17,11-19 Sal 146; 1 Tess 5,15-
24
Nes 11.00 Høymesse. Haukeli.

50-årskonfirmanter. Ofr.Nes kirke

28.september – 16.s.e.pinse Matt 6,24-34 1 Kong 17,8-16; Gal
5,25-6,5
Sørum 11.00 Sanggudstj. Haukeli. Ofr. Menighetsarb.

5.oktober – 17s.e.pinse Joh 11,17-27.37-44 Hos 6,1-3; 2 Tim
1,9-12a
Tingelstad 11.00 Høymesse. Sveistrup. 50-årskonfirmanter.

Ofr. menighetsarb.

12.oktober – 18.s.e.pinse
Nes 11.00 Høsttakkefest. Haukeli. Konfirmantpresen-

tasjon. Bibel til 5.klasse. Ofr.NMS Mali
Moen 11.00 Høsttakkefest. Sveistrup. Bibel til 5.klasse.

Ofr. IKO

19.oktober – 19.s.e.pinse
Tingelstad 11.00 Høsttakkefest. Bibel 5.klasse. Sveistrup.

Ofring TVaksjonen-Redd Barna
Sørum 11.00 Høsttakkefest. Haukeli. Bibel 5.klasse.

Konfirmantpresentasjon.
Ofring Kirkens Nødhjelp

26.oktober – Bots- og bededag Jes 59,1-4.8-9 Gal 5,16-24; Matt
3,7-12
Moen 11.00 Bededagsmesse Vikar.

Ofring Kirkens.Bymisjon


