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Hvem er størst i Guds rike? Hvem 
skal sitte øverst ved Herrens bord? 
Vi kjenner disse og liknende spørsmål 
fra bibelhistorien.

Overskriften er hentet fra Nils-Tore 
Andersens glitrende kåseri under fes-
ten i Nes Kirkestue for frivillige med-
arbeidere 11. mars i år. Andersen er 
generalsekretær i Misjonsalliansen.

At vi alle er tenner i Guds tanngard, 
er en god illustrasjon av det som var 
tanken bak festen, et på alle måter ros-
verdig tiltak. Andersen understreket 
at alle tennene er viktige – ikke bare 
de som står foran og viser seg fram, 
men også de bortgjemte tenner bak i 
munnen. Det er samspillet mellom alle 
tennene – hullete eller hele, stygge el-
ler pene – som teller for et samlet re-
sultat.

Gjennom tidene har forholdet mel-
lom sjefer og undersåtter, mellom lede-
re og medarbeidere endret seg sterkt. I 
tidligere tider eksisterte ofte en servil 
underordning under autoriteter. I vår 
tid blir ledere ikke sjelden utsatt for 
mediaforfølgelse, gjerne latterliggjort. 
Ledere trenger vi, men de må huske at 

«Vi er alle tenner i 
vår Herres tanngard»

de skal lede etter å 
ha lyttet, ikke her-
ske. Primus inter 
pares – den første 
blant likemenn – er et brukbart prin-
sipp for en leder.

Tilbake til Andersens bilde. Det er 
viktig at alle tennene får puss og stell 
for å kunne trives, både store og små, 
synlige og usynlige. Medarbeiderfes-
ten var et kjempefint virkemiddel i så 
måte. Suppe, kaker og musikk produ-
sert av staben – supert! Og vi frivil-
lige ble omsorgsfullt servert og betjent 
av diverse ledere. Det må være i Jesu 
ånd.

La meg avslutte med ti kjennetegn 
på Jesu lederstil, hentet fra et foredrag 
av Bjørn Are Davidsen:
• Autoritet og myndighet
• Trygghet og åpenhet
• Omsorg og nåde
• Ansvarlighet, samsvar mellom ord 

og handling
• Delegering
• Likebehandling, var selv en del av 

gruppen
• Tydelig moral
• Bevissthet om disponering av tid
• Oppfølging av disiplene
• Personlig veiledning 

Tekst: Hans Westhagen

■ VEIKIRKEN ER ÅPEN:
Tirsdag – fredag kl. 11.00 – 16.00
Lørdag kl. 12.00 – 16.00
Søndag kl. 12.00 – 16.00
Guiding: tirsdag – fredag kl. 14.00
Billetter kr. 30,00
Kaffesalg  og informasjon i Kommune-
huset

■ UTSTILLINGER:
Kommunehuset:
Hadeland Husflidslag, 17. juni – 15. 
august
«Du store verden.»

Kirkestallene:
Veikirken , 13. juni – 29. august
«To kirker og ett tårn.»

■ PRESTEGÅRDSHAGEN:
Prestegårdshagen er en 7 mål stor hage 
som tidligere lå under Gran Prestegård.
Den er antagelig anlagt på slutten av 
1700-
tallet og er nå under restaurering.  I 
hagen er et privat gravsted.  Hagen 
eies av Gran kommune og er åpen for 
almenheten.

■ VOLLVANGEN:
På Vollvangen er det reist to bautaer.  
En til minne om Gregers Granavoldens 
motstandskamp mot svenskene og Kong 
Karl den 12. i 1716 og krigsminnesmerket 
«Mor og sønn» av Staale Kyllingstad.
Syd på vangen ligger det eldste Kommu-
nehuset i bygda hvor også skolen holdt 
til, og hvor Gran Sparebank startet sin 
virksomhet her i 1857.

Se mer om veikirken på side 10–11
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Ved Søsterkirkene finner en denne litt 
spesielle gravsteinen. Det er minne et-
ter blant annet en 1800-tallsordfører i 
Gran, Amund L. Gulden.

Av yrke var Amund L. Gulden gard-
bruker på Gulden i Ål. Han var ordfø-
rer i Gran i to perioder, 1855-1861, og 
1863-1867, og ellers en mye brukt kar 
i bygda i forskjellige sammenhenger. 

En del av kontorutstyret hans har i 
en årrekke vært utstilt i Grinakersbyg-
ningen på Hadeland Folkemuseum.

En ord førergrav 
ved Søsterkirkene

«Kjørkegardslangs i 
præstegjelda» del 20
av Harald Hvattum

Gudsbildet vårt

Hvilket gudsbilde har du?  
Hvordan ser du for deg Gud?  
Hva slags vesen er han? 

Gudsbildet vårt er viktig. Det danner bak-
teppe for hele vår tro og vår livsoppfatning. 
Er du engstelig for Gud eller føler du deg 
trygg når du tenker på Gud? 

Det virker kanskje rart, men jeg har 
min beste beskrivelse av gudsbilde fra Det 
gamle testamentet. Det finnes mange ulike 
beskrivelser av gud i den delen av Bibelen 
og alt er ikke bare lystig lesning. 

Vi finner en helt sentral beskrivelse 
av Gud i 4. Mosebok 6.24 – (lett å huske 
- 4 ganger 6 = 24). I en avgjørende tid for 
Israel fikk Aron beskjed av Moses om å 
overbringe en hilsen som skulle romme alt 
det vesentligste i gudstroen - det innerste, 
det som israelsfolket skulle se som det 
viktigste ved Gud. Og denne hilsenen ble 
den Aronittiske velsignelsen som du har 
hørt mange ganger som avslutning på alle 
gudstjenester, vielser og begravelser:

Andakt av Jan Woie

Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være 
deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

Hva slags gudsbilde er det som møter oss 
her?  Det er et bilde av en gud som stiller til 
rådighet for oss alt han selv er i besittelse 
av og som vi trenger. I denne velsignelsen 
er det tre gaver Gud ønsker å minne oss på, 
og som vi har muligheten for å ta i mot:

Herren velsigne deg og bevare deg. 
Han vil gi oss sin omsorg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være 
deg nådig. 
Han vil gi oss sin nåde. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
Han vil gi oss sin fred. 

Dette gudsbildet er det som skal ligge som 
et bakteppe for vår tro. Det er inn i denne 
sammenhengen vi skal se vårt forhold til 
Gud. En far som er glad i sine barn, og bare 
vil dem det beste. God sommer i varmen 
av Guds velsignelse!

Hadeland/Amerikansk
konsert i Mariakirken 
30. juni kl 20.00.

I fjor sommer fikk Kontaktforum Ha-
deland- Amerika henvendelse fra Tom 
Granum, organist i en stor menighet i 
byen Athens i Georgia, USA. Tom spurte 
om hjelp til å finne eventuelle slektninger 
på Hadeland, og om Kontaktforumet 
kunne prøve å finne en Arne Lynne, sønn 
av Gunhild og Iver A. Lynne (Iver Ameri-
kaner) som han hadde hatt kontakt med 
for over 20 år siden. 

Tom Granum hadde lest på Internett 
at det var blitt nytt orgel i Mariakirken, 
og ville sette stor pris på om han og 
familien kunne få bidra med musikk ved 
en konsert i sommer. Hans kone, Doris, 
og døtrene Meg og Mary Winn er alle 
sang og musikkutdannet og vil delta ved 
konserten. I tillegg vil Mannskoret K.K. 
ha en avdeling. 

Toms bestefar, Lars Iversen Granum, 
utvandret fra Gran 11 april 1902, 21 år 
gammel. Lars var eneste barn av Iver 
Larsen Granum og Siri Guttormsdtr. 
Røisum. Iver var sønn av Lars Andersen, 
skoleholder i Gran, og Marthe Chris-
tensdtr. Denne Lars Andersen var gift 1. 
gang 1850 med Birthe Gudbrandsdtr., 
de bodde på en husmannsplass under 
Gamkinn, rett på sørsida av Buhamme-
ren, og her fikk de to barn, Anders, f. 1851 
og Karen Maria, f. 1854. Birthe døde og 
Lars som satt igjen alene med barna, ble i 
1856 gift med Marthe, og sammen flyttet 
familien til Vindorumseiet, til en plass 
som heter Haugerud. Her ble 7 barn født,  
hvorav to sønner,  Hans, f. 1861 og Jens, 
f. 1865, utvandret til Amerika. De andre 
var Christen, f. 1856, Peder, f. 1863, han 
tok Linnerud som etternavn, Dorthea, 

Fortsetter på side 15
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– Vår utfordring nå blir å tenke miljø 
og ressursforvalting når vi skal gå i 
gang med å rydde i uthus, kjeller og 
loft. I stedet for å kaste mye vi ikke har 
bruk for, burde vi gi det til «Ny start 
i Øst». Da tar vi mye bedre vare på 
ressursene samtidig som vi blir med 
på å gjøre livet lettere og bedre for 
andre som trenger det.

Åpning av gjenbruksbutikken «Ting 
og Tøy» er planlagt til begynnelsen av 
juni. Butikken blir den tiende i rekken, 
som drives av den tverrkirkelige stif-
telsen «Ny Start i Øst» (tidligere Est-
landskomiteen), hvor en stor gruppe 
mennesker i vårt distrikt er engasjert. 
Åpningen vil bli nærmere kunngjort 
ved oppslag på Jarlund, gamle COOP 
på Jaren, der blant annet Røysumtu-
net har hatt verksted i første etasje. 

Hensikten med prosjektet er å drive 
humanitært og evangeliserende arbeid 
i Øst-Europa med hovedvekt på lan-
dene i det tidligere Sovjetunionen. Det 
samles inn brukt tøy som er helt og 
rent. Omtrent 10 % selges i butikken 
for å finansiere virksomheten. Resten 
pakkes og sendes som hjelpesendinger.

Det blir opplyst at også andre ting 
er aktuelle: Plenklippere, pyntegjen-
stander, sportsutstyr, verktøy, sko, 
møbler, musikkinstrumenter, sykler og 
mye mer. Det er viktig å understreke at 
alt må være i orden og rengjort. De sier 
heller ikke nei til kunst og antikviteter.

«Nøysomhet med Gudsfrykt» heter 
et godt gammelt ordtak. Her prøver de 
å gjenopplive dette på en ny og spen-
nende måte. Det er ingen skam å kjøpe 
brukt, og en får anledning til å skape 
sin egen klesstil. Når vi kjøper brukt, 
er vi ofte heldig å få tak i noe ingen an-
dre har. Samtidig som du hjelper andre 
viser du miljøbevissthet.

Alle de 150 frivillige medarbei-
derne som hjelper til i butikken, eller 
med opplastning, i denne tverrkirke-
lige stiftelsen, arbeider uten lønn. Det 
er bare tre som står på lønningslista 
i deltidsstilling ved administrasjon. 
Revisjon og regnskaper blir ivaretatt 
av regnskapskontor. Når det ikke blir 
utbetalt lønn til butikkpersonalet, blir 
overskuddet betydelig og nok til å 
drive hjelpearbeid i åtte land. Det er 
stadig behov for utvidelse.

Over 90 % av varene blir sendt som 
hjelpesendinger. Tre semitrailere rul-
ler ut fra Gjøvik hver måned. En slik 
svær lastebil kan få med seg omtrent 
50 000 klesplagg. Dette blir fordelt til 
hjelpeorganisasjoner i åtte forskjellige 
land og gitt til dem som trenger det 
aller mest. Omtrent 600 meter med 
vogntog, semitrailere og busser, ble i 
fjor sendt ut fra Gjøvik.

Det blir også anledning til å kjøpe 
nye varer på Jarlund. Disse varene er 
importert fra familiebedrifter i Øst-
Europa. De prøver å hjelpe dem slik at 
også de kan få mat på bordet. Hjelp til 
sjølhjelp er her et viktig stikkord.

Endelig kommer Gjenbruksbutikk på Jaren!

Gjennom de lokale medarbeiderne 
kan «Ting og Tøy» tilby noe hjelp 
med å hente ting fra dødsbo i forbin-
delse med rydding.

Så har vi lesere fått muligheten til 
å engasjere oss i et arbeid som virke-
lig synes og som gir resultater. Alle, 
små og store, unge og eldre, kan delta 
i dette viktige arbeidet. Vi utfordrer 
derfor nå lesere av Kirkebladet til å 
gjøre akkurat dette. Det vil være an-
ledning til å ringe Jarlund (61 32 99 
44) for spørsmål.

Vel møtt på Jarlund!!
Knut Sørensen

I juni åpner gjenbruksbutikken «Ting og Tøy» på Jarlund

Mange frivillige er angasjert i prosjektet
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Palmesøndag, 4.april, var det feiring 
med marsipankake og mange gode 
ord etter gudstjenesten i Kjørkestua 
i Moen. Mjønvald Misjonsforening 
feiret 125-årsjubileum – en ikke uan-
selig alder! 

Marit Tingelstad presenterte historien 
for oss fra den spede begynnelse fram 
til i dag, blant annet ved å sende rundt 
gamle protokoll- og regnskapsbøker 
som vi fikk bla i. Lite gir bedre inn-
sikt i historien enn å se på slike bøker. 
Viljen til å gi, både av tid, krefter og 
penger var stor. Men også i dag er hel-
digvis den viljen tilstede. Nåværende 
leder, Anny Steinnes, har stått trofast 
på i 19 år! Hun tok over etter sokne-
prest Sigurd Myhra som ble formann 
da han kom til Tingelstad som pensjo-

8. mai var årets områdestevne for 
Det norske misjonsselskap lagt til 
Brandbu. Stedet var kommunehu-
set på Tingelstad, og hit samlet det 
seg en fin flokk med misjonsvenner 
denne fine mai-dagen! Lokalet var da 
også pyntet med vakre vårblomster.

Under åpningsdelen var det andakt 
ved Unni Sveistrup. ”Frihet” var temaet 
hun snakket om, det var jo også på selve 
frigjøringsdagen! Etterpå fulgte vanlige 
årsmøtesaker. Hjørdis Øye har vært leder 
for områdeutvalget i 6 år nå, og hadde 
ikke anledning til å bli valgt på nytt. Hun 
ble takket for fin innsats, og fikk da også 
blomster senere på kvelden. Ny represen-
tant til områdeutvalget ble Ingunn Lekang 
Sørensen.

Etter årsmøtet fikk vi servert nydelig 
lapskaus. 

Misjonsfesten ble en skikkelig fest! Den 
startet med fin musikk fra Knut Sørensens 
baryton. Så fulgte helt andre toner, med 
dertil hørende dans!  En gruppe av noen av 
våre nye landsmenn danset for oss, i sine 
flotte kurdiske drakter! Tre hele familier 
deltok, fra de aller minste til foreldrene, og 
jammen fikk de også dratt med noen av oss 
andre i dansen! Dette var et friskt innslag!

Nåværende leder i Mjønvald Misjonsforening, 
Anny Steinnes, fikk stor takk for sitt engasje-
ment som leder gjennom de siste 19 årene.

125 år: Mjønvald 
misjonsforening 

nist i 1973. Hans høyre hånd var kas-
serer Marta Antonsen, en krumtapp i 
å selge lodd og få inn penger. Ingeborg 
Stastad,  Maren Vamstad og Marta 
Prestkværn  har også vært ledere i for-
eningen. Utover disse, har det enkelte 
foreningsmedlem betydd mye, ikke 
minst kasserere som har gjort en stor, 
frivillig innsats. 

Vi som fikk være med på den åpne 
feiringen av 125-årsjubileet, takker for 
den flotte festen og for trofast arbeide 
gjennom mange år!

Tekst: Ruth Kari Sørumshagen

Misjonsforeningen består i dag av, fra venstre: Anny Steinnes, Rakel Ekeberg, Marit Svendsen, 
Vesla Andersen, Gunvor Stastad, Margrethe Hoff og Marit Tingelstad.

NMS: Områdestevne for Hadeland og Land

Det var mer besøk. Eli Schie har vært 
misjonær på Madagaskar, og hun hadde 
mange flotte bilder derfra. Hennes tema 
var ”En annerledes verden”. Livet på Mada-
gaskar er helt annerledes enn her i Norge, 
men vi har også noe å lære av gasserne 
som bor der!

Marit Bøje fra regionen avsluttet, og 
hun understreket nettopp dette faktum at 
misjon ikke lenger bare er fra oss i Vesten 
til de andre verdensdelene. Misjonen går nå 
begge veier, og selve virksomheten går mer 
og mer over til å dreie seg om prosjekter. 
Nå vil det også kunne være aktuelt med 
prosjekter her i Norge!

Marit Bøje blir pensjonist før jul, så dette 
var hennes siste områdestevne sammen 
med oss. Hun ble takket etter mange års 
flott innsats!

Takk for en fin og trivelig dag! 
Ingunn Sørensen

Nils Olav anmarkrud leste dikt

Fargerikt innslag
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Gran

Vi hadde en kjempefin tur til Åreeld 
på Golsfjellet 23.-25. april. Alle hadde 
det kjempekoselig. Undervisningen 
kunne være både artig og dødens 
kjedelig, men for det meste koste vi 
oss og lo. Tiden gikk litt sakte når vi 
måtte sitte stille, men på lørdag under 
den festlige aften var det ikke mange 
som satt i ro.

Da bussen reiste var alle sammen i 
110. De fleste gledet seg som små 
barn på julaften, men det var også 
noen som var negative, og gruet seg 
til en hel helg med ”Bibel camp” som 
vi kalte det. Bussturen opp til Åreeld, 
og til Gol gikk kjempe fort, og før vi 
viste ordet av det hadde vi slengt all 
bagasjen inn på rommene, og var klar 
for mat, og undervisningen. Litt utpå 
kvelden var det kinokveld med Jesus. 
Klokka 23.45 ble kvelden avsluttet 
med ”Ord for natten”. Da satt alle i 
et mørkt rom med et kors av levende 
lys i midten av rommet. Så skulle det 
være stille kl. 00.30. Men ble det det, 
GUTTER…??

Lørdag ble en veldig spennende dag 
med masse morsomt på programmet. 
Den eneste nedturen var at vi måtte stå 
opp kl. 08.00.  Tro meg, det var og er 
tungt å stå opp så tidlig på en lørdag. 
Etter frokost var det bibeltime og før 
lunsjen ble vi delt i grupper av Marco 
(den ene presten), og vi kunne velge 
mellom korgruppe, dramagruppe, en 
gruppe som lagde graffittiplakater og 
en gruppe som lærte om bønn og skrev 
ned egne bønne. Og dette skulle fram-
føres på gudstjenesten på søndagen og 
på samtalegudstjenesten.

Etter lunsj var det tid for å være ute. 
Igjen ble vi delt i grupper så skulle alle 
i leiren lete etter poster og på hver post 
var det forskjellige oppgaver. Det var 
mange forskjellige morsomme poster. 
Vi skulle svare på oppgaver, og finne 
ting. Det var kjempegøy, og ganske 
enkelt for gruppa vår! (som vant)  Per-
sonlig synes jeg den med at vi skulle 

Flott konfirmantleir

lage innslag til kvelden var best, vi 
skulle nemlig ha Festlig aften lørdag 
kveld. Den festlige aftenen kom, det 
var suuupert morsomt! Da hadde vi 
det super festlig med ”Beat for beat”, 
Idol, innebandy med skurefille og man-
ge andre artige leker som vi og lederne 
hadde funnet på. Det var kjempemor-
somt å se hva gruppene hadde laget 
som innslag til denne kvelden. Geir 
(den andre presten) avsluttet kvelden 
med trylling. Det var kjempegøy, og 
alle lo, og koste seg. 

På lørdag kom også to ledere til. 
De hadde med seg schæfer hunden 
sin. Den var litt utrygg så den ble redd 
når noen gikk bort til den. Hunden ble 
med lederne på nattevakt. Det likte vi 
ikke helt.

Søndagen kom og det var ikke noe 
bedre å bli vekket denne morgenen 
heller…! Etter frokost var det gudstje-
neste, den hadde vi laget selv på lør-
dag. Alle hadde forskjellige oppgave, 
på forskjellige grupper. Noen sendte 
SMS til Gud, som vi seinere skrev om 

på lapper og leste som bønner under 
gudstjenesten, andre laget tegninger 
eller graffiti som vi hang på veggene, 
noen sang i kor, mens andre drama 
og ordnet før gudstjenesten. Gudstje-
nesten ble fin tilslutt, med mange fine 
innslag. 

Etter middag vasket vi rommene, 
og det måtte bli vasket nøye, så mange 
måtte vaske rommene om igjen opptil 
flere ganger, men til slutt ble det nok 
bra!

Men alt i alt var dette en kjempefin 
tur. Maten smakte godt, ikke vondt, 
men helt vanlig norsk mat! Noen kla-
get selvfølgelig over det også, men de 
som ikke er så fryktelig kresne syntes 
det var godt. Det var veldig mye humor 
oppi at det seriøse. Og derfor blir det 
morsommere å høre og lære. Vi koste 
oss sammen, og hygget oss sammen 
med Gud og Jesus. Å ta kristen kon-
firmasjon er det riktige, synes jeg. Jeg 
vil takke for turen, det var en kjempe-
koselig reise vi hadde til Åreeld! Gled 
dere til neste år 8ende klassinger!

Tekst: Elisabeth Kolstad og Christina Ødegård

Foto: Åge Lindahl

De glade konfirmanter og ledere!

… også fra innsiden.Jenterommene er spennende saker …
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DØPTE

Nikolaikirken:
Johannes Grini Tingelstad
Ansgar Nielsen Johnsrud
Elena Hansen Rakbjørg
Guro Granåsen Petersen

Ål kirke
Mikkel Goddokken
Anna Aspelund Gilbo
Nicolai Tschudi Hauer
Malin Alexandra Aaserud  

Grymyr kirke
Karen Wirstad Støen

VIGSLER

Nikolaikirken
Knut Arne Aasby og 
Mona Kristiansen Aasby

Mariakirken
Ole Anders Støen og Wenke Kolkinn
Lars Fredrik Persson og Ellen Holtskog

Ål kirke
John Olav Western og 
Anne Marie Kammerud Høghaug

JORDFESTEDE

Gran kirkegård:
Gunnar Heggen
Olaf Nilsen
Svanhild Marie Røsåsen
Hans Ansgar Ruden
Olaug Knarud
Ole Hammerud

Ål kirkegård:
Anne Schei
Leif Kristian Nordberg
Ola Jørgen Berge
Jakob Haugård
Gunhild Marie Rustaden
Ingeborg Nikoline Stuve

Takk!

Ved et 75 års jubileum i menigheten var 
det ønsket gave til orgelfondet i Grymyr 
kirke som innbrakte kr 9.300,-.

Gran menighet takker giverne.

Slekters gang

Lørdag 26. juni kl. 09.00 reiser vi fra Gran 
stasjon med retning Toten. Også i år er 
bussturen et samarbeide mellom Diakoni-
utvalget i Gran og Hadeland Husflidslag.

Vårt første stopp er besøk i Kirkestallene 
ved Ås kirke på Bøverbru. Her var det opp-
rinnelig tre kirkestaller, men nå er bare en 
intakt. Det er få bevarte kirkestaller i Norge, 
men vi har jo våre staller på Granavollen. 
Selvsagt skal vi også bese Ås kirke. Derfra 
går turen videre til Toten Økomuseum avd. 
Stenberg. Kanskje noen har hørt om spø-
kelsene i Amtmannsgården der på museet? 
Her nyter vi vår medbrakte nistemat. Når 
klokka nærmer seg 14.00 forlater vi Sten-
berg med kurs for Totenåsen, hvor vi skal 
spise middag på Torsætra Øvre Kaffe. Etter 
et godt måltid mat går turen over Totenåsen 
til Hurdal. Der treffer vi kjente, Kari Lette 
Pollested Høghaug som nå er sokneprest 
i Hurdal. Hun vil ta i mot oss til en kort 
samling i Hurdal gamle kirke før turen går 
opp Skrukklia til Lygna, og vi regner med å 

Årets busstur nærmer seg!
være hjemme i Gran kl. 18.30.

Det hele koster kr. 300,- pr. deltager, fak-
tisk samme pris som vi hadde på forrige års 
busstur. I tillegg er det en inngangsbillett 
til Kirkestallene og Toten Økomuseum på 
til sammen kr. 50,-.

Vi håper på å gjenta «suksessen» fra i 
fjor, men ønsker oss noe varmere vær enn 
vi hadde den gangen. 

Vil du være med, så ring å meld deg 
på innen 18. juni, på telefonnummer 61 
33 52 05.

Fra «festlig aften» – med mel rundt munnen

Deler av grafittigruppa i aksjon. Konfirmantkoret sang under gudstjenesen.
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Brandbu

MOEN KIRKE feirer 90 år i juni. 
Kapellet ble innviet 18.juni 1914. 
Gudstjenesten 20.juni vil bære preg 
av dette. Ønsket om å få et eget kirke-
bygg var stort, og offerviljen i kretsen 
var nesten uten grenser. Ett eksempel 
på dette finner vi i noe Berte Holter, 
som nå er 100 år, kan fortelle: «Jeg 
husker mor strikket strømper som 
skulle gis til misjonsforening til inn-
tekt for kjørka som skulle bygges. Vi 
unga syntes nok nesten det var for 
galt at disse strømpene skulle gis 
bort, for de var så lange og gode. 
Mor hadde nok verken råd eller tid 
til å strikke så lange strømper til oss 
8 søskena!»

Det særegne ved Moen kirkes histo-
rie, er at kapellet ble reist av bygde-
folket selv, etter at de endelig hadde 
fått gjennom sitt inderlige ønske om 
et eget kirkebygg for denne delen av 
bygda. Pengene til kapellet ble samlet 
inn, krone for krone, fra innbyggere i 
Gran og Brandbu. Også fra utvandrere 
i Amerika kom det pengegaver. Men 
uten en formidabel innsats fra den lille 
kretsen i Moen (Østre Tingelstad) som 
den gang hadde 915 innbyggere, ville 
det neppe blitt noe kirkebygg her på 
Festningshaugen. De som ikke hadde 
anledning til å gi mye i form av penger, 
kunne binde seg for dugnadsinnsats i 
form av dagsverk for mann og hest.

Det hele startet med et folkemøte 
på Folkvang i oktober 1910. Videre 
gikk det slag i slag, ved hjelp av komi-
téer og andre ivrige ildsjeler. Ett viktig 
bidrag, var tomta på ca 3 mål som ble 
gitt som gave av Kjersti og Johan Trul-
serud. Tingelstad Almenning ga både 
hustømmer og sagtømmer til kapellet.

Totalt kostet bygget 20 000 kroner, 
hvorav 17 000 ble dekket av gaver og 
innsamlede midler. På Folkvang ble 

det holdt basarer som aktiviserte man-
ge. I Moen ble det stiftet en syklubb 
og i Mjønvald en håndarbeidsforening 
samt misjonsforeninger som alle skulle 
støtte opp om basarene. 

Ønsket om å få et eget kirkebygg 
var stort, og offerviljen i kretsen var 
nesten uten grenser. 

BYGGEARBEIDET STARTER
Harald Aars ble engasjert som arkitekt 
i mars 1912. For en sum på 300 kro-
ner skulle han levere de nødvendige 
tegninger til kapellet – snarest mulig.

Formann i byggekomitéen, stor-
tingsmann Halvor Jacobsen, arbeidet 
hardt for å framskynde resolusjonen 
på byggetillatelse fra Departementet.  
Denne kom først i november 1912, 
men arbeidet med grunnmuren var i 
god gang før dette. Steinblokkene som 
ble kjørt fram fra Stenbruddet i Skjer-
va ble hugget til for hånd og nøye til-
passet for at muren skulle bli en pryd 
for kapellet.

Byggekomitéens oppgave var ellers 
”at faa Kapellet i stand saa smugt og 
hensiktsmessig som det lader sig gjøre 
med de innsamlede Midler.”

 

INVENTAR
I kula på spiret er innlagt et viktig do-
kument: ”Beretningen om Moen ka-
pels Tilblivelse.” Altertavlen er malt 
av Helene Gundersen, for et honorar 
på 300 kroner. Motivet var en kopi av 
Tidemands ”Jesu dåp” i Trefoldighets-
kirken. 

Gran Sparebank ga 1 750 kroner til 
kirkeklokker. På den minste klokken 
står det inngravert: ”Fred paa jorden 
og i Menneskene en Velbehagelighet”, 
og på den store: ”Ringer jeg til kirke-
møte, kalder jeg til ro de døde, alltid 
er jeg Herrens tolk, naar han samle vil 
sitt folk”.

HISTORIEN VIDERE
Vi er mange i dag som er fulle av takk-
nemlighet for innsatsen og gløden som 
preget innbyggerne i Moen den gang, 
slik at dette kirkebygget ble reist. Utal-
lige mennesker har hatt glede av det i 
årenes løp, og vi Moinger er stolte av 
den pene kjørka vår. 

Godt er det at mennesker i dag også 
vil gjøre en innsats for å holde kirke 
og kirkegård ved like. Vi har fått en 
arv som gir glede og som det følger et 
ansvar med.

Én mulighet til å gi litt ekstra, har 
vi nå i forbindelse med dette jubileet. 
Moen kirke trenger nytt orgel. Dette 
kan du allerede nå få være med å bidra 
til, ved å gi til konto: 

2020 54 70574

Fakta er hentet fra «Moen kapell 1914–
1984», utgitt av Tingelstad menighetsråd.

90-årsjubilant 
i Moen

Tekst: Ruth kari Sørumshagen

Foto: Hadeland Folkemuseum / Anders Paulsenl

Postkort fra 1939
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BJONEROA SOKN

Døpte i Sørum kirke:
Mathilda Lien Vestland
Vilde Helene Bålerud

Jordfestede ved Sørum kirke:
Iver Sevaldrud
Olea Bjørnerud

BRANDBU SOKN

Døpte i Nes kirke:
Hedda Blokhus Haakenstadbråten
Kristian Dæhlen Larsen
Amund Sørum Dynna

Jordfestede ved Nes kirke:
Olav Bølviken
Anders H. Iversrud (Jordpåkastelse 
på Marka)
Ivar Strande

TINGELSTAD SOKN

Døpte i Moen kirke:
Petter Vestby Olsen
Astrid Rognstad
Ane Kamilla Olerud
Jesper Moen Leir
Kristian Lysenstøen

Døpte i Tingelstad kirke:
Theodor Gillebo
Anna Tonette Johnsen (Stadfestelse)
Tuva Nybakke

Jordfestede ved Moen kirke:
Astrid Berven
Georg G. Borgli
Kari Soleng
Petra Solum
Borghild Alfhild Dignes
Haldis Marie Bjøralt
Mary Lesage
Anna Hanserud
Tor Ingar Sørumshagen
Odd Sørumshagen
Leif Ingebret Kvernerud

Jordfestede ved Tingelstad kirke:
Petter Gårdsrud

Slekters 
gang

Badstufesten 2004

Gudstjeneste i 
Hornskleiva 8.august
Mange har aldri vandret den gamle veien 
oppi Hornskleiva. Men denne flotte tra-
seen, med utsikt over fjorden og landskapet 
sørover, er en messe verd. Derfor blir det 
Gudstjeneste der kl 14 8.august om ikke 
været går oss for meget i mot. Ingvald Eid 
har lovet å være med for å fortelle om vei-
ens historie. Det er en spennende fortelling. 
Møt frem ved båtbyggeriet  13.15. Derfra 
går vi langs den gamle veien nordover. 
Det ordnes skyss for dem som er dårlig 
til bens. 
Spørsmål: Ring Sokneprest Haukeli på 
97710746

Gudstjenester i 
St.Petri i sommer
Gudstjenestene begynner kl 11, og er 
samordnet med spesielle dager på museet 
slik:
27. juni Håndverkets dag
25. juli Folkemusikkdag
29. august Aktivitetsdag

Friluftsgudstjenete 
Fjorda
1.august blir det som i fjor friluftsgudstje-
neste kl 17 ved  på Fjorda. Velkommen til 
en høytidelog samling i et av norges fineste 
naturområder!

Lørdag 19.juni kl.15.00 er det igjen tid for 
å møtes til en flerkulturell samling på Bad-
stua ved Randsfjorden i Nordre Brandbu.
Denne gangen vil noen av kurderne i bygda 
i samarbeid med Frivillighetssentralen 
være ansvarlige for maten. Men også i 
år blir det grilling med mye godt tilbehør. 
Dette er først og fremst en samling hvor vi 
kan møtes som sambygdinger, på tvers av 
kulturtilhørighet, for å bli bedre kjent og få 
gode opplevelser sammen!

Moen kirke 90 år  
Jubileumsgudstjeneste

med kirkekaffe 20.juni kl.11.00!

Sang og musikk ved barn fra barne-
gruppa, Jaren Sanglag, Moen musikk-
forening og Audun Haugeplass.
Ruth Kari Sørumshagen og Unni 
Sveistrup.
Jubileumsgave til nytt orgel.

Under kirkekaffen blir det bl.a. mer 
sang og musikk.
 
Velkommen til hele familien!

Det er diakoniutvalget i Brandbu som 
står som hovedansvarlige for arrange-
mentet, men vi ønsker folk fra hele bygda 
velkommen! Diakonene både fra Gran og 
Brandbu vil delta, sammen med lokale 
krefter. 

Pris: Kr.30,- pr. voksen for å dekke noe 
av matutgiftene. Barna går gratis. Utlod-
ning blir det også. Hjertelig velkommen til 
en trivelig ettermiddag ved Randsfjorden 
19.juni!

Glimt fra Badstufesten for 3 år siden, med trekkspell- og felemusikk. Midt i bildet ser vi Annie 
Eid, en humørspreder som er savnet av mange.
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Veikirken i år har temaet «To kirke og 
ett tårn» og åpner søndag 13. juni 
kl. 16.00 med et foredrag over dette 
temaet, samt en vesper i Mariakirken 
kl. 18.00. Mellom disse to arrange-
mentene er det ettermiddagskaffe 
i Kommunehuset. Samme dag er 
også Steinhuset åpent fra kl. 13.00 
til kl. 16.00.

Lørdag 19. juni er det 200 års markering av 
Christopher Hammer.

Den første middagsbønnen i år er i Maria-
kirken onsdag 23. juni kl. 12.00. Hver onsdag 
fram til og med 11. august, til samme klok-
keslett, er det middagsbønn i Nikolaikirken. 
Dette er en kort samling med tekstlesninger 
og enkel salmesang, samt stillhet. Kanskje 
du skulle ta lunchen din på Granavollen en 
av disse onsdagene?

På onsdag 30. juni får vi besøk av familien 
Granum fra Georgia, USA. Tom Granum, som 
er organist i First Prestbyterian Chursch i At-
hens i Georgia, er sønnesønn av Lars Granum 
som var fra Gran. Sammen med sin kone og 
to døtre vil de holde konsert i Mariakirken. 
De vil under konserten framføre amerikansk 
kirkemusikk, fra sakral orgelmusikk til gospel-
sang.  Mannskoret KK vil også være delaktige 
i denne konserten.

Salmedikteren Landstad har tilknytning 
til Hadeland og Gran. På søndag 11. juli 
arrangerer vi en vandring som vi har kalt 

«Vandring på Landstads friervei.» Vi starter 
på Granavollen 

kl. 09.30 hvor vi får en liten orientering om 
«Frieren Landstad» før vandringen går til St. 
Petri. Her er i gamle St. Petri kirken er temaet 
«Salmedikteren Landstad» og vi synger Land-
stadsalmer. Etter en rast på Hadeland Folke-
museum hvor vi spiser vår medbrakte niste, 
vandrer vi videre til Nedre Nes, og her vil vi få 
en orientering om «Læreren Landstad.» 

Kanskje «En sommerkveld ved orgelet» 
kunne være noe du kunne tenke deg. Hvis så 
er, har du muligheten lørdag 24. juli, da holder 
kantor Ivan Sarajishvili konsert i Mariakirken  
kl. 17.00.

I Norge er det et protestantisk nonneklos-
ter, Diakonisseklosteret Engen i Kolbu på 
Toten. Herfra får vi besøk av søster Eva, søn-
dag 25. juli. Kl. 17.00 holder hun et foredrag i 
Mariakirken med tema «Kvinner med åndelig 
autoritet» og hun leder oss i en aftensang/ve-
sper i Mariakirken kl. 18.00.

Olskoarrangementene på Granavollen 
begynner å bli en tradisjon. I år starter vi på 
Hadeland Folkemuseum ved Dynnasteinen 
og går derfra til St. Petri til en tidebønn kl. 
17.30. Vår pilegrimsvandring går så videre 
mot Granavollen. Under vår vandring bærer vi 
med oss hver vår stein som et symbol på vår 
syndebyrde. Denne steinen – byrden – skal vi 
få legge av oss i Mariakirken, hvor det holdes 
Olsokmesse kl. 20.00. Etter messen er det 
«Pilegrims-kvældvord» i Kommunehuset.

Søndag 15. august kalles Maria himmel-
fartsdag, og i den anledning er det vesper i 
Mariakirken kl. 18.00 hvor det er deltagelse fra 

Marialogen, avd. Gjøvik. Denne dagen er også 
Steinhuset åpent fra kl. 13.00 til kl. 16.00.

Veikirken avsluttes søndag 29. august med 
vesper i Mariakirken kl. 18.00.

I tillegg til disse arrangementene er det 
selvsagt gudstjenester slik det fremgår av 
Kirkekallenderen som du finner på siste side 
av Kirkebladet. Etter gudstjenesten søndag 
4. juli vil det servert kirkekaffe i Prestegårds-
hagen dersom været tillater det. Da kan du 
også få med deg en guiding i denne gamle 
hagen, som ble anlagt på slutten av 1700-
tallet. Steinhuset vil også være åpent fra kl. 
13.00–16.00.

Veikirken er i hele perioden åpen tirsdag 
til fredag kl. 11.00–16.00 og på lørdag og 
søndag 

kl. 12.00–16.00. Tirsdag til fredag kl. 14.00 
er det organisert guiding i begge kirkene.

Nytt av året er en utstilling, «To kirker 
og ett tårn», i den gamle kirkestallen. Spen-
nende lokaler og en litt spesiell utstilling vil 
du kunne se der. 

Hadeland Husflidslag har utstilling i Kom-
munehuset, og temaet på deres utstilling i 
år er «Du store verden.» Begge disse utstil-
lingene er åpne i Veikirketiden.

Blir du kaffetørst under besøket, så kan 
denne tørsten slukkes ved å besøker Kom-
munehuset hvor det er kaffesalg og informa-
sjon. 

Vi ber deg følge med i lokalavisen, og du 
er hjertelig velkommen til å delta i arrange-
mentene. 

Veikirken på Granavollen – En åpen dør for 
pilegrimer og «bilegrimer.»

Veikirken: Dette skjer på Granavollen sommeren 2004

«To kirker og ett tårn»

Tekst: Eivind Sørum

Foto: Anders Paulsenl

10 K I R K E B L A D E T  F O R  G R A N  O G  B R A N D B U  –  N R .  3  J U N I  2 0 0 4



Søndag 13. juni
Åpning av Veikirken kl. 16.00
«To kirker og ett tårn» v/Øystein Hvalby
Vesper i Mariakirken kl. 18.00
Steinhuset åpent kl. 13.00 – 16.00
Åpning av utstillingen i stallene

Lørdag 19. juni
Christopher Hammer – 200 års marke-
ring  

Søndag 20. juni
Gudstjeneste i Nikolaikirken kl. 11.00

Onsdag 23. juni
Middagsbønn i Mariakirken kl. 12.00

Lørdag 26. juni
Vandring fra Lunner kirke til Granavol-
len
kl. 13.00 – 16.00 v/Anne Lise Jorstad
Møtested Lunner kirke

Onsdag 30. juni
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00
«Litterær vandring rundt Granavollen»
kl. 18.00 – 20.00 v/Anne Lise Jorstad.
Konsert i Mariakirken kl. 20.00 
 
Søndag 4. juli
Gudstjeneste i Nikolaikirken kl. 11.00
Kirkekaffe i Prestegårdshagen
Guiding i Prestegårdshagen
Steinhuset åpent kl. 13.00 – 16.00

Onsdag 7. juli
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00

Lørdag 10. juli
Vandring: Granavollen – Tuv – Gjef-
sengutua – Helgaker – Granavollen kl. 
12.00 – 14.00 v/Anne Lise Jorstad. Mø-
tested Granavollen

Søndag 11. juli
«Vandring på Landstads friervei»
 
Onsdag 14. juli
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00

Søndag 18. juli
Gudstjeneste i Nikolaikirken kl. 11.00

Onsdag 21. juli
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00

Lørdag 24. juli
«Sommerkveld ved orgelet»
Orgelkonsert i Mariakirken kl. 17.00
v/kantor Ivan Sarajishvili

Søndag 25. juli
«Kvinner med åndelig autoritet» 
Søster Eva fra Diakonisseklosteret En-
gen i Mariakirken kl. 17.00
Aftensang/vesper i Mariakirken kl. 18.00
v/søster Eva

Onsdag 28. juli
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00

Torsdag 29. juli
Olsokarrangement – Pilegrimsvandring 
 
Søndag 1. august
«Knutepunktet Granavollen» – vandring
v/Anne Lise Jorstad kl. 12.00 – 14.00

Onsdag 4. august
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00

Søndag 8. august
Gudstjeneste i Nikolaikirken kl. 11.00

Onsdag 11. august
Middagsbønn i Nikolaikirken kl. 12.00
«Vandring fra Granavollen langs Pile-
grimsleden»  kl. 18.00 – 21.00 v/Anne 
Lise Jorsted. Møtested Granavollen
 
Søndag 15. august
Maria himmelfartsdag
Vesper i Mariakirken kl. 18.00
Deltagelse fra Marialogen, avd. Gjøvik
Steinhuset åpen kl. 13.00 – 16.00

Søndag 29. august
Avslutning av Veikirken
Vesper i Mariakirken kl. 18.00

Lørdag 19. juni
Christopher Hammer – 
200 års markering

Se side 12

Onsdag 30. juni
Konsert i Mariakirken kl. 20.00

Her medvirker familien Granum fra Geor-
gia, USA.  Tom Granum, sønnesønn av Lars 
Granum fra Gran, er organist i First Pres-
byterian Chursch i Athens i Georgia.  Hans 
kone Doris underviser i sang og musikk, og 
begge har deltatt i flere musikkfestivaler i 
USA.  Sammen med sine to døtre, Meg og 
Mary Winn, vil de under konserten fremføre 
amerikansk kirkemusikk fra sakral orgelmu-
sikk til gospelsang.
Mannskoret KK vil også delta under kon-
serten.

Søndag 11. juli
«Vandring på Landstads friervei.»

Møtested Granavollen kl. 09.30 –
«Frieren Landstad»
Samling i St. Petri kirken kl. 11.00
«Salmedikteren Landstad»
Rast på Hadeland Folkemuseum
Ankomst Nedre Nes ca. kl. 15.00
«Læreren Landstad»

Torsdag 29. juli 
Olsokarrangement – 
Pilegrimsvandring

Møtested Hadeland Folkemuseum – Dyn-
nasteinen kl. 17.00
Tidebønn i St. Petri kirken kl. 17.30
Under vår vandring fram mot Granavollen 
bærer vi med oss hver vår stein som et 
symbol på vår syndebyrde.  Steinen/byrden 
skal vi få legge av oss i Mariakirken hvor det 
holdes Olsokmesse kl. 20.00
«Pilegrimskvældvord» i Kommunehuset
Pilegrimsvandring handler om oppbrudd 
og vandring mot et hellig mål.  
Gjennom en kort vandring ønsker vi og 
synliggjøre pilegrimsvandringen i fortid og 
nåtid og gi næring til vår egen søken mot 
det hellige.

Programmet for veikirken 2004

Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet. Følg med i lokalavisen.

Spesielle 
arrangementer
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Christopher Hammer 1720 – 1804

Cancellieraad og General-Conducteur over 
Aggershuus Stift – bonde på Melbostad
Markering av 200 år siden Hammer døde.

Program:

Det vil bli en kombinasjon av besøk 
på Hammers gård, Melbostad, vand-
ring langs den gamle kirkevegen til 
Granavollen, bekransning, foredrag, 
dans fra Hammers tid og mat.

Lørdag, 19. juni 2004

11.00 – 11.30 Fellestransport fra Granavol-
len til Melbostad
12.00 – 13.00 Besøk på begge Melbostad-
gårdene. 
Omvisning med foredrag om hverdagen og 
jordbruket på Hammers tid.
Anne Lise Jorstad
13.00 – 13.45 Vi går Ekerngutua fra Melbo-
stad til Steinhuset, via Prestegårdhagen.
14.00 – 15.00 Kaffepause i Steinhuset
15.00 – 15.15 Bekransning av Christopher 
Hammers grav
15.30 – 16.30 Mariakirken. Henry Notaker 
kåserer om Chistopher Hammers koke-
bok
16.30 – 17.15 Kommunehuset. Servering av 
potetsuppe og grove rundstykker.
Demonstrasjon av husflidsteknikker ved 
Husflidslaget.
17.30 – 18.15 Steinhuset. Harald Nissen 
holder foredrag om Christopher Hammer.
18.15 – 19.00 Steinhuset. Furuleiken viser 
danser fra Hammers tid.
19.00 Slutt

Vi tar forbehold om visse justeringer.

Med hilsen for arrangørene
Amund Bø
Hvindenvegen 1, 2770 Gran
Tlf. jobb: 61 31 47 20
Tlf. privat: 61 33 91 44
e-post: amund@hra.ol.no

Christopher Hammer var en svært 
spesiell person. Utdannet ved univer-
sitetet i København og Sorø Akademi 
med fagkretser som filologi, teologi, 
juridikum og språk, var han en typisk 
representant for opplysningstiden på 
1700 tallet.

I tillegg til sin akademiske utdan-
nelse, var Hammer en ivrig bonde på 
Melbostad. En gård han arvet i forbin-
delse med arveoppgjøret etter sin mor.

Hammer hadde et bredt interesse-
felt, og var en ivrig forfatter av fag-
bøker. Av de større kan nevnes «Sok-
nebeskrivelse over Hadeland udi Ag-
gershuus Stift i Norge», forløper til en 

norsk flora, avhandling om poteten, 
avhandling om norske akevitter med 
mer.

En komité med medlemmer fra 
Gran Menighetsråd, Steinhusets Ven-
ner, Gran historielag og vertskapet på 
Sjo, har planlagt en markering av at 
det er 200 år siden Hammer døde. Vi 
mener det er viktig å holde fokus oppe 
på historiske hendelser og personer 
som kan gi kunnskap og viten om his-
torien i Gran.

Ved Hammers død ble hans arbei-
der og samlinger gitt til «Det konge-
lige Norske Videnskapers Selskab», og 
representanter derfra vil være til stede 
ved markeringen.

Informasjon fra Det norske Misjonsselskap:

6.-11.juli 2004: 
Velkommen til SENIORTREFF –et møtested i ferien- på Mesnali Ungdomssenter!

28.juli-1.august: 
Dager med natur, kultur, misjon og fornyelse, for deg som er voksen og synes fami-
lieleir er for ”bråkete” og pensjonistleir for ”tamt”. Sted: Mesnali Ungdomssenter og 
Leirskole.

For påmelding eller mer informasjon til begge disse arrangementene: 
Ring 62 35 93 30.

Det norske Misjonsselskaps områdeutvalg for Hadeland og Land
arrangerer foreningsutflukt til Trefoldighetskirken i Oslo den 10. oktober. Nærmere 
informasjon om denne turen kan fås hos Marit Svendsen, tlf: 61 32 86 41.
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Barn og ungdom

Løsning nr. 2 april 2004 Vinnere av kryssordet 
i nummer 2-2004 ble:

Ole Petter Klæstad, 6 år
Gran 
 
Kristine Lehre, 9 år
Grua

Vi gratulerer vinnerne 
– premie kommer fra Kirkekontoret.

Det er en vårlig ettermiddag. Uten-
for kjørkestua i Moen står det biler, 
sportsvogner og sykler. Vi går inn og 
finner en halvsirkel med stoler som 
er fylt opp av små og store. Lillebror, 
storesøster, tante, pappa og bestemor. 
Alle er velkommen!

«Tenn et lys, tenn et lys, lys for meg, 
lys for deg, lys for fred på vår jord og 
for mange vakre ord» synger vi, mens 
Marte går rundt med lyset som er for 
alle! Vi synger, hopper og klapper, slår 
på tromme, får høre en fortelling fra 
Bibelen, med spennende flanellograf-
bilder til, gir penger til Redd Barna, 
får ett gratislodd hver, noen vinner, 
kommer fram, tar imot og takker fint 
før de stolt setter seg igjen. 

Samlingen varer en liten time.  Så er 
det tid for litt å bite i! Lederne Anne 
Okkenhaug Bentsen  og Lise Holter 
Bålerud har kjøpt inn brød, melk og 
pålegg, kaffe og te. På en-to-tre har 
småbordene blitt til et langbord midt i 
rommet, alle finner seg på ny en plass, 
og praten går rundt felles kveldsmat-
bord. Dette er trivelig!

Barneklubben 
i Moen

Tekst: Ruth Kari Sørumshagen

«Tenn et lys, tenn et lys, lys for meg, 
lys for deg, lys for fred på vår jord og 
for mange vakre ord», synger store 
og små på barneklubben i Moen kir-
kestue.

Annenhver uke er det barneklubb, 
og den er for alle som har lyst! Her er 
det ingen aldersgrense i noen retning.

Dette er et tilbud for alle, og vi ser 
på barneklubben som en del av menig-
hetens dåpsopplæring, sier Anne og 
Lise. Hverdagsklubben er et alternativ 
til søndagsskolen. Enkelte ganger del-
tar de også med sang og opptrinn ved 
menighetens gudstjeneste.

Barneklubben har ferie i skolens fe-
rier, men til høsten starter de opp igjen, 
på MANDAGER! Da er gamle og nye 
hjertelig velkommen til Kjørkestua i 
Moen annenhver mandag kl.18!

Første gang til høsten blir mandag 
6. september.

Siste gang før sommerferien – og da er det pølsefest!

Marte går rundt med lyset mens vi synger «Lys 
for meg, lys for deg…»

Arnulf går rundt med tromma, og her er det 
Ingrid som trommer navnet sitt
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2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00

2750 Gran – Tlf. 61 33 08 20

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

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 57 60

ALMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf. 61 33 42 00

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 44 13
3522 Bjoneroa

Tlf. 61 33 81 05 / 91 11 05 07

BJONEROA MØLLE  

El. Installasjon
Postboks 103 – 2760 Brandbu

Telefon 61 33 68 80

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 43 87

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

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

2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00
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2750 Gran 
Tlf. 61 33 05 78
www.fotograf-andvord.no

Granstrunet
2750 Gran
Telefon 61 33 17 00

Gudstjenester i Gran prestegjeld fortsatt fra baksiden

15. august – 11. søndag etter pinse
Grymyr 11.00. Høymesse. Kanehl. Ofr: Konfirmantarbeidet
Ål 11.00. Høymesse. Granaasen. Ofring: Som over
Maria 18.00. Vesper. Granaasen

22. august – 12. søndag etter pinse
Nikolai 11.00. Høymesse. Nattverd. Braadlie. 
   Ofr: Normisjon

29. august – 13. søndag etter pinse
Grymyr 11.00. Familiegudstjeneste. Utdeling av Bibler til 
   5. kl. Granaasen. Ofr: Menighetsarbeidet.
Ål 11.00. Familiegudstjeneste. Utdeling av Bibler til 
   5. kl. Braadlie. Ofring: Som over.
Maria 18.00. Vesper. Granaasen. Avslutning av Veikirken.

5. september – 14. søndag etter pinse
Nikolai 11.00. Gudstjeneste med presentasjon av årets 
   konfirmanter. Braadlie. Ofring: KRIK
Grymyr 18.00. Kveldsmesse. Diakoniens dag. Sørum.

12. september – 15. søndag etter pinse
Grymyr 11.00. Gudstjeneste med presentasjon av årets 
   konfirmanter. Braadlie. 
   Ofr: Hånd i hånd Uganda.
Ål 11.00. Gudstjeneste med presentasjon av årets
   konfirmanter. Kanehl. Ofring: Som over.

19. september – 16. søndag etter pinse
Nikolai 11.00. Familiegudstjeneste. Utdeling av Bibler til 
   5. kl. Granaasen. Ofr: Barne- og ungd.arb.

Formiddagstreff på Jaren misjonshus

Sang, andakt, sosialt samvær, bevertning, utlodning.
Siste torsdag hver måned, kl 11.00.  Ca. 2–3 timers varighet. 
Kontaktperson: Berit Holen, telefon 61 32 89 86.

f. 1868 og Edvard, f. 1871. Iver, f. 1858 og Siri (Sigrid) ble 
altså gift 1879. Etter at sønnen hadde reist til Amerika, tok 
de til seg en jente, Gunhild, f. 1908. Hun ble gift med Iver A. 
Lynne, og de fikk to barn, som begge i dag er bosatt i Sverige. 
Rett utenfor hoveddøra til Mariakirken på Granavollen er 
graven til Toms oldeforeldre, Iver og Sigrid Granum, gravlagt 
i samme grav som Gunhild og Iver A. Lynne.

Dersom noen kjenner til familie av Tom på Hadeland i 
dag, vil vi gjerne ha opplysninger om disse. Kontaktforum 
Hadeland- Amerika har startet et omfattende arbeid sammen 
med Hadelandslaget i Amerika, der vi prøver å finne ut 
hvordan det gikk med de  over 10 000 hadelendingene som 
utvandret. Til nå er nesten halvparten av disse lokalisert i 
deres nye hjemland. De fleste familier på Hadeland har emi-
granter i familien. Vi vil svært gjerne ha opplysninger dere 
sitter inne med om disse, og vi er behjelpelig med ettersø-
king av emigranter dere ikke vet noe om. På “Hadelandlag 
of America’s” hjemmeside, www.hadelandlag.org finnes 
en masse stoff både om Hadeland i Norge og Hadeland i 
Amerika. Ikke minst flotte bilder av kirker på Hadeland, og 
link til Kirkebladet for Gran.

Fortsatt fra side 3

Leirtilbud Normisjon region Oppland

22.-23. mai Yngresleir, Skogstad (2.-4. kl)
18.-21. juni Actionleir, Skogstad (5.-7. kl)
23.-24. juni St.hans feiring, Skogstad (7.kl ??)
24. juni Minilederkurs starter (7.kl ??)
25.-27. juni Minileir I, Skogstad (5 – 9 år) (m/minilederkurs)
20.-22. aug. Minileir II, Skogstad (5 – 10 år)
15.-17. okt. Ten-lederkurs
30.-31. okt. Familieleir, Skogstad
19.-21. nov. Yngresleir, Skogstad (5.-7. kl)
Påmelding: Normisjon region Oppland
telefon: 61130340, e-post: oppland@normis jon.no
web: www.normisjon.no/oppland. SMS: 40 41 50 00
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KirkekalenderGran prestegjeld

Returadresse:
Kirkebladet
Rådhuset
2770 Jaren
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Brandbu prestegjeld

13. juni - 2. s. e. pinse Luk 12,13-21 Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12
Tingelstad 11 Høymesse. Sveistrup. Ofring NMS-Mali
Hennung 13 Familiegudst. Haukeli og Sørumshagen

20. juni 3. s. e. pinse Luk 19,1-10 5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31
Moen 11 Høym. 90-års jub.Sveistrup.Ofring til Moen kirke
Sørum 17 Høymesse.Sveistrup. Ofring til Sørum kirke

27. juni 4. s. e. pinse Luk 15,11-32 Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11
St Petri 11 Høymesse.Sveistrup Ofring til Søndagsskolefor-

bundet.
Håndverkets dag på Museet

4. juli 5. s. e. pinse Joh 8,2-11 Sak 7,8-12a; Rom 2,1-4
Nes 11 Høymesse.Sveistrup Ofring til Blå Kors

11. juli 6. s. e. pinse Matt 16,13-20 Jer 1,4-10; 1 Pet 2,4-10
Moen 11 Høymesse.Sveistrup  

Ofring til Menighetsarbeidet (KiB)
Sørum 17 Høymesse.Sveistrup Ofring til Frelsesarméen

18. juli  7. s. e. pinse Jos 24,19-24 1 Pet 1,15-21; Matt 16,24-27
Nes 11 Høymesse.Sveistrup Ofr. til Menighetsarbeidet 

25. juli 8. s. e. pinse Matt 10,28-31 Jes 49,13-16; 2 Tess 3,6-12
St.Petri 11 Høymesse.Haukeli  

Ofring til Menighetsarbeidet/Kirkemusikk
Folkemusikkdag på Museet

1. august 9. s. e. pinse Matt 7,21-29 Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6
Moen 11 Høymesse. Haukeli  

Ofr. Kirstent arrbeid blant blinde (KABB)
Fjorda 17 Høymesse. Haukeli.

8. august 10. s. e. pinse Apg 20,17-24 Jes 10,1-3; Luk 12,42-48
Tingelstad 11 Høymesse.Haukeli  

Ofring Menighetsarbeidet (KiB)
Hornskleiva 14 Friluftsgudstjeneste. Haukeli. 

15. august 11. s. e. pinse Joh 6,66-69 Jes 5,1-7; Rom 11,25-32
Nes 11 Høymesse.Haukeli Ofring til Kirkemusikk

22. august 12. s. e. pinse Matt 21,28-31 Sal 32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2
Moen 11 Høymesse.Haukeli Ofring til MF

29. august 13. s. e. pinse Matt 12,33-37 Sal 40,2-6; Jak 3,8-12
Sørum 11 Høymesse. Haukeli Ofring til Menighetsarbeidet 
St.Petri 11 Høymesse. Sveistrup  

Ofring til Kirkens sosialtjeneste
Aktivitertsdag Museet.

5.september 14.s.e.pinse
Nes 11 Høymesse.Sveistrup. Diakoniens dag

12.september 15.s.e.pinse
Moen 11 Høymesse. Sveistrup. Presentasjon av  

konfirmantene

19.september 16.s.e.pinse
Sørum 11 Høymesse. Haukeli. 50-års konfirmanter
Tingelstad 11 Høymesse. Sveistrup. Presentasjon av  

konfirmantene

13. juni – 2. søndag etter pinse
Ål 11.00. Høymesse. Dåp. Braadlie. Ofr: Maritastift.
Maria 18.00. Vesper. Braadlie.

20. juni – 3. søndag etter pinse
Nikolai 11.00. Høymesse. Dåp. Granaasen. 
   Ofring: Norsk luthersk misjonssamband.

23. juni
Maria 12.00. Middagsbønn.

27. juni – 4. søndag etter pinse 
Grymyr 11.00. Høymesse. Dåp. Nattverd. Granaasen. 
   Ofring: Institutt for sjelesorg, Modum
Ål 11.00. Høymesse. Nattverd. Kanehl. Ofring: Som over.

30. juni
Nikolai 12.00. Middagsbønn

4. juli – 5. søndag etter pinse
Nikolai 11.00.  Høymesse. Nattverd. Granaasen.

7. juli
Nikolai 12.00. Middagsbønn

11. juli – 6. søndag etter pinse
Ål 11.00. Høymesse. Nattverd. Granaasen. 
   Ofr: Menigh.arb.

14. juli
Nikolai 12.00. Middagsbønn

18. juli – 7. søndag etter pinse
Nikolai 11.00. Høymesse. Nattverd. Braadlie. Ofr: Menigh.arb.

21. juli
Nikolai 12.00.  Middagsbønn

25. juli – 8. søndag etter pinse
Grymyr 11.00. Høymesse. Nattverd. Braadlie. 
   Ofring: Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet
Maria 18.00. Vesper. Søster Eva fra Engen kloster

28. juli
Nikolai 12.00. Middagsbønn

29. juli - Olsok
Maria 20.00. Olsokmesse. Braadlie.

1. august – 9. søndag etter pinse
Ål 11.00. Høymesse. Nattverd. Braadlie. Ofr: Diakonfon.

4. august
Nikolai 12.00. Middagsbønn.

8. august – 10. søndag etter pinse
Nikolai 11.00. Høymesse. Nattverd. Braadlie. Ofr: Diakonfon.

11. august
Nikolai 12.00. Middagsbønn

Fortsetter på side 15


