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Hva som venter bak neste 
sving vet bare den som går 

videre....

Å fortelle sannheten og få 
noen til å gråte, er bedre enn 
å fortelle en løgn og få noen 

til å smile....
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JULEBETRAKTNING

Lyset fra Gud 
Atle Sommerfelt, biskop i Borg

I mitt barndomshjem var det levende lys på 
juletreet. De skjelvende små lysene ble høy-
tidelig tent når vi skulle begynne å gå rundt 
treet og synge julesanger. Selv jeg som var 
minst forsto at de små flammene krevde 
varsomhet, for å hindre at treet og huset 
skulle bli forvandlet til en askehaug. 
Senere ble det elektriske lys. De lyste hver 
dag og hadde mistet stearinlysenes skjørhet. 
De trengte ikke varsomhet og var ikke skjel-
vende og urolige. De elektriske lysene levde 
ikke på samme måte, de var kunstige.
Å tenne lys er et av den verdensvide kirkes 
mest brukte uttrykk for å søke kontakt med 
Gud og det hellige. Lysene hører ikke bare 
julen til. Dåpsbarn får et lys i dåpsgave fra 
kirken. I de fleste kirkerom er det nå mulig, 
også hos oss, å tenne lys i glober eller kass-
er slik vi har lært det av våre katolske og or-
todokse søsken. På gravstedene tennes det 
lys stadig oftere. 
Lystenning er tilgjengelig for alle. Det krever 
ingen ordrik bekjennelse. Bare denne enkle 
overgivelse av en tanke, en bønn til noe eller 
noen som er større enn oss og utenfor vår 
hverdag og vårt strev.
Gravstedene er lyst opp av lys i den mørke 
julenatten. På en særlig inntrykksfull måte 
knyttes forbindelsen mellom slekters gang 
og den utrolige fortellingen som formidles 
inne i kirkerommet. I kirkerommet møtes vi 
av Guds lys for oss og til oss.
Fortellingen hører vi i kirkerommet under 
julegudstjenestene: Gud som er helt anner-
ledes og større enn vårt «vesle vett», som 
Ivar Aasen sier, ble menneske. Gud forsto at 
vi ikke kan forstå hvordan Gud er uten å se 
og høre en røst vi kan gjenkjenne. Gud så 
våre lengslers lys og tente sitt lys for oss ju-

lenatt, midt i vår verden og i vårt mørke, for 
å vise oss hvem Gud er.
Gud kom som et spebarn, skjelvende og 
sårbart, men levende. Varsomt må Josef ha 
løftet ham opp og lagt ham i krybben, hus-
dyrenes matfat, slik at Maria kunne få svøpt 
babyen i den kjølige natten. Denne kvelden 
var Guds lys i verden mer som et skjelvende 
stearinlys på mitt barndoms juletre, enn en 
strålende og kraftfull sol som menneskene 
ikke kan nærme seg, slik vi hører om i Det 
gamle testamentet. Når Gud er kommet 
som et spebarn, kan vi alle nærme oss og la 
oss berøre av varmen fra Guds lys. Vi kan ha 
tillit til at Gud er med oss i all vår sorg, nød 
og glede. Et av navnene barnet fikk forteller 
oss det: Immanuel – Gud er med oss. 
Gud er kommet til oss som vår bror og del-
er våre kår. Vi kan se hvem Gud er og finne 
veien til livets evige kilde. Så stor er julenatt. 
Så stort er det lille barnet som ble født 
denne natten. Jesus er lyset Gud tente for 
oss for å vise oss hvem Gud er og hvor Gud 
er å finne.
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TEKST

"Nye" Misjonshuset 
Av Vegard Nygård

NYTT

Åpningsfest
Lørdag 22.oktober var det stor åpningsfest 
for å feire det ”nye” Misjonshuset. Jakob 
Furuseth, Michel Zelissen og Barnegospel 
deltok.  Nå var det på høy tid å feire. Huset 
har gjennomgått mange forandringer de 
siste årene og er nesten ikke til å kjenne 
igjen. Flere rom har blant annet vært pus-
set opp og nytt tak har blitt lagt. Fra rundt 
påsketider har det vært satt i gang et stort 
løft, både når det gjelder dugnadstimer og 
byggekostnader. 25 personer har vært med 
på dugnad. Men arbeidet og prosessen har 
først og fremst vært drevet av en mindre (og 
overgitt) gjeng. På åpningsfesten ble denne 
gruppen spesielt takket sammen med hov-
edentreprenør og ulike firmaer.

Mye har skjedd i 2016
Leder av driftsstyret, Randi Ljønes, forteller 
at deler av huset sårt trengte en oppgrade-
ring. Det har blant annet blitt gjort følgen-
de: Utbygging av nytt inngangsparti og 
oppussing av HC-toalett (med fokus på uni-
versell utforming), utbygging av toalettan-
legg i 1.etasje med seks nye toaletter, total 
fornyelse av kjøkkenet, flislagt foajé, maling 
av lillesalen, nybygd scene med oppjustert 
lydanlegg, rør i rør-løsning på kloakken,  
drenering rundt deler av huset, oppgrade-
ring av gårdsplass i tillegg til mange andre 
små og store endringer. 

Velkomst med  

bobler,  

Oddrun og  

Elfrid

Snorklipper'n Else Kinden
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TEKSTNYTT

Hva nå?
Gjerdrum Normisjon ønsker å være til vel-
signelse for bygda. I tillegg til egne arrange-
menter og møter, er det flere ulike organ-
isasjoner og foreninger som leier huset. 
Mange velger også å leie huset til dåp, kon-
firmasjon, minnemarkeringer og lignende. 
Gjerdrum Normisjon har avtale med kirke-
kontoret om administrasjon av utleien. 

Sang og musikk av Michel og Jakob

Barnegospel underholdt også

Den mindre (og overgitte) gjengen! Til venstre:
Sverre-Dag og  
Randi Ljønes 
Arne Risan 
Vidar Bjerke 
Elsa og 
Magne Kogstad 
Dagfinn Solheim 
Magne Kogstad 
Dagfinn Solheim

Vi holder til i låven på Ask, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum
Tlf. 63 99 13 15  

 Lysutsalg åpent alle ukedager 
Kl 08.00 – 15.30 

Vi støper og dekorerer våre lys for hand og vi har lys til 
alle anledninger som jubileum, dåp, konfirmasjoner 

osv.. 
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TEKSTBYGDEKVINNELAGET

Gjerdrum Bygdekvinnelag er en organisasjon som er opptatt av bygda vår. Her skal vi leve 
og her skal vi bo. 

Vi arbeider for å få til et godt og trygt lagsmiljø der alle blir godtatt og behandlet som den 
en er. Vi er kvinner som gjerne vil være med i et kvinnefellesskap for å tilegne oss ny viten. 
BKL har lange tradisjoner med å være en pådriver i det praktiske arbeidet innenfor kulturen 
i matlaging, håndverk, helse og andre viktige ting i samfunnet. Vi bidrar til et fellesskap 
som gir mestringsopplevelser og livsglede. Det er ikke nok med smilefjes og blogging her. 
Aktivitet er selve bærebjelken og det er på lokallagsnivå at mesteparten av dette foregår. 
Det er dette som gjør laget kjent i bygda. 

Nå for tiden jobber vi med en kampanje "Bygda i bevegelse" - hvor vi ønsker å få folk ut 
i bygda og naturen. Vi har lagt opp til fire slike turer i år for å få folk til å bli kjent med eget 
nærområdet.

Vi har også en kampanje pågående som handler om å få folk til å kaste mindre mat. Vi set-
ter søkelyset på usunne matvaner og innhold i ferdigmat. Vi arbeider for kortreist mat og  
ønsker å spre kunnskap om viktigheten av dette. Vi ivaretar norske tradisjoner, men vil også 
å bli kjent med nye kulturer. Vi mener det er viktig å lære om dagens muligheter, og i felles-
skap skape ytterligere livskvalitet og aktiviteter innen yrkesliv og fritid.

Du kjenner kanskje bygda 
godt synes du? 
Gjerdrum Bygdekvinnelag v/Laila H. Skallerud
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TEKSTREKRUTTERING

For tre år siden feiret Gjerdrum Bygdekvinnelag 80 år!

Skal vi fortsette å bestå, kan ikke arbeidet stoppe opp. Bygdekvinnelaget må være 
en viktig pådriver for den levende bygda. Det gode lagsmiljøet som har bestått i 
mange år må videreføres.

 Vi trenger nye medlemmer for at laget fortsatt skal bestå
 og være den ambisiøse drivkraften i bygda og for bygdefolket. 
 Damer som kan drive laget videre og bidra med det de kan.
 
Det er ikke bare de store prosjektene dette gjelder. Av og til er den enkle, daglige 
aktiviteten god nok. Velkommen er du!

Bli  med i Gjerdrum bygdekvinnelag da vel! 
Vi har det mye moro! 

Kontakt Gjerdrum bygdekvinnelag på mail: Iskaller@online.no

Du har kanskje sett oss på Gjerdrumsdagen? Bygdekvinnelaget har egen stand hvor vi 
steker sveler for salg, noe som smaker for store og små. Våre sveler er kjent!

Åpen gård er nok et godt kjent arrangement i bygda. Hit trekker mange mennesker. Ikke 
minst er det populært blant barna. Her får de se hvordan potetene blir dyrket, hvor hon-
ningen kommer fra og ikke minst - de får treffe husdyrene på gården og hoppe i høyet. 
Arrangementet avholdes sammen med andre lag, organisasjoner og produsenter. 

Skolemat er noe vi i Bygdekvinnelaget ønsker at kommuenen skal innføre i den norske 
skolen. Vi jobber med saken.

GFT har følgende aktiviteter å tilby:
Spinning, løpegruppe, Yoga, styrke i sal, Corebar og full apparathall fra Technogym,  
samt egen avdeling med frivekter.  Alt dette for kun kr 385,- pr. mnd   
ingen innmeldingsavgift!   Vi tilbyr også treningstimer med personlig trener.

Telefon 63 99 10 00
Brådalsgutua 10
2022 Gjerdrum
www.gft.no   bestill timer på nettet!
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TEKSTJULA

Hvordan den hellige Nicolas av Myra 
(Tyrkia) flytter til Italia (eller er det 
Spania), havner i USA, får seg slede 
med reinsdyr og drikker cola…og blir til 
Julenissen.

I mitt hjemland Nederland, er vi - i likhet 
med Norge - stolt av tradisjonene våre. Noen 
ganger reiser jeg hjem til Nederland for å  
oppleve en tradisjon. Noen ganger prøver 
jeg også å få nederlandske tradisjoner inn i 
mitt norske hjem og inn i min norske familie.
Den nederlandske tradisjonen som står meg 
nærmest og som jeg med glede feirer med 
min norske familie er Sinterklaas.

Før jeg forteller litt om hvordan den tradis-
jonelle nederlandske sinterklaasfeirin-
gen foregår skal jeg prøve å forklare hvem  
Sinterklaas er og hvordan han utviklet seg til 
Santa Claus, altså dagens julenisse.

St. Nikolas av Myra er en helgen som ble 
født ca i året 280 i Patara (nåværende 
provins Antalya, Tyrkia) og han døde den 
6. desember 342 eller 352. Han ble biskop 
av Myra og det er mange underverker som 
er tilskrevet ham. De fleste knyttet til barn, 
sjøfolk og  hans måte å fordele penger og  
goder på. Etter hans død ble Nikolas kåret 
til helgen. Han ble skytshelgen for sjøfarere 
og barn.
I 1087 ble hans levninger flyttet fra Myra 
til Bari i Italia. Dette ble gjort for å beskytte 
levningene til den viktige helgen for den 
voksende Islamen. Antakelig ble de nok  
stjålet for at Bari skulle få sin egen helgen og 
dermed kunne bli et pilegrimssted.

 

Som sjøfartsnasjon ble Nederland fort kjent 
med St. Nikolas som skyttshelgen for sjøfolk. 
På nederlandsk heter han da Sint Nicolaas, 
senere ofte forenklet til Sinterklaas.
I tiden fram til reformasjonen ble St. Nikolas 
stadig mer populær. Mange viktige havne-
byer fikk en kirke som var viet denne helge-
nen. Slik som St. Nikolas kirken i Bergensom 
ble reist i 1130 og ødelagt ii 1530.
Sankt Nikolas feiringen var en veldig viktig 
feiring i Nederland i middelalderen. Små 
barn og fattige og voksne fikk denne dagen 
noe godt. De fikk litt bedre mat, godteri eller 
noe leketøy.
Etter reformasjonen var det ikke lenger tillatt 
å feire de katolske helgener. Den offentlige 
feiringen av Sankt Nikolas festen ble bann-
lyst. Men i hjemmene fortsatte man å feire. 
Først i 1845 kommer Sinterklaas tilbake i det 
offentlige rommet.
Forresten mente vår egen store helt, Martin 
Luther, at det å gi gaver på Sankt Nikolas- 
dagen ble feil, da man heller burde gjøre det 

Fra St. Nicolas til Julenissen 
Av: Kirkemusiker Michel Zelissen
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på juledagen…
Dette førte til at det etter reformasjonen ble 
gitt ut gaver i forbindelse med julehøytiden. 
For å skape en historie til barna ble ‘Father 
Christmas’ skapt i England. En god hyggelig 
overvektig fyr i røde klær med hvit skjegg. 
I Frankrike ble han ‘Père Noël’ og i Tysk-
land var det ‘Das Christkind’ som kom med 
gavene.
Da nederlendere bosatte seg på Manhat-
tan og stiftet Ny-Amsterdam på 1600 tallet 
(som ble til New York i 1664) tok de med seg 
Sint Nicolaas tradisjonen til den nye verden. 
Også tyske kolonister tok med seg Sankt 
Nikolaus til Pensylvania.
Sammen med den store migrasjonen fra 
nederlanske og britiske kolonister på 17- og 
1800 tallet ble Father Christmas mer og mer 

blandet med Sint Nicolaas. Og i 1773 ble 
navnet Santa Claus brukt for første gang. 
Navnet var tydelige inspirert av det neder-
landske Sinterklaas og utseendet var inspir-
ert av den britiske Father Christmas.
Santa Claus sitt store gjennombrudd kom 
i 1823 med fortellingen ‘The night before 
christmas’. I dette diktet som ble utgitt 
anonymt møter vi mange av våre nåværen-
de Santa Claus tradisjoner for første gang. 
En slede som kjører i lufta, trukket av reins-
dyr, hustaket som landingsplass, skorstein 
som inngang, osv.
Fram til 1931 ble Santa Claus avbildet som 
en gammel mann med en lang kåpe og en 
sekk på ryggen. Men i 1931 møtte verden 
en ny Santa, en som har kommet for å bli. 
Den finsk-amerikanske kunsteren Haddon 
Sundblom skapte den gode, tjukke Coca 
Cola Santa!
Den amerikanske Santa Claus er i nær slekt 
med den norske julenissen. Den nåværende 
norske julenissen er en god blanding av den 
tysk-danske julemann som er avbildet (med 
vandringskåpe) og den norske fjøsnisse 
(med rød lue), og sikkert også mer og mer 
Santa Claus.
Hjemme i Nederland er det Santa Claus som 
er vår nisse. På nederlandsk heter han da ‘de 
kerstman’ (kerst, kerstmis, christmas, krist-
messe…)
Men i Nederland har vi altså tatt vare på den 
ekte opphavsman, den gode Sinterklaas 
som feires i tillegg til julefeiringen.
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Sinterklaas annkommer Nederland hvert år 
på en lørdag i midten av november med sitt 
dampskip ‘Pakjesboot 12’, fordi han er sjø-
farerens skytshelgen. Sammen med han på 
båten er det mange hjelpere, fra gammelt 
av heter de Zwarte Pieten. 
Sinterklaas sitt store inntog i Nederland 
sendes direkte på TV og flere millioner men-
nesker se på programmet.
Fra den dagen Sinterklaas kommer til Ned-
erland (resten av året bor han i Spania) og 
fram til den store dagen (kvelden før 6. de-
sember) setter små barn sine sko ved peisen 

eller ovnen. I skoene legger man gjerne et 
brev med sine sinterklaasønsker, og noe høy 
eller en gulrot til hesten til Sinterklaas (grøt 
til nissen…)
Noen ganger får man ingenting i skoen, 
noen ganger litt frukt eller godteri og noen 
ganger en liten gave (adventskalender…). 
Men du får bare hvis du har vært snill og 
grei, for Sinterklaas og sine Pieten ser alt. 
Hvis du ikke har oppført deg slik de ønsker  
så får du ‘de roe’ (en ris) som er ment som et 

fysisk straffemiddel. I verste fall blir du med 
Sinterklaas og Zwarte Piet med til Spania. 
Kanskje det er noen litt tvilsomme pedago-
giske midler i bruk her. Det skal sies at jeg 
aldri har fått en ‘roe’ og heller ikke blitt med 
tilbake til Spania.
Selveste Sinterklaas kvelden er det gaver 
(akkurat slik Santa Clause blir levert gjen-
nom skorsteinen) og sinterklaasgodteri 
(bl.a. sjokolade, marsipan, en slags pepper-
nøtter, osv) og varm kakao som står og ven-
ter på barna. For barna eksisterer Sinterklaas 
i aller høyeste grad. Det er alltid en trist dag 
i livet når barna finner ut at det faktisk ikke 
var Sinterklaas som har kjøpt alle de gaver i 
alle år.
De voksne, eller større barn trekker gjerne 
lodd i vennegjengen, på jobb, i klassen, på 
sportsklubben osv. På det loddet står det et 
navn til en annen person i gruppen som du 
skal kjøpe en gave til og gi til vedkommende 
på Sinterklaasfeiringen. Denne gaven følges 
gjerne av et selvskrevet dikt og en original 
innpakning.
Både Sinterklaas, Santa Claus og Julenissen 
har som høyeste mål å gi noe til barna og til 
de som trenger det mest! 

Jeg ønsker dere en god feiring i desember!
Michel
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Julekonsert
Kirkens tradisjonelle julekonsert holdes

Søndag 11. desember kl. 18.00 i Gjerdrum kirke
Blant annet Gjerikara, Barnegospel, Oddrun R. Kogstad, Ordfører Anders, med fler.

Det blir mye vakker julemusikk, men også kanskje noen ukjente perler. 
Selvfølgelig blir det også mulighet for å stemme inn med allsangen.

Gratis inngang, kollekt til kirkemusikalsk virksomhet ved utgangen.

- Er du mann? - Har du passert stemmeskiftet?
- Har du en mørk dress og svart sløyfe?

Da kvalifiseres du i aller høyeste grad til 
"Julemenn i Gjerdrum"

Flere kirker på Romerike har de senere år hatt stor sukses med et spesielt sangtil-
bud, bare for denne annledningen. Og dette skal vi i år også gjøre i Gjerdrum!

Julemennene i Gjerdrum skal bidra under hele gudstjenesten på første juledag 
med vakker sang. Det absolutte høydepunkt må være når de avslutter gudstje-
nesten med ‘O helga natt’.

Dersom du oppfyller kravene, møter du til øving i Heni kirke på onsdag den 21. 
desember kl.18.00.  Deretter møtes vi kl. 10.30 første juledag.

Første juledag feirer vi høytidsgudstjeneste kl. 12.00 i Heni kirke.
Denne gudstjenesten er preget av mye musikk og en høytidelig stemning.

Hvis du av en eller annen grunn ikke oppfyller kravene, men kjenner noen som 
burde vite om dette så er det bare å sende vedkommende til kirka!

Velkommen til nok et julehøydepunkt!

Mer info: mz534@kirken.no / 90826654

Julemenn i Gjerdrum



12    MENIGHETSBLAD

LAG / FORENING

Er du over 60 og ønsker mer sosial kon-
takt med jevnaldrende, treffe kjente 
eller bli kjent med andre i samme alders-
gruppe? Da er et medlemskap i penjonist- 
foreningen en god mulighet.

Gjerdrum Pensjonistforening er en forening 
med ca. 170 medlemmer, er en livssynsnøy-
tral forening og har plass til mange flere.

Hva får du ut av et medlemskap hos oss? 
Vi har månedlige møter med foredrag og 
forskjellige former for underholdning, kaffe/ 
servering og utlodding (et sted må inntek-
tene komme fra). Vi har også årlige utfluk-
ter, både dagstur og en fler-dagers tur. Vi 
forsøker i det hele å arrangere noe folk vil ha 
når de lar TV-en hvile.

Medlemskapet er rimelig og inkludert i 
dette er bladet «Pensjonisten», som utgis av 
Pensjonistforbundet og kommer 6 ganger i 
året.

Er du over 60? 
Gjerdrum pensjonistforening

Er du interessert? 
Ta kontakt med: 

Eldri Ulven: 
tlf 98869973
mailto: ellihaga@hotmail.com

Rolf Nordengen: 
tlf 92448485
mailto: r-norden@online.no 

Med hilsen fra styret i
Gjerdrum pensjonistforening
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NAN brød med kylling...
Anbefalt av Laila Thorp Rice

Mathjørnet

Vask og tørk kyllingen godt. Krydre kyllingen med karri, salt og pepper og stek den godt.
Varm nan-brødet og del det i fire like store biter. (Har du laget det selv, kan det være at de 
ikke er like store som de man kjøper).
Skjær mangokjøttet fri for stein og skall og skjær den i fine strimler.
Del kyllingen i skiver.
Skjær chili i tynne strimler.

Fordel korianderkrem, mango, kylling og chili på brødet og pynt med litt frisk koriander.

En enkel og deilig rett fra meg.
Jeg utfordrer så Lars Erik Fagerheim til neste innsender i Mathjørnet!

Dette er en enkel rett som passer fint til lunsj eller 
piknik. Hjemmelaget nan-brød er best, men en 
kan bruke ferdig fra butikk også.

Ingredienser:
4 ss gresk yoghurt
1 ss finhakket frisk koriander
salt
pepper 

1/4 ts karri
2 stk. kyllingfileter
nan-brød
1 stk. moden mango
1 stk. chili uten frø

Nan-brød med kylling, mango og korianderkrem (2 porsjoner)

Korianderkrem: 
Rør yoghurt og koriander sammen.  
Smak til med salt og pepper.



Barnesider
Lille Anders er ute og aker. Så krasjer 
han med et tre og utbryter:
- Tre mot en er feigt!

To unge gutter skal sove hos besteforeldrene 
sine. Når de skal legge seg, kneler begge ved 
sengen for å be til gud, og den yngste roper ut 
bønnen sin av sine lungers fulle kraft: 
KJÆRE GUD.
TIL JUL ØNSKER JEG MEG:
*EN NY SYKKEL
*ET NINTENDOSPILL
*EN NY VID...
Hans eldre bror lener seg over lillebroren, pirk-
er ham i siden, og sier: "Hvorfor roper du når 
du ber? Gud er ikke døv." 
Lillebroren svarer: "Nei, men bestemor er!"

  K  A V     B
 E N G L E S K A R E
  E G G  L U R  T
 J   E M U  T Å A
 A H A   S N I L L
  H E R B E R G E T

TO LIKE

AKK OG

I ELV

NR. 2

… OG TIL

DET VAR

Hvordan er det mulig?

Du drømmer at du er på 
tur sammen med to av 
de beste vennene dine. 
Dere går på en bro over 
en brusende foss, og de 
to vennene dine faller i 
fossen. Du har ikke krefter 
til å redde begge to. Hva 
skal du gjøre?

Svar: Våkne så fort som mulig.



Hansemann på fire var skikkelig sint på mamma:
- Jeg får ikke lov til noen ting, jo!
Han trampet og skrek, og truet med å rømme. Mor hørte at 
døra til soverommet smalt igjen og at gutten romsterte med 
skuffer og skap. Det var tydelig at han pakket. Til slutt kom han 
trekkende med to store kofferter.
- Nå? Sa mor. Og hvor har du tenkt deg, da?
- Jeg skal ikke dra noen steder! Jeg får jo ikke lov til å gå over gata 
alene engang!
- Ja, men hvorfor har du pakket to kofferter da?
- De er til DEG!

Barnekryss
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(Riktig løsning finner du på side 24)



Vi synger julen inn
For andre år på rad synger vi julen inn i Gjerdrum kirke.

På lille julaften synger vi gjennom alle salmebokens julesalm-
er. Vi begynner kl. 18.00 med Et barn er født i Betlehem og vi 
avslutter ca 3 timer senere med Carolas vakre julesang ‘Him-
len i min famn’.

Det vil bli allsang, men også mange solister har sagt ‘ja’ til å ta 
på seg en solistoppgave til denne kvelden.

Lille julaften er en kveld med mange tradisjoner på mange 
steder. Vi ønsker med dette arrangement å skape en ny tradis-
jon. Kirkerommet er åpent og fylles med vakker musikk.

Arrangementet er et åpent arrangement og det betyr at man 
kommer når man vil, og blir så lenge man har lyst eller så 
lenge man kan.

Det hadde vært ekstra hyggelig hvis dere kunne ta med noe 
av deres julekaker. Og gjerne kaffe, te eller gløgg. Det vil stå et 
bord i kirken hvor man kan forsyne seg med noe å drikke og 
godsaker. 
Vi ønsker å bidra til en hyggelig og stemningsfult stund, midt 
i den travle og tradisjonsrike julestria.

Velkommen skal dere være!

Minning av døde på gudstjenester
Gjerdrum og Heni menighet har en ordning der vi minnes de iblant oss 
som dør. Hver gang vi feirer gudstjeneste leser vi opp navnene på den 
eller de som er døde siden forrige gudstjeneste i samme kirke. 

Vi erfarer fra tid til annen at ikke alle er kjent med dette, og vi ønsker 
derfor å skrive om det i menighetsbladet. 

For noen kan dette være et viktig ledd i sorgarbeidet i forbindelse med 
et dødsfall. 



Kommer til Kirkeforum i Kirkestua v/Gjerdrum krk.

Knut Rydjord
Torsdag 9.februar 2017

«Folkekirken og kirkefolket.»
Han vil snakke om hvordan den lave oppslut- 
ningen om kirken både har sin historiske for- 
klaring og hvilke utfordringer vi står overfor  
og mulige løsninger vi ser.

Det blir et musikalsk innslag.

Kristin Saxegaard
Torsdag 30.mars 2017

Hun snakker om bibelsyn og utfordringen 
ved å lese historiske og hellige tekster. 

Musikalsk innslag her også.

Gratis inngang
Kaffespleis

Alle er velkomne

Vi synger julen inn
For andre år på rad synger vi julen inn i Gjerdrum kirke.

På lille julaften synger vi gjennom alle salmebokens julesalm-
er. Vi begynner kl. 18.00 med Et barn er født i Betlehem og vi 
avslutter ca 3 timer senere med Carolas vakre julesang ‘Him-
len i min famn’.

Det vil bli allsang, men også mange solister har sagt ‘ja’ til å ta 
på seg en solistoppgave til denne kvelden.

Lille julaften er en kveld med mange tradisjoner på mange 
steder. Vi ønsker med dette arrangement å skape en ny tradis-
jon. Kirkerommet er åpent og fylles med vakker musikk.

Arrangementet er et åpent arrangement og det betyr at man 
kommer når man vil, og blir så lenge man har lyst eller så 
lenge man kan.

Det hadde vært ekstra hyggelig hvis dere kunne ta med noe 
av deres julekaker. Og gjerne kaffe, te eller gløgg. Det vil stå et 
bord i kirken hvor man kan forsyne seg med noe å drikke og 
godsaker. 
Vi ønsker å bidra til en hyggelig og stemningsfult stund, midt 
i den travle og tradisjonsrike julestria.

Velkommen skal dere være!
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Tusen takk for oppmerksomheten

Den 29. juli 2016 ga vi hverandre 
vårt "Ja" i St. Mikaelkirken i Sittard, 
Nederland.
Hele staben fra kirkekontoret hadde 
tatt turen til Nederland for å være 
med oss denne dagen. I en flott og 
rørende bryllupsmesse, med preken 
av Jakob og solosang av Oddrun, ble 
vi viet til ektepar. Det gjorde inntrykk 
å feire nattverden i fellesskapet, lu-
theranere og katolikker var velkom-
men til Herrens bord! Guds store 
nådegave til alle.
Vi vil takke alle som sendte oss et kort, 
en melding, en gave, og alle gode øn-
sker vi fikk når vi kom til Norge igjen. 
Alle dere har på hver deres måte 
bidratt til den vakreste dagen i vårt 
liv.

Elisabeth N. Floa & Michel Zelissen

Ny styrer 
i Askhøgda barnehage
Etter et imponerende antall år som styrer i 
barnehagen har Elfrid Marie Bogetvedt varslet 
at hun vil gå av med pensjon sommeren 2017. 

Barnehagen har derfor ansatt Lillian Kogstad 
som ny styrer til å overta etter Elfrid. 

Lillian begynner allerede 1.januar som pedago-
gisk leder, og hun vil overta styrerstillingen fra 
01.august 2017. Vi er glade for at Lillian takket 
ja til stillingen, og vi ønsker henne hjertelig 
velkommen i barnehagen og i menighetens 
stab!
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TEKST

1. rekke fra venstre: Inger Olaug Steigedal (Heni), Anne Reidun Kjærstad, Berit Røse  
                                       Rustad, Kari Sissel Due Monsen (Monsen)
2. rekke fra venstre: Kristin Brodahl, Jorunn Larsson (Lundsveen), Reidun Ferner,  Hilde  
                                       Brodahl,Anne- Grethe Halvorsen (Brataas), Terje Wold
3. rekke fra venstre: Villy Rolid, Stein Viggo Johansen, Terje Arvesen, Guro Brodal, Tor  
                                       Belstad, Ragnar Fevik, Ola Jonny Kroken, Even Thoralf Korsmo

Gullkonfirmanter 2016 

...Intet oppdrag for lite, intet oppdrag for stort!

Gjerdrum Turbil ANS

Tlf. 63 99 23 70
e-mail: post@gjerdrum-turbil.no
www.gjerdrum-turbil.no
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TEKST

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIDSVOLL NATURSTEIN A.S 
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL 

Telefon : 63 96 05 40 
E-post : post@eidsvollnaturstein.no 
Stor utstilling av gravsteiner 

 

Ditt lokale mesterfirma holder til på Ask

Komplett håndverktjeneste innen
vedlikehold, 

oppgradering og 
rehabilitering 

Offentlige og private bygg. 

Ta kontakt med våre hyggelige kontordamer for en uforpliktende prat.
Tlf 907 71 728                                               mail: post@mesterfirmaet.no
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Fuglerud Begravelsesbyrå AS 
 

         Døgnvakt: 
 

 Ullensaker  63 98 30 10 

 Eidsvoll      63 96 19 20 

 Nannestad  63 99 50 76 

 

 

 

Vi kommer gjerne hjem til 

konferanse og ordner alt i 

forbindelse med dødsfall. 
 

e-post: post@fuglerud-bb.no    

www.fuglerud-bb.no 
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TROSOPPLÆRING

 

 

 

 

 
 

 

Vil du bli kjent med Gjerdrums blideste elektriker? 
Da bør du kontakte Genial Elektro AS! 

Vi utfører alle typer oppdrag i boliger, garasjer, landbruksbygg og næringsbygg. 
Nyinstallasjoner, oppgraderinger, utvidelser og endringer. 
Vi står for det du måtte ønske av prosjektering, rådgiving og utførelse. 

Vi etablerte oss i 2005, og har lokal tilhørighet med kontor på Ask. 
Kontakt:  Jan Thorseng på tlf. 414 23 747, eller e-post:  jan@genial-elektro.no 

Det er totalsummen som teller!

Markiser Persienner Zipscreen Levegger Vindskjerming

Pergoline Plisségardiner Lamellgardiner Garasjeporter Varmepumper

post@scandic.no         -         www.scandic.no         -           04990post@scandic.no         -         www.scandic.no         -           04990post@scandic.no         -         www.scandic.no         -           04990

Gratis befaring:

Reinert Hovdsveen
reinert@scandic.no
901 17 498



PROGRAM 2016

Onsdag 14. desember kl 1600
Andakt og sang av Jakob Furuseth
Kollekt - bevertning med servering
av julegløgg.

Onsdag 4. januar kl 1800
Juletrefest på Misjonshuset på Ask.
Andakt og sang av Jakob Furuseth 
og Michel Zelissen.
Kollekt og bevertning

NB: Alle møtene er nå på Nystuen, Gjerdrum bo- og behandlingssenter.

Program: KIRKERINGEN

GJERDRUM OG HENI  l  23

Program: GJERDRUM NORMISJON

Lør. 12. nov. kl 12.00
Julemesse
Lør. 26. nov. kl 11.30
Formiddagstreff
Onsd. 7. des. kl 19.00
PULS m/Dag W. Hauketo
Stang
Lør. 7. jan. kl 17.00
Juletrefest
Ons. 11. jan. kl 12.00
Lunchtreff

Kirkekontoret har på vegne av Gjerdrum 
Normisjon påtatt seg å ta imot bestilliger for 
leie av lokalene på Misjonshuset. Misjons-
huset leies ut til møter, dåp, konfirmasjoner, 
minnesamvær og lignende. 

Leie lokaler på Misjonshuset?
Kontakt Kirkekontoret på mail:  
gjerdrum@kirken.no
Telefon:  66 10 61 21

Onsdag 8. februar kl 1900
Andakt av Lasse Thorvaldsen
Utlodning og bevertning.

Onsdag 8. mars kl 1900
Sangkveld med dametrioen fra Sørum
Andakt ved Oddveig Faraasen
Utlodning og bevertning.

Onsdag 19. april kl 1900
Andakt og sang av Steinar Ørum
Utlodning og bevertning.

Ons. 18. jan. kl 19.00
PULS samling
Ons. 25. jan. kl 19.00
Medlemsmøte
Ons. 1. feb. kl 12.00
Lunchtreff
Ons. 1. feb. kl 19.00
Puls samling
Lør 11. feb. kl 11.30
Formiddagstreff

Bønnesamlinger hver første mandag i måneden kl 1900 - 1945.

Ons. 15. feb. kl 19.00
PULS samling
Ons. 1. mar. kl 12.00
Lunchsamling
Lør. 4. mar. kl 17.00
Basar
8. - 12. mar. kl 19.00
Møteaksjon med 
Marit Stokken og 
Irene Krokeide Alnes 
alle dager.
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TEKST

lll   Gjerdrum   lll

Døpte 
 
10.07.2016 
 Emilie Nordbø Brynildsen 
 (Korrigert pga. feil i nr 3/2016) 
02.10.2016 
 Philip-August Brynildsen 
16.10.2016 
 Sofie Lian

Døde 
 
03.09.2016 
 Jon Kristian Gulbrandsen 
13.09.2016 
 Sverre Wesseltoft Zachariassen 
29.09.2016 
 Torbjørg Helene Solberg 
10.10.2016 
 Grethe Elisabeth Arntzen

lll      Heni           lll

Døpte

25.09.2016
 Martin Solhaug Hennum
 Nikolai Aleksander Mostue Krav
 Mikael Leon Mostue Krav
 Magnus Tranum Holst
18.10.2016
 Sander Løvstad
 Fredrikke Odden

Døde

26.08.2016
 Grethe Ask
18.09.2016
 Mari Broløkken
11.10.2016
 Svein Johannes Nilsen

Vielser

10.09.2016 
 Hege Cecilie Håkenstad Johansen og 
 Bjørn Nyjordet

Barnekryss
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Svar på kryssordoppgaven på side 15
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TEKST

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.
KIRKESKYSS: Ring Ivar Bogetvedt på tlf. 915 67 368, fortrinnsvis innen fredag kl 16.00.

Disse sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

NOVEMBER

6. november
Kl 19.00

Heni Allehelgensgudstjeneste
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens SOS i Borg

13. november Misjonshuset Gudstjeneste
26. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget ungdomsarbeid
Kirkekaffe

Dåp/Nattverd

17. november
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt på sykehjemmet

20. november Gjerdrum Gudstjeneste m/4-års bok
Domssøndag
Prest: Per Kristian Bandlien
Takkoffer til soknets trosopplæring
Kirkekaffe

Dåp/Nattverd

27. november Gjerdrum Gudstjeneste m/Lys våken
1. søndag i advent
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til soknets trosopplæring
Kirkekaffe

Dåp/Nattverd

DESEMBER

1. desember Sykehjemmet Andakt

4. desember Misjonshuset Gudstjeneste
2. søndag i advent
Prest: Jakob Furuseth 
Medvirkende: Dagfinn Solheim
Takkoffer til Blåkors

Dåp/Nattverd

Takkoffer til eget ungdomsarbeid
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SLEKTERS GANG

11. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Julekonsert
3. søndag i advent
(se egen art. i dette bladet)
Takkoffer til kirkemusikk

18. desember Heni Gudstjeneste
4. søndag i advent
Prest: Per Kristian Bandlien
Takkoffer til Kirkens bymisjon

Dåp/Nattverd

23. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Vi synger julen inn
v/Michel Zelissen

24. desember
Kl 13.00
Kl 14.30 og
Kl 16.00

Gjerdrum Gudstjeneste
Julaften
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

25. desember
Kl 12.00

Heni Gudstjeneste
1. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Prosjekt Kairo

Dåp/Nattverd

26. desember Sykehjemmet Julegudstjeneste
2. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Normisjon

Nattverd

TRAFIKKAVVIKLING PÅ JULAFTEN

Erfaringsmessig blir det litt trafikk kaos rundt Gjerdrum kirke på julaften. 
I et forsøk på å forhindre en del av denne kan vi kanskje hjelpe litt til alle sammen.  

Vi råder alle som reiser fra kirken etter gudstjeneste, til å kjøre via Sandum på vei hjem.   
Avtal gjerne å kjøre sammen med noen om du har plass - det er hyggelig med selskap.

Tusen takk for at alle tar hensyn! 
Vi ønsker alle våre lesere en riktig fredelig julehøytid og et godt nytt år!

JANUAR

5. januar
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

8. januar Misjonshuset Gudstjeneste
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer ti Misjonsprosjekt Ka

Dåp/Nattverd
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TEKST

KALENDER

KALENDER

15. januar Gjerdrum Gudstjeneste
2. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

19. januar
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

22. januar Heni Gudstjeneste
3. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til  
Det Norske Misjonsselskap

Dåp/Nattverd

29. januar Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth

Dåp/Nattverd

FEBRUAR

2. februar
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

5. februar
kl 11.00

5. februar
kl 18.00

Gjerdrum

Gjerdrum

Gudstjeneste
5. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid
SALMEKVELD - Salmer gjennom livet
Fri inngang - kollekt ved utgangen

Dåp/Nattverd

12. februar Misjonshuset Gudstjeneste
Såmannssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid
Kor: The Sparkling Sisters

Dåp/Nattverd

16. februar
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

19. februar Heni Gudstjeneste
Kristi forklarelsesdag
Prest: Vikar
Takkoffer til soknets kirkemusikk

Dåp/Nattverd
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TEKSTKALENDER

26. februar Gjerdrum Gudstjeneste
Fastelavenssøndag (Karneval)
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen i soknet

Dåp/Nattverd

MARS

2. mars
Kl 15.30

Sykehjemmet Gudstjeneste
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

5. mars Misjonshuset Gudstjeneste m/babysang
1. søndag i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens resurssenter

Dåp/Nattverd

12. mars Heni Gudstjeneste
2. søndag i fastetiden
Prest: Vikar

Dåp/Nattverd

16. mars
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

19. mars Gjerdrum Gudstjeneste m/Tårnagenter
3. søndag i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

26. mars Gjerdrum Gudstjeneste
Maria budskapsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Det norske bibelselskap 
Kor: Rælingen Sanglag

Dåp/Nattverd

30. mars
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

APRIL

2. april Misjonshuset Gudstjeneste m/ÅRSMØTE
4. søndag i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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9. april Heni Gudstjeneste
Palmesøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

13. april
Kl 19.00

Misjonshuset Gudstjeneste med påskemåltid
Skjærtorsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

14. april Gjerdrum Gudstjeneste
Langfredag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til kirkemusikk

Dåp/Nattverd

15. april
Kl 23.00

Heni Gudstjeneste
Påskenatt
Prest: Jakob Furuseth

Dåp/Nattverd

16. april Gjerdrum Gudstjeneste
1. påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt i Kairo

Dåp/Nattverd

17. april Sykehjemmet Gudstjeneste
2. påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

23. april Heni Gudstjeneste
2. søndag i påsketiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

27. april
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt Nattverd

30. april Gjerdrum Gudstjeneste
3. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta 
 

  Hele døgnet 

 Gjerdrum 
 

Hele døgnet 

Ullensaker og Omegn 
 




Stig-A. Østengen 
Årfuglvegen 27, 2022 GJERDRUM                             www.ostengen.no 
Mob. 901 32 818                                                                  e-post: post@ostengen.no 
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KONTAKT

GJERDRUM KIRKEKONTOR  
OG SOKNEPREST

Åpningstid:  
Kl 10–15. (tirsdag og fredag stengt)

Gjerdrum Herredshus 2. etasje
Postboks 137, 2024 GJERDRUM

Telefon:   66 10 61 21
gjerdrum@kirken.no
www.kirken.no/gjerdrum
www.facebook.com/gjerdrumogheni

ØVRE ROMERIKE PROSTI
Prost: Bjarne Olaf Weider
Kontor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 94 40 22

Prostiprest: Svein Skarholm
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 922 28 339 

Lufthavnprest: Per Kristian Bandlien
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 994 18 190

ASKHØGDA BARNEHAGE
Gjerdrum og Heni menighet
Misjonshuset, Askhøgda 5
Mandag – fredag kl 07–17
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 99 08 61

Barnehagestyrer: Elfrid Bogetvedt
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 415 03 705
elm-boge@online.no

Menighetsrådets medlemmer:
Morten Vilhelm Drefvelin (leder)
Maria Stokstad (nestleder)
Norunn Furuseth
Gudmund André Kogstad
Kristine Skoglund Ask
Svein Ole Kogstad
Camilla Vestvold
Gunnhild Leite
Soknepresten

 
GAVEKONTO MENIGHETSBLADET 
1623.20.37486

DIREKTENUMMER
Kirkeverge
Martin Ljønes 66 10 61 20 / 906 18 145 ml292@kirken.no

Sekretær
Nina Kristin Løvberg 66 10 61 21 nl655@kirken.no

Sokneprest
Jakob Furuseth 66 10 61 22 / 934 48 136 jf888@kirken.no

Menighetsmusiker
Michel Zelissen 908 26 654 mz534@kirken.no

Kirketjener
Bent Olav Bjørtomt 952 78 214 bb487@kirken.no

Kateket
Oddrun R. Kogstad 913 84 711 ok982@kirken.no
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