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Den som ikke kan belære sin  
familie, kan heller ikke belære andre!

I en enig familie,  
kommer lykken av seg selv!

Styr følelsene dine, 
ellers vil de styre deg!

8
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BETRAKTNING

Åpne dører og rause rom 
Av: sokneprest Jakob Furuseth

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro 
på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er 
det mange rom. Var det ikke slik, hadde 
jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre 
i stand et sted for dere?  Og når jeg har 
gått og gjort i stand et sted for dere, vil 
jeg komme tilbake og ta dere til meg, så 
dere skal være der jeg er.  Og dit jeg går, 
vet dere veien.» Joh 14,1-4

Det finnes mange rom og ulike hus. Det 
finnes hytter og villaer. Stuer og kott. Kirker 
og puber. Og det finnes ikke et hus eller rom 
Jesus ikke ville besøkt eller vært til stede i. 
Jesus besøkte venner i Betania. Han besøkte 
tolleren Sakkeus. Han var hos både Peters 
svigermor og en romersk offiser. Ingen hus 
og ingen rom var for store eller små, for fine 
eller for upassende. Selv tok han imot besøk 

av både utstøtte spedalske og opphøyde 
fariseere.

Men også i himmelen er det åpne dører og 
rause rom. Han som det ikke fantes rom til i 
herberget, han sørger for at det er plass nok 
i himmelriket til alle som vil. “I min Fars hus 
er det mange rom” sier han. “La ikke hjertet 
bli grepet av angst”. Eller som det heter i 
musikalsangen fra West Side Story: “There's 
a place for us. Somewhere, a place for us”.

Mange opplever ensomhet i jula. Det er 
trist, for jula handler jo egentlig om det mot-
satte; at dører åpnes og gir plass i rause rom. 
La oss ikke bare tenke på det og snakke om 
det. La oss åpne dører inn til flere rause rom, 
vi som alle vet at noen har gjort i stand et 
rom for oss en gang i fremtiden. 
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NYTT RÅD

I september ble det gjennomført valg av menighetsråd i Gjerdrum og 
Heni sokn. Det nye menighetsrådet består av: 

Faste medlemmer: Gudmund André Kogstad, Roar Sollie, Gunnhild Leite, 
Morten Drefvelin, Camilla Tandberg og Hanne Bakke von Clemm. 

Varamedlemmer: Anne Karin Nordli, Jane Barbro Hellegjerde Aambakk, 
Svein Ole Kogstad, John Kristen Ødegaard og Dagfinn Solheim. 

Torsdag 24.oktober var det nye menighetsrådet samlet for å konstituere 
seg. Roar Sollie ble valgt til leder og Morten Drefvelin ble valgt til  
nestleder. Det skal velges leder og nestleder hvert år i perioden. Nina Os-
erud Bentzen ble i kommunestyret 16.oktober, valgt til kommunal repre-
sentant i menighetsrådet,. Og Marianne Ecker ble valgt som vararepre-
sentant. 

Menighetsrådet trer formelt i kraft fra 1.november, og fellesrådsfunk- 
sjonen trer i kraft 1.desember. 

Grunnen til at fellesrådet og menighetsrådet trer i kraft til ulik tid er at 
mange kommuner i Norge har flere menigheter, men kun et fellesråd. 
I Kommuner med flere menigheter består fellesrådet av representanter 
fra de ulike menighetsrådene. Menighetsrådene må derfor konstitueres 
først, før de kan velge sine representanter til fellesrådet. I Gjerdrum har vi 
kun en menighet, og det betyr at menighetsrådet og fellesrådet er iden-
tiske, med unntak av at menighetsrådet har en kommunal representant, 
som har stemmerett i saker som er definert som fellesrådssaker. 

Hva er forskjellen på menighetsrådet og fellesrådet? Fellesrådet har  
spesifikke ansvar når det gjelder bygninger, gravplasser, ansettelser 
mm. Menighetsrådet sin hovedoppgave er å «vekke og nære det kris-
telige liv» i menigheten, men er også ansvarlige for alt som ikke faller 
inn under fellesrådets ansvar. Vi sier derfor at menighetsrådet har et 
«negativt avgrenset ansvar» og at fellesrådet har et «avgrenset ansvar». 
På menighetsrådets møter, deler vi derfor sakene inn som fellesrådssaker 
og menighetsrådssaker ettersom hva de handler om. Vi har to forskjel-
lige innkallinger, og kommunens representant blir innkalt til møtet som  
behandler fellesrådssakene. 

Foto: Morten Broks

Nytt Menighetsråd trer i kraft 
Av: Martin Ljønes

 Morten Drefvelin,  
nestleder

Roar Sollie,  
leder

Foto: Morten Broks
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TEKSTREINERTSENTEKSTPÅ PUB'N

Søndag 08. desember Heni kirke kl.18:00 / 20:00 Julekonsert Gjerikara
Tirsdag 10. desember Gjerdrum kirke kl.19:00  Julekonsert Vræl
Onsdag 11. desember Gjerdrum kirke kl.18:00  Julekonsert Gjerdrum kulturskole

Søndag 15. desember Gjerdrum kirke kl.18:00  Tradisjonel julekonsert med   
       Gjerikara, Barnegospel, Sparkling  
       Sisters og Gjerdrum Musikklag

Fredag 20. desember Gjerdrum kirke kl.10:00  Barnehagegudstjeneste
Søndag 23. desember Heni kirke kl.18:00  Vi synger julen inn. Her synger vi   
	 	 	 	 	 	 	 flotte	julesalmer,	ber	sammen,		 	
       hører Juleevangeliet og en liten   
       - barnevennlig - andakt

Julaften   Gjerdrum kirke kl.12:30 , 14:00  Julaftengudstjeneste
     og 15:30

Første juledag  Heni kirke kl.12:00  Høytidsgudstjeneste. Vil du være   
       med som forsanger er du hjertelig   
       velkommen på galleriet kl.11:00
Andre juledag  Sykehjemmet kl.11:00  Høytidsgudstjeneste, alle er også her  
       velkommen

Søndag 5. januar Gjerdrum kirke kl.11:00  Gudstjeneste på Hellige 3 kongers dag.
Søndag 5. januar Kirkestua* kl.19:00  Vokalensemblet ‘Fauna’ synger julen ut.

Dette skjer i Julen i Gjerdrum

Til konsertene; Gjerikara, Vræl og Fauna blir det solgt billetter.  
Følg med på www.facebook.com/gjerdrumogheni for mer informasjon og billettsalg.

DEN NORSKE KIRKE
Gjerdrum og Heni menighet

* Kirkestua er v/Gjerdrum kirke
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TEKSTMUSIKK

Fredag 11. oktober var det duket for Kirkepub på Nordvæst. Selve 
ordet Kirkepub var nytt for meg, men med god viten om at Jesus 
gjorde vann til vin, og at jeg både har sett og hørt flere av de som 
skulle opptre i forskjellige sammenheng ved tidligere anledning, 
så ankom jeg lokalet med høye forventninger.

Med stappfullt lokale av 100 sambygdinger i alle alderstrinn fra 18 
år til 70+ så var det ingen tvil om at dette var et populært innslag 
til stor glede for de fremmøtte. Den musikkglade trioen fra bygdas  
kirkestab, sokneprest Jakob Furuseth, kateket Oddrun R. Kogstad, og  
organist Michel Zelissen. Med seg hadde de Gudmund Kogstad på 
bass / gitar og Glenn Skoglund Ask på slagverk / perkusjon. De hadde 
lovet oss et allsidig utvalg av egne favoritter i alt fra salmer til rock!

Kirkepub  
konsertanmeldelse 

Av: Jon Enger

De startet friskt med Anthem Lights sin «Southern Gospel Medley», og allerede fra første 
stund satte de standarden for en høy musikalsk kvalitet. Jubelen stod i taket allerede etter 
første låt, de fortsatte litt roligere med Sigvart Dagsland sin nydelige «De Umulige», før de 
covret en fantastisk versjon av Lady Gaga og Bradley Cooper sin «Shallow». Videre kom  
perler som «Liten Fuggel» og «Våken drøm» av Vamp. Både presten og kateketen viste 
meget gode vokalprestasjoner og ikke minst organistens traktering av både keyboard og 
munnorgel. Det er ingen tvil om at folkekjære artister står denne gjengen nær. Her var det 
ikke lange pausene mellom hver låt, og publikum fikk flotte tolkninger av Odd Nordstoga, 
Lisa Ekdahl og Stavangerkameratene. Fra friske innslag av salmer som «Eg veit i himmelrik» 
og «Lær meg å kjenne dine veie», til popdronningen Pink sin «Just give me a reason før 
de tok en liten pause til stor applaus fra de fremmøtte. Pausen var kort, så på ‘an igjen, og 
de startet med Hellbillies sin flotte ballade «Den finast eg veit», før de gikk over til Bjørn 
Eidsvåg sin gladlåt «Shalala». Vi fikk høre kjente og kjære sanger som «Time after time», 
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TEKSTPÅ PUB'N

«Den du veit», «Engler i sneen», «you say», «Hjertemedisin» og «Have I told you lately».

Vi nærmet oss avslutning, og med «Surfbrett» av Vazelina, og min egen personlige favoritt 
for kvelden, «You’re the voice» av Australske John Farnham, så var dette prikken over i’en 
på en alle tiders Kirkepub, som jeg håper ikke ble den siste! De rundet av kvelden med «Gje 
meg handa di, ven» til publikums store begeistring, som egentlig bare ville høre mer!

Det hersker ingen tvil om at dette er en gjeng som er glad i variert musikk, og de fremfører 
det med sjela. Det er en fryd for øret å høre samspillet mellom denne musikalske gjengen, 
og ikke minst de gode vokalprestasjonene som er på et profesjonelt nivå!

Kirkepub var absolutt et meget godt tiltak, og jeg kommer gjerne tilbake hvis det blir 
flere, for dette var en riktig så trivelig kveld med god musikalsk underholdning.

Foto: Elisabeth Nygård Floa
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TEKSTSÁMI ÁLBMOTBEAIVI

For å få svar på noen av de spørsmålene 
jeg hadde om samenes nasjonaldag, tok 
jeg først kontakt med Anne Mari Siri, his- 
torielærer ved Samisk videregående skole 
og reindriftsskole i Kautokeino. Hun ville 
mer enn gjerne fortelle.

Foranledningen til feiringen
Hun fortalte at samenes nasjonaldag - som 
på samisk heter Sámi álbmotbeaivi - feires 
til minne om det første samiske landsmøtet 
som fant sted i Trondheim den 6. februar i 
1917. 
For første gang møttes samer fra hele Sápmi 
(Landområdet som samefolket tradisjonelt 
bebor i både Sverige, Finland, Russland og 
Norge) for å arbeide for felles samiske saker 
over grensene.
Trondheimsmøtet i 1917 ble samenes 
Eidsvoll hvor initiavtivtaker Elsa Laula  
Renberg (1877-1931) var den første som 
samlet samene til politisk kamp. Samene var 
i lengre tid blitt skjøvet bort og vekk fra sine  
landområder både til lands og til vanns og 
var i ferd med å blir fornorsket og utryddet 
som samer.

Deres to viktigste kamper var derfor å skaf-
fe bedre beitemuligheter for reinen og 
dermed gjøre tradisjonell reindrift fortsatt 
mulig. De ønsket også å stoppe fornorsk-
ningen av samene. Hun krevde bla. rett til 
undervisning på samisk i skolen.

Feiringa den 6. februar
Det samles samer både i Norge, Sverige, 

Aldri fri på nasjonaldagen! 
Av: Nina Kristin Løvberg

6. februar 2018 ble det samiske flagget heist ved Gjerdrum Herredshus på Ask for første 
gang.  Soknepresten, organisten og kirkevergen i bygda sang den samiske nasjo- 
nalsangen (Sámi soga lávlla) i det flagget steg til topps. Ettersom det bor flere samer 
sør i landet enn nordpå, og også noen her i bygda vår, er det en flott tradisjon at vi i 
vår kommune markerer samenes nasjonaldag.

Foto: Helgeland museum

Elsa Laula Renberg født 29/11-1877 - død 22/7-1931. 
Svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbyg-
ger, aktivist og politiker.

 Elever viser fram sine nasjonaldrakter fra ulike områder.
Foto: Samisk videregående skole og reindriftsskole.
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TEKSTSAMENES NASJONALDAG

Flaggheising og samefolkets sang 6. februar 2019 utenfor Samisk videregående skole og reindriftsskole i  
Kautokeino. Foto: Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Isak Saba født 115/11-1875 - død 1/6-1921. Norsk 
lærer og politiker i den samiske bevegelsen. Han 
var den første samen som i 1906 ble valgt inn på 
Stortinget.
Han arbeidet hele sitt liv for samenes sak og 
forsøkte å vekke den norske befolkningen til å 
ta ansvar for den kulturelle undertrykkingen av 
samene. 
    forts... 

Foto: G. Gustafson, Tromsø Museum

Den samiske nasjonalsangen
"Sámi soga lávlla" som den heter på  
samisk, ble vedtatt som samisk nasjonal-
sang på samekonferansen i Åre så sent som 
i 1986. Teksten er et dikt av Isak Saba, som 
ble skrevet og publisert allerede i 1906. Det 
er Arne Sørli som har tonesatt diktet.

Finland og til dels i Russland den 6. februar.
Anne Marie forteller at i Kautokeino feirer 
de sin nasjonaldag omtrent på samme måte 
som vi feirer 17. mai her. Det er dog noen for- 
skjeller.
Siden det er vinter, foregår for det meste 
av feiringen innendørs. Feiringen skjer på 
ettermiddag/kveld fordi dette ikke er en 
fridag. Samene pynter seg med sine fine 
drakter. Noen har bunad og det er gjerne en 
framvisning av de forskjellige draktene og 
bunadene i løpet av feiringen. Anne Marie 
forteller at de samles i gymsalen på skolen 
der hun arbeider. Det holdes taler og det 
underholdes. Så synges nasjonalsangen 
"Sámi soga lávlla" og de spiser samisk tradis-
jonsmatmat - Biđus - som er en slags sup-
pelapskaus. (Se oppskrift side 15).

Det samiske flagget
Flagget er designet av Astrid Båhl (Samisk 
kunstner fra Skibotn i Nord-Troms) og er 
et viktig symbol i feiringen av den samiske 
nasjonaldagen. Flagget som ble godkjent i 
1986 har et motiv fra runebommen og dik-
tet " Beaivvi bártnit" skrevet av sørsamen 
Anders Fjellner. I diktet framstiller Fjellner 
samene som solas sønner.  Sirkelen i flagget 
symboliserer sola og månen. Fargene er de-
finert som samiske farger, da disse er mye 
brukt i folkedraktene deres.
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TEKSTFEIRING I SØR

Men - det er jo ikke slik at alle samer bor 
og feirer nasjonaldagen i Kautokeino, så 
jeg ble litt nysgjerrig på hvordan dagen 
feires også andre steder i landet og tok 
kontakt med en av våre egne innbyg-
gere, Camilla Falle.

Ulike tradisjoner 
Camilla forteller at det er mange ulike 
tradisjoner hos den  samiske befolkningen, 
og også hvordan nasjonaldagen feires.  
Ettersom den første gang ble feiret i 1993, 
er det fortsatt for mange en «ny» tradisjon, 
desto ikke mindre viktig. I Oslo er tradi- 
sjonen at ordføreren inviterer samer i Oslo 
og Østlandsområdet til frokost på råd- 
huset. Her er også kongefamilien og  
politikere representert og blant annet 
samiske barnehage- og skolebarn 
fra Oslo-området står for underhold-
ningen. Det er for mange et stort 
øyeblikk når det samiske flagget  
heises foran rådhuset samtidig som klok-
kene spiller, da det ikke er så altfor lenge  

siden samisk språk og kultur skulle hold-
es skjult for «samenes eget beste». Etter 
rådhuset er det flere lokallag som utover  
ettermiddagen arrangerer middag og ulike 
aktiviteter rundt om i Oslo, blant annet på 
Samisk Hus i Oslo. Ettersom den samiske 
nasjonaldagen ikke er en offisiell fridag, må 
man søke fri fra jobb og skole. 

Feiring i Gjerdrum?
Camilla tok kontakt med ordføreren da hun 
følte at det var noe som manglet i flagg- 
stanga på Ask hver 6. februar og flagg ble 
bestilt. Men flagget som først kom var i 
feil størrelse, så det tok enda et år før det 
samiske flagget kunne vaie i vinden for al-
ler første gang i Gjerdrum. «Det var et fint 
og rørende øyeblikk». Camilla er tillits- 
valgt og leder for kultur- og studieutvalget 
i Oslo sameforening, hvor det jobbes for at  
samisk språk og kultur skal være tilgjengelig 
i lokalmiljøet, og har tenkt på muligheten 
for samiske arrangement også her i Gjer-
drum. 

Oslo Rådhus: Feiring av samenes nasjonaldag 6. februar.
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TEKSTI GJERDRUM

Hva betyr 6. februar for deg? 
«Min farmor og mormor hadde  
samisk som hjemmespråk, men 
det ble snakket på kjøkkenet med  
vinduene lukket, samisk var kjøkken-
språket og det at man var same skulle 
holdes skjult».  Språket som reddet far- 
moren og familien fra å bli deportert fra 
Sørøya under andre verdenskrig da de  
hadde gjemt seg i huler og ble opp- 
daget av tyske soldater, var ikke noe de 
ønsket å vedkjenne seg.  

Camillas farmor fikk da beskjed på  
samisk av sin mor om å late som om 
hun var syk. Det var allmenn kjent at  
tyskerne var redde for tuberkulose, og 
familien sto igjen på kaia da tyskerne 
seilte fra øya for aller siste gang. 

«Jeg leste om da Elsa Laula Renberg 
holdt folkemøte og jeg så et bilde av 
samer som gikk i tog med skilt hvor 
det sto «en mors hjerte blør når hennes 
barn ikke vil kjennes ved henne», og det 

gjorde noe med meg. Disse barna ga jo 
ikke avkall på sin egen kultur på grunn 
av det samiske, men på grunn av for-
norskningen og den assimileringspoli-
tikk som den norske stat igangsatte. 
Den samiske nasjonaldagen er for meg 
en dag hvor det samiske er noe posi-
tivt, noe vi tørr vedkjenne oss og kan 
være stolte over å tilhøre, og som viser 
at det samiske igjen er en naturlig del 
av det norske samfunnet, slik det var 
før fornorskningen» Kanskje kan vi en 
dag få oppleve 6. februar som en dag 
for folkefest også her i Gjerdrum? 

Camilla og barna fotografert ved Lysdammen av @PerlaFotografi / Henriette G Haga
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Klarer vi å slå den i 2020? 
Ja - sammen får vi det til!

Sees i døråpningen hos deg 
den  31/3-2019

Winterreise
Franz Schubert

Michel Zelissen og Øyvind Sørum
sang                   piano

Gjerdrum Kirkestue
søndag 1. mars 2020 kl 19:00

BILLETTER KR. 150,- PÅ EBILLET.NO ELLER PÅ KIRKEKONTORET

DEN NORSKE KIRKE
Gjerdrum og Heni menighet

WINTERREISE

"Lied" er en musikkform hvor dikt blir tonesatt og akkompagnement på klaver. Ikke til forveksling 
med ‘volkslied’, som ble sunget i vertshus, ofte med enkel og forståelig tekst. ‘Das kunstlied’ ble en 
sjanger med en høyere kunstnerisk kvalitet. Mer komplisert komposisjon og teksten hadde ofte 
dobbel betydning.

Schuberts skrev ‘Winterreise’ i sitt nest siste leveår. Teksten ble skrevet av dikteren Wilhelm Müller. 
Musikken er en dyster fortelling om jeg-personens tilværelse. Han er deprimert og depresjonen for-
sterkes gjennom det ensomme, harde vinterlandskapet han beveger seg gjennom. Flere ganger 
ønsker han seg en avslutning på livet, da all denne smerten er helt umulig å bære. Flere av sangene 
har momenter som symboliserer døden. Kråken - som følger den unge mannen på sin vei, rim - som 
farger håret hvitt og som gjør den unge mannen eldre og dermed nærmere døden.
 
De 24 sangene som utgjør ‘Winterreise’ har noen lyspunkt. Blant annet har en av sangene en helt 
annen karakter - ‘Der Lindenbaum’ - (Lindetreet som er symbolet for hjem og trygghet i romantik-
ken), viser at han ønsker å vende hjem. Men, han lukker sine øyne og går videre; for hjemme er hans 
elskede som har avvist ham.

Sangen ‘das Wirtshaus’ (vertshuset), handler om kirkegården han går forbi. Dessverre er det ingen 
rom ledig der (ingen grav er åpen) og dermed fortsetter hans reise i ensomhet inntil han i den siste 
sangen møter en annen person. ‘Der Leiermann’ (lirekassemannen). Han står som et symbol for 
døden. Hele verket avsluttes med spørsmålet: Underlige alder, skal jeg slå følge med deg?

Velkommen til en vakker, stemningsfull vinterkveld i vår kirkestue.
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KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen er en tradisjon som strek-
ker seg langt tilbake i tid. For over 50 år  
siden bestemte menighetene i Norge 
seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon 
til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Faste- 
aksjonen er i dag den nest største inn- 
samlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjo-
nen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret 
som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager 
helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjo-
nen arrangeres over hele landet søndag til 
tirsdag før palmesøndag. 

Vær forberedt i mars  
Norges største innsamlingsaksjon

Fra mynter til mobil
De seneste årene har bøssebærerne  
opplevd at stadig færre nordmenn har  
kontanter til bøssene på aksjonsdagen.  
Derfor er det viktig at Fasteaksjonen hele 
tiden ligger tritt med teknologiutviklingen. 
Gaver gitt på sms, web, Vipps og gjennom 
digitale innsamlingsaksjoner på Facebook, 
utgjør en stadig større del av innsamlings-
resultatet. 

Resultatet fra Gjerdrum i 2019:

Bøsser:    45.657,-
Offer i kirken (julaften)  15.175,-
Vipps:    27.388,-
Andre inntekter:    2.644,-

Sum innsamlet i Gjerdrum 90.864,-

31/3-2020

Klarer vi å slå den i 2020? 
Ja - sammen får vi det til!

Sees i døråpningen hos deg 
den  31/3-2019

BILLETTER KR. 150,- PÅ EBILLET.NO ELLER PÅ KIRKEKONTORET
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KONSERT

 

 

FAUNA  

SOLEFALL 
Fredag 22. november kl.19.00 

Gjerdrum kirkestue 
 

I novembermørket tar Fauna vokalkvintett publikum med inn  
i kvelden, nattens og morgengryets stemninger, i en konsert breddfull av 

inderlige religiøse folketoner, drivende danseslåtter, dramatiske 
middelalderballader, og rampete huldreviser.  

 
 

Billetter på ticketco.no eller i døra 
Ordinær kr.250,- / Student kr.150,- / Barn (under 18år) kr.100,- 

 

DEN NORSKE KIRKE
Gjerdrum og Heni menighet
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Biđus (Bidos)

Samisk tradisjonsrett. 
Kjøttsuppe med reinkjøtt som hoved- 
ingrediens. Brukes ofte som festmat 
både i bryllup, konfirmasjoner og  
andre staselige sammenkomster. 

Kok opp kjøtt og salt. Tilsett hakket løk, 
bruning og meljevningen. 
Småkok i 20 min.
Tilsett skivede gulrøtter, og kok i 15 min. 
Tilsett potetterninger og kok videre i 15 
min eller til potetene blir møre.

Tips
Purreløk kan også brukes. Reguler kon-
sistensen med meljevningen. Tilsett suk-
kerkulør for å få fin farge på bidosen. 2 ts 
farin gir også god smak. Litt tørket reintalg 
eller tørket kjøtt gir eksotisk smak. Serveres 
med brød.

Biđus 

(4 porsjoner)
500 gr. skavet reinkjøtt
1,3 liter vann
3 ts salt
1 løk (for de mer moderne)
3 stk. gulrøtter
3 store poteter
 
"Bruning"
1 ss margarin
4 ss hvetemel

Meljevning
2 dl kaldt vann
3 ss hvetemel

MATHJØRNET
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TEKST

SIDE

Fargelegg!
Jesus ble født i en stall i Betlehem.

Tegninger: Francesca De Luca

– Kan jeg få hund til jul, pappa?
– Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!

– Hvorfor sitter du i fengsel?
– Jeg startet julehandelen litt for tidlig.

– Man kommer vel ikke i fengsel for det?  
– Hvis man starter før butikkene 

åpner, så …

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.

Finn fem feil! En engel viste seg for Josef i 
en drøm. Den fortalte Josef at barnet i magen til 
Maria var Guds sønn.

Finner du 
veien fra 
trestammen 
og helt opp 
til stjernen 
i toppen av 
juletreet?

Finn veien til stjernen!
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TEKST

Mindre lidelse

-Hvordan går det med pianospillingen til sønnen 
din?
 - Jeg fikk overtalt ham til å bytte til saksofon.
 - Jasså! Jeg trodde pianoet var litt av en investering...
Hvorfor fikk du ham til å bytte?
 - Med saksofonen er det fysisk umulig å spille og  
synge samtidig.

Fleksibel

 - Unnskyld, sa tiggeren,
 - men du kunne ikke være så snill og hjelpe meg 
med tretti kroner tilbussen?
 - Beklager, men jeg har visst bare en tohundrelapp i 
lommeboka.
 - Det er greit det, jeg får vel bare ta en taxi i stedet.

Goood Juuul

En riktig god jul 
ønskes soknets 
barn og voksne 

fra oss på 
Kirkekontoret

Ta godt vare på 
hverandre og 
gjør mot andre, 
som du ønsker at 
andre skal gjøre mot deg!

Kryssord 
Vannrett:
1. En Stoltenberg
5. Apostel
6. Kven spør vi?
9. Farin
11. Poste
13. Stilling
15. Rett
16. Frø med skall
17. Nils Eriksen

Loddrett:
1. Sto opp igjen
2. Merkelapp
3. Månefase
4. ....lanka (land)
5. spagetti
7. Rune Kvam
8. Jentenavn
10. Adam & Evas hage
12. Nota bene
14. Rekke og rad

Løsningsord:
Vannrett: 1. Jens 5. Peter 6. Siri 9. Sukker 11. 
Sende 13. Akt 15. Ben 16. Nøtt 17. Ne
Loddrett: 1. Jesus 2. Etikett 3. Ne 4. Sri 5. Pasta 
7. R.K. 8. Irene 10. Eden 12. NB 14. Kø.
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TEKST

År 2019
Onsdag 11. des. kl 1900

- Andakt v/Morten Stokken
År 2020

Onsdag 8. januar kl 1800 
- Juletrefest på Misjonshuset 

Sang og musikk m/Jakob og Michel
Onsdag 12. februar kl 1900

Kirkeringen har 20-års jubileum
Sang v/Martin Ljønes og Jan-Erik Sand

Onsdag 11 mars kl 1900
- Andakt v/Anna Spilling

Onsdag 15.april kl 1900
- Sang v/Anne Marie Kvien

 

NOVEMBER
21. SUPERTORSDAG kl 1700
30. FORMIDDAGSTREFF kl 1130
DESEMBER
05.  PULS   kl 1900
JANUAR 2020
04.  JULETREFEST  kl 1700
09. PULS   kl 1900
23. SUPERTORSDAG kl 1700
FEBRUAR
01. FORMIDDAGSTREFF kl 1130
06. PULS/MEDL.MØTE kl 1900
08. SOULCHILDREN kl 1100
13. SUPERTORSDAG kl 1700
MARS
05. ÅRSMØTE  kl 1900
19. SUPERTORSDAG kl 1700
21. FORMIDDAGSTREFF kl 1130
19.-22. MØTEHELG (Info. kommer)
28. BASAR   kl 1700

KIRKERINGEN
Program

NB: Møtene er på Nystuen. (Sykehjemmet)

Utlodning og bevertning.
Velkommen!

Tradisjonen tro
Synger vi Julen inn
i Heni kirke 23. desember
Kl 18.00
Alle er hjertelig velkomne  
til å delta

Bønnesamlinger hver mandag kl 1900 - 1945.

Gjerdrum Misjonshus 
Program 2019
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TEKSTPROGRAM

KARNEVAL
Velkommen til gudstjeneste og 

Karneval og kirkeband på Misjonshuset

Søndag 8. mars 2020 Kl 1100
 

Vi starter med karnevals-gudstjeneste  
med påfølgende lunsj og moro for  

både liten og stor  
i Gjerdrum og Heni sokn.

ÅRSMØTE I SOKNET
Velkommen til gudstjeneste og 

 Årsmøte i soknet.

Søndag 22. mars 2020 Kl 1100
 

Vi starter med gudstjeneste  
i Gjerdrum kirke

med påfølgende årsmøte for  
Gjerdrum og Heni sokn.

Går du i 5. - 7. klasse  
og kjeder deg litt på fredagskveldene?

Kom til oss på Misjonshuset, Askhøgda 5.
Vi er her fredager (kl 19 - 21) i oddetallsuker 

fom. 3.januar  - tom. 27. mars.

Forming, kiosk, tro og tanke, Playstation, air-
hockey, stikkball og sosialt samvær!

Kr 100,- pr. halvår som betales kontant første 
gang, eller kr 30,- for en gang.

Kontakt Oddrun på tlf 913 84 711 dersom du 
lurer på noe.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

F R E D A G S K L U B B E N
Vi utvider Fredagsklubben med et nytt 

tilbud for deg som går i 1. - 4. klasse! 

Du finner oss på Misjonshuset i Askhøgda 5
fra kl 17.00-19.00 på fredager 

i oddetallsuker, med oppstart 3.januar.

Vi vil ha en liten andakt, formingsaktivitet, fy-
sisk lek og kiosksalg. Det er også tid til å bare 

være der sammen, 
uten nødvendigvis å måtte gjøre noe.

Kr 100,- pr halvår som betales kontant første 
gang, eller kr 30,-for en gang.

Vi trenger flere voksne som kan være med som frivillige.  
Jo flere som blir med jo færre ganger blir det på hver. 

 Meld fra til Oddrun kateket på 913 84 711.

Håper dette kan være et tilbud som frister. 
Velkommen!

M I N I fredags K L U B B
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PROGRAM

Tårnagenthelg er en helg for alle 8-åringer, fylt med oppdrag og mysterier som barna inviteres 
til å løse. Barna løser oppdrag gjennom utforsking av kirkerommet og klokketårn, symboler 
og bibelfortellinger. Mange steder går en på oppdagelsesferd i kirkens ulike rom. Det kan 
også være fokus på en av kirkens høytider. Og barna deltar på søndagens gudstjeneste hvor 
de deler noe av det de har opplevd som tårnagenter.    Påmelding!

For niende år på rad skal vi arrangere 
Tårnagenthelg i Gjerdrum kirke.  

Dere som går i tredje klasse  
må holde av : 

lør. 14. mars og sønd. 15. mars.

Ta kontakt dersom du ikke har  
mottatt invitasjon i posten!

Bli Tårnagent du også!

T å r n a g e n t h e l g

”Tårnagenter, det er vi!
Tårnagenter, det vil si:

Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har.

” Finnes det tårnagenter der ute? 

b a b y s a n g
oppstart onsdag 8. januar 2020

Kl 10-12 på Misjonshuset, Askhøgda 5, Gjerdrum

Vi har 8 samlinger + en familiegudstjeneste på Misjonshuset  
den 8. mars kl 11.00. 

Barna (0-12 mndr.) aktiviseres gjennom sang, musikk og bevegelser. 
Foreldre (evt. besteforeldre) møter likesinnede og knytter bånd som 
småbarnsforeldre. Felles lunsj. 

Pris: kr 400,- inkl. mat og gave/CD med noen av sangene vi synger.
Påmld. pr mail til ok982@kirken.no innen 6. januar 2020.

Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. 
                    Håper vi sees - hilsen Oddrun
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www.raumergarden.no • e l ler  r ing 63 93 80 00 

SELSKAP, BRYLLUP, KURS & KONFERANSE 

ANNONSER

Askheim
l næringslokaler
l forretninger
l kontorer

Kontorer til leie 
Fra 23 til 62m2 

Kontakt: espen.huser@hara.no w
w

w
.gdesign.no
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Minilager
3 Adgangskontroll

3 Alarm

3 Boder fra 4 - 8 m/2 

3 Tilgang 24/7

Hans Kr. Ask, Ask 68, 2022 Gjerdrum 
Tlf. 95 13 01 10   
hans-kristian@askindustri.no

JULEGAVE TIL MENIGHETSBLADET

Din annonseplass?

Annonsepriser
Menighetsbladet 2020

Kvart side inne i bladet
Halv side inne i bladet
Helside inne i bladet
Hel bakside

Annonsepriser
Kirkekalender 2020

1 av 3 mulige pr. side

(Alle priser er inkl. mva)

kr    825,-
kr 1.364,-
kr 2.461,-
kr 3.429,-

kr 1.384,-

Kontakt: 
66 10 61 21 

Mail: NL655@kirken.no

ANNONSER
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TEKST

 

 

 

 

 
 

 

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 

  

19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANNONSER
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TEKST

Vi holder til i låven på Ask, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum 
Tlf. 63 99 13 15 post@mjolkerampa.no – www.mjolkerampa.no 

 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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskapsservice
Alt av catering.

Tlf: 450 22 064

www.selskapsservice.no

 





 

ANNONSER

Gledelig jul 
ønsker vi 

deg!
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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 

 
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!

Påmelding til 
"Dette skjer" mail  fra 

Gjerdrum og Heni menighet                                       
Meld deg på menighetens nyhetsmail! 
Da får du ukentlig oppdatering på gudstjenester og annet som skjer i menigheten. 
Klikk deg inn på kirken.no/gjerdrum/nyhet og meld deg på!

ANNONSER
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TEKST

Døpte

06.10.2019
 Fredrik Weiby Viken
 Lucas Kjærstad
 

Døde

15.10.2019
 Anne Marie Tveit

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
22.09.2019 
 Karsten Magnus Monsen 
23.09.2019 
 Irene Johanne Grundnes Dahl 
25.09.2019 
 Jørn Bo Cronberg (Danmark) 
16.10.2019 
 Jens Kristian Olstad 
19.10.2019 
 Gunhild Irene Sand 
17.10.2019 
 Thore Pettersen (Skedsmo kirke) 
24.10.2019 
 Trond Pettersen

Døpte 
 
29.09.2019 
 Christine Meer Aspevik 
13.10.2019 
 Tommy Albertsen 
 Jarl Morten Parelius-Lauritsen 
 Michelle Sophie Olsen

  Leie lokaler på Misjonshuset?
Kirkekontoret tar på vegne av Gjerdrum Normisjon imot bestillinger for leie av lokalene 
på Misjonshuset. Misjons huset leies ut til møter, dåp, konfirmasjoner, minnesamvær og 
lignende. Kontakt Kirkekontoret på mail:  gk765@kirken.no Telefon:  66 10 61 21 

SLEKTERS GANG

Døpt på Misjonshuset på Ask: 
10.11.2019 
 Othea Kartomten Myrvang 
 Eylon Kofi Osei Yeboah
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NOVEMBER

17. november Gjerdrum Gudstjeneste
23. s. i treenighetstiden
Prest:Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid.

Dåp/Nattverd

24. november Gjerdrum Gudstjeneste
Domssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Blåkors.

Dåp/Nattverd

DESEMBER

1. desember Gjerdrum Gudstjeneste m/Lys Våken
1. søndag i advent
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

8. desember Misjonshuset Gudstjeneste
2. søndag i advent
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoffer til Misjonsprosjekt

Dåp/Nattverd

15. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Julekonsert
3. søndag i advent

22. desember Ingen gudstjeneste

23. desember
Kl 18.00

Heni Vi synger julen inn
(Se side 18)

24. desember
Kl 12.30
Kl 14.00 og
Kl 15:30

Gjerdrum Julegudstjeneste
Julaften
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

Dåp/Nattverd

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.
Trenger du KIRKESKYSS: Ring Elisabeth på tlf. 900 79 714.

Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

KALENDER
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25. desember
Kl 12.00

Heni
(Endret fra 
Gjerdrum)

Gudstjeneste
1. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt

Dåp/nattverd

26. desember
Kl11.00

Sykehjemmet Gudstjeneste
2. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Normisjon Region øst

Nattverd

29. desember Ingen gudstjeneste

JANUAR 2020

5. januar Gjerdrum Gudstjeneste Hellig tre kongers dag
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt

Dåp/Nattverd

12. januar Misjonshuset Gudstjeneste
2. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

19. januar Heni Gudstjeneste
3. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

26. januar Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Det Norske  
misjonsselskap

Dåp/Nattverd

FEBRUAR

2. februar Heni Gudstjeneste
5. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til kirkemusikk

Dåp/Nattverd

KALENDER
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9. februar Misjonshuset Gudstjeneste
Såmannssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Stiftelsen  
Kirkens resurssenter

Dåp/Nattverd

16. februar Gjerdrum Gudstjeneste
Kristi forklarelsesdag
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoffer til Det Norske Bibelselskap

Dåp/Nattverd

23. februar Gjerdrum Gudstjeneste
Fastelavnssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til ungdomsarbeid

Dåp/Nattverd

MARS

1. mars Heni Gudstjeneste
1 søndag i fastetiden
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

8. mars Misjonshuset Gudstjeneste m/karneval
2. søndag i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

12. mars
Kl 15:15

Sykehjemmet Hverdagsmesse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

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

Dåp/Nattverd

22. mars Gjerdrum Gudstjeneste m/Årsmøte
Maria budskapsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til ungdomsarbeid

Dåp/Nattverd

29. mars Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndagi fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

KALENDER
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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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Østengen Begravelsesbyrå 
Ullensaker og Omegn – Nannestad og Gjerdrum 

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta 
 

Tlf. 63 99 16 99  Hele døgnet 
Nannestad og Gjerdrum 

 

Tlf. 63 98 31 40 Hele døgnet 
Ullensaker og Omegn 

 
Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og 

kommer gjerne hjem til konferanse. 
Stig-A. Østengen 
Industrivegen 11, 2022 GJERDRUM 
Mob. 901 32 818             e-post: post@ostengen.no 
www.ostengen.no 
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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
Instagram: kirkenigjerdrum

ØVRE ROMERIKE PROSTI
Prost: Liv Berg Krohn-Hansen
Kontor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 94 40 22

ASKHØGDA BARNEHAGE
Gjerdrum og Heni menighet
Misjonshuset, Askhøgda 5
Mandag – fredag kl 07–17
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 00 160

Barnehagestyrer: Lillian Kogstad
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 977 73 359
Epost: lk479@kirken.no

Menighetsrådets medlemmer:
Roar Solli (leder)
Morten Vilhelm Drefvelin (nestleder)
Gudmund André Kogstad
Gunnhild Leite
Camilla Tandberg
Hanne Bakke von Clemm

Anne Karin Nordli
Jane Barbro Hellegjerde Aambakk
Svein Ole Kogstad
John Kristen Ødegaard
Dagfinn Solheim

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 

10270

KONTAKT



 Leverandør av arbeidsklær, profilklær 
   og personlig verneutstyr. Vår butikk 
     ligger sentralt på Skedsmokorset. 
       Husebyveien 8, ved Skedsmotun. 

          Vi ønsker å være en aktør som møter
            ditt behov for utstyr til din 
             arbeidshverdag. Du finner gode 
               merkevarer hos oss.  

                Våre samarbeidspartnere er 
                Snickers Workwear, Jobman,
                Helly Hansen, New Wave, Clique,
                Harvest og Frost, Craft, Tracker, 
                Sievi, Peltor, Salomon, Petzl, 
               Ledlenser, Hitatchi med flere.

Vixan AS
Husebyveien 8
2020 Skedsmokorset
Tlf: +47 64 83 07 70
www.vixan.no

Velkommen til Vixan

Velkommen til en hyggelig handel 


