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Vær deg selv, 
det kler deg best!

Det beste middel mot vrede
er en liten smule ettertanke!
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Ta av deg lua når du er i kjerka! 
Jakob Furuseth
Er Guds nåde bare forbeholdt vellykkede 
småsyndere med pen sveis uten lue som 
vet når man skal reise seg og sette seg i 
gudstjenesten, eller gjelder Guds nåde 
for alle?

”Ta av deg lua når du er i kjerka!” hørte jeg 
noen bjeffe til en konfirmant for noen år 
siden. Det var ikke så overveldende ofte at 
noen i den trauste menighetskjernen som 
vanligvis går til gudstjeneste tok seg bryet 
med å hilse på og snakke med konfirman-
tene, men her var det endelig en som viet 
denne konfirmanten litt oppmerksomhet 
og kjeftet på ham. Det ville ha vært et under 
hvis noen hadde sett noe mer til den kon-
firmanten i kirka etter konfirmasjonen, godt 
vaksinert mot alt som lukter av kristendom.

Lignelsen om den bortkomne sønn som 
vender hjem (Lukas 15) er en av de al-
ler mest kjente og kjære fortellingene fra  
Bibelen. Sønnen som har sløst bort fars- 
arven på et vilt liv kommer krypende tilbake, 
og Faren løper ham i møte med en varm 
klem og feirer hjemkomsten, mens store-
broren murrer og klager. Det er en fortelling 
som så nydelig og vakkert uttrykker noe 
av det aller viktigste og mest sentrale i den 
kristne tro, nemlig Guds nåde. Likevel har 
jeg av og til tvilt på om vi, menighetene våre 
og miljøene våre greier å vise den samme 
kjærligheten til bortkomne sønner og dø-
tre som vi leser om her. Opplever folk flest 
en slik overveldende kjærlighet som den 
bortkomne sønnen gjorde, når de kommer 
i kontakt med oss.

Mange mennesker i dag (og spesielt ung-

dommer) er på leiting etter et sted å høre 
til. Mange føler seg nok bortkomne, men de 
husker ikke lenger hvor de kommer fra. De 
leter etter hjemmet sitt, men de finner det 
ikke. Kirken er slett ikke det første stedet 
de tenker på når de leter etter et hjem. De 
flakker omkring og søker etter et sted hvor 
de opplever at de blir sett, tatt på alvor og 
vist kjærlighet. Noen er møkkete og slitne, 
går i stygge klær og har stygg sveis. Noen 
er rastløse og urolige og har lett for å bråke 
litt. Noen har fått litt for mye å drikke. Noen 
er vant til å gå med lue inne. Mange av dem 
er ikke vant til å synge gamle sanger med 
orgelmusikk. De opplever alt sammen litt 
fremmed og rart.

Men de er på leit etter et hjem. De søker og 
lengter etter en Far som elsker dem, og som 
ser og hører dem. De ønsker seg en familie 
hvor de kan kjenne at de hører til og hvor de 
kan være seg selv og bli tatt på alvor. Men 
da går de i hvert fall ikke inn i det huset hvor 
det står en ukjent og gretten storebror og 
ser stygt på dem.

Noen ganger har jeg spurt meg selv: Er 
Guds nåde bare forbeholdt vellykkede 
småsyndere med pen sveis uten lue som vet 
når man skal reise seg og sette seg i gudstje-
nesten, eller gjelder Guds nåde for alle?

Jeg tror at det er forskjell på rett og galt. Og 
jeg tror at det er forskjell på god og dårlig 
oppførsel. Derfor sier Jesus til en kvinne 
som hadde gjort noe dumt: ”Gå bort, og 
synd ikke mer fra nå av.” Men jeg tror kan-
skje vi har støtt noen fra oss med måten vi 
har møtt fremmede på. Jeg tror kanskje at 
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vi selv har vært en av grunnene til at kir- 
kene våre ikke er stappfulle av syndere hver 
eneste søndag. Vi har sagt at det er rom for 
alle, men samtidig har vi gjort det trangt.

Må målet for alt vårt arbeid være: - Å få sta-
dig nye brødre og søstre. – Må vi ikke hindre 
noen i å komme hjem!

Den sinte storebroren var nok litt skuf-
fet over faren sin. Han var en traust sliter 
som hadde strevd i årevis uten belønning. 
Jeg forstår i grunnen broren veldig godt, 
og jeg kjenner meg kanskje litt igjen. Jeg 
har mange ganger irritert meg over slap-
pfiskene som tar lett på ting – og som ser 
ut som de spekulerer i Guds nåde. Men så 
kjenner jeg at det gjør bare vondt for meg 
selv hvis jeg skal gå rundt og være sur og 
bitter. Det tjener ikke til noe godt å skulle 
være kald og avvisende. Noe jeg da trenger 
å minne meg selv om er hvor alt begynner. 

Hvor er det mitt liv som kristen starter?
Jo, i Guds favn! I armene til Gud der 
begynner alt! Der er mitt utgangspunkt som 
kristen. Det er der det nye livet starter! Der 
er jeg barn, og Gud er min Far og Mor. Der 
kan jeg sitte på fanget til pappaen min. Der 
trenger jeg ikke å prestere noe, jeg bare sit-
ter der, og Gud holder rundt meg. Der kan 
jeg få kjenne at Gud elsker meg. Men det 
fanget og den favnen er ikke bare reservert 
for meg, men jeg har søsken også. Gud elsk-
er oss alle, og vi har alle det samme utgang-
spunktet. Vi er elsket av Gud!

I kirken feirer vi nattverd hver søndag. Der 
møtes vi alle på helt like premisser. Der 
kommer vi fram i kø, den ene synderen etter 
den andre. Vi er alle like framfor Gud. Nat-
tverdbordet er ikke noe premiebord for yn-
dlingssønner og yndlingsdøtre, men det er 
for alle som trenger Guds nåde. Her kommer 
Gud løpende imot oss og omfavner oss alle.

År etter år samler Kirkeringen penger til kirka slik at det kan investeres i ønsket materiell. 

Så langt har pengene gått til sitteputer i kirkene, lysglobe, barnesalmebøker, stoler og bord, 
elektrisk piano i kirkestua og ny løper i Heni kirke. I 2006 startet innsamlingen til nytt orgel 
i Gjerdrum kirke. Orgelet sto ferdig i desember 2013. I 2014 samlet kirkeringen inn penger 
til ny hvit messehagel i Heni kirke. Denne ble laget av Borgny Svalastog.

Nå har de bestemt seg for å donere sittebenker til begge gravplassene våre. To benker til 
Heni og to til Gjerdrum. Det settes veldig stor pris på denne givergleden og vi gleder oss til 
å kunne prøvesitte når de kommer.  

Vi på kirkekontoret retter hermed en STOR takk til Gjerdrum kirkering for nok en flott gave 
som kommer både oss og andre til gode.

 

Tusen takk til Kirkeringen 
Benker til kirkegårdene

Askhøgda barnehage er den lille 
barnehagen med det store hjertet. Her er 
det plass til alle, og hvert enkelt barn er 
unikt og verdifullt. Barnehagen ligger i 
naturskjønne omgivelser med skogen og 
gårdsbruk i umiddelbar nærhet som vi ofte 
besøker. Det ligger også svært sentralt til, 
midt i Ask sentrum. Velkommen til oss!  
                                                                                         
Vi har fortsatt ledige plasser!  

https://gjerdrum.ist-asp.com

Askhøgda barnehage 
Den lille barnehagen med det store hjertet 



GJERDRUM OG HENI    5

Askhøgda barnehage er den lille 
barnehagen med det store hjertet. Her er 
det plass til alle, og hvert enkelt barn er 
unikt og verdifullt. Barnehagen ligger i 
naturskjønne omgivelser med skogen og 
gårdsbruk i umiddelbar nærhet som vi ofte 
besøker. Det ligger også svært sentralt til, 
midt i Ask sentrum. Velkommen til oss!  
                                                                                         
Vi har fortsatt ledige plasser!  

https://gjerdrum.ist-asp.com

Askhøgda barnehage 
Den lille barnehagen med det store hjertet 



6    MENIGHETSBLAD

TEKST

Frivillighet 
Av: Martin Ljønes
Gjerdrum og Heni menighet har mange 
frivillige. Hvert år sender vi ut invitasjon 
til medarbeiderfest til omkring 140 per-
soner som det siste året har deltatt med 
frivillig arbeid. Noen av disse har mange 
verv som krever mye tid, mens andre har 
bidratt med mindre. Vi er uansett glade 
for all den innsats som legges ned. 

Frivillighet har endret seg med årene. Tid- 
ligere var det mer vanlig med faste verv, 
ofte gjennom flere år. Selv om det fortsatt er 
noen som gjøre dette i dag, er det flere som 
syns det er lettere å si ja til enkelt oppdrag, 
eller mer avgrensede oppdrag. Mange vil 
mene at det tidligere også rådet en større 
pliktfølelse til å bidra frivillig. 

I dag er det kanskje et større fokus på at 
frivillig arbeid skal være lystbetont. Siden 
vi er forskjellige mennesker ønsker vi også 
å bidra med forskjellige oppgaver. Noen 
syns for eksempel det kan være «pyton» å 
dele ut menighetsbladet, mens andre liker 
å få seg en tur ut. Noen liker å sette seg inn 
i saker med mye informasjon, mens andre 
trives bedre med å bake en kake. Vi tror det 
kan være mange i vår menighet som ønsker 
å bidra med noe, men som ikke er direkte 
forespurt, og som derfor ikke er frivillige. 
Kanskje kan terskelen være høy for å tilby 
seg selv til tjeneste. 

Det at vi er kirke kan også være noe mange 
trenger hjelp til å bli identifisert inn i. Kan-
skje kan man tenke at man ikke er kristen 
nok, eller at man av forskjellige grunner ikke 
passer inn. Kirken i Gjerdrum består av alle 
som er døpt. Noen er allerede aktive på for-

FRA KIRKEVERGEN

skjellige måter, og noen er lite med. Uansett 
så er du velkommen til å bidra, hvis du øn-
sker det.

 

Nedenfor vil vi liste opp en del oppgaver 
der vi trenger frivillige, slik at det går an å 
vurdere om noe av dette kan være for deg. 
Det går også an å tipse oss om noen vi kan 
spørre.

Klokkertjeneste: Lese tekst og infor- 
masjon/ bønner i kirken. Forberede guds- 
tjeneste sammen med kirketjener 2-6 
ganger i året.
Kirkevert: Ønske velkommen ved døra i kir-
ka, dele ut salmebøker, 2-6 ganger i året
Kjøre ut Menighetsbladet – hente blader på 
kommunehuset og kjøre ut en rode i bygda. 
Inntil 4 ganger pr år. 
Vakt – åpen kirke. Dette er enda ikke star- 
tet, men dersom vi får nok frivillige trenger 
vi noen som kan låse seg inn i kirka og tenne 
lys og passe på med tanke på brannsikker-
het etc. 2-6 ganger i året.

Cecilie, Vegard og Karin deltar i Musikk caféen

Vi har lyst til å oppfordre dere som les-
er dette til å ta kontakt, dersom dere har 
noe dere ønsker å bidra med.  
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Forsanger på gudstjeneste – øve sammen 
med kantor og synge fra galleriet under 
gudstjenestene.
Spille instrument i gudstjeneste – Dette 
kan planlegges sammen med kantor til  
spesielle anledninger/ gudstjenester.
Delta på musikkcaféen – Musikkcaféen 
avholdes en gang i måneden på Misjonshu-
set og er et tiltak for utviklingshemmede. 
De lager vafler og synger sanger. 
Leder på søndagsskolen – Søndags- 
skolen arrangeres 2-3 ganger i måneden. 
Søndagsskolen Norge lager opplegg som 
kan følges. Dette må planlegges og gjen-
nomføres sammen med barna under guds- 
tjenesten.
Bake kake til kirkekaffe – Ved spesielle 
anledninger trengs det kaker til kirkekaffe. 
Man kan stå på en liste der man har som  
oppgave å bake en kake.
Delta på sykehjemmet når det er andakt 
og gudstjeneste. Det er behov for at bebo-
erne blir møtt og ledet til andakt og gudst-
jeneste. Selv om personalet også kan gjøre 
dette, er det fint med frivillige som kanskje 
kjenner flere og kan ha en god kontakt.

Sitte i gudstjenesteutvalg – utvalg som 
drøfter hvordan gudstjenesten feires. Det 
kan være valg av forskjellige typer ledd, 
liturgi mm.
Sitte i trosopplæringsutvalg – utvalg som 
drøfter og planlegger arbeid blant barn og 
unge i soknet.
Sitte i diakoniutvalg – utvalg som arbeider 
med diakonale tiltak og legger en plan for 
dette.
Være nattevakt på trosopplæringstiltak
Være med som leder på sommerleir på 
Veståsen skole de tre siste dagene før 
skolestart. Eller komme og steke vafler på 
dagene. Og vi trenger noen som kan være 
med og rydde opp/moppe rett etter leiren 
er ferdig siste dag (ca kl 15.30/16.00). 

FRA KIRKEVERGEN

Foto: Sven BirkenesCecilie, Vegard og Karin deltar i Musikk caféen

Søndagsskolen på gudstjeneste
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Lensmann Kristofersen på 
søndre Vang Av Vidar Hansen

Torvald Adolf Kristofersen ble født i Oslo 
i 1883. Faren til Torvald, Theodor Chris-
tophersen døde tidlig så Torvald vok-
ste opp hos besteforeldrene på søndre 
Smedstad her i Gjerdrum. Garden søn-
dre Smedstad blir nå mest omtalt som 
Skallerud, etter dagens eiere. Her på 
søndre Smedstad vokste han opp sam-
men med sin 12 år eldre tante Otilie. 
Hun ble senere en aktiv sanitetskvinne i 
Gjerdrum, noe hun fikk Kongens fortjen-
stmedalje for.
 
Etter konfirmasjonen hadde han flere for- 
skjellige jobber i Oslo.  Deretter fikk han jobb 
som herredskasserer og lensmannsbetjent 
i Grong kommune. Her ble han gift med 
Inga Kristine Bjørnstad fra nabokommunen 
Namsskogan. I Grong ble også datter Anne 
Marit født. 

I 1925 får Torvald en lensmannsstilling i 
Gjerdrum. Han kjøper  garden søndre Vang  
av Inga Bjerke for 14.100 kroner . På Vang 
ble datter Kari Reidun født i 1928. 
Tidligere eier hadde solgt unna endel jord 
så garden var nå på bare 70 mål dyrket mark 
og 30 mål hamning. Torvald innredet lens-
mannskontor på garden og en dag i uka 
hadde han kontortid på Herredshuset på 
Ask. 

Som lensmannsbetjent hadde han sin onkel 
Karl Kristoffersen og senere Erling Kjærstad. 
Det hendte det ble sendt bud etter lensman-
nen under festligheter på Bøndernes hus og 
på Tosoplassen, men Torvald arresterte aldri 

noen. Han tok med seg de som hadde stelt 
i stand bråk på en spasertur og en prat så 
gled det over.

Når krigen kom til Norge den 9. April 1940 
fartet Torvald rundt på bygda for å mobilis-
ere tjenestedyktige soldater. Dette gjorde 
han faktisk på eget initiativ allerede før 
mobiliseringsordren hadde kommet. Ut på 
høsten samme året kom det ordre fra okku-
pasjonsmakten om at alle lensmenn måtte 
melde seg inn i Nasjonal Samling. Nå ble det 
familieråd på Vang, denne innmeldelsen i 
NS var spesielt kona imot.  Men det ble til at 
Torvald meldte seg inn, garden var for liten 
til å leve av og han mente han kunne gjøre 
det beste ut av det med å tjene Gjerdrums 
befolkning. Alternativet kunne bli at okku-
pasjonsmakten tilsatte en aktiv NS-lens-
mann i bygda, mente Torvald.

 Lensmannen hadde lov til å ha radio, så ofte 
var det folksomt i stua for å høre på London 
sendingene. En nabo hadde ulovlig radio 
som tidvis sto litt høyt på. Torvald måtte be 
dem dempe radioen for både NS-folk og 
hirdungdommer hadde jo ærend hos lens-
mannen. I Løvstadgrenda hadde også noen 
ulovlig radio som det ble snakket litt høyt 
om på bygda. Plutselig kom det ett anonymt 
brev i postkassa om at det ikke måtte prates 
så mye om denne radioen. Mange mente 
senere at denne anonyme brevskriveren 
måtte være lensmann Kristofersen på Vang. 
Noen ble vel også engstelige for sin radio for 
flere ganger sto det plutselig radioer ute på 
trappa på Vang om morgenen.
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Det hendte jo at Torvald fikk ordre fra kam-
meret på Lillestrøm om å arrestere og avhøre 
Gjerdrumsokninger.  Han ordnet da med å 
sende anonymt varsel om når han kom slik 
at vedkommende fikk tid til å rømme.
Torvald skrev også ut reisedokumenter 
slik att folk kunne komme seg til Sverige. 
En gang hjalp han noen venner av doktor  
Tybring-Pettersen på Kløfta, som 
visstnok var av jødisk slekt, med 
slike reisedokumenter.

Flere ganger hjalp han 
G j e r d r u m s o k n i n g e r 
som hadde kommet 
i pengeknipa med 
avtaler med banken 
og myndighetene slik 
at de kunne beholde 
garden.

Når freden kom til 
Norge den 8. Mai 1945 
ble ikke Torvald arrest-
ert, men han ble senere 
den 11. Juli avhørt i sitt 
hjem og suspendert fra 
sin stilling. Derimot ble  
lensmannsbetjenten arrest-
ert av hjemmefronten etter 
frigjøringen. Da Torvald fikk høre 
dette ble han sint og dro for å ordne 
opp. Betjenten skulle jo gifte seg påfølgen-
de lørdag! Torvald fikk med seg betjenten 
hjem igjen og bryllup ble det.

Under avhøret hjemme på Vang fork-
larte Torvald at han meldte seg inn i NS på 
høsten 1940. Han mente også at det var 
den alminnelige mening i bygda at han 
skulle fortsette som lensmann. Hvis han 
ikke meldte seg inn fryktet han for å miste 
jobben, noe som senere viste seg å stemme 

med de lensmenn som ikke hadde meldt 
seg inn i partiet. Torvald meldte seg inn i 
NS etter sterk påvirkning både muntlig og 
i brevs form av både fylkesfører og lagfører 
i Gjerdrum. Søknadsskjema fikk han av lag-
føreren i Gjerdrum.

Under avhøret opplyste han at han ikke had-
de hatt noen stilling i partiet utover 

stillingen som lensmann. Han 
hadde heller ikke oppfordret 

andre til å gå inn i partiet, 
heller tvert imot. Jeg har 

hjulpet gode nordmenn 
så godt jeg kunne, og 
alltid forsøkte jeg å 
holde igjen ovenfor 
tyskerne og nazis-
tene, sa Torvald un-
der avhøret. Bl.a. had-
de han stukket unna 
endel beslaglagte 
radioer når tyskerne 
skulle hente dem. Dis-

se radioene er nå levert 
tilbake til sine eiere. Al-

lerede i 1944 hadde han 
begynt å levere ut radioer 

til de som ville ta risikoen. 
Etter avhøret erklærer Torvald 

seg ikke straffeskyldig.

Under rettsaken på sorenskriverkontoret i 
Lillestrøm i Januar 1947 ble Torvald idømt 
1000 Kroner i bot for sitt NS-medlemskap 
under krigen. Her ble han ikke idømt ret-
tighetstap av lensmannsstillingen. Torvald 
hadde beviselig gjort sitt beste for Gjer-
drums befolkning og beviselig motarbeidet 
okkupasjonsmakten. Han hadde sågar satt 
sitt eget liv i fare for å hjelpe andre. På ny-
ttårsaften 1945 fikk Torvald som gave ett vi-
kingskip i sølv av fremstående folk i bygden. 
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Søndag 3. september 2017 er det ut 
på tur! Vi feirer gudstjeneste på Gruve-
bakken. Ta på deg turskoene, og egnet 
tøy for dagen. Pakk ryggsekken med 
ei god niste og gjerne litt varmt på ter-
mosen. 

Her bodde ikke mindre enn 30 personer i 
1801. De arbeidet ved "Dahls Grube". Det 
antas at Dalsgruva ble åpnet en gang på 
1600-tallet. Her tok de ut jernmalm. Tømmer 
og ved ble kjørt fram til gruva over store av-
stander. Veden skulle ned i den loddrette, 
mørke gruvesjakta der den skulle brukes til 

På skipet er det inngravert navnene på 120 
Gjerdrumsokninger som takk for hans ar-
beid for bygden under okkupasjonen. 

Aktoratet anket den delen av dommen der 
Torvald ikke fradømmes stillingen som lens-
mann, slik at han senere likevel fradømmes  
denne stillingen.

I 1952 begjærer Torvald saken gjenopptatt 
i høyesterett, idet han mener det foreligger 
nye kjensgjerninger og bevis som kan syn-
es egnet til å bevirke frifinnelse for kravet 
om  fradømmelse av stillingen som lens-
mann. Han har i den forbindelse påberopt 
nye dokumenter. Det er erklæringer fra 
doktor Tybring-Pettersen, I.N. Grøndal  og 
Edon Huser . Samtlige erklæringer inne-
holder redegjørelser for domfeltes forhold i 
okkupasjonstiden. Denne begjæringen om 
gjenopptagelse forkastes av høyesterett.

Etter krigen livnærer Torvald og familien seg 
på gardsdrift og noe inntekter fra Oslo kom-
mune for underhold av kvinnelige pasienter 
fra Oslo. Etter Torvald sin død i Mars 1966 ut-
trykker Signe, ''som hadde vært pasient på 
Vang i mange år'', en snill mann er død.
Etter begravelsen skrev flere minneord i 
Romerikes Blad med spesielt takk for god 
hjelp under krigen.

Datter Kari Reidun husker sin far som en 
familiens og fredens mann, hun kan ikke 
huske att faren noen gang hevet stemmen 
hjemme.

Kilder.
Kari Reidun Grinde.       Datter.
Ellen Grinde.                  Barnebarn.
Riksarkivet.

(Sølvskipet omtales i neste blad)

BYGDEHISTORIE

Friluftsgudstjeneste på
Gruvebakken Teksten er utdrag fra Historielagets artikkel i MB nr. 2/2013 "Samfunnet på Gruvabakken i 1801
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fyrsetting. Varmen fra den brennende ve-
den gjorde at berget sprakk. Nede i sjakta 
gikk lensempumpa som pumpet vann ut fra 
gruva. Krafta til å drive pumpa kom fra "Kon-
sta" som sto ferdig i 1798.
Konsta var et kunstverk av en innretning 
som overførte fossekrafta i Myrgruvfos-
sen i Gjermåa fram til Dalsgruva for å drive 
pumpene. (nesten 2 km).
Malmen ble fraktet vinterstid med hest og 
slede over Spikertjern til Hakkadal Jernverk 
for smelting. Alderen på gruvearbeiderne 
varierte fra 16 til 64 år. Det antas at bønder 
både fra Nittedal, Gjerdrum og Holter har 

drevet sesongarbeid her.
I 1801 bor 5 av mennene på Gruvebakken 
sammen med sine koner. To av familiene har 
også mindreårige barn, den yngste bare 1 
år.
Den siste oppblomstringa på Gruvebakken 
varte ikke så lenge. Danmark/Norge hadde 
tatt parti for den tapende part i de store 
europeiske krigene. I 1814 måtte Danmark 
avgi Norge til Sverige nærmest som krigs- 
bytte. Sverige hadde rike malmforekomster 
og det gikk ikke lenge før den fattige mal-
men i Romeriksåsen var utkonkurrert. I 1820 
var det slutt for Dalsgruva.

Friluftsgudstjeneste på
Gruvebakken Teksten er utdrag fra Historielagets artikkel i MB nr. 2/2013 "Samfunnet på Gruvabakken i 1801

Gruvebakken i dag. 
Foto: Gjerdrum Historielag

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!
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BIOGRAFI

Lille Fredbo ble kjøpt av mine foreldre Sigrid 
og Oddvar Murud i august 1938. Jeg hadde 
to brødre som var født 1923 og 1926. Da jeg 
ble født i 1940 var vi en familie på fem. I og 
med at jeg kom til verden så lenge etter de 
andre, vokste jeg nærmest opp som ene-
barn.
Krigsårene husker jeg noen spredte glimt 
fra. Blant annet at tyskerne sang så overjord-
isk vakkert når de marsjerte nede på veien 
og jeg skulle legge meg for kvelden. Ellers 
husker jeg alle flaggene og gleden over fre-
dens komme 8. mai 1945.
Skoleveien var overkommelig, ca. 800 me-
ter til Solheim skole, som ble til Gjerdrums 
første moderne boligfelt. I min oppvekst og 
skoletid var Solheim også et gårdsbruk. Det 
fulgte gjerne «klokkerjord» med lærerstill-
ingen. Noen av oss gutta på skolen passet 
gjerne dyra for læreren når han og frua skulle 
ha ei langhelg. Både lærerinna (1. – 3. klasse) 
og læreren (4. – 7. klasse) vi hadde på Sol-
heim kom fra Helgelandskysten. Magnhild 
Meyer kom fra Brønnøysund og Øistein Sol-
vang kom fra Sørsjona i Rana kommune. Det 
var litt «eksotisk» med lærere fra en helt an-
nen kant av landet. Lærer Solvang var også 
klokker/kirkesanger samtidig som han likte 
å drive gårdsbruk med dyrking av grønnsak-
er og dyrehold. Slik sett opprettholdt han 
helt ut den gamle klokker tradisjonen, slik at 
vi 1950-talls elevene også fikk med oss disse 
i vårt minne.
Jeg har bare gode minner fra min 7-årige 
skolegang i bygda. Det samme vil jeg si om 
min konfirmant-tid, under ledelse av sokne-
prest Martin Hegdal. Han var menighetens 
prest fra 1937 – 1966, altså i 29 år. Han førte 
personlige samtaler med oss konfirmantene 

slik at vi følte at han brydde seg om oss.
En tredje person i kirka, som sammen med 
presten og klokkeren ble viktig, var organis-
ten – Ole S. Aamodt. Han var ofte uortodoks 
i sitt orgelspill, og la gjerne inn en gjøke-
trille eller to for å glede oss barn (og de vok-
sne med). «Hørte’ru gauken» kunne han ofte 
spørre, med barnlig forventning i øynene.
Etter barne- og ungdomstiden i Gjerdrum, 
kom arbeidet i skolen til å prege livet mitt. 
Lærerutdanningen fikk jeg på Elverum 
lærerskole. De første tjenesteår i skolen had-
de jeg på Vestlandet. Deretter ble det Øst-
landet og de siste 20 åra i Oslo-skolen.
Gjennom livet, både før og etter at jeg fikk 
egen familie (4 barn) har jeg hatt en rekke 
religiøse opplevelser som på ulike vis har 
grepet inn i tilværelsen.
I mitt voksne liv prøvde jeg i lang tid å ti-
legne meg et humanetisk livssyn, noe jeg 
ikke maktet. Jeg fikk mange venner innen 
humanetikken, venner som jeg fortsatt har 
mange av. Men i denne verden av ikke- 
troende var det hele tiden en dimensjon 
som manglet. – Det å finne fram til en viss- 
het gjennom et trosliv.
Søkingen etter mening opptok meg mye og 
gjorde at jeg etter noen tids samtaler (ca. 2 
år) ble tatt opp i den katolske kirke, nærmere 
bestemt St. Hallvard menighet i Oslo. Min 
søken etter en kristen sammenheng var så 
stor at jeg i to perioder på 90-tallet levde i 
fellesskap med mennesker og prester i St. 
Hallvard kirke og kloster. Jeg hentet store og 
gledelige erfaringer gjennom dette kloster-
livet som var svært internasjonalt preget og 
inspirert av Frans av Assisi, fransiskanernes 
grunnlegger av Fransiskushjelpen kjenner 
de fleste.

Lille Fredbo 
Av Odd Georg Murud
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LILLE FREDBO

Dagene mine i denne sammenhengen var 
delt mellom mitt skolearbeid fra morgenen 
og utover dagen og tilbake til klosteret for 
blant annet å lage mat til fellesskapet og 
besøkende.
Jeg har for eksempel laget middag til biskop 
Gran og leder av verdikommisjonen Hanne 
Sophie Greve. Jeg fikk faktisk skryt for  
maten jeg stelte i stand. Ellers var jeg tek-
stleser (lektor) i ca 10 år.
Min yngste sønn, Sindre, levde også med i 
klosterlivet sammen med meg og kloster-
brødrene. Sindre er så vidt jeg vet det eneste 
barn som over tid har bodd i et norsk kloster 
siden middelalderen. Sokneprest (Pater) 
Ronald Hølscher og ordensbror (fransiskan-
er) Bjarne Falkanger ble våre gode venner, 
for oss også i tiden etterpå.
Nå er jeg kommet tilbake til heimbygda mi, 
Gjerdrum, som jeg er veldig glad i, både na-
turen og folket.
Grethe kom sammen med meg i 2011, hun 
hadde da bodd her i tre år før jeg kom og 
hun følte like sterkt for Gjerdrum-samfun-
net som meg sjøl. Bare så tragisk og vondt 
at hun med sin store virkekraft og kjærlighet 
ikke skulle få tildelt flere virkeår. Hun døde 
fra oss alle som var glad i henne – siste år, 
2016.

Det lille småbruket Lille Fredbo ble vårt 
satsningsområde for fremme av norsk og 
nordisk kultur. Støtten fra bygdefolk og an-
dre har vært formidabel og har inspirert til 
vedholdende innsats, også i andre fora enn 
vårt eget hjemlige.
Foredragsvirksomheten har foregått over 
store deler av landet, men naturlig nok mest 
her i østlandsområdet.
En scene jeg har fått anledning til å virke fra 
nokså ofte er ved Det Norske Teateret. Se-
nest nå i mai hadde jeg opptreden der med 
svensk lyrikk. Da gleder det meg at mange 
av mine sambygdinger sluttet opp.
Som jeg nevnte tidligere er jeg fortsatt for-
melt medlem av den katolske kirke, men 
det forhindrer ikke at jeg nokså jevnlig går 
til gudstjeneste sammen med mine kjære 
sambygdinger. Dette har nok også sam-
menheng med at sokneprest Jakob Furu-
seth sammen med en virksom stab har klart 
å gjøre Gjerdrum-kirkene til inkluderende 
steder for tanke og tro.
Jeg har også gjennom år tilegnet meg 
kunnskap som for eksempel Hans Nilsen 
Hauge, som er en gigant i norsk ånds- og 
samfunnssammenheng. For meg har slik 
kunnskap vært et bidrag til å forstå ulike 
kristne ytringsformer.
For meg og for de jeg knytter til meg i kul-
turarbeidet på Lille Fredbo vil det være av 
største betydning å ha bred samfunnskon-
takt.
En person som vil komme til å delta aktivt 
i Lille Fredbo-arbeidet er Kari Ødegård, tid-
ligere styreleder i Fridtjof Nansen stiftelsen 
og mangeårig rektor i ungdomsskolene. Jeg 
håper hun blir godt mottatt i denne – vår 
vakre kulturbygd.

God sommerhilsen til dere alle
Fra Odd Georg Murud.

Odd Georg Murud.
Foto: Anne Cathrine Kogstad



I religionstimen på barneskolen

Lærer spør lille Per:
   - "Hvem var det som reiv ned Jerikos murer?"
Lille Per ser fortvila på læreren og sier:
   -"Jeg veit ikke, men jeg var ihvertfall ikke med på det."
Læreren syntes dette var betegnende for kunnskapen blant barn, så da 
han møtte guttens far dagen etterpå måtte han fortelle dette. Faren så på 
læreren og sa:
   -"Per pleier ikke å lyge, så dersom han sa han ikke var med, så er det sant."
Læreren ble bare mer forbauset, og brakte sin bekymring opp med byg-
das ordfører. Ordføreren sukket dypt, så på læreren og sa nokså oppgitt:
   -"Ja ja, samme det hvem som reiv ned den derre muren, - det blir vel kom- 
   munen som må betale for reparasjon uansett!"

En prest kjørte inn til byen, og da det var vanskelig å finne 
parkeringsplass, stanset han ved et parkering forbudt 
skilt. Han skrev en forklarende lapp på frontruten.
- "Har et viktig ærend i kirkens tjeneste - Forlat meg mine 
synder."
Senere kommer parkeringsvakten. Han har ikke særlig 
sans for dette skrifteordet, så når presten kommer tilbake, 
finner han parkeringsbot samt følgende notat: 
-"Led meg ikke inn i fristelse. Hvis jeg ikke bøtlegger dem, 
mister jeg jobben!



En mann med 
krykker kom en dag inn i 

kirken. Han stoppet ved døpe- 
fonten, dyppet hendene, gned vannet 

utover beina, og kastet krykkene. 
Klokkeren var vitne til seansen, og han løp inn i

sakristiet for å fortelle presten om hva han 
hadde sett:

- "Min sønn, du har vært vitne til et mirakel, 
sa presten andektig."

- "Si meg, hvor er denne mannen nå?"
- "Han ligger fortsatt der han ramla, rett ved 

siden av døpefonten!"

Far: -"Åssen gikk det på eksamen i dag Petter?"

Petter: -"Kjempefint! Jeg har forlenget kontrakten med skolen ett år til!!!

En svenske 
hadde skadet benet 

og fikk beskjed av legen om 
å ikke gå i trapper. Et par uker

senere var svensken hos legen igjen.

- "Benet ditt er mye bedre, sa legen, du 
kan begynne å bruke trappen igjen."
- "Det var gode nyheter, sa svensken, 

for det var temmelig vanskelig 
å klatre opp takrenna hver 

kveld!"
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MATHJØRNET

 

Bli med og overnatt på Misjonshuset 1.- 2. september 2017.  
Arrangementet er for alle 5.- klassinger i Gjerdrum.  
 

Vi starter opp med vanlig Fredagsklubb fra kl  1900-2100,  
og fortsetter med Tweens-night etterpå. Vi avslutter lørdag kl 1200. 
 

Ta med sovepose, liggeunderlag, toalettsaker og kosedyr.  
Pris kr 150,- (som inkluderer medlemskap i Fredagsklubben for 2017) 
Påmelding til ok982@kirken.no innen 24. august. Gi beskjed om evt allergier. 
 
Spørsmål rettes til Oddrun kateket på 91384711 

 
Mvh Oddrun kateket, Jakob prest og lederne i Fredagsklubben. 

     

Ris salat
Anbefalt av Anne Britt Jonassen

Mathjørnet

Ingredienser:
3 dl ris (eller to poser ) 
4 stk. sylteagurker 
2 stk. epler 
1 stk. stor paprika 
1 stk. liten rød løk 
6 stk. hardkokte egg 
200 gr kokt skinke (små rett skinke)
1 boks pillede reker (200-400 gr)
1 stk. sitron
Persille
salt/pepper

Slik gjør du:
Sylteagurken eplene paprikaen løken 
og egg skjæres i biter.Press sitron over 
og bland det sammen med risen og 
rekene i en serveringsbolle .Pyntes med 
persille og eventuelt egg.

Dressing: 
1 boks rømme 
1 pk majones 
Pressa sitron 
2-3 ss sennep grov (eller etter eget 
ønske )
1 ts sukker
Dill 
Salt/pepper

Bland alt i en bolle tilsett presset sitron 
og salt /pepper eget ønske.

Serveres med hvitløksbrød eller foccacia. Håper det smaker!
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TEKST

 

Bli med og overnatt på Misjonshuset 1.- 2. september 2017.  
Arrangementet er for alle 5.- klassinger i Gjerdrum.  
 

Vi starter opp med vanlig Fredagsklubb fra kl  1900-2100,  
og fortsetter med Tweens-night etterpå. Vi avslutter lørdag kl 1200. 
 

Ta med sovepose, liggeunderlag, toalettsaker og kosedyr.  
Pris kr 150,- (som inkluderer medlemskap i Fredagsklubben for 2017) 
Påmelding til ok982@kirken.no innen 24. august. Gi beskjed om evt allergier. 
 
Spørsmål rettes til Oddrun kateket på 91384711 

 
Mvh Oddrun kateket, Jakob prest og lederne i Fredagsklubben. 

     

 

Bli med 

Til høsTen  

da Vel!  
 

 

 

 

 

 

 

 

FredagskluBBen 2017 
Går du i 5.-7. kl er Fredagsklubben noe for deg. 
Siste gang denne våren er 31.mars.  

Klubben har pause fom april og tom august.    
Så gled deg til høsten!  

Vi holder til på Misjonshuset, Askhøgda 5.                             
Annenhver fredag (i oddetallsuker) Fra 1. 
september til 8. desember, kl 19-21.  

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

Kr 100,- pr halvår, betales kontant første gang.  

Ta kontakt med Oddrun på mob 91384711 
dersom du lurer på noe. 

TROSOPPLÆRING
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TEKST INVITASJONBLI MED!
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Gjerdrum Soul Children starter opp igjen! Vi satser på «seminar-konsept» med full soultrøkk 2-3 
lørdager i halvåret. Vi inviterer alle fra 3.-7.trinn som liker å synge og ha det moro. Lørdag 13.mai blir 
første samling på Misjonshuset kl.11.-15. Da blir det mye sang, god lunsj og litt aktivitet. Søndagen 
synger vi på gudstjenesten. Ingunn Bue Bogetvedt er musikalsk leder. Påmelding til Reidun Flugstad 
Rygg innen 10.5. på mail reidunfr@gmail.com eller sms 40414535. Første samling er gratis. Fra 
høsten blir det medlemskap. Vil du vite mer om Soul Children  gå inn på 
http://www.soulchildren.org/ 

Arr: Heni og Gjerdrum menighet og Gjerdrum Normisjon 

 

 

 

Gjerdrum Soul Children starter opp igjen!  
Vi satser på «seminar-konsept» med full soultrøkk 2-3 lørdager i halvåret. 

Vi inviterer alle fra 3.-7.trinn som liker å synge og ha det moro.
Vårens "tårnagenter" får spesialtibud og kan delta fom. siste øvelse før sommerferien. 

Ingunn Bue Bogetvedt er musikalsk leder. 

Oppstart 16. september 2017

Påmelding til Reidun Flugstad Rygg: reidunfr@gmail.com eller sms 40414535. 

Vil du vite mer om Soul Children  gå inn på http://www.soulchildren.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjerdrum Soul Children starter opp igjen! Vi satser på «seminar-konsept» med full soultrøkk 2-3 
lørdager i halvåret. Vi inviterer alle fra 3.-7.trinn som liker å synge og ha det moro. Lørdag 13.mai blir 
første samling på Misjonshuset kl.11.-15. Da blir det mye sang, god lunsj og litt aktivitet. Søndagen 
synger vi på gudstjenesten. Ingunn Bue Bogetvedt er musikalsk leder. Påmelding til Reidun Flugstad 
Rygg innen 10.5. på mail reidunfr@gmail.com eller sms 40414535. Første samling er gratis. Fra 
høsten blir det medlemskap. Vil du vite mer om Soul Children  gå inn på 
http://www.soulchildren.org/ 

Arr: Heni og Gjerdrum menighet og Gjerdrum Normisjon 
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EIDSVOLL NATURSTEIN A.S 
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL 

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

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!

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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLI MED!
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...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

 

 

 

 

 
 

 

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 
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TEKST

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

Program: 
KIRKERINGEN
Onsdag 9. august kl 1900 
Besøk av Ole Håvard Rogstad

Onsdag 13. september kl 1900
Besøk av Bjørg Elisabeth Oserud

Onsdag 11. oktober kl 1900
Sang og musikk v/ Anne-Marie Kvien

Onsdag 8. november kl 1900
Besøk av Lasse Thorvaldsen

Onsdag 13. desember kl 1900
Besøk av Jakob Furuseth og  
Michel Zelissen

 Kommer til Kirkeforum  
i Kirkestua v/Gjerdrum krk.

PROGRAM

GJERDRUM OG HENI  l  22

Program: GJERDRUM NORMISJON 2017
Bønnesamlinger hver første mandag i måneden kl 1900 - 1945.
AUGUST
21.: Bønn               kl 1900
23.:  Puls                 kl 1900

SEPTEMBER
04.:  Bønn               kl 1900
06.: Lunsj               kl 1200
09.: Familiesamling m/
 basar               kl 1700
20.: Puls                  kl 1900

OKTOBER
09.:  Bønn              kl 1900
11.:  Lunsj              kl 1200
18.:  Puls                kl 1900
27 - 29.: Møtehelg     
 m/Dag W. H. Stang

  Leie Misjonshuset?  
Kirkekontoret har på veg-
ne av Gjerdrum Normisjon 
påtatt seg å ta imot bestil-
liger for leie av lokalene på 
Misjonshuset. Misjons huset 
leies ut til møter, dåp, konfir-
masjoner, minnesamvær og 
lignende. 
Kontakt Kirkekontoret på 
mail:  gjerdrum@kirken.no 
Telefon:  66 10 61 21 

Biskop Halvor Nordhaug

Kommer til Kirkeforum i
Kirkestua v/Gjerdrum krk. 

Tors. 14. sept. 2017 kl 19.00

«Hvor kristent skal Norge være?»

I sin bok med samme navn trekker Halvor 
Nordhaug og Henrik Syse noen historiske 
linjer fra kristendommens opprinnelse og 

fram til i dag, for å vise hvordan kristen-
dommen har påvirket dagens 

menneskesyn, lovverk og samfunnsliv.

Musikkinnslag

Kaffespleis, 
Gratis inngang, 
Alle er velkomne!
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TEKST

lll Konfirmanter Gjerdrum kirke   lll

Lørdag 26. august 
Kl 10.30
Adam Lian Berntzen
Andreas Kastel
Benjamin Asp
Kristoffer Langerud
Guro Karense Kleppan
Christian Boye Granli Tranum
Daniel Larsen Bang
Daniel Staalesen Haugan
Sandra Heni Ruud
Emma Skovly
Fredrik Berg Pedersen
Sindre Evang Sveen
Selma Thori Müller-Nilssen

Kl 12.30
Julie Sætre Lystad
Lisha Andrea Drefvelin
Julian Santiago Omsland Olausen
Frøydis Åsheim
Emil Tobias Svarstad
Ida Johanne Folsland
Jakob Myntevik
Jenny Louise Helt
Jesper Moseng
Jessica Lillebråten Åman
Jonas Lippert
Kajsa Synnøve Muruåsen
Vegard Heggen
Magnus Thorsen

Kl 1430
Konrad Kogstad
Sandra Tokstad Løvaas
Dina Arntzen
Martin Jødal Skuterud
Marius August Gørtz-Charlsen
Benjamin Asphol

Mateo Elfstedt Lago
Mathias Larsen
Ola Amundsen Grue
Elin Christina Loutander Haug
Tobias Aardalsbakke Eriksen
Simen Jødahl Kogstad
Tiril Kobberød

Søndag 27. august
Kl 11.00
Jonas Hagen
Eirik Sundli Næss
Daniel Skymoen
Asbjørn Aleksander Skibsrud Haugen
Iselin Matilde Been
Kasper Birkeli Lunden
Kevin Skoog Sand
Kim Iselin Kalvåg Lund
Kristoffer Hveem
Emil Andre Sandberg
Celine Lorentzen
Stine Elise Christiansen Bratbakk

Kl 13.00
Aleksander Flingtorp
Cecilie Schaub Petersen
Per Magnus Audensen
Hans Jørgen Søiland Eriksen
René Karang Guldsvaag
Sindre Sjaaeng Rønning
Michelle Emilie Høines Mellum
Thea Fjeldstrand Skaug
William Løvseth
Martinius Vøling Wexelsen-Freihow
Nora Helene Kjensbekk

Kommer til Kirkeforum  
i Kirkestua v/Gjerdrum krk.

PROGRAM 2016KONFIRMANTER

Program: GJERDRUM NORMISJON 2017
Bønnesamlinger hver første mandag i måneden kl 1900 - 1945.
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TEKST

lll   Gjerdrum   lll

Døpte 
 
19.03.2017 
 Ole Emrik Hertaas 
 Neo Chrisander Arnesen von Unrung 
30.04.2017 
 Emilian Helle Olsen 
07.05.2017 
 Marielle Myrberg Bølviken 
 Leander Hvesser Kjærstad 
28.05.2017 
 Lilje Marie Ludvigsen 
 Pernille Othilie Grantin Rode 

Døde 
 
16.10.2016 
 Odd Tharaldsen 
09.11.2016 
 Karen Mathilde Huser 
13.11.2016 
 Jan Terje Bråthen 
15.11.2016 
 Knut Martin Sørum 
18.11.2016 
 Ruth Hauge (Slemmestad) 
26.11.2016 
 Jon Arne Jakobsen 
03.12.2016 
 Ella Thararldsen 
08.12.2016 
 Jan Gothard Fjeldvang 
25.12.2016 
 Arvid Smedstad 
27.12.2016 
 Håvard Huser 
04.01.2017 
 Hans Petter Hansen 
05.01.2017 
 Bjørn Opperud (Hurdal kirke/Gjer-  
 drum gravplass) 
25.01.2017 
 Terje Stokseth 
29.01.2017 
 Aase Heitmann (Nordstrand  
 gravplass) 
24.03.2017 
 Gudrun Emilie Tønsaker 
07.04.2017 
 Brynhild Vien (Grefsen krk.grd) 
12.05.2017 
 Jens Kristian Sørum 
18.05.2017 
 Lars Ragnar Monsen 
 

Vielser

04.02.2017 
 Marie Sørensen og  
 Ragnar Gyldmar Holtet 
20.05.2017 
 Helene Amalie Flatner og 
 Morten Udnæseth 
26.05.2017 
 Sigrid Kinden Solem og 
 Evan Michael Eisner

KALENDERSLEKTERS GANG

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 
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lll      Heni           lll

Døpte

09.04.2017
 Sondre Skyberg Reikrås
23.04.2017
 Eira Svergja Rustad
 Kasper Svergja Rustad
 Vilde Skistad
 Iver Ek Kvammen
21.05.2017
 Olav Traaen Heni

Døde

28.10.2016
 Gunvor Johansen
06.11.2016
 Ole Kristian Ødemark
29.11.2016
 Reidun Unni Mathisen (Stalsbergha- 
 gen/Alfaset Gravlund)
04.12.2016
 Jorunn Hansine Bekkesletten
13.01.2017
 Jens Heni
07.03.2017
 Kåre Johan Sæther
18.03.2017
 Knut Ivar Berger
25.03.2017
 Fanny Katrine Lindhardt
27.04.2017
 Solbjørg Gøllner (Skedsmo krk.grd)
20.05.2017
 Tove Sand

 
Det er med dyp beklagelse at vi i forrige 
utgave av Menighetsbladet rotet med 
stedet for jordfestelser/bisettelser for de 
som hadde gått bort.

I et forsøk på å rette opp feilen gjengir vi 
nok en gang navnene, men denne gang 
under riktig overskrift. I tillegg nevnes de 
siste som gikk bort.

SLEKTERS GANG

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 
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TEKST

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.

 
Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

JUNI

18. juni Misjonshuset Babysanggudstjeneste 
m/Musikk caféen
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Musikk-caféen

Dåp/Nattverd

22. juni 
kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

25. juni Heni Gudstjeneste
3. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til Sjømannsmisjonen 

Dåp/Nattverd

JULI

2. juli Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Normisjon region øst

Dåp/Nattverd

9. juli Heni Gudstjeneste
5. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar 
Takkoffer til Kirkens bymisjon

Dåp/Nattverd

16. juli Gjerdrum Gudstjeneste
6. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

KALENDERKALENDER



23. juli Sykehjemmet Gudstjeneste
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

30. juli Heni Gudstjeneste
8. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til Institutt for sjelesorg

Dåp/Nattverd

AUGUST

3. august
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

6. august Heni Gudstjeneste
9. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

13. august Misjonshuset Gudstjeneste
10. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

17. august
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

20. august Gjerdrum Samtalegudstjeneste
11. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

26. august Gjerdrum Konfirmasjonsgudstjenester
Kl 1030, Kl 1230 og Kl 1430
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmasjonsarbeidet

Dåp/Nattverd

27. august Gjerdrum Konfirmasjonsgudstjenester
Kl 1100 og Kl 1300
12. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmasjonsarbeidet

Dåp/Nattverd

  MENIGHETSBLAD    27

KALENDER
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TEKST

31. august
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

SEPTEMBER

3. september Gruvebakken Friluftsgudstjeneste
13. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

10. september Misjonshuset Gudstjeneste
14. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprpsjekt Kairo

Dåp/Nattverd

14. september
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

17. september Gjerdrum Gudstjeneste
15. søndag i treenighetstiden
Soul Children synger
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Norsk søndagsskoleforb.

Dåp/Nattverd

24. september Heni Gudstjeneste
16. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

OKTOBER

1. oktober Gjerdrum Gudstjeneste
Høsttakkefest og Gullkonfirmanter
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

8. oktober Misjonshuset Gudstjeneste
18. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til Det norske bibelselskap

Dåp/Nattverd

12. oktober
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

KALENDER
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TEKST

KALENDER
15. oktober Gjerdrum Gudstjeneste

19. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

19. oktober
Kl 16.30

Sykehjemmet Gudstjeneste
Torsdag etter 19. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

22. oktober Heni Gudstjeneste
20. søndag i treenighetstiden
Prest:Jakob Furuseth
Takkoffer til TV-aksjonen Unicef

Dåp/Nattverd

26. oktober
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

29. oktober Gjerdrum Presentasjonsgudstjeneste
Bots- og bededag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer Konfirmantarabeidet

Skriftemål/
Nattverd

KALENDER

Stellavtale på gravplassen?
Staben ved Gjerdrum og Heni sokn har nå plantet blom-
ster på gravplassene Gjerdrum og Heni. Her har vi påtatt 
oss gravstell for mer enn 70 graver tilsammen. Det 
settes ned Petulia og Kantlobelia som sommerblomster.  
Kirketjener Bent passer på at det er nok vann i kassene 
gjennom hele sommeren, og når blomstene er på hell og  
høsten kommer, erstattes disse med høstlyng.

Har du spørsmål eller ønsker du en slik stell-avtale er 
du velkommen til å ta kontakt. Se kontaktinformasjon  
bakerst i bladet.

         Hilsen staben i Gjerdrum og Heni
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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: Lillian Kogstad
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 415 03 705
Mailto: lk479@kirken.no

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