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Bekymre deg ikke for det 
som er forbi, men vend deg 

til det som kommer!

Et stort menneske er den 
som ikke mister sitt 

barnehjerte!
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BETRAKTNING

Troen kommer først
Av Dr. Martin Luther

For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt 
ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 

Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet har to dimensjoner: først tro, deretter gode gjer-
ninger. En kristen bør leve et gudfryktig liv og alltid gjøre det rette, men kristenlivets første 
dimensjon, tro, er viktigst. Og så  er det allikevel slik at verdens mennesker beundrer gode 
gjerninger. De verdsetter dem langt mer enn tro. 

Gode gjerninger har alltid blitt satt høyere enn tro. Det er selvfølgelig riktig at vi skal gjøre 
gode gjerninger og gi akt på  hvor viktige de er. Men vi må  passe oss så  vi ikke setter gode 
gjerninger så  høyt at troen og Kristus kommer i andre rekke. Hvis vi verdsetter dem for mye, 
kan gode gjerninger bli den reneste avgudsdyrkelse. Dette har forekommet bå de innenfor 
og utenfor kristendommen. Noen mennesker fokuserer så  intenst på  gode gjerninger at de 
mister troen på  Kristus av syne. De taler om og lovpriser sine egne gjerninger i stedet for 
Guds gjerninger. 

Troen må  komme først. Etter at troen er forkynt, bør vi undervise om gode gjerninger. Det 
er tro – uten gode gjerninger og fremfor gode gjerninger – som fører oss til himmelen. Vi 
kommer til Gud ved tro alene. 
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MUSIKAL

 
Med Øystein Wiik som Martin Luther, Hanna Trondalen 
som Ursula og Gisle Kverndokk på piano. 

Onsdag 18. oktober, kl.19.00 Gjerdrum Kirke 

Billetter: 225kr / 100kr / 500kr (Ordinær / barn under 16 / familiebillett - 2 voksne, 2 barn) 

Billetter selges på kirkekontoret i Gjerdrum, via kirken.no/gjerdrum eller 
via facebook.com/gjerdrumogheni 

Martin L. en musikal

En musikalsk reise i kammerformat gjennom 
reformatøren Martin Luther sitt liv.

En musikalsk reise i kammerformat gjennom 
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KONSERT

Om forestillingen "Martin L'"
Musikalen tar for seg reformatoren Martin Lu-
thers dramatiske liv. Den er bygget på histor-
iske hendelser, men med fi ksjonen vevet inn 
for å kaste lys over selve mannen, munken og 
opprøreren.
Martin var en livsglad ung jus-student som 
gikk på byen med vennene sine, og fi nansierte 
studiene ved å være gatesanger.
Etter en kort og intens forelskelse og et fry-
ktelig tordenvær bestemmer unggutten seg 
brått for å gå i kloster.
Familie og venner er i sjokk, og jenta han var 
forelsket i er knust. Men Martin er ikke til å 
rokke, og han lar seg innvie som munk i den 
strenge Augustinerordenen.
16 år senere starter Martins opprør mot Paven 
og avlaten. Det er en kamp med livet som inn-
sats når han taler Roma midt i mot.
Vi følger ham fra de første vaklende forsøk, og 
ser ham vokse i styrke og handlekraft. Vi er med 
på marsjen i Worms, der tusener samlet seg 
rundt ham, i eksil på borgen Wartburg, fordi 
han var lyst fredløs og gjennom bondekrigene 
hvor han til slutt står alene på slagmarken og 
klandrer seg selv for det hele.

Salmekveld i Gjerdrum kire
Søndag 19. november kl 18.00

Odd Georg Murud leder oss sammen med kirkemusiker 
Michel Zelissen gjennom liv og virke av 

dikterpresten Petter Dass.
Velkommen til en hyggelig og lærerik kultur- og musikkstund i kirken vår.

Det blir anledning til å gi en gave til det kirkemusikalske arbeidet i menigheten vår.
(Den annonserte salmekvelden 1. oktober er fl yttet til 19. november. kl.18.00)

Viktige begivenheter i kronologisk rek-
kefølge (norsk og internasjonalt kirkeliv)

1517 Luther off entliggjør 95 teser mot 
 kommersialisering av avlat. 
 Regnes som oppstarten på det 
 som ble til den lutherske reforma-
 sjonen.
1521 Riksdagen i Worms. Luther nekter
 å tilbakekalle det han har skrevet.
1526   Erkebiskop Olav Engelbrektsson i 
 Nidaros mottar det første av fl ere 
 klagebrev om at lutherske tendenser  
 gjør seg gjeldende i Bergen.
1530   Riksdagen i Augsburg. Lutheranerne 
 presenterer Den augsburgske bekjen-
 nelsen (Confessio Augustana).
1534   Den lutherske adelen i Danmark går i 
 bresjen for å få valgt Christian III til 
 ny dansk-norsk konge. Christian had-
 de møtt Luther på riksdagen i Worms  
 i 1521 og hadde siden gått mer og 
 mer i protestantisk retning.
1536   Under Christian III blir lutherdommen 
 innført som statsreligion i Danmark, 
 Holstein og Norge. Flere katolske 
 biskoper blir arrestert. Luther sender 
 lykkeønskninger til Christian. Det ut
 spiller seg en maktkamp mellom 
 erkebiskopen i Nidaros og kongen i 
 København.
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TEKST

Reformasjonen skapte dagens Europa 
Fra reformasjonshistorien

Reformasjonen handlet om langt mer 
enn teologi. Martin Luthers ideer grep 
inn i så godt som alle livets forhold, fra 
arbeidsliv og skolegang til familieliv og 
musikk, og skapte det Europa vi kjenner 
i dag.

Protestantene ble sin egen lykkes smed
I den katolske tradisjonen skulle den tro-
ende bruke livet sitt på å gjøre gode gjer-
ninger for å oppnå frelse. Velstand og jordisk 
suksess spilte, sett fra et religiøst synspunkt, 
ingen vesentlig rolle, ettersom bare evig liv 
talte.

Med reformasjonen ble mennesket imidler-
tid fritatt for forpliktelsen til å gjøre gode 
gjerninger, fordi Jesus allerede hadde sonet 
menneskets synder, og var dermed fri til å 
kunne forfølge sin egen lykke og suksess. 
Troende ble oppfordret til å arbeide hardt, 
slik at de kunne tjene penger og få verdslig 
anerkjennelse. Stor jordisk fremgang ble 
imidlertid sett på som et tegn på at den vel-
lykkede hadde Guds velvilje, og dermed var 
nærmere himmelen.

Prester brøt sølibatet
Reformasjonen tok et oppgjør med katoli-
sismens krav om at prester skulle leve i søli-
bat. Tvert imot var et familieliv sunt, også 
for kirkens menn, mente Luther. Kloster-
livets avholdenhet ble derfor avløst av 
prestegårdens varme familieliv. Mens prest-
er og munker før hadde stått som strengt 
religiøse forbilder, fremsto prestefamilien 
nå som bærere av det kulturelle åndsliv, for 
eksempel ved å diskutere tidens litteratur 
og kunst.

Tenke sjæl og mene - Luther sendte alle 
på skolen
For Luther var skolen like viktig som kirken 
og hjemmet. De troende, både kvinner og 
menn, måtte kunne lese Bibelen for selv å 
kunne refl ektere og mene noe om innhol-
det. For å kunne gjøre det måtte de ha grunn- 
leggende lese- og skriveferdigheter. 

På Luthers oppfordring utviklet mange 
protestantiske fyrster i løpet av 1560- og 
1570-årene et fullverdig skolesystem, for 
både gutter og jenter. Snart ble barn rundt i 
Europa undervist i Luthers «lille katekisme» 
(en lærebok i bibelforståelse og kristen tro), 
og i lesing, skriving og andre grunnleg-
gende ferdigheter som skulle gjøre dem til 
selvstendige kristne. Samtidig fi kk skolene 
også i oppgave å oppdra barna til nyttige 
borgere i den protestantiske staten, der det 
verdslige sto over kirken, og der alle borgere 
hadde sin plass i arbeidslivet. I Norge ble det 
innført lov om allmueskole for både gutter 
og jenter først i 1739, fi re år etter lov om 
konfi rmasjon for alle.

Kimen til demokratisering av Europa
Reformasjonen startet en kjedereaksjon 

Martin Luther - 
mannen som forandret verden!
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TEKST

Reformasjonen skapte dagens Europa 
Fra reformasjonshistorien

av hendelser, som blant annet bidro til 
opplysningstiden, pietismen, kvinnefri-
gjøring og demokratisering. Reformasjo-
nen ga individet både ansvar og rettigheter, 
der kunnskap og opplysning stod sentralt. 
Dermed oppstod snart demokratiet i mo-
derne form, og i Nordvest-Europa fungerte 
det godt, når kulturen var gjennomsyret av 
plikt og ansvar, og med høy grad av tillit.

Europeerne fi kk smaken på bøker
I løpet av reformasjonen lærte fl ere euro- 
peere å lese, og etterspørselen etter litter-
atur økte, ikke bare religiøse skrifter, men 
også romaner og dikt ble uhyre populære. 
Litteraturens oppblomstring frigjorde det 
skrevne ord fra kirken, og lærte dermed 
europeerne å lese av lyst og ikke bare av 
religiøs plikt. Tendensen slo for alvor gjen-
nom på 1600-tallet, som ble en gyllen alder 
for europeisk litteratur og poesi. For eksem-
pel skrev engelske William Shakespeare alt 
tidlig i århundret verk som «Hamlet» (1600) 
og «Othello» (1603), mens spanske Miguel 
de Cervantes ga ut sin udødelige «Don Qui-
jote» i 1605 og 1615.
 
Prekenen minnet om forelesninger på 
universitetet
Luther var professor i teologi, og når han 
sto på prekestolen var han iført den svarte 
universitetsdrakten sin, og prekenen had-
de ofte form av undervisning, lik en fore-
lesning på universitetet. Prekenen som un-
dervisning og kunnskapsformidling ble et 
ideal. Prester i hele Europa fulgte Luthers 
eksempel, og tok i bruk den svarte drakten 
med hvit pipekrage, og lot prekenen få en 
mer sentral plass i gudstjenesten. Utover 

1537   Erkebiskop Olav Engelbrektsson 
 fl ykter fra Norge. På vei ut Trond-
 heimsfj orden plyndrer han herre-
 gården Austrått på Fosen, et av 
 lutherdommens brohoder i Norge, 
 der adelskvinnen Ingerd Ottesdatter 
 bor (Fru Inger til Østråt). Katolske 
 biskoper blir skiftet ut med lutherske, 
 bortsett fra Oslo-biskop Hans Rev, 
 som går over til lutherdommen.
1550   Christian III’s danske bibel, også kalt 
 Reformasjonsbibelen, blir utgitt. 
 Den bygger på Luthers tyske bibel-
 oversettelse fra 1534 og har et klart 
 og lettfattelig dansk språk.
1600-tallet  Langt utover på 1600-tallet 
 kommer det klager på at mange i 
 Norge fortsatt tilber Maria. Refor-
 masjonen får etter hvert sterkere 
 feste også i befolkningen.
1736   Konfi rmasjon for jenter og 
 gutter blir påbudt ved lov i Norge. 
 Ingen kan gjøre militærtjeneste, 
 gifte seg, være fadder ved dåp 
 eller vitne i retten uten konfi rma-
 sjonsattest.
1739   Norge får sin første skolelov: «Lov om 
 allmueskole på landet». Skolen 
 skal først og fremst gi leseopplæring  
 som er nødvendig som forberedelse 
 til konfi rmasjonen. Det er religiøs 
 litteratur som blir lest, som Luthers 
 lille katekisme, Pontoppidans for-
 klaringer og Kingos salmebok.
1800   Hans Nielsen Hauge tar til orde for 
 at de troende skal bruke sine midler 
 slik at formuen kan vokse. Da kan en 
 både hjelpe dem som trenger det, og 
 bryte de rikes monopol i næringsvirk-
 somheten. Hauge starter ulike typer 
 industri og handelsvirksomhet. 
 Haugianerne framstår som dyktige 
 samfunnsborgere med politisk inte-
 resse og sosialt engasjement.
1814   Norges nye grunnlov slår fast at «Den 
 evangelisk-lutherske Religion for-
 bliver Statens off entlige Religion.»
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TEKST

1700-tallet kom opplysningstiden til Norge, 
takket være “potetprestene” som bidro til 
generell opplysning og kritisk tenkning. 
En av de meste kjente var biskop og natur-
forsker Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) 
som var med å stifte Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab i 1760.

Prestegården ble bygdas kulturhus
Over hele Nord-Europa fi kk prestegårdene 
i hvert sokn en sentral rolle. Her bodde 
presten med sin familie, og ofte var det 
det eneste huset i bygda med bokhylle og 
mengder av litteratur tilgjengelig. Mange 
steder arrangerte presten og prestefruen
temakvelder, konserter og foredrag. Kultur 
og opplysningsarbeid var viktig. 

Yte for å nyte - 
Troende arbeidet hardere for Jesus
«Gud melker kua gjennom budeia», sa Lu-
ther, og slo dermed fast at alle former for 
arbeid var guddommelig. På den måten fj er-
net han skillet som før hadde delt arbeids-

livets harde slit og det religiøse livets bønner 
og helligdager. Etter reformasjonen ble be-
hovet for å bruke tid på bønn og kirkegang 
mindre, fordi mennesket, ifølge Luther, ble 
frelst gjennom Guds nåde og ikke gjennom 
sine egne handlinger. Resultatet var at det 
å være arbeidsom ble regnet som en kris-
ten dyd og oppmuntret av kirken, mens lat-
skap ble sett på som sløseri og ugudelighet. 
Nytte og lønnsomhet ble vel så viktig som 
tradisjon, og det kunne føre til at mange 
valgte andre yrker enn sine foreldre. I Norge 
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Mange prestegårder fungerte som lokale 
kulturhus etter reformasjon. Her spiller 
reformatoren selv på lutt.

Odd Nordstoga 
er av dem som 
beskriver den 
protestantiske 
arbeidsetikken. 
- Man må yte for 
å nyte
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TEKST

1842   Det norske misjonsselskap blir stiftet 
 som den første norske misjons-
 organisasjonen.
1845   Dissenterloven blir vedtatt – en lov 
 som tillater andre kirkesamfunn enn 
 Den norske kirke å etablere seg i 
 Norge.
1868   Cathinka Guldberg starter Norges 
 første sykepleierskole, Diakonisse-
 anstalten (Diakonissehuset) i Chris-
 tiania. Skolen blir plogspiss i utvik-
 lingen av sykepleierutdannelsen, en 
 særskilt profesjonsutdanning for 
 kvinner, og for den kirkelig diakoni-
 tjenesten i Norge.
1869   Magnus Brostrup Landstad utgir den 
 første norske kirkesalmeboka. Hittil 
 har danske salmebøker vært brukt i 
 Norge.
1895   Hele Bibelen foreligger på nord-
 samisk. 
1904   Den første fullstendige norske bibel-
 oversettelse til riksmål (bokmål)
 direkte fra grunntekstene er fullført.
 Oversettelsen følger ord for ord-  
 prinsippet.
1920   Menighetsråd innføres i Den norske
 kirke, noe som innebærer en demo-
 kratisering av menighetene.

bidro Hans Nilsen Hauge (1771-1824) til å 
utbre den protestantiske arbeidsetikken yt-
terligere. 

Kirken åpnet dørene for alle
Før reformasjonen var kirken hellig og til-
hørte prestene, mens menigheten bare var 
gjester.
Luther mente at kirken bare var en bygning, 
der de troende møttes på like fot. Kirkene 
ble tømt for dekorasjoner, og avstanden 
mellom prest og menighet ble fysisk 
mindre. Det lutherske synet på kirken åpnet 
også for å bruke kirkerommet til annet enn 
gudstjenester og andre strengt kirkelige 
handlinger, for eksempel møter. Gjerdrum 
kirke ble blant annet brukt som valglokale 
i 1814.

Luther lærte alle å synge salmer
Før Luthers tid handlet musikk i kirken 
mest om prestens liturgi. Luther mente at 
kirkegjengerne hadde en altfor passiv rolle 
i kirken. De skulle i stedet delta aktivt i gud-
stjenesten, og gjerne på litt fornøyelig vis. 
Luther, som i ungdomsårene hadde livnært 
seg som gatemusikant, skrev derfor en rek-
ke nye salmer til populære melodier, hvorav 
mange var tyske gjendiktninger av tekster 
fra Det nye testamentet. Tradisjonen med 
å synge på morsmålet spredte seg til andre 
deler av Europa, og salmesang fi kk snart
innpass også utenfor selve gudstjenesten. 
Etter reformasjonen sang europeere også 
på skolen og i hjemmet, både til hverdag og 
til fester, sammenkomster og ved høytider.

Staten overtok ansvaret for de fattige
Med reformasjonen ble klostrene stengt, 
og kirkens rolle i samfunnet sterkt begren-
set. Dermed falt kirkens rolle som forsørg-
er av gamle, syke og fattige også bort. 
Oppgavene ble i stedet overtatt av de nye 

Reformasjonen startet en kjedereaksjon av hen-
delser. Nord-Europa ble preget av pietismen, og i 
Norge fi kk Hans Nilsen Hauge stor betydning, for 
åndsliv, kulturliv og næringsliv.
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kirkesoknene som fi kk stadig fl ere verdslige 
oppgaver, som blant annet registrering av 
fødsler og dødsfall. Soknene utviklet seg til 
lokale verdslige myndigheter, en slags for-
lenget arm for staten, og slik ble også om-
sorgen for samfunnets svake en off entlig 
oppgave. 

Færre fridager
57 dager ekstra i året kunne innbyggerne i 
enkelte europeiske land bli pålagt å arbei-
de etter reformasjonen. Med Luthers tanker 
forsvant noen av de katolske helligdagene 
fra kalenderen. Mens et arbeidsår tidligere 
hadde strakt seg over 250–260 dager, varte 
det i noen land etter reformasjonen i opptil 
307 dager.

1921   Første hele bibeloversettelse på 
 nynorsk er fullført.
1947   Det lutherske verdensforbund (LVF) 
 blir stiftet. Lutheranere fra hele
 verden har behov for en møteplass 
 der de kan refl ektere, forsones og 
 jobbe sammen om utfordringene 
 verden står overfor etter andre 
 verdenskrig.  Den norske kirke er 
 en av 49 kirker som er med fra 
 starten.
1948   Kirkenes verdensråd (KV) blir 
 stiftet – det bredeste fellesskapet 
 av ulike kirkesamfunn. KV har 

 medlemskirker fra de fl este store 
 kirkefamilier i verden, unntatt Den 
 katolske kirke. Den norske kirke er 
 med fra starten.
1984   Kirkemøtet etableres som Den 
 norske kirkes øverste demokratiske
 organ. Kirkemøtet er sammensatt av 
 de elleve bispedømmerådene.
2008   Samtlige politiske partier på 
 Stortinget inngår en avtale om 
 det framtidige forholdet mellom 
 stat og kirke. I samsvar med 
 forliket legger regjeringen fram 
 en stortingsmelding med en rekke 
 forslag som vil gi løsere bånd 
 mellom stat og kirke.
2012   Med 162 mot 3 stemmer vedtar 
 Stortinget å endre Grunnloven 
 slik at Den norske kirke fristilles fra 
 staten, samtidig som alle tro- 
 og livssynssamfunn i Norge like-
 stilles. Kirkeloven endres slik at 
 kirkelige organer fra nå av skal 
 utnevne proster og biskoper.
2017   Den norske kirke blir et selvstendig
 rettssubjekt. Prester og ansatte 
 i Kirkerådet og bispedømme-
 administrasjonene har ikke lenger 
 Staten som arbeidsgiver, men 
 kirken.
2017   Lutherske kirker over hele verden 
 – og fl ere andre kirkesamfunn – 
 markerer at det er 500 år siden 
 starten på reformasjonen.

Martin Luther på riksdagen i Worms
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Fellesrådet er gravplassmyndighet i kom-
munen. Det er en funksjon som gjelder alle 
bygdas innbyggere uavhengig av livssyn. 
Ordningen er nok gjenstand for debatt i 
forskjellige sammenhenger, men kirkever-
gens inntrykk er at ordningen fungerer godt 
rundt omkring i landet. 

Stadig er det prosjekter som gjennomføres i 
soknet. Det siste året har det blitt lagt dren-
ering på Heni gravplass, og i sommer har det 
blitt installert kirkebyggstyring i Gjerdrum 
kirke. Dette gjør at varmen skrus automatisk 
på og av elektronisk utifra en kalender som 
forteller hva som skjer i kirken. 

Av pågående prosjekter arbeides det 
med plan for beplantning på gravplas-
sene. Dette inkluderer å flytte ano-
nym minnelund på Gjerdrum gravplass, 
etablere nye grusstier og beplante  
gravplassen. Som et underprosjekt 
til dette utarbeides det også elektroniske 
kart over alle gravene. For å få til dette  må 
det «stikkes» ut punkter med GPS som an-
gir koordinater på alle gravfelt og dermed 
alle gravene. Når dette er klart vil publikum 
kunne finne sine respektive graver på nettet 
og ved hjelp av gode kart, være i stand til 
å finne dem på gravplassen. Ikke minst vil 
dette være en stor hjelp for oss i det daglige 
arbeidet.
I de neste årene er det planer for å install-
ere sprinkleranlegg i kirkene og utføre res-
taurering av dører og vinduer i kirkene, for 
å nevne noe. 

Når menighetsrådet samles, pleier de,  
etter en åpning av soknepresten, å starte 
med fellesrådssakene fordi kommunens 
representant sitter i fellesrådet. Etterpå går 
de over til menighetsrådssakene, og kom-
munens representant er da velkommen til å 
delta, men uten stemmerett. Det siste året 
er det særlig menighetens MUV-prosjekt 
menighetsrådet har arbeidet med. MUV 
står for menighetsutvikling i folkekirken og 
det har vært en 3-årig reise sammen med 
4 andre menigheter. Prosjektet har resul- 
tert i en strategiplan som inkluderer  
visjon og mål, og tiltak for å nå målene. 

Et av de nye tiltakene som menighetsrådet 
arbeider med er Åpen kirke. Det skal settes 
ned et eget utvalg for å arbeide med dette. 
I forlengelsen av dette ønsker menighets-
rådet også å starte med aftensang i kirk-
ene. MUV planen ligger i sin helhet ute på 
menighetens nettsider www.kirken.no/
gjerdrum/muv. 
Jeg vil takke rådet for engasjement og godt 
samarbeid i de to første årene av perioden. 

Martin Ljønes
Kirkeverge

Informasjon fra og om 
menighetsrådet 

MENIGHETSRÅDET

Martin Luther på riksdagen i Worms
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TEKSTBYGDEHISTORIE

Lensmann Kristofersen på 
søndre Vang forts. Av Vidar Hansen

I forrige nummer av Menighetsbladet 
kunne du lese om Torvald Adolf Krist-
ofersen. Han  ble født i Oslo i 1883 men 
vokste opp hos sine besteforeldre på 
Søndre Smedstad i Gjerdrum, fikk jobb 
som lensmann i bygda og kjøpte Vang og 
bodde der med kone og barn. 

Han var kjent for å hjelpe gode nordmenn 
så godt han kunne. Han hadde beviselig 
gjort sitt beste for Gjerdrums befolkning 
under krigen. Han satte sitt eget liv i fare for 
å hjelpe andre og han motarbeidet okkupa- 
sjonsmakten. Som bevis for takknemlig- 
heten for hans arbeid for bygda under ok-
kupasjonen overbragte 120 fremstående 
gjerdrumsokninger en gave til Kristofersen. 

Vikingskipet 
ble Overrakt lensmann Torvald Kristofersen 
på nyttårsaften 1945 i takknemlighet for alt 
som han gjorde for å hjelpe folk under okku-
pasjonstid 1940-1945.

Innskrift
Til lensmann Kristofersen og frue.
"Undertegnende vil herved vise dere vår 
hjertligste takk for utvist fedrelandssind og 
bygdepatriotisme under tyskernes beset-
telse og okkupasjon av Norge 1940-1945."

Navn gravert på skipet
H. Rogstad, S.H. Grøndahl, Halvor Huser,  
Lars Monsen, R. Thori, Ludv. Huser,  
Alb. Hønsen, Harald Huser, A. Sandum,  
Nils Rogstad, Hans B. Rogstad,  
O. Trulsrud, Gunnar Huser, Edon Huser, Hans 
Huser, G. Furuseth,  

Kristian Thorshaug, Kr. Skugstad, 
Hj. Gjesti, Gulbrand Gjesti, Hans Ruud,  
Ole Sandum, Lars Huser, Olaf Gjerdrum, Thor 
Gjerdrum, Jørgen Gjerdrum,  
Hans Schei, Jakob Gjerdrum,  
Harald Kogstad, Emil Andersen,  
Sigurd Tvedt, Kåre Østengen,  
Martin Hegdal, Gunnar Smedstad,  
Hans J. Ask, Wilhelm Olstad, Lars Rogstad, 
Thv. Ullern, Helge Sørum,  
Korsmoe Smedstad, Martin Kogstad,  
Georg Holmsen, Sigurd M. Ask,  
Kristian Kjærstad,  Heni, Karl Fevik,  
Th. Korsmoe Kristian Bjerke,  
Trygve Kjærstad, Marthe og Anna Melby, S. 
Th. Thori, Sig. J. Kjærstad, Hans Døhlen, Hans 
Moe, Kåre Løvstad, J. A. Grue,  
A. Vamsæter Vestby, Ole K. Kogstad,  
P. Ø. Røse, Hans P. Kogstad,Kasper Kogstad, 
Alf Dahle, Johan Østengen,Victor Johansen, 
Helge Holum, Oskar Skallerud,  
Harald Hansen, Ole Stokker,  
Sverre Skallerud, Theodor Hvam,  
Hans Enger, Olaf B. Hvam, Maren Svendsen, 
Helge Svendsen, Einar Svendsen,  
Olaus Gulbrandsen, Jens Hammer,  
Isak Dahle, Leif Huser, Lars Sørum,  
Hans G. Heni, Martin Sørum, Jens  Olstad, 
Henry Olstad, Birger Olstad, Olaf Ringnes, 
Jossa Olstad, Kr. Østengen, Jens Furuseth, 
Kristian Olstad, Johan Ødegard,  
Sigv. Gautereud, Karl Flatner, Aagot Dahle, M. 
Bråthe, Petter Iversen Flatner,  
Kristian Flatner, Jens H. Flatner,  
Hans Kleven, Hans Braathe, Hans Ødegård, 
Gudm. Grøndahl, L.A. Eggen, Arne Løken,
Olav Kjærstad, Klara Fjelstad, 
Oskar Brennhagen, Johan J. Kjærstad, 
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BYGDEHISTORIE

O. Frantsen, Kristian Kogstad,  
Kr. Kjuul, H. Kjærstad Heni,Martin Borgaard, 
Ingeborg Kogstad, Th. Grue,

Frithjof  Borgaard, Lydia Ekeberg og 
Johannes Kjærstad.

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 
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KIRKEMUSIKK

Gospelkonsert
Nittedal gospelkor med band

Gjerdrum kirke, søndag 22. oktober kl.1800

Billetter: 250kr / 100kr. (ordinær pris / barn under 16)
Billetter kjøpes hos Gjerdrum kirkekontor, eller på kirken.no/gjerdrum 

eller via facebook.com/gjerdrumogheni

Dette er en spesiell søndag i kirkeåret. På den ene side er det en gammel kirke-
lig festdag, til minne om kirkens helgener og martyrer og feiring av det kristne håp. På 
den andre siden er det en dag for dere som har mistet noen som har stått dere nær. 
Sammen vil vi minnes de som er døde.»

 Mange mennesker oppsøker kirkegården for å tenne lys på gravene, 
og i nesten alle kirker er det gudstjenester som markerer dagen.

Her i Gjerdrum har vi en egen kveldsmesse på Allehelgenssøndag. Den fi nner sted i Heni 
kirke kl 19.00. Dette blir en særpreget gudstjeneste med mye musikk. Vi minnes dem som 
er gått bort siden forrige Allehelgensdag ved å lese navnene og tenne et minnelys for 
hver enkelt foran alteret. Og hver enkelt av dere kan tenne lys i lysgloben.

Alle er hjertelig velkommen!

Allehelgensdag i Heni kirke
Søndag 5. november kl 19.00
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TEKSTTROSOPPLÆRING

G.F. Händel

Messiah
Oratorio in three parts

Mathilde Salmi Marjavara - sopran 
Mari Askvik - alt 

Nils Georg Haugland Nilsen - tenor 
Mads Wighus - bass 

Prosjektkor Gjerdrum og Heni sokn 
Orkester 

dirigent: Michel Zelissen

Gjerdrum kirke, søndag 17. desember, kl.18.00

Billetter kr.295,- selges fra 1. november på kirkekontoret i 
Gjerdrum eller på facebook.com/messiasigjerdrum2017 

eller via kirken.no/gjerdrum



Før i tiden hatet jeg å gå i bryllup. Hver gang jeg 
kom til et, kom samtlige gamle tanter og beste-
foreldre og prikket meg i siden mens de smilte: 
"Det er din tur neste gang"! Det tok slutt da jeg 
begynte å gjøre det samme med dem, når vi var i 
begravelser...

Flyvertinnen: "Jeg er lei for 
dette, Hr. Pettersen, men din 
kone ble igjen i Paris."
Hr. Pettersen: "Gud-skje-lov! 
Jeg trodde jeg var blitt døv!"

Hvorfor går svenskene alltid med hendene i 
lomma? 
De vil ikke at noen skal se at ikke alle fi ngrene 
er like lange.

Solveig: -Hvorfor må vi 

lære oss engelsk, frøken?

Læreren: -Men Solveig, da! Nesten halve 

verden snakker jo engelsk.

Solveig: -Holder ikke det da?



Barnekryss

  U   I  J O  N
  R E G N J A K K E
  T R Y N E    S
 B E  S  S U K K E
  T I  G U L R O T
 T E N N I S  O R 

Svar

VARM
DRIKK

RETNING

PLAGG
TIL BRUK
I NEDBØR

GRISE-
SNUTE

SNAKKE
MED GUD

BALL-
SPORT

5 + 5

MODERNE

FRYSNING

RETNING
LEVER BARNET

TIL MARIA
OG JOSEF

SVARORD I ORDEN

ODDEN

SANG-
GRUPPE

VERTS-
HUS

TRE-
SORT

HYL

PUSTE UT
TUNGT

ROT-
FRUKT

FORÆRE

Rett svar på side 29

Hvorfor kan ikke jeg få være liten, når alle fugler små de er? 
Hvorfor kan ikke jeg gå til skolen, når Lisa gikk til skolen? 
Hvorfor kan ikke jeg sove litt ekstra, når bjørnen sover? 
Hvorfor kan ikke jeg klinge, da klokka klang?

Hvorfor er det så bråkete i fj øset, mon tro?
A ha, alle kuene har jo horn!

Men hvorfor har noen bjeller egentlig?
Det er vel fordi hornene deres ikke virker, da...

Hva heter un-gene til ålen?Barnåler...
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TEKST INVITASJONTROSOPPLÆRING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Starter opp igjen! Vi satser på «semi-
nar-konsept» med full soultrøkk 2-3 lørd-
ager i halvåret. Alle fra 3.-7.trinn kan være 
med. Ingunn Bue Bogetvedt er musikalsk 
leder. 
Oppstart 16. september 2017
Øvelsesdager i 2017: 16/9 og 04/11
                                  2018: 10/2 og21/4 
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/

«Min Kirkebok 4» til alle 
4-åringer i 

Gjerdrum og Heni menighet.

Alle 4 åringer inviteres til «Pølsefest» 
i Kirkestua torsd. 16. nov. kl 17.30 

og Familiegudstjeneste 
med utdeling av boka i Gjerdrum kirke 

sønd. 19. nov. kl 11.00.
           Påmelding senest 10. november

Velkommen til små og store!

«Lys våken»
Helgen 2. - 3. desember 2017

6. klassinger overnatter 
i Gjerdrum kirke!

Vi ønsker at alle 11-åringer skal få være 
med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag 

i advent. Feiringen kalles "Lys Våken". Det 
handler om å være lysvåkne for hverandre, 
for kirken og for Gud. Lys Våken skjer samti-

dig over 500 kirker i hele landet.

Invitasjon kommer i posten

Har du ikke mottatt invitasjon, men har lyst 
til å være med, tar du kontakt med Oddrun 
kateket på mobil 913 84 711 eller Nina på 

kirkekontoret på tlf. 66 10 61 21.

 

Bli med 

da Vel!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FredagskluBBen 2017 
Går du i 5.-7. kl er Fredagsklubben noe for deg.   

Klubben starter opp 1. september,  så 
gled deg!  

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. 

FredagskluBBen 2017 
Går du i 5.-7. klasse er dette noe for deg.   

Klubben startet opp 1. september, så 
sleng deg med!  

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. 



GJERDRUM OG HENI    19

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!

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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!

TROSOPPLÆRING
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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 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.

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
19.: Supertorsdag kl 1700
27 - 29.: Møtehelg     
 m/Dag W. H. Stang

Leie lokaler på Misjonshuset?
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, konfi rmasjoner, minne-
samvær og lignende.
Kontakt Kirkekontoret på mail:  gjerdrum@kirken.no Telefon:  66 10 61 21 

Biskop Halvor Nordhaug

Bente Engelsen

Kjell Arild Pollestad

Kaff espleis, 
Gratis inngang, 

Alle er velkomne!

Torsd. 14. september kl 19.00
"Hvor kristent skal Norge være?"
En gruppe fra Musikklaget spiller

NB: Kommer til Kulturhuset
(Samarbeid med Historielaget)

Torsd. 24. oktober kl 19.00
"Martin Luther"

Torsd. 2. november kl 19.00
fremfører en "Litterær kabaret"
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TEKSTPROGRAM 2016PROGRAM

Månedlig samles medlemmer på Misjonshuset til 
hyggelig samvær. På møtene presenteres kåseri og 
foredrag om interessante og aktuelle emner. Her 
er også underholdning, gjerne i form av sang og 
musikk. Samværet krydres med lekre snitter og livlig 
prat. Alle går hjem igjen med nyttig og hyggelig på-
fyll og eventuelle gevinster etter åresalg og trekning.

Foreningen nærmer seg 200 medlemmer, men vi har god plass til flere. 
Herunder ser dere programmet for resten av året:

28. Sept.: Thor Sørheim kåserer om Romeriksåsen.
  Visegruppen Vice Versa tar for seg Vidar Sandbekk, Alf Prøysen 
  og enda litt til.
26. Okt.: Mohammed Abdul Wahab holder foredrag om verdens største  
  demokrati: India.
  Unge kunstnerspirer fra Ask Private Musikkskole spiller og synger.
30. Nov.: Arne Skjelle tar oss med på en reise langs Norske turistveier
  George fra Ask Private Musikkskole leder allsangen.
02. Des.:  Årets julebord med musikalsk innspill fra Rolf Wilberg.

Møtene er åpne for alle, men som medlem får man innbydelse til møtene og et par  
andre «goder». Interesserte bes melde seg til:  Mebel,  tlf. 913 92 801,  
      Hanne , tlf. 901 34 881 eller  
      Rolf, Mailto: r-norden@online.no .
Hilsen styret i GPF

JULEMESSE PÅ MISJONSHUSET 
Lørdag 11. november

DØRENE ÅPNES KL 12.00
BASARBORD og ÅRESALG.
EGET BARNELOTTERI  
TERNINGSPILL (for barna.)

SALGSDISK med fersk gjærbakst, småkaker 
til jul, saft og syltetøy, rørte tyttebær, strik-
kevarer, gaveartikler for små og store mm.

KAFÉ med pølser/lompe, kaker og vafler.

Kl 12.30 Minikonsert
Kl 14.00 Familiesamling med "Barnegospel" 
Kl 15.30 Avslutning med trekning a hovedlotteri.

VELKOMMEN til en hyggelig dag!
Arr. Gjerdrum Normisjon

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

Torsd. 14. september kl 19.00
"Hvor kristent skal Norge være?"
En gruppe fra Musikklaget spiller

NB: Kommer til Kulturhuset
(Samarbeid med Historielaget)

Torsd. 24. oktober kl 19.00
"Martin Luther"

Torsd. 2. november kl 19.00
fremfører en "Litterær kabaret"
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TEKST

lll   Gjerdrum   lll

Døpte 
 
11.06.2017 
 Astrid Barstad-Sørli 
 Kasper Birkeli Lunden 
20.08.2017 
 Edvin Kristoffersen 
 Lea Eriksen 
 Ane Eriksen 
03.09.2017 
 Halldor Huser (døpt på Gruve- 
 bakkene i Gjerdrum Almenning)

Døde 
 
25.05.2017 
 Marry Jorun Bakken 
15.06.2017 
 Kristine Nore 
08.06.2017 
 Egil Finholt 
26.06.2017 
 Margrethe Grøndahl 
09.07.2017 
 Bjørg Moe 
31.07.2017 
 Karsten Sørum

Vielser

 
24.06.2017 
 Ann Helen Frosterud og  
 Jon-Erik Buhaug 
24.06.2017 (hjemme på gården) 
 Cecilie Haaland og 
 Jørn Are Flatner 
01.07.2017 
 Line Steen og 
 Kim Dennis Kopperud 
01.07.2017 (på Smedstad gård) 
 Eiri Jorun Paulsen og 
 Gunnvald Harila 
12.08.2017 
 Merete Rødsjø og 
 Jason Aaron Davidson 
19.08.2017 
 Unni Engebretsen og 
 Johnny Sponberg

KALENDERSLEKTERS GANG



PROGRAM 2016
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lll      Heni           lll

Døpte

04.06.2017
 Mio Eljar Høyer  
 Evander Kjærstad Østli
25.06.2017
 Viktor Thoresen
 Sigurd Kjærstad
30.07.2017
 Emil André Sandberg
 Even Alexander Sandberg

Døde

22.05.2017
 Per Bilet
29.05.2017
 Sigurd Henry Lauritsen
04.06.2017
 Åge Johan Langerud
12.08.2017
 Astri Eva Døhlen
18.08.2017
 Randi Karin Cedell

SLEKTERS GANG

Konfirmantene i Gjerdrum og Heni sokn 2017
Foto: Dagrun A. Ødegaard

Oddrun kateket og Jakob prest
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TEKST

Det skjer i kirkene!

 
Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.

SEPTEMBER

14. september
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

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

Dåp/Nattverd

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

Dåp/Nattverd

28. september
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

OKTOBER

1. oktober Gjerdrum Gudstjeneste
Høsttakkefest og Gullkonfi rmanter
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

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

Dåp/Nattverd

12. oktober
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

KALENDERKALENDER

Takkoff er til Norsk søndagsskoleforb.

Barnekryss

  U   I  J O  N
  R E G N J A K K E
  T R Y N E    S
 B E  S  S U K K E
  T I  G U L R O T
 T E N N I S  O R 

Svar

VARM
DRIKK

RETNING

PLAGG
TIL BRUK
I NEDBØR

GRISE-
SNUTE

SNAKKE
MED GUD

BALL-
SPORT

5 + 5

MODERNE

FRYSNING

RETNING
LEVER BARNET

TIL MARIA
OG JOSEF

SVARORD I ORDEN

ODDEN

SANG-
GRUPPE

VERTS-
HUS

TRE-
SORT

HYL

PUSTE UT
TUNGT

ROT-
FRUKT

FORÆRE

Svar på kryssord side 17



15. oktober Gjerdrum Gudstjeneste
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

19. oktober
Kl 16.30

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

Nattverd

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

Dåp/Nattverd

26. oktober
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

29. oktober Gjerdrum Presentasjonsgudstjeneste
Bots- og bededag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er Konfi rmantarabeidet
Søndagsskole

Skriftemål/
Nattverd

NOVEMBER

5. november
Kl 19.00 

Heni Gudstjeneste Allehelgensmesse
22. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirken SOS i Borg

Nattverd

9. november
Kl 16.30

Sykehjemmet Andakt

12. november Misjonshuset Gudstjeneste med babysang
23. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er tilMisjonsprosjekt Kairo
Søndagsskole og Kirkelunsj

Dåp/Nattverd

19. november Gjerdrum Gudstjeneste m utdeling av 4-års bok 
24. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

  MENIGHETSBLAD    27

KALENDER
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TEKST

23. november
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

26. november Heni Gudstjeneste
Domssøndag - Kristi kongedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

DESEMBER

3. desember Gjerdrum Gudstjeneste med Lys våken
1. søndag i adventstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

7. desember Sykehjemmet andakt

10. desember Misjonshuset Gudstjeneste
2. søndag i adventstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Blåkors
Søndagsskole og Kirkelunsj

Dåp/Nattverd

17. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Mesiah
(se eget oppslag)

21. desember
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt - Vi synger julen inn

23. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Vi synger julen inn med 
Jakob Furuseth og Michel Zelissen

24. desember
Kl 13.00
Kl 14.30 og
Kl 16.00

Gjerdrum Høytidsgudstjenester
Julaften
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirkens Nødhjelp

Dåp/Nattverd

25. desember
Kl 12.00

Heni Høytidsgudstjeneste
1. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Misjonsprosjekt Kairo

Dåp/Nattverd

KALENDER
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TEKST

26. desember Sykehjemmet Høytidsgudstjeneste
2. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Normisjon

Nattverd

KALENDER

Stellavtale på gravplassen?
Trenger du hjelp til å plante/stelle på graven(e) til din(e) kjære?
På våren/høsten utfører staben ved Gjerdrum og Heni sokn gravstell på 
mer enn 70 graver ved våre gravplasser. Det settes ned Petulia og Kantlo-
belia som sommerblomster.  Kirketjener Bent luker og 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 Gjerdrum og Heni

Forbered gravplassen for vinteren!
Sommeren er over og vi forbereder oss for kaldere vær og vinter!
På gravplassene byttes sommerblomster ut med høstlyng. Flotte 
lykter og annen pynt står løse/monterte ved gravstøttene og pyn-
ter opp. Lyktene gir et fl ott lys i høstmørket og utgjør et stemnings-
fult skue innenfor det hvite stakittgjerdet.  

Graver og kirketjener Bent spør pent:
Lykter og pynt (ikke planter) er vanskelig å fl ytte på når det er frost i 
bakken. Under snøen er de umulige å oppdage.
Vær snille og sørge for at slike gjenstander til enhver tid er synlige 
og fl yttbare, eller fj ernet når de ikke er i bruk. Vi har begravelser på 
vinterstid også, det graves da både jord og snø med maskin. Det er 
ergelig både for dere og oss dersom vi kommer borti og ødelegger 
noe som tilhører dere.
 Ta det som en positiv oppfordring - så ønsker vi dere alle en riktig 
fi n høst. Har du/dere spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt. 
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  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 

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

Barnehagestyrer: Lillian Kogstad
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . .63 99 08 61
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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