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Når et ord er sluppet løs,
kan ikke ti ville hester inn-

hente det....

Hvis du ikke bestemmer 
deg for neste skritt, blir 

du stående hele livet på ett 
ben....
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BETRAKTNING

Facebook, Pokémon eller  
ingenting? 
Sokneprest Jakob Furuseth

Det er to ting jeg har lagt spesielt merke til den siste tiden. 
1) Folk jeg kjenner blir stadig mer engstelige av å se, høre og lese skumle  

nyheter, om terror og krig
2) Bleke ungdommer har forlatt rommet sitt for å gå ut på Pokemon-jakt,  

gjerne i flokk sammen med andre.
Og begge deler handler om hvordan vi forholder oss til virkeligheten. 

For å ta det første først. Selv om krig og terror er en del av virkeligheten ute i verden, så er 
den ikke en del av min nære virkelighet og hverdag her i Gjerdrum. Jeg lar meg bekymre av 
nyheter på internett, gjerne formidlet via venner på Facebook. Og der kan jeg lese sterke 
meninger som uttrykker frykt og innimellom forakt mot enkelte grupper mennesker. 

Selv har jeg aldri vært truet på noen som helst måte. I min omgangskrets finnes det nesten 
bare hyggelige mennesker, og jeg bor i et fredelig land hvor vi har det godt. Så hvilken vir-
kelighet er det egentlig som gjør oss så bekymret. Hadde jeg ikke lest nyheter, eller klikket 
på innlegg på Facebook, så hadde jeg ikke visst om noe annet enn at verden er trygg og 
god. En bekymringsløs virkelighet altså. Men når jeg hele tiden tar inn alt som kommer av 
elektroniske inntrykk, så følger det automatisk med masse bekymring og frykt. Betyr det at 
vi ville vært lykkeligere uten internett?                                                    ( forts. neste side)
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BETRAKTNING

I sommer begynte sønnene mine plutselig å jakte på Pokemons. Spillprodusenten har laget 
et genialt spill basert på prinsippet “augmented reality”. Det betyr noe sånt som “utvidet 
virkelighet”. Det betyr at det innbakt i et kart av våre nære omgivelser skjuler seg en ekstra 
verden full av små lommemonstere som det går an å jakte på, og ha det moro med. En slags 
variant av orientering, bare enda morsommere laget. Kritikerne hevder at dette nye spillet 
er helsefarlig, fordi så mange barn og unge virrer rundt i trafikken uten å se seg for, og det 
gjør at de ikke bryr seg om den virkelige verden, men bare den kunstige virkeligheten i 
spillet. 

Jeg synes tvert imot at spillet er genialt. Det finnes mer enn nok av virkelighetsfjerne spill, 
som spilles både på PC-er og spillmaskiner, på mørke rom eller på mobiltelefoner. Her er 
det endelig et spill som tvinger den som spiller ut i dagslys, og ut i den virkelige verden. 
Plutselig kan vi se en hel flokk av ungdommer vandre sammen, gatelangs, timevis og mile-
vis, på jakt etter monstre. Tidligere satt de kanskje stille og alene på et rom. Nå snakker de 
sammen på ordentlig, de sender ikke bare korte grynt og meldinger til hverandre. Jeg vil 
påstå at i dette tilfellet så er den ’utvidede virkeligheten’ formet på en morsom og bra måte. 

Elektronikken har utvilsomt forandret verden. Virkeligheten formes på nytt hver dag, og 
hver time. Vi vil ikke lenger kunne tenke oss et liv uten internett eller mobiltelefonen, men 
av og til kunne vi selvsagt hatt godt av en liten elektronisk pause. Noen timer eller dager 
med ingenting. 

Men til syvende og sist handler det om hva som er bra for oss. Hvilken virkelighet vil jeg 
være en del av? 
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KIRKERÅDET

• Nesten 74% av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. 
• Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. 
• Kirkens ledelse er samlet i et Kirkemøte som består av både bispekollegiet  

(alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd. 
• Kirken er inndelt i 1235 menigheter som disponerer omkring 1600 kirkebygg. 
• Over 8000 mennesker arbeider i kirken. 
• Den norske kirkes virksomhet finansieres over  

kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Kirkeloven §3 nummer 8 første ledd og fjerde ledd blir med 
virkning fra 1. juli 2016 endret. Første ledd vil lyde som følger: 
• «Innmelding i, og utmelding av Den norske kirke skjer ved  

henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet.   
• Utmelding kan alltid skje skriftlig.»

Kirkemøtet gir nærmere regler om fremgangsmåten og hvilke opplysninger som kan 
kreves. Ny forskrift er utarbeidet og trer i kraft fra og med 15. august 2016.
Som det går fram av disse utdragene fra kirkeloven, blir det ikke lenger krav til person-
lig fremmøte for melde seg inn i Den norske kirke. Så lenge man er døpt, vil innmelding 
kunne skje gjennom skriftlig henvendelse. Kirkerådet er lagt til som alternativ mottaker av 
forespørsler i tillegg til kirkebokfører på bostedet.
Endringene i kirkelov og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke er i 
hovedsak gjort med tanke på innføring av nettbasert løsning for inn- og utmelding. Kirke- 
rådet har våren 2016 utarbeidet en slik løsning. Alle personer i Norge med tilgang til ID- 
porten vil der kunne logge seg på for å kontrollere medlemskapsstatus i Den norske kirke 
og eventuelt melde seg inn eller ut av denne.
Den nye løsningen kommer i tillegg til de allerede eksisterende måtene å melde seg inn 
eller ut av kirken på. Folk kan fremdeles sende forespørsel om ut- og innmelding til det 
lokale menighetskontoret, og disse blir behandlet på samme måte som tidligere. 
Det er positivt at Den norske kirke legger til rette for elektroniske løsninger knyttet til 
medlemskap. Samtidig er det en utfordring i at det etter dagens forskrift ikke er et do-
kumentasjonskrav knyttet til dåp og evt. utmelding av annet tros- og livssynssamfunn.  
Elektronisk innmelding aktualiserer denne problemstillingen ytterligere. Kirkemøte-
komiteen vil derfor understreke at siste setning av §1 må forstås slik at ved elektronisk in-
nmelding må ALLE felter utfylles korrekt. Klarer man ikke det må man tak kontakt med 
kirkebokfører i bostedsmenighet eller med Kirkerådet.

Medlemskapsstatus i Dnk 
Kirkerådet informerer
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TEKST

Spørreundersøkelse 
Av Martin Ljønes

MUV

I 2015 gjennomførte menigheten en spørreundersøkelse som et ledd i MUV  
prosjektet. Vi har før skrevet en del om MUV, og det er altså en forkortelse for Menig- 
hetsUtVikling i folkekirken, som er et 3-årig prosjekt for å kartlegge og videreutvikle 
menigheten. Spørreundersøkelsen skulle gi oss kunnskap om hvordan de enkelte 
medlemmene opplever menigheten. 

Hva kan vi bruke undersøkelsen til?
Svarene vi har fått er ikke tilstrekkelig til å gi noe helhetlig statistisk svar på spørsmålene 
vi har stilt. Vi må derfor være noe varsomme med å trekke konklusjoner av svarene.  
Allikevel gir svarene en indikasjon. Dersom en person ikke opplever seg sett og ivaretatt, 
så er det kanskje ikke representativt, men det er allikevel en person for mye. Dersom ti per-
soner opplever barne- og ungdomsarbeidet meningsfylt, så betyr det at arbeidet gir gode  
resultater. Allikevel kan andre være misfornøyde uten at vi vet det, og uten at de har svart 
på undersøkelsen. 

For å innhente svar brukte vi i hovedsak internett, men vi delte også ut skjemaer på guds- 
tjenester og på stand på Gjerdrumsdagen. Vi fikk svar fra 210 informanter, og 60% av dem 
var kvinner, og 80% var over 40 år. De aller fleste var gifte eller samboende og 2 tredjedeler 
bodde sammen med barn. En like stor andel oppga å ha bodd i bygda i over 10 år, mens 25 
informanter hadde bodd her mindre enn 5 år. Vi spurte også om følelsen av tilhørighet til 
kirka. På en skala fra 1-5 var det omtrent likt på 3, 4 og 5 (altså middels til sterk tilhørighet). 
8,6 % opplevde ingen tilhørighet (1) og 6,7% opplevde liten tilhørighet (2).

Trekk fra besvarelsene:
• Informasjonen fra menigheten er i hovedsak god, men noen få opplever det van-  
                skelig og orientere seg. Over halvparten leser menighetsbladet.
• På spørsmål om kirken gir hjelp til å forstå eget liv, om budskapet angår en selv,   
                og om en opplever å bli utfordret av budskapet, fordeler svarene seg rimelig jevnt 
                over skalaen. Dette gjelder også på spørsmål om man opplever tillit til Gud, eller 
                om man opplever seg sett og elsket.
• De fleste opplever kirken som åpen og inkluderende, men 20% mener at kirken 
                her har utfordringer. De fleste opplever seg selv respektert i kirken, men noen få 
                gjør det ikke.
• På spørsmål om nattverddeltagelse er det noe spredning, og 20% sier de ikke 
                ønsker å gå til nattverd.
• 35 informanter er enige i at det bør legges til rette for at voksne kan samtale om 
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TEKSTMENIGHETSUTVIKLING

                tro. Av disse finnes alle grader av tilhørighet til kirken.
• Det er stor tilfredshet med menighetens tilbud til barn og unge. Når det gjelder 
                menighetens øvrige arbeid er det en tendens blant de over 60, at det bør gjøres 
                endringer. Hva endringene består i er noe uklart, men det ble lagt igjen kommen
                tarer på at musikken bør fornyes, og at det bør være mer åpenhet for innflyttere. 
                Om disse kommentarene kommer fra den samme gruppen kan vi ikke være sikre 
                på.

Tilbakemelding fra MUV:
Spørreundersøkelsen er gjennomgått av de som driver MUV prosjektet, og de har gitt oss 
noen tilbakemeldinger og utfordringer:

• Er det noe som kan gjøres for at enda flere kan oppleve det som skjer i kirken som 
                relevant for eget liv og stimulere til tro?
• Hvordan legge til rette for at enda flere kan delta ved nattverd?
• Hvordan legge til rette for at voksne kan samtale om tro, både blant de som opplev
                er tilhørighet og de som ikke gjøre det? 
• Hvordan arbeide med kirkens omdømme?
• Kan det gjøres mer for flyktninger og innflyttere?
• Hva kan være grunnen til at noen ikke opplever kirken som åpen og inkluderende? 
                Hva kan gjøres?
• Kan noe gjøres for å i større grad inkludere enslige?
• Hvordan kan man engasjere de som sier de ønsker å ha oppgaver tilknyttet guds-
                tjenesten?

(Artikkelen fortsetter på neste side)

11. Jeg opplever at kirken gir en god ramme for å markere de store anledningene i 
livet, slik som dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.
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TEKSTMUV

Prosjektet med undersøkelsen har vært spennende, og vi opplever svarene vi har fått 
som nyttige. I året som kommer vil MUV-gruppen ha med seg dette materialet, når vi skal  
arbeide med menighetens vei videre. Vi har også gjennomført 14 dybdeintervjuer som kan 
gi oss enda mer informasjon, og vi har gjort andre tiltak som skattejakt, tidslinje og bord-
samtaler. Dersom noen av dere har lyst til å gi tilbakemeldinger, så er det fortsatt mulig, og 
noe vi er interessert i.

Komplette svar på spørreundersøkelsen kan du laste ned på:
 www.kirken.no/gjerdrum/resultater

Dette er dødsannon-
sen til Inger Maria Mul-
ler. Hun var gift med  
sokneprest i Gjerdrum 
Peter Johan Muller 
som opprinnelig var 
fra Christiania. Hun var 
datter av oberst løyt-
nant Christian Krogh 
fra Trøgstad. Mer enn 
dette vet vi ikke om 
henne, men dersom 
noen lesere skulle 
sitte inne med mer 
kunnskap er vi tak-
knemlige for tilbake-
meldinger.
Dette dokumentet har 
fulgt med sokneprest 
Martin Hegdal (sok-
neprest i Gjerdrum fra 
1937 – 1965) da han 
flyttet fra Gjerdrum 
til Kaupang som pen-
sjonist. Da huset nylig 
skulle selges ble doku-
mentet funnet, og det 
var datteren Magnhild 
Hegdal som sendte 
dette klenodiet til 
kirkekontoret. 

FRA GAMLEDAGER
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TEKSTNYTT VED GJERDRUM KRK

Det er nå etablert ny minnelund på Gjerdrum gravplass. Minnelunden kan benyttes av alle 
som ønsker det, og man slipper da å ha ansvar for stell av egen grav. Minnelunden har  
plater med plass for navneskilt med navn på gravlagte. Minnelunden er etablert som en 
sirkel. Midt i sirkelen er det meningen å plassere blomster og lys. Det er også montert  
benker, slik at man kan sitte ned om man ønsker det. Mer utførlig beplantning på området 
planlegges i årene som kommer.  

Minnelund på Gjerdrum  
gravplass 
Martin Ljønes
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TEKSTKIRKE / STAT

Stortinget fattet 10. mai et vedtak som kommer til å bli omtalt i historiebøkene. Fra 
1. januar 2017 er Den norske kirke et eget rettssubjekt. Statskirken blir folkekirken. 
Alle kirkens statsansatte blir fra årsskiftet kirkelig tilsatt. For medlemmene blir det 
ingen endringer.

- Prosessen med å endre statskirkeordningen er godt forberedt fra kirkens side. Dette  
handler om en stat som ikke lenger kun knytter seg til ett trossamfunn, og en kirke som i 
større grad fristilles til å være selvstendig trossamfunn. Vi har forsøkt å tilrettelegge end- 
ringene slik at medlemmer og ansatte skal merke minst mulig til dem, sier Kirkerådets  
direktør Jens-Petter Johnsen.

God prosess
Både fra stortingspolitikerne og fra kirkeledelsen blir det understreket at reformene i 
kirke-stat-relasjonen siden 2008 har vært preget av få konflikter og godt samarbeid. Kultur-
minister Linda Hofstad Helleland sa 10. mai at den brede kirkelige og politiske tilslutningen 
til prosessen har vært avgjørende: - Reformer i den kirkelige lovgivningen har skjedd grad-
vis. Trinn for trinn er det etablert kirkelige organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Jeg 
gratulerer kirken med den store dagen og ønsker lykke til med ansvaret og forpliktelsene 
som ligger i det å være eget rettssubjekt, sa statsråden.

Folkekirken som forvalter av kristent verdigrunnlag og kulturarv i Norge
Kirkemøtet har nå langt på vei overtatt den myndighet som Grunnloven tidligere la til  
regjeringen i kirkelig statsråd. I grunnloven omtales Den norske kirkes virksomhet på to 
steder: §2 Norge Grunnlov: «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv.»
§ 16 Norges Grunnlov: «Den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forblir Norges 
folkekirke og understøttes som sådan av staten». Det slås fast at Den norske kirke skal forbli 
Norges folkekirke. I debatten på stortinget var politikerne opptatt av at folkekirken har en 
viktig funksjon i det norske samfunnet som forvalter av kristent verdigrunnlag og norsk 
kulturarv. På dette området forandrer ikke Den norske kirkes funksjon seg.

Et vedtak for historiebøkene 
G. Westermoen og K. H. Nes, Dnk
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TEKSTKIRKE / STAT

Folkekirken som trossamfunn
Etter hundre år med kirkereformer og stadig styrkede nasjonale og internasjonale 
rettsnormer for vern av religionsfriheten, framstår Den norske kirke nå tydeligere som et 
trossamfunn. Organisatorisk, til dels også rettslig, har Den norske kirke fått en identitet ved 
siden av - og adskilt fra - statlige og kommunale myndigheter. Fra årsskriftet 2016/2017 
overføres myndighet og arbeidsoppgaver fra staten til kirken. Blant annet vil drøyt 1600 
prester og andre kirkelige medarbeidere som i dag er statsansatte, få kirken som arbeids-
giver fra og med 1. januar 2017. Kirkemøtet vedtok allerede i april 2016 regelendringer som 
gjør at kirken kan være operativ som arbeidsgiver og økonomiforvalter fra 1. januar 2017.

Stat og kirke med gjensidig forpliktelse
Fortsatt skal en del av rammeverket for den fremtidige kirkeordning fastsettes av Stortinget 
i lov. Denne vårens lovendringer skaper derfor ikke en endelig skilsmisse mellom staten og 
kirken. Det lovreguleres fortsatt at det skal være prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert 
prosti og biskop i hvert bispedømme. Statens og kommunenes finansieringsansvar over-
for kirken lovfestes. Statens finansiering skal skje gjennom ett samlet rammetilskudd som 
stilles til Kirkemøtets disposisjon. Lovreguleringen av kommunenes økonomiske ansvar 
overfor Den norske kirke vil være som før.

Gjerdrum kirke muligens omkring
året 1920.
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TEKSTKONFIRMASJONSLEIR 2016
Degernes 27. juni - 3. juli 2016

Matsalen

Konfirmantene underholder

Konfirmantene underholder

Ledere - noe for seg selv :-)
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Kirkemusikeren slenger 
seg gjerne med på leir!

Intetanende ?

Ingen tvil om at konfirmantene 
koser seg på leir!

Alle tar vare på hverandre

I tankehjørnet ?

Konfirmantene underholder

Ledere - noe for seg selv :-)
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SOMMERLEIR PÅ VESTÅSEN

41 stk. barn på skogstur i strålende vær!

Høyt og lavt - 
Kreativt og utfordrene for barna

Kurven til Moses (Moses i sivet)
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Vietnamesisk NEM
Anbefalt av Nina K. Løvberg

Mathjørnet

Dette er en rett jeg ble introdusert for som 8-åring 
i Abidjan på Elfenbenskysten – og det ble min nye 
«livrett» (foran risgrøten faktisk). Jeg har spurt på 
mange asiatiske restauranter om de har NEM på 
menyen, og fant en i Oslo… For meg funker dette som 
både forrett, hovedrett og dessert… kjedelig vil kan-
skje noen si – men jeg kan love deg at smaken er «gu-
dommelig»! MÅ PRØVES.

MAL EN FARSE AV:
300 g. svinekjøtt
200 g reker
40 g vermisel (glassnudler)
10 g sopp (tørket svart sopp)
1 stk. gul løk
2 stk. egg
5 gr. glutamatsalt
salt og pepper

SAUS AV:
Fiskesaus (Cook & Lobster – Fish sauce) 
Smakes til med litt  soyasaus.  
litt hakket chili,  
litt hakket hvitløk  
litt hakket ananas og  
litt hakket sylteagurk. 
(Denne sausen blir som krydderet til hovedretten)

ANDRE INGREDIENSER: Solsikkeolje til koking, må være runde risblader (18cm i Ø)- , 2-3 
salathoder (myke salatblader), gjerne litt peppermynteblader også.

GJØR SÅNN: Legg et vått glasshåndkle på bordet. Fukt risbladene med lunkent vann og 
legg de på det våte håndkleet . De blir snart myke. Legg så en spiseskje farse midt på risbla-
det og rull sammen som en vårrull. Legg de ferdige rullene på et brett til all farsen er brukt 
opp. Kok rullene ca. 10 minutter i solsikkeolje. Prøv deg fram hvor mange ruller du kan koke 
på en gang, oljen kan koke over så vær forsiktig. 

SPISES SÅNN: Den selvsagt nytes varm uten bestikk! NEM’en skal rulles inn i salatblader og 
duppes i sausen og rett i munnen. (alle har egen liten sausskål åduppe i). 

OPPBEVARING: Rullene kan fryses. Tines. Varmes opp i langpanna i komfyren på 225 grad-
er. Smør gjerne panna med litt solsikkeolje slik at NEM’en ikke setter seg fast. 

Tips til forrett: Kyllingsuppe! Mmmmmm. (PS: RIng meg når maten er klar. Jeg kommer! )

PS: Ingredienser kan lett kjøpes ex. 

hos Asiatisk kolonial i Strømsveien 

på Strømmen

Laila Thorp Rice: Du utfordres til neste oppskrift her!
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Barnesider
VISSTE DU AT:
Konger og dronninger har vanligvis ikke noe et-
ternavn. Fullt navn på vår konge i dag blir dermed 
Kong Harald 5. av Norge. Det betyr den femte 
kongen av Norge som har hatt navnet Harald. 

Men vår Kongefamilie tilhører et fyrstehus 
med familienavnet Slesvig-Holsten-Sønder-
borg-Glücksburg. Så dersom Kongen skulle hatt 
et etternavn, ville det nok kanskje vært Glücks-
burg.

KONGEN HAR IKKE KRONEN PÅ HODET
Kronen er ikke på Slottet hos Kongen, men på mu-
seum i Erkebispegården i Trondheim. Vi kroner 
ikke lenger konger og dronninger i Norge. Derfor 
har Kongen faktisk aldri hatt kronen på hodet.
Dessuten veier kongekronen 1,5 kilo. Den hadde 
vært ganske tung å bære på hodet hele tiden!
 
Kronen er laget av gull og pyntet med perler og 
edelstener i flere farger. Den store edelstenen 
foran er en grønn turmalin. Kronen veier 1,5 kilo 
og er 24,5 cm høy. Kongens krone kan sees på mu-
seum i Erkebispegården i Trondheim.

Den norske Kongekronen

Den norske Dronningkronen
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Den norske Kongekronen

Den norske Dronningkronen

KROKODILLESKOEn blondine på ferie i Australia ønsket å kjøpe 

et par krokodillesko på et marked, men ble 

snurt da skoselgeren ikke gikk med på hennes 

forsøk for å prute ned prisen.«Greit. Jeg drar og skaffer meg krokodillesko 

på egenhånd,» sier hun og drar avgårde.
På ettermiddagen da skoselgeren var på vei 

hjem fra markedet la han merke til den samme 

blondinen stående i myra til livet med en rifle i 

hånda. Selgeren kaster seg ut av bilen og løper 

mot blondinen idet han ser henne løfte rifla og 

skyte. Før han når blondinen ser han henne dra 

en død krokodille opp på land, der han også ser 

to andre døde krokodiller. Akkurat i det han når 

bort til henne og skal spørre henne om hva hun 

driver med, ruller blondinen krokodillen over på 

rygger og utbryter:«Fillern! Denne er også barbeint!»
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Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 

 
 
 
 

Dåpen er en tradisjon for mange. Ved å velge dåp, gjøres et valg om å være en del av en 
høytid som mennesker gjennom generasjoner har tatt del i. Dåpen er begynnelsen på et 
livslangt fellesskap med Gud – og med kristne over hele verden. Små barn velger ikke annet 
enn det foreldre velger for dem. For å erfare hva tro er, behøver de hjelp med det. Troen må 
få modnes i takt med at barnet vokser. Det er begynnelsen på dette livsvalget det legges til 
rette for når liten og stor pyntes for en festdag med startskudd i kirkerommet.
 
Men hva sier vi egentlig ja til i dåpen? Hva handler det hele om? Et felles ja! Dåpen 
er Guds gave. Først og fremst er det Gud som sier ja - fra barnets aller første dag. Gud  
elsker alle, alltid og uten forbehold. Ved døpefonten svarer foreldre og faddere ja til at 
den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro. Dere sier ja til å lære bar-
net om troen og hva den betyr for livet. Kirken sier også ja. Når barnet blir døpt, blir 
det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor.  
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. Kirken sier 
ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg 
selv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle en del av et fellesskap som strekker seg over hele 
verden og gjennom alle tider. Det er et øyeblikk som varer lenge. Når barnet ikke lenger er 
bitte lite. Ikke alle har overskudd eller rekker å døpe barnet når det er lite nok til å passe inn 
i en tradisjonell dåpskjole. Men det er ingen regel for hvor lite et barn må være for å bli døpt. 
Barn i alle aldre, ungdommer og voksne er alltid velkommen til dåp. 

Dåp - hva sies det ja til? 
Kirkerådet



 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 

 
 
 
 

TROSOPPLÆRING
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«Min Kirkebok 4» til alle 4-åringer i  
Gjerdrum og Heni menighet.

Alle 4 åringer inviteres til «Pølsefest» i kirkestua torsdag 17. 
november kl 17.30 og Familiegudstjeneste med utdeling av 

boka i Gjerdrum kirke søndag 20. november kl 11.00.
           Påmelding senest 11. november.

Velkommen til små og store!



20    MENIGHETSBLAD

TROSOPPLÆRING

 

 Babysang - Oppstart onsd. 14. sept. 2016

Kl 10 – 12 på Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5. Kurset består 
av 8 samlinger og en gudstjeneste. Vi kommer til å hoppe over 
onsdag 5. oktober og onsdag 19. oktober.  Familiegudstjenest-
en blir i Gjerdrum kirke den 23. oktober. 

På babysang blir barna aktivisert gjennom sang, musikk og bev-
egelser. I tillegg får foreldre møte likesinnede og knytte bånd 
som småbarnsforeldre. Vi starter med en hyggelig sangstund, 
og spiser felles lunsj etterpå. Dette er et tilbud for barn mellom 
0-12 måneder, sammen med mor/far (evt. besteforeldre). 

  Pris: kr 400,- inkl. mat og CD med noen av  
    sang-ene vi synger.

    Påmelding skjer på mail til Oddrun innen fredag  
    9. september: Mailadr: ok982@kirken.no.
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TEKST

Vi holder til i Sandbekkhallen på Løvenstad. Hos oss kan barn og voksne lære de 
kjente dansene fra ”Skal vi danse”.

Minisportsdans 4-6 år  
På dette kurset blir det mye lek til musikk men barna vil også introduseres for 
grunntrinnene i vals, samba og cha cha cha. 

Sportsdans Nybegynner 7-16 år  
På dette kurset lærer barna grunnleggende trinn i de vanligste dansene i standard og latin 
som vals, samba, quickstep og cha cha cha. Målet med kurset er å ha det gøy og introdus-
ere sportsdans til barna på en uhøytidelig måte. 

Voksenkurs Kurs for voksne og ungdommer 
Dans er gøy, og som en ekstra bonus kommer du i form samtidig! I løpet av vårt 6 ukers 
kurs garanterer vi at du lærer å danse. Det undervises i flere av selskapsdansene  fra ”Skal 
vi danse”, som for eksempel tango, vals, samba, cha-cha-cha og jive/swing.

Oppstart og påmelding finnes på nettsidene våre nerodans.com.
Ta kontakt med oss via nettsidene våre om dere har noen spørsmål.

Dans er gøy for både barn og 
voksne. Lær å danse med bla. 

Alexandre Kakurina og Mai 
Mentzoni kjent fra "Skal vi 

danse" på TV2.
www.nerodans.com

SKAL VI DANSE?
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TEKST

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIDSVOLL NATURSTEIN A.S 
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL 

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

 

Ditt lokale mesterfirma holder til på Ask

Komplett håndverktjeneste innen
vedlikehold, 

oppgradering og 
rehabilitering 

Offentlige og private bygg. 

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

"KARMA"installasjon av Ingunn Svane Birkeland
Foto: Anne-Lise Kroken Sveen
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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

Det er totalsummen som teller!

Markiser Persienner Zipscreen Levegger Vindskjerming

Pergoline Plisségardiner Lamellgardiner Garasjeporter Varmepumper

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

Gratis befaring:

Reinert Hovdsveen
reinert@scandic.no
901 17 498

Det er totalsummen som teller!

Markiser Persienner Zipscreen Levegger Vindskjerming

Pergoline Plisségardiner Lamellgardiner Garasjeporter Varmepumper

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

Gratis befaring:

Reinert Hovdsveen
reinert@scandic.no
901 17 498

 

 

 

 

 
 

 

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

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

Kontakt Kirkekontoret på mail:  
gjerdrum@kirken.no
Telefon:  66 10 61 21

Ons. 28. sep. kl
Styremøte
Ons. 19. okt. kl
Puls samling
Lør. 22. okt. kl
Formiddagstreff
21. - 23. okt. kl
Bibelhelg 

 

PROGRAM 2016

Onsdag 14. september kl 1600
Andakt og sang av Sverre Kragseth
Utlodning og bevertning.

Onsdag 12. oktober kl 1600
Sang og foredrag av  
Grethe Arntzen og Odd Georg Murud 
Utlodning og bevertning.

Program: KIRKERINGEN

Program: Gjerdrum Kirkeforum
Gunnar Danbolt

Kommer til Kirkestua v/Gjerdrum kirke 
torsdag 15. sept kl 19.00. 

"Reformasjonens betydning 
for norsk kirkekunst.

Det blir sang ved gruppa Silhuett. 
Kaffespleis, Gratis inngang, Alle er velkomne!

Program: GJERDRUM

Ons. 17. aug. kl
Puls samling
Ons. 24. aug. kl
Puls samling
Ons. 31. aug. kl
Styremøte

Leie lokaler på Misjonshuset?

Onsdag 9. november kl 1600
Andakt og sang av Bjørg Elisabeth Oserud
Utlodning og bevertning.

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

Lør. 3. sep. kl
Fest - Innvielse
Ons. 7. sep. kl
Puls samling (Reatreat?)
Lør. 10. sep. kl
Formiddagstreff
Ons. 21. sep. kl
Puls samling

Bønnesamlinger hver første mandag i  
måneden kl 1900 - 1945.
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SLEKTERS GANG

lll   Gjerdrum   lll

lll      Heni           lll

Døpte 
10.07.2016 
 Emilie Nordbø Karlsen 
07.08.2016 
 Mikkel Weiby Viken 
 Vilja Milea Birkenes 
 Matheo Kristoffer Braate 
 Cornelius Hagen Johnsen 
 Sander Rica-Solheim 
21.08.2016 
 Erle Malterud 

Døde 
10.06.2016 
 Einar Martin Lerengen 
09.07.2016 
 Eva Marie Gjerdrum 
07.07.2016 
 Henrik Blomberg Røst 
13.07.2016 
 Angele Griciute Neveraviciene 
15.07.2016 
 Astrid Kristine Lund

Døpte
Ingen

Døde
06.08.2016
 Solveig Håkonsen
29.07.2016
 Eva-Marie Løchen

Vielser 
11.06.2016 
 Wenche Tørstad og  
 Harald Vere 
11.06.2016 
 Hilde Olsen og 
 Jarle Sæther 
20.08.2016 
 Victoria Betty Maria Dixelius og 
 Daniel Pedersen 

Vielser 
25.06.2016 
 Ida Bjerkeflåta og  
 Morten Govasmark 
 (Vielse på Raumergården hotel, Ask) 
02.07.2016 
 Tone Marie Hopland og 
 Hans Trygve Bjørkhaug 
20.08.2016 
 Maria Sigurdsson og 
 Bjørnar Skjøld Paulsen
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TEKST

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

Disse sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

AUGUST

18. august
kl 15.30

Nystuen ANDAKT på bo- og beh.senteret Nattverd

21. august Gjerdrum SAMTALEGUDSTJENESTE
Vingårdssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Trosopplæringen
Søndagsskole og Kirkekaffe

Dåp/Nattverd

27. august
kl 10.30
kl 12.30 og
kl 14.30

Gjerdrum KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Nattverd

28. august
kl 11.00 og
kl 13.00

Gjerdrum KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE
15. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Dåp/Nattverd

SEPTEMBER

1. september
kl 15.30

Nystuen ANDAKT på bo- og beh.senteret Nattverd

4. september Henivangen FRILUFTSGUDSTJENESTE
16. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

11. september Misjonshuset GUDSTJENESTE
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Bibelselskapet
Søndagsskole / Kirkekaffe

Dåp/Nattverd

KALENDER

KALENDER
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TEKST

15. september
kl 15.30

Nystuen ANDAKT på bo- og beh.senteret Nattverd

18. september Gjerdrum GUDSTJENESTE
18. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

25. september Heni GUDSTJENESTE
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

OKTOBER

2. oktober Gjerdrum GUDSTJENESTE
20. søndag i treenighetstiden
Gullkonfirmanter og høsttakkefest
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

6. oktober
Kl 15.30

Nystuen ANDAKT på bo- og beh.senteret Nattverd

9. oktober Misjonshuset GUDSTJENESTE
21. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Prosjekt Kairo
Søndagsskole

16. oktober Gjerdrum PRESENTASJONSGUDSTJENESTE
22. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

20. oktober
Kl 15.30

Nystuen HVERDAGSMESSE på bo- og beh.
senteret
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

23. oktober Gjerdrum GUDSTJENESTE m/babysang
23. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til TV-aksjonen Røde kors

KALENDER
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KALENDER

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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!

30. oktober Heni SKRIFTEMÅLSGUDSTJENESTE
Bots- og bededag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

Kan du se Moses i Sivet?
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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. (tirsdager 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 sokn
Misjonshuset, Askhøgda 5
Mandag – fredag kl 07–17
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 99 08 61

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

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

 
GAVEKONTO MENIGHETSBLADET 
1623.20.37486

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

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

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

Menighetsmusiker
Michel Zelissen 908 26 654 mz534@kirken.no

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

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