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BETRAKTNING

Påskekvinnene - De første håpsvitnene  
Sokneprest Jakob Furuseth

"Hvis jeg var mann, ville jeg ha vært din 
mest    lojale      disippel" sier Maria    Magdalena  
i Jesus-filmen fra 1999. Påskeevangeliet 
viser at det var nettopp det hun var - 
en lojal disippel.

De fire evangeliene varierer litt i skildringen 
av hva som skjedde om morgenen påske- 
dag, men alle er enige om at i  hvertfall  
Maria Magdalena var der, for å se til graven 
der Jesus lå. Sjokkert finner hun og de andre 
kvinnene graven tom, og de blir dermed de 
første vitnene til Jesu oppstandelse.

Egentlig er det litt rart, og samtidig  
ganske gripende at det er kvinner som 
blir de første som får vite hva som har 
skjedd. Kvinnene var de første som visste. 
Kvinnene som ikke kunne være vitner i rett- 
saker, fordi de ikke var til å stole på, deres  
vitnemål hadde ingen verdi - de var de 
første vitnene om det viktigste i troen:  
At Jesus var stått opp. Det var kvinner som 
var de første som fortalte videre det bud- 
skapet som hele den kristne kirke bygger 
på. Det er både revolusjonerende og viktig 
i seg selv. Kvinnene hadde ikke vitnestatus 
i en rettssal - men de er likevel de første 
vitnene. 

De vitner, til tross for påstandene om  løst 
snakk. Der er alle evangelistene enige. 
De tolv apostlene har fått mest oppmerk-
somhet i historien, men det spesielle 
og radikale med Jesus er at han også 
hadde mange kvinnelige disipler. Lukas 
forteller om uavhengige og selvstendige 
kvinner som ikke bare fulgte ham, men kan-
skje til og med sponset hele virksomheten.  
"Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv"  
(Luk 8). Den tidlige kirkehistorien be- 
krefter at slik fortsatte det også i flere genera- 
sjoner etterpå (før menn med makt ville det  
annerledes). Takket være påskekvinnene 
som vitnet om den tomme graven, så har 
verden fått håp. Kirken har blitt en håps- 
bevegelse som forandrer verden. Men 
det var ikke slik at troen vokste fram i 
Kirken. Det var omvendt. Kirken vokste 
fram omkring troen. Det hadde aldri vært 
noen kirke hvis den ikke var blitt født  
nedenfra, fra de som trodde, de som møtte 
den oppstandne.

Derfor ønsker vi hverandre GOD PÅSKE.  
Fordi vi feirer det umulige. Mysteriet.  
Og vi vet ikke hva vi skal tro.  
Men vi klamrer oss til håpet.
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TEKST

 

Helgen  
5. - 6. mars  

2016
Denne helgen var Gjerdrum kirke fylt med 
agenter fra 3. trinn både på lørdag og 
søndag. Ser ut som alle storkoste seg!

TROSOPPLÆRING
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MENIGHETSUTVIKLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menigheten tok i 2015 del i et prosjekt som kalles MUV. Dette er et prosjekt som strekker 
seg over 3 år og som er laget av Det norske Teologiske Menighetsfakultet. Menigheten har 
en egen gruppe som driver prosjektet og gruppen deltar på halvårlige samlinger sammen 
med menighetene på Norstrand, Rælingen, Sinsen og Norberg.
 
MUV tenker at menighetsutvikling er «et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand 
til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre». 
Med andre ord handler MUV om å finne ut og oppdage hvem og hva menigheten faktisk 
er. Deretter skal vi arbeide med å finne ut hvem og hva slags menighet vi ønsker å være, og 
til sist utarbeide tiltak som fremmer dette. For å gjøre dette er det laget noen verktøy for  
å hjelpe oss på veien: 

• Skattejakt: sammen med medlemmene løfte fram forskjellige gode erfaringer fra  
                menigheten.
• Tidslinje: Plassere menigheten i sin rette kontekst. Hvilke viktige og betydnings- 
         fulle hendelser har skjedd her i historien, hva har skjedd i områdene omkring,   
            i landet vårt og i verden? Tidslinjen blir presentert i dette bladet og vi oppfordrer  
                   alle til å ta kontakt for å «fylle» på viktige hendelser fra historien.
• Spørreundersøkelse: Grundig undersøkelse med deltakelse fra flest mulig av  
      menighetens medlemmer. Vi gjennomførte denne undersøkelsen sommeren  
                2015 og fikk inn over 200 svar.
•  Dybdeintervju: Vi skal intervjue 10-15 personer om deres forhold til menigheten.

Alle disse oppgavene og resultatene av dem, drøftes både i menighetens MUV gruppe og 
sammen med de andre menighetene på samlingene. Det er også et mål å involvere flest 
mulig av menighetens medlemmer i arbeidet. 

Selv om prosjektet har en ramme på tre år har ikke dette arbeidet en slutt, men det skal 
være en kontinuerlig prosess i tiden som kommer. 
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1600>  1800>  1870>  1890>  1900>  1920>   1930>  1940>  1950>  1960>  1970>  1980> 
              

MENIGHETSUTVIKLING

Ny Heni kirke gjenreises  
på samme sted i 1864

Menighet lokalt

Den norske kirke

Gjerdrum

Norge

Verden

1878:
Den pietistiske sokne-

presten August Gottlieb Flood 
kommer til Gjerdrum og markerer 
et tidsskille i bygdas åndelige liv. 

Han samler full kirke og ekstra 
benker må settes inn. Samtidig 

slutter folk å gå til nattverd. 

1827: Skolelov

1914: 1. Verdenskrig

1926: Sjømannsmisjonen i  
            Sørbygda stiftes.

l

1901: Første menighets-  
            sykepleier ansettes.

1890: Gjerdrum  
            Indremisjon  
            stiftes. 
1895: Første  
           søndagsskole  
           startes.

1859 - Begge kirkene  
             foreslås revet  
             for å reise en ny  
             "paa et for  
             Menigheten  
             velegnet sted".

 
1926:

Lauritz Andreas Eggen 
blir ny sokneprest

1837: 
Kommunestyre.

Torleiv Birkenes

Gjerdrum kirke gjenreises 
etter brann i 1686

I forbindelse med det 3-årige MUV-prosjektet i Gjerdrum har det blitt  
arbeidet med å lage en tidslinje for kirken og bygda vår. Det har blitt 
gjort for bedre å forstå den historien og virkeligheten vi er en del av.  
Her presenteres en smakebit av denne tidslinjen. Vi ber om tilbake- 
meldinger for eventuelle rettelser og tilføyelser. Det er særlig viktig å få 
med hendelser som har preget soknet slik vi kjenner det i dag.
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MENIGHETSUTVIKLING

1600>  1800>  1870>  1890>  1900>  1920>   1930>  1940>  1950>  1960>  1970>  1980> 
              

 
1937:  

Martin Hegdal ny sok-
neprest. Ole S. Åmodt ble 

ny organist.

1939: 2. Verdenskrig

1970: Det norske 
            oljeeventyret  
            begynner

1980: Stabburet speidergruppe  
            stiftes. 
1980: Første konfirmantleir til  
            "Neset".
1985: Misjonshuset utvides.
1982: Karsten Frosterud blir  
            kirketjener.

>

1972: Torleiv 
Birkenes blir ny prest. 

Han startet diakoniutvalg 
og besøkte mange hjem i 

Gjerdrum.  
Ingeborg Jahr, ny 

organist

1978: Det er 3058 
            innbyggere i 
            Gjerdrum.

1959: Kommunen  
            overtar an- 
            svar for    
            sykepleie

1941: Vestbygdens  
            ungpikeforening  
            stiftes.

1983: 
Trygve Eriksen, ny 

sokneprest. Han er en 
pionér i arbeidet med kon-
firmanter og ungdommer.

1960: Ikke lenger dåps- 
            undervisning i  
            skolen.

1961: Misjonshuset innvies.
1969: Gjerdrum og Heni  
            slås sammen til ett  
            sokn.

1960: Det er 2011 innbyg- 
            gere i Gjerdrum

 

1966:  
Morten Lerø blir ny 

sokneprest. Han arbeidet 
for kvinnelige prester og 

støttet ordinasjonen av Rose-
marie Køhn.

1984: Ny salmebok

1977: Gudstjenestereform
1978: Ny bibel

1969: Rosemarie Køhn  
            ordineres til prest i  
            Gjerdrum kirke.

1940: Kirkelig mot 
            standskamp
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1993: Rosemarie Køhn,  
            første kvinnelige     
            biskop.

1997: Ny kirkelov. Kirke- 
            verge ny status.

2000: Gjerdrum Kirkering            
            stiftes.

2001: 9-11

1996: Fredrik 
Saxegaard, ny sokne-

prest

>

1991: Jorunn Aasen  
             Devold, ny organist.

1999: Bruno Hagemann,  
            ny organist.

2001: Kirkevalg. 
2001: Nils Christian  
            Ottesen, ny organist.

1997: Det er 4144 innbyg 
            gere i Gjerdrum.

1997: Nils Sikveland,  
            kirkeverge etter  
            ny ordning.

 

 

 

 

Nils Sikveland

 

       1990>           1996>           1997>     1999> 2000>         2001>           2002>                   2003>           2004>         2005>          2006>          2007>          2008>          2009>  
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MENIGHETSUTVIKLING

       1990>           1996>           1997>     1999> 2000>         2001>           2002>                   2003>           2004>         2005>          2006>          2007>          2008>          2009>  

2004: Tsunami

2005: Det er 5064 innbyg-  
            gere i Gjerdrum.

2003: Anne 
Hilde Øigarden, ny 

sokneprest

>

2005: Maria 
Lersch, ansatt som 

ungdomsprest

2007: Kommunevalg

2009: Ny ungdomsskole

2004: Prestegjeld utgår.  
            Prester ansettes i  
            prostiet.

2005: Trosopplærings- 
            reform vedtatt.

2004: Bispevisitas. 
            Behov for satsing på  
            ungdom.

2003: Kommunevalg

2005: Kirkevalg

2006: Margaret S. V.  
            Haugland, ny  
            organist. 
2006:  Bent Olav Bjørtomt, 
            ny kirketjener.

2007: Nina K. Løvberg,  
            ny sekretær.

2009: Stortingsvalg

2008: Torbjørn Aas,   
            vikarprest.

 

2009: Trosopplæringsre- 
            form. Oddrun R.  
            Kogstad begynner  
            som trosopplærer. 
2009: Kirkevalg
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MENIGHETSUTVIKLING

>
  2010>          2011>          2012>          2013>          2014>          2015>  

2015: Kirkevalg med polari- 
            sert valgkamp. 
2015: Avvikling av  
            presteboliger.

2012: Det er 6152 innbyg- 
            gere i Gjerdrum.

2011: Kirkevalg 
            Gudstjenestereform

2012: Gudstjenestereform.  
2012: Dnk ikke lenger  
            statskirke.

2011: Terror  
            22. juli

l

2010: Jakob 
Furuseth, ny sokne-

prest

2011: Kommunevalg

2012: Simen V. Johannessen,  
            organist-vikar. 
2012: Sverre Kragset,  
            kirkevergevikar. 
2012: G-17 gudstjenester på  
            Misjonshuset.

2013: Pave Frans

 

2015: Flyktningkrise i  
            Europa

2014: IS-terror  

2013: Stortingsvalg

2015: Månedlige gudsjenester  
            på Misjonshuset.  
            Oftere søndagsskole.
2015: Kirkevalg

2013: Martin Ljønes, ny  
            kirkeverge. 
2013: Michel Zelissen, ny  
            kirkemusiker. 
2013: Nytt orgel i  
            Gjerdrum kirke.

 

2014: Bispevisitas. Behov for diakoni og         
            kirkevirksomhet i sentrum.
2014: Søndagsskolen nystarter.
2014: Soul Childrenog Keryx opphører.
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TEKSTGUDSTJENESTER

For andre år på rad arrangerer menigheten gudstjenester på Misjonshuset en gang pr. måned.  
Etter oppmøtet å dømme, må denne ordningen sies å ha vært  vellykket. Som oftest har det 
vært mellom 70 og 100 deltakere disse søndagene. Det har også vært gjennomført dåp. Det 
har vært søndagsskole hver gang, og flere søndager har det vært over 20 barn tilstede. En 
egen gruppe har ordnet i stand til kirkelunsj etter gudstjenesten, og mange har tatt med mat  
og pålegg. Menighetsrådet har vedtatt å fortsette prøveordningen i 2016. 

Vi vet at det å feire gudstjeneste på Misjonshuset kan oppleves forskjellig blant menighets-
medlemmene. Vi har alle forskjellige følelser knyttet til både kirkene og Misjonshuset og 
virksomheten som drives der. Dette er vi klar over og vi ønsker å være tydelige på hvorfor 
vi har valgt å gjøre dette. Når vi feirer gudstjeneste på Misjonshuset, er det ingen «Nor- 
misjonsgudstjenste» eller en annerledes gudstjeneste. Det er en helt alminnelig guds- 
tjeneste som feires i et leid lokale som eies av Normisjon. Vi er glade for at samarbeidet med 
Normisjon fungerer godt så vi får til dette.

Vi har noen hovedgrunner til at vi har valgt å gå inn på prøveordningen:
• Tilgjengelighet. Vi ønsker å være en menighet som tar i mot alle som ønsker å være  
 med. Vi erfarer at noen har vanskeligheter med å komme seg til kirka på tross av  
 tilbud om kirkeskyss. Flere av de som har deltatt på gudstjenestene på Misjons- 
 huset har kommet til fots, og det indikerer at det for en del er viktig å kunne feire  
 gudsjeneste i Ask sentrum.
• Barn og unge. Det har vist seg at Misjonshuset er et veldig egnet sted for å arran- 
 gere søndagsskole. Selv om vi også arrangerer søndagsskole i kirkestua, er det enda  
 mer praktisk på Misjonshuset. 
• Sosialt fellesskap. Menigheten ønsker å kunne tilby et sosialt fellesskap for de  
 som ønsker det. Dette blir godt ivaretatt med såkalt kirkelunsj etter guds- 
 tjenesten. Selv om vi i kirkene også tilbyr enkel kirkekaffe, så opplever mange at  
 kirkekaffen blir «løftet» når det arrangeres kirkelunsj. 

Menighetsrådet og staben håper at flest mulig kan føle seg hjemme i kirka uavhengig av 
lokalet gudstjenesten feires i. Enten det er i naturen, i en av kirkene, på kulturhuset eller på 
misjonshuset. Vi ønsker ikke å være en kirke som favoriserer det som tradisjonelt har blitt 
kalt «misjonsfolket» fremfor det som tradisjonelt har blitt kalt «vanlige kirkegjengere». Vi 
tenker at kirken skal romme alle uavhengig av teologisk ståsted, eller hva som den enkelte 
måtte ha med seg av erfaringer fra kirkelige eller kristelige sammenhenger. 

Siden dette er en prøveordning er vi også takknemlige for tilbakemeldinger fra hvordan 
dette oppleves.

Gudstjenester på Misjonshuset
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TEKSTMATHJØRNET

Thai-inspirert mandagssuppe
Anbefalt av Merete Årdal Ligaard

Dermed ble oppskriften denne gang:  
3-5 middels store ørretstykker 
1-2 dl. hvit saus etter gryterett 
Rester av purre, squash og champinjong 
En liten gulrot 
1/2 rødløk 
1/1 - 1 fersk chili 
Ett fedd hvitløk 
1/4 brokkoli (eller tørket i strøform) 
5-10 sukkererter 
2ss nøytral olje (solsikke/raps)

Mathjørnet

Gårsdagens middag kan redesignes – uansett hva den besto 
av; kylling, kjøtt, fisk eller bare grønnsaker. Jeg liker å forvan-
dle de gjenværende godbitene til suppe med en touch  av 
Østens fornemmelser, da spesielt Thailand. 

Kokken på en Thai-restaurant sier på kav sørlandsdialekt: «Det fine med Thai er at du kan 
ha i ka’ som helst!» Han har helt rett, ”hummer og kanari” kan smake fantastisk sammen-
bundet med litt koriander, sitrongress og chilli, eller gul/rød karri, lime og ingefær. For 
ikke å glemme kokosmelk!

Rester etter tacotilbehør: Mais, paprika, løk, 
stangselleri, ananas og tomat (revet gulost 
er også lov). 
1-2 bokser kokosmelk (original eller light) 
1 boks hermetiske tomater, crushed 
Fiskebuljongterning 
1-2 ts. karri / curry paste 
Pepper (evt) 
Salt (kan være overflødig) 
Sitrongress, ferskt eller tørt strøkrydder 
(Evt. jevning av 1 skje maisenna og 1/2 dl. 
vann)

Brokkoli skåret i små buketter, gulrot i tynne staver, sukkererter i biter samt rødløk i båter, 
finhakket hvitløk og chili (frøene fjernet). Jeg blandet rødløk, hvitløk og chili med taco-til-
behøret (mais, tomat, paprika, løk, stangselleri og ananas). Lot det surre på middels varme 
1-2 minutter i litt nøytral olje. Tok dette over i kjele. Hadde oppi kokosmelk og ”kræsjede” 
hermetiske tomater. Tilsatte fiskebuljongterning og karri (evt curry paste). Kokte opp 
suppa og lot det småkoke ca ett minutt. Jeg elsker smak av sitrongress og koriander, men 
”stæsjet” i tørket strø-variant fungerer også. Lag jevning v/behov. Smak til med peper. 

Takk til min gode kollega Astri Hodne som ga meg denne utfordringen! Jeg sender 
stafettpinnen videre til min venninne, nabo og syriske flyktning Warda Al Houri.
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TEKST

 

Babysangere på Misjonshuset våren 2016

 

 

 

 

 
 

 

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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Barnesider

- Tjener, tjener - 

hvem er det som skriker sånn 

inne på kjøkkenet?

- Det er kokken som pisker eggene.

To høner stod og så på noen 
eggeglass i et utstillingsvindu, hvor den ene utbryter:"Se så lekre barnevogner"- Hvorfor legger 

hønene egg?
- Hvis de kaster dem blir de 

knust!
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VANNRETT
1. Pen
7. Jentenavn
8. Bindeord
9. Anonym
10. Mat
11. Tall
12. Endre Nordvik
13. Smile
14. Svensk Bond-pike Britt...
18. Skolesekk

LODDRETT
1 Årstid
2. Pippi's venninne
3. Krydder
4. Lages av mel
5. Guttenavn
6. Skred
15. Aksjeselskap
16. Månefase
17. David Løland

Løsning finner du på side 23.
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Ditt lokale mesterfirma holder til på Ask

Komplett håndverktjeneste innen
vedlikehold, 

oppgradering og 
rehabilitering 

Offentlige og private bygg. 

Ta kontakt med våre hyggelige kontordamer for en uforpliktende prat.
Tlf 907 71 728                                               mail: post@mesterfirmaet.no
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EIDSVOLL NATURSTEIN A.S 
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL 

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

 

  
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tannlege.tor.thomassen@gmail.com 
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KIRKEMUSIKK

Salmekveld
Søndag 12. juni kl.18.00 blir det kultur- og 
salmekveld i Gjerdrum kirke. 

Temaet for kvelden er ‘Elias Blix - No livnar det 
i lundar’ . Presten, statsråden, professoren og  
dikteren som ga oss mange av våre mest kjente 
og kjære salmer.

I tillegg til å synge en del av Blix sine salmer og 
sanger får vi også et innblikk i hans liv og virke 
gjennom et foredrag av Odd Georg Murud.

Vi tar opp kollekt til kirkemusikalsk arbeid ved  
utgangen.

 

Senere i år avholdes en salmekveld med den 
andre store Nordnorske salmedikteren: Petter 
Dass. Også her vil Odd Georg Murud kåsere 
om hovedpersonen.

Utleie av kontorlokaler
Tlf  905 23 704 E-post:  post@hara.no
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KIRKEMUSIKK

Prosjektkor i Gjerdrum
Kom mai du skjønne milde, engler daler ned i skul.
Selv om snøen nå laver ned, så er det snart vår! Og hva er finere å gjøre om våren enn å 
glede seg til jul? Julen 2016 skal vi i Gjerdrum og Heni menighet satse på "A Festival of Nine 
Lessons and Carols". Oversatt til norsk kan man si: "En feiring av Ni Lesninger og Julesanger."

Dette er en klassisk juletradisjon som inneholder 9 tekstlesninger fra Bibelen med mange  
kjente julesalmer mellom lesningene. Tradisjonen har sitt opphav i Trudo (England) i 1880, 
men har blitt verdenskjent gjennom Kings College Choir sine tolkninger fra 1918, som har 
vært  sendt i radioen siden 1928. Dermed vant "A Festival of Nine Lessons and Carols" sin 
plass i julefeiringen og juletradisjonen hos millioner av mennesker jorden rundt.

Vi ønsker å sette opp Gjerdrum sin egen variant på søndag 11. desember 2016, og for at 
prosjektet skal bli vellykket må vi ha et kor. . . .

Du inviteres med dette til å være med i prosjektkoret!
For at så mange som mulig skal få mulighet å delta, har vi valgt å legge øvelsene til ca. én 
lørdag hver måned. Vi øver i Kirkestua v/Gjerdrum kirke fra kl 09.30 til 14.30. I en ellers så 
travel hverdag, for de fleste av oss, håper vi at mange har mulighet til å samles denne ene 
lørdagen i måneden, for å øve sammen mot konserten.

Vi samles første gang lørdag 18. juni for en gjennomsynging og en bli-kjent-med- 
hverandre-og musikken-samling. De andre øvingdagene har vi lagt til følgende datoer:
03.09 / 01.10 / 29.10 / 19.11 / 03.12.

Deltakeravgiften er satt til kr 500,- (kr 300,- for deltakere under 18 år).
Vi ønsker at også du som går på ungdomsskolen (eller begynner der til høsten) skal være 
med i koret. Dette vil være en fantastisk anledning til å bli kjent med kor, klassisk kormusikk, 
god atmosfære og målrettet jobbing mot konserten.

Påmelding innen 1. juni 2016 sendes til Michel Zelissen (kirkemusiker i Gjerdrum og Heni) 
på mail: mz@gjerdrum.kommune.no. Har du spørsmål ring gjerne: tlf. 908 26 654.
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ANNONSER

skap, speil, stol, 
sofa, bilde, lampe, 
kommode, 
nattbord, 
hjørnebord, duk, 
salong, seng, krakk, 
klær, radio, 
lysestake, kopper, 
asjetter, glass, 
fat….. 












 
 kl.11.00–16.00 på 

Misjonshuset, Askhøgda 5 
 Auksjon kl.12.00  
 Salg av kaffe og vafler 

 
 Lopper kan leveres på Gjerdrum Misjonshus  

fra torsdag 14.april kl.15.00 – 20.00. 
Fredag 15.april kan det leveres lopper hele dagen. 
NB: Vi kan dessverre ikke ta i mot hvitevarer. 
 
Spørsmål? Kontakt: 
Elfrid Bogetvedt (415 03 705) 
Elin Lerberg, leder Normisjon (990 30 969)  

 

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 
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ANNONSER

...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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PROGRAM 2016

Program: GJERDRUM

Tirsdag 1. mars kl 19.00
Husmøte, IMF, hos Randi og 
Sverre Dag Ljønes.
Roald Evensen forkynner Guds ord.

Onsdag 9. mars kl 19.00
Årsmøte i Normisjon

Søndag 13. mars kl 11.00
Gudstjeneste

Onsdag 30. mars kl 19.00
PULS, meditasjon og musikk (se egen 
omtale)

Lørdag 2. april kl 11.30
Formiddagstreff

Leie lokaler på 
Misjonshuset?

Søndag 10. april kl 11.00
Gudstjeneste
 
Lørdag 16. april kl 11.00
Loppemarked (se eget program side 20)

Søndag 8. mai kl 11.00
Gudstjeneste

Lørdag 21. mai kl 11.30
Formiddagstreff

Onsdag 25. mai kl 19.00
Medarbeiderfest

Med mindre annet er opplyst er alle 
samlinger på Misjonshuset på Ask.

"PULS" Gjerdrum Normisjon driver et variert ar-
beid på Misjonshuset. Flere onsdager hvert semester 
er det samlinger som kalles "Puls".
"Puls" er et fellesskap hvor man kommer sammen 
til forkynnelse, bønn og sang. Det avsluttes alltid 
med prat rundt en kaffekopp og litt kake å bite i. 
Disse onsdagene er allikevel noe varierte med alt fra 
tekstmeditasjon, musikk- og sanginnslag, bønn- og 
lovsangs kveld til bibelundervisning. Ofte står folk i 
fellesskapet vårt for forkynnelsen, i tillegg til at det i 
blant kommer folk utenbygds fra.

Håpet er at "Puls" skal oppleves som et godt og trygt 
sted, og at man kan styrke hverandre i troen på Jesus 
Kristus! Gjerdrum Normisjon ønsker å være til vel-
signelse for bygda. 

Her er alle hjertelig velkomne.

 
Kirkekontoret har på veg-
ne av Gjerdrum Normisjon 
påtatt seg å ta imot bestil-
linger for leie av lokalene 
på Misjonshuset. 

Misjons huset leies ut til 
møter, dåp, konfirmasjo-
ner, minnesamvær og lig-
nende. 

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



PROGRAM 2016

Onsdag 13. april kl 1600
Samtalemøte: Vi spør - presten svarer!
Andakt og sang av sokneprest Furuseth
Utlodning - bevertning

Onsdag 11. mai kl 1600
Andakt av Jorunn Kind
Utlodning - Bevertning.

 

Program: KIRKERINGEN

Onsdag 8. juni kl 1600
Steinar Wøllo og Ole Håvard Rogstad 
underholder.
Utlodning - Bevertning

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

Program: Gjerdrum Kirkeforum
Sverre Eier

Kommer til Kirkestua v/Gjerdrum kirke torsdag 7. april kl 19.00. 

«Humor er mer enn en vits»
Kom og hør hvordan du kan bruke humor i hverdagen, kanskje til egen fordel? Humor er 

et smøremiddel i hverdag og fest, en måte å omgås og leve på. 

Musikkinnslag, Kaffespleis, Gratis inngang, Alle er velkomne!

GJERDRUM OG HENI  l  23

 

Løsning på kryssordet på side 15. 

Vannrett: 1.VAKKER 7.INA 8.OG 9.NN 10.RIS 11.TI 12.EN 13.LE 14.EKLAND 18.RANSEL

Loddrett: 1.VINTER 2.ANNIKA 3.KANEL 4.KORN 5.EGIL 6.RAS 15.AS 16.NE 17.DL
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TEKST

lll  Konfirmanter 2016  lll

Tor Gulbrand Heni 
Herman Krüger 

Helene Johanne Lier

Julie Hagen 
Askill Trippestad Berg 

Ida Sofie Bålsrud Sørengen 
Mikkel Granerud

Oline Dahl Alkvist 
Lasse Nilsen Andresen 

Helene Bjerke 
Sara Granmark 
Anna Hammer 

Kamilla Mørk Hansen 
Sondre Uthaug 
Sondre Løvberg 

Sunniva Jensen Schipper 
Steffen Elstad Hansen

Lørdag 28. mai

Lørdag 27. august
Tony Eek 

Axel Flatner Hansen 
Henrik Nordli Olsen 

Malin Rise  
Matilde Berg Lundborg 

Karelius Solvoll Thori Løvstad 
Felix Hannemann Mollan 
Charlotte Nyork Hansen 

Øistein Fagerli Næss 
Kjersti Louise Rognerud 
Ole Johann Rognerud 

Sebastian Wallumrød Gamre 
Nora Yttri 

Elina Hannah Frida Jansson 
Helene Bang Thori 

Sebastian Håheim Straaberg 
Eivind Luka 

Even Nygaard Østreng 
Jesper Hansen Sundt 

Thea Haugland 

Jonathan Furuseth 
Maria Baalerud Kamp 

Martin André Kristiansen 
Bruno Larsen 

Oscar Løvberg 
Marie Nyland 

Hanne Eide Rapp 
Kristine Eide Rapp 

Kalle Sveholt 
Joachim Klute Nylend 

Magnus Hammer Bergsgjerdet 
Jacob Døhlen Hægh 

Viktor Huser 
Håkon Kristiansen Framnes 

Frida Olstad 
Fredrik Jahr 

Emine Jonassen 
Mathias Ulverud 

Sandra Lien Reksnes

KONFIRMANTER 2016

Søndag 28. august
Bendik Andersen 

Sander Elstad 
Fabian Rud Gundersen 
Line Sørum Hennum 
Bettina Limm Olsen 

Elias Kjærstad 
Florian Rübsamen 

Simen Aleksander Torper 
Benjamin Gulbrandsen Hansen 

Nora Kjærstad Møgster
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TEKSTSLEKTERS GANG

lll   Gjerdrum   lll

lll        Heni           lll

Døpte 
24.01.2016 
 William Albertsen 
14.02.2016

 Wilmer André Smedstad
 Evina Kjærstad Østli

21.02.206
 Mia Rustad Bråthen
 

Døde
24.12.2015

 Elin Ruth Johansen
31.12.2015

 Hanna Agnes Sofie Sørensen
 (Østre Aker kirkegård)

17.01.2016
 Simen André Skogvoll
29.01.2016
 Gunhild Marie Skolseg
14.02.2016
 Ronny Ståle Paulsberg

Døpte
20.12.2015
 Hannah Hammershaug Andersen
17.01.2016

 Kasper Fløtten Kogstad

 

Døde
04.09.2015
 Gerd Nunne Karlsen
 (Vår Frelser gravlund)
22.11.2015
 Rolf Kjærstad
17.12.2015
 Ole Kristian Johannessen
29.12.2015
 Trond Sørlien
30.01.2016
 Rolf Johannes Borgaard
11.02.2016
 Astrid Karlsen
21.02.2016
 Berthe Marianne Kulsrud
27.02.2016
 Marijke Rustad
29.02.2016
 Samuel Namstad
 Arne Henry Halvorsen
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KALENDER

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. 

APRIL

3. april Gjerdrum GUDSTJENESTE
2. søndag i påsketiden
Prest: Per Kristian Bandlien 
Takkoffer til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

7. april Nystuen ANDAKT  Kl 15.30

10. april Misjonshuset SAMTALEGUDSTJENESTE
3. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen
Søndagsskole og Kirkelunsj

Dåp/ Nattverd

17. april Gjerdrum GUDSTJENESTE
4. søndag i påsketiden 
Skaperverkets dag m/bondelaget.
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Strømmestiftelsen
Søndagsskole

Nattverd

21. april Nystuen ANDAKT kl 15.30

24. april Heni GUDSTJENESTE
5. søndag i påsketiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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KALENDER

MAI

1. mai Gjerdrum GUDSTJENESTE
6. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Norsk folkehjelp
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

5. mai Nystuen ANDAKT KL 15.30 Nattverd

8. mai Misjonshuset GUDSTJENESTE
Søndag før pinse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Eget arbeid
Søndagsskole og Kirkelunsj

Dåp/Nattverd

15. mai Heni GUDSTJENESTE
Pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misj.prosjekt Nødhjelp Kairo

Dåp/Nattverd

16. mai Nystuen GUDSTJENESTE
2. pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Ungdomsarbeidet i soknet

17. mai Ungdoms-
skolen

GUDSTJENESTE
Grunnlovsdagen
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Redd barna

19. mai Nystuen ANDAKT kl 15.30

22. mai Gjerdrum GUDSTJENESTE
Treenighetssøndag
Prest: Per Kristian Bandlien
Takkoffer til Eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

28. mai Gjerdrum KONFIRMASJONSGUDSTJ. Kl 13.00
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Nattverd
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KALENDER

29. mai Gjerdrum GUDSTJENESTE
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Dåp/Nattverd

JUNI

2. juni Nystuen ANDAKT kl 15.30

5. juni Gjerdrum SKOLESTARTSGUDSTJENESTE
3. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Normisjon region øst
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

12. juni Misjonshuset GUDSTJENESTE m/musikk cafeen
4. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Musikk cafeen
Søndagsskole/Kirkelunsj

Dåp/Nattverd

16. juni Nystuen ANDAKT kl 15.30

19. juni Gjerdrum GUDSTJENESTE
5. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til Stiftelsen kirkens
familievern

Dåp/Nattverd

26. juni Heni GUDSTJENESTE
6. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Sjømannskirken
Kirkekaffe v/Vestbygdens ungpike-
forening

Dåp/Nattverd

JULI

3. juli Heni GUDSTJENESTE
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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10. juli Gjerdrum GUDSTJENESTE
8. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til Institutt for sjelesorg

Dåp/Nattverd

17. juli Heni GUDSTJENESTE
9. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

24. juli Nystuen GUDSTJENESTE
10. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

31. juli Heni GUDSTJENESTE
11. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

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!
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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
kirkekontoret@gjerdrum.kommune.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

DIREKTENUMMER
Kirkeverge
Martin Ljønes 66 10 61 20 / 906 18 145 ml@gjerdrum.kommune.no

Sekretær
Nina Kristin Løvberg 66 10 61 21 nkl@gjerdrum.kommune.no

Sokneprest
Jakob Furuseth 66 10 61 22 / 934 48 136 jf@gjerdrum.kommune.no

Menighetsmusiker
Michel Zelissen 908 26 654 mz@gjerdrum.kommune.no

Kirketjener
Bent Olav Bjørtomt 952 78 214 bob@gjerdrum.kommune.no

Kateket
Oddrun R. Kogstad 913 84 711 ork@gjerdrum.kommune.no
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