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BETRAKTNING

Herre
over dødens makt
Sokneprest Jakob Furuseth
Da Jesus nærmet seg byporten i Nain,
ble en død båret ut til graven. Han var
sin mors eneste sønn, og hun var enke.
Sammen med henne kom et stort følge
fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk
han inderlig medfølelse med henne og
sa: «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la
hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier
deg: Stå opp!» Da satte den døde seg
opp og begynte å tale, og Jesus ga ham
til moren. Alle ble grepet av ærefrykt,
og de lovpriste Gud.
Luk. 7
Jesus er ganske utrolig!
Greit nok at han går på vannet. Greit nok at
han helbreder blinde og lamme. Og det er
greit nok at han metter 5000 med ei matpakke og sånne ting. Men når han begynner
å vekke opp døde – det er drøyt altså! Sånt
går bare ikke an!
En spontanreaksjon hos meg i møte med
denne fortellingen er at jeg faktisk blir litt
sur. Jeg tenker - Hva skal vi med en fortelling
om noen som er så heldige at de får oppstå
fra de døde fordi Jesus får sånn medfølelse
med dem? For hva da med alle andre som
møter sykdom og død uten å få sånn hjelp,
uten å vinne en slik Lotto-gevinst? Hvorfor
hjelper Jesus bare noen og ikke alle?
Men så kom jeg på noe av det jeg hadde lært om denne fortellingen og andre
mirakelfortellinger i Bibelen. Miraklene er
ikke eksempler på noe vi alle skal oppleve
som vanlig. Nei, de er spesielle hendelser
som skulle vise verden hvem Jesus var. De

er tegn som skulle gi oss et glimt av Gud.
Samtidig så peker det framover. Miraklene
handler om framtida vår.
For det er jo ganske fantastisk, når vi tror at
det er sant – at Jesus faktisk er sterkere enn
døden!
Vet dere… det som kirka og alle kristne
holder på med over hele verden, det er
faktisk en gedigen protestbevegelse. Vi
protesterer mot døden. Vi nekter å godta at
døden skal vinne til slutt. For det har nemlig
Gud gjort noe med, da Jesus stod opp igjen
fra de døde. Han er Herre over dødens makt.
I vår kultur har det gjennom 2000 år festet
seg noen uttrykk som vitner om dette. Vi sier
f.eks “Han sovnet inn”, eller på gravsteiner
står det gjerne “Hvil i fred” eller “På gjensyn”.
Det er faktisk det vi tror - at døden er noe
midlertidig, vi bare sover og hviler mens vi
venter på noe mer.
Ø
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Men foreløpig må vi slite med både sykdom
og død. Denne gutten som vi hørte om i
fortellingen, han fikk bare en ekstra runde.
Han fikk leve noen år til, så døde han. Men
det Jesus vil fortelle oss er at Han har inderlig medfølelse med oss, og vi skal få lov til å
håpe på Ham. Vi får et glimt av hvordan det
en gang skal bli.
Det er en gammel amerikansk gospelsang
som heter ”Aint no grave”. “There aint no
grave, that’s gonna hold my body down” Det finnes ikke en grav som kan holde min

kropp nede, den dagen Han skal reise meg
opp igjen til å være sammen med Ham,
for evig.
Som kristen kirke hører vi til i denne
absurde fortellingen, om at dødens makt
er begrenset. Vi er kanskje litt annerledes
vi som tror på utrolige ting, eller ihvertfall
klamrer oss til håpet om at det er noe mer.
Vi som klamrer oss til et håp som vi ikke kan
se. Vi som tilhører Ham som er Herre over
dødens makt.

Lærer om død og sorg i skoletida
4. trinns-elever fra barneskolene i Gjerdrum besøker kirken hvert år for å lære om
død, tap og sorg. Stig Østengen begravelsesbyrå forteller blant annet om hva som
skjer underveis fra et dødsfall til gravferdsseremoni.
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De
som jobber med døden
Av Martin Ljønes
I Gjerdrum skjer det mellom 30 og 40 dødsfall hvert år. Hver gang noen dør er det
noen som har som jobb å ta hånd om de døde og deres pårørende.
Jakob Furuseth har vært sokneprest i
Gjerdrum siden 2010. Han er involvert i
mange av begravelsene i Gjerdrum. Her forteller han om sin rolle som prest når et dødsfall meldes.

jeg møter neste gang skal bli like godt ivaretatt som den aller første gangen jeg hadde
begravelse."

"Jeg pleier ofte å møte de pårørende noen
dager før gravferden. Ettersom det er
jeg som skal lede seremonien i kirken, så
snakker vi litt sammen om de siste detaljene
i seremonien, og hva som skal sies i minnetalen. Det er blir ofte en fin prat om hvem
den avdøde var og betydde for familie og
venner. Noen ganger kan det være behov
for å møtes flere ganger, enten fordi det
er mange detaljer som skal planlegges, eller
fordi det er et stort behov for å snakke sammen om det som har skjedd.

"Da jeg jobbet som prest i Farsund i Agder
for noen år siden, hadde jeg ansvar for en
begravelse i Farsund kapell hvor kirkegården
utenfor kapellet er beryktet for å ligge utsatt til for vær og vind. Etter stødig gjennomføring av første del av seremonien inne
i kapellet, blir kisten med den døde båret
ut til graven, og gravfølget kjemper seg
fremover i kuling. Ved graven klarer jeg
med høy røst å lede forsamlingen i fremføringen av et salmevers i sterk konkurranse
fra vinden som overdøver det meste. Kisten
blir senket ned i graven, og jeg går frem til
gravkanten for å gjøre meg klar til å kaste
på tre spader med jord, i tråd med kirkens
ordning. Plutselig kommer et kraftig vindkast og fyller prestekjolen med vind, som
om det var storseilet på en seilbåt, og mine
95 kilo klarer ikke å stå imot kaoskreftene
i den store seilduken. Jeg kastes fremover
mot den åpne graven som står der som en
ubarmhjertig påminnelse om dødskreftene
i naturen, og selv om jeg slipper spaden og
slår ut med armene, så klarer jeg ikke å gjenvinne balansen. Det går et gisp gjennom
forsamlingen, men i siste sekund kaster
mannen fra begravelsesbyrået seg frem,
griper tak i kanten på prestekjolen og haler meg frelst inn igjen på trygg grunn. Etter
å ha summet meg klarer jeg så vidt å full-

Jeg synes jeg er heldig og priviligert som
får lov til å møte så mange forskjellige
familier og høre alle de ulike livshistoriene
og fortellingene de deler. Det er mye erfaring, visdom og levd liv som kommer til
uttrykk i slike samtaler. Det er også veldig meningsfylt å få være til hjelp, og å få
lede de sørgende igjennom gravferdsseremonien på en trygg, meningsfull og god
måte.
Det er ikke så mye rom for feil i en gravferd,
og alle prester har vel litt angst for å si eller
gjøre noe feil i en begravelse. Jeg er også
redd for, etter å ha gjennomført nesten 400
begravelser, at jeg skal bli oppfattet som
kald og ufølsom. Jeg ønsker at den familien

95 kg prest dyttet i grava
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føre seremonien, men etterpå er det mange
fnisete og lattermilde sørgende som forlater
Farsund kapell."

offentlige, og være behjelpelig med å
opprette kontakt med alle berørte parter
omkring begravelsen. I selve begravelsen,
pynter vi kirka og hjelper til med det som
trengs, slik at dagen forhåpentligvis blir et
verdig minne.

Utfordrende skvis
Det oppleves meningsfylt å tilrettelegge for
familiens ønsker, og å oppleve at de setter
pris på det vi gjør. Det gir en god følelse å
hjelpe andre i en vanskelig og uvandt situasjon. Når vi møter pårørende har de som
oftest veldig mange spørsmål, og det er fint
å kunne hjelpe.

Stig Østengen har drevet begravelsesbyrå
på Romerike i en årrekke. Stig bor selv i bygda og med sine ansatte og sitt firma hjelper
han mange av de pårørende som har opplevd dødsfall i Gjerdrum. Han forteller her
litt hvordan hans firma bistår.
"Vår oppgave er å tilrettelegge for de
pårørende, hjelpe til med papirer til det
6  MENIGHETSBLAD

Jeg har aldri opplevd "kunder" som har vært
spesielt krevende, men heller litt utfordrende kanskje. Det kan være ønsker som ikke
står i samsvar med kirkelig gravferd. Vi kan
av og til komme i skvis mellom de pårørendes ønsker og kirkas ordninger.
Jeg bruker kanskje ti timer på en gjennomsnitts gravferd. Det innebærer hjemmebesøk, forberedelser og gjennomføring av
selve gravferden."
Michel Zelissen jobber som kirkemusiker i
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Gjerdrum og spiller i de fleste begravelsene
her. Han er opprinnelig fra Nederland, og
har bodd i Norge i mange år. Vi spør han om
hans rolle som musiker i en gravferd.
"Det varierer veldig hvor mye tid jeg bruker
på hver enkelt begravelsesseremoni. Men
jeg vil tro ca. 25% av min jobb (80% stilling)
går til gravferdsvirksomhet. Det innebærer
innøving av musikk til preludiering ('ventemusikken'), men også øving med solister,
kontakt med pårørende osv. Noen ganger
er det snakk om en 'enkel' gravferd med
bare kjente salmer og preludiering. Andre
ganger ønsker familien å sette et tydelig
personlig preg på seremonien, da går det
mer tid til forberedelsene.

90 år som stekte verdens beste vafler kan
røre meg.
Jeg er tross alt menneske i første omgang,
og så yrkes-utøver. Rent musikalsk og yrkesmessig sett har jeg også vært borti seremonier hvor jeg (som oftes etter på) har tenkt
at 'det her kunne jeg gjerne ha sluppet'. Det
har ved noen anledninger blitt brukt musikk
(både live-fremføring og cd-avspilling) som
jeg i etterkant mener ikke har passet seg
til anledningen. Vårt gravferdsrituale er
tenkt med en bestemt type 'dramaturgi' , som

Aldri deprimerende
Hvis noen spør meg om det er deprimerende å møte så mange sørgende og oppleve så
mye dystert i jobben min...Joda...fryktelig..
Nei, musikken kan bidra til at folk opplever
seremonien og hele gravferden mye mer
meningsfult. Salmene vi synger som familien velger er ofte salmer om håp, om et liv
etter døden. Jeg opplever at mange mennesker ser på en gravferd som en veldig tung
begivenhet, men jeg håper at jeg gjennom
mitt musikalske bidrag kan gi de pårørende noen andre tanker enn sorg, tomhet og
tunge tanker. Vi lever i et håp om evig liv,
det må tydelig komme frem også gjennom
musikken.
Min jobb har aldri vært deprimerende!
Men noen situasjoner går såpass inn på
meg slik at jeg blir selv en av de sørgende.
Da kan det være tungt å stå i den jobben jeg
gjør. Gravferder av unge mennesker, barn,
småbarnsforeldre, dødsfall etter tragiske
hendelser, men også en kjær bestemor på

Orgelskoene må på!

skaper en viss atmosfære i kirkerommet,
som må fungere som en helhet. Dessverre
har det av og til blitt valgt musikk som jeg
mener har vært ødeleggende for helheten
og ikke har ført til en god opplevelse.
Det gir meg mye og det er veldig hyggelig
når pårørende og andre gir positive tilbakemeldinger på min musikalske utførelse.
Noen ganger 'treffer' man bedre enn andre
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ganger og da er det snakk om gode opplevelser for både meg og de øvrige tilstedeværende.
Men også de 'enkle' gravferder kan gi meg
ganske mye. Den viten at jeg har bidratt til
å gi den avdøde den seremonien han eller
hun fortjener er en mer en nok givende
tanke i min hverdag."
Bent Olav Bjørtomt har jobbet som både
kirketjener (inne i kirken) og kirkegårdsarbeider (på gravplassen) i mange år. Han er
nok den blant fellesrådets ansatte som er involvert i flest gravferder igjennom et år.

Lik i plast er verst
Det hender vi treffer på gamle levninger under gravinga. Hvis det er ubetydelige ting,
så legges det til side, men treffer vi større
ting, må vi avbryte gravingen. Plastgraver
fra 60-70 tallet er det verste å treffe på.
Når det er en halv meter tele om vinteren
må vi legge på teletineren et par døgn i forvegen. Den tar ca 20 cm i døgnet. Hvis det
henger igjen i noen kanter, må vi bruke øks
og spett for å gjøre graven ferdig.
Jeg treffer daglig pårørende og sørgende på
gravplassen og jeg tar meg tid til å snakke
med de som ønsker. Det tror jeg folk setter
pris på. Det er hyggelig å kunne være ute og
jobbe og å snakke med folk."
Nina Kristin Løvberg har jobbet som
sekretær på kirkekontoret i snart 10 år. Vi
lurer på hvilken rolle hun har når det meldes et
dødsfall og det skal arrangeres en begravelse.

"Ved melding om et dødsfall blir den første
oppgaven min å finne et gravsted. Jeg veit
ofte ca hvor det skal være og må sjekke med
registeret om det stemmer.
Jeg graver ikke gravene for hånd, sånn som
de gjorde før i tida. Nå er det Kjell Rud som
graver med maskin for oss. Likevel må jeg
ned i grava med spaden og fingrave og kanskje sette opp noen støtter i sidene.
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"Når noen dør er det gjerne begravelsesbyrået som får den første telefonen fra de
pårørende. Dernest kommer telefonen til
kirkekontoret. Som regel er det byrået og
ikke familien selv som ringer oss og meddeler et dødsfall. Da blir det min oppgave
å finne tid og sted samt koordinere prest,
organist og kirketjener. Det må også bekreftes en gravplass enten det er kistebegravelse eller urnenedsettelse.
Det er sjelden jeg har direkte kontakt med
familien i forkant av en seremoni. Når du er
"fersking" i oppgaven er det klart litt ubehagelig å skulle ta kontakt med pårørende. Jeg følte skikkelig på det at jeg ikke var
vant med å skulle samtale med mennesker
i sorg og forvilelse. Som oftest ringer jeg
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de pårørende for å avtale tid og sted for en
urnenedsettelse etter en kremasjon.
Det er en del gravferdsseremonier i Gjerdrum og Heni i løpet av året. For å holde
orden og oversikt over alle, registreres de
inn i et eget dataprogram. Der har vi full
oversikt over alle gravplasser, hvem som er
gravlagt hvor, når og hvordan. Hvem som
var involverte i seremonien og hvem som
har ansvaret for gravene videre, gravstell
osv. Vanskeligere er det når jeg blir spurt om
alle gamle dødsfall og gravferder. De fleste
av disse er ikke registrert inn i dette nye
data- programmet, og jeg må lete i de store
gamle kirkebøkene. Riktignok er det ikke
alltid enkelt å lese alle gamle «kråketegn»,
men du for en vandring i historien!

Fru "Hansen" sendt med posten
For noen år siden kom det hentelapp til
kirkekontoret fra posten. Jeg var godt vant
med å hente pakker og tuslet inn på postkontoret (som den gang var der hvor Kai’s
fargehandel er i dag). Pakken ble utlevert
og jeg hektet den godt oppunder armen i
det jeg forlot postkontoret. På vei ut traff jeg
en bekjent som jeg ble stående å prate litt
med. Vel tilbake på kontoret så jeg hva slags
pakke det var, og jeg kan ikke forstå hvorfor
jeg ikke så det før… Utenpå den pakken
stod det med store fete boktaver på en tape:
"URNE URNE URNE"... Jeg ble fryktelig
lei meg og husker jeg tenkte på hva
de pårørende ville sagt om de hadde sett meg
med urna til mor under armen, skravlende
og leende med en bekjent på butikken!!!
Den dag i dag hender det fortsatt at denne
hendelsen dukker opp i hodet mitt – og jeg
får fortsatt den samme leie følelsen..."

Har du lyst til å skrive
i menighetsbladet?

Menighetsbladet ønsker å ha en bred profil med mye godt
lokalt stoff, og det tror vi at du kan hjelpe oss med! Kanskje kan du lage en artikkel fra din forening? Kanskje har
du en god historie fra «gamle dager»? Kanskje har du noe
interessant historisk stoff? Ikke minst har du kanskje noen
gode bilder fra et sted i den flotte marka vår, eller fra et
annet sted i bygda. Send det til oss! Vi kan ikke love å ta
inn alt vi får, men vi er veldig takknemlig dersom du kan
bidra med stoff til bladet! – Redaksjonen.
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Ritualer og gravferdsskikker i
et
multikulturelt
samfunn
Kirkeverge Martin Ljønes
Vi lever i et multikulturelt samfunn.
Det innebærer endringer for oss som
arbeider med gravferd og gravplass.
Gravferds-loven ble endret i 2012 og
det skjedde flere endringer for å lettere kunne gjennomføre gravferd
uavhengig av kultur og religion.
Kirkegård endret navn til gravplass,
og i Gjerdrum har vi nå i tillegg til de
tradisjonelle gravfeltene, etablert tilrettelagt gravfelt og minnelund. Det tilrettelagte gravfeltet er først og fremst
tilrettelagt muslimsk gravferd, men er
ikke forbeholdt muslimer. Gravene her
er justert slik at retningen på graven er
lagt vinkelrett mot Mekka i Saudi Arabia.
Muslimer blir således gravlagt liggende
på siden med ansiktet vendt mot Mekka.
Det er nok sykehus og til dels begravelsesbyråer som merker de største endringene
ved dødsfall. Jøder og muslimer praktiserer
resitering av trosbekjennelsen ved dødsfall. Katolikker og ortodokse praktiserer
skriftemål (ved dødsleie), og den siste olje.
Buddhister og hinduer bruker røkelse. Felles
for de fleste religioner er bruk av levende lys.
Når det gjelder vask og stell av døde, er det i
hovedsak profesjonelle som tar seg av dette.
Jøder og muslimer ønsker allikevel at det
skal være trosfeller som utfører dette. Rituell
vask er en plikt i islam, og skal også utføres av
en person av samme kjønn som avdøde. Selv
om sikher og hinduer ikke krever trosfeller
til å stelle og vaske avdøde, ønsker også de
10  MENIGHETSBLAD

at dette skal utføres av personer av samme
kjønn som avdøde. Etter vasking og stell
ønsker sikher å svøpe avdøde i et stort
klede. Dette gjøres som et ritual med
resitering av tekster.

Tiden mellom død og gravferd praktiseres
forskjellig i de forskjellige religionene. Mens
kirkeloven nå opererer med 10 virkedager
som maksimal tid, vil muslimer ha begravelse så raskt som mulig og helst innen et døgn etter at døden har inntruffet.
Ortodokse kristne ønsker begravelse tre
dager etter dødsfall, fordi Jesus oppsto
på den tredje dagen. Etter jødiske skrifter
skal de døde gravlegges samme dag som
dødsfallet inntreffer, men som oftest praktiseres dagen etter. Hinduer praktiserer
kremasjon, og det skal skje innen 24 timer,
eller maksimum tre dager. En utfordring for
disse er at de ønsker å gjennomføre rituale
i forbindelse med selve kremeringen. Siden kremering skjer etter egne rutiner på
krematoriene, har dette til nå vært vanskelig
å gjennomføre.
Når det gjelder begravelsen praktiserer vi i
vår sammenheng både jordbegravelse og

GRAVFERD

Askespredning ble innført i Norge for ikke
mange år siden. I dag kan hvem som helst
velge å spre asken istedenfor å gravlegge
den. Dette kan gjøres også etter begravelser
i regi av Den Norske Kirke. Det er imidlertid
noe regulert hvor asken kan spres. Eksempler på slike steder er havet, på fjellet, eller i
områder der det ferdes lite folk.
Selv om det skjedde mange endringer i
2012, vil nok behovet for ytterligere endringer komme. Gravferd er viktig for folk.
Det handler om våre kjære. Det handler om
verdighet og respekt. Kirkelig fellesråd har
på gravplassene ansvaret for å ivareta dette
på best mulig måte, slik at alle kan oppleve
en verdig avskjed i tråd med egne skikker og
tradisjoner.
kremasjon. Det finnes imidlertid kristne
retninger som avviser kremasjon. Det gjør
også jødedommen, den ortodokse kirke,
bahai-samfunnet og islam. Som nevnt ovenfor bruker islam tilrettelagte gravfelt, men
i tillegg ønsker de å gravlegge uten kiste og
i en spesielt formet grav. Dette er så langt
ikke tillatt i Norge.

Kilde: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har publisert forskjellig stoff om
denne tematikken. Denne artikkelen har hentet informasjon fra "Dødsritualer i det flerreligiøse Norge" (som i mai 2016 finnes på http://
www.trooglivssyn.no/doc//Dodsritualer%20i%20
det%20flerreligi%C3%B8se%20Norge.pdf)

GJERDRUM OG HENI  11

KIRKEMUSIKK

Så
ta da mine hender...
Gravferdsmusikken

Musikk utgjør en viktig del i gravferden.
Gjennom salmesang styrker vi fellesskapet, vi står samlet i sorgen og i troen på
et liv etter døden. Samtidig kan vi gjennom valg av musikalske innslag også gi
gravferden en mer personlig vri.
Salmer
Salmesang kjennetegner en kirkelig begravelse. Den styrker fellesskapet og binder
oss sammen i sorg, men også i håp og forventning. Jeg siterer kirkefader Augustin:
«Den som synger ber dobbelt».
Det er vanlig med 4 salmer i en begravelse.
En ved starten, en etter minneordene og
hilsner, en etter Herrens bønn og en salme
i forbindelse med senkning (ute på kirkegården) eller i forbindelse med jordpåkastelse (i kirkerommet, når man har bisettelse/kremasjon).
Salmene blir ofte valgt utfra tradisjon, eller
hva man har sunget i tidligere gravferder.
Samtidig setter også årstidene sitt preg på
salmevalget. For eksempel blir ‘No livnar
12  MENIGHETSBLAD

det i lundar’ mye oftere valgt i vår- sommer
halvåret enn i høst- vinter halvåret.
Salmene i Norsk Salmebok kan uten videre
velges. De gjenspeiler det kristne håpet,
livet etter døden og formidler ofte på en
vakker måte vårt håp og vår tro på et liv etter døden.
Med den nye salmeboka fra 2013 er valget også blitt større. Noen salmer som jeg
vil gi litt ekstra oppmerksomhet er bl.a.:
nr. 428 – «Just a closer walk with thee»,
nr. 899 – «Jeg tror på jordens forvandling»,
nr. 320 – «Ærens konge, nådens Herre»
(melodien er hentet fra Beethovens kjente
9. symfonie).
Salmebøker kan lånes ved å henvende dere
til kirkekontoret.
Musikk innslag
Flere og flere pårørende ønsker å sette sitt
personlige preg på seremonien ved å velge
musikalske innslag. Dette kan for eksempel være en sangsolist, en instrumentalist,
spesielle ønsker i forhold til preludiering

KIRKEMUSIKK

(musikken som spilles før seremonien starter) eller ønskemusikk når kisten bæres ut av
kirken. Begravelsesbyråene som vi møter i
vårt daglige arbeid har gode solister på sin
kontaktliste. Også kirkemusikeren er behjelpelig med å finne gode solister på vegne av
de pårørende.
Det er mye musikk å velge mellom i en
gravferd og vi i Gjerdrum og Heni menighet
vil strekke oss veldig langt for å komme de
pårørende i møte. Vi vil gjøre det vi kan for
at den kirkelige gravferdsseremonien blir en
vakker og helhetlig, verdig seremoni. Derfor
har vi noen retningslinjer:
Hos oss, kan du velge å bruke CD-avspilling.
I seremonien er det plass til et cd-innslag, i
forbindelse med minneordet. Minneordet
må da knyttes opp til musikken. Om det lar
seg gjøre, vil vi gjøre det vi kan for å framføre musikken levende. Pårørende (byrået)
er selv ansvarlig for utstyr som kreves til
avspilling og gjennomføringen.
Det er også mulig å velge cd-avspilling som
en del av preludieringen før seremonien
starter.

Her i Gjerdrum og Heni menighet er vi rause
til å si ‘ja’ til solo-innslag. Nok en gang vil vi
strekke oss langt for å innfri de pårørendes
ønsker. For å forsikre oss om at musikken
er egnet til bruk i kirken må alle innslag
på forhånd godkjennes av både prest og
kirkemusiker.
Kirkemusikk - et skikkelig håndarbeid
Det er et betydningsfullt arbeid å kunne
bidra i en gravferd. Som kirkemusiker ønsker jeg å gjøre alt jeg kan for at de pårørende
får akkurat den seremonien de ønsker seg.
Jeg spiller gjerne klassiske stykker, favoritt
låter, viser eller annen musikk som har betydning for de pårørende eller som hadde
betydning for avdøde. Ta gjerne kontakt
med undertegnede for å prate om mulighetene.
Deres kirkemusiker,

Michel Zelissen
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Granbar og gravferd
Over hele Norge har det i århundrer vært vanlig å pynte med granbar i forbindelse med
gravferd. På Romerike, og særlig i Gjerdrum har det lenge vært en skikk at naboene til
avdøde pynter vegkryss og innkjørsel med granbar og lys den dagen båren fraktes forbi på
vei til kirken. Mange oppfatter dette som en hyggelig og respektfull gest. I Gjerdrum pleier
også kirketjeneren å pynte jordhaugen ved graven med granbar, og av og til pyntes også
portalen og inngangspartiet til kirken.
Det eviggrønne granbaret og lyset gir en påminnelse om evighet og himmel. Likevel var
det tidligere knyttet mye overtro til skikken, nemlig at granbaret i vegen skulle forvirre og
hindre den avdødes ånd fra å komme på avveie og spøke hos naboen - altså en slags vegsperring av granbar.

Foto: Kristin Vamsæter
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Mathjørnet
Fylt aubergine
Anbefalt av Warda Houri

Her presenteres en rask og enkel - veldig smakfull variant
av fylt aubergine. Auberginer har mange størrelser. I denne
oppskriften har Warda valgt auberginer som passer godt til
porsjons-auberginer... om man kan si det sånn! Det presiseres ingen mengder på
råvarene, og det er opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å ha oppi av hver ingrediens.
Smak deg frem.
Til 4 personer trenger du:
En aubergine pr. 2 personer
Valgfritt kjøtt (gjerne biffkjøtt)
Hvit eller rød løk (smakssak)
Hvitløk
Rød chilli
Rød paprika
Salt, pepper, koriander og
evt. annet godt krydder
Tomater
Olivenolje
Sitronsaft
Parmesan
Tomatpurré
Serveres gjerne med:
Kokt ris eller vermisell (glassnudler)
Pynt gjerne med tomater og vårløk og
med blader av koriander

Del auberginene i to på langs og bruk en
skarp kniv til å skjære en linje rundt kjøttet
ca. 1/2 cm fra kanten. Pensle med sitronsaft
og olje. Legg auberginene med skallsiden
ned på et oljet bakepapir og stek dem ved
200 grader C i ca. 30 minutter. Lag fyllet
mens auberginene bakes i ovnen:
Stek grønnsakene til de er blanke og bland
de deretter med det stekte kjøttet.
Ha alle ingredienser over i en kjele. Kok opp
med litt vann samtidig som du tilsetter salt,
pepper og evt. annet godt krydder du har
lyst på. Det skal bli en "fast" masse du kan
fylle over i auberginskallet til slutt.
Fjern kjøttet i de ferdigbakte auberginene
med en liten skje slik at bare skallet står
igjen. Hakk aubergin-kjøttet og bland
det med resten av fyllet som fordeles i de
tomme skallene. Dryss over parmesan og
sett det i stekeovnen til osten har smeltet.
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Barnesider
Svensk hotellgjest:
"Selv om jeg er svensk, skal dere ikke
tro at dere kan gi meg et så lite rom!"
"Slapp av", sa hotelldirektøren. "Det der
er heisen"

På toget:
- "Konduktør, hvorfor står toget stille?"
- "Vi venter på strøm."
- "Kan ikke han ta neste tog, da?"

Svar på spørsmål:
Lærer: "Den som svarer på mitt
neste spørsmål kan gå hjem."
En gutt slang en sekk ut av vinduet.
"Hvem kastet den sekken?!"
"Jeg", svarte gutten. "Nå går jeg
hjem."

Læringskurve:
Lille Lise satt på bestefarens fang
og spurte: "Skapte Gud meg?"
"Ja", svarte bestefaren.
"Skapte han deg også?"
"Ja."
Lise så på bestefarens rynker og
skallede hode. "Da har han vel blitt
flinkere og flinkere!"
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GÅTE 3:
Hva skjer hvis du blander
en kalkulator med en venn?
- En venn du kan regne med!

GÅTE 4:
Hvilket tau kan man ikke
dra i?
- Fortauet!
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Stell av graver
på gravplassene
Flere opplever at det kan være vanskelig å sørge for gravstell
på den eller de gravene man har ansvar for. Dersom man
ønsker å få hjelp til gravstellet, kan man bestille gravstell hos
kirkekontoret. Dette innebærer at vi beplanter graven i overgangen mai/juni. Vi venter til vi er sikre på at det ikke vil komme
nattefrost, slik at blomstene ikke visner. Gjennom sommeren
vanner vi og sørger for at graven ser fin ut. På høsten tar vi bort
blomstene og planter høstlyng. Betaling kan gjøres på to måter.
Enten kan du betale mot faktura hvert år du ønsker stell, eller
så kan du sette inn en sum på et ”legat”, og vi vil stelle graven
til ”legatet” er tomt. I 2016 er prisen for stell kr 875,- inkl.mva.
For at vi skal stelle graven må du ha en selvvanningskasse.
Du kan skaffe og montere en slik selv, eller kjøpe dette av oss.
Kassene koster ferdig montert fra kr 900,- til kr 1400,- inkl.mva
avhengig av størrelse.

Dato for dåp?
Registrer forespørsel om dåp
på kirkens nettsider.
kirken.no/gjerdrum
eller ta kontakt på telefon 66106121.
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Vil du være med og bevare
Gjerdrums fotohistorie?

TEKST

MIA- Museene i Akershus ønsker å samle inn bilder fra Gjerdrum.
Det er viktig å bevare bilder som forteller om fortiden. Vi håper at alle
i kommunen engasjerer seg og leter frem bilder fra skuffer og skap.

Får vi inn nok bilder til en bildeminnebok?
I samarbeid med Vigdis Hansen i hjemmesykepleien ønsker MiA å bruke noen av bildene
vi samler inn til å lage en bildeminnebok som skal brukes på sykehjemmet, dagsenteret
og i hjemmesykepleien. Den skal være et hjelpemiddel som kan samle og stimulere eldre
og demente til en god samtale.

Har du eldre fotografier fra Gjerdrum?
Vi er interessert i alle typer fotografier.
Bildene kan være i rammer, i album eller
fra negativ og lysbilder.

Bildene blir avfotografert på museet og
levert tilbake til deg. Vi kommer gjerne på
hjemmebesøk om du ønsker det.

Når vi låner dine bilder fyller vi ut et innlånsskjema og vi garanterer selvfølgelig at
du får alle bildene dine tilbake.

Som takk får du bildene digitalisert og du
kan velge mellom MiA-sesongkort eller en
forstørrelse av ditt favorittbilde.

Ta kontakt med:

Liv-Heidi Frosterud Solem. 404 292 59 / 977 84 980
liv.heidi.solem@mia.no
Sentralbord 474 71 980
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TEKST

Fuglerud Begravelsesbyrå AS
Døgnvakt:
Ullensaker 63 98 30 10
Eidsvoll
63 96 19 20
Nannestad 63 99 50 76

Vi kommer gjerne hjem til
konferanse og ordner alt i
forbindelse med dødsfall.

e-post: post@fuglerud-bb.no
www.fuglerud-bb.no

EIDSVOLL NATURSTEIN A.S
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL

Telefon : 63 96 05 40
E-post : post@eidsvollnaturstein.no

Stor utstilling av gravsteiner

25

Ditt lokale mesterfirma holder til på Ask
Komplett håndverktjeneste innen
vedlikehold,
oppgradering og
rehabilitering
Offentlige og private bygg.

20 

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

...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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TROSOPPLÆRING

Sommerleir uten overnatting
Gjerdrum og Heni menighet inviterer til ”Sommer-leir” uten
overnatting for 7. år på rad!
Sett av datoene 15. – 17. august kl 08.00 – 16.00.
Denne leiren er for alle barn i Gjerdrum, født i 2007 - 2010. Dette
er et tilbud om tre dager med forskjellige aktiviteter. Alt fra å
gå ut i skogen til å være på Veståsen barneskoles uteområde, i
gymsalen og i ”Hundremeterskogen”.
I fjor dekorerte vi vårt eget «handlenett»! Hva blir det i år mon
tro? Det blir sang, drama, tegning, fortelling, mat og mye lek og
moro.
Leiren koster kr 400,- (3 dager) eller kr 150,- pr dag.
Vi trenger hjelp fra foreldre og andre frivillige som kan
stille opp som medhjelpere en eller flere av dagene
– mange glade barn fortjener mange ledere!
Husk å melde på barnet/barna i god tid før sommerferien, på
mail til ok982@kirken.no.
Frist for påmelding er fredag 10.juni.
Avmelding etter 8. august medfører fakturering.

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. Familiegudstjenesten blir i Gjerdrum kirke den 23. oktober.
På babysang blir barna aktivisert gjennom sang, musikk og bevegelser. 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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PROGRAM 2016

Program: KIRKERINGEN
Onsdag 10. august kl 1600
Andakt av Per Kristian Bandlien.
Sang av damekvartetten fra Nannestad
Utlodning og bevertning.

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

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

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

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

Bønnesamlinger hver første mandag i
måneden kl 1900 - 1945.
Lør. 3. sep. kl
Ons. 17. aug. kl
Fest - Innvielse
Puls samling
Ons. 7. sep. kl
Ons. 24. aug. kl
Puls samling (Reatreat?)
Puls samling
Lør. 10. sep. kl
Ons. 31. aug. kl
Formiddagstreff
Styremøte
Ons. 21. sep. kl
Puls samling

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

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, konfirmasjoner,
minnesamvær og lignende.

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

GJERDRUM OG HENI
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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

Det er totalsummen som teller!
Det er totalsummen som teller!
Markiser

Persienner

Pergoline

Plisségardiner

Zipscreen

Levegger

Lamellgardiner

Garasjeporter

Vindskjerming

Varmepumper
Gratis befaring:
Reinert Hovdsveen
reinert@scandic.no
901 17 498

post@scandic.no

-

www.scandic.no

-

04990

Markiser

Persienner

Zipscreen

Levegger

Vindskjerming

Pergoline

Plisségardiner

Lamellgardiner

Garasjeporter

Varmepumper
Gratis befaring:
Reinert Hovdsveen
reinert@scandic.no
901 17 498

post@scandic.no
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KONFIRMANTER
TEKST
2016

lll

Konfirmanter 2016

lll

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
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

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

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
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SLEKTERS GANG

lll

Gjerdrum

Døpte

Døde

16.03.2016
Egil Skoglund
25.03.2016
Tore Nygaard
27.03.2016
Sverre Oddvar Hvam
30.04.2016
Marius Kristoffer Larsen
07.05.2016
Gerd Cedell
07.06.2016
Kenneth Throndsen

10.04.2016
Kristian Bøe Berg (Lesja kirke)
22.05.2016
Emil Solsem
05.06.2016
Alma Hildrum

Vielser

23.01.2016
Justine Pham og
Nicklas Sandum
13.02.2016
Marte Marie Thorshaug og
Fredrick Olshaussen
30.04.2016
Charlotte Bjørnstad og
Håkon Koren

lll

Døpte

24.04.2016
Erle Evensen Jansen
15.05.2016
Jonathan Micaelsen

Vielser

04.06.2016
Ann-Karin Jansen og
Lasse Ivar Friberg
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lll

Heni

lll

Døde

29.03.2016
Inger-Lise Kagnes
19.04.2016
Aud Ask Johansen
25.04.2016
Arne Eskild
02.05.2016
Margrethe Kristoffersen
07.05.2016
Laila Irene Kogstad
13.05.2016
Ole Martinius Ekeberg
02.06.2016
Ingemar Kogstad

KALENDER
TEKST

Det skjer i kirkene!

KALENDER

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.

JULI
3. juli

Heni

GUDSTJENESTE
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Per Kristian Bandlien
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

10. juli

Gjerdrum

GUDSTJENESTE
8. søndag i treenighetstiden
Prest: Bjarne Olaf Weider
Takkoffer til Institutt for sjelesorg

Dåp/Nattverd

17. juli

Heni

GUDSTJENESTE
9. søndag i treenighetstiden
Prest: Svein Skarholm
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/ Nattverd

24. juli

Nystuen

GUDSTJENESTE
10. søndag i treenighetstiden
Prest: Lasse Thorvaldsen
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

31. juli

Heni

GUDSTJENESTE
11. søndag i treenighetstiden
Prest: Bjarne Olaf Weider
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

AUGUST
4. august
kl 15.30

Nystuen

ANDAKT

7. august

Gjerdrum

GUDSTJENESTE
12. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Prosjekt Kairo

Nattverd
Dåp/Nattverd
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14. august

Misjonshuset

GUDSTJENESTE
13. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Norsk søndagsskoleforbund
Søndagsskole og kirkelunsj

Dåp/Nattverd

18. august
kl 15.30

Nystuen

ANDAKT

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

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

15. september
kl 15.30

Nystuen

ANDAKT
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KALENDER

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

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
Mob. 901 32 818
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www.ostengen.no
e-post: post@ostengen.no

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

GJERDRUM OG HENI  31

E-post: post@vixan.no • www.vixan.no • Tlf: 64 83 07 70

Velkommen til oss for en hyggelig handel!

Vi profilerer alt av tøy med dekaltrykk eller brodering om dette er ønskelig.

Vi leverer tegningshyller for brakkerigger

Arbeidstøy • Profilbekledning • Fritidstøy
Personlig verneutstyr • Butikkinnredninger
Elektroverktøy

Vixan AS er leverandør av alt innen:

