
FOR GJERDRUM OG HENI    NR.4– 47. ÅRGANG        DESEMBER 2017   

Et barn er oss født...
- babyboom og juleglede 
   i Gjerdrum!
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Et skritt frem og to tilbake;
måtte hente meg igjen,

så fire frem og tjo hei hvor det går.
Jeg har snubla og jeg har tryna,

men fremover jeg kommer.
På en måte ganske strevsomt,

men gleden over å mestre 
motgang og utfordringer,

gjør veien ganske interessant.
Ketil

(tenkerenketil.com)
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JULEANDAKT

Men okse der og asen sto! 
Av Biskop Atle Sommerfeldt

Frans av Assisi levde i det praktfulle landska-
pet i Assisi i Italia for syv hundre år siden. 
Han var en rik forretningsmannen som i en 
kraftfull visjon foran et bilde av den kors- 
festede Kristus ble kalt til å selge alt han eide 
og vie sitt liv til å fornye kirken og vandre 
med fattige og utstøtte. Hans usedvanlige 
følsomhet ga ham et særlig nært forhold 
til alt levende. Han levde et liv i fattigdom, 
bønn, faste og selvutslettende omsorg for 
syke og utstøtte. 

Men også Frans kunne oppleve Guds fravær 
og avstand. En kald vinterdag sto han bar-
bent og nedtrykt i den kalde snøen og ropte 
i fortvilelse til et mandeltre: «Snakk til meg 
om Gud!» Og mandeltreet svarte Frans 
ved å springe ut i full blomst. «Se, Frans», 
sa mandeltreet uten ord, «Gud er tilstede i 
alt levende og hele skaperverket». I fortvil- 
elsens mørke gir Gud menneskene hele  
tiden tegn på sin livskraft i naturens under.

Julenatt i Betlehem synliggjør at Gud, alt 
levendes opphav og opprettholder, er i 
skaperverket når Gud fødes i det lille barnet, 
fødes av en kvinne og med dyrenes matfat 
som sin første seng. «Men okse der og asen 
stod, og så den Gud og Herre god» synger vi 
i «Et barn er født i Betlehem». Det lukter stall 
av det verset!

Bildene av julenatt i kirkene på Frans sin tid 
var svært stiliserte og fremstilte ofte Jesu 
fødsel i et kongelig palass. Men julenatts 
budskap er at Gud kommer til alminnel-
ige menneskers hverdagsliv og gjorde 
bøndenes, tjenestefolkenes og dyrenes 
liv guddommelige. Dette er bakgrunnen 

for at Frans lagde den første julekrybben i 
en grotte i bergveggen, med levende hus-
dyr. Og folk strømmet til og kunne gå frem 
til Jesusbarnet i sine arbeidsklær og med 
buskapen sin, slik gjeterne gjorde den første 
julenatten. Slik løftet Frans Gud i Jesus inn i 
folks og husdyrenes hverdag. 

Dyrenes deltagelse i den første julenatt 
forteller at Guds komme til verden synlig- 
gjorde Guds aktive forhold til og beskyt-
telse av hele skaperverket, og alt det som 
her finnes. Skapelsen er Guds verk og i 
skaperverket kan vi se avtrykkene av Guds 
storhet og finstemte følsomhet. I en tid der 
vi overmannes av lyd og menneskeskapte 
sanseinntrykk, gir trærnes stille eksplosjon 
av liv, solstrålenes tause lys i mørketiden 
og kattens maling på fanget ved peisen 
nærkontakt med den levende Gud. 

Barnet i krybben med sauer, okse og asen 
uttrykker det Johannes beskriver i sitt 
juleevangelium: «Han var i begynnelsen hos 
Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er 
ikke noe blitt til». Da måtte alle være tilstede 
i Betlehem den natten.

Å savne Gud i hverdagen slik Frans gjorde, 
er gjenkjennbart. Julekrybben gir oss et svar 
vi kan hvile i og som Johannes formulerer så 
presist: «Ingen har noen gang sett Gud, men 
den enbårne, som er Gud, og som er i Fars 
favn, han har vist oss hvem han er». Måtte 
vi få nåde denne julehøytiden til å se at jule-
krybben er vårt mandeltre.

Velsignet julehøytid og fred på jord!
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JUL

Et barn er oss født.. 
Babyboom og juleglede i Gjerdrum - av Jakob Furuseth

Forsidebildet: privat fra fam. Skoglund Ask.
Hånden til Sofie Skoglund Ask og pappa Glenn

Helsesøstrene:
Gunhild Vamsæter Øvergård og  
Yvonne Hellstrøm

I jula feires historiens viktigste fødsel. 
Men i 2017 er det mange fødsler som har 
blitt feiret i Gjerdrum. Etter et par år med 
relativt lave fødselstall har det denne 
høsten vært en skikkelig Baby-boom i 
Gjerdrum. Dermed kan kommunen telle 
inn over 80 nyfødte borgere før året er 
omme.

Kristine og Glenn Skoglund Ask er blant 
dem som har blitt nybakte foreldre i høst. 
Siste søndag i oktober ble lille Sofie født, og 
nå gleder de seg til første julefeiring med et 
lite barn i huset. “Vi føler vi har kontroll”, sier 
pappa Glenn få dager etter at de kom hjem 
fra sykehuset. “Det er deilig å komme hjem 
til egen seng, egen sofa og alt man har for 
hånden i eget hus. Det er samtidig litt rart å 
plutselig være en familie. Det er en ny hver-
dag som man må venne seg til.”

Kristine og Glenn er begge fra Gjerdrum, 
og har bygd seg nytt hus på Sandvoll som 
er familegården til Kristine. Her flyttet de 
inn våren 2016, mens Kristines foreldre og 
besteforeldre bor rett oppi veien.

Fødselen til lille Sofie forløp ganske normalt, 
og selv om hun svelget litt fostervann ved 
fødselen og fikk en ekstra dag på sykehuset, 
så har hun etter litt tilvenning begynt å spise 
godt, og den lille familien synes det er godt 
å være hjemme igjen. “Det er veldig koselig, 
men det er selvsagt litt skummelt også”, sier 
Kristine. “Det er jo et stort ansvar.

Gunhild Vamsæter Øvergård er helsesøster 
i Gjerdrum, og tar imot foreldre og barn på 
den nye helsestasjonen i det gamle bank-
bygget midt i sentrum. “Det har vært en 
travel høst”, forteller Gunhild. “Tidligere har 
det vært mange fødsler om våren, og litt 
færre om høsten, men i år har det vært mot-
satt. De siste årene har det vært ca 65 fødsler 
i året, men nå ser det ut til at det blir over 80 
nyfødte Gjerdrumsborgere før nyttår.” 

Gunhild har blant annet holdt COSP-kurs for 
nybakte foreldre, som innebærer kursing i 
trygghetssirkelen og hvordan foreldre kan 
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Ordfører
 Anders Østensen, 
Gjerdrum kommune

Oddrun og Michel fra 
Babysangkursene.

SMÅNYTT

møte barns behov for trygghet og grense-
setting. “Mange føler seg usikre på foreldre-
rollen, og derfor har disse kursene vært full-
booket” sier hun. 

“Vi har samtidig hatt ansvar for hjemme-
besøk, spedbarnskontroller og for å starte 
opp barselgrupper for barn og foreldre. 
Det er mye å gjøre på Helsestasjonen nå, 
men det er selvsagt veldig hyggelig med 
alle barna som blir født. Det er viktig å gi  
barna en trygg og god start, og da handler 
det ikke bare om å veie og måle og vaksi-
nere barna, men det handler også om å 
være tilgjengelig for veiledning og for å 
svare på spørsmål og utfordringer og be- 
kymringer som foreldrene måtte ha. Derfor 
holder vi blant annet Åpen Helsestasjon på 
torsdager, slik at foreldre kan stikke innom 
uten avtale”, forteller Gunhild.

På Misjonshuset på Askhøgda har Oddrun 
Kogstad ukentlig holdt babysangkurs for 
foreldre og barn denne høsten, sammen 
med kirkemusiker Michel Zelissen. Hver 

onsdag har opptil 27 barn med foreldre del-
tatt på babysang. Gjennom sang, musikk og 
bevegelser knyttes kontakt mellom barn og 
foreldre, og de deler opplevelser og felles- 
skap med hverandre.

“Vi har holdt på med disse 
babysangkursene i flere år, 
men etter påske i år måtte vi 
dele kurset inn i to grupper”, 
forteller Oddrun. “Pågangen 
og interessen var veldig stor, 
og samtidig var det mange 
som hadde vært med på 
tidligere kurs som ønsket å 
fortsette videre. Dermed var 
det flere barn som fikk følge 
av pappaene sine også,  
etter at pappapermisjonen 
hadde begynt.”

På sitt kontor i øverste etasje på Herreds- 
huset synes ordfører Anders Østensen det 
er stas med de positive fødselstallene i  
Gjerdrum.

“Vi jubler selvsagt over høye fødselstall. 
Dette er kjennetegn på en kommune som 
går bra, hvor det er optimisme og tro på 
framtida.” Østensen er foreløpig ikke be- 
kymret for at det skal bli født for mange 
barn i bygda. “Vi har god kapasitet i både 
barnehager og skoler, og er godt forberedt 
på veksten”, forteller han.

Tilbake hos familien Ask på Sandvoll, ser de 
fram til å feire jul som en liten familie. “Vi skal 
feire jul hos mine foreldre i år” sier Kristine. 
Hele familien samles der, og alle gleder seg 
veldig til å feire jul med den nye lille “frøkna”.
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MATHJØRNET

Degernes  
Konfirmasjonsleir 2017

Tørrtrening???

Surstrømming på menyen!!!
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På gjensyn neste år!

Sommerleir
Veståsen 2017
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PRESENTASJON

Bygdekvinnelaget 
Presentasjon skrevet av Elisabeth Engø

   Fra venstre: Else Kjersti Hveem, Randi Skallerud, Tone Gauterud,  
   sekretær: Elisabeth Engø, kasserer: Karin Dahle og leder Anne Nordli

Vårt lokallag er en del av Norges 
Bygdekvinnelag som er en frivillig  
organisasjon med lokale lag i hele landet. 
Laget skal være en åpen og inkluderen-
de møteplass for kvinnene i bygda. Vi er 
opptatt av et levende bygdemiljø, norsk 
tradisjonsmat, lokal kultur og folkehelse. 
Norges bygdekvinnelag har for tiden to 
store prosjekter: Norsk tradisjonsmat og 
Kvinner ut (integrering og inkludering 
gjennom felles aktiviteter). 

Gjerdrum bondekvinnelag ble opprettet i 
1934. Bondekvinnelaget spilte en viktig rolle 
i forbindelse  med bygging, vedlikehold og 
drift av Bøndenes hus. I 2002 ble navnet  
endret til Gjerdrum bygdekvinnelag.
  
Jordvern er en sak som hele tiden har vært 
viktig for laget.  Det har vært mange ulike 
aktiviteter gjennom årene: studieringer, 
matkurs, vevkurs, kulturkvelder, registre-
ring av gamle bruksgjenstander, turer og 
mye, mye mer. I mange år har medlemmene 
hvert år blitt invitert til adventsmøte før jul.
Laget legger planer for et år om gangen. 
I 2018 ønsker vi bl.a. å presentere et faglig 

foredrag om ernæring og sunt kosthold. En 
kveld med tema «Naturens spiskammer» 
står også på planen. Styret mener at det 
er viktig å bidra til glede og trivsel i bygda 
ved å arrangere hyggestunder for pasient-
er og pårørende ved bo- og behandlings- 
senteret og selge sveler på Gjerdrums- 
dagen. På høsttakkefesten pynter laget  
kirken og serverer kirkekaffe. Det er også 
ønskelig å få til en allsangkveld. 

Jul og juleforberedelser
Forberedelser til jul har forandret seg mye 
gjennom tidene. I gamle dager var det en 
arbeidskrevende tid. Det skulle kardes, 
spinnes, strikkes og veves til nye klær. Også 
sko ble laget til jul. Kvinnene hadde det 
travelt med å bake lefser, flatbrød, småkaker 
og smultbakst. Vegger og tak skulle skures. 
Mennene sto for slakting, tømmerkjøring 
og vedhogst. Juletreet ble hentet like før jul, 
og det skulle ikke pyntes før julaften formid-
dag. Lille julaften ble det pakket matkurver 
til fattige i nabolaget.
Også i vår tid er det travelt for mange før jul. 
Det er noen som holder i hevd tradisjonen 
med å bake lefser og flatbrød. Mange bak-
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   Fra venstre: Else Kjersti Hveem, Randi Skallerud, Tone Gauterud,  
   sekretær: Elisabeth Engø, kasserer: Karin Dahle og leder Anne Nordli

er fortsatt sju slag kaker til jul, men det har 
blitt ganske vanlig å redusere antall slag og  
supplere med kjøpekaker. 
Nå er vi mer opptatt av pynting. I advent-
stiden lyser stjerner og lyspynt i stort om-
fang. Noen elsker å lage julepynt og dekora- 
sjoner selv. Det er større variasjon i farger, 
men rødt er fortsatt julefargen. Oppset-
ting av julenek er en gammel tradisjon som 
mange viderefører. 
I førjulstiden er det mye å være med på: ju-
lemarkeder, julebord og et bredt utvalg av  
julekonserter. Turer til julemarkeder i ut- 
landet har blitt ganske vanlig. 
Skikkene endrer seg. Antall håndskrevne  
julekort til slekt og venner blir færre. Når 
det gjelder gaver er det nå mange som øn- 
sker seg penger eller opplevelser i stedet for 
ting. Stadig flere familier velger å feire jul på 
hytta. 
For noen er jula ei vond tid. Det er godt å vite 
at noen organisasjoner og ildsjeler inviterer 
ensomme og vanskeligstilte til julefeiring 
med god mat, julestemning og hygge

Nissepar som Anne har laget på kurs 
gjennom Bygdekvinnelaget

Bli med du og da vel! Vi har det veldig 
trivelig sammen. Ta kontakt med:
Leder: Anne Nordli
E-post: nordliannekarin@gmail.com
Mobiltelefon: 40 46 79 96

Julekake 
(gammel oppskrift fra Skiptvedt)

• 150 g smør
• 61⁄2 dl melk
• 50 g fersk gjær
• 200 g sukker
• 11⁄4 ts kardemomme
• 1 kg hvetemel
• 150 g rosiner
• 80 g sukat

Fremgangsmåte
1. Smelt smør og lunk melken til 37 grad-
er. Bland smør, melk, gjær, sukker og kar- 
demomme. Tilsett hvetemel og elt deigen  
godt. Sett til heving i 30-45 minutter.
2. Bland i rosiner og sukat, og ha deigen i 
former. Settes til heving. Stekes ved 200 
grader i 40-50 minutter.

Disse kakene er fine å fryse.
norsktradisjonsmat.no
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TROSOPPLÆRING

T å r n a g e n t h e l g
 

”Tårnagenter, det er vi!
Tårnagenter, det vil si:

Vi gir alt for å finne svar 
på alle spørsmålene vi har.

” Finnes det tårnagenter der ute? 

For syvende år på rad skal vi arrangere Tårnagenthelg i Gjerdrum kirke. 
Dere som går i tredje klasse må holde av

lørdag 17. mars og søndag 18. mars.
 Invitasjon kommer i posten!

Bli Tårnagent du også!

b a b y s a n g
oppstart onsdag 10. januar 2018

Kl 11 – 12 på Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5. Kurset består av 8 
samlinger og en gudstjeneste. Vi kommer til å hoppe over tirsdag i 
uke 8.  Familiegudstjenesten blir på Misjonshuset den 11. mars. 

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 måned-
er, 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 onsdagw 3. januar.

Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. 
(se kontaktinfo på siste side
i dette bladet).

                    Håper vi sees - hilsen Oddrun
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Konfirmantene går gjennom bibelhistorie

Kanin i sursøt saus
Anbefalt av Michel Zelissen

Mathjørnet

Ingredienser:
100 ml fløte
1 liter eddik
1 liter vann
4 laurbærblad
4 nellik
4 løk
10 kaninlår
smør
100 gr brun sukker
400gr eplesirup( **)

**Eplesirup lages ved å koke eplesaft - 
(gjerne hjemmelaget) - leeeeenge, slik at 
den reduseres, blir tykk og mørk. For 400gr 
eplesirup trenger man saft av ca 4 kilo epler. 
Denne sirupen må kokes i flere timer, og 
holder seg i en liten evighet. Smaker nydelig 
til ost og på brødskiva)

Slik gjør du:
Skrell løkene og skjær dem i skiver. Bland 
vann, eddik, laurbær, nellik og løk. Legg ka-
ninlårene i marinaden. La det stå i minst 12 
timer.

Kaninen:
Tørk kaninlårene. Krydre med salt og pep-
per. Stek dem brune i godt med meierismør. 
Strø brunt sukker over lårene og la sukkeret 
bli til karamel. Tøm så marinaden opp på ka-
ninlårene. Tilsett eplesirupen og la det koke 
på lav varme i 2 timer.
Hold lårene varme i ovnen imens du siler 
sausen. Den silte sausen må så kokes inn 
til ønskelig saus-tykkelse. Tilsett noen gode 
klatter med iskaldt meierismør for å få en 
jevn god saus.

Server gjerne med hjemmelaget potet-
stappe. Posemat er ikke tillat! Rødkål eller 
rosenkål passer perfekt. Ikke noe juleøl eller 
akevitt men en god rødvin! 

I gamle dager, da deres kantor var en tynn 
og blond gutt, var julefeiringen full av 
nederlandske tradisjoner. Julaften gikk vi i  
kirken. Etter gudstjenesten la vi Jesus-bar-
net i krybben og spiste lett kveldsmat, med 
glühwein. Først da startet julen. Barnet lå 
i krybben, magen var fylt, og gavene var 
åpnet.(Gavetradisjonen kom til oss først på 
90-tallet).
Selve julemiddagen inntok vi 1. juledag. 
Som oftest stod bestemor sin "Kenien in ut 
zoer" på menyen! Alle gledet seg, og det 
gjør vi fortsatt når vi spiser "Kanin i sur saus".

Prøv oppskriften som kan hjelpe deg med å 
trylle fram en nederlandsk (eller limburgsk) 
tradisjonsrett. 

MATHJØRNET
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TEKSTTROSOPPLÆRING

Bli med på noe  
foreldrene dine ikke tør!

Helgen 2. – 3. desember 2017
skal vi ha et arrangement for 6. klassinger her i Gjerdrum kirke. Overnatting!

Vi ønsker at alle 11-åringer skal få være med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag i ad-
vent. Feiringen kalles ”LysVåken”. LysVåken handler om å være lysvåkne for hverandre, for 
kirken og for Gud. Lys Våken skjer samtidig i over 500 kirker i hele landet. 

Invitasjon kommer i posten
til alle 6. klassinger i menigheten i løpet av november.

Har du ikke mottatt invitasjon men har lyst til å være med, tar du kontakt med Oddrun 
kateket på mobil 913 84 711 eller Nina på Kirkekontoret, telefon 66 10 61 21.

 

Fredagsklubben høsten 2017
Går du i 5.-7. klasse og kjeder deg litt på fredagskveldene? 

Da er dette noe for deg! 
Vi holder til på Misjonshuset, Askhøgda 5. 
Fredager i oddetallsuker tom 8. desember. 

Oppstart 5. januar i 2018. Kl 19-21.
Forming, kiosk, tro og tanke, Playstation, 

airhockey, stikkball og sosialt samvær!
Kr 100,- pr halvår, betales kontant første gang. 

Eller kr 30,- for en gang.
Ta kontakt med Oddrun på mob 91384711 

dersom du lurer på noe.
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KONSERT

G.F. Händel

Messiah
Oratorio in three parts

Mathilde Salmi Marjavara - sopran 
Mari Askvik - alt 

Nils Georg Haugland Nilsen - tenor 
Mads Wighus - bass 

Prosjektkor Gjerdrum og Heni sokn 
Orkester 

dirigent: Michel Zelissen

Gjerdrum kirke, søndag 17. desember, kl.18.00

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

eller via kirken.no/gjerdrum
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TROSOPPLÆRING

På forhånd

På siste skoledagen leste læreren litt 
ifra juleevangeliet for 1.klassingene. 
De satt storøyde og lyttet intenst. 

"Siden det ikke var plass til dem i 
herberget, måtte Josef og Maria ta 
inn i en stall og legge Jesus i krybba 
der," forklarte læreren.

"Det der var Josef sin skyld," ropte 
lille Petrine. "Han burde gått inn på 
nettet og bestilt på forhånd!"

Svensken fikk et par 
vannski til jul. Helt siden 
det har han vært på leting 

etter en sjø med utforbakke!
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Hva er problemet?

En bil blir stoppet av politiet fordi den 
kjører 18 km/t i en 80 sone. Føreren 
er en liten gammel dame på 85 år, 
ved siden av henne og i bakseta sitter 
hennes jevnaldrende 4 venninner.
– Frue, spør politimannen. Hvorfor 
kjører du så sakte i en 80 sone?.
– Ja, men kjære deg, svarer den gamle 
damen. – Se på veiskiltet, det står jo 
18 på det.
 Politimannen rister på hodet og sier 
tålmodig:
– Frue, skiltet forteller at du kjører på 
Europavei 18, ikke at fartsgrensen er 
18 km/t.
– Åaaaa sier du det, ja men det skal 
jeg huske, svarer den gamle damen.
 Politimannen titter på de andre 
damene i bilen, og synes de ser ut til å 
være litt uvel og grønne i ansiktene.
– Er det noe galt mine dine vennin-
ner? spør han. – Det ser ikke ut som 
de er helt friske.
– Neida, svarer den gamle damen. – 
Du skjønner vi har akkurat svingt av 
fylkesvei 180.

Det er SÅ kaldt ute at jeg 
promper snøkrystaller!

Mamma sa jeg skulle 
følge drømmen min - så 
jeg tror jeg går og legger 
meg igjen!!!



Liker du å lese menighetsbladet?
Menigheten har i årevis produsert og distribuert Menighetsbladet til alle hus-
stander i Gjerdrum, og det ønsker vi å fortsette å gjøre. Samtidig koster det en 
del å lage bladet og vi er avhengig av støttespillere for å kunne fortsette å lage 
menighetsblad. Vi vil derfor henstille våre lesere til å benytte giroen som er ved-
lagt på bladets midtside og gi en gave slik at vi kan fortsette å lage menighets-
blader i tiden som kommer! 
       Hilsen redaksjonen

Hold julehjertet 
åpent året rundt

(Jessica Archmint)

En riktig god jul ønskes alle våre lesere



Vesle Ala (10 uker) startet livet i en 
flyktningleir i Nord-Irak. Heldigvis har 
hun storesøster Jyan (5). Sammen med 
Kirkens Nødhjelp gir Gjerdrum og Heni 
menighet rent vann og psykososial støtte 
til familier som har overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i Kabarto, og 
mamma Nahla hadde en tøff fødsel. Men 
alt gikk bra, og nå ligger den ti uker gam-
le babyjenta og sutter fornøyd på smokken 
i trevogga si. Familien har det bra i leiren, 
men drømmer om en bedre fremtid. 
- Alt jeg ønsker for familien min er at vi skal 
slippe å være på flukt og leve i trygghet, sier 
Nahla. 

Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille Ala. 
Hun var bare to og et halvt år den august- 
dagen for tre år siden da IS kom og tok hjem-
met hennes. Den dagen da familien måtte 
flykte opp på Sinjar-fjellet og ingenting ble 
det samme igjen. 
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme hadde 
jeg lekene mine. Jeg hadde mange ting. Så 
kom IS, og vi måtte flykte, forteller Jyan. 
Da IS angrep jesidiene 3. august 2014, ble 
rundt 100.000 mennesker drevet på des-
perat flukt i eget land. Jyans familie klarte å 
flykte opp på Sinjar-fjellet. Nå er de blant de 
28.000 jesidiene som har funnet trygghet i 
flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.
Her har Kirkens Nødhjelp sikret rent vann og 
gode sanitærforhold for flyktningene siden 
2014.

Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, men  
igjen ligger jesidienes hjembyer i grus. For å 
gi jesidiene mulighet til å vende tilbake og 

bygge en ny fremtid i ruinene, trengs det en 
stor innsats fra internasjonalt samfunn. Det 
er et stort behov for vann, strøm, skoler og 
sykehus. Kirkens Nødhjelp er i gang med å 
sikre rent drikkevann i flere byer, og jobber 
også med psykososial støtte til menneskene 
som har overlevd IS´ brutale herjinger. 

La flere fylle fem! 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en stall for 
2000 år siden. Vår menighet ønsker også å 
løfte frem barna som fødes i fattigdom eller 
på flukt fra krig og katastrofe i vår verden i 
dag. De fem første leveårene er de aller mest 
sårbare i barns liv, og særlig tilgang til rent 
vann er avgjørende for at barn skal overleve. 

Sammen med Kirkens Nødhjelp bidrar vår 
menighet til at flere barn får en tryggere 
start på livet. På julegudstjenesten håper vi 
du vil gi en gave til dette arbeidet. Husk å 
ta med kontanter til kollekten eller vipps til 
2426! 

Et barn er født 
Kirkens nødhjelp

Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor sam-
men med familien sin i flyktningleiren Ka-
barto i Nord-Irak.

En riktig god jul ønskes alle våre lesere
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TEKST INVITASJONANNONSER

BLI MEDLEM 
I VÅR KUNDEKLUBB!

Som medlem i vår kundeklubb mottar du 
eksklusive tilbud på sms og e-post.  
Du vil også få invitasjoner til førsalg,  

kundekvelder og eventer. Medlemskapet  
er gratis, og du vil høre fra oss  

ca. fire ganger i måneden.

SEND SMS MED  
ROMERIK TIL 2070

Telefon 63 98 11 70  • 2040 Kløfta • Åpn.tider: 10.00-20.00 (18.00)  
Dagligvare 08.00-21.00 (09-20.00) • Vinmonopolet 10.00-18.00 (15.00)

www.romerikssenteret.no

DITT 
LOKALE
SENTER

På Kloft�~

www.raumergarden.no • e l ler  r ing 63 93 80 00 
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ANNONSER

EIDSVOLL NATURSTEIN A.S 
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL 

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

 

GFT har følgende aktiviteter å tilby:
Spinning, løpegruppe, Yoga, styrke i sal, Corebar og full apparathall fra Technogym,  
samt egen avdeling med frivekter.  Alt dette for kun kr 385,- pr. mnd   
ingen innmeldingsavgift!   Vi tilbyr også treningstimer med personlig trener.

Telefon 63 99 10 00
Brådalsgutua 10
2022 Gjerdrum
www.gft.no   bestill timer på nettet!

Vi holder til i låven på Ask, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum
Tlf. 63 99 13 15  

 Lysutsalg åpent alle ukedager 
Kl 08.00 – 15.30 

Vi støper og dekorerer våre lys for hand og vi har lys til 
alle anledninger som jubileum, dåp, konfirmasjoner 

osv.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding til 
"Dette skjer" mail  fra 

Gjerdrum og Heni menighet                                       
Meld deg på menighetens nyhetsmail! 
Da får du ukentlig oppdatering på gudstjenester og annet som skjer i menigheten. 
Klikk deg inn på kirken.no/gjerdrum/nyhet og meld deg på!
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...Intet oppdrag for lite, intet oppdrag for stort!

Gjerdrum Turbil ANS

Tlf. 63 99 23 70
e-mail: post@gjerdrum-turbil.no
www.gjerdrum-turbil.no
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TEKST

 

 

 

 

 
 

 

Vil du bli kjent med Gjerdrums blideste elektriker? 
Da bør du kontakte Genial Elektro AS! 

Vi utfører alle typer oppdrag i boliger, garasjer, landbruksbygg og næringsbygg. 
Nyinstallasjoner, oppgraderinger, utvidelser og endringer. 
Vi står for det du måtte ønske av prosjektering, rådgiving og utførelse. 

Vi etablerte oss i 2005, og har lokal tilhørighet med kontor på Ask. 
Kontakt:  Jan Thorseng på tlf. 414 23 747, eller e-post:  jan@genial-elektro.no 
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TEKSTJUL I KIRKENE

Bak fra venstre: Kjell Smedstad, Svein Arild Olstad, Harald Ask, sokneprest Jakob Furuseth
Foran fra venstre: Kari Aamodt Nilsson, Kari Synnøve Solvang Andresen, Kari Evelyn Sandgren, Berit 
Kogstad Viken og Jorunn Kjærstad Dahlstrøm.

Gullkonfirmanter 
i Gjerdrum kirke 1. okt. 2017

Juleprogram i kirkene våre
 Gjerdrum kirke 17. desember kl 18.00 
 Händels "Messias" - konsert. Billettpris: Kr 295,-  
 (se egen annonse s. 15).

 Gjerdrum kirke 23. desember kl 18.00
 ‘Vi synger julen inn’. Vi samles i Gjerdrum  
 kirke kl. 18.00. Her synger vi mange flotte  
 julesalmer, vi ber sammen og hører julens  
 glade budskap gjennom Juleevangeliet og  
 en liten - barnevennlig - andakt. 
 Jakob Furuseth, Michel Zelissen, m.fl.

 Gjerdrum kirke 24. desember kl 13.00, 
 14.30 og 16.00 
 Julegudstjenester 
 For å unngå trafikk kaos v/kirken juleaften, 
 ber vi om at alle som reiser FRA kirken etter guds- 
 tjeneste kjører via  Sandum på vei hjem. Avtal  
 gjerne å kjøre sammen med noen om du har  
 plass. Det er hyggelig med selskap.
 Tusen takk for at du tar hensyn!

 Heni kirke 25. desember kl 12.00 
 Høytidsgudstjeneste.

 Sykehjemmet 26. desember kl 11.00 
 Høytidsgudstjeneste.
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TEKST

Kommer til Kirkeforum  
på Misjonshuset, Ask

GJERDRUM OG HENI  l  23

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

DESEMBER
04.:  Bønn               kl 1900
06.: Lunsj               kl 1200
 Puls                 kl 1900

JANUAR
05.:  Juletrefest     kl 1700
10.: Lunsjtreff       kl 1200
 Puls                  kl 1900
18.: Supertorsd.   kl 1700

FEBRUAR
03.:  Form. treff       kl 1130
07.:  Medl.møte      kl 1900
14.:  Lunsjtreff         kl 1200
15.: Supertorsdag  kl 1700

MARS
7-18.: Møteuker         kl 1900
 Marit Stokken & Irene K. Alnes
15.: Supertorsdag  kl 1700
21. Årsmøte            kl 1900  Leie lokaler på Misjonshuset?  

Kirkekontoret tar på vegne av Gjerdrum Normisjon 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 

Brit Lise Steinkjellå
Torsd. 12. april kl 19.00

"Klart vi kan!"
Foredraget handler om å være modig, 

gjøre ting man synes er vanskelig. Bryte 
med "Janteloven" og stole på egne ver-
dier. Mot, selvtillit, mål og motivasjon er 
blant faktorene. Foredraget er forankret 
i forskning og psykologi men har også 

en personlig historie.

Kaffespleis, Gratis inngang, 
Alle er velkomne!

APRIL
07.:  Basar                 kl 1700
11.:  Puls                   kl 1900
14.:  Form. treff       kl 1130
18.:  Lunsjtreff         kl 1200
19.: Supertorsdag  kl 1700

Kommer til Kirkeforum  
på Misjonshuset, Ask

Biskop Tor B. Jørgensen
Torsd. 1. mars kl 19.00

Religionsmangfoldet i Norge
Skal vi møte det med 

frykt eller forventning?
Buddhisttempel på Frogner, Hijab på 

Kløfta. Før sendte vi ut Misjonærer til Af-
rika og Asia. Det var eksotisk og anerk-

jent. Nå er buddhilster og muslimer blitt 
en del av vår norske virkelighet.

Kaffespleis, Gratis inngang, 
Alle er velkomne!

PROGRAM 2016PROGRAM
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TEKSTKALENDERPROGRAM

NB: Møtene er på Nystuen. 
                         (Sykehjemmet)Program:   KIRKERINGEN

Onsdag 13. desember kl 1900,  Besøk av J. Furuseth og  M. Zelissen
Onsdag    3. januar        kl 1800,  Juletrefest på Misjonshuset  
       Besøk av J. Furuseth og  M. Zelissen
Onsdag 14. februar  kl 1900  Besøk av Anne May Hopland
Onsdag 14. mars  kl 1900  Damekvartetten fra Nannestad kommer 
Onsdag 11. april  kl 1900  Besøk av Oddrun Rognli Kogstad
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Fuglerud Begravelsesbyrå AS 
 

         Døgnvakt: 
 

 Ullensaker  63 98 30 10 

 Eidsvoll      63 96 19 20 

 Nannestad  63 99 50 76 

 

 

 

Vi kommer gjerne hjem til 

konferanse og ordner alt i 

forbindelse med dødsfall. 
 

e-post: post@fuglerud-bb.no    

www.fuglerud-bb.no 

 





 

25. januar: Randi Wiik (Røde Kors) og Hanne Espeseth (Ullensaker kommune)  
  orienterer om integreringsarbeidet med flyktninger i vår nabokommune. 
  "The Onemanband" underholder med sang og musikk. 
22. feburar: ÅRSMØTE. Underholdning ved Olav Larsen Blåseensemble 
22. mars: Nils Rømke viser bilder og forteller fra ine reiser i Asia. 
  Underholdning ved Øyvind Bakstad 
26. april: Fred Borg gir smakebiter av den rikholdige industrihistorien som finnes  
  langs Akerselva. 
  Kjell Harald Langhaug, flerårig norgesmester på trekkspill underholder. 
31. mai:  Karl Henrik Laache kåserer om sedeligheten på Romerike på 1800-tallet. 
21. juni:  Rusletur langs Akerselva. Fred Borg blir med som guide. Avsl. m/lunsj.

Program utover nyåret:

 



lll   Gjerdrum   lll

Døpte 
 
17.09.2017 
 Eva Louise Lonbakken Næss 
01.10.2017 
 Gustav Nordahl 
15.10.2017 
 Heine Knudsen Olstad 
 Vegard Bjerke Johannessen 
 Milla Viktoria Elander Myrstad 
29.10.2017 
 Emil Moen

Døde 
 
01.10.2017 
 Knut Berntsen

PROGRAM 2016
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lll      Heni           lll

Døpte

22.10.2017
 Henny Augusta Wigenstad Brandt
 Preben Kolberg-Nygaard
 Hannah Rasmussen Rønning
 Eiril Rud Karlsen

Døde

19.08.2017
 Ragnhild Bergersen
06.09.2017
 Solveig Maribo
12.09.2017
 Gerd Kristine Heni
18.09.2017
 Randi Alice Hungerholt
12.10.2017
 Sigrid Bolette Ruud

SLEKTERS GANG

Vielser

23.09.2017 
 Camilla Vestvold og 
 Per William Tandberg 
29.09.2017 
 Helle Kalage og 
 Knut Barsnes Laache 

FOTO: SONJA MIDDELHUIS
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TEKST

Det skjer i kirkene!

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

DESEMBER 2017

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

Dåp/Nattverd

7. desember Sykehjemmet andakt

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

Dåp/Nattverd

17. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Mesiah 
(se eget oppslag)

21. desember
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt - Vi synger julen inn

23. desember
Kl 18.00

Gjerdrum Vi synger julen inn med  
Jakob Furuseth og Michel Zelissen

24. desember
Kl 13.00
Kl 14.30 og
Kl 16.00

Gjerdrum Høytidsgudstjenester
Julaften
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

Dåp/Nattverd

25. desember
Kl 12.00

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

Dåp/Nattverd

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

Nattverd

KALENDERKALENDER
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KALENDER

JANUAR 2018

7. januar Heni Gudstjeneste
Hellig tre kongers dag
Prest
Takkoffer til Misjonsprosjekt Kairo

Dåp/Nattverd

14. januar Misjonshuset Gudstjeneste
2. søndag i åpenbaringstiden
Prest
Takkoffer til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

21. januar Gjerdrum Gudstjeneste
3. søndag i åpenbaringstiden
Prest
Takkoffer til Det Norske misjonssam-
band

Dåp/Nattverd

28. januar Gjerdrum Gudstjeneste
Såmannssøndag
Prest
Takkoffer til ungdomsarbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

FEBRUAR

4. februar Heni Gudstjeneste
Kristi forklarelsesdag
Prest
Takkoffer til kirkemusikk

Dåp/Nattverd

11. februar Misjonshuset Karnevalsgudstjeneste
Fastelavenssøndag
Prest
Takkoffer til trosopplæring
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

15. februar
Kl 15.30

Sykehjemmet Gudstjeneste
Torsdag etter fastelaven
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

18. februar Gjerdrum Gudstjeneste
1. søndag i fastetiden
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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TEKSTKALENDER

25. februar Gjerdrum Gudstjeneste
2. søndag i fastetiden
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

MARS

4. mars Heni Gudstjeneste
3. søndag i fastetiden
Prest
Takkoffer til Det Norske bibelselskap

Dåp/Nattverd

11. mars Misjonshuset Babysanggudstjeneste
4. søndag i fastetiden
Prest
Takkoffer til Stiftelsen Kirkens resurs-
senter
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

18. mars Gjerdrum Tårnagentgudstjeneste
Maria budskapsdag
Prest
Takkoffer til Trosopplæring

Dåp/Nattverd

25. mars Gjerdrum Gudstjeneste
Palmesøndag
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

29. mars
Kl 19.00

Misjonshuset Gudstjneste
Skjærtorsdag
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

30. mars Gjerdrum Gudstjeneste
Langfredag
Prest
Takkoffer til kirkemusikk

Nattverd

31. mars
Kl 23.00

Heni Gudstjeneste
Påskenatt
Prest
IKKE takkoffer

Nattverd
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TEKSTKALENDER

APRIL

1. april Gjerdrum Gudstjeneste
Påskedag
Prest
Takkoffer til Misjonsprosjekt
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

2. april Sykehjemmet Gudstjeneste
2. påskedag
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

8. april Misjonshuset Gudstjeneste med årsmøte
2. søndag i påsketiden
Prest
Takkoffer til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

15. april Heni Gudstjeneste
3 søndag i påsketiden
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

22. april Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i påsketiden
Prest
Takkoffer til Strømmestiftelsen
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

29. april Gjerdrum Gudstjeneste
5. søndag i påsketiden
Prest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

FOTO: KARIN S. DAHLE
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BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta 
 

  Hele døgnet 

 Gjerdrum 
 

Hele døgnet 

Ullensaker og Omegn 
 




Stig-A. Østengen 
Årfuglvegen 27, 2022 GJERDRUM                             www.ostengen.no 
Mob. 901 32 818                                                                  e-post: post@ostengen.no 
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KONTAKT

GJERDRUM KIRKEKONTOR  
OG SOKNEPREST

Åpningstid:  
Kl 10–15. (tirsdag og fredag stengt)

Gjerdrum Herredshus 2. etasje
Postboks 137, 2024 GJERDRUM

Telefon:   66 10 61 21
gjerdrum@kirken.no
www.kirken.no/gjerdrum
www.facebook.com/gjerdrumogheni

ØVRE ROMERIKE PROSTI
Prost: Bjarne Olaf Weider
Kontor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 94 40 22

Prostiprest: Svein Skarholm
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 922 28 339 

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

Barnehagestyrer: Lillian Kogstad
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . .63 99 08 61
Mailto: lk479@kirken.no

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

 
GAVEKONTO MENIGHETSBLADET 
1623.20.37486

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

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

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

Menighetsmusiker
Michel Zelissen 908 26 654 mz534@kirken.no

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

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