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ANDAKT

Se, Herren lever! 
Ivar Gjerdi, pensjonist tidl. generalsekr. og misjonsleder
Påskedag.   (Prekentekst: Johannes 20, 1-10)

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, 
mens det ennå er mørkt, kommer Maria  
Magdalena til graven. Da ser hun at steinen 
foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og 
kommer til Simon Peter og den andre disip- 
pelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: 
«De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet 
ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og 
den andre disippelen ut og kom til graven. 
De løp sammen, men den andre disippelen 
løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde 
seg fram og så linklærne ligge der, men gikk 
ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, 
og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, 
og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. 
Det lå ikke sammen med linklærne, men sam-
menrullet på et sted for seg selv. Da gikk den 
andre disippelen også inn, han som var kom-
met først til graven. Han så og trodde. Fram til 
da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at 
han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk 
så hjem. 

Det Johannes gjengir av begivenhetene  
omkring Jesu oppstandelse var preget av 
stor spenning og forvirring omkring hva 
som virkelig hadde skjedd. Johannes var 
jo selv sterkt involvert. Beskjedent presen-
terer han seg som «den ande disippelen». 
Maria Magdalena er tidlig om morgenen 
den første utenfor graven, når hun ser, 
at gravsteinen er tatt bort og graven er 
tom, løper hun hjem og varsler Peter og 
Johannes om det hun hadde sett. Og de 
løper av sted samtidig, men Johannes er  
raskest framme. Og det de ser og opplever 
gjør at de nå forstod det Skriften sier om 

at Jesus måtte stå opp fra de døde. Om  
Johannes står det at «han så og trodde». 
Jesu oppstandelse står som noe av det  
viktigste og mest sentrale i den kristne tro.  
Paulus skriver, «Men er ikke Kristus stått 
opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro 
er også tom.» 1. Kor. 15,14. Oppstandelsen 
var det avgjørende bevis for at Jesus var 
Guds Sønn. Ved at Gud reiser Jesus opp fra 
de døde viser han at han godtar forsonings- 
verket.   Jesu død gir frelse for alle som tror. 
Oppstandelsen viser også at han for alltid 
har overvunnet døden. Jesus sier det slik til  
Marta: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den 
som tror på meg, skal leve om han enn dør. 
Og hver den som lever og tror på meg, skal 
aldri i evighet dø. Tror du dette?» Joh. 11,25-
26.
Det er også i dag det avgjørende spørsmålet, 
om vi har fått se og oppleve Jesus som Frel-
ser og tror på ham. Jesus er oppstanden 
og han lever! Det er en viktig sannhet også 
denne påske. Han vil bo ved troen i våre 
hjerter. «Må Kristus ved troen bo i deres 
hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet 
i kjærlighet.» Ef. 3,17. De som var først ved 
graven er trosvitner og veivisere for oss til 
sannheten. 

«Se, Herren lever! Salig morgenstund!  
Mørkets makter bever. Trygg er troens 
grunn. Jubelropet runger; Frelseren er her! 
Pris ham, alle tunger; Kristus Herre er!»
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, 
han som i sin rike miskunn har født oss på 
ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde.»1. Peter 1,3.
God og velsignet påske!   
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TEKST

Andakt på sykehjemmet 
Av: Kirkekontoret

SYKEHJEMMET

Hver andre uke er det andakt eller musik-
kandakt på sykehjemmet på Ask. Det er 
sokneprest Jakob Furuseth og kirkemusiker 
Michel Zelissen som står for dette. De kunne 
dog ikke klart seg uten de frivillige med-
hjelperne sine på Nystuen 1. 

Hver gang stiller de samme frivillige opp. De 
gjør klart til både samling og sang. De tar 
runden i korridorene, går fra rom til rom og 
samler de beboerne som måtte ønske å del-
ta. Det blir et fint knippe med mennesker.

De har fått det så fint i den nye delen av 
sykehjemmet. Nydelige møbler, store vin-
duer, lette gardiner og hyggelige farger på 
veggene gir et lyst og hjemmekoselig inn-
trykk for meg som gjest. Så håper jeg de 
som bor på sykehjemmet er enige.

Når alle er samlet retter Michel litt på frisyren 
(han har ikke hår), og setter seg godt ned på 
pianokrakken mens Jakob blar opp i sang-
boka. Han har allerede bestemt seg for hvil-
ken sang han ønsker å åpne med, og Michel 
klimprer i vei på pianoet. Jakob synger og 
de fremmøtte henger seg på etterhvert. 

Jakob holder deretter en liten andakt over 
prekenteksten som gjelder for kommende 
søndag før de avslutter med to/tre sanger 
fra sangboka. Stemningen er så god at de 
følger opp med en ønskekonsert i form av 
allsang. Ønskene er mange og det er riktig 
så koselig å se at alle hygger seg, både de 
som bor på sykehjemmet, pleierne og de 
frivillige. 

Andaktene er åpne for alle som måtte øn-
ske å delta og de står annonsert i Gjerdrum 
kirkes egen kalender. De holdes som sagt 
til  på Nystuen 1 og starter kl 15.30 hver 2. 
torsdag.

Tusen takk til frivillige som stiller opp. 
Tusen takk til pleiere som bistår og gjør i 
stand. 
Tusen takk til dere beboere som beriker vår 
hverdag. Det varmer hjertet å se at dere er 
engasjert.                                      Vi sees igjen!
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TEKSTFRA KIRKEVERGEN

Gravplassene i Gjerdrum 
Drenering og beplantning                 

I vinter har det vært anleggsarbeider på 
Heni gravplass. Nordsiden av gravplassen 
har fått ny drenering. 

Det har lenge vært store problemer med 
overvann på gravplassen, og det har vært 
nødvendig å gjøre tiltak for å lede bort van-
net. 

På grunn av gravingen måtte vi også fjerne 
flere trær. Disse var også i en slik forfatning 
av det kunne innebære en risiko for at store 
greiner kunne falle av. Det var også flere 
som hadde graver i nærheten av trærne, 
som var plaget av mye nedfall. 

Vi håper på forståelse for nødvendigheten 
av dette arbeidet, og at ingen har hatt unø-
dige negative opplevelser.

Soknet har nå startet en prosess der det  
arbeides med en ny og enhetlig plan for  
beplantning på Gjerdrum og Heni gravplass. 

Det «nye» feltet på nordsiden av Gjerdrum 
kirke, hadde i sin tid en plan for beplant-
ning som aldri har blitt gjennomført. Etter 
etablering av minnelund i 2015 har behovet 
blitt enda større. Planarbeidet er enda ikke 
ferdig, men i utkastet er det tenkt at stiene 
skal forbedres og utvides og det skal bep-
lantes med hekk, trær og busker på egnede 
steder. 

På Heni gravplass vil det også beplant-
es trær og vekster på egnede steder. Den  
endelige planen vil foreligge en gang i løpet 
av våren/ sommeren 2017. 
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TEKSTPÅSKE

Å spise en fortelling 
Sokneprest Jakob Furuseth

Kristen påske har røtter i jødisk påske-
feiring. Skjærtorsdag feirer Gjerdrum 
og Heni menighet påskemåltid etter 
jødisk-kristen tradisjon. 

Måltidet er ikke et vanlig måltid. Det er en 
fortelling, hvor hver enkelt rett i måltidet il-
lustrerer sin del av fortellingen; fortellingen 
om hvordan Gud griper inn i historien og 
frelser.

“Det blir egentlig ganske sterkt!” sier Svein 
Elgvin om måltidsfeiringen og fortellingen. 
Han er prest i Holter og Bjørke i Nannestad, 
men har vokst opp i Israel, og var selv vant 
til å feire påskemåltid sammen med familien 
hvert år når han bodde der. Når det i år skal 
feires påskemåltid også i Gjerdrum på skjær-
torsdag, så har Elgvin vært med å gi råd, og 
han har delt sine erfaringer med naboene i 
Gjerdrum.

Måltidet består av blant annet lammeknoke, 
usyret brød, persille og saltvann, bitre urter, 
mursteinsdeig, egg, og vin eller druejuice, 
og underveis i måltidet knyttes fortellingen 
om israelsfolket sammen med maten som 
spises. 

“Opprinnelsen til måltidet er jødisk, men når 
man også fletter inn fortellingen om Jesus, 
så blir det ganske sterkt”, forteller Elgvin. 

Påskemåltidet er i utgangspunktet en jødisk 
familiefeiring som skjer i hjemmene, hvor 
barna har en naturlig plass og rolle. Når 

Gjerdrum og Heni menighet inviterer til 
feiring på Misjonshuset blir det derfor viktig 
at hver familie har mulighet til å sitte sam-
men rundt bordene, og at barna føler seg 
velkommen.

Underveis i måltidet synges blant annet 
sangen ‘Mah nishtanah’ av de minste barna. 
Sangen inneholder 4 spørsmål om hvorfor 
maten og skikkene denne kvelden er anner-
ledes. Hvorfor spiser vi usyret brød og bitre 
urter? Hvorfor dypper vi maten, og hvorfor 
lener vi oss til siden når vi spiser?

Når de som er samlet til måltid dypper 
persillen i saltvann og spiser, så skjer det til 
minne om tårene hos Israelsfolket som var 
slaver i Egypt, og om befrielsen gjennom 
Sivhavet, men også om Jesu lidelse i påsken 
og om hvordan han gjennom dåpen fører 
oss frelst til sitt land. Samtidig skal de som 
spiser persillen lene seg litt til siden for å 
minne hverandre om at “vi som tidligere var 
slaver, vi er nå frie og kan unne oss luksusen 
å lene oss til siden akkurat som kongelige 
og adelige som ligger til bords”. 

Det usyrede brødet spises i tre omganger. 
Brødet skal minne om fattigmannskosten, 
trengslenes brød, som Israelsfolket spiste 
i Egypt, og som Jesus spiste før han skulle 
lide og dø. Jesus sa også: “Jeg er livets brød”. 
Et av brødene i måltidet brytes og gjemmes 
under et klede. Jesu fysiske liv ble brutt, og 
hans legeme ble lagt i et linklede i graven - 
for vår skyld.
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TEKSTPÅSKE

Lammeknoken minner om påskelammet 
som ble slaktet i Egypt. Lammets blod ble 
smurt på dørstolpene, og på grunn av blo-
det gikk Den Hellige forbi israelittenes hus 
når døden rammet egypterne. Påske betyr 
jo ‘passere’, fra hebraisk ‘pesach’. Samtidig 
minner lammeknoken om at Jesus er det 
evige påskelam sendt av Gud, og Johannes 
døperen sa om Ham: “Se, der er Guds lam, 
som bærer verdens synd”. 

De bitre urtene, Maror, minner om hvordan 
egypterne forbitret israelittenes liv med 
slaveri og hardt arbeid. De minner også om 
den bitre fortvilelsen Jesus led ved sin død 
på korset – for vår skyld. 

Mursteinsdeigen, som er laget av eple, kanel 
og mandler, skal minne om det tunge tegl-
steinsarbeidet som slavene i Egypt utførte.

Egget symboliserer høytidsofringen i 
tempelet, men også fødsel, nytt liv og ny 
start. Israelsfolket ble født på ny gjennom 
frigjøringen fra Egypt. Vi blir født på ny i 
dåpen, til et liv med Kristus.

Underveis i måltidet utbringes det skål fire 
ganger. Da løftes Livets beger, Frelsens be-
ger, Velsignelsens beger og Håpets beger, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 og samtidig feires det nattverd, inspirert av 

det måltidet som Jesus og disiplene feiret i 
påsken.

Svein Elgvin - Prest i Holter og Bjørke
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TEKSTPÅSKEFEIRING

Persille og saltvann: 
Persille – en liten dusk per person  
(Bladpersille anbefales) 
Saltvann (Sterkt) 
Vannet kokes opp, saltet blandes i og det 
hele avkjøles. 
Persillen legges ved siden av vannskålen. 

Bitre urter: (til 10 personer) 
1 tube revet pepperrot 
4 små reddiker 
4 cm. rettish (japansk nepe – fås kjøpt i 
innvandrerbutikk) 
Et par skiver syltet rødbete 
Alt finhakkes og blandes. Gjerne i foodpro-
sessor. 
Evt alternativ: Bitre urter: 
(Et par strimler per person) 
Skjær pepperrot (evt. rettish) i tynne strim-
ler, ca.7 cm lange. 

«Mursteinsdeig»: (til 20 personer) 
2 store epler 
250 gr. hasselnøtter/valnøtter/mandler 
1 spiseskje kanel 
Raspes, hakkes og blandes sammen. 
Smakes til med vin/druesaft. 
NB! Husk på å opplyse at det er nøtter/
mandler i for evt. allergikere. 

Matza – Usyret brød: (ca. ½ leiv per per-
son) 
Fåes kjøpt i jødiske matbutikker rundt pe-
sach. Kan også bestilles fra Den Norske 
Israelsmisjon – www.israelsmisjonen.no – 
På hver stasjon skal det være tre leiver med 
usyret brød i en stabel atskilt med et klede 
eller en serviett mellom leivene. 

Lammeknoke: 
En lammeknoke, fåes hos slakter eller i 
kjøttdisken. Dette er en symbolrett som 
ikke skal spises. En kan enten steke lamme-
knoken, eller bare bruke et bein uten kjøtt. 
(Beinet kan brukes år etter år...)

Oppskrifter og tips til  
pådekkingen 
Hentet fra Israelmisjonen
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PÅSKEFEIRING

Noen tips til borddekkingen: 

Hvis du har et sederfat (et spesielt fat som brukestil påskemåltidet) legges symbolrettene 
på dette. Ellers danderes symbolretten i små skåler og fordeles på bordet/bordene. 
Hvis en er over 10 personer bør en av praktiske årsaker foreberede flere «stasjoner» med 
symbolrettene. 6-8 personer per stasjon er passelig. Zroah – Lammeknoken trengs bare 
ved «stasjonen» der lederen sitter. 
Vinen/druejuicen serveres gjerne i stettglass. Husk også å ha et annet glass i tillegg til vann 
eller annen drikke. Husk å ha en karaffel/mugge til hver «stasjon». 

Improvisering og lokal tilpasning: 
Ikke alle ingrediensene til symbolrettene er like lette å få tak i. Som en hovedregel kan det 
svare seg å begynne forberedelsene i god tid. Ellers kan det hende at en må improvisere.  
I oppskriftene er det nevnt noen alternativer.
 
Her er noen andre snarveier: 
- Lammeknoken kan erstattes av et kyllingbein. 
- Rettish og pepperrot kan erstattes av kålrabi eller selleri. 
- Norsk kaptein kjeks eller flatbrød er også et godt substitutt til usyret brød. 
- Bitre urter #1 & #2 kan godt mildnes en del i smaken. 
   Særlig der påskemåltidet skal feires med barn. Vær spesielt forsiktig med pepperroten;) 

Tidsberegning: 
Symbolrettene forberedes i god tid og står på bordet når påskemåltidet begynner. 
Tidspunkt for servering av hovedrett og dessert må times. Normalt kommer middagen 
rundt 40 minutter ut i programmet. Følg med i programmet.

Druejuice/saft: 
Bruk druejuice eller druesaft, evt mozell. 
Til voksne anbefaler vi alkoholfri vin. 
I påskemåltidet skal det drikkes fire beger. 
Disse skal ikke være fulle, men inneholde 
litt over en god munnfull.
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Orgel  for alle
I 2013 fikk Gjerdrum kirke et nytt orgel. 
Mange timer med engasjement hos frivillige i 
menigheten bidro til at et millionbeløp kom på plass. 
Noe som var nødvendig for å kunne kjøpe dette  
instrumentet.

Mozart kalte orgelet ‘Dronningen av instrumenter’ 
og César Franck sa: Mon orgue? C’est mon orchestre! 
- Mitt orgel? Det er mitt orkester! Begge utsagn un-
derstreker i høy grad hvordan klassiske komponister  
ser på orgelet som instrument.

Kanskje du har lyst til å lære deg å spille på vår 
dronning? Kanskje har du en gammel drøm om å 
få prøve instrumentet? Har dine barn etter et skole-
besøk eller et trosopplæringstiltak fortalt med glimt 
i øyet om at de fikk spille på orgelet? Kanskje noen 
i ditt dåpsfølge har blitt bergtatt av orgeltonene og 
har ønsket seg å spille orgel.

Vel, her er sjansen!
Vi ønsker at orgelet skal være tilgjengelig for alle! 
Ta kontakt med vår egen kirkemusiker Michel på 
mail: mz534@kirken.no hvis du ønsker å lære å spille 
orgel. Alle muligheter er åpne. Eneste forutsetning er 
at du leser litt noter og har spillt minst 1 år på piano.

ORGELTIMER

Bildet er fra Händels Messias i 
Gjerdrum krk. desember 2014
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Händels Messias i Gjerdrum
Bli med i prosjektkoret

For 3 år siden fylte vi Gjerdrum kirke helt til randen med vakker musikk og mange men- 
nesker da vi fremførte G. F. Händels ‘Messias’. I år er det i år 275 år siden dette verket hadde 
sin premiere i Dublin.

Du inviteres med dette til å være med i prosjektkoret som skal framføre Messias 
i Gjerdrum kirke den 17. desember 2017.

Koret skal bestå av maks. 30 sangere og minst 5 sangere på hver stemmegruppe. 

For å være med i prosjektet må du oppfylle minst 2 av de tre påfølgende ‘krav:
(1) Du må ha solid korerfaring, (2) Du må ha sunget verket før, (3) Du må ha lyst og anled-
ning til å øve hjemme på egenhånd (med piano/app/youtube eller annen dataløsning.)

Dersom du oppfyller alle krav er det bare en fordel. Vi stiller disse kravene for å holde an-
tallet øvelser nede på et minimum. Av erfaring vet vi at det kan være utfordrende å rekrut-
tere menn til slike prosjekter, derfor vil jeg oppfordre dere allerede nå til å tenke gjennom 
eventuelle tenorer eller basser som kan ha lyst til å være med på prosjektet.

Deltakeravgift er på kr 500,-. Det er en fordel om du har/ordner notene selv (vi bruker 
‘Bärenreiter’ utgave) men vi har en del eksemplarer som kan lånes.

Øvelsene holdes i Kirkestua ved Gjerdrum kirke og øvelsestidspunktene er:

I 2014 opplevde vi at 1 konsert var for lite. Derfor holder vi muligheten åpen for to kon-
serter denne gangen. Om de begge skal være i Gjerdrum kirke eller om en av konsertene 
skal være et annet sted er på ingen måte avgjort. Her kan dere gjerne komme med innspill. 
Definitive konsertdatoer er på plass før sommerferien.

Vi håper at du (og sangere rundt deg) vil være med i prosjektkoret og at du på den måten 
bidrar til at ‘Messias i Gjerdrum’, også i 2017, blir til en suksess.

Påmelding innen 17. april via e-post til Michel Zelissen på mz534@kirken.no.

Mer info finner du på facebook.com/messiasigjerdrum2017 eller ved å sende en epost til Michel.

17. juni       (09.30-14.00)
01. juli       (14.00-18.00)
09. sept.    (09.30-14.00)
21. okt.      (09.30-14.00)

18. nov.      (09.30-14.00) 
25. nov.     (10.00-13.00)
02. des.      (09.30-14.00)

NB: Øvelser i Gjerdrum kirke:
15. des.        (18.00-21.00)
16. des.        (hele dagen)
17. des.        (fra kl 15.00)

PROSJEKTKOR
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GRAVSTELL

Velkommen til Åpen kirke  
og stein/plantedag med vaffel!

Planting på gravplassene
Våren nærmer seg og det gjør også plantesessongen på 
gravplassene Gjerdrum og Heni, hvor vi har påtatt oss 
gravstell for mer enn 70 graver tilsammen.

Staben ved Gjerdrum og Heni sokn 
holder av tirsdag 30. mai til beplanting av disse. 

Vi gleder oss til å komme ut fra kontoret og bli skitne på 
både hender og knær. Forhåpentligvis vil det bli til glede 
for deg som ferdes på gravplassene i sommer.

Har du spørsmål eller ønsker du en slik stell-avtale er 
du velkommen til å ta kontakt. Se kontaktinformasjon  
bakerst i bladet.

Hold av fredag 12 mai kl 17 - 19.
Vi har åpen kirke
Gjerdrum kirke

- Amundrød steinindustri svarer på  
   spørsmål rundt rengjøring, vedlike 
    hold og oppretting av gravminner.

- Mimmis blomster fra Ask kommer  
   med henger full av blomster og ut 
    styr for salg.

- Kirken stiller med kaffe og vafler i  
   Kirkestua.
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Amundrød steinindustri 
Tips til vask og vedlikehold av gravminner

På vegne av våre lesere har Menighetsbladet vært i kontakt med Amundrød Stein-   
industri. Vi spurte hvordan man selv kan vedlikeholde og rengjøre gravminner på 
kirkegården. Vi har fått svar og deler det gladelig med dere.

Dennis Stanger, daglig leder hos  hos Amundørd steinindustri AS sier som følger:
- Man bør vaske steinen to ganger i året (vår og høst). Det er et ledd i vedlikeholdet. Det er 
  stor forskjell på om steinen står under store trær eller ikke. Hvor trafikkert veien er som 
  går forbi kirkegården har også stor innvirkning. 
- Etter vask må man skylle steinen godt. 
- Skyll også steinen for hver gang du har vannet blomstene.

FLAMMET GROV STEIN: Bruk en grov børste/pad og rent vann. 
Når det gjelder hogde kanter og grove baksider kan man bruke stålbørste og skylle med 
masse vann. Da vil det gå av noen småstein - så det er viktig å være forsiktig ut mot kan-
tene...
HELPOLERTE FLATER: Her anbefales det å bruke rent vann og stålull av det myke slaget. 
Det vil ikke lage riper i steinen, men fjerne all møkk og mose. (Dette gjelder KUN monu- 
menter i gneis og granitt). Vikitg å skylle godt med rikelig med vann 

OBS OBS OBS: IKKE vask med stålull eller børste på bronse eller inne i sandblåste bok-
staver. Her må det KUN brukes svamp eller pensel og vann.

Har forfallet gått for langt vil det være vanskelig å reversere denne naturlige patinaen på 
kirkegården. Da kan vi hjelpe dere sier Stanger, vi kan ta med steinen til full oppussing på 
vårt verksted.

VI takker for flotte tips og gleder oss til at Amundrød blir med oss på vår Åpen kirke og 
plantedag den 12. mai fra kl 1700 - 1900. (Se annonse øverst på side 12)

TIPS OG RÅD



Barnesider
De var en gang to barn som hadde vært 
og plukket kongler. De gikk inn i kirken 
og ned i kjelleren for å fordele dem. På 
veien ned trappa mistet de to kongler. 
De bestemte seg for å telle de to senere, 
og gikk videre ned i kjelleren. Da kom 
presten og hjelperen og skulle låse for 
dagen, og hørte noen i kjelleren som 
telte.
"Det må være Gud og Djevelen som for-
deler mennesker til paradis og helvete!" 
Nede fra kjelleren hørtes det:
". . . En til meg, en til deg, og så mangler      
       vi bare de to i trapa!"

Det var en gang en mann som gikk i 
kirken og plutselig måtte på do. Da 
spurte presten:
 "Hvor skal du?"
"Jeg skal på do."
 "Gud være med deg."
"Nei, takk jeg går alene."

 
En millionærsønn 

hadde sin første skoledag 
i første klasse og så forbauset 

utover klasserommet:
"Skal vi sitte på trebenker?"

"Ja", sa læreren.
"Og dette kalles første klasse?"

           Mellom fire og fem

- Vet du hvorfor man ikke kan gå gjennom jungelen 
mellom klokken fire og fem på natta?
- Fordi elefanter øver på å hoppe i fallskjerm.
- Vet du hvorfor Beveren har flat hale?
- Fordi den gikk gjennom jungelen mellom fire og 
fem på natta.



Hunder og katter:
Hva er forskjellen på hunder og katter?
- Hunder tenker:
"Mennesker er snille, gir meg mat og tar 
vare på meg, så de må være guder."
- Katter tenker:
"Mennesker er snille, gir meg mat og tar 
vare på meg, så jeg må være Gud".

    O L  R   B
 K A R D E M O M M E
  B O D  E S R A 
  C M  U T   R E
 Å  A  F E R D I G
 L A N G F R E D A G
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100
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Løsning side 29 

Barnekryss

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

Svar

VARM
DRIKK

RETNING

PLAGG
TIL BRUK
I NEDBØR

GRISE-
SNUTE

SNAKKE
MED GUD

BALL-
SPORT

5 + 5

MODERNE

FRYSNING

RETNING
LEVER BARNET

TIL MARIA
OG JOSEF

SVARORD I ORDEN

ODDEN

SANG-
GRUPPE

VERTS-
HUS

TRE-
SORT

HYL

PUSTE UT
TUNGT

ROT-
FRUKT

FORÆRE
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FASTEAKSJON 2017

Ja vi elsker dette vannet 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
– Vannet smaker mye bedre, og 
klærne er mye renere enn før, sier 
Richard Wilson, før han tar en ny slurk 
av vannet fra landsbyens nye brønn. 
Nå er livet enklere, friskere og mor-
sommere for Wilson.
Før kunne Wilson bruke mange timer 
på å hente vann til familien. Køen ved 
brønnen kunne være lang, og for hvert 
minutt med venting, ble det ett minutt 
mindre med fotballspilling sammen 
med vennene. For en 13 år gammel gutt 
er det hardt å akseptere.
Men vann må familien til Wilson ha, og 
å skaffe vann er hans ansvar. Og det er 
et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire 
kanner med vann skal fraktes fra brøn-
nen og hjem, og når kannene er fulle 
er vekten på 80 kilo. Det er god trim 
for en 13-åring, kanskje litt for mye av 

det gode, tenker mange. Men vann må  
familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig 
har skjedd endringer i landsbyen Ikon-
da, der Wilson bor. I landsbyen har flere 
brønnbyggere fått opplæring, og en ny 
brønn er på plass. Den har gjort køen 
ved brønnen kortere og vannet renere. 
Sykdommer som diaré og urinveis- 
infeksjon er det også mye mindre av.
– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og 
jeg hadde mye vondt i magen. Men 
nå er det mye bedre. I framtiden håper 
jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, 
og at folk sin helse også blir bedre, sier  
Wilson, som nå også har bedre tid og 
helse til å spille fotball – slik 13 år gamle 
gutter skal gjøre.
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp 
gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har 
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FASTEAKSJON 2017

altså menigheter over hele landet bidratt 
til at millioner av mennesker har fått den 
hjelpen de har rett på. Rent vann og til-
gang på mat er en rett alle mennesker 
har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt 
nok takk til de som har støttet aksjonen 
trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske kirker 
verden over markerer at det er 500 år 
siden Martin Luther hang opp tesene 
i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps faste- 
aksjon står sentralt i den norske 500 
års-markeringen, og målet er å vise  
diakoni i praksis ved å gå med bøsser 
den 2-4. april.
- Vi kan ikke alle bare reise til  
Wittenberg for å feire. Vi må sette oss 

ned og se på alt vi har oppnådd disse 500 
årene. Vi kan ikke bare be om penger, og 
si halleluja og amen. Vi må se på hva vi 
kan gjøre for samfunnet vårt, sier Em-
manuel Makala som er biskop i den  
lutherske kirken i området der Wilson 
bor.
Fasteaksjonen er den stødige pålen i 
Kirkens Nødhjelps daglige abeid. For å 
klare å hjelpe flest mulig også de neste 
50 årene trenger Kirkens Nødhjelp 
drahjelp fra våre trofaste bidragsytere.  

Du kan bidra til at fasteaksjonen blir 
en suksess i Gjerdrum og Heni sokn, 
enten ved  å stille som bøssebærer, 
eller ved å gi penger i bøssa.

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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Bli med 

Til høsTen  

da Vel!  
 

 

 

 

 

 

 

 

FredagskluBBen 2017 
Går du i 5.-7. kl er Fredagsklubben noe for deg. 
Siste gang denne våren er 31.mars.  

Klubben har pause fom april og tom august.    
Så gled deg til høsten!  

Vi holder til på Misjonshuset, Askhøgda 5.                             
Annenhver fredag (i oddetallsuker) Fra 1. 
september til 8. desember, kl 19-21.  

Forming, kiosk, tro og tanke, Playstation, air-
hockey, stikkball og sosialt samvær! 

Kr 100,- pr halvår, betales kontant første gang.  

Ta kontakt med Oddrun på mob 91384711 
dersom du lurer på noe. 

INVITASJONINVITASJON

DEN NORSKE KIRKE
Gjerdrum og Heni

Kjære foresatte!

Inviter flere!
Inviter gjerne fadderne eller andre med til 1. klasses-gudstjenesten, gudstjenesten er for alle.

Spesielle behov
Har barnet ditt spesielle behov som vi skulle vite om, så ring gjerne Oddrun kateket på mob
91384711.

Hvem får denne invitasjonen?
Denne invitasjonen sendes til alle 5/6-åringer som er medlemmer eller tilhørende av Den norske
kirke og som tilhører Gjerdrum og Heni menighet.
(Barnet ditt er tilhørende, hvis minst en av foresatte er medlem av Den norske kirke.) Har du
spørsmål om dette, så ber vi deg om å ta kontakt.

Påmeldingsfrist er tirsdag 6. juni.

Kontakt
Oddrun kateket, Gjerdrum kirkekontor, Herredshuset, ok982@kirken.no

Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å se dere!

Kjære deg!

Vi vil feire at du snart begynner på skolen. 
Derfor vil Gjerdrum og Heni menighet invitere deg til en 1. klasses søndag.

Vi feirer gudstjeneste sammen, spiser litt i kirkestua og går på skattejakt etterpå. 
Vi snakker om å begynne på skolen og om å være venner.

Vi møtes til gudstjeneste søndag 11 juni kl 1100 i Gjerdrum kirke.

Vi vil gjerne ha påmelding slik at vi vet hvor mange som blir med på skattejakten og 
hvor mange overraskelser vi skal ordne. 

Påmeldingsfrist 6. juni til ok982@kirken.no

Du kan invitere fadderne dine eller andre som du vil ha med på gudstjenesten.

Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å se dere!

Hilsen Oddrun kateket og Jakob prest

INVITASJON
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Vi åpner igjen i mai
Følg oss på Facebook eller internett www.bjorkely.com

Vi selger egenproduserte sommerblomster direkte fra veksthusene på gården
       Vi holder åpent i mai og det meste av juni.
      Åpningstidene er:  12 - 19 på hverdager 
      10 - 16 på lørdager og 
    12 - 16 på søn- og helligdager

 Følg gjerne med på vår facebookside                        .            
den fi nnes lett via vår nettside www.bjorkelygartneri.no

Vi ønsker gamle og nye kunder hjertelig velkommen til Bjørkely 
for en hyggelig blomsterhandel

Myragutua 39
2022 GJERDRUM

Tlf. 63 99 22 83
Mob. 928 97 593 (Anne)

 

 Babysang - Oppstart onsd. 19. april. 2017

Kl 10 – 12 på Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5. Kurset består av 
8 onsdager og en gudstjeneste. Vi kommer til å hoppe over ons-
dag 17. mai.  Familiegudstjenesten blir på Misjonshuset søndag 
den 18. juni kl 1100. 

På babysang blir barna aktivisert gjennom sang, musikk og be- 
vegelser. 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 tirsdag  
    18. april: Mailadr: ok982@kirken.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 

 

 





 

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.. 
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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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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 



PROGRAM 2016

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

Program: 
KIRKERINGEN
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Program: GJERDRUM NORMISJON 2017

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. 

Leie lokaler på Misjonshuset?
Kontakt Kirkekontoret på mail:  
gjerdrum@kirken.no
Telefon:  66 10 61 21

Onsdag 19. april kl 1900
Andakt og sang av Sverre Kragseth
Utlodning og bevertning.

Onsdag 10. mai kl 1900
Andakt av sokneprest Steinar Ørum
Utlodning og bevertning.

Onsdag 14. juni kl 1900
Andakt og sang av Jakob Furuseth
Utlodning og bevertning.

Bønnesamlinger hver første mandag i måneden kl 1900 - 1945.

 

MARS
01.: Lunsj kl 1200
04.:  Basar kl 1700
06.: Bønn kl 1900
08-12.: Møteuke:
 Marit Stokken & 
 Irene K. Alnes
15.: Årsmøte kl 1900
24.: Damenes aften kl 1900
25.: Form.treff kl 1130

APRIL
01.: Konsert kl 1800 i
 Gjerdrum krk. med
 Edgar Paulsen
02.: Søndagsmøte kl 1900
 m/Marthe Paulsen
03.: Bønn kl 1900
05.: Lunsj kl 1200
22.: Regionens årsmøte
 i Gjerdrum
26.: Puls kl 1900 m/Hans
 Thore Løvås

MAI
03.: Lunsj kl 1200
06.: Loppemarked 12-16
08.: Bønn kl 1900
20.:  Form.treff kl 1130
31.: Puls kl 1900 m/
 Elin Marie Østbø

JUNI
07.: Lunsj kl 1200
12.: Bønn kl 1900
14.: Puls kl 1900 m/Leif  
 Gordon Kvelland

Kommer til Kirkeforum  
i Kirkestua v/Gjerdrum krk.

Kristin Saxegaard
Torsdag 30.mars 2017

Hun snakker om bibelsyn og utfordringen 
ved å lese historiske og hellige tekster. 

Musikalsk innslag her også.

Gratis inngang
Kaffespleis

Alle er velkomne



24    MENIGHETSBLAD

TEKST

lll Heni     lll

lll Gjerdrum lll

Døpte 
15.11.2016 
 Johan Lilleengen 
 Kristian Lilleengen 
18.11.2016 
 Hanna Stokstad Nygård 
22.11.2016 
 Tiril Cassandra Wiik 
15.01.2017 i Skafså kirke 
 Johannes Seltveit Grenaker 
04.02.2017 
 Torger Holtet 
 Petter Holtet 
26.02.2017 
 Henrik Due Solbakken 
26.02.2017 i Nidarosdomen 
 Lars Marius Gulbrandsen

Vielse 
29.12.2016
 Lorraine Jane Williams og
 Øyvind Andersen

Døde 
16.10.2016 
 Odd Tharaldsen 
09.11.2016 
 Karen Mathilde Huser 
13.11.2016 
 Jan Terje Bråthen 
15.11.2016 
 Knut Martin Sørum 
18.11.2016 
 Ruth Hauge 
26.11.2016 
 Jon Arne Jakobsen 
29.11.2016 
 Målfrid Thori 
29.11.2016 (Stalsberghagen) 
 Reidun Unni Mathisen 
03.12.2016 
 Ella Tharaldsen 
08.12.2016 
 Jan Gothard Fjeldvang 
25.12.2016 
 Arvid Smedstad 
29.01.2017 
 Aase Heitmann

Vielse 
04.02.2017
 Marie Sørensen og
 Ragnar Gyldmar Holtet

Døpte
22.01.2017
 Vilmer Gulbrandsen 

Døde
28.10.2016
 Gunvor Johansen
06.11.2016
 Ole Kristian Ødemark
04.12.2016
Jorunn Hansine Bekkesletten
27.12.2016
 Håvard Huser

04.01.2017
Hans-Petter Hansen
13.01.2017
Jens Heni
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TEKSTSLEKTERS GANG

lll Konfirmanter   lll

Gjerdrum kirke
Lørdag 27. mai 2017

Silje Marie Lauritzen
Eirin Ruud Tangen
Kasper Kristian Kaasalainen
Mina Fossum Waltoft
Patrick Bergum Grimstad
Yoana Aminda Wertebach

Høstkonfirmantene listes i neste
Menighetsblad som deles ut ca.
uke 25-2017.

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

2. april Misjonshuset Gudstjeneste m/ÅRSMØTE
4. søndag i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

9. april Heni Gudstjeneste
Palmesøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

13. april
Kl 19.00

Misjonshuset Gudstjeneste med påskemåltid
Skjærtorsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

14. april Gjerdrum Gudstjeneste
Langfredag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til kirkemusikk

Dåp/Nattverd 

15. april
Kl 23.00

Heni Gudstjeneste
Påskenatt
Prest: Jakob Furuseth
IKKE takkoffer

Dåp/Nattverd

16. april Gjerdrum Gudstjeneste
1. påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt i Kairo

Dåp/Nattverd



17. april Sykehjemmet Gudstjeneste
2. påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

23. april Heni Gudstjeneste
2. søndag i påsketiden
Prest: Per Kristian Bandlien
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

27. april
Kl 15.30 

Sykehjemmet Andakt

30. april Gjerdrum Gudstjeneste
3. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

MAI

7. mai Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

11. mai
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt

14. mai Misjonshuset Samtalegudstjeneste
5. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen
Kirkelunsj

Dåp/Nattverd

17. mai Ungdoms- 
skolen

Gudstjeneste
Nasjonaldagen
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Redd barna

21. mai Heni Gudstjeneste
6. søndag i påsketiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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27. mai Gjerdrum Konfirmasjonsgudstjeneste
Lørdag før pinse

Dåp/Nattverd

28. mai Gjerdrum Gudstjeneste
Søndag før pinse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

JUNI

4. juni Heni Gudstjeneste
Pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt

Dåp/Nattverd

5. juni Sykehjemmet Gudstjeneste
2. pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til ungdomsarbeid

Nattverd

8. juni
Kl 15.30

Sykehjemmet Andakt 

11. juni Gjerdrum Skolestartsgudstjeneste
Treenighetssøndag
Prest: Vikar
Takkoffer til Stiftelsen kirkens 
familievern

Dåp/Nattverd

11. juni
Kl 18.00

Gjerdrum Salmekveld
Kirkemusiker: Michel Zelissen

18. juni Misjonshuset Babysanggudstjeneste 
m/Musikk caféen
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Musikk-

Dåp/Nattverd

25. juni Heni Gudstjeneste
3. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Sjømannsmisjonen

 

Dåp/Nattverd
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KALENDER

KALENDER

JULI

2. juli Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Normisjon region øst

Dåp/Nattverd

9. juli Heni Gudstjeneste
5. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar 
Takkoffer til Kirkens bymisjon

Dåp/Nattverd

16. juli Gjerdrum Gudstjeneste
6. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

23. juli Sykehjemmet Gudstjeneste
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

30. juli Heni Gudstjeneste
8. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoffer til Institutt for sjelesorg

Dåp/Nattverd
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BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta 
 

  Hele døgnet 

 Gjerdrum 
 

Hele døgnet 

Ullensaker og Omegn 
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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 

Lufthavnprest: Per Kristian Bandlien
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 994 18 190

ASKHØGDA BARNEHAGE
Gjerdrum og Heni menighet
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:
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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