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PÅ KONFIRMASJONSLEIR
13 personer stuet inn i telefonboksen på Vippetangen! 
(På midten av 80-tallet)

Intervju med Sander
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Tro ingen som sier at det gode livet 
kommer senere. Livet kommer ikke... 
Livet er... Hold om og hold av, og ha 

det litt bra hvre eneste dag.

Gud, gi meg villighet til å godta de 
ting jeg ikke kan endre, mot til å 

endre de ting jeg kan og visdom til å 
velge rett.
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BETRAKTNING

Å være barn - i guds armer  
Av: Jakob Furuseth

For noen få år siden oppdaget jeg en ny 
sang av gruppen Casting Crowns. Sangen 
‘Just be held’ handler om å hvile i Guds 
armer. Når ting er vanskelig - I stedet for 
å være sterk, og måtte prestere og fikse 
alt, så kan vi få være hos Gud, og bare bli 
holdt rundt. Vi er ikke alene. Verden går 
ikke i stykker, men ting faller tvertimot 
på plass, der i hans armer. For det er Han 
som er Gud, og vi skal få være barn. 

Søk opp sangen på YouTube eller Spotify, og 
kjenn på nåde-ordene - Just be held.

Hold it all together
Everybody needs you strong

But life hits you out of nowhere
And barely leaves you holding on
And when you're tired of fighting

Chained by your control
There's freedom in surrender

Lay it down and let it go

So when you're on your knees and answers 
seem so far away

You're not alone, stop holding on and just 
be held

Your world's not falling apart, it's falling 
into place

I'm on the throne, stop holding on and just 
be held

Just be held, just be held

If your eyes are on the storm
You'll wonder if I love you still

But if your eyes are on the cross
You'll know I always have and I always will

And not a tear is wasted

In time, you'll understand
I'm painting beauty with the ashes

Your life is in My hands

So when you're on your knees and answers 
seem so far away

You're not alone, stop holding on and just 
be held

Your world's not falling apart, it's falling 
into place

I'm on the throne, stop holding on and just 
be held

Just be held, just be held

Lift your hands, lift your eyes
In the storm is where you'll find Me

And where you are, I'll hold your heart
I'll hold your heart

Come to Me, find your rest
In the arms of the God who won't let go

So when you're on your knees and answers 
seem so far away

You're not alone, stop holding on and just 
be held

Your world's not falling apart, it's falling 
into place

I'm on the throne, stop holding on and just 
be held

Just be held, just be held
Just be held, just be held
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Natteravn?  
Av: Anette Haugen

To politimenn startet Natte-ravnene i 
Norge. Vinteren1990 var Dag Halgard 
og Gudmund Johnsen på studietur i 
Karlstad i Sverige. De ble presentert for 
«Nattugglorna», som kort fortalt, gikk ut 
på at voksne, edru mennesker vandret 
sammen i grupper i sentrumsgatene på 
kvelds- og nattestid i helgene. Tanken bak 
var at vanlige folk kunne være med og re-
dusere vold, rus og hærverk ved å være 
til stede. Politimennene brakte med seg 
ideen hjem til Norge. Senere har Natte- 
ravnene blitt en selvstendig organisa- 
sjon.

1. mai 1990
300 mennesker møtte opp utenfor Oslo råd-
hus for å være med på den første vandrin-
gen natt til 1. mai 1990, i regi av Oslo politi-
kammer. I 1991 omdannes prosjektet til en 
selvstendig organisasjon. Samtidig startes 
opp natteravngrupper i andre norske byer.

Hva er Natteravnene?
En frivillig organisasjon der voksne, edru 
mennesker i organisert form vandrer i 
lokalmiljøet på kvelds- og nattestid i hel-
gene.  Oppgaven er å være synlig og tilg-
jengelig, i håp om at dette i seg selv virker 
dempende på vold og skadeverk. De bistår 
også personer som av en eller annen grunn 
ikke er i stand til å ta vare på seg selv. 

Mangfold
Natteravnene består av foreldre, besteforel-
dre, gifte, single, venner, venninner, unge, 
gamle, yrkesaktive, pensjonister – alle slags 
mennesker som bryr seg om andre. 

Tre til fem
Det er vanlig med tre til fem personer i en 
natteravngruppe. Hver gruppe har en leder. 
Tidlig på kvelden blir gruppene enige om 
hvem som går hvor, og så legger man ut på 
vandring. I løpet av kvelden har gruppene 
kontakt via mobil.

Utstyr
Alle vandrere har på seg lett gjenkjennelige
gule refleksvester eller jakker med natte- 
ravnlogo. De er i tillegg utstyrt med første- 
hjelpsutstyr og mobiltelefon.

Dag- og Natteravner i Gjerdrum
Natteravnene er ute og spaserer i grup-
per på 4-6 personer på fredager og 
lørdager i sommerhalvåret og ved  
spesielt belastede datoer, fra ca kl 2200 og 
så lenge man finner det hensiktsmessig 
utover kvelden og natta. 
Dagravnene bistår i trafikken og langs 
skoleveien på dagtid, når skoleelever er på 
vei til - og fra skolen. 
Formålet er å forebygge mobbing og gi 
en tryggere hverdag for barn og ungdom 

Vet man om  lokale/private  
arrangementer som innvolverer unge 
på kvelds-/nattetid, innvolverer vi oss 

gjerne lokalt i Gjerdrum:

Vakttelefon tlf. 932 26 890.

LOKALMILJØ
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ER DTEKST

ved/rundt skolene i nærmiljøet. Dag- og 
natteravnene skal være godt synlige (“uni-
formerte”) voksne som barn og ungdom 
kan ta kontakt med hvis de ønsker. Dette 
håper vi vil ha en god preventiv virkning og 
at barn og ungdom vil føle seg tryggere.

Bjørn Nyjordet - leder av natteravnene i 
Gjerdrum er bekymret. "Med økende un-
gdomskriminalitet forbundet med gjeng- 
miljøer og rusproblematikk i byene våre, 
kan vi ikke regne med at bygda vår vil slippe 
unna. Som mor, far, bestemor, bestefar, on-
kel eller tante har vi et ansvar for at barna 
våre kan ferdes i et miljø der de føler seg 
trygge - et miljø der de blir sett og tatt vare 
på" sier han.

Passer på: Gjerdrum Natteravner var naturligvis 
innom Ungdomsfestivalen i Gjerdrum i 2017.  
Dialogen både med arrangør og festivaldeltakere 
er god. Her er de i prat med  Adam og Magnus.

LES MER OM NATTERAVNBEVEGELSEN PÅ www.natte- 
ravnene.no/ eller følg oss i Magasiet "Gatelangs".
Kilde: Magasinet "Gatelangs" nr 3/217 hvor foto og tekst 
er ved Anette Haugen.

Har du tid og lyst til å gjøre nær- 
miljøet ditt tryggere? 

Vi trenger deg mellom 18 og 80 år 
som frivillig hos oss. 

Som natteravn kan DU være med og 
bidra til et tryggere samfunn.

HUSK:
Natteravnene var der 
da det ikke skjedde!

BLI MED
og gjør en forskjell du også!

MELD DEG PÅ SOM NATTERAVN
gjerdrum@natteravnene.no

Tlf. 932 26 890

NATTERAVNER

HJERTELIG VELKOMMEN 

SOM 

NATTERAVN I GJERDRUM
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KONF. LEIR

-"Teoretisk forklaring på kristendom 
fungerer ikke!" sier Trygve Eriksen. "Kris-
tendom er ikke teori, men liv. Derfor må 
vi ta ungdommene med inn i en kristen 
livsrytme og praksis. Og derfor er en lang 
og god leir den beste måten å formidle 
kristen tro på."

I 1984 arrangerte sokneprest Trygve Erik-
sen den første 10-dagers leiren på "Neset" 
utenfor Grimstad, og startet dermed en leir- 
revolusjon i måten kirken tenkte konfirma- 
sjon på. Gjennom 26 år ble det skapt mange 
skjellsettende minner og sterke øyeblikk for 
Gjerdrumskonfirmanter på dette knøttlille, 
primitive og avsidesliggende leirstedet. I 
2009 ble Neset solgt og nye leirsteder måtte 
tas i bruk, men fortsatt reiser konfirmantene 
fra Gjerdrum på sommerleir som innholds-
messig er lik det som Eriksen startet opp for 
35 år siden.

- "Allerede i 1968, mens jeg var prest i Tromsø 
arrangerte jeg leirskole for konfirmanter for 
første gang" forteller Eriksen. - "Sønnen til 
biskop Norderval var en av konfirmantene 
som var med på leir, og han var så begeis-
tret at biskopen gav meg stipend for å stu-
dere leirskolevirksomhet i kirkene i Finland 
og Sverige. Senere fikk jeg et nytt stipend 

for å studere mer om det samme i Erlangen 
i Tyskland."

Trygve erfarte at når ungdommene lever 
tett på hverandre i mange dager, så oppstår 
det mange situasjoner som gir gode 
muligheter for læring. 

-"På en kanotur over Hardangervidda op-
plevde jeg en gang at noen ungdomsledere 
fanget og spiste fisk i hemmelighet mens 
konfirmantene gikk sultne. Når det ble  

Leir-revolusjonen fra 1984 
Av: Jakob Furuseth

1984
En glad
gjeng!

Neset 2008: Gudstjeneste på stranda
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PÅSKE

oppdaget ble de tvunget til å gjøre opp og 
be om unnskyldning overfor konfirman-
tene. Det ble nyttig læring, både for ledere 
og konfirmanter. Når konflikten oppstod så 
måtte vi finne en god måte å løse konflik-
ten på i et kristent lys. Hvordan skal vi tilgi? 
Hvordan skal vi gjøre opp? 

- "Å være kristen er å leve i oppgjør." Når 
noen av vennene våre er slitne eller syke, 
hvordan kan vi da ta ansvar for hverandre 
og hjelpe hverandre?

Det var denne konkrete og praktiske måten 
å møte konfirmantene på som Eriksen øn-
sket å videreføre når han kom som prest til 
Gjerdrum i 1983. 

- Teoretisk forklaring på kristendom funger-
er ikke! Kristendom er ikke teori, men liv. 
Derfor måtte vi ta ungdommene med inn 
i en kristen livsrytme og praksis, gjennom 
flere dager med daglige aktiviteter, bønn 
og sang. 

- Når vi arrangerte konfirmantleir på Neset 
for Gjerdrumskonfirmanter var det også 
viktig å ha med noen eldre mennesker som 
kunne ha en slags besteforeldrerolle for 
konfirmantene. Noen varme og gode kris-
tne mennesker som kunne vise omsorg i 
praksis.

- Samtidig var det viktig å lære opp tidlig-
ere konfirmanter til å bli ledere året etter sin 
egen konfirmasjon. En 16- og 17-åring som 

Neset 1984: Første kull på konfirmasjonsleir på 
Neset utenfor Grimstad. Daværende sokneprest 
Trygve Eriksen er ikke med på bildet - da det er 
han selv som fotograferer!

Neset1984: Kummelige kår på leir-kjøkkenet, 
men her ble det laget frokost, lunsj, vafler, mid-
dag, dessert og kveldsmat til en god gjeng på 30 
personer. Godt smakte det også!
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TEKST

Nattevandringen - et de-
sidert høydepunkt med 
ferden gjennom skog, 
grusveg og vann.

Fra første leir med Trygve 
Eriksen i spissen, til  
dagens konfirmant-leir...

Noe gjør denne stille 
vandringen magisk -  
enten du er motivert 
eller ikke. Den avsluttes 
ved bålet med grillet fisk.

er et godt kristent forbilde er en mye bedre 
rollemodell enn en gammel prest. Det vik-
tige med en leir er å ta ungdommene med 
inn i kristen tro og liv i praksis.

35 år etter at Trygve Eriksen arrangerte den 
første leiren for Gjerdrumskonfirmanter, så 
reiser fortsatt konfirmantene på leir hver 
sommer. Og innholdet i leiren er fortsatt 
80% av det samme som Eriksen innførte i 
1984. Fordi det fungerer.

2007: Underholdning 
er viktig for samhold-
et - og her er det uen-
delig mange artige 
innslag.
Alt i fra sang og 
musikk, teater, stan-
dup til skøyerstreker 
mot resten av gjen-
gen.

2013: Trofast familie med 
på de frivillige toktene.

2010: Lunde ble nytt leirsted. Større plass og 
bedre fasiliteter. Et godt alternativ til Neset.

TRADISJONER
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TEKSTER DTEKSTMINNER FOR LIVET

Dagligdagse oppgaver som bla. klesvask kan 
gjøres i fellesskap på leir.

Hundrevis av gode fellesskapsbilder fra leir. 
Genuint vennskap og minner for livet.

Den mest verdifulle plassen for stemning og sang

Trygve Granborg Eriksen:
Hjernen bak konseptet med
leirene. Han som dro i gang 
det hele som over 1.000 
konfirmanter fra Gjerdrum  
og Heni sokn har hatt gleden
 av. Vi har mye å takke Trygve 
for. Like mye må vi takke alle
frivillige som har bidratt til at slike 
leire har kunnet la seg gjennomføre 
i alle disse årene. Han hadde jo ikke 
klart det alene...
Måtte det bare
fortsette....
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INTERVJU

Jeg ser vel ikke på det som frivillig ar-
beid, men mer som en gruppe folk 
med samme mål … 

Jeg heter Sander J. Schipper.
For øyeblikket 19 år, men venter i spen-
ning på å bli 20. Jeg føler at jeg er op-
pvokst i Oslo men jeg flyttet til Gjerdrum 
da jeg gikk i 5. klasse, så jeg er vel litt fra 
begge steder. 

Når du spør hva min yndlingsrett er, må jeg 
svare "nuggets" … men den må komme fra 
McDonalds, for de fra "Borgerkonge" er vir-
kelig ikke gode. 
 
Jeg stiller som frivillig i menigheten. Der 
jobber jeg en del med konfirmantene i Gjer-
drum. De siste årene ha jeg vært leder på 
sommerleir men jeg er også med på noen 
av de andre konfirmant aktivitetene i byg-
da. Tidligere var jeg også leder på fredagsk-
lubben på Misjonshuset. Denne aktiviteten 
måtte jeg kutte ut, da jeg ikke lenger fikk tid 
etter å ha begynt på videregående skole.
 
Jeg valgte å være frivillig fordi jeg synes det 
er gøy. Der omgås jeg med morsomme folk. 
Både de som er ansatte i kirken og de andre 
frivillige, konfirmantene er jo også utrolig 
artige!  Det var i hovedsak det gode miljøet 
som fikk meg interessert i frivillig arbeid . 

Det er fint å se utviklingen hos ungdom-
mene, og se hvor godt samhold det blir i 
gruppen i løpet av året, og spesielt på leir. 

Når man jobber med barn og unge føler 
man at det man gjør er viktig, fordi man får 
så tydelige tilbakemeldinger fra konfirman-
tene. Enten er det du gjør «drit bra!» eller så 
får du høre at du må bli bedre. Egentlig set-
ter jeg pris på begge deler, for du er aldri i 
tvil hva som blir satt pris på og hva som ikke 
blir likt. 
 
Det er absolutt verdt innsatsen! Det er mer 
gøy enn det er jobb… og når man må ta i et 
tak er det sammen med hyggelige folk og 
det blir god stemning uansett. 
 
Jeg kan absolutt anbefale andre å ha frivil-
lige oppgaver i menigheten.  Jeg tenker at 
om du har litt tid, er det ingen grunn til ikke 
å fylle den med latter og sang. 

Sander

Så absolutt verdt innsatsen! 
Intervjuet av Martin Ljønes
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OPPSKRIFT

Mathjørnet

Tilberedningstid: 1t 30min (4 personer)
Lag gryten gjerne en dag i forveien, ret-
ten blir nemlig bedre jo lengre den står! 

Marinert kjøtt:
1,3 kg lam i små stykker 
13,5 ss. yoghurt naturell 
2,5 ss. hvitløk og ingefærpasta (se oppskrift)
5,3 ss. eddik 7% evt. sitronsaft 
1,3 ss. salt 
4 ss rapsolje

Saus:
7 ss. olje 
2,5 stk. kanelstenger 
5 stk. laurbærblad 
12 stk. hel sort peper 
6,5 stk. kardemomme (sort)
5,5 revet muskattnøtt
3 stk. finhakkede løk 
   fersk koriander 
   fersk mynte
3 stk. tomater finhakkes 
2,5 ss. tomatpuré 
1,5 ts. gurkemeie
3 ts garam masala
1,5 ts paprikapulver
1,5 ts. spisskummin
1,5 ts chilipulver

Hvitløk og ingefærpasta:
133 gr. hvitløk 
133 gr. fersk ingefær (skrap ut med skje)
66,5 ml rapsolje

Slik gjør du:
Start med å lage hvitløk- og ingefærpas-
ta ved å kjøre hvitløk, ingefær og olje i en 
foodprosessor til en jevn masse. Bland mar-
inaden og tilsett kjøttet. Kjøttet trenger ikke 
marineres lenge, bare til du er ferdig med 
sausen.

Saus: Stek de hele krydderne i olje. Ha i løk 
og stek til den er myk. Hele kryddere gir fra 
seg mer aroma og smak.

Tilsett ferske tomater og tomatpuré. Ha i 
litt salt, men husk at det er salt i marinaden 
også! Ha i gurkemeie, paprikapulver, garam 
masala, spisskummin og chilipulver. Tilsett 
litt vann og la dette surre sammen til oljen 
kommer på toppen.

Ha det marinerte kjøttet i sausen og kok det 
mørt i ca 30 - 60 minutter. Fersk koriander 
og mynte tilsettes helt på slutten.

               Lykke til! 
          og
      Bon Apetit!

Rogan Josh - Indisk lammegryte
www.godt.no v/Sarita Sehjpal
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SORGGRUPPE

Behov for sorggruppe eller individuelle samtaler?

Sorg er en naturlig reaksjon på det å miste noen man er glad i. Det gir seg utslag i 
tankemessige, følelsesmessige, kroppslige og verdimessige endringer. Du kan både 
oppleve normale dager og dager med smertefullt savn. Sorgprosessen tar tid, og 
kan komme tilbake ved ulike hendelser i livet. 

Ved Akershus Universitetssykehus på Lørenskog finnes Enhet for sorgstøtte. De 
holder både sorggrupper og individuell oppfølging til deg som er i sorg, og som har 
behov for profesjonell støtte. Det ytes faglig støtte til barn, ungdom og voksne som 
opplever dødsfall i nær familie.

Telefon 67 96 86 01
Mail sorg@ahus.no

For å vurdere om de har 
et egnet tilbud til deg, må 
de ha henvisning fra din 

fastlege. 
Du får skriftlig tilbake-

melding om et eventuelt 
tilbud.

Barn
Hele familien kan komme 
sammen til oss første gang, 
så vi blir kjent med dere og 
dere med oss og hva vi kan 
hjelpe dere med. I familie-
samtalen kan du spørre om 
ting du lurer på, men du 
trenger ikke fortelle mer 
enn du selv har lyst til.

Ahus bistår med:

* Individuelle samtaler
* Andre som kan hjelpe

* Hjelp til foreldre og  
foresatte

Voksne
Det å møte andre i samme 
situasjon er nyttig for de 
fleste, både for å få bekreft-
et egne opplevelser, men 
også for å få støtte til å gå 
igjennom sorgprosessen. 
I en sorggruppe hos oss 
møter du to gruppeledere. 
Det er mellom 5 - 8 del- 
takere i gruppen som 
møtes 8 ganger, 2 timer 
hver gang. Vanligvis er det 
en samling hver 14. dag 
eller hver 3. uke. Enkelte 
knytter nye bekjentskaper 
og fortsetter kontakten et-
ter at gruppen er avsluttet.

Ahus bistår med:

*Nettverksmøter 
* Samtalegrupper
* Enkeltsamtaler

* Sorggrupper for voksne
* Familie-/par samtaler

* Foreldrestøtte

Kilde: 
https://www.ahus.no/arrange-
menter/sorggrupper-for-voksne

Ungdom
Når du kommer til oss første 
gang blir du kjent med oss 
og vi med deg. Vi forteller 
om hva vi gjør i sorggrup-
pene for ungdom. Sammen 
finner vi ut hvordan vi kan 
hjelpe deg. Du kan spørre 
om ting du lurer på, men 
du trenger ikke fortelle mer 
enn du har lyst til. Samtalen  
varer som regel en times tid.
Ungdom over 16 år kan 
komme alene eller med en 
voksen. Ungdom under 16 
år kommer i samarbeid med 
foreldre. 

Ahus bistår med:

* Sorggrupper 
* Indivituelle samtaler

* Andre som kan hjelpe
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VIKTIG

Endelig! Åpen kirke i Gjerdrum
MUV-prosjektet i menigheten i perioden 2014 - 2017 avdekket et behov for "Åpen 
kirke" i Gjerdrum. Menighetsrådet har nå vedtatt at kirkene i Gjerdrum skal være net-
topp det. Åpne kirker. Formålet er å "møte behovet for en kontemplativ og estetisk 
spiritualitet" for våre innbyggere. 

Gjerdrum kirke er åpen hver torsdag fra 19.00 til 21.00 fom. 5. juli. 

Kirken er åpen for lystenning, ettertanke, stillhet og stille bønn. 
En oase av fred og ro i en hektisk hverdag for de som måtte ha behov for det.

Vi vil gjerne ha samme tilbud i Heni kirke. For å få dette til så trenger vi flere kirkevakter som 
kan tenke seg å sitte vakt under Åpen Kirke-tidspunktet. Oppgaven blir å låse opp kirken, 
tenne alterlys og globelys, og være tilstede som brannvakt under åpningstiden. 

Prosjektet evalueres i menighetsrådet til høsten.

for "Komite for Åpen Kirke"
Michel Zelissen

Om du kan tenke deg en slik oppgave, 
henvend deg til kirkekontoret 

på tlf. 66 10 61 21 eller 
mail: gk765@kirken.no.Pst!

HUSK Å SORTERE...  
- også på gravplassen!

Stadig legges plast og glass i beholderen for kompost på gravplassen. Notér at 
det KUN er plante/jord rester som skal legges der. ALT i denne dunken skal være 
nedbrytbart. Ståltråd og plast-materiell i kranser o.l. SKAL sorteres ut og legges i 
restavfallsdunkene. Nå på sommertid har ikke jeg som kirketjener kapasitet til å  
sortere søppel dersom jeg skal klare å opprettholde de fine omgivelsene rundt 
kirken ellers.
Minner også om at det på hver enkelt gravplass må holdes orden og at ALLE 
blomster og pyntegjenstander MÅ være innafor plantefeltet. Vi forbeholder oss 
retten til å fjerne gjenstander som står utenfor feltet. Dette er et økende prob-
lem sommer som vinter. 

Tusen takk for at du bidrar til å holde orden. Hilsen Bent på gravplassene.
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TROSOPPLÆRING

 

Bli med og overnatt på Misjonshuset 14. – 15. september 2018.  
Arrangementet er for alle 5.- klassinger i Gjerdrum.  
 

Vi starter opp med vanlig Fredagsklubb fra kl  1900-2100,  
og fortsetter med Tweens-night etterpå. Vi avslutter lørdag kl 1000. 
 

Ta med sovepose, liggeunderlag, toalettsaker og kosedyr.  
Pris kr 150,- (som inkluderer medlemskap i Fredagsklubben for 2018) 
Påmelding til ok982@kirken.no innen 12. september. Gi beskjed om evt. allergier. 
 
Spørsmål rettes til Oddrun kateket på 91384711 

 
Mvh Oddrun kateket, Jakob prest og lederne i Fredagsklubben. 

     

  

Fredagsklubben HØsTen        2018 

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

Kom til oss på Misjonshuset, Askhøgda 5 da vel! Vi er her Fredager i oddetallsuker fom 
14. september – 7. desember kl 19-21. Oppstart på våren igjen den 4. januar 2019. 

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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Bli med og overnatt på Misjonshuset 14. – 15. september 2018.  
Arrangementet er for alle 5.- klassinger i Gjerdrum.  
 

Vi starter opp med vanlig Fredagsklubb fra kl  1900-2100,  
og fortsetter med Tweens-night etterpå. Vi avslutter lørdag kl 1000. 
 

Ta med sovepose, liggeunderlag, toalettsaker og kosedyr.  
Pris kr 150,- (som inkluderer medlemskap i Fredagsklubben for 2018) 
Påmelding til ok982@kirken.no innen 12. september. Gi beskjed om evt. allergier. 
 
Spørsmål rettes til Oddrun kateket på 91384711 

 
Mvh Oddrun kateket, Jakob prest og lederne i Fredagsklubben. 

     

TROSOPPLÆRING

b a b y s a n g
oppstart onsdag 12. sept. 2018

Kl 10-12 på Misjonshuset, Askhøgda 5, Gjerdrum

Vi har 8 samlinger + en familiegudstjeneste på Misjonshuset den 
18.november kl 11.00.  Vi hopper over onsd 3. og 17. oktober.

Barna (0-12 mndr.) aktiviseres gjennom sang, musikk og be- 
vegelser. Foreldre (evt. besteforeldre) møter likesinnede 
og knytter bånd som småbarnsforeldre. Felles lunsj.  

Pris: kr 400,- inkl. mat og gave/CD med noen av sangene vi synger.
Påmld. pr mail til ok982@kirken.no innen 7/9-18

Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. 

  Håper vi sees - hilsen Oddrun

«Min Kirkebok 4» til alle 
4-åringer i  

Gjerdrum og Heni menighet.

Alle 4 åringer inviteres til «Pølsefest»  
i Kirkestua onsd. 19. sept. kl 17.30  

og Familiegudstjeneste  
med utdeling av boka i Gjerdrum kirke 

sønd. 23. sept. kl 11.00.
           Påmelding senest 17. september

Velkommen til små og store!
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Barnesider

Smått: 

Har du hørt om han som var så tynn at han 

hadde bare ei bobble i boblejakka si?

  Hørt om musa som var så  

  liten at den bare hadde ei  

  stripe i pysjamasen sin?

Ikke alle er like: 

En tomat og et egg satt på venterommet hos 

legen. Tomaten så på egget og sa: « Jaså, du 

skal ta gipsen i dag?»

Innsiktsmangel:
En blondine fikk motorstopp og ble 
tauet til nærmeste verksted. Der fant 
de ut at årsaken var at bensintanken 
var tom. Da kom det fra blondinen: 
kan jeg ha kjørt rundt lenge med 
den feilen??

Blondinen ringte til kjæresten: 
Kan du ikke komme over og hjelpe meg med et puslespill? 
Jeg kan ikke finne ut av det.  
Kjæresten: hva skal det forestille?  
Blondinen: ifølge bildet på esken skal det bli en hane.  
Kjæresten kommer over og kikker fortvilet på alle brikkene.  
Han tar henne i hånden og sier:  
skatt, nå tar vi oss en kopp kaffe og etterpå...han sukker....  
Etterpå putter vi alle cornflakesene tilbake i esken...

Forvirret:
Heisann! Kan du hjelp mæ?  
Har leita på kartet og funne  
Henningsvær, Svolvær, Misvær  
og Sørvær, men kor i alleste e 
Oppholdsvær....??
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Blondinen ringte til kjæresten: 
Kan du ikke komme over og hjelpe meg med et puslespill? 
Jeg kan ikke finne ut av det.  
Kjæresten: hva skal det forestille?  
Blondinen: ifølge bildet på esken skal det bli en hane.  
Kjæresten kommer over og kikker fortvilet på alle brikkene.  
Han tar henne i hånden og sier:  
skatt, nå tar vi oss en kopp kaffe og etterpå...han sukker....  
Etterpå putter vi alle cornflakesene tilbake i esken...

KRYSSORDENE 

Vannrett:
1. Abrahams kone.
5. Spisested
6. Storfe
7. Skratte
9. Dessert
11. Jentenavn

Loddrett:
1. Lærested
2. Kvitt papir
3. Tørka frukt
4. Guttenavn
8. Einar Larsen
10. Ytret

Løsningsord på kryssordene side 29

Fakta om maur:
I Norge er det funnet 55 forskjellige arter maur. Noen liker å bo varmt og tørt 
mens andre liker å bo i skog og våte myrer. De aller fleste liker å bo der det er 
mest mulig sol og liker ikke å bygge maurtue for nærme konkurrentene sine  
(andre maurtuer). De liker å bygge der de finner byggematerialer - og det er som 
oftest i skogen. Noen maur bor i små kolonier, mens andre bor i store kolonier. 
Man tror at de eldste maurtuene i Norge kan være inntil 250 år gamle. Det er ikke 
sant at alle maur er like arbeidssomme. Det finnes mange late maur og noen maur 
blir holdt som slaver av andre maur....
     Les mer i Torstein Kvamme sin artikkel på    
     www.nysgjerrigper.no
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ANNONSER

NB: Møtene er på Nystuen. 
                         (Sykehjemmet)

Program:   
KIRKERINGEN

Onsdag 13. juni kl 1900
- Reidun Furuseth kommer.

Onsdag 15. august kl 1900
- Besøk av Ole Haavard Rogstad.
Onsdag 12. september kl 1900

- Siv Tove og Trine Edvardsen kommer.
Onsdag 10. oktober kl 1900

- Besøk av Steinar Ørum. 

Det er utlodning og bevertning  
på alle møter.
Velkommen!

 

GAVE TIL MENIGHETSBLADET

Kommer til Kirkeforum  
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke

Torsd. 13. sept. 2018 kl 19.00

Nonne og fysiker  
Sr Katarina Pajchel

Tro & Vitenskap - må vi velge?

Kaffespleis, gratis inngang, 
Alle er velkomne!
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PROGRAMMER

Gjerdrum Misjonshus 
Program 2018

Bønnesamlinger hver første mandag i måneden 
kl 1900 - 1945.

AUGUST
22.:  PULS                   kl 1900
 m/Terje og Annelis Homedahl
29.:  LUNSJTREFF  kl 1200
 
SEPTEMBER 
05.: PULS   kl 1900
 m/Egil Sjaastad 
06.: SUPERTORSDAG kl 1700 
08.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
12.:  LUNSJTREFF  kl 1200

OKTOBER 
10.: LUNSJTREFF  kl 1200
13.:  FORMIDDAGSTREFF kl 1130
18.: SUPERTORSDAG kl 1700
24.: PULS   kl 1900

På gravplassene Gjerdrum og Heni er 
dere flinke! Blomster stelles, det pyntes 
og lukes. Fortsett med det. Bare ikke 
glem disse få, men viktige regler:

* Plant blomster. (Ikke trær eller busker.)

* Plant innenfor plantefeltet som er like
   bredt som minnesteinen og 60 cm   
   utover. (målt fra baksiden av steinen.)

* Unngå  løse pyntegjenstander i plante-
   feltet. (Løse gjenstander vil ikke bli erstat- 
   tet dersom vi er uheldige og ødelegger 
   dem.)

* Alternativt kan vi erstatte plantefeltet 
   med plen for deg. Det er penere med 
   plen foran steinen enn et ustelt blom-
   sterbed. Plenen klipper vi i takt med 
   resten av gravplassen.

* Føler du behov for å overlate gravstellet 
   til kirkegårdsbetjeningen, tar du kontakt 
   med kirkekontoret så ordner vi det! 
   
Ved spørsmål eller ønske om en avtale 
er du velkommen til å ta kontakt. Se 
kontaktinformasjon bakerst i bladet.

Hilsen staben i Gjerdrum og Heni

Regler for plantefelt



 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 

 
 
 
 

ANNONSER

Minilager
3 Adgangskontroll

3 Alarm

3 Boder fra 4 - 8 m/2 

3 Tilgang 24/7

Hans Kr. Ask, Ask 68, 2022 Gjerdrum 
Tlf. 95 13 01 10   
hans-kristian@askindustri.no
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TEKSTANNONSER

 

 

 

 

 
 

 

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 

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

SELSKAP, BRYLLUP, KURS & KONFERANSE 
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ANNONSER
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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 

  Leie lokaler på Misjonshuset?
Kirkekontoret tar på vegne av Gjerdrum Normisjon imot bestillinger for leie av lokale-
ne 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 
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TEKSTANNONSER
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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!

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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TEKST

lll Gjerdrum  lll

KONFIRMANTER

lørd. 25.08.2018 Kl 10.30 
   Veronica Arndor 
   Sebastian Asp 
   Amanda Bjerke 
   Ulrik Tvedt 
   Cornelia Bielenberg Haugen 
   Nora Fjeldal Larsson 
   Fredrik Knudsen Bjergvang 
   Malcom Alexander Olsen 
   Iver Svee 
   Live Dahle Kett

 
lørd. 25.08.2018 Kl 12.30 
   Vetle Nyland 
   Erik Vamsæter 
   Elise Catinka Hopen 
   Sondre Amundsen Barbøl 
   Nora Løvdahl Gundersen 
   Teodor Skolseg Haugland 
   Olaus Oserud Bentzen 
   Marianne Eirin Lavik 
   Ingrid Svendsby Nordmelan 
   Sofie Nygård 
   Martin Mobråthen 
   Mia Jenny Nygaard Østreng 
   Adam Halås 
   Therese Jahr

   

 
lørd. 25.08.2018 Kl 14.30 
   William Leister Jødahl 
   Maren Braate 
   Heine Årdal 
   Frida Staalesen Haugan 
   Celine Alette Skibsrud Haugen 
   Mille Marie Jørgensen Henriksen 
   Marlin Sanna Lind 
   Niklas Trætli Pettersen 
   Martine Vester 
   Kristian Fredrik Ånerud 
   Amalie Baalerud Kamp 
   Mille Johnsen Øiom 
   Madeleine Grace Baquilo Nilsen

sønd. 26.08.2018 Kl 11.00 
   Sara Langeland 
   Magnus Bogetvedt 
   Martin Løvås Gilberg 
   Marcus Gulbrandsen Hansen 
   Henrik Marcelius Huser 
   Helene Skoog Sand 
   Marie Løvåsen 
   Mads Oterholt 
   Miriam Sølyst 
   Ole Marius Søiland Eriksen 
   Magnus Elstad 
   Ingeborg Alkvist 
   Irene Felicia Rossland

Konfirmanter august 2018



GJERDRUM OG HENI    25

TEKSTSLEKTERS GANG

Døpte

20.05.2018
 Jenny Gangeskar Thorvaldsen 
 Natalie Morønning
03.06.2018 
 Cedrik Othelian Svendsen Dagestad

Døde

08.02.2018 
 Arne Børresen 
17.02.2018 
 Leonora Lill-Christin Aasgaard 
02.03.2018 
 Åse Fjeldheim 
16.03.2018 
 Einar Aksdal 
23.03.2018 
 Eva Otilie Ringkilen 
28.03.2018 
 Ingveig Eskild 
13.04.2018 
 Karin Brit Dahle 
19.04.2018 
 Gunnar Jødahl (Seremoni i Gjerdrum krk.) 
23.04.2018 
 Bjarne Svoren

Vielser

14.04.2018 
 Hanne Solli Henriksen og 
 Ole Alexander Ask 

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
22.02.2018 
 Hilmar Johan Hide 
12.03.2018 
 Aud Irene Stenbrenden 
30.03.2018 
 Wilfred Tandberg 
19.04.2018 
 Arne Gudmund Kristiansen 
23.05.2018 
 Magne Malvin Ommedal 
31.05.2018 
 Torill Elstad 
03.06.2018 
 Grethe Lillian Monsen 

Døpte 
 
18.03.2018 
 Sofie Jensen Jonassen 
25.03.2018 
 Eline Elisabeth Aaneby Valentine 
 Eivind Arvesen Sæves 
22.04.2018 
 Marie Kristiansen-Birkelund 
29.04.2018 
 Mio Elliot Birkenes 
 Per Frey Ims 
27.05.2018 
 Mie Birgitte Zelissen Floa 
 Sofie Hjelle 
 Sofia Bjørnstad Koren 



26    MENIGHETSBLAD

KALENDER

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.
Trenger du KIRKESKYSS: Ring Elisabeth på tlf. 906 26 394

Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

 

JULI

1. juli Gjerdrum Gudstjeneste
6. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

8. juli Heni Gudstjeneste
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

15. juli Gjerdrum Gudstjeneste
8. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til Institutt for sjelesorg

Dåp/Nattverd

22. juli Sykehjemmet Gudstjeneste
9. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

29. juli Gjerdrum Gudstjeneste
10. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikarprest
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

AUGUST

5. august Heni Gudstjeneste
11. søndag i treenighetstiden
Prest: Torbjørn Olsen (lufthavnprest)
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
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KALENDER

12. august Misjonshuset Gudstjeneste
12. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt Kairo

Nattverd

19. august Gjerdrum Samtalegudstjeneste
13. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

25. august
Kl 10.30
Kl 12.30 og
Kl 14.30

Gjerdrum Konfirmasjonsgudstjenester
(lørdag)
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Dåp/Nattverd

26. august
Kl 11.00

Gjerdrum Konfirmasjonsgudstjeneste
14. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Dåp/Nattverd

SEPTEMBER

2. september FRILUFT Gudstjeneste
15. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

6. september
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

9. september Misjonshuset Gudstjeneste
16. søndag i treenighetstiden
Pest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Norsk søndagsskoleforb.

Dåp/Nattverd

16. september Heni Gudstjeneste
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

20. september
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt
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                            KALENDER KALENDER

23. september Gjerdrum Gudstjeneste m/utdeling av 4-års bok
18. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

30. september Gjerdrum Gudstjeneste 
Høsttakkefest og gullkonfirmanter
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Det norske bibelselskap

Dåp/Nattverd

OKTOBER

4. oktober
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt Dåp/Nattverd

7. oktober Heni Gudstjeneste
20. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

14. oktober Misjonshuset Gudstjeneste
21. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Misjonsprosjekt Kairo

Dåp/Nattverd

18. oktober
Kl 15.15

Sykehjemmet Gudstjeneste
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Nattverd

21. oktober Gjerdrum Gudstjeneste
22. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til TV-aksjonen (kirkens 
bymisjon)

Dåp/Nattverd

28. oktober Gjerdrum Presentasjonsgudstjeneste
Bots- og bønnedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til konfirmantarbeidet

Dåp/Nattverd

NOVEMBER

1. november
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt
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KALENDER

4. november 
Kl 19.00

Gjerdrum Allehelgensgudstjeneste
Allehelgensdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens SOS i Borg

11. november Heni Gudstjeneste
25. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

15. november
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

18. november Misjonshuset Babysanggudstjeneste
26. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

25. november Heni Gudstjeneste
Domssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd

29. november
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

Løsningsord på kryssordene side 17:       Vannrett: 1. SARA 5.KRO 6.OKSE 7. LE 9. IS 11. ELNA.
                                                                                                 Loddrett 1. SKOLE 2. ARK. 3, ROSIN 4. ARE 8. EL 10. SA

MED ØNSKER OM EN 
RIKTIG GOD SOMMER 
TIL ALLE VÅRE LESERE, 
TROFASTE HJELPERE OG 
ELLERS ALLE ANDRE
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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

ASKHØGDA BARNEHAGE
Gjerdrum og Heni menighet
Misjonshuset, Askhøgda 5
Mandag – fredag kl 07–17
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 00 160

Barnehagestyrer: Lillian Kogstad
Mobiltelefon:  . . . . . . . . . . . . . . . 977 73 359
Epost: 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 66 10 61 23 / 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 

10270
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