
FOR GJERDRUM OG HENI    NR.3 – 48. ÅRGANG        SEPTEMBER 2018   

Kom til åpen kirke
Kl 19-21 hver torsdag året ut

Les om Helga
Frivillig i menigheten

Glimt fra leir



2    MENIGHETSBLAD

Innhold NR.2

 5 Åpen kirke

 6 Krypten i Gjerdrum kirke

  8  Intervju: Helga Frosterud

 11  Mathjørnet

 12 	 Konfirmasjonsleir/bilder

 15 	 Gravplassene/stell	og	pynt

 16 	 	Barnesidene	m/kryssord

 25  Slekters gang 

 26  Det skjer

MENIGHETSBLAD FOR  
GJERDRUM OG HENI

Utgiver: Menighetsrådet
Opplag: 2850
Redaksjonskomité:
Martin Ljønes
Jakob Furuseth
Nina Kristin Løvberg

Frivillig kontingent:  
Betales til bankgiro 1623 20 37486.

Menighetsbladet finnes på: 
www.facebook.com/kirken og på
www.kirken.no/gjerdrum

Layout: Nina Kristin Løvberg
Trykking: 07 Media – www.07.no

6

8

12

Bekymring tar ikke bort morgenda-
gens byrder - men tar bort gleden du 

kan ha i dag.

"Gå hjem og elsk din familie" - 
Dette svarte Moder teresa da hun 

mottok Nobels fredspris og ble 
spurt hva man kan gjøre for å fremme 

verdensfred.
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BETRAKTNING

Paulus -  
Konservativ mørkemann eller radikal kjærlighetsapostel? Av: Jakob Furuseth

“Bibelen rommer mye grums. Jeg lurer 
på hvorfor konservative kristne låner 
øre til det forkvaklede, antikristelige ho-
mosynet til en mann som Paulus, som 
aldri møtte Jesus”, uttalte en kjent norsk 
forfatter i sommer. Dermed fikk mange 
av oss anledning til å blåse støv av Pau-
lus-kunnskapen vår, for å finne ut hva 
saken handlet om.

Paulus har i nyere tid fått kjeft for mye. 
Både for å være kvinnefiendtlig og  
homofob, i motsetning til Jesus som  
elsket alle. Men hvis vi ser litt nærmere 
på litteraturen og historien, så tegner 
det seg et mye mer nyansert bilde.  

Verden på Jesus’ og Paulus’ tid var anner-
ledes enn i dag. Den som studerer antikk 
og romersk historie blir slått over hvor 
brutalt, kynisk og grusomt samfunnet 
var på den tiden. Men i løpet av noen 
generasjoner blir hele Europa forvand-
let. Og alle verdier som vi verdsetter og 
holder høyt i dag er egentlig et resultat 
av at Europa ble et kristent kontinent. 
Og Paulus hadde en av de aller viktigste 
stemmene som bidro til denne forvan-
dlingen.

Det første som dukker opp i minnet er 
det faktum at ingen har vært så tydelig 
om kjærlighet som grunnleggende ver-

di og rettesnor, og ingen har skrevet så 
sterkt og vakkert om kjærligheten som 
Paulus gjør i 1. Korinterbrev kapittel 13: 

“Om jeg taler med menneskers og  
englers tunger, men ikke har 
kjærlighet, da er jeg bare drønnende 
malm eller en klingende bjelle. (...) 
Om jeg gir alt jeg eier til brød for de 
fattige, ja, om jeg gir meg selv til å 
brennes, men ikke har kjærlighet, da 
gagner det meg intet.” 

Paulus var først og fremst veldig prag-
matisk. Ingenting måtte stå i veien for 
at folk skulle få høre de gode nyhetene 
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BETRAKTNING

om Jesus, men skulle det bli krangel 
og diskusjon om noe - så var det altså 
kjærligheten som skulle ha det siste  
ordet: 

Vi forstår ikke i dag hvor radikalt og 
oppsiktsvekkende det var at han skrev 
dette, i en mannsdominert, sjåvinistisk 
og brutal verden, men disse tankene 

Når det gjelder homofile, så kommer 
ikke Paulus med noe nytt, selv om vi i vår 
tid skulle ønske at han hadde gjort det. 
Likevel er heller ikke Paulus sitt homo- 
filisyn entydig. Det er vanskelig å ta ut 
passasjen fra Romerbrevet kap. 1 og tol-
ke dette til å være et konsekvent homo-
filisyn. Det er sannsynligvis ikke snakk 
om homofili slik vi kjenner det i dag.

Han har også blitt kritisert for sitt syn på 
kvinner og slaver, men mange glemmer 
å lese ham i forhold til sin samtid hvor 
han var veldig radikal. Selv om han ikke 
oppmuntret til noen kamp eller opprør, 
så forholdt han seg til slaver og kvinner 
som likeverdige. Han gav både slaver og 
kvinner betrodde og viktige oppgaver 
og roller. I brevet til galaterne skriver 
han: 

“Så blir de stående, disse tre: Tro, håp 
og kjærlighet. Men størst blant dem 
er kjærligheten.”

“Her er det ikke jøde eller greker, slave 
eller fri, mann og kvinne. Dere er alle 
én, i Kristus Jesus.”

fikk enorme konsekvenser på sikt. Ideen 
om at alle mennesker og alle folkeslag 
har samme verdi kommer herfra - fra 
Paulus. Og selv om ikke alt ble forvand-
let til det bedre over natta, så fikk det 
langsomt gjennomsyre den kristne kul-
turen i Europa. Det sies at mye av ideol-
ogien bak FN-systemet og FNs menne-
skerettigheter følger en direkte linje fra 
Paulus, som en gulltråd i en brutalisert 
verden. 

Så kan man gjerne ønske seg en Paulus 
som var enda mer radikal og tydelig, 
men han balanserte også på en stram 
line i møte med romerske myndigheter 
som ikke tålte uro og bråkmakere. Så ble 
han da også henrettet for sin virksom-
het. Men det er ingen tvil om at arven 
etter Paulus har vært med på å forandre 
Europa og verden til det vi kjenner i dag.

Størst av alt er kjærligheten!
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ER DTEKSTÅPEN KIRKE

Åpen kirke, hver torsdag kl 19-21,  
Gjerdrum kirke  Stillhet og lystenning

«Åpen kirke» er et nytt tiltak i menigheten som kom til som et resultat av MUV-pros-
jektet (menighetsutvikling i folkekirken) som menigheten gjennomførte fra 
2014-2017. I MUV prosjektet ble det avdekket et behov blant folk i menigheten 
for å kunne være stille og søke kirken også utenom faste gudstjenester, konserter 
og arrangementer. 

Menighetsrådet nedsatte en komité som har forberedt og utformet tiltaket, og etter 
et møte med de frivillige som skulle bidra som «vakter» på torsdagskveldene, startet vi 
opp 5. juli og har holdt på hver torsdag siden. Vi hadde på forhånd ingen forventninger 
om «fulle hus», eller at folk skulle strømme til kirken, men tanken er å gi tilbudet til de 
som måtte ønske det, uavhengig av antall besøkende. Så langt har det vært besøk alle 
ganger «Åpen kirke» har vært arrangert, og flere som har vært innom har gitt uttrykk 
for at det er et flott tiltak. 

Vi må også nevne at det har vært en veldig god respons fra frivillige som har ønsket å 
bidra i prosjektet. De frivillige er en forutsetning for å få gjennomført tiltaket, og de har 
virkelig gjort en super innsats hver eneste torsdag.
Prosjektet skal nå evalueres av menighetsrådet, og foreløpig er det satt opp frivillige 
vakter på alle torsdager frem til jul. 
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Krypten - Gjerdrum kirke 
Av: Martin Ljønes

Gjerdrum kirke har en krypt. Dette er et 
gravkammer som ligger som en kjeller 
under koret i kirken. Her hviler assessor 
Anders S. Simonsen (d.1696), og hans 
datter, bispinne Anna Munch (d.1738). 

Simonsen finansierte gjenoppbyggingen 
av Gjerdrum kirke i 1686 etter at den gam-
le kirken brant i 1684. Krypten var opprin- 
nelig lukket, men ble gjenoppdaget og 
åpnet omkring 1930. Det ble da funnet 7 
kister i krypten inkludert kistene 
til Simonsen og Munch. Rik-
santikvar Domenico Erd-
mann skriver om kisten 
til Munch etter befar-
ing i 1932: «Kistens 
innvendige klæd-
ning og linbetrekk 
er også fullstendig 
uberørt, til tross 
for at det snart er 
hengått 200 år siden 
begravelsen». 

De resterende 5 kistene 
var allerede i 1932 i dårlig  
forfatning. Etter  Erdmanns 
anbefaling ble det bygget et 
stilasgulv over de 5 kistene, og kistene til 
Munch og Simonsen ble plassert på top-
pen av stillaset. I 1950 ble det rapportert fra 
bygningskonsulent Cato Enger, at stillasgul-
vet delvis var falt sammen og at det var an-
grepet av sopp. Simonsens kiste hang da på 
skrå ned mot underlaget og var i ferd med å 
falle sammen. 

GJERDRUM KIRKE

I forkant av kirkens 300-års jubileum i 1986, 
ble krypten ryddet for det ødelagte stilas-
gulvet. Kistene til Simonsen og Munch ble 
plassert på vannavvisende sponplater for 
å forsterke kistebunnen, og deretter plas-
sert på leca-blokker. På det tidspunktet 
var Munchs kiste den best bevarte. Det er 
uvisst hva som har skjedd med de øvrige 5 
kistene, men de er enten gått i fullstendig 
oppløsning, eller så er de fjernet. Riksan-
tikvar Bernt C. Lange fant i alle fall ikke noe 

spor av disse kistene under befaring 
i april 1986. 

I 2008 ble det foretatt en 
ny befaring av Riksan-

tikvaren. Det ble da 
påvist at kistene var 
kraftig angrepet av 
sopp. De klimatiske 
forholdene har så 
blitt undersøkt og 
loggført, og det har 

vært arbeidet med 
forskjellige løsninger 

for å stabilisere klimaet. 
I samråd med teknisk etat 

i Gjerdrum kommune, foreslo 
Kirkevergen, at det skulle støpes nytt 

gulv i krypten, men dette ble ikke godkjent 
av Riksantikvaren. Det ble heller anbefalt å 
installere en avfukter, noe som ble gjort i 
2017. 

I sommer har kisten etter Simonsen blitt be-
handlet av Oslo konserveringsatelier som 
har fjernet sopp, og satt kisten i best mulig 
stand. Kisten til Munch er dessverre i dårlig 
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ER DTEKSTKRYPTEN

forfatning, og det arbeides med tiltak for å 
bevare denne på best mulig måte. 
Hvorfor ikke grave ned kistene? For mange 
kan det være nærliggende å tenke dette 
som det beste alternativet. Det finnes im-
idlertid flere argumenter for å bevare kis-
tene. For det første er det svært få bevarte 
krypter igjen i Norske kirker. Krypten har 
derfor en høy kulturhistorisk verdi som 
er verd å bevare. For det andre er kistene 
bærere av verdifull informasjon fra fortiden, 
og har derfor en stor verdi for eventuell for-
skning. Et annet argument er å respektere 
det opprinnelige ønsket om at kistene skal 
være plassert i krypten. Dette gjør det ikke 
mindre viktig å bevare kistene og behandle 
dem med respekt og verdighet. 
(Historisk info. er hentet fra Riksantikvarens arkiv)
   

Bildet til venstre: Inngangen til krypten 
hvor Simonsen og Munch ligger.

Den restaurerte kisten til assessor An-
ders S. Simonsen mangler noe av dekoren 
som han selv sørget for å få laget før han 
døde. 

Et glimt av Anders Simonsen i kista.

Foto: Nils Sikveland

Foto: Martin Ljønes
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TEKSTINTERVJU

Den rikeste tiden i mitt liv! 
Intervjuet av Martin Ljønes

Helga Frosterud (84), født i Trøndelag og 
oppvokst i en god kristen familie. Flyttet 
til Gjerdrum som 5-åring og har bodd her 
mesteparten av livet. Unntaket var årene 
da hun studerte på menighetssøster- 
hjemmet i Oslo, og da hun hadde tjeneste 
som menighetssøster i Oslo. 

Sammen med mannen min Karsten, som 
er kirkevert, bidrar jeg frivillig som klok-
ker på gudstjenester. Da leser jeg tekstene,  
samarbeider med presten ved nattverd 
og barnedåp, og leser inngangsbønn og  
kunngjøringer med mer. Jeg er også 
medlem av kirkekaffekomiteen. Når det er 
andakter på sykehjemmet er jeg ofte med, 
noe jeg også var i tiden da jeg arbeidet der. 
Når kirkeringen har sine møter, hender det 
at jeg bidrar med baking og annet, og jeg 
er ofte med på Gjerdrumsdagen og steker 
vafler på menighetens stand.

Som menighetssøster tjenestegjorde jeg i 
Lilleborg menighet i Oslo i 11 år. Jeg had-
de kontorplass ved prestekontoret og 
folk ringte til menigheten når de hadde  
oppdrag. Min hovedoppgave var å reise 
rundt i hjemmene og stelle gamle, syke og 
døende. Det var ikke den samme kommu-
nale hjemmehjelpen den gangen, og jeg 
var da både sykepleier og sjelesørger. 
Jeg hadde også oppgaver knyttet til gud-
stjenesten. Jeg pyntet kirken og ordnet 
med vin og brød. Jeg reiste også rundt 
på misjonsforeninger og hadde sang og  
andakt. Julaften og lille julaften dro jeg 
rundt til pasientene og leste juleevangeliet. 
En gang kom jeg til et hjem der de spurte 

meg: «Hvor kommer du ifra?». Jeg svarte: 
«Jeg kommer fra kirka». Da sa de: «Hva? 
Du er vel ikke så dum at du tror på Gud og 
sånn?». Jeg svarte: «Jo, så dum er jeg». Det 
ble et fint besøk og jeg fikk en god samtale 
med dem og de hadde en helt annen hold-
ning da jeg dro. 

En gang jeg satt ved en døende sa jeg at jeg 
gjerne ville be for ham. Han sa at han ikke 
ville ha noe med Gud å gjøre, men godtok 
allikevel at jeg ba for ham. Før han døde 
ropte han ut: «Kjære Gud!». For meg ble det 
en opplevelse av at jeg hadde vært til hjelp 
for ham, og jeg hadde mange andre rike 
opplevelser i tjenesten. Det var den rikeste 
tiden i mitt liv.

Jeg synes frivillig arbeid er verdt inn- 
satsen når jeg  opplever at jeg blir velsig-
net i tjenesten. 
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TEKSTER DTEKSTINTERVJU

Jeg har valgt å bidra som frivillig i menighet-
en fordi kirken har betydd mye for meg. Da 
jeg var ung var det mye snakk om at jeg 
måtte omvende meg. Det skjønte jeg ikke 
riktig, men jeg skjønte at jeg måtte si ja til 
Jesus. I konfirmasjonstiden fikk jeg en op-
plevelse av dette da jeg fikk knele ned ved 
alterringen og svare ja til Jesus. Konfirmas-
jonstiden med sokneprest Martin Heggdal 
betød mye for meg.
 
Alt dette gjorde at jeg ble glad kirken og 
arbeidet som gjøres der. Jeg synes det er 
hyggelig å bidra, og jeg er kanskje også 
arvelig belastet da jeg hadde en bestefar 

som var klokker. Ikke minst er jeg også som 
menighetssøster innviet til tjeneste i kirken. 
Jeg opplever menigheten som et sted der 
jeg føler meg hjemme, og et sted der det 
er et godt fellesskap, der vi føler omsorg for 
hverandre. 

Når jeg er klokker leser jeg igjennom teks-
tene som jeg skal lese i tillegg til prekentek-
sten. Da gjør jeg meg opp en mening om 
tekstene, og det er da fint å høre presten 
preke. Jeg får ofte noen a-ha opplevelser da. 

Jeg anbefaler alle å ha oppgaver i menighet-
en. Det er veldig hyggelig å bidra.

GULLKONFIRMANTER 2018
Denne herlige gjengen skal feires i Gjerdrum kirke Søndag 30. sept. 2018 kl 11.00

Bli med og klapp dem frem! Det er høsttakkefest i kirken denne dagen.
Velkommen alle som vil!
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ANNONSER

Siste mulighet til å skaffe seg boken alle prater om. 
En bildeminnebok fylt med flotte bilder fra Gjerdrum.

“Gode minner” 
bildehistorier fra Gjerdrum

Boken får du kjøpt her:
Bokhandelen på Ask
Vigdis Hansen: 99010646
Liv-Heidi Frosterud: 97784980/liv-heidi.solem@mia.no

Museene i Akershus
mia.no



GJERDRUM OG HENI    11

OPPSKRIFT

Mathjørnet

Sommerfriskt kyllingbryst med sitronaioli 
på grillen: Beregn ca. 1 stk. kyllingbyrst pr. 
person. Denne oppskriften er for ca. 4 pers.

Stek kyllingfiletene på grillen slik: Legg kyl-
lingfiletene på indirekte varme, ha på lokk og 
grill i ca. 5 minutter (til de løsner fra risten). 
Flytt kyllingfiletene over til direkte varme for 
å gi dem litt farge. Flytt dem deretter tilbake 
på indirekte varme i noen minutter.

Sitronaioli 
3 ss. presset sitronsaft
1 ts. hvitvinseddik
2 ts. Dijon sennep
1 klype salt
4 - 5 hvitløks-fedd (finhakket)
1 stk. egg
1 stk. eggeplomme
4 dl. solsikkeolje (IKKE bruk exra virgin oil)
Salt og nykvernet pepper

Kjør sitronsaft, eddik, sennep, salt og hvitløk 
i en stavmixer. Kjør til blandingen har en 
jevn konsistens. Ha så i egget og eggeplom-
men mens maskinen fortsatt går. Spe på 
med oljen. Smak til - evt. med mer sitronsaft 
eller krydder.

Senneps-vinaigrette
1 stk. stor eggeplomme
2 ss. Dijon-sennep
3.5 ss. balsamico eddik
1 stk. hvitløksfedd (finhakket)
2 ss. vann

Sommerfriskt kyllingbryst
Innsendt av: Sigmund Kogstad

2 dl. solsikkeolje
8 ss. extra virgin oliven olje
Salt og kvernet  sort pepper

Kjør eggeplomme, sennep, balsamico, 
hvitløk og vann i stavmixeren. Spe på med 
begge oljene i tynne striper. Smak til med 
salt og pepper. Tilsett evt. litt mer vann. Sau-
sen skal være litt tyktflytende.

Server nå kyllingfileten sammen med Si-
tronaioli og Senneps-vinaigrette. Lag en 
god grønn salat og server sammen med ris-
tet brød, rundstykker, ris eller små-poteter.

Forslag til grønn salat:
Ruccula salat, Hjertesalat, Babyspinat, 
en klype persille, Alfalaspirer og litt frisk  
basilikum
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SORGGRUPPE

Degernes, 2. - 8. juli 2018 - konfirmasjonsleir

Både ungdom og voksne har hatt det utrolig 
artig på leir i år. Nå er 2003-kullet konfirmert 

og vi kan se tilbake på mange  
gode opplevelser og minner!

 
Undervisning, skuespill, push-up's, sang, 
musikk, underholdning, bading, padling, 
konkuranser, god mat, vafler, vennskap, 

utvikling, fotball-VM, fritid, lek , by-tur til 
Halden og mye mye mer. 

 
Vi på kirkekontoret ønsker dere alle 

lykke til videre med livet!

En sosial jentegruppe på trappa!

Dramatisering av bibeltekst.

Til inspirasjon for hverandre.
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VIKTIG

Den som fører ukurant ordbruk tar sin straff, 
og andre sympatiserer med!

Pause!Noe lånt...

Gruppeoppgaver utendørs i finværet!

Utendørsaktivitet er alltid gøy!

Alle bilder er tatt av Jakob Furuseth.
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TAKK

Tusen takk!
På vegne av Kari Kaspara Ommedal rettes en stor takk 

for minnegaven som ble gitt i anledning 
 

Magne Malvin Ommedal's gravferd den 5. juni 2018.

kr 18.650,- er nå overført Stefanus Alliansen  
til barna i Helwan slummen i Kairo.

         Tusen takk!
På vegne av oss alle takker vi hjerteligst for alle de 

rause gaver som er blitt gitt, 
både til  Kirkekalenderen og til Menighetsbladet 

for Gjerdrum og Heni sokn.

Uten dere vil det ikke være økonomisk forsvarlig å 
fortsette produksjonen. Vi tar det som et tegn på at du 

liker det du mottar i postkassa fra oss!

MENIGHETS
BLAD

MENIGHETS
KALENDER

Høsttakkefest
Alle som vil er velkommen til høsttakkefest i 

Gjerdrum kirke, sønd. 30. sept. Kl 1100.

På høsten er det naturlig å bruke en gudstjeneste til å 
takke Gud for alt som han gir oss fra naturen. 

Det er morsomt å pynte kirka med 
løv, frukt og grønnsaker.

Bygdekvinnelaget pynter i kirken og  
inviterer til kirkekaffe.
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GRAVPLASSENE

DEKORGJENSTANDER
OG PLANTER

Høsten har kommet. 
De fine sommerblomstene visner og det plantes lyng og annet vinter-

grønt på gravene. Dere er flinke her i Gjerdrum og Heni. Dere steller fint 
for de som ikke lenger er blant oss. Tusen takk alle sammen.

Ha dog dette i minnet når dere pynter:
Alle pyntegjenstander plasseres på gravene på eget ansvar. 

Vi kan komme til å grave på nabograven der du steller i høst/vinter/våres.
Uhell skjer, og dersom vi kommer i skade for å ødelegge pynt på en grav, 

synes vi det er trist, men fraskriver oss ethvert erstatningsansvar.

Vi og dere har vedtekter for våre gravplasser å forholde oss til.   
Disse finnes i sin helhet på internett på www.kirken.no/gjerdrum. Klikk 

deg inn på "Gravferd", "Gravplass" og deretter på linken for "vedtekter for 
gravplassene i Gjerdrum". (Herunder noen utsnitt)

Paragraf 4, Grav og gravminner:
...Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr 
kan midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen, og 
vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging...

Paragraf 5, Plantefeltet
... Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater,  
blomsterurner, lykter mv. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys  

og oljelampe på graven, men slike og andre løse dekorgjenstander skal fjernes 
etter bruk.... 

Tusen takk!
Hilsen oss på gravplassene
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Barnesider

To hester snakket 
sammen i en stall:

- "Knegg" sa den ene
- "Mø" sa den andre

- "MØ?"

- "Ja, jeg studerer fremmed-
språk!"

En svensk flykaptein var på vei mot Gard-
er
moen da han ble kalt opp av tårnet: 
"Vennligst oppgi Deres posisjon."
Svensken satt der taus som et levende 
spørsmålstegn. Tårnet gjentok: "Venn-
ligst oppgi Deres posisjon."
Etter lang nøling svarte den svenske 
flykapteinen: "Jeg er kaptein og sitter 
lengst fremme i flyet ..."

Vet du hvorfor svenskene 
går midt i veien? Fordi de er 
redde for de ville blomstene i 
veikanten.

Effektiv undervisning
- Nå, Per, hva lærte dere på skolen i dag?
- Å lage dynamitt.
- Og hva skal dere gjøre på skolen i mor-
gen?
- Hvilken skole?

Blondinen var sekretær på et advokatkontor. 
En dag kommer advokaten ut fra kontoret og 
ser at blondinen strigråter. «Kjære deg, hva er i 
veien?»
- «Jeg har akkurat fått vite at moren min er død.»
Advokaten ber henne ta seg fri resten av dagen, men sekretæren tørker tårene 
og mener hun vil være i stand til  å fortsette arbeidsdagen. Litt senere kommer 
advokaten ut igjen og ser at sekretæren gråter enda mer. «Hva har skjedd nå?»
- «Min søster ringte akkurat. Hennes mor er også død!»
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KRYSSORD
Vannrett:
1. Barnet i krybben
6. Etternavn
8. Brus
9. Erik Kroken
10. Kjøre kjelke
11. Buskap
12. Spiss
14. Godt
15. Reise
16. Jentenavn
20.  Ungene
22. Litt

Loddrett:
1. Mannen til Maria
2. Glad i
3. Etternavn
4. Snuser
5. Hele bunten
7. Omgjengelig
13. Kutte
14. Eng. guttenavn
17. Overfall
18. Jentenavn
19. Unni Almås
21. Fred

Løsningssetning:
_______________________________________

Løsning på kryssordet finner 
du på side 29
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TROSOPPLÆRING

TRE DAGERS SOMMERLEIR
Både små og store storkoste seg på leiren 

vi hadde på Veståsen og i skogen 
15. - 17. august 2018

Ledere og deltakere poserer gladlig!

Noa's ark med kongledyr

Konglehai...

Lek i grillhytta

Alle bilder er tatt av Oddrun Kogstad
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NB: Møtene er på Nystuen. (Sykehjemmet)

KIRKERINGEN
Program

Onsdag 12. september kl 1900
- Siv Tove og Trine Edvardsen kommer.

Onsdag 10. oktober kl 1900
- Besøk av Steinar Ørum. 

Onsdag 14. november kl 1900
- Besøk av Sverre Kragseth.

Onsdag 12. desember kl 1900
- Besøk av Arne Thorkil Aasen.

Torsdag 3. januar kl 1800
- Juletrefest  

m/Jakob Furuseth og Michel Zelissen.

Det er utlodning og bevertning  
på alle møter.
Velkommen!

PROGRAMMER

Gjerdrum Misjonshus 
Program 2018

Bønnesamlinger hver første mandag i måneden 
kl 1900 - 1945.

SEPTEMBER
12.: LUNSJTREFF  kl 1200
15.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
OKTOBER 
10.: LUNSJTREFF  kl 1200
13.:  FORMIDDAGSTREFF kl 1130
18.: SUPERTORSDAG kl 1700
24.: PULS   kl 1900
NOVEMBER
07.: PULS   kl 1900
14.: LUNSJTREFF  kl 1200
17.: JULEMESSE  kl 1200
22.: SUPERTORSDAG kl 1700
24.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
DESEMBER
05.: PULS   kl 1900
12.: LUNSJTREFF  kl 1200

 

JULEMESSE PÅ MISJONSHUSET 
Lørdag 17. november

DØRENE ÅPNES KL 12.00
BASARBORD og ÅRESALG.
EGET BARNELOTTERI  
TERNINGSPILL (for barna.)

SALGSDISK med fersk gjærbakst, små- 
kaker til jul, saft og syltetøy, rørte tyttebær, 
strikkevarer, gaveartikler for små og store 
mm.KAFÉ med pølser/lompe, kaker og vafler.

Kl 12.30 Minikonsert med Soul Children
Kl 15.30 Avslutning med trekning a hovedlotteri. VELKOMMEN til en hyggelig dag!

Arr. Gjerdrum Normisjon

TRE DAGERS SOMMERLEIR
Både små og store storkoste seg på leiren 

vi hadde på Veståsen og i skogen 
15. - 17. august 2018

Lek i grillhytta



PROGRAMMER

GAVE TIL MENIGHETSBLADET

Kommer til Kirkeforum  
i Vestbystua på Kulturhuset

Kulturukene 2018 
Samarbeid mellom Historielaget 

og Kirkeforum  
Arvid Garsjømoen  

Han forteller om  
"gamle ord og uttrykk"

Musikkinnslag v/Terje Bekkedal

Kaffespleis, gratis inngang,  
Alle er velkomne!

Kommer til Kirkeforum  
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke

15. nov. 2018 kl 19.00

Tone Bjelland Grønvold 

Psykologen forteller om sine erfa-
ringer fra sin 40 år-lange praksis.

Musikkinnslag v/Aejin Park

Kaffespleis, gratis inngang,  
Alle er velkomne!
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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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TROSOPPLÆRING

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

«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. sept.
Velkommen til små og store!

Vi ønsker at alle 11-åringer skal få være med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag i ad-
vent. Feiringen kalles "Lys Våken". Det handler om å være lysvåkne for hverandre, for kirken 

og for Gud. Lys Våken skjer samtidig over 500 kirker i hele landet.
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 på tlf. 66 10 61 21.
Invitasjon kommer i posten

«Lys våken»
Helgen 1. - 2. desember 2018

6. klassinger overnatter i Gjerdrum kirke!
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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!

«Lys våken»
Helgen 1. - 2. desember 2018

6. klassinger overnatter i Gjerdrum kirke!
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TEKSTANNONSER
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TEKSTSLEKTERS GANG

Døpte

05.08.2018 
 Adrian Westengen Lien 
 Olivia Hveem Stakvik 
 Ludvig Lien-Haugen

Døde

07.07.2018 
 Bjørn Snekkenes

Vielser

11.08.2018 
 Marion Smedbakken og 
 Jon Håkon Olsen 
11.08.2018 
 Monica Thorgrimsen og 
 Jan Sander 
18.08.2018 
 Lena Majorsæter og 
 Ole Aleksander Michaelsen

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
15.06.2018 
 Janne Helene Knutsen 
04.07.2018 
 Maianne Monsen 
23.07.2018 
 Synøve Hagen 
02.08.2018 
 Chris Arne Lillehagen 
09.08.2018 
 John Harald Neergaard

Døpte 
 
22.04.2018 (korrigering fra MB 2/2018) 
 Marie Birkelund-Kristiansen 
10.06.2018 
 Theodor Kehus Kjærstad 
 Eivor Grøneng Fladby 
10.06.2018 (på Misjonshuset) 
 Elise Catinka Hopen

Vielser

27.05.2018 
 Anette Hjelle og 
 Petter Wallberg Bråthen 
27.05.2018 
 Marit Sørum Hennum og 
 Anders Lang-Ree 
08.09.2018 
 Camilla Louise Ståhl og 
 Kristian Ødegård Olsen
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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. 

 

SEPTEMBER

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

Dåp/Nattverd

20. september
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

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
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KALENDER

14. oktober Misjonshuset Gudstjeneste
21. søndag i treenighetstiden
Prest: Torbjørn Olsen
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

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: Vikar
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
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                            KALENDER KALENDER

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

Dåp/Nattverd

29. november
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

DESEMBER

2. desember Gjerdrum Gudstjeneste m/Lys Våken
1. søndag i advent
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til trosopplæring

Dåp/Nattverd

9. desember Misjonshuset Gudstjeneste
2. søndag i advent
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoffer til Blåkors

Dåp/Nattverd

13. desember
kl 15:15

Sykehjemmet Andakt

16. desember
kl 18:00

Gjerdrum Julekonsert
Takkoffer til kirkemusikalsk arbeid

24. desember
kl 13:00
kl 14:30 og
kl 16:00

Gjerdrum Gudstjeneste
Julaften
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

Dåp/Nattverd

25. desember
kl 12:00

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

Dåp/Nattverd

26. desember Sykehjemmet Gudstjeneste
2. juledag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoffer til Normisjon Region Øst.

Nattverd
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MINIANDAKT

  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 

LØSNING PÅ KRYSSORD SIDE 17

Vannrett:
1. Jesus
6. Olsen
8. solo
9. EK
10. Ake
11. Fe
12. Nes
14. Bra
15. Dra
16. Orlaug
20. Barna
22. Noe 

Loddrett:
1. Josef
2. Elsker
3. Ueland
4. Snoker
5. Alle
7. Sosial
13. Sage
14. Bob
17. Ran
18. Ane
19. UA
21. Ro

LØSNINGS SETNING:
"Jesus elsker alle barna"

Allehelgens 
gudstjeneste

Gjerdrum kirke 4. nov. kl 1900

Vi har alle våre som vi minnes denne 
dagen. Svært mange går med slekt-
ninger og venner til en grav. Allehel-
gensdag er dagen for fotoalbum og 
eringdringer og glede og gråt.

Alllehelgenskvelden er vi sammen 
om dette i Guds hus, Gjerdrum kirke.  
Et sted som gir håp og trøst.

Alle er hjertelig velkomne!

Miniatyr-statuen
Kirkefaderen Origenes levde i det tredje århundret. Han fortalte en lignelse for å 
forklare forholdet mellom Gud og Jesus. – 

Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen 
kunne ikke se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte 
seg fore å lage en miniatyr-utgave av statuen, så alle kunne få et klarere bilde av den perso-
nen som var hedret. – Dette gjorde Gud da han sendte Jesus til oss, sa Origenes.

Alle bilder kan ha svakheter. Men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem og 
hvordan Gud er. «Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.» (Kol 
1,15) 
Derfor er kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. «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.» (Joh 1,18)                         (Innsendt fra KPK - Kristelig pressekontor)
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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
Flyplassprest: Torbjørn Olsen 
Kontor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 36 584 
E-post: torbjorn.olsen@avinor.no

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
E-post: 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

Konsulent
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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