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Å glemme sine forfedre er å være en 
bekk uten kilde, et tre uten rot.

Det som går ut av din munn, går inn 
i andres ører.

Jeg er en gammel mann, og vet om 
mange svært mange ting det går an 
bekymre seg for - men de fleste av 
dem skjedde aldri." - Mark Twain
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BETRAKTNING

En salme som tåler livet  
Av: Jakob Furuseth

En god salme er ikke bare en sang som har en god melodi og er lett å synge. Den bør også 
ha en tekst som beskriver troen og livet på en realistisk og robust måte, som tåler at ikke 
alle dager er like. Min favorittsalme er derfor Håpstango. Det er en salme som ikke ljuger 
om hvor flott og fint alt er, men som heller ikke graver seg ned i depresjon og mørke. Det 
er en sang som innbyr til dans, selv på vonde dager. Som hjelper meg til å rette ryggen og 
gå videre, selv når livet gjør vondt. Tittelen er ganske selvforklarende. Salmen handler om 
håp, og melodien og rytmen er tango. Søk den gjerne opp på YouTube. Og la refrenget 
sette seg fast som en påminnelse, for både gode og onde dager. Værsågod

1. Fordi han kom og var som morgenrøden 
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,

fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og en av våre

og gikk omkring i gater og i gårder,
fordi han lot de siste bli de første

og lot de blinde se og småfolk trøste,

Refreng:
Så kan vi holde ut i vonde tider, 

så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige, 

så kan vi se at kommet er Guds rike.
Så kan vi holde ut i vonde tider, 

så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige, 

så kan vi se at kommet er Guds rike. 
Gud er hos oss.

2. Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,

fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,

fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,

fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,

3. Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,

fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,

fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,

Håpstango

"Dance of Grace" Mark Keathley
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NYTT

I Januar har vi også levert soknets statistikk til SSB. 
Denne vil også bli presentert på årsmøte, og jeg kan røpe at den negative trenden vi har 
hatt siden 2013 med synkende dåpstall snudde i 2017. Det betyr ikke nødvendigvis at dåp-
stallene vil stige i de neste årene, men det kan tyde på at tiltakene vi har satt i gang for å 
øke dåpstallene har fungert. 

I 2018 er det planlagt fl ere prosjekter. 
Et prosjekt som allerede er i gang er utarbeidelse av elektroniske kart på gravplassene, som 
skal fullføres dette året. Dette gjøres i samarbeid med Øvre Romerike prosjektering, og de 
skal også utarbeide plan for beplantning på begge gravplassene. 

Varmestyringsanlegg i Gjerdrum
I 2017 ble det installert elektronisk varmestyringsanlegg i Gjerdrum kirke og kirkestua. 
Dette prosjektet er i ferd med å bli avsluttet, og vi håper å få mulighet til å installere i Heni 
kirke i 2018. 

Sprinkelanlegg i Gjerdrum
Det neste store prosjektet er montering av sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke. Det foregår 
for tiden en omfattende testing av sprinkleranlegg i kirker, og vi avventer derfor litt med 
å starte anbudsrunden. I 2019 er planen at også Heni skal sprinkles. Dette er viktige tiltak 
for å ta vare på de fl otte kirkene våre, som begge står på riksantikvarens liste over spesielt 
verneverdige kirker. 

Krypten under Gjerdrum kirke
Til sommeren skal vi endelig få startet arbeid i krypten under Gjerdrum kirke. Det har i 
en årrekke vært fuktproblematikk i krypten, og kistene som står der har til tider hatt mye 
muggsopp mm. Kisten der kirkebyggeren ligger, skal sanneres (les restaureres), og vi håper 
vi kan få denne i relativt god stand. Den andre kisten i krypten har fått nokså hard medfart, 
og vi avventer en vurdering av hva som bør gjøres med denne. Forventet oppstart av pro-
sjektet er sommer 2018.

Fra kirkevergens skrivebord 
Av: Martin Ljønes

I skrivende stund er vi ferdige med årets regnskap. 
Det har med årene blitt et omfattende arbeid som inne-
holder mye rapporteringsarbeid og avstemninger mm. Nina 
Kristin Løvberg gjør her en fremdragende jobb, sammen 
med gode samarbeidspartnere i kommunen. På årsmøte 
den 8.april blir regnskapet presentert, sammen med års-
beretning.

I Januar har vi også levert soknets statistikk til SSB.
Denne vil også bli presentert på årsmøte, og jeg kan røpe at den negative trenden vi har 
hatt siden 2013 med synkende dåpstall snudde i 2017. Det betyr ikke nødvendigvis at dåp-
stallene vil stige i de neste årene, men det kan tyde på at tiltakene vi har satt i gang for å 
øke dåpstallene har fungert. 

I 2018 er det planlagt fl ere prosjekter. 
Et prosjekt som allerede er i gang er utarbeidelse av elektroniske kart på gravplassene, som 
skal fullføres dette året. Dette gjøres i samarbeid med Øvre Romerike prosjektering, og de 
skal også utarbeide plan for beplantning på begge gravplassene. 

Varmestyringsanlegg i Gjerdrum
I 2017 ble det installert elektronisk varmestyringsanlegg i Gjerdrum kirke og kirkestua. 
Dette prosjektet er i ferd med å bli avsluttet, og vi håper å få mulighet til å installere i Heni 
kirke i 2018. 

Sprinkelanlegg i Gjerdrum
Det neste store prosjektet er montering av sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke. Det foregår 
for tiden en omfattende testing av sprinkleranlegg i kirker, og vi avventer derfor litt med 
å starte anbudsrunden. I 2019 er planen at også Heni skal sprinkles. Dette er viktige tiltak 
for å ta vare på de fl otte kirkene våre, som begge står på riksantikvarens liste over spesielt 
verneverdige kirker. 

Krypten under Gjerdrum kirke
Til sommeren skal vi endelig få startet arbeid i krypten under Gjerdrum kirke. Det har i 
en årrekke vært fuktproblematikk i krypten, og kistene som står der har til tider hatt mye 
muggsopp mm. Kisten der kirkebyggeren ligger, skal sanneres (les restaureres), og vi håper 
vi kan få denne i relativt god stand. Den andre kisten i krypten har fått nokså hard medfart, 
og vi avventer en vurdering av hva som bør gjøres med denne. Forventet oppstart av pro-
sjektet er sommer 2018.
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INTERVJU

Menighetsbladet vil i tiden som kommer 
trykke intervjuer av frivillige i menighet-
en. I tillegg til at menigheten har behov 
for fl ere frivillige til å utføre forskjellige 
oppgaver, tenker vi også at det å være 
frivillig er en verdi i seg selv. Her får dere 
litt innblikk i hvordan det oppleves å 
være frivillig i Gjerdrum og Heni.

Navn: Gunnhild Leite
Alder: 28
Oppvokst: På øya Jøa i Trøndelag.
Yndlingsrett: Stekt laks med grønnsaker, 
ellers er jeg veldig glad i taco. 

Hvilke frivillige oppgaver har du i 
menigheten?
Jeg er klokker, sitter i menighetsrådet, jeg 
er med i gudstjenesteutvalget, og skal også 
være med å prøve å få til åpen kirke. Jeg er 
også med i barnegospel. 

Hvorfor har du valgt å være frivillig? 
Jeg syns det er moro å være med som fri-
villig. En får mulighet til å være med på noe 
viktig, samtidig som det for meg har gjort 
det lettere å bli kjent med fl ere mennesker 
i menigheten (etter som jeg bare har bodd 
her siden 2014), og menigheten i seg selv. 
Jeg syns det er fi nt å kunne gi litt tilbake. Jeg 
har alltid vært med å jobba/hjulpet til i kirka 
og menigheten, f.eks. på leirer og div. Så for 
meg har det, og er det, helt naturlig å være 
med som frivillig. 

Syns du at du får noe verdifullt igjen?
Ja, jeg får noe verdifullt igjen. Jeg får bli 
kjent med mange fl otte mennesker. Det gir 
meg også mye tilbake inn i mitt eget liv. 

Kan du anbefale andre å ha oppgaver i 
menigheten?
Ja, det kan jeg absolutt! Det er ikke så mye 
jobb, og det er koselig å kunne være med 
i fellesskapet som menigheten har. Og som 
frivillig, så kan man selv være litt til nytte og 
glede for andre. 

Frivillig i menigheten 
Av: Martin Ljønes

Gunnhild Leite er også medlem av Menighets-
rådet og Fellesrådet i Gjerdrum og Heni sokn  
siden september 2015.
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KN-AKSJONEN 2018

– Vann er selve livet, sier Innocent Nig- 
indu. Han flyktet med familien fra en 
blodig konflikt i Kongo. Nå er han en stor 
ressurs for Kirkens Nødhjelps arbeid i  
flyktningleiren der han endte opp.

– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det 
til å vaske oss, lage mat og drikke, så den 
jobben jeg gjør her er jeg virkelig stolt 
over, smiler Innocent.Navnet hans betyr  
«uskyldig», men det er ingen uskyld å finne 
i flukthistorien hans. Først måtte han flykte 
da soldater kom til byen der han jobbet. 
85 prosent av de som var i byen ble drept, 
hevder Innocent. 

Han flyktet mot byen der han og familien 
bodde, men etter to dager kom soldatene 
også dit. Det skulle vise seg at den beste 
løsningen var å flykte til nabolandet Angola, 
litt lengre sør i Afrika.

Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i  
flyktningleiren Kakanda der Innocent et-
ter hvert fikk seg jobb som koordinator for  
Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at van-
net alltid er rent, at søppelet blir tømt og at 
toalettene blir vasket.

Flyktningen  
som ble hjelpearbeider  
Av: Kirkens Nødhjelp

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i Angola. Han er selv  
flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre 
som har flyktet fra samme konflikt.
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KN-AKSJONEN 2018

– Jeg får brukt evnene og erfaringen min 
til å hjelpe, og det er flott å kunne støtte 
Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen, og for meg 
er det viktig å kunne hjelpe andre med de 
evnene og midlene jeg har for hånden, sier 
Innocent. 

Han får en liten lønn for jobben han gjør, 
men mye av drivkraften er lysten på å gjøre 
noe godt for andre. Han vet bedre enn de 
fleste hvor viktig rent vann er, for under  
flukten var det ofte at han ikke kunne drik-
ke. Og som mange andre i leiren har han 
vært syk fordi han har drukket urent vann.

Innocent er en av mange som hver dag job-
ber for Kirkens Nødhjelp. I landsbyer, byer, 
flyktningleirer og kriseområder i en rek-
ke land rundt om i verden jobber Kirkens 
Nødhjelp for å sikre tilgang til rent vann, 
trygge toaletter, energi og mye annet. For at 
maskineriet skal fungere trenger man helter 
som Innocent.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere trengs 
det også hjelp fra norske frivillige. Folk som 
ikke er på flukt, men som i likhet med Inno-
cent har et engasjement og kompetanse til 
å gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis av 
slike frivillige med på å samle inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom 
Fasteaksjonen. Og det er nettopp disse pen-
gene som gjorde det mulig å starte opp ar-
beidet i Nord-Angola, raskt og effektivt. For 
Innocent og over tusen andre flyktninger i 
leiren har det vært livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge være 
med på å samle inn penger til brønnboring, 
latrinebygging og andre tiltak som redder 
liv rundt om i verden. Også du kan bidra når 
Gjerdrum og Heni sokn skal gjennomføre 
årets aksjon, enten ved å være bøssebærer 
eller å støtte aksjonen.

Fast rutine: I en krok i flyktningleiren står 
teltet der Innocent Nigindu sover. Han avslut-
ter alltid dagen med å lese 15 minutter i Bibel-
en, og be en bønn til Gud. Troa ble sterkere et-
ter flukten, forteller Innocent, fordi Gud hjalp 
han og familien bort fra krigen i live.
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PÅSKE

Oddrun var – som i et ledd i opplæringen 
i barnehagen – invitert til å fortelle om 
påsken – og jeg, Nina på kontoret, skulle 
få være med!  Hun var godt forberedt og 
hadde gjort research på hvordan hun på 
en enkel og fi n måte kunne presentere 
temaet for barna. Sammen kjørte vi til 
Bekkeberget barnehage. 

I det vi kom inn døra kjente vi osen av deilig, 
varm mat og vi skjønte at her tok de maten 
på alvor. Vi sparket av oss skoene i garde-
roben og gikk innover i gangen. De voksne 
tok godt imot oss og hjalp til med de siste 
praktiske forberedelsene før barna entret 
rommet. Det skulle tydeligvis feires bursdag 
her denne dagen! Bursdagskroner var under 
produksjon. En med tallet 4 på og en med 
tallet 20 på! Kronene var pyntet med fl otte, 
utklippede fi gurer og glitter. Vi så at her var 
det godt å være for både små og store. 

Det ble lagt lilla duk på et lite bord. På bor-
det ble det plassert en liten kylling i skallet 
sitt, sammen med et lite esel. Det ble 
også satt fram stearinlys i alle regnbuens 
farger…. Hva mente hun med det mon tro? 
I mangel på lysestaker ble lysene satt i hver 
sin klump med modelleire. Genialt! CD-spil-
ler ble satt fram og noen ensfargede pledd 
ble lagt på vent.

Jeg satt bakerst i rommet når alle barna kom 
inn. Jeg skulle liksom være litt usynlig. (I den 
grad ei dame på nærmere 50 og et stort 
fotoapparat kan «bli borte» i en krok). 

Det var lett å se at både barn og ansatte

gledet seg. Ansiktene deres sprakk opp i 
store smil da de gjenkjente Oddrun på den 
lille scenen de hadde laget borte i hjørnet. 

Alle satte seg i en halvsirkel på gulvet. De 
husket godt at Oddrun var hos dem før 
jul – hvor hun hadde fortalt om Jesus-
barnet som ble født i en stall. Et par av bar-
na begynte å gjenfortelle det Oddrun for-
midlet den gang – hvorpå Oddrun forteller 
at DET var begynnelsen på den historien 
hun skal fortelle dem denne dagen. Og nå 
ventet vi spente! Barna ble stille…. 

Hun begynte med å fortelle om alt hun 
hadde satt fram. Om regnbuelysene, den 
lilla duken, kyllingen og eselet. 

Påskefeiring i barnehagen
Av: Nina Kristin Løvberg
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PÅSKE

Lysene sto for fargene i regnbuen og sym-
boliserte en bro mellom menneskene og 
Gud.

Fiolett (lilla) stearinlys:
Oddrun tente det første lyset. Så fortalte 
hun om vår og påske – at blomster spirer 
og gror - om kyllingen og egget. «Symbolet 
på nytt liv», sa hun. Så dro hun i gang med 
barnesangen «En liten kylling i egget lå» - 
hvorpå barna ble med og sang av full hals.

Mørkeblått stearinlys tennes: 
Det ble fortalt om Jesus som ble født i en 
stall og vokste seg stor. At han ble venn med 
de som ikke hadde så mange venner, at han 
gjorde syke friske og attpåtil kunne gå på 
vannet! Han lærte oss at vi skulle være snille 
med hverandre. 

Mange trodde den gang at Jesus var en 
konge som skulle komme og befri dem fra 
krig og kamp. Men Jesus var en helt spesiell 

konge, som skulle komme til menneskene 
med fred.

Turkist stearinlys ble tent: 
Palmesøndag. Oddrun spilte at hun var 
et esel – og dro en grå golfj akke over 
hodet og sto på alle fi re mens hun fortalte: 
«Hvorfor vil den snille mannen ha meg, 
som bare er et esel, som framkomstmiddel? 
Konger pleier da å ri på hest!» Denne snille 
kongen er Jesus selvsagt – og han skulle inn 
til byen Jerusalem. Det skulle være fest og det 
bugnet av mennesker der. De hadde hørt at 
det skulle komme en konge. Nesten framme 
i Jerusalem var det mange mennesker langs 
gatene. De viftet med palmeblader og ropte 
«Hosianna, Hosianna» «Hurra for kongen». 
«Derfor har vi en dag i påsken som heter 
palmesøndag» forklarte Oddrun. Deretter 
dro vi i gang med sangen: Hosianna syng 
for Jesus.

Det er ikke bare banra Oddrun har et godt 
håndlag med. Vi voksne koser oss også i 
hennes nærvær og vi kan ikke annet enn å 
le av alt det rare hun kan fi nne på å si!
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PÅSKE

Grønt lys ble tent: 
Skjærtorsdag. Dagene går og noen dager 
etter palmesøndag skulle Jesus ha fest med 
sine 12 disipler. Jesus vasket disiplenes føt-
ter før måltidet. Han fortalte dem at han 
snart kom til å dø, men at han ville spise mat 
sammen med dem før det. Barna i barne-
hagen protesterte litt og syntes det burde 
vært disiplene som vasket føttene til Jesus  
– siden det tross alt var han som var kongen!  
«Det var Jesus sin måte å vise dem at han var 
en annerledes konge på – at han skulle være 
god mot alle.» kvitterte Oddrun. Denne  
dagen i påsken kalles skjærtorsdag. «Skjær» 
betyr «ren». De vasket seg rene før måltidet.

Oddrun spurte så om barna hadde lyst til å 
dele et lite måltid med henne. Hun forklarer 
at det skulle spises brød og vin (eller boller 
og saft som passer bedre i barnehagen).  
«Jesus tok opp et brød og delte det før 
han sa at brødet symboliserte hans kropp.  
Deretter tok han opp vinen og sa at den 
symboliserte hans blod.» fortsetter hun, 
mens hun deler ut biter av bollene og hel-
ler saft i koppene. En ansatt i barnehagen 
hadde bakt egne boller til formålet denne 
dagen og det slo godt an i ungeflokken! Så 
hadde også DE spist et måltid sammen.

Oddrun tente det gule lyset:
Hun slengte et grønt pleddet rundt seg og 
sa: «Jeg heter Peter og er vennen til Jesus. 
Etter at vi spiste et måltid sammen skjed-
de det noe veldig trist… Vi gikk ut i hagen 
for å be sammen, men alle unntatt Jesus 
sovnet. Det kom noen soldater for å hente 
han. De var sinte fordi Jesus hadde kalt seg 
for konge. De mente at ingen som ikke var 
konge kunne kalle seg for det – så de tok 
han med seg.» Ingen skulle kalle seg for 
Guds sønn – når de ikke var det, mente  
soldatene. 

«De spurte meg om jeg kjente Jesus…. Jeg 
ble litt redd og svarte NEI. Jeg ble redd for at 
de skulle ta meg også!»

Jesus døde på korset den kvelden. Han ble 
lagt i en hule som ble lukket med en dør av 
stein. Den dagen og kvelden ble lang – og vi 
kaller den for langfredag. Oddrun spilte en 
sang om korsfestelsen på CD-spilleren og 
ungeflokken satt som «tente lys».

Det oransje lyset ble tent:
Oddrun som Maria: «Nå må jeg fortelle dere 
om noe utrolig, fantastisk som skjedde! 
Dere vil ikke tro det! Jeg skulle gå til gra-

Nei, det trengs ingen blomster til graven!
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va til Jesus for å pynte med blomster der 
sammen med noen venner. Men steinen var 
tatt bort og Jesus lå ikke i grava! Og plutse-
lig sto Jesus der ved siden av oss, levende! 
Vi ble så glade at vi måtte synge og danse!» 
Barna i barnehagen var også glade og 
danset til musikk fra CD-spilleren.

Det siste lyset, det røde ble tent:
Maria: «Jeg hadde jo tenkt å legge blomster 
på graven til Jesus, men han var jo ikke der 
lengre. Jeg trenger ikke blomstene, så dere 
kan få dem til barnehagen.» Oddrun hadde 
med seg en blomst som hun gav til barne-
hagen. Hun dro i gang allsang «Mine hen-
der er fulle av blomster». Oddrun forklarer 
videre at når vi feirer påske, har vi fri fra 
barnehagen. «Vi feirer at Jesus stod opp 
igjen og ble levende», sa hun og sammen-
ligner med kyllingen i egget..

Tenk på kyllingen som kom fra egget da 
dere, når dere tar godteri fra eggene deres. 
Klukket Oddrun til slutt.. og ungefl okken sto 
i laaaang kø for å få lov til å gi Oddrun en 
DIGER påske-klem før hun reiste tilbake til 
kontoret. Her snakker vi ekte glede.

Riktig god påske
 til alle våre lesere. 

Finn fram din egen påskefølelse 
og ta godt vare på den 

og de rundt deg. 
Nyt!

Oppstått er Jesus, hurra hurra!

PÅSKE
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BARNEHAGE 
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..Omsorg – lek – sosial 
kompetanse – læring – 

språkutvikling – 
danning – medvirkning – 
mangfold – vennskap – 
fellesskap – respekt- 
utfoldelse – tillit – 
støtte – matglede – 
naturopplevelser – 

gårdsbesøk –gjenbruk – 
kreativitet- sang & 

musikk.. 

askhøgdabarnehage.no                                                                     

Tlf. 40800160 / 97773359 
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MATHJØRNET

Mathjørnet

Kakebunn:
• 6 eggehviter
• ca. 450 g sukker
• 2 ts  vaniljesukker
• 2 ts bakepulver
• 200 g Schär Salti kjeks (glutenfri) 
                kjørt i blender eller knust i en 
                plastpose
• 300 g (saltede) peanøtter, hakket

Sjokoladefyll:
• 200 g lys kokesjokolade i biter
• 100 g smør
• 100 g melis
•  6 eggeplommer

Dekor: ca. 50 g peanøtter

Sett stekovnen på 200 grader (over- og 
undervarme). Skill eggene. Ha eggehviter 
og sukker i en bolle og pisk det stivt med 
en kjøkkenmaskin med visper. Tilsett vanil-
jesukkeret og bakepulveret mot slutten av 
pisketiden.

Kjør Schär Salti kjeks i en blender til den er 
ganske knust, det samme med peanøttene. 
Tilsett kjekssmulene og peanøttene i den 
stivpiskede eggehviten og vend forsiktig 
sammen, til alt er godt blandet (og du frem-
deles har en ganske luftig røre).

Finn frem en bakepapirkledd lang-
panne ( ca. 22 x 32 cm) og bre kakerøren 
utover. Stekes ved 200 grader i ca. 20 minut-
ter, til kaken er gjennomstekt. 

Sett kaken til avkjøling (fortsatt i formen). 
Smelt kokesjokoladen på lav varme sam-
men med smøret, som du har delt opp i 
terninger. Pass på at blandingen ikke blir for 
varm, for da kan sjokoladen korne seg. 

Pisk sammen eggeplommer og melis i 
en annen bolle, og tilsett den smeltede 
sjokoladeblandingen i en tynn stråle, mens 
du rører hele tiden. Fordel sjokoladefyllet 
over kakebunnen mens den enda er lunken. 

Strø over peanøttene og sett kaken til av-
kjøling.

    Lykke til!

Snickerskake (glutenfri)
Anbefalt av Hanne Langerud
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TROSOPPLÆRING

For åttende år på rad skal vi 
arrangere Tårnagenthelg i Gjerdrum 
kirke.  Dere som går i tredje klasse må 
holde av :
lør. 17. mars og sønd. 18. mars.
Ta kontakt dersom du ikke har 
mottatt invitasjon i posten!

Bli Tårnagent du også!

T å r n a g e n t h e l g
”Tårnagenter, det er vi!
Tårnagenter, det vil si:

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

” Finnes det tårnagenter der ute?

b a b y s a n g
oppstart onsdag 25. april 2018

Kl 10-12 på Misjonshuset, Askhøgda 5, Gjerdrum

Vi har 8 samlinger + en familiegudstjeneste på Misjonshuset den 
17.juni kl 11.00. 

Barna (0-12 mndr.) aktiviseres gjennom sang, musikk og be-
vegelser. Foreldre (evt. besteforeldre) møter likesinnede 
og knytte 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 18/4-18

Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. 

                    Håper vi sees - hilsen Oddrun

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM 

FredagsKlubben våren        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 tom 
27. april kl 19-21. Oppstart på høsten igjen den 31. august. 

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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TROSOPPLÆRING

INVITASJON

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!

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

Dette skjer søndag 10. 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 5. juni til ok982@kirken.no

Hjertelig velkommen. Vi gleder oss!                                     Hilsen Oddrun kateket og Jakob prest

Kjære deg!

Sommerleir uten overnatting
Gjerdrum og Heni menighet inviterer til ”Sommer-leir” uten 
overnatting. Sett av datoene 15. – 17. august kl 08.00 – 16.00.
Denne leiren er for alle barn i Gjerdrum, født i 2009 - 2012. Dette 
er et tilbud om tre dager med forskjellige aktiviteter. Alt fra å 
gå ut i skogen til å være på Veståsen barneskoles uteområde, i 
gymsalen og i ”Hundremeterskogen”. 

I fj or dekorerte vi vår egen «glasskrukke»! Hva blir det i år mon 
tro? Det blir sang, drama, tegning, fortelling, mat og mye lek og 
moro.
Leiren koster kr 450,- (3 dager) eller kr 175,- pr dag.

Vi trenger hjelp fra foreldre og andre frivillige som kan 
stille opp som medhjelpere en eller fl ere av dagene 
– mange glade barn fortjener mange ledere! 

Husk å melde på barnet/barna i god tid før sommerferien, på 
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/gjerdrum/barn/sommerleir

Frist for påmelding er fredag 15. juni.
Avmelding etter 8. august medfører fakturering.
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Barnesider

Krokodillesko

En blondine på ferie i Australia ønsket å 
kjøpe et par krokodillesko på et marked, 
men ble snurt da skoselgeren ikke gikk med 
på hennes forsøk for å prute ned prisen.

«Greit. Jeg drar og skaff er meg krokodillesko 
på egenhånd,» sier hun og drar avgårde.

På ettermiddagen da skoselgeren var på 
vei hjem fra markedet la han merke til den 
samme blondinen stående i myra til livet 
med en rifl e i hånda. Selgeren kaster seg ut 
av bilen og løper mot blondinen idet han 
ser henne løfte rifl a og skyte. Før han når 
blondinen ser han henne dra en død kroko-
dille opp på land, der han også ser to andre 
døde krokodiller. Akkurat i det han når bort 
til henne og skal spørre henne om hva hun 
driver med, ruller blondinen krokodillen 
over på rygger og utbryter:

 «Fillern! Denne er også barbeint!»

Naboens hund
En blondine og mannen hennes 
satt i sofaen og hørte på nabo-
bikkja.
Den hadde stått i bakhagen og 
bjeff et i timevis.
Blondinen hoppet ut av sofaen 
og sa: ”Nå har jeg fått nok.” Hun 
gikk ned. Da hun endelig kom til-
bake, sa mannen: ”Hunden bjef-
fer fortsatt, hva gjorde du egen-
tlig?”
Blondinen svarte: ”Jeg plasserte 
den i vår bakgård. Så skal vi se 
hvor godt NABOEN liker det!”
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Hjulbent og kalvbent

Kategori: Diverse vitser 
Hørt om mannen som var så 
hjulbent og damen som var så 
kalvbent at de så ut som en hjul-
visp når de danset sammen?

– Kelner, kelner, hvem er det 
som skriker på kjøkkenet? 
– Det er kokken som pisker 
eggene.

  
Hjulbent og kalvbent

Kategori: Diverse vitser 
Hørt om mannen som var så 
hjulbent og damen som var så 
kalvbent at de så ut som en hjul-
visp når de danset sammen?

Send meg gjerne 

vitser/gåter eller 

andre morsom-

heter som vi kan 

trykke på denne 

Barnesiden
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  Leie lokaler på Misjonshuset?
Kirkekontoret tar på vegne av Gjerdrum Normisjon imot bestilliger for leie av lokalene 
på Misjonshuset. Misjons huset leies ut til møter, dåp, konfirmasjoner, minnesamvær og 
lignende. Kontakt Kirkekontoret på mail:  gjerdrum@kirken.no Telefon:  66 10 61 21 

Velkommen til Åpen kirke  
og stein/plantedag med vaffel!

Hold av onsdag 16. mai kl 17 - 19.
Vi har åpen kirke

Heni 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.

VELKOMMEN
           TIL
        ÅPEN 
         DAG

Ekspert på stein: Dennis fra Amundrød Steinin-
dustri AS. Han bistår med vedlikehold/oppret-
ting og evt. reparasjon av gravstøtter. Han tipser 
også om renhold.

Ekspert på blomster: 
Mimmi, fra Mimmis Blom-
ster & interiør,  har med 
seg blomster og utstyr for 
salg denne dagen. Så da 
blir graven fin til 17. mai i 
år også!

INVITASJON
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PROGRAMMER

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

Onsdag 14. mars  kl 1900  Damekvartetten fra Nannestad kommer
Onsdag 11. april  kl 1900  Besøk av Oddrun Rognli Kogstad
Onsdag 09. mai  kl 1900  Steinar Wøllo kommer
Onsdag 13. juni  kl 1900  Per Anders Nordengen kommer
                      Det er utlodning og bevertning på alle møter. Velkommen!

22. mars: Nils Rømke viser bilder og forteller fra sine reiser i Asia.
  Underholdning ved Øyvind Bakstad
26. april: Fred Borg gir smakebiter av den rikholdige industrihistorien som fi nnes  
  langs Akerselva.
  Kjell Harald Langhaug, fl erårig norgesmester på trekkspill underholder.
31. mai:  Karl Henrik Laache kåserer om sedeligheten på Romerike på 1800-tallet.
21. juni:  Rusletur langs Akerselva. Fred Borg blir med som guide. Avsl. m/lunsj.

Program utover nyåret:

 

Kommer til Kirkeforum 
på Misjonshuset, Ask

Brit Lise Steinkjellå
Torsd. 12. april kl 19.00

"Klart vi kan!"
Foredraget handler om å være modig, 
Stole på egne verdier. Mot, selvtillit, mål 
og motivasjon er blant faktorene. Fore-
draget forankres i forskning og psykolo-
gi men har også en personlig historie.

Kaff espleis, Gratis inngang, 
Alle er velkomne!

Gjerdrum Misjonshus
Program 2018

Bønnesamlinger hver første mandag i måneden 
kl 1900 - 1945.

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

MAI
09.: Lunsjtreff           kl 1200
16.: Puls                    kl 1900
24.:  Supertorsdag kl 1700

JUNI
06. Lunsjtreff           kl 1200
06. Puls                    kl 1900



 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 

 
 
 
 

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)

ANNONSERINGER
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TEKSTANNONSERINGER

 

 

 

 

 
 

 

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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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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TEKSTSLEKTERS GANG

Konfi rmanter mai 2018

26.05.2018 Kl 13.00
 Jonas Aamodt
 Vanja Isabelle Fjerdingby
 Adrian Flingtorp
 Oskar Krüger
 Patrick Lorentsen
 Othilie Louise Langford Sand
 Ole Ante Flesvig Siri
 Mia Weås Strømsborg
 Emil Alexander Bålsrud Sørengen
 Martin Belsnes Øverland
 

lll Gjerdrum  lll

Hvorfor kommer påsken  på 
forskjellig tid hvert år? 

For å kunne vite når påsken innfi nner seg 
hvert eneste år, er det viktig å vite månens 
faser og søndagenes plassering gjennom 
hele året.  
Skal du prøve å regne ut tidspunktet for 
påsken 2018 selv, må du vite at ett år varer 
i 52 uker og én dag – når det er skuddår, 
er det to dager. Derfor vil søndagsdatoene 
forandre seg fra år til år, men med 28 års 
mellomrom, vil denne syklusen gjenta seg.

Selv om utregningen er relativt vanskelig, 
kan denne huskeregelen hjelpe: Første 
påskedag er første søndag etter første full-
måne etter vårjevndøgn – dagen på våren 
da dag og natt er like lange. Det vil si at 
det er like mange timer med og uten sollys. 
Vårjevndøgn ligger alltid mellom 20. og 21. 
mars. Påsken kan derfor fi nne sted i perio-
den mellom 22. mars og 25. april.

Stellavtale?

Trenger du hjelp til å plante eller stelle på 
graven(e) til din(e) kjære?
På våren/høsten utfører staben ved Gjerdrum 
og Heni sokn gravstell på mer enn 70 graver 
ved våre gravplasser. Det settes ned Petulia og 
Kantlobelia som sommerblomster.  Kirketjen-
er Bent luker og passer på at det er nok vann 
i kassene gjennom hele sommeren, og når 
blomstene er på hell og  høsten kommer, 
erstattes disse med høstlyng.

Vedspørsmål eller ønske om en avtale er du 
velkommen til å ta kontakt. 

Hilsen staben Gjerdrum og HeniHilsen staben Gjerdrum og Heni
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TEKSTSLEKTERS GANG

Døpte

26.11.2017
 Marlin Sanna Lind
25.12.2017
 Lilly Netmangen Kogstad
07.01.2018
 Håvard Stene
20.01.2018
 Ronja Sanden Rønnestad
04.02.2018
 Amalie Rasmussen Bjerke
04.03.2018
 Felix Rinnan Pedersen

Døde

08.11.2017
 Kristian Alf Fladby
21.11.2017
 Gerda Ingebjørg Gaarder
22.11.2017
 Arve Willy Arvesen
03.12.2017
 Oddhild Jennie Rud
17.12.2017
 Marit Synnøve Ayari
22.12.2017
 Ragnhild Kvernmo (Steinkjer)
08.01.2018
 Ragnhild Marie Kulsrud
19.01.2018
 Arne Martin Briskodden
24.01.2018
 Gerd Helene Granerud Molstad

Vielser

20.01.2018 
 Anett Jensen og Kenneth Rønnestad 

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
07.12.2017 
 Reidar Due-Monsen 
12.12.2017 
 Marit Jensen 
16.01.2018 
 Pål Spilling 
25.01.2018 
 Jorund Gerd Lystad 

Vielser

25.11.2017 
 Guro Ottersbo og 
 Thor Olav Wilhelmsen 

Døpte 
 
19.11.2017 
 Håkon Magnus Jahr 
 Mille Johansen Katralen 
 Marcus Kjærstad 
 Sofie Knudsen Feiring 
14.01.2018 (Dalen kirke) 
 Matheo Brovold Johansen 
21.01.2018 
 Selma Bakken Johansson 
 Heine Aursand 
28.01.2018 
 Vilmer Malterud 
 Bjørn Håkon Parelius-Lauritsen 
 Sofie Skoglund Ask 
11.02.2018 (Røros kirke) 
 Noah Gulbrandsen Fallrø
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KALENDER

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.

Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole.

 

MARS

18. mars Gjerdrum Tårnagentgudstjeneste
Maria Budskapsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæring

Dåp/Nattverd

25. mars Gjerdrum Gudstjeneste
Palmesøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

29. mars
Kl 19.00

Misjonshuset Gudstjeneste
Skjærtorsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd

30. mars Gjerdrum Gudstjeneste
Langfredag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til kirkemusikk

Nattverd

31. mars
Kl 23.00

Heni Gudstjeneste
Påskenatt
Prest: Jakob Furuseth
IKKE takkoff er

Nattverd

APRIL

1. april Gjerdrum Gudstjeneste
Påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Misjonsprosjekt
Søndagsskole

Dåp/Nattverd
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2. april Sykehjemmet Gudstjeneste
2. påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd

8. april Misjonshuset Gudstjeneste med årsmøte
2. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

15. april Heni Gudstjeneste
3. søndag i påsketiden
Prest: Vikar
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

22. april Gjerdrum Gudstjeneste
4. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Strømmestiftelsen
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

29. april Gjerdrum Gudstjeneste
5. søndag i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

MAI

6. mai Heni Gudstjeneste
6. søndag i påsketiden
Prest: Vikar
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

Søndag 8. april 2018 avholder menigheten årsmøte. 

Årsmøte fi nner sted på Gjerdrum misjonshus i forlengelsen av kirkelunsjen etter gud-
stjenesten kl 1100. Det vil bli gjennomgang av Regnskap og årsberetning. I tillegg leg-
ges det opp til samtale omkring aktuelle temaer som blir tatt opp i plenum. Sokne-
prest Jakob Furuseth vil spesielt si noe om nye tiltak omkring åpen kirke og aftensang. 
Dokumentene til årsmøte er å fi nne på www.kirken.no/gjerdrum/2018
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13. mai Misjonshuset Samtalegudstjeneste
Søndag før pinse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæring
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

17. mai Ungdoms-
skolen

Gudstjeneste
Grunnlovsdagen
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Redd Barna

Nattverd

20. mai Heni Gudstjeneste
Pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Misjonsprosjekt

Dåp/Nattverd

21. mai Sykehjemmet Gudstjeneste
2. pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til ungdomsarbeidet

Nattverd

26. mai
Kl 13.00

Gjerdrum Konfi rmasjonsgudstjeneste
Lørdag før treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til konfi rmantarbeidet

Nattverd

27. mai Gjerdrum Gudstjeneste
Treenighetssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirkens Bymisjon
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

JUNI

3. juni Heni Gudstjeneste
2. søndag i treenighetstiden
Prest: jakob Furuseth
Takkoff er til Normisjon region øst

Dåp/Nattverd

Foto: Elsas Photo

KALENDER
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10. juni Gjerdrum Skolestartsgudstjeneste
3. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Stiftelsen Kirkens 
familievern
Kirkekaff e

Dåp/Nattverd

17. juni Misjonshuset Babysanggudstjeneste med 
Musikk caféen
4. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Musikk caféen
Søndagsskole

Dåp/Nattverd

24. juni Heni Gudstjeneste
5. søndag i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Sjømannskirken

Dåp/Nattverd

Skolestartgudstjeneste i Gjerdrum kirke 
10. juni kl 11.00.
Alle som starter i 1. klasse i 2018 
er spesielt invitert.

Egen invitasjon kommer i posten.

Foto: Elsas Photo Illustrasjonsfoto fra Picjumbo
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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 Vestvold
Gunnhild Leite
Soknepresten

GAVEKONTO MENIGHETSBLADET 
1623.20.37486

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

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

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

Menighetsmusiker
Michel Zelissen 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 

I Askhøgda barnehage har 
vi det bra!
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