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Julen er feiringen av inkarnasjonens 
mysterium: at Gud ble menneske, 

i skikkelse av et lite barn.

Julehøytiden rekker oss det umulige: 
Gud er kommet til oss i kjøtt og 

blod, som et lite barn. 
Så sårbart og så stort!
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BETRAKTNING

Mere er nødvendigvis ikke 
bedre 
Av: Lufthavnprest Torbjørn Olsen

For noen år siden skulle jeg holde  
andakt på et juleverksted. Andakten 
måtte være enkel og pedagogisk, for  
barna ville gjerne komme i gang med 
liming og klipping.

Jeg tok med meg to flasker med vann,  
farget med konditorfarge. En blå som skulle 
symbolisere himmel og en rød som skulle 
symbolisere kjærlighet. For hva skjer når 
du blander himmelblått og kjærlighets-
rødt? Jo, da får du frem adventfargen fiolett.  
Jeg blandet himmelblå og kjærlighetsrødt 
og forventet et godt pedagogisk og fiolett 
resultat. Barn og voksne fulgte med i det 
fargene blandes og andaktens poeng ende-
lig skal komme til syne. ”Og derfor», sier jeg  
«…er adventsfargen … sort!?» Ikke et snev 
av fiolett og advent. Alt som kan sees i flaska 
er sort, grumsete vann.

Poenget forsvant, men det gjorde ingen 
ting. Alle forstod at målet var fiolett og at 
advent handler om Guds himmel og om 
Guds kjærlighet. Alle forstod også at for 
mye, nødvendigvis ikke er bedre, i alle fall 
når det gjelder konditorfarge. 

For mye kan kanskje også ødelegge noe av 
den tiden vi snart skal gå inn i nå? Kan det 
hende at det i juletiden kan bli litt for mye 
av alt, slik at nyansene og fargene forsvin-
ner? Kan det noen ganger bli så mye, at vi 
går glipp av det viktigste?

I en undersøkelse gjort for noen år siden 

svarte 45 prosent at de mislikte å gå på  
julehandel og 34 prosent svarte at de kjøper 
julegaver fordi de føler at de må. Hele 49 
prosent av de spurte synes også at barn 
fikk for mange gaver. På den positive siden 
er det jo fremdeles et knepent flertall for at  
julegaver fortsatt er hyggelig. 

I slutten av november tenker jeg ofte på 
de foreldrene, jeg tror med en overvekt av 
mødre, som natt til 1. desember sitter og  
pakker gaver til adventskalenderen. Det 
er sikkert hyggelig å pakke gavene når to 
er blitt til tre og 24 små gaver skal pakkes 
inn, men hva når antall barnesenger og sko 
i gangen øker og adventsgavene mange-
dobles til 48, 72, 96, 120 …?  Debatten går 
hvert år i aviser og på nettet -  Er det verdt 

For mye kan kanskje også ødelegge noe av 
den tiden vi snart skal gå inn i nå?



4    MENIGHETSBLAD

alt styret, blir ungene bare utakknemlige og 
lei presanger lenge før julaften, og er ikke 
alle barnerom allerede fylt med ting og tang 
som de egenlig ikke har bruk for? Begynner 
det å bli litt for mye konditorfagre?

Dypt inne i oss bærer vi kanskje på en leng-
sel og en drøm? En lengsel etter noe som er 
ekte og som varer. Noe som er mer enn et 
flyktig øyeblikk og kortvarig glede, noe som 
ikke kan kjøpes eller byttes.

Jeg tror Jesus ble født inn i svært enkle kår. 
Han kom fra en utkant i verden. Født av en 
tenåringsmor i en stall. Hyllet av gjetere 
og langveisfarende kamelluktende herrer. 
Kirkekunsten har kanskje gjort julemotivet 
i stallen til noe storslagent og pran- 
gende, men jeg tror det var svært enkelt. 
Det var enkelt og ekte. Når Gud blir men- 
neske begynner han på bunnen og i ut- 
kanten, som et barn i en stall. Han starter 
med å bli født, der stiller vi i alle fall likt og 
Gud deler den felles starten med oss. En 
Gud for alle må starte nedenfra for å favne 
alle. 

Her ligger det kanskje en hemmelighet og 
det er kanskje her vi kan se nyansene og  
fargene klart? I det enkle og ekte? For det 
er her vi speiler oss selv og den vi er, i det 
himmelblå og kjærlighetsrøde.

Bli med på noe  
foreldrene dine ikke tør!

Helgen 1. – 2. desember 2018
skal vi ha et arrangement for 6. klassinger 

her i Gjerdrum kirke. Overnatting!

Vi ønsker at alle 11-åringer skal få være 
med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag 

i advent. Feiringen kalles ”LysVåken”. 
LysVåken handler om å være lysvåkne for 

hverandre, for kirken og for Gud. Lys Våken 
skjer samtidig i over 500 kirker i hele landet.

 

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

av november.

Har du ikke mottatt invitasjon men har lyst 
til å være med, tar du kontakt med Oddrun 
kateket på mobil 913 84 711 eller Nina på 

Kirkekontoret, telefon 66 10 61 21.

 

BETRAKTNING 
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TEKST

Endringen av innredningen i Gjerdrum 
kirke ble vedtatt på menighetsmøte i 
2015, og i 2016 ble endringene godtatt 
av biskopen. Menighetsrådet har etter 
dette hatt saken på vent i forbindelse 
med at det skulle monteres nye ovner i 
Gjerdrum kirke. 

Prosjektet med endring av innredning inne-
bar å fjerne benker foran koret med tilhøren-
de ovner. Den totale effekten av ovnene 
i kirka var fra før dårlig, og det ville derfor 
ikke være tilrådelig å fjerne benkene med 
ovner før alle ovnene i kirka skulle byttes ut. 
De nye ovnene gir totalt bedre effekt enn 
de gamle, selv etter at de fremste ovnene er 
fjernet. 
Prosjektet med utskifting av ovner startet i 
høstferien, og arbeidet med å fjerne benk-
er ble gjort samtidig. I starten av november 
skal de nye ovnene være på plass. Da skal 
også håndverkere ha fjernet sporene etter 
benkene, og malt gulv og vegger der ben-
kene har stått. Det er også bestilt stoler som 

Ny innredning og nye ovner 
Av: Kirkeverge Martin Ljønes

De nye stolene som er godkjent av riks- 
antikvaren, vil gli godt inn blant det  
eksisterende interiøret. 

FRA KIRKEVERGEN

skal erstatte benkene. Disse vil ikke bli levert 
før på nyåret, og frem til da bruker vi stolene 
fra kirkestua etter behov. 

Vi tror dette vil gjøre Gjerdrum kirke til 
et mer fleksibelt kirkerom. Det er også 
verd å merke seg at kirken ikke vil få færre  
sitteplasser på grunn av endringen.

Søndag 9.desember blir det menighetsmøte 
umiddelbart etter gudstjenesten på Misjonshuset. 

Det er en sak som skal behandles: 
"Endring av antall medlemmer i menighetsrådet fra og med perioden 2019 – 2023." 

Menighetsrådet foreslår å endre antallet fra 8 til 6 faste medlemmer. 
Det vil fortsatt være 5 vararepresentanter. 

Les hele saksfremlegget på www.kirken.no/gjerdrum/antall

Menighetsmøte 
9. desember 2018 etter gudstjenesten
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LOKALMILJØ

At noen klatrer her er jo lett å se. De er 
jo alltid der! Faktisk både sommer og 
vinter...Men hvem er de og hvor kommer 
de fra? Er det lokale mennesker?   

Det viser seg at det er ikke bare folk fra 
Gjerdrum som klatrer her i Vardefjellet (her-
etter kalt Hvalsfjellet). Gjerdrum, nærmere 
bestemt Hvalsfjellet, er i følge Erik Neer-
gaard (klatrer og skribent i norsk-klatring.
no), det mest brukte isfeltet for Oslo-boere 
- både som trenings- og kursfelt. Det kom-
mer også andre fra både fjernt og nært for 
å klatre her. Tilgangen er lett og det kan  
parkeres helt opp langs gjerdet i busslom-
men og opp i stikkveien til venstre. 

Nergaard skriver at klatrefeltet her er ca 

15-20 meter høyt og 30 meter bredt. Med 
de nye vannsigene er det kommet noen 
flere krevende formasjoner lengre opp i 
lia. Hvalsfjellet var nemlig et pilotprosjekt:  
Representanter fra Romerikstoppen  
klatreklubb har laget dreneringer og lagt rør 
fra en kulp og en bekk høyere opp i bakken 
som skal lede vann til fjellkanten og dermed 
fryser til slik at det blir en vegg av is. Dette 
etter samtykke fra grunneier selvsagt.

Rør og styrt vanning
Dag Hagen (også klatrer og skribent for 
www.norsk-klatring.no) forteller at det 
veldig mange steder finnes vann og 
bratte skrenter, men det dannes ikke 
is som gleder en klatrer. Han skriver  
videre at drensrørene oppå bakken har gitt 

Hva skjer i "Hvalsfjellet"?  
Av: Nina K. Løvberg

Isklatring i Hvalsfjellet.
Foto fra "fjell-eventyr.no"
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HVALSFJELLET

en vesentlig breiere isfl ate. Selv i kulde-
perioden med lite snø har det sildret og 
rent gjennom rørene så lenge vannet har 
hatt en viss strøm.  Der det er lite sig, har 
rørene frosset og krever litt mer omtanke for 
å lykkes. Isolasjon i form av duk eller grave 
rørene ned, er i så fall en løsning. I kulpen 
der vi henter vann har det frosset et stort is-
lokk over som isolerer. Rørene ligger oppå 
bakken og er festet i trær med tau for å ligge 
riktig. Utløp er et stykke over kanten slik at 
det blir en solid forankret is. Hvalsberget i 
Gjerdrum er et mye brukt felt og dermed blir 
det høy slitasje. Med rørene har dette vist 
seg å bli et mindre problem. Ny is dannes 
over natten om kulda er på plass og isen er i 
stadig forandring. 

For de som kan fagspråket kan det in-
formeres at gradene i Hvalsfj ellet er ca 
WI2-3, med noen brattere opptak på gode 
år. Det er også gått noen mikslinjer her. 
Går man 300 meter videre langs veien, 
forbi Hvalsberget klatrefelt, og opp i skogen 
er det fi ne formasjoner på år med mye is 
rundt. Grad rundt 2-3.    Spesielt er det en 
fl ott issøyle rundt grad 5 på ca 20-25 meter 
enda litt lengre opp I skogen.

På nettsidene til www.peakbook.org.
skriver Sondre Kvambekk, at det blant 
annet holdes introduksjonskurs i
isklatring i Hvalsfj ellet. Han skriver også at 
Hvalsfj ellet er en fi n plass for kurs med linjer 

i ulike vanskelighetsgrader. Greit med trær 
som topptaufester. Enten leder man opp 
fossen, eller så fi nnes det en bratt omgåelse 
på venstre side.

Historikk
På nettsiden til www.klatrefelt.no kan en 
lese at området til venstre for klippen har 
opprinnelig vært et pukkverk frem til 1958. 
Pukkverket ble fl yttet en 1 km opp i fj ellet 
og inn i Skedsmo kommune av sikkerhets-
messige årsaker.

På 90-tallet var Hvalsberget mest kjent for 
isklatring, dette foregikk noe til høyre for 
der dagens klatreruter er etablert.

Topptaufester ble montert så tidlig som 
94/95 av lokale klatrere bla. Bjarne Hamnes. 
Sommeren 99 gikk Øystein Andersen en 
naturlig sikra rute midt på hovedveggen, 
omtrent i området Busskameratene/Tante 
Sofi e. Senere gikk Sissel Pedersen fra Hamar 
KK i 2003 på naturlig sikring. Jo Minken 
etablerte ”Hamkam møter heksa” som første 
boltede rute i 2004. Våren 2008 utviklet 
Jonas Langseth og Runar Carlsen feltet med 

Erik Neergaard klatrer kunstig is i Gjerdrum. 
Foto: Eirik Moen

«Ikke den høyeste og bratteste isen på 
Hvalsberget, men defi nitivt et dugandes 
felt for østlendingen som trenger en rask 
«hit» for å døyve abstinensene etter litt is 
å henge i. Her går det både buss og det er 
gode parkeringsmuligheter rett ved feltet.»
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HVALSFJELLET

18 boltede ruter. Veggen ble ryddet for løse 
steiner, børstet og boltet med limbolter.

Under venstre del av klippen er det etablert 
rampe for trivsel og miljø. Det hele ble gjort 
mulig ved hjelp av et spleiselag bestående 
av DNT, Kolsås klatreklubb, Oslo klatreklubb, 
Romerikstoppen klatreklubb og Rælingen 
klatreklubb.

På høyre side av feltet finnes en spennende 
naturlig lekehule under en stor stein, denne 
er tørr selv i kraftig regn.

Jo Minken fra Gjerdrum sier at is- 
klatringen du ser fra veien er relativt enkel, 
mens den isen man normalit ikke ser og 
som er nærmere gjerdrum er betydelig mer 
krevende.

Når det gjelder sommerklatringen er veg-
gen man ser fra veien veldig godt egnet 
for nybegynnere og familier, mens det nye 
feltet som er nærmere Ask er fra middels til 
meget vanskelig og med en spektakulær 
utsikt fra sikringsrampen som er bygd midt 
i veggen. Det er fullt mulig å gå stien opp 
bare for å se på de som klatrer eller nyte  

God vannføring mot kanten. 
Foto: Eirik Moen

Kilder:   www.norsk-klatring.no 
  www.peakbook.org 
  www.klatrefelt.no 
  www.fjell-eventyr.no

utsikten. Nærmeste klatreklubb for de som 
er intressert i klatring er Romerikstoppen 
klatreklubb som holder til på Avancia om 
vinteren og mye ute på sommeren.

Klatring er veldig godt egnet for familier 
siden man kan velge enkle problemer eller 
vanskeligere ruter i samme område.

Minken sier det er veldig lite skader/ uhell i 
klatring. Det blir mest strekk av muskler og 
sener og belastningsskader.
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HISTORIE

Det er 6 småbsruk i Staden i Gjerdrum. 
Elverud hvor jeg er født og oppvokst, 
Blånet, Hvam, Østenga, Enger og Leiren-
ga. Alle ble skilt ut i fra Prestegården på 
slutten av 1800 tallet. Staden var et lite 
samfunn med et godt naboforhold. De 
samarbeidet mye og trengte noen hjelp 
så var de på pletten og ga hverandre en 
håndstrekning. Det være seg til hverdags 
eller fest, i sorg eller glede.

Det første jeg kan huske fra barndommen 
min var alle dyra våre som jeg voks opp 
med.  Hunder og katter som stadig fikk ung-
er, de nyklekte kyllingene vi hadde på et av 
soveværelse i annen etasje, små kalver, lam, 
grisunger og føll. Noe så nydelig! Jeg glem-
mer de aldri.

Slaktestria var ei travel tid på gårdene.
Min far var bygdeslakter, så på høsten og 
førjulstida var han svært travel. Det vanlige 
var å slakte når det begynte og bli kaldt i 
været, gjerne etter det første snøfallet, og 
det var viktig å legge slaktinga til voksende 
måne, for da ble kjøtt og flesk drøyere, den 
spedde maten vokste mer i panna og en fikk 
bedre spekemat.
Det var vanlig å slakte både storfe, sau og 
kalv seinhøstes, og gris så nærme jul som 
mulig. 
Som hjelpemann var det alltid med en i fra 
nabolaget. Vi unga var også med og ble lært 
opp fra vi var små, men vi fikk ikke være til 
stede når dyra ble avlivet. Og det var bra, for 
vi var veldig glad i dyra våre. Husker vi sto 
inne på kjøkkenet og lyttet og når vi hørte 
det smalt så løp vi ut. Da sto bøtta klar til 
blodtappingen, og min første jobb var å 

røre i blodet så det ikke levret seg.
Mamma og Karen håndterte innmaten i fjø-
set hvor det var varmt og adgang til vann.  
Vi jentene var med for å lære. Det var vik-
tig å gjøre tarmene fri for fett mens de var 
varme.  Så ble de tømt for innhold og skyllet 
godt under rennende vann. Da var de ferdig 
til bruk og ble fylt opp med forskjellig slags 
farse til pølser. Noe fint og noe grovt. 
Blodet ble brukt til blodklubb, blodpan-
nekake og blodpudding. Dette var jo fersk-
mat, som måtte spises i løpet av noen dager.
Innmat, grisehode, labber, ister og talg ble 
renset og lagt i rennende vann. Noe av  
innmaten ble til innmatfarse og lungemos, 
mens leveren ble brukt til leverpostei og 
stekt til middag.  Hode og labber ble kokt 
og det ble laget sylte og syltelabber som ble 
lagt i saltlake.  Av slaksidene på dyra ble det 
laget nydelig ruller. Saltet storfetunge var 
også en delikatesse som ble mye brukt.
Alt dette var sammen med stekt ribbe og 
pølser tradisjonsmat på koldtbordet i jule-
høytiden og jeg har prøvd å holde på denne 
tradisjonen.                                
Ister og talg ble kvernet og kokt til smult 
som bl.a. ble brukt til koking av smultbakst. 
Husker og at de kokte såpe i brygger- 
huset av talgen. Det luktet ikke godt. Tror 
det måtte være kaustisk soda i den oppskrif-
ta, for det svei i øya - og jeg innbiller meg 
at den såpa ikke bare tok møkka av klærne 
- men også skinnet av finga.
Ister og talg ble også brukt til fuglemat om 
vinteren.
På dag nummer to skulle slaktet parteres.  Vi 
hadde ikke frysemuligheter den gang, så alt 
måtte tørrsaltes i store saltdunker eller leg-
ges i saltlake. 

Julestri i Staden i etterkrigsåra  
Av: Anne Karin Nordli
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BARNEMINNER

Så kommer vi til selve julefeiringa da.
Det første jeg kan huske fra jule- 
feiringa i Staden er et stort juletre som sto på  
hjemmesnekra juletrefot i storstua. 
Jeg er 1946 modell, og like etter krigen var 
det ikke mye å få kjøpt.  Desto mer stas var 
det når varene begynte å komme i butik-
kene igjen. Det var vel tidlig på 50 tallet, 
det er så vidt jeg husker det, at min far kom 
hjem så blid som ei sol. Han hadde fått kjøpt 
nydelige julekuler.  12 stykker lå sirlig i en 
eske oppdelt i 12 rom,  så skjøre som bare 
disse kulene kunne være. 
Husker jeg satt så forsiktig og knytte på 
en ulltråd på hver kule. Jeg hadde jo bare 
så vidt lært å knyte, så jeg fomla vel da, og 
dermed så datt det ei kule i gulvet og ble 
knust. Da var jeg veldig ulykkelig og lei 
meg, men det gikk bra. 
Og så hadde han kjøpt et flott spir til å ha 
i toppen på juletreet. Da ble den gamle  
julestjerna, som var så brun i sølvet som  
kaffe, byttet ut. Men jeg har tatt vare på 
stjerna jeg, og den havnet hos dattera vår, 
Hege i fjor, så det er et kjært minne.
Likeledes husker jeg gleden når de første 
Jaffa appelsinene kom.  De var veldig sure, 
men vi unga skar av toppen og dytta 

sukkerbiter oppi og sugde ut safta.  
Det var nydelig.
Det var stor stas når vi lille juleaften 
kunne pynte treet med alle de nye 
kulene og de hjemmelagde papir- 
hjertene, som mine eldre søsken had-
de lagd.  Mitt bidrag var en liten lenke 
i glanspapir, limt i sammen med en 
blanding av vann og mel.
Videre kan jeg huske masse flagg og 
glitterlenker, og til slutt ble lysklypene 

med levende lys satt på. Og så var det å 
lukke døra og vente til morgendagen, jule-
kvelden. 
Dagen kom og det var mye som skulle 
ordnes, både inne og ute, og jeg hang i 
hæla på far min som en stropp, redd for å gå 
glipp av noe. 
Vi var i hagan og hentet et lite juletre, som 
skulle settes på grava til lille Arne gutt, 
veslebroren min som druknet i gårdsbrøn-
nen som treåring.  Det var før jeg ble født, 
men det var ei grusom ulykke som aldri ble 
glemt, så jeg deltok i den sorgen.  I toppen 
på dette lille juletreet ble det festet et lite 
kønnband og så pyntet jeg med små flagg 
på en lenke. 
Kønnband til småfugla var og tradi- 
sjon. Disse hadde faste spikere på 
låven som de skulle tres ned på. I ut- 
husa skulle alle dyra ha litt ekstra på  
julaften, og båser og binger skulle være  
nyflidd med flis og halm.

Julematen
Inne på kjøkkenet var det og travelt. Min 
mor hadde, før jeg sto opp om morge-
nen, satt julekakedeig - for det var viktig at  

Fra venstre: Kua, tante Helga, mamma, 
Berit, Ingrid, vesle Leif og Randi fra 
Hedmarken og meg.
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FRA GJERDRUM

julekaka var fersk - og det skulle være mye 
rosiner og sukat i den. Og det viktigste, det 
måtte ikke smake gjær. Skikkelig julebrød 
skulle det være.  
Risengrynsgrøt til riskremen og den røde 
sausen, laget av rå villbringbærsaft, var 
kokt og sto til avkjøling på benken. Hvis vi 
ikke skulle ha karamellpudding, for da ble 
den lagd et par dager i forveien. Hadde vi 
vært så heldig å finne multer om høsten, så 
kunne det være multer og kremfløte eller 
multekrem. Så desserten kunne variere, 
men julematen var ribbe, medister- og  
innmatskaker, og det samme i pølser, samt 
surkål, tyttebær og hjemmebrygget øl.
Til jul sto kakeboksa på rekke og rad i 
spisskammerset, fylt opp til randen av alle 
slag.  Ja, mamma var en ener til å bake.  
Hun sto ute i gangen i kulda og kjevlet de 
tynneste sirupsnipper og goro, fattigmann,  
smultringer og hjortetakk.  Videre husk-
er jeg hun bakte berlinerkranser, sand- 
kaker, serinakaker, sandnøtter, bordstab-
bel, kokosmakroner, kromkaker og strull,  
tebrød, mazariner og margposteier. 

Det var sikkert flere, men jeg syns dette var 
bra.  Ja, og så var det delfiakake og sjoko- 
laderiskaker på kjeks. Det var vel helst vi 
unga som lagde disse, minnes jeg. Det var 
stas å få være med og baka.
Julaften
Ja, julestria var travel, det er helt sikkert, 
men når vi så at a mamma begynte å skure 
kjøkkengulvet om eftan, da var a ferdig til 
jul. Da var potetene skrelt, surkålen i koken 
og ribba i ovnen, og når det begynte å lukte 
ribbe og surkål ute, var spenningen til å ta 
og føle på. Da måtte vi se å komme oss inn 
og få stelt og pynta oss, for da var det ikke 
lenge før kirkeklokkene ringte jula inn. 
Endelig var det julekvelden og vi var så 
spente.  For under juletreet lå det to store 
pakker som kunne være sovedukker. Jeg 
har ei søster, hu Berit, som er tre år eldre enn 
meg, og vi ønsket oss så veldig dukker som 
vi kunne leke med og sy klær til. 
Og tru meg, vi fikk disse nydelige dukkene 
som vi så veldig ønsket oss, og masse klær 
som dem hadde klart å sy og strikke til 
oss i smug. Hu Ingrid, eldste søstera mi, 
og nabofrua Marit Klute, hadde i all hem- 
melighet strikket og sydd klær til disse fine 
tvillingene som vi kalte for Aud og Tove.
Ja, det var stas, og jeg kan forsikre dere om 
at de fikk godt stell, og ble tatt godt vare på. 
Så kom det store øyeblikket, da pappa tente 
lysa, og vi skulle gå rundt juletreet.  
I mange år etter krigen så feiret vi jul med 
naboene. Karen fra Blånet var som ei beste-
mor for oss unga, så hun var selvskreven. Og 
så var det naboene våre fra Hvam og av og 
til andre også, så vi var mange rundt bor-
det og det ble en stor ring rundt juletreet, 
og selv om vi var små så kunne vi flere av  
julesangene, i hvert fall første verset. Vi sang 
mye hjemme.Her er vi ute og kjører ratt-kjelke.
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Romjula med juletrefest og julebukker
I romjula ble det arrangert juletrefester og 
da måtte det smøres fine smørbrød, som 
skulle settes på felles julebord.
Blakken ble spent til kurvsleden og så dro vi 
av sted.  Berit og jeg satt i rommet bak med 
hvert vårt smørbrød- og kakefat.
Husker vi var på Sørum, hos Dagny og  
Martin Sørum, i romjula.  Der var det stor  
juletrefest i mange år. 
Søndagsskolen hadde og juletrefest i  
Prestegården. Det var Hegdal som var 
sogneprest den gangen og prestefrua le-
det søndagsskolen.  Så hver søndag løp vi 
over jordet for å delta der, og fikk jeg være  
kontordame og stemple kortene, eller 
klistre inn gullstjernene, så var det stor stas.
Husker jeg syns det var så fint i storstua i 
Prestegarden, for de hadde malt brann-
muren med palmer og brune mennesker, 
og det var jo litt ukjent for oss unga nedi 
Staden. Tror motivet var fra Madagaskar 
hvor de hadde vært misjonærer før de kom 
til Gjerdrum. Synd at denne flotte preste- 
gårdsbygningen ble revet. Den var stor, hvit 
og flott der den lå, på den høyeste toppen 
over Staden.
Julebukker var og en populær tradisjon da 

FRA STADEN

vi var små.  Vi unga lagde masker av papp 
og malte de med vannfarger, og så gikk vi 
julebukk i nabolaget og hadde det veldig 
moro.  Vi kjørte spark eller kjelke, hvis det 
var føre til det.
Voksne kunne å gå julebukk og det kunne 
bli mye spell ut av det. Ofte kom de kjø- 
rende med hest og slede. De var utkledd, 
og etter hvert som julebukkmaskene kom i 
handelen, var det vanskelig å finne ut hvem 
de var.  Men det var en artig tradisjon som 
nå er utdødd. 

Født med ski på beina
I jula hadde vi fri, så da ble det mye ute- 
aktiviteter. Vi gikk både på ski og skøyter.
De milde vintrene nå for tida gjør at Leire- 
elva ikke lenger fryser til is, men da vi var 
unge gikk vi på skøyter på den blanke elve- 
isen.
Når det ble for mye snø brukte vi gårds-
brønna. Vi hadde stor gårdsbrønn på delet 
mellom Elverud og Blånet.  Videre hadde vi 
prestegårdsbrønn og brønnen på Gjerdrum 
meieri, men den ble skjært opp til isblokker 
utpå vinteren. Og disse blokkene ble lagret i 
sagflishus på meieriet og brukt til avkjøling. 
Jeg hadde velbrukte skruskøyter som datt 

Fra venstre: 
Berit, 
Liv Karin Skallerud, 
meg med dokka jeg 
fikk til jul, 
Kristine og Olaf Kog-
stad, (foreldrene til 
Liv Kogstad Næss),  To 
småjenter fra Kløf-
ta (Bente og Kristin 
Nikolaisen).
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av i svinga, så da var det fram med nøkkelen 
og få en av de større unga til å hjelpe meg 
og skru de på igjen. Berit og de større unga 
hadde lengdeløpsskøyter som de spente 
på seg med reimer, så de var litt mere 
avanserte.
Ski var ynglingssporten min fra jeg var 
ganske lita.  Lenge før jeg begynte på 
skolen.
Jeg hadde noen små grå trepinner med 
lærgamasjer, som hadde ei reim over 
støvelen. Skia smurte jeg med en voksklump 
eller et stearinlys, så det gikk fort i bakka.    
Før de ødela hele Staden med planering, 
var det jo bakker og høye topper over alt, 
og der laga vi unga ski – og akebakker, både 
med og uten hopp. 
På andre siden av elva hadde Kløftagutta 
snekra store hopp og de brukte den bratte 
lia ned mot elva som unnarenn. Der satte 
vi utfor.  Det var så bratt at vi nesten mistet 
pusten når vi nådde elveisen og kjørte opp 
igjen i midthagan vår. 
Minnes en av dissa gutta slengte ut når jeg 
kom kjørende på disse små stubba mine, 
«Der kommer hu som er født med ski på 
beina», så de mobba den gangen også.
Men så var det denna julekvelden da, som 
jeg fi kk nye ski av broren min.  Blanklakkerte 
kjøpeski, med ordentlige bindinger. 
Og så fi kk jeg nye beksømstøvler, med 
saueskinnspels inni av mamma og pappa.  
Jeg var så glad, så det ble ei lang natt før jeg 
kunne ut å prøve dette utstyret.
Blånettoppen var vel den bratteste bakken 
vi hadde nedi Staden, så der tråkket jeg opp, 
bare 5 år gammal. Hu Bella, nyfoundlendern 
vår, var med meg som alltid, men da kjørte 
jeg i fra a. 
Det var skara og gnistrende føre, og de 
nye skia var polerte og glatte under, så det 
måtte jo gå galt. Jeg visste ikke ordet av 
det før jeg kjørte over Klutevegen, og inn i 

storgangstrappa hjemme, og skia brakk på 
første turen.
Glemmer det aldri.  Jeg gråt og gråt, mye av 
dagen, tror jeg.   Da kom broren min opp på 
rommet mitt, trøstet meg, og så sa han –
«Du skal få nye ski av meg når butikken 
åpner, du Anne.»
Det er et av mange fi ne minner jeg har 
etter`n Leif, bror min.

Gode minner
Ja, jeg har mange fi ne minner fra gamle-
dager i Staden.  Dette var noen av dem og 
det har vært hyggelig å rote i de gamle grå 
for og minnes denne tiden - over 65 år til-
bake i tid.

Ønsker dere alle ei hyggelig julehelg og et 
riktig GODT NYTT ÅR.

Julehilsen fra Anne Nordli

Ønsker dere alle ei hyggelig julehelg og et 
riktig GODT NYTT ÅR.

Julehilsen fra Anne Nordli

Søstrene på tur med sparkstøtting.
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INTERVJU

"Jeg trives kjempegodt med å gjøre tje-
neste i Gjerdrum. Jeg er veldig glad for at 
jobben som flyplassprest også innehold-
er vanlig prestetjeneste i prostiet. Jeg  
elsker å feire gudstjenester og synes det er  
veldig meningsfylt og fint å forrette 
begravelser også", forteller nyansatt 
lufthavnprest Torbjørn Olsen.

Av Jakob Furuseth

I sommer overtok Olsen som lufthavnprest 
på Gardermoen. I tillegg til prestetjenesten 
blant ansatte og passasjerer på en av Nord 
Europas travleste flyplasser, så er han ofte 
å se i Gjerdrum, i forbindelse med guds- 
tjenester, vielser og begravelser. Cirka en 
dag i uken gjør han vanlig prestetjeneste 
utenfor flyplassen, og det er særlig kirken i 
Gjerdrum som får nyte godt av å ha Torbjørn 
med på laget. 

Torbjørn bor i Hakadal, og dermed er ikke 
avstanden til Gjerdrum så lang - i luft-
linje. Han bor faktisk nærmere turmål i  
Almenningen som f.eks Gjermenningen, 
enn undertegnede.

"Men den raskeste veien til Gjerdrum for meg 
er å kjøre via Maura. Jeg synes forresten Gjer-
drum er ei veldig vakker bygd. Kulturlandska-
pet med kirkene som sentrale blikkfang i 
landskapet med utsikt over Romerikssletta er 
kjempefint."

Jobben som lufthavnprest er en jobb som 
har en tydelig diakonal profil. For Torbjørn 
handler det om at kirken skal utøve omsorg 
i møte med enkeltmennesker.  "Kirken må 
være diakonal, eller så er den ferdig!" Konsta-
terer Torbjørn

"Jeg har nesten 20 års erfaring som sokneprest 
i Hakadal, og trivdes forsåvidt godt med det, 
men etter så lang tid på samme sted synes 
jeg det var godt å gjøre noe helt annet, og 
den diakonale profilen på denne jobben som 

Med på laget i Gjerdrum 

Lufthavnpresten har fått nytt prestekontor 
ved siden av Emirates, i det nordøstre hjørnet 
av avgangshallen. 

Lufthavnprest Torbjørn Olsen
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TORBJØRN

lufthavnprest virket spennende. For kirkens 
fremtid er diakonal", sier Torbjørn med stort 
engasjement.

Og selv om jobben som lufthavnprest er 
ganske annerledes enn noe han har gjort 
tidligere, så trives Torbjørn veldig godt i den 
nye rollen. 

"Jeg har et godt samarbeid med Avinor,  
politiet og de andre aktørene her, men samti-
dig må jeg mye mer aktivt oppsøke de men-
neskene jeg jobber blant. Men på fredagene 
kommer de av seg selv, for da steker jeg vafler i 
ekte sjømannskirkestil. Allerede første uken på 
jobb, kom folk innom og lurte på når jeg skulle 
begynne å servere vafler."

Torbjørn har nettopp fått nytt kontor ved  
siden av Emirates, i det nordøstre hjørnet av 
avgangshallen. Dermed er det ikke så mye 
trafikk og støy som når han hadde kontor 
nede i ankomsthallen.
"Her er det litt roligere, men samtidig enklere 
for noen å bare stikke innom for en prat."

Mens vi snakker sammen blir Torbjørn 
opptatt med å hjelpe en utlending som  
“sitter fast” på Gardermoen uten flybillett og 
penger. Ved hjelp av tegnspråk og Google 
translate blir de enige om å benytte seg av 
et tilbud fra Kirkens Bymisjon, til hjemreisen 
er avklart.

"Det er stadig mennesker som oppholder seg 
på flyplassen, selv om ikke de har flybillett 
noe sted," forteller Torbjørn. Da askeskyen 
over Island stoppet flytrafikken i Europa i 
2010 og Gardermoen ble tømt for passa- 
sjerer, så oppdaget man plutselig alle de som 
daglig oppholder seg på flyplassen uten at 
de har et reisemål, eller har noe her å gjøre.  
Mennesker som vanligvis blender inn i  

mylderet, men som ikke skal noe sted.

"Jeg har blant annet blitt bedt om av Avinor å 
finne ut litt mer om hvem de er, de som av og 
til sover inne på flyplassen. At noen dupper av 
i en stol mens de venter på et tidlig fly er ikke 
så uvanlig, men av og til hender det at noen 
legger seg til å sove i et hjørne, og da kan det 
jo hende at noen av dem trenger noe mer, slik 
som denne personen som er blakk og uten  
returbillett."

Om samarbeidet med kirken i Gjerdrum 
sier Torbjørn at det er veldig hyggelig å bli  
regnet med som en fast del av teamet i  
Gjerdrum, selv om det bare er en liten dag 
i uka.

"Men jeg er samtidig veldig glad for at job-
ben som flyplassprest også inneholder vanlig 
prestetjeneste i prostiet. Jeg trives kjempegodt 
med å gjøre tjeneste i Gjerdrum. Jeg elsker 
å feire gudstjenester og synes det er veldig  
meningsfylt og fint å forrette begravelser 
også. "

Torbjørn i samtale med Kirkens Bymisjon for å 
bistå passasjer uten billett og penger. 
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TEKST

Barnesider
Jeg har kjøpt et kjøleskap i bursdags-
gave til min beste venn.
Jeg gleder meg til å se ansiktet hennes 
når det lyser opp!

Jeg vurderer å selge støvsugeren min. 
Den står jo bare her og samler støv.

Blondine på isfi ske

Blondinen skulle ut og pilke. Hun kjøpte 
alt hun behøvde og ga seg i vei. Da hun 
begynte å bore hull i isen, hørte hun en 
stemme som sa: 
Det fi nnes ikke fi sk under isen! Hun gikk 
til en ny plass og begynte å bore. 
Da hørte hun stemmen igjen: Det fi nnes 
ikke fi sk under isen!! 
Blondinen ropte med skjelvende 
stemme: Er det Gud eller? 
Stemmen svarte: Nei, jeg er vaktmester 
her i ishallen!

Vann i forgasseren

Kona på 74 kom hjem til mannen sin og sa:
– Kjære, bilen vil ikke starte, men jeg vet  
   hva som er problemet.
– Jaha, sa mannen tvilende. Og hva er 
   problemet?
– Det er vann i forgasseren, sa kona.
– Vann i forgasseren? svarte mannen.
– Hvordan i all verden kan du si at det er 
   vann i forgasseren, du som ikke vet for-
   skjellen på forgasser og luftfi lter.
– Tro på meg, sa kona, det er vann i forgas
   seren!
– Ja vel, kjære, jeg skal ta en titt på den. 
   Hvor er bilen?
– I Glomma, svarte kona.
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Julegave til Menighetsbladet

b a b y s a n g
oppstart onsdag 9. januar. 2019

Kl 10-12 på Misjonshuset, Askhøgda 5, 
Gjerdrum

Vi har 8 samlinger + en familiegudstjeneste på 
Misjonshuset den 3.mars kl 11.00.  Vi hopper over 
onsd 20. februar (vinterferie).

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

Pris: kr 400,- inkl. mat og gave/CD med noen av 
sangene vi synger.
Påmld. pr mail til ok982@kirken.no innen 8/1-19

Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. 

  Håper vi sees - hilsen Oddrun

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

Julegave til Menighetsbladet

TROSOPPLÆRING
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NB: Møtene er på Nystuen. (Sykehjemmet)

KIRKERINGEN
Program

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

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

Torsdag 2. januar kl 1800
- Juletrefest 

m/Jakob Furuseth og Michel Zelissen.

Utlodning og bevertning.
Velkommen!

 

Gjerdrum Misjonshus
Program 2018/2019

Bønnesamlinger hver første mandag i måneden 
kl 1900 - 1945.

NOVEMBER
22.: SUPERTORSDAG kl 1700
24.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
DESEMBER
05.: PULS   kl 1900
12.: LUNSJTREFF  kl 1200
JANUAR 2019
05.: JULETREFEST  kl 1700
24.: SUPERTORSDAG kl 1700
24.: KVELDSBØNN  kl 2000
FEBRUAR
02.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
07.: PULS/MEDL.MØTE kl 1900
09.: SOULCHILDREN kl 1100
MARS
07.: ÅRSMØTE  kl 1900
21.:  SUPERTORSDAG kl 1700
21.: KVELDSBØNN  kl 2000
21. - 24. MØTEHELG 
23.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130

Kommer til Kirkeforum 
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke

Torsd. 14. februar kl 1900

Kjell Arnold Nyhus

Fengselsprest og forfatter. Har et 
foredrag "Hvor ble det av sjelen?"

Sang v/Jakob Furuseth

Kaff espleis, gratis inngang, 
Alle er velkomne!

Kommer til Kirkeforum 
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke

Torsd. 28. mars kl 1900

Knut Olav Åmås

"På vei til seg selv" Pilegrims-
vandringens betydning 

i historien og i dag
Musikk v/

Jorunn Aasen Devold
Kaff espleis, gratis inngang, 

Alle er velkomne!
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31. januar: Roald Hansen forteller om landets første fl yplass Kjeller.
  Visevennene underholder.
28. februar: Vi markerer 40-års jubileum siden stiftelsen. Ole Håvard Rogstad gir
  en kort orientering om oppstarten av foreningen. 
  Thor Laache forteller fra første halvdel av 1700-tallet og gi oss et innblikk 
  i hvordan livet artet seg i prestegården.
  Jim Oddwins underholder.
28. mars: Pema Targual forteller om det eksotiske fj ellandet Tibet.
  Pang - sjonistene underholder.
25. april: Karl Henrik Laache forteller hvordan det stod til med sedeligheten på 
  Øvre Romerike på 1700-tallet.
  Etterpå får vi besøk av Kjellvis som vil gi oss en kavalkade av kjente 
  Elvis-melodier, men også låter fra andre kjente artister.
23. mai:  Adv. Bjørg Strandos Granerud snakker om å beskikke sitt bo. Om opp-
  rettelse av testamente, arveoppgjør og salg av bolig mm.   
  Allsang med musikalsk ledelse av Arve Maribo.

Program utover nyåret:

Gjerikara inviterer til en stemningsfull 
og sjarmerende julekonsert 
i Heni Kirke 4. desember.

Det blir to konserter med konsertstart
kl 18.00 og 20.00

  Allsang med musikalsk ledelse av Arve Maribo.

Julekos med Gjerikara!

Reportoaret inneholder mange kjente og 
kjære salmer, men også noen julete 

populærmusikalske innslag. 
Koret ledes som vanlig av 
dirigent Synnøve Sætre

Billetter kjøpes på
https://kirken.no/gjerdrum/julekos

Billettpris er kr 150,-
barn under skolealder går gratis.
Det serveres gløgg og pepperkaker.

Velkommen til en hyggelig aften med
julesang og julestemning.
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BILLETTER: Kan kjøpes i inngangen.
Voksne kr 200,-. Barn under 12 år kr 100,-.
Forhåndssalg av billetter til: lailamariarnesen@live.no

Førjulsfryd

HENI KIRKE / GJERDRUM
mandag 17. desember kl 19.00

      Blandakoret Vræl fra Gjerdrum 
synger julen inn og skaper førjulsfryd med 
kjente julesanger, blant annet:

O´Helga natt 
White Christmas 
En stjerne skinner i natt

Velkommen til

www.vræl.no

 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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!

ANNONSER
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GULLKONFIRMANTER 2018 (Foto: Michel Zelissen)

Det var stor feiring i Gjerdrum kirke, søndag den 30. september 2018, 
med påfølgende middag og kaff e på Smedstad gård og gjestgiveri.

1.rekke fra venstre: Randi Lund Soløst, Trine Frey Larsen, Brita Stølan, May Britt Nilsen, 
Ragna Thori Navestad.
2.rekke fra venstre: Laila Helen Ruud Martinsen, Anne Berit Thorshaug Bråthen, Anne 
Marit Smedstad Jansen, Åse Larsen  Bjørndalen.
3 rekke fra venstre: Kari Tronrud Døhlen, Inger Elisabeth Smedstad Johnsrud, Anne Karin 
Hønsen Brandt, Inger Ottosen Hoff , Rosita Rita Maribo, Olav Håkonsen.
4 rekke fra venstre: Sokneprest Jakob Furuseth, Tore Braate, Anders Brodahl, Bjørn 
Braate, Jens Olav Smedstad.
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Døpte

12.08.2018
 Elise Hopen (Gjerdrum misjonshus)
09.09.2018
 Ludvig Olsson (Gjerdrum misjonshus)
07.10.2018
 Kaja Olstad
21.10.2018
 Aleksander Jacobsen Garmo (Furnes kirke)

Døde

09.08.2018
 John Harald Neergaard
05.09.2018
 Inge Halvor kjihl
 Tora Marie Brataas
28.09.2018
 Tore Villy Andersen
05.10.2018
 Abjørg Solfrid Stovnmo (Skedsmo gravplass)
25.10.2018
 Anne Cathrine Kogstad
30.10.2018
 Karen Bøhler

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
04.09.2018 
 Jens Torger Sørensen 
10.09.2018 
 Jan Einar Jensen 
28.09.2018 
 Ragnhild Heni 
05.10.2018 
 Kåre Arvid Mikalsen

Døpte 
 
19.08.2018  
 Josefine Løyning Andersen 
 Charlotte Stiberg Smedstad 
 Elea Nørve 
 Maiken Alva Smedstad 
26.08.2018 
 Aksel Halén-Kvistbråten 
23.09.2018 
 Sebastian Riise Bakken 
 Alma Grymyr Jansen 
 Ada Irene Morgenlien 
 Jesper Grenness Heimdal 
 Olivia Bøe Berg 
21.10.2018 
 Mats Julian Tøsti Sand 
 Tobias Bergersen Ask 
 Natalie Nordø Brynildsen 
28.10.2018 
 Olivia Reikerås Arntzen 
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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. 

NOVEMBER

11. november Heni Gudstjeneste
25. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

15. november
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

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

Dåp/Nattverd

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

Dåp/Nattverd

29. november
Kl 15.15

Sykehjemmet Andakt

Om adventstiden
Advent er forkortelsen for Adventus Domini, Herrens komme.

Det var et uttrykk som i det gamle Roma ble brukt om tiden like før en 
betydningsfull person skulle gjeste en by eller et sted.

"Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år" (NoS 23)
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KALENDER

DESEMBER

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

Dåp/Nattverd

9. desember Misjonshuset Gudstjeneste og menighetsmøte
2. søndag i advent
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoff er til Blåkors

Dåp/NattverdGudstjeneste og menighetsmøte

13. desember
kl 15:15

Sykehjemmet Andakt

16. desember
kl 18:00

Gjerdrum Julekonsert
Takkoff er til kirkemusikalsk arbeid

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

Gjerdrum Gudstjeneste
Julaften
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirkens Nødhjelp

Dåp/Nattverd

25. desember
kl 12:00

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

Dåp/Nattverd

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

Nattverd

Godt nytt år til alle våre lesere!
Tusen takk for innspill og tilbakemeldinger.

Tusen takk for at du er du - og at du gir andres hverdag en mening.
Du har mer enn noen annen fortjent et godt og innholdsrikt nytt år!
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                            KALENDER KALENDER

JANUAR

6. januar Heni Gudstjeneste Hellig tre kongers dag
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Misjonsprosjekt

Dåp/Nattverd

13. januar Misjonshuset Gudstjeneste
2. s. i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

20. januar Gjerdrum Gudstjeneste
3. s. i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er: Det Norske Misjonsselskap

Dåp/Nattverd

27. januar Gjerdrum Gudstjeneste
4. s. i åpenbaringstiden.
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Eget arbeid

Dåp/Nattverd

FEBRUAR

3. februar Heni Gudstjeneste
5. s. i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirkemusikk

Dåp/Nattverd

10. februar Misjonshuset Gudstjeneste
6. s. i åpenbaringstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Eget arbeid

Dåp/Nattverd

17. februar Gjerdrum Gudstjeneste
Såmannssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Det Norske bibelselsk.

Dåp/Nattverd
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KALENDER

24. februar Heni Gudstjeneste
Kristi forklarelsesdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

MARS

3. mars Misjonshuset Gudstjeneste med babysang og
karneval
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Trosopplæring

Dåp/Nattverd

10. mars Gjerdrum Gudstjeneste
1. s. i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Ungdomsarbeid

Dåp/Nattverd

14. mars
kl 15:15

Sykehjemmet Hverdagsmesse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd

17. mars Gjerdrum Gudstjeneste m/Tårnagenter
2. s. i fasttiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplærin

Dåp/Nattverd

24. mars Heni Gudstjeneste
Maria budskapsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

31. mars Gjerdrum Gudstjeneste
3. s. i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid.

Dåp/nattverd

Åpenbaringstiden
Ukene mellom nyttår og faste kalles åpenbaringstiden. 

Det er julens ettertid og varer til askeonsdag. Det er lys og glans 
over denne tiden i kirken, en fortsettelse av julens glede. 
Gud åpenbarer sin herlighet ved å vise oss hvem Jesus er. 

Og vi kan ikke holde dette for oss selv, 
men vitne om det vi har hørt og sett.
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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
Vikar for prosten: Per-Kristian Bandlien
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 
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