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Søppel og håp
Vi har besøkt Stefanusbarna i Kairo
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Den som ikke vil ta imot råd, lærer 
når motgangen innhenter ham..

Kjærligheten velger ikke gresstrået 
den faller på.

En av velsignelsene ved gamle venner 
er at du kan ha råd til å være tåpelig 

sammen med dem.
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BETRAKTNING

Mirakelet i gudstjenesten 
Av: sokneprest Jakob Furuseth

I en klosterkirke i Sahara, i et ørkenområde 
hvor kristendommen har mange av sine 
røtter, der får jeg øye på det. Vi sitter helt 
bakerst i kirken. Vi er gjester. Vi forstår ikke 
språket. Alt foregår på koptisk, men denne 
ene kvelden er et par av oss blitt utfordret 
til å lese en bibeltekst på norsk, og gjerne 
synge et salmevers. Flere andre utlendinger 
gjør det samme. Koptisk og arabisk, fransk 
og engelsk, svensk og norsk. Vi forstår 
ikke alt, men vi kjenner likevel på en sterk 
følelse av å høre sammen. I morgenguds- 
tjenesten samme dag hadde vi fått utdelt et 
hefte med oversettelse til arabisk, fransk og 
engelsk. Enkelte ord er lette å forstå. Kyrie 
eleison - Herre miskunne deg! 

Et par timer ut i gudstjenesten skjer det. 
Navnet på alle helgenene nevnes, en etter 
en. Prestene tar seg god tid. Ingen snar- 
veier. Ingen forkortelser. Det nærmer seg 
høydepunktet i gudstjenesten som er natt-

verden, og jeg oppdager en setning som 
minner om noe som jeg kjenner igjen fra 
vår egen norske gudstjeneste: “Ved ham 
(Kristus) lovsynger englene din herlighet, 
og din menighet i himmelen og på jorden 
priser ditt navn med samstemmig jubel. 
Med dem vil også vi forene våre røster og 
tilbedende synge: Hellig, hellig, hellig er 
Herren Sebaot!”

Plutselig går det opp for meg - Akkurat her, 
akkurat nå er både tid og rom opphevet! 
Mirakelet, det hellige øyeblikket, skjer rett 
foran øynene våre. Gudstjenesten er ikke 
bare noe som skjer blant disse 70 menne-
skene inne i klosterkirken. Vi feirer guds- 
tjenesten SAMMEN og SAMTIDIG med alle 
kristne til alle tider. De gamle helgenene, 
oldemoren min, en avdød venn, kameraten 
min som bor i Asia, familien min i Norge - 
dette er et øyeblikk og et måltid som vi alle 
deler sammen. 

Det skjer et mirakel i kirken hver søndag. Jeg har hørt snakk om det tidligere, 
men jeg har ikke alltid vært like oppmerksom på det som skjer. Det var i Egypt 
jeg oppdaget mysteriet på nytt.

Gudstjeneste i klosterkirken ved Anafora utenfor Kairo.
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BETRAKTNING

Det er jo derfor alterringen i kirken hjemme 
i Gjerdrum bare er en halv ring. Den andre 
halvparten av ringen er usynlig, men like 
virkelig. Det er på den usynlige siden alle de 
andre er, samtidig med oss.

Neste gang du går inn i en kirke, og kanskje 

særlig hvis det inviteres til å feire nattverd, så 
husk at det skjer et mirakel i gudstjenesten. 
Tid og sted er ikke lenger en begrensning. 
Du deler fellesskap og måltid sammen og 
samtidig med alle andre kristne til alle tider 
og steder. Vi deler i et øyeblikk et himmelsk 
fellesskap med hverandre og med Jesus.

Diskriminerte og forfulgte kristne 
i Egypt finner stor trøst og opp- 
muntring i tilknytningn til både 
gamle helgener, men også til  
kristne venner i utlandet. Else-  
Johanne Birkenes fra Gjerdrum fikk 
være med på hjemmebesøk i Kairo.

Halvparten av alterringen i Gjerdrum kirke er usynlig
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TEKSTÅPEN DAG

Velkommen til Åpen kirke  
og stein/plantedag med vafler!

- 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 av gravminne.

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!

Hold av tirsdag 14. mai  
kl 17 - 19.

Vi har åpen kirke
Gjerdrum kirke
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MISJONSPROSJEKT

Ja det nytter! 
Av: Sven og Else-Johanne Birkenes
Etter å ha kjørt gjennom stinkende søppelhauger mellom skrale skur og sett 
mødre og barn sortere søppel, blir vi guidet inn i et enkelt husvære. Der møter 
vi glade barn som får lov til å gå i barnehage noen timer om dagen.

Vi er blant de fattigste av de fattige hos 
de koptisk kristne i Helwan-slummen der 
tusenvis av Kairos søppelsankere bor. Her 
lever folk tett. Gater og gårdsrom er fulle av 
søppel. Og midt oppi dette er det vi møter 
glede og håp i en av barnehagene som har 
blitt en grunnstein i et samfunnsbyggende 
prosjekt.

Hjelp til selvhjelp
Barnehagene og skolene til organisasjonen 
Stefanusbarna fungerer som en kombina- 
sjon av utdanningssenter, helsestasjon, 
kirke og samfunnshus. Barna får grunn- 
leggende opplæring, mat og helsehjelp. 
De får daglig undervisning i kristen tro og 

praksis. Dette er svært viktig i en kultur hvor 
kristne er marginalisert, trakassert og delvis 
forfulgt. Arbeidet følges opp av ukentlige 
hjemmebesøk med undervisning av barna 
og samtaler med foreldre. Et imponerende 
tiltak! Barna - ikke minst jentene - blir fortalt 
at de er verdifulle og hvilke rettigheter de 
har. 
Hovedoppdraget handler altså om å løfte 
opp og gi verdighet til de som er nederst 
på rangstigen, og samtidig utruste dem 
til å få innflytelse over eget liv. Derfor blir 
det gitt yrkesopplæring både for jenter og 
gutter. Fokuset er positivt og klart: «I can»  
(jeg kan)! Ordene blir innprentet i barna fra 
de er ganske små.
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STEFANUSBARNA

Fotvask og legehjelp er blant viktige 
oppgaver i hjelpearbeidet



8    MENIGHETSBLAD

STEFANUSBARNA

Kairos Mor Theresa
Maggie Gobran vokste opp i et omsorgsfullt 
overklassehjem i Kairo. Hun tilhører den 
koptiske kirken, er gift og mor til to voksne 
barn. Hun er universitetslæreren som, etter 
å ha sett nøden på søppelfj ellet Mokattam, 
solgte alt hun eide for å vie sitt liv til de 
fattige. Hun ville gi dem verdighet og 
fortelle dem at de var elsket av Gud.

Søppel – det er det disse menneskene 
lever av. Fedre og gutter langt ned i alder 
henter søppel i byen om kvelden og natten. 
Arbeidsveien er lang. Mange går i timevis. 
Vi så esler med store lass, men også slitne 
lastebiler. Vel hjemme blir søppelet sortert 
av mødre og barn. Glass, plast, metall og 
papir blir solgt videre med en ørliten fortje-
neste. Det som ikke kan selges, blir gjerne lig-
gende i gata like utenfor huset. 

Søppelsankerne utfører et samfunnsnyttig 
arbeid. Problemet er at samfunnet ikke løn-
ner dem på riktig måte. Dermed blir det ikke 
et levebrød som hjelper menneskene ut av 
fattigdommen. Det blir en vond sirkel av 
fattigdom, helseproblemer og alle slags for-
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KAIRO
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mer for nød. Mange går sultne. Ved lite mat 
prioriteres eselet – det er jo det som skal dra 
tunge lass fra byen.

Det er her, i denne bunnløse fattigdommen, 
at Mama Maggie og hennes organisasjon 
Stefanusbarna driver arbeidet med barne-
hager og skoler, gir medisinsk hjelp og 
undervisning, samtidig som hun gir dem 
håp og egenverd. Et arbeid som skal løfte 
dem ut av håpløsheten. Vi ble enormt im-
ponert over Mama Maggies arbeid – både 

TEKSTI KAIRO

innhold, organisering og omfang. Utrolig 
hva ett menneske kan få til! Med en ukuelig 
vilje preget av gudstro og masse kjærlighet, 
har hun og hennes etter hvert mange 
medarbeidere gitt tusener av mennesker 
nytt håp.
Mama Maggie er fl ere ganger nominert til 
Nobels fredspris, men er egentlig glad for å 
slippe all oppmerksomheten en slik pris ville 
medført. 
Vi møtte henne i sin hvite drakt i en barne-
hage i Mokattam. Hun utstrålte en helt 

Eselet drar tunge lass med søppel fra 
byen og blir ofte prioritert når maten skal 
fordeles.

Legehjelp er viktig. Her er legen i 
ferd med å rense og plastre sår på 
en brukket arm.
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TEKSTSTEFANUSBARNA

For at barna skal kunne klare seg selv se-
nere i livet, blir de gitt yrkesopplæring. Her 
fra skomakerverkstedet.
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TEKSTTEKSTI KAIRO

spesiell godhet, varme og omsorg som 
gjorde et sterkt inntrykk på oss.

Start i 2010
Nødhjelp Kairo ble startet av Sissel og 
Trygve Eriksen da de ble utestengt fra et 
omfattende hjelpearbeid de drev i Russland. 
En god del innsamlede midler sto på konto, 
og da de av en bekjent fikk høre om forhold-
ene for de diskriminerte kristne i Egypt, dro 
de som turister til Kairo. Der fikk de kontakt 
med Mama Maggie og fikk se virksom- 
heten til Stefanusbarna. Nødhjelp Kairo ble 
en realitet, for å støtte dette arbeidet. I 2010 
ble prosjektet også definert som Gjerdrum 
og Heni menighet sitt misjonsprosjekt. 
For oss som skal videreføre arbeidet etter 
Sissel og Trygve, var det viktig å få sett hva 
innsamlede midler blir brukt til. Som repre-
sentanter fra menigheten dro Jakob Furu-
seth, Else Johanne og Sven Birkenes til Kairo 
i februar for å oppleve hvordan arbeidet til 
Stafanusbarna blir drevet.

Sterke inntrykk
Det ble sterke møter med en fattigdom som 
vi i Norge ikke kan klare å forestille oss. Vi 
som var der vil aldri klare å formidle lukta 
eller inntrykkene som møtte oss og som de 
som bor der, lever i daglig. 
Takken for at vi bor her vi bor ble sterk.  
Viljen til å hjelpe mennesker til et bedre liv 
ble enda sterkere. Til menigheten vår har vi 
lyst til å rope ut:  Ja – det nytter!

Det trengs mange bidragsytere for å  
videreføre dette gode og nyttige arbeidet til 
Mama Maggie. 

Kanskje du kan være en av dem?
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- Jeg ønsker å bli 
hjelpearbeider for-
di jeg vil gi folk mat 
og vann. Og baller til  
barna slik at de kan 
leke og ha det gøy, 
sier Jama Abbiwelli 
Adan (8).

Han kommer spring- 
ende mot oss. I blå 
skjorte og med bøker 
under armen. Timen 
med undervisning på 
den lokale skolen er  
akkurat over for i dag. 
Og før han og kom- 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
Av: KN

pisene som vanlig danner to fotballag og 
spiller så den tørre sanden hvirvler rundt de 
ivrige og høylytte guttene, setter han seg 
ned sammen med oss. Historien vi får høre 
er dessverre alt annet enn unik:

Eldst av en søskenflokk på fire jenter og to 
gutter. Fire års sammenhengende tørke tok 
livet av alle dyrene de eide - og det enkle, 
men gode nomadelivet familien en gang 
hadde. En håpløs og livstruende situasjon 
som brakte dem hit til flyktningleiren Jilab 3 
ved byen Garowe. I den ene av tre leire som 
tilsammen huser mer enn 35.000 mennesk-
er, som alle får rent og trygt vann fra Kirkens 
Nødhjelp. Her bor alle åtte nå i et fillete, men 
likevel velstelt telt. 

Nye venner
- Vi hadde mistet nesten alle dyrene våre, og 
visste ikke hva vi skulle gjøre. En dag sa far 
at vi måtte flytte – for ellers ville vi også dø. 

Jeg lurte på hvordan det ville bli, og om jeg 
ville få noen nye venner. Og det fikk jeg, sier 
Jama og smiler.  Jeg er mest sammen med 
de andre guttene på skolen, og det mor-
somste er når vi spiller fotball, «Fotballen» 
de spiller med er en slitt tennisball, uten at 
det ser ut til å legge noen som helst demper 
på verken innsats eller begeistring. 

Som eldstemann har åtteåringen imidler-
tid plikter langt utover fotballbanen. Hver 
eneste dag hjelper han til med å hente vann, 
lage mat, vaske klær og holde det ryddig 
og rent i og rundt teltet – som er satt sam-
men av ulike tepper og små tøybiter.-  Ja-ja!  
roper Jama og vinker ivrig til en av de 
mange kompisene sine. For å forsikre om at 
han snart er med i leken igjen. 

Må hjelpe
De internt fordrevne er Somalias aller mest 
sårbare. I en befolkning som er godt vant 

Jama Abbiwelli Adan i 
arbeid.

FASTEAKSJON 2019
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KIRKENS NØDHJELP

med tørkeperioder, men ikke med at de var-
er fl ere år i strekk. Uten en stortstilt nasjonal, 
og ikke minst internasjonal nødhjelpsinn-
sats fra FN og organisasjoner som Kirkens 
Nødhjelp, kunne bildet vært like mørkt som 
for sju år siden, da mer enn en kvart million 
mennesker bukket under. I hovedsak barn, 
syke og gamle.

I slike kriser er det slående å oppleve det 
store samholdet og støtten folk viser hver-
andre. Nye naboer, venner, og innad i de 
mange storfamiliene i de mange leirene. Og 
alle må bidra. Store som små.

Vil hjelpe andre
- Jeg hjelper til mye, men det må jeg jo. Alle 
må hjelpe til, sier Jama og gnir svette av 
et ansikt som bærer preg av fl ere og tretti 
grader, voldsom vind og rødlig sand som 
klistrer seg fast. At han er såpass pliktopp-
fyllende og hjelpsom hjemme, synes å stik-
ke dypt hos, selv hos en såpass liten gutt.

- Når jeg blir stor har jeg lyst å bli hjelpe-
arbeider, fordi jeg vil gi folk mat og vann. Og 
baller til barna slik at de kan leke og ha det 
gøy. Her vi bor nå får vi jo hjelp, og det er en 
sånn jobb jeg vil ha.

Gi et liv med rent vann
Vipps til 2426

eller sms til 2426 (200 kr)

Fasteaksjonen 2019
7. - 9. april

FASTEAKSJONEN I GJERDRUM

Soknets konfi rmanter er i tradisjon tro bøssebærere her i Gjerdrum på 
innsamlingsdagen den 9. april 2019. 

Sammen skal vi skal gjøre vårt beste for at denne dagen blir en suksess i 
vårt sokn. Vi har dessverre litt for få bøssebærere i år og kan ikke garantere 
at alle vil bli oppsøkt denne aksjonsdagen. Du kan bidra enten ved  å stille 

som bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa. 
Vi henviser av den grunn til givermuligheten via Vipps eller sms til nr 2426.

(Ønsker du å være bøssebærer kontakter du Nina på tlf. 66 10 61 21)
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Det skal avholdes valg av 
menighetsråd og 
bispedømmeråd 

8. og 9. september 2019. 

Valget gjennomføres parallelt med kom- 
munevalget. 

Menighetsrådet har nedsatt en nomina- 
sjonskomité som skal lage en liste over 
kandidater til menighetsrådet. Denne skal 
godkjennes senest 5. mai. Det er også an- 
ledning til å fremskaffe alternative lister, 
men menighetsrådet er ikke kjent med at 
noen planlegger dette i Gjerdrum. 

Ønsker du å engasjere deg i menighetsrådets 
arbeid? Ta kontakt med kirkekontoret. 

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

Du kan påvirke utviklingen av Den norske 
kirke i framtida ved å foreslå kandidater og 

stemme ved valget i 2019. Kanskje er du en 
kandidat til å bli med i menighetsråd,  

fellesråd eller bispedømmeråd?

VALG 2019

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet har ansvar for den kirkelige 
driften i bygda. På den ene siden er det alle 
praktiske oppgaver som handler om kirke-
bygg, økonomi, personal etc. For å håndtere 
slike oppgaver er det ansatt en kirkeverge. På 
den andre siden er det alle oppgavene som  
handler om menighetslivet. Det vil si gud-
stjenester, trosopplæring for barn mellom 
0 og 18 år, kirkemusikk, diakonalt arbeid og 
mye mer. 

Menighetsrådet trenger forskjellige menne-
sker som kan være med å ta viktige avgjørel-
ser, men også bidra praktisk på forskjellige 
områder.

Dersom du ønsker å lese mer om hva det  
innebærer å sitte i menighetsrådet kan du gå 
inn på kirken.no/ valg. Klikk på «vil du stille til 
valg» og last ned brosjyre.
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MATHJØRNET

Gyllen  
påskekake

Mandelbunn:
200 gr finmalte mandler
6 stk eggehviter
2 stk egg, hele
200 gr sukker

Gul krem:
8 stk eggeplommer
200 gr melis
3 dl kremfløte
250 gr smør

Tegn opp to sirkler på bakepapir ved hjelp av en middagstallerken. Bland sammen in- 
grediensene til mandelbunnene og fordel røren på de to sirklene og bre den jevnt utover. 
Stek mandelbunnene ved 150 °C i ca. 15-20 minutter, eller til de er gylne. Avkjøl. 

Bland sammen ingrediensene til kremen i en kjele og varm opp under stadig omrøring på 
svak varme til kremen tykner. Den må ikke koke! Trekk kjelen av varmen og visp inn smøret. 
Avkjøl i vannbad, og sett i kjøleskapet slik at kremen får tykne. 

Legg alle ingrediensene til brente mandler i en kjele og la det koke til vannet har fordampet. 
Fortsett å koke på svakere varme til sukkeret har karamellisert. Pass på så det ikke brenner 
seg! Rør til slutt inn 2 ts smør. Hell massen ut på et bakepapir og avkjøl. Grovhakk de brente 
mandlene. 

Bre halvparten av den gule kremen på en mandelbunn og legg bunn nr to oppå. Fordel 
resten av kremen over. Dryss raust med brente mandler på toppen.

Brente mandler:
80 gr mandler
80 gr sukker
0,8 dl vann
2 ts smør 

1 porsjon gir ca 15 stykker

Kilde: http://www.hildes-hjoerne.com
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TEKST

Barnesider

MELLOM TO VENINNER:

   - Hva er meningen med livet?

   - Vet ikke, Facebook er nede akkurat nå!

Visste du at:
Påskeegg symboliserer vanligvis frukt 
barhet, men i den ortodokse kristne kirken 
symboliserer de også Jesu tomme grav-
kammer.

Historisk har naturlige varer som løkskall, 
bark, blomster og juicer blitt brukt til å 
dekoere egg.

Ifølge bibelsk legende går tradisjonen med 
å dekorere egg helt tilbake til kjøpmannen 
med navn Simon av Syrenene, som la ned 
sin kurv med egg for å hjelpe Jesus å bære 
korset. 
Da Simon vendte tilbake til sin kurv, fant 
han eggene på plass og dekorert.

SAMTALE

En russer, en amerikaner og en 
blondine snakket sammen en 
dag.
Russeren sa, «Vi var de første i 
verdensrommet!»
Amerikaneren sa, «Vi var de 
første til å lande på månen!»

Blondinen sa, «Hva så? Vi kom-
mer til å bli de første som reis-
er til solen.

Russeren og amerikaneren så på 
hverandre, begynte å glise og 
ristet på hodene.

«Du kan ikke lande på solen, ditt 
fjols! Du kommer til å brenne 
opp!» sa russeren.

Blondinen svarte kjapt, «Vi er 
ikke dumme, vet du. Vi skal reise 
om natten!»
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TEKST

PINLIG!

Her en dag, da jeg satt på en kafé, merket jeg plutselig at jeg 
hadde fryktelig med luft i magen.
Musikken i lokalet var meget høy, og jeg sørget for å slippe ut 
vinden min slik at den passet med rytmen i musikken.
Etter et par låter, lettet det virkelig, og jeg følte meg mye 
bedre.
Jeg drakk opp kaffen min, og oppdaget plutselig at alle i kaféen 
stirret på meg.
Det var da jeg husket at jeg hadde hørt på musikk på iPoden 
min....

Musikken i lokalet var meget høy, og jeg sørget for å slippe ut 

Jeg drakk opp kaffen min, og oppdaget plutselig at alle i kaféen 

HVORFOR PÅSKEHAREN LEGGER EGG.

Det var en gang for lenge siden at det levde en liten fugl som het Lep-
us, det var en nokså lykkelig fugl, men ikke helt. For i den samme sko-
gen var det en jeger, den fryktelige Orion. Han hadde sverget at han 
skulle utrydde alle verdens dyrearter. Særlig var han skummel for 
fugler. Lille Lepus gikk til vårens gudinne, Ostera, (som også er den 
gudinnen som har gitt påsken sitt engelske navnet - Easter) Lepus bad 
om å få slippe å være fugl. Det slapp hun, hun ble gjort om til hare.

Dette var Lepus fornøyd med, hun løp rundt på harevis og gjorde 
hareting, men hun savnet det å legge egg. Igjen gikk Lepus til vårens 
gudinne. Nok en gang ble hun bønnhørt, en gang om året, om våren, 
nærmere bestemt i påsken, skulle hun får legge egg. Det hører også 
med til historien at haren Lepus, påskeharen, til slutt fi kk overlistet 
den grusomme Orion.

Nå som hun var blitt hare, sprang hun i veien for han og forvirret hun-
dene hans og gjorde det vanskelig å jakte for Orion. Til slutt alierte 
hun seg med en skorpion. Orion fryktet med rette skorpionen, som ble 
hans bane.

Men påskeharen lever og legger forsatt egg - sjokladeegg i påsken!
Kilde: http://www.hildes-hjoerne.com
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TEKST

På Gjerdrum kirkegård, i nord østre hjør-
net nær kirkeveggen, finnes en gravstein 
med utydelig skrift.

Flere ganger har jeg fått spørsmål om 
denne, senest i sommer da jeg hadde med 
amerikanere på besøk. Det er flott høy stein 
i granitt med en utskjæring. Min første tanke 
er at her hviler noen av embedsslekt.

Ved å studere prestene som har vært i Gjer-
drum finner jeg Pastor Floods frue.

ALVILDE FLOOD
Født Larsen 

Født 25. Jun. 1843 
Død 16. Dec. 1882

Alvilde var født i Kragerø og ble gift med 
pastor August Gottlieb Flood. Han var lærer 
og styrer ved den Dahlske skole i Grimstad til 
1869, så kateket i Farsund. I 1872 utnevnes 
han til sogneprest til Gransherred. Og i 1878 
utnevnes han til sogneprest i Gjerdrum. 

Han blir ikke her lenge, for i 1885 er han resi-
derende kapellan i Bergen ved Domkirkens 
menighet til 1911. I 1913 døde han i Bergen 
og begraves på Møllendals kirkegård.

Om han fortelles at han var en streng kris-
ten, men grenseløs god i sitt liv. Selv med 
et godt embede, hadde han ingen formue. 
Han hjalp alle med mat, klær, penger og råd.

Pastor Floods frue, Alvilde Flood døde 
mens han var sogneprest i Gjerdrum. Hun 

ligger begravet ved Gjerdrum kirke. Her  
reiste Gjerdrums kvinner en minnestøtte på 
hennes grav. 

Kilder
Kirkebok dødsfall Gjerdrum

Gjerdrum 1914- Ivar Sæther

Alvilde Larsen, f. i Kragerø 25/6 1843, død i 
Gjerdrum 10/12 1882. Datter af Skibskapt. 
Joh. Larsen og Lydine Helene Holm. (slekt.
org)

Hvem var Alvilde Flood? 
Av: Aud Siri Hønsen Huseby

HISTORIE
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TEKST

Gravplassene i Gjerdrum er bygdas parker. Der er det mange som steller blomster, 
pynter og luker. Det er da viktig å huske på noen regler for å ivareta gravplassene.

   * Plant blomster. (Ikke trær eller busker).
   * Plant innenfor plantefeltet som er like bredt som minnesteinen og 60 cm utover 
      (målt fra baksiden av steinen)
   * Unngå faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter etc. i 
      plantefeltet. Slike gjenstander står på eget ansvar, og de vil desverre ikke bli erstattet    
      dersom de blir ødelagt eller skadet.
   * Alternativt kan vi erstatte plantefeltet med plen for deg. 
      Det er penere med plen foran steinen enn et ustelt blomsterbed. 
      Plenen klipper vi i takt med resten av gravplassen.
   * Kirkekontoret tilbyr stell av grav, dersom du ikke har  mulighet til å stelle selv. 
      Priser for dette fi nner du på kirken.no/Gjerdrum/prisliste.
   * Husk kildesortering. 
      Det er viktig at ingen kaster ståltråd og plast i beholder til kompost 
      (Nedbrytbart avfall), men benytter beholder for blandet avfall.
   * Vi vil ellers minne om vedtektene for gravplassene som du kan lese på 
      kirken.no/Gjerdrum/vedtekter.

Ved spørsmål eller ønske om en avtale er du velkommen til å ta kontakt. Se kontakt-
informasjon bakerst i bladet.

Hilsen staben i Gjerdrum....     og Heni

Regler på gravplassen

INFORMASJON

Fra kirkevergens skrivebord 
Av: Martin Ljønes

Nye puter til Gjerdrum kirke

Gjerdrum kirke har lenge vært uten benkeputer i sideskipene. 
Da benkene foran koret ble fj ernet i fj or høst, ble putene sendt 
tilbake til fabrikken for å endre størrelse slik at de kunne passe til 
sideskipene. I tillegg måtte vi kjøpe inn en del nye puter. 
Det var kirkeringen som tok initiativ til dette, og de betalte også for 
hele jobben!

Tusen takk til kirkeringen og som nok en gang bidrar til kirkene våre.
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PROGRAM

NB: Møtene er på Nystuen. (Sykehjemmet)

KIRKERINGEN
Program

Onsdag 10. april kl 1900
- Flyplassprest Torbjørn Olsen kommer.

Onsdag 8. mai kl 1900
- Besøk av Steinar Tosterud.
Torsdag 12. juni kl 1900

- Bjørg Elisabeth Oserud kommer.

Utlodning og bevertning.
Velkommen! 

Gjerdrum Misjonshus
Program 2018/2019

Bønnesamlinger hver mandag kl 1900 - 1945.

APRIL
04.: PULS   kl 1900
06.:  BASAR   kl 1700
11.: SUPERTORSDAG kl 1700

MAI
02.:  PULS   kl 1900 
09.: SUPERTORSDAG kl 1700
11.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130

JUNI
06.: PULS    kl 1900
 m/Svein Granerud
   

Kommer til Kirkeforum 
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke

Torsd. 4. april kl 1900

Dr. philos, forfatter, redaktør 
og direktør i Stiftelsen 

Fritt Ord
Knut Olav Åmås

”På vei til seg selv”  
Pilegrimsvandingens betydning i 

historien og i dag.

Kaff espleis, gratis inngang, 
Alle er velkomne!

Gjerdrum Kirkering retter en stor takk 
for minnegaven 

pålydende kr 17.200,- 
som ble gitt i anledning 

Arne Borgaard's gravferd   
den 15. februar 2018.

NY DATO

Musikk v/Jorunn Aasen Devold
 

Tusen takk!
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TROSOPPLÆRING

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 

 
 
 
 

b a b y s a n g
oppstart onsdag 24. april 2019

Kl 10-12 på Misjonshuset, Askhøgda 5, Gjerdrum

Vi har 8 samlinger + en familiegudstjeneste på Misjonshuset den 
16.juni kl 11.00. Samlingen i uke 18 og 19 blir på fredag i stedet for 
onsdag, pga fridag og stabstur. (Avvik fra det som står oppført i 
menighetskalenderen.)

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

Pris: kr 400,- inkl. mat og gave/CD med noen av sangene vi synger.
Påmld. pr mail til ok982@kirken.no innen 22/4-19

Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. 
                    Håper vi sees - hilsen Oddrun
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ANNONSER

Minilager
3 Adgangskontroll

3 Alarm

3 Boder fra 4 - 8 m/2 

3 Tilgang 24/7

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

GAVE TIL MENIGHETSBLADET

28. mars:  
Pema Targual forteller om det eksotiske 
fjellandet Tibet. Pang - sjonistene sørger for 
underholdningen. 
25. april:  
Karl Henrik Laache forteller hvordan det 
stod til med sedeligheten på Øvre Rome-
rike 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 opprettelse av testa-
mente, arveoppgjør og salg av bolig mm. 
Etterpå blir det allsang med musikalsk 
ledelse av Arve Maribo.

BLI MEDLEM I PENSJONISTFORENINGEN!
Vi samles hver måned på  

Misjonshuset til hyggelig samvær. 
Evt. kontakt: Rolf Nordengen på

r-norden@online.no
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TEKSTANNONSER

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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

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

SELSKAP, BRYLLUP, KURS & KONFERANSE 



24    MENIGHETSBLAD

TEKSTANNONSER
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Selskapsservice
Alt av catering.

Tlf: 450 22 064

www.selskapsservice.no
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TEKSTANNONSER
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EIDSVOLL NATURSTEIN A.S 
Hammerstadveien 20, 2080 EIDSVOLL 

Telefon : 63 96 05 40 
E-post : post@eidsvollnaturstein.no 
Stor utstilling av gravsteiner 

 
GFT har følgende aktiviteter å tilby:
Spinning, løpegruppe, Yoga, styrke i sal, Corebar og full apparathall fra Technogym,  
samt egen avdeling med frivekter.  Alt dette for kun kr 385,- pr. mnd   
ingen innmeldingsavgift!   Vi tilbyr også treningstimer med personlig trener.

Telefon 63 99 10 00
Brådalsgutua 10
2022 Gjerdrum
www.gft.no   bestill timer på nettet!

Påmelding til 
"Dette skjer" mail  fra 

Gjerdrum og Heni menighet                                       
Meld deg på menighetens nyhetsmail! 
Da får du ukentlig oppdatering på gudstjenester og annet som skjer i menigheten. 
Klikk deg inn på kirken.no/gjerdrum/nyhet og meld deg på!
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TEKST

Døpte

25.11.2018
 Liam Høgberg
06.01.2019
 Era Melø Raael

Døde

07.11.2018
 Runar Johan Hide
09.12.2018
 Knut Olav Glorvigen
22.12.2018
 Per Flatner
16.01.2019
 Marie Spilling
03.02.2019
 Anne Torun Bue
11.02.2019
 Arne Borgaard

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
23.10.2018 
 Magne Lillebråten 
01.12.2018 
 Karen Ekeberg 
02.01.2019 
 Olaf Hungerholt 
11.01.219 
 Kjell Melby 
14.01.2019 
 Trond Erik Thorud 
23.01.2019 
 Eva Gudrun Ylven (gml. Aker krkgrd.) 
10.02.2019 
 Steinar Wøllo

Døpte 
 
11.11.2018 
 Casper Olstad Templet 
02.12.2018 
 Jonas Værnes Heggdal 
20.01.2019 
 Sofie Løwe-Eriksen 
27.01.2019 
 Wilde Mariell Tandberg

  Leie lokaler på Misjonshuset?
Kirkekontoret tar på vegne av Gjerdrum Normisjon imot bestillinger 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 

SLEKTERS GANG
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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. 

 NB: 
 Årsmøtet er i Gjerdrum kirke rett etter gudstjenesten søndag 31. mars 2019.

APRIL

7. april Misjonshuset Gudstjeneste 
4. s. i fastetiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til ungdomsarbeid

Dåp/Nattverd

14. april Gjerdrum Gudstjeneste
Palmesøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

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

Dåp/Nattverd

20. april
kl 23.00

Heni Gudstjeneste
Påskenatt
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd

21. april Gjerdrum Gudstjeneste
1. s. i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Misjonsprosjekt Kairo

Dåp/Nattverd

22. april Sykehjemmet Gudstjeneste
2. påskedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd

28. april Gjerdrum Gudstjeneste
2. s i påsketiden
Prest: Vikar
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

Dåp/Nattverd

KALENDER

Dåp/Nattverd
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                            KALENDER KALENDER

MAI

5. mai Heni Gudstjeneste
3. s. i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Strømmestiftelsen

Dåp/Nattverd

12. mai Misjonshuset Samtalegudstjeneste
4. s. i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæring

Dåp/Nattverd

17. mai Gjerdrum
Ungdoms-
skole

Gudstjeneste
Grunnlovsdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Redd barna

Nattverd

19. mai Gjerdrum Gudstjeneste
5. s. i påsketiden
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

25. mai (lørdag) Gjerdrum Konfi rmasjonsgudstjeneste
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til konfi rmantarbeidet

Dåp/Nattverd

26. mai Heni Gudstjeneste
6. s. i påsketiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Normisjon region øst

Dåp/Nattverd

JUNI

2. juni Gjerdrum Gudstjeneste m/Gullkonfi rmanter
Søndag før pinse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Det norske bibelselskap

Dåp/Nattverd

9. juni Gjerdrum Gudstjeneste
1. pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff ertil Misjonsprosjekt Kairo

Dåp/Nattverd

Dåp/Nattverd
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10. juni Sykehjemmet Gudstjeneste
2. pinsedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirkens bymisjon

Dåp/Nattverd

16. juni Misjonshuset Gudstjeneste m/Musikk caféen og 
Babysang
Prest: Jakob Furuseth
Takoff er til Musikk-caféen

Dåp/Nattverd

23. juni Heni Gudstjeneste
2. s. i treenighetstiden
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoff er til Sjømannskirken Østl.

Dåp/Nattverd

30. juni Gjerdrum Gudstjeneste
3. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

KALENDER

Vi holder til i låven på Ask, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum 
Tlf. 63 99 13 15 post@mjolkerampa.no - www.mjolkeprampa.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne annonsen skal være over en kvart side 

Lysutsalg åpent alle ukedager  
kl 08.00-15.30 

Vi støper og dekorerer våre lys for hånd og vi har lys til 
alle anledninger som jubileum dåp konfirmasjoner 

osv.. 

En Vekst bedrift  
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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: 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 

10270



 Leverandør av arbeidsklær, profilklær 
   og personlig verneutstyr. Vår butikk 
     ligger sentralt på Skedsmokorset. 
       Husebyveien 8, ved Skedsmotun. 

          Vi ønsker å være en aktør som møter
            ditt behov for utstyr til din 
             arbeidshverdag. Du finner gode 
               merkevarer hos oss.  

                Våre samarbeidspartnere er 
                Snickers Workwear, Jobman,
                Helly Hansen, New Wave, Clique,
                Harvest og Frost, Craft, Tracker, 
                Sievi, Peltor, Salomon, Petzl, 
               Ledlenser, Hitatchi med flere.

Vixan AS
Husebyveien 8
2020 Skedsmokorset
Tlf: +47 64 83 07 70
www.vixan.no

 Leverandør av arbeidsklær, profilklær  Leverandør av arbeidsklær, profilklær 

Velkommen til Vixan

Velkommen til en hyggelig handel 


