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Nyt de små tingene, for en dag
vil du kanskje se tilbake og oppdage 

at det var de som var de store.
(Robert Brault)

Elsk og gled deg over barna dine slik 
de er, slik de ser ut, det de gjør, og 

glem de kvalitetene de ikke har.
(Benjamin Spock)



GJERDRUM OG HENI    3

BETRAKTNING

Med kjærligheten  
som verktøy og våpen 
Av: sokneprest Jakob Furuseth

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og 
da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til 
dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disi-
pler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det 
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,16-20)

I konfirmasjonsundervisningen i Gjerdrum er det en viktig overskrift: “Disipler som foran-
drer verden”. Vi lærer om innholdet i kristen tro. Vi lærer om kjærlighet som har kraft til 
forvandling. Vi lærer om hvordan Gud kan forvandle og skape noe nytt i oss. Og vi lærer 
om hvordan vi skal få lov til å være med og forandre verden, der vi er. Alle vi som er døpt 
til å være disipler, vi har fått i oppdrag å gi håp til mennesker som er uten håp. Vi har fått 
i oppdrag å forvalte skaperverket og beskytte livet. Vi har fått i oppdrag å vise godhet og 
kjærlighet der kjærligheten mangler. Dag for dag, skritt for skritt, i møte med hvert enkelt 
menneske skal vi få fargelegge verden.

Bibelteksten ovenfor handler om akkurat dette. På toppen av et fjell samler Jesus disi-
plene for en siste avskjed, og der får de oppdraget. Gå avsted, og forandre verden, med 
kjærligheten som verktøy og våpen. Men så står det noe rart. De falt på kne og tilba ham, 
“men noen tvilte”. 

Hæ? Seriøst? Tvilte noen? Her har de gått sammen med Jesus i tre år og sett at han har gått 
på vannet. Blinde har fått synet. Lamme har begynt å gå. 5000 har blitt mette av en mat- 
pakke. Til og med døde har blitt levende. Og så står det: “men noen tvilte”.

Jeg er glad for at det står sånn i Bibelen. Glad for at det ikke var en gjeng med glatt- 
polerte, perfekte, feilfrie kjekkaser. Jeg er glad for at noen var bråsinte. Noen var feige. Noen 
var høyrøstede. Noen snakket rart. Noen var sjalu. Noen var gjerrige. Noen var late. Noen 
var redde. Noen tvilte. Alikevel satser Jesus alt på den gjengen. Alt! De får i oppdrag å foran-
dre verden. Og du og jeg får også lov til å være med. For alle vi som er døpt har fått det 
samme oppdraget. Og vi er også en fargerik og sammensatt gjeng.

Da jeg var konfirmant for 29 år siden hadde jeg aldri i verden trodd at jeg skulle bli prest. 
Jeg var bare en fregnete og rødhåra, vettskremt pingle som brukte all energi i løpet av  
dagen på å ikke synes. Men ting kan forandre seg raskt, og til og med pingler som meg kan 
få lov til å være med og gjøre en forskjell. Gud er med. Han har ikke glemt oss, men er hos 
oss hver dag, selv om det ikke føles sånn. Med sin Ånd vil han gi oss visdom i møte med 
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KIRKEMUSIKK

Et viktig aspekt i menighetslivet i Gjerdrum er kirkemusikken. 
Det er mange elementer som hører til under kirkemusikk-paraplyen. 
Først og fremst er kirkemusikken de musikalske uttrykk som omkranser våre gudst-
jenester og kirkelige handlinger. Altså alt fra de salmene vi synger, til solistinnslag 
i en gravferd og skoleklasser som synger under skolegudstjenester i adventstiden. 
Videre består den kirkemusikalske virksomheten i Gjerdrum av bl.a. et kirkeband, 
forsangergruppe, Musikk-caféen, konserter, musikk i trosopplæringstiltak, pros-
jekt-kor, Barnegospel, Soulchildren, salmekvelder, etc.

Kirkemusikk i Gjerdrum 
Av: kirkemusiker Michel Zelissen

I ‘mine’ 6 år som kantor i Gjerdrum har det vært 
forskjellige konserter og kirkemusikalske tiltak 
i menighetens regi. Av konserter kan vi trekke 
fram besøk av Sølvguttene, musikalen Martin L.  
i forbindelse med Reformasjonsjubileet, Sondre 
Bratland og Salmejazz konserten. Kirkene har 
også vært brukt som konsertarena for lokale kor:  
Gjerikara, Vræl og Sparkling Sisters har brukt våre 
vakre kirker. Men også kor som måtte reise litt lengre 
har funnet veien til Gjerdrum: Nittedal Gospelkor, 
Rælingen Sanglag og The Real Choir har gjestet oss.

livets problemer og utfordringer, og selv om 
vi lever i en kultur hvor man helst aldri blir 
fornøyd, så skal han sørge for at vi har det vi 
trenger.

Men uansett så handler ikke det å være en 
disippel om å gjøre ting hele tida; om å pres-
tere noe for Gud. Å være en disippel handler 
til syvende og sist bare om å få være et barn 
som hviler i Gud vår Fars armer. Å få ta imot, 
og kjenne hans kjærlighet og nåde, bare fordi 
han er vår Far, og vi er hans barn. Uansett hva 
som skjer. Om jeg tviler eller tror. Om jeg føler 
meg frimodig eller redd. Han blir hos meg, og 
jeg kan få si: “Du og jeg Jesus, vi hører sam-
men!” Uansett så glemmer jeg ikke det siste 
han sa: “Se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.”
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KORSANG

I 2013 tok vi i bruk nye salme- 
bøker i våre gudstjenester. Denne 
boka gir (enda mer enn før) 
mulighet til å berike gudstjenest-
en på en flott måte. I Gjerdrum er 
vi flinke til å blande "nye" salmer 
med de mer tradisjonelle salmene. 
Musikken ble beæret med et nytt 
orgel i Gjerdrum (2013), et nytt el- 
piano i Gjerdrum kirke, samt et kirke-
band som er med på noen utvalgte 
gudstjenester. Men alt dette ville ikke 
vært mulig uten å ha den fantastisk 
syngende menigheten som Gjer-
drum har.

Gjerdrum og Heni menighet er og forblir en  
syngende menighet. Det er på sin plass å gi dere 
selv en klapp på skulderen. Jeg er en privilegert 
kirkemusiker som får jobbe i en menighet hvor det 
synges så bra, hvor man tar imot de nye salmene 
Jakob og jeg presenterer og hvor det settes så stor 
pris på musikken som en del av gudstjenesten.

Vi må også se tilbake på de 2 siste prosjektkor- 
konsertene i Gjerdrum. Både i 2014 og i 2017 fram-
førte et prosjekt-kor i menighetens regi Händels 
Messias i Gjerdrum kirke. Aldri før har det blitt satt 
opp en så stor produksjon hos oss. Et slikt pro- 
sjekt er krevende både tidsmessig, økonomisk og 
musikalsk, men det har vært en stor suksess.

Vi prøver nå å starte opp et kor i menighetens regi. 
Før i tiden har det vært et kirkekor i Gjerdrum, 
men nå er det ikke lenger det. Fra mitt ståsted er 

det å jobbe med kor det aller flotteste jeg vet. Et kor i kirkene i Gjerdrum vil berike både 
menighetens liv og kulturlivet forøvrig i kommunen. Et kor som deltar på gudstjenestene 
våre vil bety et enda større løft til sangen og kirkemusikken.

Om du ønsker å bli oppdatert om korplanene våre kan du gjerne sende en epost til mz534@
kirken.no
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TEKSTLOKALT VALG

Morten Vilhelm Drefvelin (49), kaptein 
og instruktør.
Morten arbeider som kaptein og instruktør i Norwegian, 
samt som seniorkontrollant for luftfarstilsynet. Han er ut-
dannet jagerflyver og redningshelikopterflyver fra fors-
varet, og han har tatt Master of business administration 
(MBA) i luftfartsledelse. Morten har vært medlem, leder og 
nestleder i menighetsrådet fra 2011 til 2019. 

Morten vil arbeide for nytt kirkerom på Ask som alle 
kan dra nytta av både i kirkelig, åndelig og kultur-
ell sammenheng. Det vil  kunne bidra til et lavterskel- 
tilbud på mange områder som diakoni, eldreomsorg,  
ungdomsarbeid, kultur, café m.m. Nærhet til der folk bor 
er viktig! Han vil også satse på diakoni og eldreomsorg for 



2 Anne Karin Nordli (73), pensjonist.
Anne Karin har tidligere  jobbet som daglig leder i frivil-
lighetssentralen i Gjerdrum og som sekretær ved service-
senteret, sekretær i helseetaten/ legesenteret, og hun har 
jobbet for S.M. Bryde og Birger Lassen i Oslo. Hennes vik- 
tigste jobb var å være hjemmeværende med sine to barn. 
Anne Karin er frivillig i "Åpen kirke" og har ellers blant annet 
bidratt til innsamlingsaksjonen til nytt orgel i Gjerdrum kirke 
da hun vevet billedsvevteppet "hellige tre konger" til inntekt 
for saken. Hun har også vært leder av Gjerdrum bygde- 
kvinnelag. Som jente var Anne medhjelper på søndags- 
skolen og hun pyntet kirken til høsttakkegudstjenesten. 

I menighetsrådet ønsker Anne Karin å bidra til å bevare 
folkekirken og kulturskattene, styrke frivillig arbeid. Hun 

Foto: Morten Broks

Foto: Morten Broks

de som "faller mellom to stoler", og han vil arbeide for å få en diakon til bygda. Morten er også  
spesielt opptatt av musikk, og ønsker å jobbe for interessante og berikende konserter, og 
han ønsker et nytt kirkekor i bygda. Han vil også fokusere på at andre tilbud med kirkene som  
verktøy kan  bidra til å løfte kirkens popularitet og posisjon som en viktig daglig aktør for  
alle i Gjerdrum .

Valgkandidater valg 2019 
Liste for Menighetsrådet i Gjerdrum og Heni sokn 

er opptatt av vedlikehold av kirkegårdene, og hun mener det bør kalles inn til dugnader og at det 
skaffes til rette redskaper (slik det var i "gamledager") som gjør vedlikehold av graver enklere. Hun 
mener også at bevaring av inventar og kirketekstiler er viktig, og hun ønsker å gjenopprette det 
sørlige inngangspartiet ved Gjerdrum kirke. Hun vil også bidra til å skape engasjement og hygge 
med sang og musikk
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TEKST

Dagfinn Solheim (75), pensjonist.
Dagfinn har vært misjonær i Japan. Han har også arbeidet 
som professor ved Fjellhaug skoler og han er utdannet  
teolog fra menighetsfakultet, Fjellhaug og Fuller i USA. 
Han har erfaring fra diverse verv som leder av Kansai Mis-
sion Research center og european evangelical accreditin 
association og International council for evangelical theol-
gy. 

Dagfinn brenner for å hjelpe utviklingshemmede, eldre 
som er syke eller strever og asylsøkere. Han brenner også 
for misjonsarbeid i form av ytremisjon og disippelgjørende 
arbeid i Norge som kalles "attractive evangelism". Dagfinn 
ønsker ellers å forkynne det glade budskap (for fattige).

Gunnhild Leite (29), lærer.
Gunnhild jobber som lærer på Veståsen skole og er  
utdannet i Kristiansand. Hun har vært medlem av 
menighetsrådet i siste periode. Hun har også sittet i 
komiéen for "åpen kirke", deltatt som klokker på gudstje-
nester, vært leder på konfirmantleir og hun er ellers aktiv i 
menighetslivet slik hun alltid har vært. 

Hun ønsker fortsatt å bidra til "åpen kirke" og barne- og 
ungdomsarbeid i menigheten. Hun mener at kirken bør 
være et sted som rommer alle, og der man kan finne til-
hørighet.

LOKALT VALG
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Roar Sollie (54), siviløkonom. 
Roar er utdannet siviløkonom fra USA og jobber i dag som 
konsulent i eget selskap. 
Han er frivillig vakt i "åpen kirke", og han har hatt diverse 
verv innenfor idrett og musikk og amnesty international. 

Han ønsker å bidra til at kirka skal være en åpen og ink-
luderende folkekirke for alle som skal prege lokal aktivi-
tet. Han vil bidra til å fremme samarbeid med lag og fore-
ninger i bygda. Han er også opptatt av sosiale medier og 
bruken av disse. Han vil at kirken skal være en trygg og 
solid havn - for alle.

3

Foto: Morten Broks

Foto: Morten Broks

Foto: Morten Broks
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TEKST

Hanne Bakke Clemm von Hohenberg 
(73), pensjonist.
Hanne er tidligere eiendomsmegler. Hun har vært både 
ordfører og varaordfører i Gjerdrum. Hanne har vært kom-
munal representant i menighetsrådet i to perioder, og i 
tillegg har hun vært medlem i diakoniutvalget. Ellers har 
Hanne vært leder i LHL Nannestad og Gjerdrum, nestleder 
i Gjerdrum pensjonistforening, nestleder i kontrollutvalget 
i kommunen, og styremedlem i Gjerdrum Høyre. 

Hanne er opptatt av at folkekirken skal ta vare på alle  
generasjoner i alle faser av livet.

Svein Ole Kogstad (76), pensjonist.
Svein er pensjonist og tidligere gårdbruker. Han har vært 
medlem i menighetsrådet i siste periode. Han har også 
hatt flere politiske verv, og har blant annet vært ordfører 
i Gjerdrum. 

I menighetsrådet ønsker Svein å videreutvikle samar- 
beidet mellom Normisjon og menigheten, særlig med 
tanke på bruk av misjonshuset. Han vil videre fokusere 
på diakonalt arbeid og arbeid blant utviklingshemmede. 
Han ønsker en åpen og romslig folkekirke, samt fokus på  
korarbeid. Til sist mener Svein det er viktig å arbeide for 
økte ressurser til prestetjeneste i Gjerdrum.

LOKALT VALG

7
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Camilla Tandberg (41), speditør.
Camilla jobber med shipping og spedisjon hos DHL. 
Hun har vært medlem av menighetsrådet i siste 
periode, og har samtidig vært engasjert i trosop-
plæringsutvalget i tillegg til at hun har hatt ansvar 
for kirkekaffe. Av andre verv har hun vært styreleder i 
Teietunet boligsameie og medlem i Teietunet utom-
hus sameie. 

Barne- og ungdomsarbeid, og diakoni er viktige sak-
er for henne i menighetsrådet, i tillegg til at hun er 
opptatt av å bevare kirkene

6

Foto: Morten Broks
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Foto: Morten Broks
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TEKST

Jon K. Ødegaard (75), pensjonist og 
bonde. 
Jon har vært medlem i menighetsrådet fra 1974 til 1989 og 
har også hatt flere politiske verv, blant annet som ordfører 
i Gjerdrum. Jon har også hatt verv i Norges bondelag, Tine 
og Tomb vgs. 

Han er opptatt av å bevare og vedlikeholde kirkebyggene 
som de kulturskattene de er, og at menighetsrådet må 
jobbe aktivt for å øke ansattressursen, fortrinnsvis med 
en prestestilling til. Han ønsker at alle kan finne sin plass 
i kirke- og menighetsliv, og han mener det er viktig å  
opprettholde et godt samarbeid med det øvrige kristne 
arbeidet på Misjonshuset.

LOKALT VALG



Gudmund André Kogstad (45), miljø- 
kontakt og IKT ansvarlig.
Gudmund er utdannet værnepleier med praktisk peda- 
gogisk utdannelse. Han arbeider i dag som miljøkontakt 
og IKT ansvarlig ved Gjerdrum ungdomsskole. Han har 
sittet to perioder i menighetsrådet inkludert siste periode. 
Han er også medlem av menighetens kirkeband og har 
sittet i kirkemusikkutvalget. Han har også mangeårig erfa-
ring fra konfirmantarbeid.

 I menighetsrådet ønsker Gudmund å arbeide for å aktivt 
skape møteplasser for barn og unge der de trives og har et 
godt fellesskap.

9

Jane Barbro H. Aambakk (53),  
seksjonssjef.
Jane er utdannet jurist og barnehagelærer og jobber som 
seksjonssjef hos fylkesmannen i Oslo og Viken, seksjon 
barnehager. Hun har vært medlem av kommunestyret  
siden 2003 og sittet i formannskapet fra 2011 til 2019. Hun 
var medlem av fylkestinget i Akershus fra 2011 til 2015. 

Jane ønsker i menighetsrådet å arbeide for bevaring og 
sikring av kirkene som hun anser som viktig kulturarv i 
bygda. Hun ønsker også at ungdommene i bygda skal  
oppleve kirka som relevant.

0

Foto: Morten Broks

Foto: Morten Broks

Foto: Morten Broks
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HISTORIE OM 

St.Hansfeiring gjennom tidene 
Av: Anne Thori Kogstad

Feiring av sommersolvervet med bål og 
folkefest har eldgamle røtter. Her i Norge 
finner vi tegn på det i helleristninger fra 
bronsealderen, som var et par tusen år 
før kristendommens tid i landet. Det han-
dler om tilbedelse av den livgivende sola, 
fruktbarheten i hele naturen, vern mot 
onde makter og glede og takknemlighet 
over lyset, varmen og den løfterike tida 
som er i vente. 

Kirkefaderen Augustin (354-430) forteller 
at minnedagen om fødselen til Døperen 
Johannes ble lagt til sommersolvervet for 
å ”kristne” en gammel hedensk fest, som  
var så rotfestet at den ikke lot seg utrydde. 
Det ble fastsatt messedag etter våkenatt 
til minne om Døperen Johannes. Bålet var  
Augustin skeptisk til – det mente han 
livnærte for mye magi og overtro. 

Da kristendommen ble innført hos oss for 
tusen år siden, ble bloting til Tor og Odin 
forbudt og erstattet med messe til ære for 
Sankt Johannes. Dagen fikk navnet Sankt- 
hans, eller Jonsok. Merket på primstaven, 
senmiddelalderens kalender, var gjerne et 
solhjul eller et timeglass.  Bålfesten, med 
sine eldgamle tradisjoner, fortsatte ellers 
ganske uforandret. Bålet skulle støtte og 
styrke solas livgivende kraft, og jage bort 
troll og farligheter. 

Mye sto på spill denne tida når sola ”snud-
de”. For eksempel rei hekser på kosteskaft til 
heksesabbat og stevnemøter med Satan på 
Bloksberg og Hekla. Mange steder i landet 
kastet de ei filledokke på bålet – til skremsel 
for eventuelle trollmenn, hekser og andre 

underjordiske. Slike skikker har her og der 
holdt seg helt opp mot vår tid. 

På 1700-tallet, under den strenge ”stats- 
pietismen”, ble det forsøkt å forby bålbren-
ning. Biskop Pontoppidan i Bergen, og 
mange øvrighetspersoner med han, ønsket 
å renske ut denne ”hedenske uskikken”. 
Varige spor satte dette nok ikke, for sogne-
prest Jacob Wilse i Spydeberg fastslår på 
slutten av 1700-tallet at nest etter jula er 
Sankthanshelga den høytideligste og feires 
overalt med børseskudd og brennende 
tjæretønner, lek og spetakkel. 

Fra 1800-tallet har vi nedtegnelser om liv-
lige feiringer med spektakulære bål. Især 
rundt fjorder og vann lyste utallige bål. Hver 
grend hadde gjerne en felles bålplass, og 
det var konkurranse om hvilket sted som 
hadde det høyeste, klareste og lengst varige 
bålet. Tjukk, svart røyk var beste middel mot 
trollpakk – derfor var tjære etterspurt. 

Norge var i overveiende grad et jordbruks-
samfunn fram til utpå 1900-tallet. Rundt 
Sankthans var våronna unnagjort og slåt-
tonna enda ikke i gang. Folk hadde nå tid 
til en fest i glede over alt liv, og forventing 
til den gode, varme sommeren som lå foran 
dem. 

Naturens vekster, blomster og trær, var fylt 
med grokraft og velsignelse midtsommer. 
Bord og vinduskarmer ble pyntet med store 
buketter av ville blomster, det ble bundet 
kranser og kors som ble hengt opp på veg-
gene. Det ble tatt inn lauv og lagd bjørke-
portaler i både hus og fjøs. Dette skulle sikre 
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TEKSTST.HANS

fruktbarhet og verne mot sykdom og farer 
for både folk og buskap. 

Gleden over naturens overflod og skjønnhet 
midtsommers var nok et like viktig motiv. 
Sankthansnatta var det tid for å samle leg-
ende urter. Disse ble tørket og brukt i folke-
medisinen gjennom året. 

Og det ble tatt varsler og spådommer om liv 
og død, sorg og glede, vekst og avling, sol 
og regn. Her kunne fuglesang og dyretrekk, 
skyer og vind, kaffigrut og mønster i aske og 
mjøl spå om mangt og mye. Livet var farlig 
og framtida usikker. 

Stevnemøter og frieri var det sesong for nå. 
Forlovelse Sankthans og Sankthansbryllup 
året etter var en anbefalt timeplan.Naturen 
var fylt med magi. Hvis ei ung jente la en 
nyplukket firkløver under hodeputa Sank-
thansnatta, ville hun drømme om den som 
skulle bli hennes brudgom. En telte kron-
bladene på en prestekrage: ”prest, prost, en-
kemann…”. Ei marihøne fanget i hånda fikk 
denne oppfordringen: ”fly nord, fly sør, fly 

øst, fly vest, dit min kjæreste har det best”. 

Sankthans var kildevannet ekstra potent, 
og det var høysesong for ”helsereiser”. Som 
takk ble det kastet en mynt, sølvknapp, og 
lignende ned i kilden. Dette overlevde refor-
masjonens forbud. Utgravninger viser en 
ubrutt tradisjon – opp til vår tid. 

Her i Gjerdrum har vi overleveringer om 
Sankthansfester på Harasletta før Almen-
ningssaga kom dit. Under krigen var Gruve- 
bakken et fint sted å gjømme seg bort 
med fest og moro – kanskje helst for ung-
dom. Det var flere samlingsplasser rundt 
omkring i bygda med bålbrenning, lek og 
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"St. Hans bål" malt av Nikolai Astrup.(1880 - 1928)
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Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
gi din stemme til?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i     
bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkens «storting»       
i perioden 2019 – 2023. 

Her er et utvalg av alle kandidatene som stiller til valg til nytt bispedømmeråd; både leke 
kandidater og prestekandidater.

På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg.         
Lenker til mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no. 
Hva kandidatene og listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.
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KAIRO

TEKST

Nominasjons-  
komiteens liste:
Listen består av personer 
som er foreslått av de lokale 
menighetsrådene i bispedømmet, og 
prioritert av felles nominasjonskomité. 
Personene speiler et mangfold 
av meninger og syn, slik det også 
er i den norske folkekirken. Vi 
representerer ingen organisasjon 
eller interessegruppe. Den enkelte 
kandidat presenterer selv de saker en 
spesielt vil arbeide for.  Sammen vil 
vi arbeide for den lokale kirkes beste. 
www.nominasjonslisten.no 

Thomas           
Bjørtomt-Haug
f. 1972, Bygningsing., 
Jessheim1

Mathilde     
Thompson Sand
f. 1976, Sykepleier, 
Moss2

Susanne   
Thauland Hedberg
f. 1993, Lærer, Ski

3

Olav Honningdal

f. 1942, Pensjonist, 
Sarpsborg 7

Ase Brøvig

f. 1934, Pensjonist, Ski
4

Thea Aarseth

f. 1995, Student, 
Oppegard 8

Erling Birkedal

f. 1954, Forsker/
Prosjektleder, 
Nittedal1

Elisabeth Pagander  
Austrheim
f. 1976, Lærer,
Fredrikstad5

Thomas Granheim 
Iversen
f. 1998,Student,
Sarpsborg4

Laila Larsen

f. 1984, Lærer, 
Oppegard 5

Edvard Dreier 
Grimstad
f. 2001, Student, Rygge

9

Sidsel Repstad

f. 1962, Seniorrådgiver, 
Kolbotn2

Kurt Soltveit

f. 1961, Avdelingsleder,
Ski6

Tom Henriksen

f. 1974, Selv.næringsd., 
Askim6

Frode Alne Bolin

f. 1971, Innovasjons-
rådgiver, Moss3

Oda Mossik    
Bernhardsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad7

Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den kristne 
tro og tradisjon som Den norske 
kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Bibel og bekjennelse 
– skal være kirkens grunnlag. Den 
norske kirke skal være en del av Guds 

synlige kirke på jord, med medlemmer 
som har Jesus som Herre, og ha 
lokalstyrte menigheter med ledere, 
som lar seg lede av Guds hellige 
Ånd. Bli kjent med kandidatene på       
www.bonnelista.no

Lister i kirkevalget 2019
I Borg bispedømme er det tre      
lister ved bispedømmerådsvalget.        
Listene er presentert alfabetisk. 
Kandidatene på hver liste er       
presentert i prioritert rekkefølge.
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Karin-Elin Berg

f. 1978, Festnings-
forvalter, Fredrikstad1

Ole Jacob Flæten 

f. 1953, Ordfører,         
Lillestrøm2

Liv Betty           
Hesjadalen
f. 1952, Fagleder, Rygge

7

Anita Patel

f. 1971,Rådgiver/lektor, 
Lørenskog8

Aksel Reuben  
Eriksen
f. 2001, Skoleelev, 
Skedsmokorset9

Steinar Granmo 
Nilsen
f. 1970, 1. amanuensis, 
Ski10

Kristin Elisabeth 
Kyhen Ramstad  
f. 1953, Seniorrådgiver, 
Fetsund11

Turid Øyna

f. 1956, Sykepleier, 
Nesodden13

Eirik Elin Stillingen

f. 1972, Arkivar, Gan
12

Aleksander   
Abelsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad14

Anne Marie    
Nørstelien Helland 

f. 1970, Direktør, Moss
3

Helene Lunder 
Eriksen 
f. 1998, Student, 
Fredrikstad4

Tania von der 
Lippe Michelet
f. 1969, Skribent/
foredragsholder, Moss5

Kjetil Hafstad 

f. 1946, Professor
emeritus, Fredrikstad6

Jon Erik Haave

f. 1958, Fagansvarlig, 
Moss11

Jan-Erik Sundby

f. 1955, 
Generalsekretær, Råde8

Maren Kristine 
Skovholt
f. 2001, Student, 
Rælingen15

Øivind Refvik

f. 1974, Daglig leder, 
Drøbak14

Pål Antonsen

f. 1959, Daglig leder, 
Sarpsborg12

Hallgeir Elstad

f. 1964, Professor, 
Sørum9

Sidsel Marie 
Schade
f. 1961, Spesialrådgiver, 
Skjeberg13

Laia Kristine    
Bringa
f. 1978, Lektor, 
Fredrikstad10

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin 
liste vil at Den norske kirke skal 
videreutvikles som en åpen og 
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide 
for en kirke som er åpen for alle, 
som fremmer menneskeverdet og 

som motarbeider diskriminering. 
Les mer om valgprogrammet for 
Åpen folkekirke på vår hjemmeside:      
www.apenfolkekirke.org
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Hva gjør kirkemøtet?

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste 
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispe-
dømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet 
bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
kommende perioden vil det bli viktige saker om 
kirkens organisering.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styrings-
organet i kirken. Rådet tilsetter prester og er 
arbeidsgiver for disse og enkelte andre. Det 
arbeider for samordning av det kirkelige arbei-
det i de mange menighetene i bispedømmet. 
Medlemmene i bispedømmerådene utgjør 
Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet?

Arbeidet til menighetsrådet spenner over man-
ge tema. Det kan være barne- og ungdoms-   
arbeid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger, 
gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, 
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst 
og næring til kirken og lokalsamfunnet der du 
bor.

Ønsker du mer informasjon? se kirkevalget.no

Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemme-
rett fra det året de fyller 15 år. Du må være 
døpt for å være medlem i Den norske kirke. 
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemme-
rett ved Kirkevalget i 2019.

Når og hvor er det valg?

Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september 
2019, samtidig med kommunestyre-/ fylkes-
tingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale 
nær det offentlige valget. Du kan også for-
håndsstemme fra 10. august. Alle med stem-
merett får i august et valgkort i posten med 
informasjon om hvor og når de kan stemme.

Hvem kan du stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet 
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandida-
tene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg 
til menighetsråd er det de fleste steder bare en 
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det 
i Borg bispedømme tre lister å velge mellom.

Slik går du frem når  
du skal stemme

Kirkevalget er to valg: valg 
til menighetsråd og valg 
til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet.

I alle valglokalene skal det 
være et sted der du i enerom 
og usett kan velge de stem-
mesedlene du vil ha, og gjøre 
endringer. Dette kan for ek-
sempel være et valgavlukke 
eller et eget rom.

Du må vise legitimasjon. 
Valgfunksjonæren kryss-
er deg av i manntallet og 
stempler stemmesedlene. 

NB! Stemmesedlene må ha 
stempel for å bli godkjente. 

4Velg stemmesedlene du vil 
bruke, én per valg. Du kan 
stemme ved ett valg eller 
begge valgene.

1

Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene2
Brett stemmesedlene så 
ingen kan se hva du har 
stemt.

3 Legg stemmesedlene  
i valgurnen.5

I avlukket Hos valgfunksjonæren

Godt å vite om valget

 Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no
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Er du en av de 3,7 millionene som er 
medlem i Den norske kirke? Da er din 
stemme viktig i Kirkevalget! Når du stem-
mer gir du en tommel opp til din lokale 
menighet, og du er med på å bestemme 
hvem som skal lede den framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut 
uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært 
uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig 
å forestille seg. Kirken er til stede overalt 
i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og 
ved livets begivenheter. I sorgen og festen, 
i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er 
åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har 
rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved 
Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet 
til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- 
og fylkestingsvalget holdes, kan du også 
stemme fram hvem som skal lede kirken på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer 
i et lokale rett i nærheten av kommune- 
valget. Eller du kan forhåndsstemme fra 10. 
august til 6. september. 

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme 
på kandidater til menighetsrådet og til 
bispedømmerådet.
 
Til menighetsrådsvalget i Gjerdrum og Heni 
sokn har en gjeng flotte frivillige sagt ja til å 
være kandidater til menighetsrådet og lede 
menigheten de neste fire årene. Dette er et 
flertallsvalg, der du blant annet har mulighet 
til å gi kandidater en ekstrastemme.  

Din stemme teller i kirkevalget 
Av: Borg Bispedømmeråd

Kandidatene med flest stemmer blir med i 
rådet.

Til bispedømmerådsvalget stiller Bønnelista, 
Åpen Folkekirke og nominasjonskomiteen 
lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det 
endelige rådet avspeiler både hvor mange 
stemmer den enkelte liste og også den en-
kelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets  
elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant 
annet prester og leder bispedømmet sam-
men med biskopen. Medlemmene av 
bispedømmerådet er også medlemmer 
av Kirkemøtet, det høyeste organet i Den  
norske kirke. 

Fra jus til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømme- 
rådets arbeid spenner over mange temaer. 
Det kan være barne- og ungdomsarbeid, 
jus og økonomiforvaltning, ansettelser,  
gudstjenester, miljø og rettferdighet, om-
sorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge 
for vekst og næring til kirken og lokal- 
samfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemmene i 
Den norske kirke tilsendt et valgkort og en 
brosjyre om valget. Følg med i postkassa, 
møt opp og stem!  

Les mer om kandidatene til begge valgene 
her i bladet, på nettsidene våre eller på 
www.kirkevalget

Godt valg!
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Visste du at…
• Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 kirkemedlemmer. Det var en rekord- 
 deltakelse på 15 prosent.
• Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved Kirkevalget 8.-9. september.
• Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.
• Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de fyller 15. 
• Et menighetsråd har 4-10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og  
 yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
• Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets største demokratiske med- 
lemsorganisasjon. Foto: Kirkerådet

Menigheten tilbyr forhåndsstemming (kirkevalg) på kirkekontoret i perioden  
12.august til 6.september. 

Kontoret er åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl 1000-1500. 

Det blir også mulighet til å stemme  
i etterkant av gudstjenestene den 11.8 og 18.8. 

 
Vi vil også tilby forhåndsstemming på sykehjemmet  

i forbindelse med andakt 29. august kl 1515.  

Dersom noen av spesielle hensyn har behov for å forhåndsstemme hjemme,  
ta kontakt med kirkekontoret.

Forhåndsstemme i Gjerdrum 
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KONSERT

GJERDRUM KIRKE, 18. SEPTEMBER 2019

Marian Aas Hansen, Zelimir Kulisic og Steff Nevers turnerer kirker med kjent og 
kjær country & gospel musikk! 

 
Etter noen møter og mye latter og god musikk ble Country Gospel prosjektet født, og det er 

Made in America Productions fjerde nye produksjon siden de startet opp i 2016.  
De elsker å finne på nye prosjekter, men først og fremst elsker de den amerikanske musikken 

som både er perfekt å danse til og perfekt å lytte til.
  

I Country Gospel konserten fremføres mange gospel sanger  gjort kjent av Elvis som 
for eksempel; Crying in the Chapel, How Great thou Art, American Trilogy, Bosom of 

Abraham, Swing Down Sweet Chariot, Lead me Guide me, m.flere….
 

Velkommen til en varm og koselig konsert  
med folkekjære artister og fantastisk musikk!

Billetter kan kjøpes på Ticketmaster!

Zelimir Kulisic Steff NeversMarian Aas Hansen
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MATHJØRNET

Det er brukt mascarpone i denne oppskriften, men det går fint an å bruke en kremis også. 
Denne desserten trenger litt fett, slik at smakene balanseres litt. (Sorbet er med andre ord 
ikke å anbefale til denne desserten.)
DETTE TRENGER DU

En smakfull og frisk fruktsalat er en super dessert på varme sommerdager. 

(4 pers.)

o 1/2 stk ananas
o 1 stk mango
o 1/6 stk vannmelon
o 2 stk lime
o 250 gr mascarpone
o mynte

Ananas, mango og vannmelon får en ekstra 
god og litt søtlig smak når de grilles, og det pas-
ser godt å grille på slutten av måltidet når den 
sterkeste varmen har forsvunnet fra grillen. Da 
kan du bruke den lille ekstra tiden som trengs 
for at grønnsakene skal få en fin karamelliser-
ing.

Mathjørnet
Grillet fruktsalat
https://www.plusstid.no/mat/dessert/grillet-fruktsalat

SLIK GJØR DU

1. Skrell og kutt ananas, mango og  
 vannmelon i store biter. Disse griller  
 du på begge sider på middels  
 varme.
2. Del lime i to og grill til de blir gyllen  
 og får en fin farge.
3. Visp sammen mascarpone smak til  
 med saften fra en grillet lime.
4. Kutt grillet frukt i store biter og ser- 
 verer med mascarpone og mynte. 

Håper det smaker!

Foto: Kokken og Konditoren.



20    MENIGHETSBLAD

TEKST

Barnesider
1 Hva er forskjellen mellom en loppe  
  og en elefant?
2 Hva er svart når den er ren, men hvit 
  når den er skitten?
3 Hvilken kopp kan du ikke drikke av?
4 Hva er mindre enn en mus, men fyller  
  et helt hus?
5 Hvilket tau kan du ikke dra i?
6 De fattige har det, de rike trenger det,  
  og hvis du spiser det, dør du. Hva er  
  det?
7 Hvem er sønnen til foreldrene mine,  
  men likevel ikke broren min?
8 Hvilken hage trenger ikke å vannes?
9 Hvilket dyr er det høfligste?
10 Hvilke duer kan ikke fly?
11 Hvis du gjetter riktig, har du gjettet  
  galt. Hvis du gjetter galt, har du  
  gjettet riktig. Hva er jeg?
12 Hva kan høre uten ører, snakke uten  
  munn og svare på alle språk?
13 Fire jenter gikk til skolen, og hadde 
  bare en ødelagt paraply på deling.  
  Hvordan kan de ha seg at ingen av  
  dem ble våte?
14 Hva har ben, men kan ikke gå, og har  
  mat, men kan ikke spise?
15 Hva er rundt som en ball, gjennom- 
  siktig som glass, lett som en fjær,  
  vakkert som en regnbue og skapes  
  og ødelegges av et pust?

(Svarene finner du på neste side)

Når du ser
en fantastisk flott, 

nydelig, skjønn og 
herlig person, er det  
lov å stirre, det er lov å 
smile, men deretter 
gå bort fra speilet 

og gjøre noe an-
net..!

NYYYT LIVET

Hvis gåturer var så sunne,  
skulle postmannen praktisk talt vært 

udødelig.  
Hvalen svømmer hele dagen, spiser bare 

fisk og er tykk. 
Kaninen løper og hopper, men lever 

gjennomsnittelig 5 år. 

Skillpadden løper ikke, hopper ikke og 
kommer alltid sist og den rører seg ikke 

men blir allikevel nærmere 150 år.
Så vår konklusjon her er:  Slapp av!
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1 En elefant kan ha lopper, men en 
  loppe kan ikke ha elefanter!
2 En tavle.
3 Edderkoppen.
4 Sneglen.
5 Fortauet.
6 Ingenting.
7 Meg selv.
8 Barnehagen.
9 Bukken.
10 Vinduer
11 Ordet galt
12 Ekkoet.
13 Det regnet ikke.
14 Bordet.
15 Såpeboblen.

KLOK TERMOS

Når du tar kald drikke i en termos 
om sommeren 

så holder den det kaldt. 

Men når du tar varm drikke i den 
om vinteren 

så holder den det varmt. 

Da lurer jeg på: 
Hvordan vet termosen når 

det er sommer og vinter?????

                    SKILPADDEN

Visste du at skilpadden er et krypdyr?
Skilpadder som lever i hav kalles gjerne 
havskilpadde og har luff er.
Landskilpadder har bein med føtter.
Sumpskilpadder har føtter som også egner seg tilsvømming.

Alle jente-skilpadder legger egg og graver de ned på land. Høy temperatur i reiret gjør 
at eggene utvikler seg til hunner og lav temperatur gir hanner. Havskilpaddene svøm-
mer ofte fl ere mil for å legge egg på den stranda der de selv ble født. Hver skilpadde 
legger rundt 100 egg.

Verdens største skilpadde 
er havlærskilpadden. Den kan bli opp til 2,7 meter, og kan veie over 800 kg.
Verdens minste skilpadde 
er Homopus signatus. Den har en skallengde på 6 - 9,6 cm og lever i Afrika.
Verdens eldste skilpadde 
er kjempeskilpadden «Addwaitya» ble rundt 250 år gammel.

1 En elefant kan ha lopper, men en 

Skilpadder som lever i hav kalles gjerne 

Sumpskilpadder har føtter som også egner seg tilsvømming.
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TEKSTGULLKONFIRMANTER

Gullkonfirmanter fra 1969 ble feiret i Gjerdrum kirke søndag 2. juni 2019.
Fra venstre bak:  
Nils Anders Ask, Svein Nygård, Tom Reidar Hungerholt, Einar Nils Roland Jakobsen og sokneprest 
Jakob Furuseth.
Fra venstre foran:  
Bodil Alice Kroken, Else Karin (Dahle) Huser, Aina marie (Pettersen) Ødemark, May-Evy Jenssen, 
Inger Marie Henriksen og Haldis (Mostue) Mostue Krav.

27. september:  
Marianne Borg: Oppvekst som tyskerbarn i Norge.  
Gjerikara underholder. 
24. oktober:  
Tor Laache Knutsen: Livet i prestegården.
Tre Skalder underholder.
21. november:   
Jakob Furuseth kommer. 
Spelisen underholder.
5. desember:
Julefest på Raumergården.
GT Sara kommer

BLI MEDLEM 

Vi samles hver måned på  
Misjonshuset til hyggelig samvær. 

Evt. kontakt: Rolf Nordengen på
r-norden@online.no
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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

Møtet med de fattigste i slummen i Brasil
formet Erling Pettersens bilde av Gud.

Hva skjer når den utstøtte ser Gud,
når det hellige møter det marginalisterte,

når Gud sees nedenfra?

Boken tar opp tema som angår oss alle, uav- 
hengig tros- og livssyn. Det handler om å se de 
små i samfunnet og om grunnleggende men-
neskelige verdier. Det handler om kirkens rom, 
som et sted for undring, tvil og tro.

Sang ved kateket Oddrun R. Kogstad
Gratis inngang. Kaffespleis. Alle er velkomne.

Biskop Emeritus Erling J. Pettersen
Torsd. 19. september Kl 19.00

Kommer til Kirkeforum  
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke



24    MENIGHETSBLAD

 

Bli med og overnatt på Misjonshuset 30. – 31. august 2019.  
Arrangementet er for alle 5.- klassinger i Gjerdrum.  
 

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

Ta med sovepose, liggeunderlag, toalettsaker og kosedyr.  
Pris kr 150,- (som inkluderer medlemskap i Fredagsklubben for 2019) 
Påmelding til ok982@kirken.no innen 23. august. Gi beskjed om evt. allergier. 
 
Spørsmål rettes til Oddrun kateket på 91384711 

 
Mvh Oddrun kateket, Jakob prest og lederne i Fredagsklubben. 

     

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

Kom til oss på Misjonshuset, Askhøgda 5.
Vi er her fredager (kl 19 - 21) i oddetallsuker 

fom. 30. august  - tom. 6. desember.

Forming, kiosk, tro og tanke, Playstation, 
airhockey, stikkball og sosialt samvær!

Kr 100,- pr. halvår som betales kontant 
første gang, eller kr 30,- for en gang.

Kontakt Oddrun på tlf 913 84 711 dersom 
du lurer på noe.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

F R E D A G S K L U B B E N
Vi utvider Fredagsklubben med et nytt 

tilbud for deg som går i 1. - 4. klasse! 

Du finner oss på Misjonshuset i Askhøgda 5
fra kl 17.00-19.00 på fredager 

i oddetallsuker, med oppstart 30.august.

Vi vil ha en liten andakt, formingsaktivitet, 
fysisk lek og kiosksalg. Det er også tid til å 

bare være der sammen, 
uten nødvendigvis å måtte gjøre noe.

Kr 100,- pr halvår som betales kontant 
første gang, eller kr 30,-for en gang.

Vi trenger flere voksne som kan være med som frivillige. 
Jo flere som blir med jo færre ganger blir det på hver. 

Interessert? Meld fra til Oddrun kateket på 913 84 711.

Håper dette kan være et tilbud som frister. 
Velkommen!

M I N I fredags K L U B B

Bli med og overnatt på Misjonshuset 30. – 31. august 2019. 
Arrangementet er for alle 5.- klassinger i Gjerdrum. 

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

Ta med sovepose, liggeunderlag, toalettsaker og kosedyr. 
Pris kr 150,- (som inkluderer medlemskap i Fredagsklubben for 2019)
Påmelding til ok982@kirken.no innen 23. august. Gi beskjed om evt. allergier.

Spørsmål rettes til Oddrun på 91384711.
Mvh Oddrun, Jakob og lederne i Fredagsklubben
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b a b y s a n g
oppstart onsdag 11. sept. 2019

Kl 10-12 på Misjonshuset, Askhøgda 5, Gjerdrum

Vi har 8 samlinger + en familiegudstjeneste på Misjonshuset den 
10.november kl 11.00.  Vi hopper over onsd. 25. september pga. 
høstferie, og tar den igjen fredag 8. november.

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

Pris: kr 400,- inkl. mat og gave/CD med noen av sangene vi synger.
Påmld. pr mail til ok982@kirken.no innen 9/9-19.

Håper vi sees - hilsen Oddrun

«Min Kirkebok 4» til alle 
4-åringer i 

Gjerdrum og Heni menighet.

Alle 4 åringer inviteres til «Pølsefest» 
i Kirkestua onsd. 18. sept. kl 17.30 

og Familiegudstjeneste 
med utdeling av boka i Gjerdrum kirke 

sønd. 22. sept. kl 11.00.
           Påmelding senest 16. september

Velkommen til små og store!

Sommerleir uten overnatting
Gjerdrum og Heni menighet inviterer til ”Sommer-leir” uten overnatting. 

Sett av datoene 14. – 16. august kl 08.00 – 16.00. 
Leiren er for alle barn i Gjerdrum, født i 2010 - 2013. 

Det blir tre dager med forskjellige aktiviteter: 
Gå i skogen, leke i 100-meter skogen og i gymsalen på Veståsen. 

I fj or dekorerte vi vår egen «glasskrukke»! 
Hva kan det bli i år? 

Det blir sang, drama, tegning, fortelling, mat og mye lek og moro.

Pris: kr 450,- (3 dager) evt. kr 175,-/dag. Påm.frist 21. juni 2019
Vi trenger hjelp fra foreldre og andre frivillige som 

kan stille som medhjelpere en eller fl ere dager. 
Husk å melde på barnet/barna i god tid før sommerferien, på 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/gjerdrum/barn/sommerleir

TROSOPPLÆRING
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ANNONSER
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Selskapsservice
Alt av catering.

Tlf: 450 22 064

www.selskapsservice.no
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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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TEKSTPROGRAM

 

 

 

 

 
 

 

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 

NB: Møtene er på Nystuen. (Sykehjemmet)

KIRKERINGEN
Program

Onsdag 12. juni kl 1900
- Bjørg Elisabeth Oserud kommer.

Onsdag 14. august kl 1900
- Besøk av Anne Lise og Arild Madsø.

Andakt, sang og musikk
Onsdag 11. september kl 1900

- Besøk av prostiprest Svein Elgvin.
Onsdag 9. oktober kl 1900

- Ord og toner v/Odd Georg Murud.

Utlodning og bevertning.
Velkommen!

 

Gjerdrum Misjonshus
Program 2019

Bønnesamlinger hver mandag kl 1900 - 1945.

JUNI
06.: PULS    kl 1900
 m/Svein Granerud
AUGUST
22.:  PULS   kl 1900 
SEPTEMBER
05.:  PULS   kl 1900
14.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
19.: SUPERTORSDAG kl 1700
OKTOBER
10.:  PULS   kl 1900 
17.: SUPERTORSDAG kl 1700
19.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
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TEKSTKONFIRMANTER 

lll Konfi rmanter i Gjerdrum  lll

Lørdag 24. august kl 1030

Even Alexander Sandberg
Adrian Raul Johannessen
Mille Aune Brennmoen
Sander Røstvik Myhrer
Sindre Langerud
Gwen Bergum
Amalie Overå Hansen
Casper Nielsen
Live Marie Helt
Phillip Olstad
Andrine Thorp Rice
Kristine Thorp Rice

Lørdag 24. august kl 1230

Mina Helene Dahl Enger
Emilie Indgjerd Bråtane
June Listou Nordsletten
Ragnhild Fagerli Næss
Live Arntzen
Inga Måseide Sørlie
Kasper Stundal Stadheim
Hedda Amundsen Barbøl
Herman Moer
Lucas Elfstedt Lago
Helene Lill Emberland Lauritsen
Magnus Løvdahl Gundersen
William Wøllo Bjørnsengen

Lørdag 24. august kl 1430

Tove Nathalie SKibsrud Haugen
Ovidia Pihl
Marie Krogseth Skauby
Erik Krogseth Skauby
Kristoff er Klute Nylend
Kristian Jødahl Skuterud
Marcus Lorentzen
Tobias Korsmoe Kjelsrud
Peter Lorentz Haaland
Daniel Meyer Mohammadi
Jørgen Vamnes Sæther

Søndag 25. august kl 1100

Aurora Limm Olsen
Hannah Eriksen 
Nathalie Emilie Frontéri
William Georg Hvidsten
Jørgen Kobbersletten Pettersen
Lene Holtet
Julie Kulsrud Lykkegård Kristensen
Jakob Huser
Stefan Hessen
Marcus Sebastian Sydhagen
Marthe Veiland Johansen
Mats Audensen
Markus Henrik Mikkelsen
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Døpte

24.03.2019
 Julie Solhaug Hennum
 Gustav Vidung Fjeldstad
20.04.2019
 Martine Haaland
 Peter Lorentz Haaland
05.05.2019
 Helena Li-Grenaker

Døde

07.03.2019
 Thor Johan Rønås
22.03.2019
 Berit Moe Rødbakk (Larvik kirke)
02.05.2019
 Halvard Monsen
27.05.2019
 Berit Sonja Kjærstad

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
02.03.2019 
 Jon Terje Larsen 
10.03.2019 
 Reidun Edith Granerud 
12.03.2019 
 Else Marie Kogstad 
23.03.2019 
 Johannes Bøhler 
04.04.2019 
 Thor Ivar Hansen 
26.04.2019 
 Roald Sæther 
30.04.2019 
 Alf Runar Bjerke 
25.05.2019 
 Olav Tore Jensen

Døpte 
 
31.03.2019 
 Bjørn Erling Hvarstad-Løken 
14.04.2019 
 Mathea Haugerud 
 Noah Moen Skarpnor (Grue kirke) 
28.04.2019 
 Mia Rica-Solheim 
12.05.2019 
 Phillip Olstad 

  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

ÅPEN KIRKE - Hver torsdag 1900 - 2100.
Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

KALENDER

JUNI

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

JULI

7. juli Gjerdrum Gudstjeneste
4. s. i treenighetstiden
Prest: Svein Elgvin
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

14 juli Ingen gudstjeneste i soknet

21 juli. Sykehjemmet Gudstjeneste
6. s. i treenighetstiden
Prest: Bjarne Olaf Weider
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd

28. juli Ingen gudstjeneste i soknet

AUGUST

4. august Gjerdrum Gudstjeneste
8. s. i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoff er til Institutt for sjelesorg

Dåp/Nattverd
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                            KALENDER KALENDER

11 august Heni Gudstjeneste
9. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid.

Dåp/Nattverd

18. august Gjerdrum Samtalegudstjeneste
10. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæring.

Dåp/Nattverd

lørd. 24. august
Kl 10.30
Kl 12.30 og
Kl 14.30

Gjerdrum Konfi rmasjonsgudstjenester
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til konfi rmantarbeidet.

Dåp/Nattverd

25. august Gjerdrum Konfi rmasjonsgudstjenester
11. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til konfi rmantarbeidet.

Dåp/Nattverd

SEPTEMBER

1. september Henivangen 
v/Buvatnet 
i Gjerdrum 
Almenning

Friluftsgudstjeneste
12. s. i treenighetstiden
Prest: Torbjørn Olsen
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

8. september Misjonshuset Gudstjeneste
13. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Norsk Søndagsskole-
forbund.

Dåp/Nattverd

15. september Gjerdrum Gudstjeneste
Vingårdssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Dåp/Nattverd

22. september Gjerdrum Gudstjeneste m/4-års bok
15. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til trosopplæringen

Dåp/Nattverd

26. september
Kl 15.15

Sykehjemmet Hverdagsmesse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid

Nattverd
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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  

29. september Gjerdrum Gudstjeneste m/Høsttakkefest
Mikkelsmesse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Stefanusbarna

Dåp/Nattverd

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 
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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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Østengen Begravelsesbyrå 
Ullensaker og Omegn – Nannestad og Gjerdrum 

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta 
 

Tlf. 63 99 16 99  Hele døgnet 
Nannestad og Gjerdrum 

 

Tlf. 63 98 31 40 Hele døgnet 
Ullensaker og Omegn 

 
Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og 

kommer gjerne hjem til konferanse. 
Stig-A. Østengen 
Industrivegen 11, 2022 GJERDRUM 
Mob. 901 32 818             e-post: post@ostengen.no 
www.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 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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 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 


