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BETRAKTNING

Hva kan gamle Gjerdrum kirke 
lære oss om kjærlighet? 
Av: sokneprest Jakob Furuseth

Det verste ved å bli eldre er  
at ens jevnaldrende er blitt  

så fryktelig gamle.

Å leve er som å tegne uten viskelær.

Muligheter ser alltid større ut når 
de går, enn når de kommer.

Visste du at den gamle Gjerdrum kirke i 
katolsk tid var vigslet til helgenene Peter 
og Paulus? Peter og Paulus var svært ulike 
som personer og gjennomlevde blant 
annet en stor konflikt som er beskrevet 
i Apostlenes gjerninger kapittel 15 og i 
Galaterbrevet kapittel 2.

Ifølge tradisjonen og historien ble de for-
sonet, og fant sammen igjen i troen på at 
evangeliet om Guds nåde og kjærlighet i 
Kristus er for alle mennesker, både jøde og 
greker, slave og fri, kvinne og mann. Guds 
godhet gjelder ikke bare for noen få heldige 
utvalgte og priviligerte.
Noen år etter den voldsomme konflikten 
gav de begge råd til andre kristne brødre og 
søstre. Peter skriver i sitt første brev: 
for kjærligheten skjuler en mengde synder. 

Peter og Paulus blir dermed eksempler og 
forbilder på forsoning, tilgivelse, kjærlighet 
og fred. Og det hører med til historien at de 

Framfor alt 
skal dere elske hverandre inderlig,

Tjen hverandre, hver og en med den nåde-
gave han har fått, som gode forvaltere av 
Guds mangfoldige nåde. (1.Pet 4)
Og Paulus skriver i sitt første brev til Kroin-
terne: 

"Så blir de stående, disse tre:
tro, håp og kjærlighet. 

Men størst blant dem er kjærligheten."

(1. Kor 13)
Slik oppfyller de begge noe av det siste 
Jesus sa til sine venner, bare timer før han 
ble korsfestet.

Som jeg har elsket dere, 
skal dere elske hverandre

døde sammen. De led begge martyrdøden 
i Roma på samme dag, 29. juni i år 67, un-
der keiser Neros forfølgelser.

Så neste gang du er i Gjerdrum kirke, kan 
du gå til venstre rett innenfor inngangs-
døren. Der står et bord med bilde av denne 
kirkens to helgener. Der kan du tenne et lys 
og be en bønn om forsoning, tilgivelse og 
fred mellom noen som er i konflikt. Eller du 
kan be en bønn om visdom, klokskap og 
kjærlighet for ledere og ansvarspersoner.
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TEKSTVALG 2019

Resultat 
Av: kirkekontoret

Valgdeltakelsen ved årets kirkevalg i Gjerdrum er på 16,9%, og ligger dermed over 
landsgjennomsnittet, og er omtrent på samme nivå som i 2015. Svært mange brukte 
pennen til å gjøre endringer på stemmeseddelen. Gudmund Kogstad var den som 
fi kk fl est ekstrastemmer, og er dermed blant dem som ble gjenvalgt til en ny periode. 
Her er hele resultatet av valget.

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Gudmund André Kogstad
Roar Sollie
Gunnhild Leite
Morten Vilhelm Drefvelin
Camilla Tandberg
Hanne Bakke von Hohenberg Clemm
Anne Karin Nordli
Jane Barbro Hellegjerde Aambakk
Svein Ole Kogstad
John Kristen Ødegaard
Dagfi nn Solheim

(Valgresultat i prioritert rekkefølge etter antall stemmer:)

Vi gratulerer med godt gjennomført valg!

Nytt og gammelt Menighetsråd møtes i oktober  og
det nye rådet tiltrer allerede 1. november 2019.

Vi i staben, både på Kirkekontoret og i Askhøgda barnehage, 
har hatt fi re fl otte år med avtroppende råd. 

Det er gledelig å se både nye og gamle ansikter i Menighetsrådet 
som skal være med å lede oss gjennom perioden 2019 - 2023.

Tusen takk til det avtroppende Menighetsrådet for stødig ledelse gjennom perioden.
Vi gleder oss til å samarbeide med nytt råd de kommende fi re årene.

Gratulerer - og lykke til!

(Bispedømmerådsvalget er i skrivende stund ikke klart. Resultater kommer.)

EN BIE 
Av: Anita Reinertsen
Foto: Karianne Reinertsen

en liten skapning med 
stor betydning

EN BIE 
Av: Anita Reinertsen
Foto: Karianne Reinertsen

en liten skapning med 

I Gjerdrum har Terje Reinertsen 
Europas friskeste bier.

De fl este har nok lest at det har blitt alar-
merende få pollinerende insekter i verden 
og at mange bier dør av sprøytemidler og 
sykdommer.

I 2013 ble det sendt prøver av Terjes bier 
til Universitetet i Bern, og resultatene av 
disse analysene vakte umiddelbar, inter-
nasjonal interesse. Ikke bare har biene 
ekstremt godt immunforsvar, de er snille og 
rolige, de danner store samfunn og sam-
ler mye honning! Interessen for biene har 
ledet til god dekning av resultatene på 
master- og doktorgradnivå. Terjes bidron-
ninger har blitt sendt til fl ere land i Europa 
etter år 2013. Det arbeides og det pågår 
forskning for å få friskere bier i hele Eu-
ropa. Dette året ble Norges Birøkterlag, bi-
røkternes organisasjon, tildelt 5,5 mill. 
kroner spesifi kt til dette arbeidet i samar-
beid med Terje og fl er. Vi er meget optimis-
tiske på vegne av bienes fremtid. 

I skrivende stund har Terje 240 bisamfunn, 
hvor hvert samfunn består av ca 60 000 
bier. Det er mange pollinerende insekter! 
Flere som driver landbruk har blitt mer be-
visste verdien av bienes arbeid, og Terje blir 
i blant spurt om han kan plassere bier på 
områdene deres. Tidligere var det alltid Terje 
som spurte, og selv om velvilligheten alltid 
har vært tilstede er det gledelig å se at det 
nå blir mer og mer omvendt. 

Her i Gjerdrum, og i andre nærliggende 
områder hvor Terje har bier, vises det ingen 
tegn til at biene har problemer på grunn av 
miljøet. En av årsakene til dette er at gård-
brukerne her er bevisste på å ikke bruke 
sprøytemidler som er giftige for insekter. 
Bruk av giftige sprøytemidler i landbruket 
og tap av leveområder utgjør store trusler 
på verdensbasis. 

I år har vi sett horder med sommerfugler og 
fl ere andre insekter enn på fl ere år. Svermer 
ble ført med varmere luftstrømmer til Norge 
i år og jeg tror de fl este la merke til alle som-
merfuglene denne sommeren. 

Det fi nnes mange arter med ville bier, 
humler, sommerfugler og andre polli-
nerende insekter som vi kan gi bedre 

Terje Foldvik Reinertsen

REINERTSEN
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TEKST TEKSTHONNINGGÅRD

Gjennom all tid har honning blitt 
sett på som et helsebringende og 
sunt produkt.

levevilkår. Vi har altfor få pollinerende in-
sekter, og vi er avhengig av pollineringen 
deres. 

Bli med på å hjelpe ved å ha bie- og humle 
vennlige planter i hagen din, på terrassen 
eller på balkongen. La blomstene i gresset 
få stå lenge før du klipper. La blomster få gro 
der det er mulig. 

Bier og humler er kun opptatt av å samle 
nektar og pollen. De er ikke nærgående mot 
deg om du ikke blir sett på som en direkte 
trussel mot samfunnet deres. Lær deg å se 
forskjell på humle, bie og veps. Det er vep-
sen som blir nærgående og er til besvær fra 
ca 1.august. Om du skulle se en veps på en 
blomst så er det ikke fordi den er et polli-
nerende insekt, men fordi den spiser andre 
små insekter. 

Vi kan ikke si vi merker noen endring på 
driften med biene opp mot en endring av 
klima. Været har vært i mye endring fra år til 
år gjennom de 47 årene Terje har hatt bier. 
Hvert år like spennende, og hvert år byr på 
forskjellige utfordringer. Alt stell av bier og 
all utvikling i bikuben er helt prisgitt været 
og temperatur. Det er det som påvirker 

mulighetene til å samle pollen og nektar, 
dronningens egglegging og utviklingen av 
yngel. 

Vi følger med på været og værmeldingen 
på lik linje med andre innen landbruk og 
er strålende fornøyd når været er egnet 
for god utvikling av biene i bikuben og for 
blomstring som kan gi nektar. Bringebær-
blomstringen kan være den største kilden 
til sommerhonning. I fj or var det bra, men 
ikke i år. Honningen blir forskjellig i konsi-
stens, farge og smak alt etter hva det har 
blitt samlet nektar fra. 

Biene tar med nektar hjem som de lager 
til honning. Mye av arbeidet er å få riktig 
vanninnhold. Om kveldene etter bra trekk-
dager høres en høy aktivitetslyd fra bi-
kubene. Når de er fornøyde med honningen 
i vokscellene forsegler de med voks, voks 
som de produserer selv. Når birøkteren har 
høstet honning fra bikubene, må han eller 
hun fj erne voksforseglingen før de kan få ut 
honningen. Tavlene med honning plasseres 
deretter i en sentrifuge som slynger honnin-
gen ut av vokscellene. Det meste av hon-
ningen vår blir levert til Honningcentralen 
på Kløfta etter slynging og tapping i store 
spann. 

Honningen vi tar vare på selv brukes det 
mange dager på med røring og venting for 
å få den rette konsistensen og kan tappes 
på glass. 

Biene som blir født på sensommer/høst er 
de som berger samfunnet gjennom vinter-
en og kalles vinterbier. De lever til  mai/juni 
til yngre krefter er klare til å overta ansvaret. 

I bikuben

som ville føre med seg sykdom og død. Det 
ble anmodet at alle bigårder det ble påvist 
midd i, måtte bruke organiske syrer eller an-
nen veterinær medisin i bikuben for å drepe 
midden. Terje tok avstand fra dette, da han 
tenkte at biene har overlevd i millioner av 
år og at det beste for biene var å ikke medi-
sinere, men prøve å hjelpe de på andre
måter. Det har resultert i bier med meget 
sterkt immunforsvar og at de håndterer 
midden på egenhånd. 

Vi er veldig takknemlige til alle som har 
støttet, og støtter oss, men vi behøver frem-
deles fl ere til å fremme arbeidet! Det kan du 
gjøre ved å følge oss, se fi lmene våre på You-
Tube-kanalen Reinertsen Honninggård 
og ved å bli medlem av Facebook-gruppen 
ved samme navn. Men det aller beste er å 
huske å snakke om det! Vi ønsker å nå ut 
til enda fl er. Vi arbeider for at det skal bli 
mange fl ere friske bier med sterkt immun-
forsvar. 

Terje har siden år 2000 arbeidet iherdig for 
bienes helse. Flere begynte å lytte til Terje 
sin overbevisning om hva som er riktig, og 
i dag er ca 1500 bisamfunn fordelt utover 
hos mange birøktere med variert antall,  
som velger å gjøre det samme. Alle er vik-
tige støttespillere og bidragsytere. Det er 
Terje sitt iherdige arbeide med å spre både 
kunnskap og bier, som har resultert i den 
store oppslutningen vi har i Akershus og i 
enkelte andre regioner. Det er det som har 
resultert i dette forskningsarbeidet og opti-
mismen. 

I 1993 fi kk vi påvist at det var kommet en 
midd til Norge som angrep bier og yngel, og 

Bie på pollensakning

Biene har forskjellige arbeidsoppgaver 
etter hvilken alder de er i: 

1-2 dager:  Rengjør de celler. De starter 
  med den de ble født i. De  
  hjelper til med å gi varme. 
3-5 dager: Mater de eldre larver.
6-11 dager: Har de ansvaret for de 
  yngste larvene.
12-17 dager: Produserer de voks, bygger 
  voksceller, bærer mat og har 
  alle samfunnets oppgaver 
  inne i bikuben. 
18-21 dager: Beskytter de inngangen til 
  bikuben, har vakthold og 
  andre oppgaver inne.
22-45 dager: Flyr de fra bikuben og sam- 
  ler pollen, nektar og vann.

En bie lever i ca 40-45 dager. 

I GJERDRUM
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TEKST TEKSTMISJONSPROSJEKT

Amir drar på leir 
Av: Stefanusalliansen (Soknets misjonsprosjekt)

Dette er Amir. 
Han er 10 år og en av de mange barna 
som bor på søppelplassen i Egypt

Amir bor her (se bildet under). Bak døren 
midt i bildet, sammen med sine fi re søsken, 
mamma og pappa. Det er veldig vanskelig 
for de voksne å fi nne jobb og tjene penger 
i Egypt for tiden, og faren til Amir har vært 
uten jobb veldig lenge. Det betyr at fam-
ilien nesten ikke har råd til å kjøpe mat. 
Faren til Amir har begynt å behandle barna 
sine veldig dårlig. Han roper og skriker til 
dem, og bruker mange stygge kallenavn på 
barna sine. Amir har nesten glemt hva han 
egentlig heter. Dette fi kk Amir til å føle seg 
veldig dårlig. Han begynte å tro at det var hans 
skyld at faren ikke var så grei med ham.

En dag fi kk Amir og familien hans besøk av en som 
heter Ibrahim. Ibrahim sa at han jobbet for Stefanus-
barna, og han spurte om Amir vil være med på leir. 
Amir fi kk veldig lyst da Ibrahim snakket om alt det 
gøye de gjorde på leir, men han var ikke sikker – han 
kjente jo ingen der, også var han veldig usikker på om 
de ville være snille mot ham der, for hjemme opplev-
de han jo ikke at man var greie med hverandre. Men: 
til slutt sa han ja!

Amir prøver så godt han kan å hjelpe 
familien. Han samler og selger det 
han kan fi nne i søpla. Det er tungt 
arbeid for en som bare er 10 år. Amir 
følte seg helt alene. 

Han sluttet til og med på skolen ,og 
det var det ingen hjemme som bryd-
de seg om!

Christian Stejskal

Mitt Nabolag

En forestilling med 
fortelling, foto, video og musikk.

Gjerdrum kirke 
mandag 21. oktober kl 19:00

Hør Christian Stejskal fortelle om sin fottur 
fra Wien til Kairos søppelby, 

om dobbeltlivet mellom sitt hjem i søppelbyen 
og sitt arbeid som fi olinist ved Operaen i Kairo. 

Bli med på en reise gjennom livet 
til syv ulike menneskeskjebner, 

deres gleder og prøvelser, tragedier 
og livets små triumfer.
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TEKST TEKSTSTEFANUSBARNA TEKSTI KAIRO

Og vet du: det første som skjedde på leiren var at de gjorde Amirs fa-
vorittaktivitet! Å spille fotball! Amir scorte mange mål og var så glad! 
Og det var første gang at han opplevde at noen voksne var med og 
spilte fotball.

Amir fikk også sove i sin egen seng, det var første gang han hadde 
gjort det! Det var til og med frisører der! Det var ganske lenge siden 
Amir hadde vasket og klippet håret. Han fikk for første gang i sitt liv 
dusje! De måtte dra ham ut derfra for han synes det var så fantastisk å 
stå under rennende vann!

Men det viktigste av alt! Hver dag, 
mange ganger om dagen snakket 
han lenge med Ibrahim og for-
talte hvor vanskelig han hadde det 
hjemme. Åh, så godt det gjorde å 
få fortelle noen hvordan han had-
de det inni seg! Han skjønte at det 
ikke var hans feil at det var vanskelig 
hjemme. Han fikk høre at han var el-
sket av Gud og mennesker. De bad 
til Gud sammen, og for første gang 
siden han kunne huske, ble han kalt 
ved sitt ekte navn: Amir.
Han følte også at det sorte og van-
skelige inni seg ble litt lettere å 
bære.

Da han kom hjem, fort-
satte han å være en av 
Stefanusbarna. Han fikk 
begynne å lage sko, og 
fikk mange nye gode 
venner.

Fortsatt er det ganske 
vanskelig hjemme, men 
Amir får hjelp. Det gjør 
også pappan hans, slik 
at han også kan få hjelp, 
og også lære hvordan 
man skal være mot barna 
sine. Hver uke kommer 
det en voksen på besøk 
hjemme, for å hjelpe 
Amir og familien hans. 

Og det kommer de til å 
gjøre mange år fremover, 
helt til Amir har blitt så 
voksen at han kan klare 
seg selv!

TAKK FOR AT DU ER MED OG HJELPER SLIK AT ENDA FLERE 
BARN PÅ SØPPELFJELLET KAN BLI STEFANUSBARN!
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PÅ LEIR I ØSTFOLDKONFIRMANTER

Konfirmasjonsleir 2019 
Av: Oddrun R. Kogstad

Årets konfirmantleir er over 
og vi sitter igjen med mange 
gode minner fra denne leiren. 
Minner som: «Disipler som 
forandrer verden», Sporløp 
med potetskrelling og mye 
mer, stille kvarter, fellesskap 
rundt måltider, latter og lek, 
bading, samtaler, «dagens 
kule», nattvandring gjennom 
påskefortellingen, bibel- 
drama og andre «drama», 
underholdningskvelder, mo-
bilfri, tur til Halden og Kvelds-
bønn med korset, musikk, 
sharing, bønn og velsignels-
en. Dette er minner som kom-
mer til å være med oss alle 
som var på leir på Degernes. 

Det er mye som rører seg i  
hodet og hjertet på kon-
firmanter som vil være med 
og forandre verden. Og husk, 
kjære konfirmanter: Foran-
dringen starter hos hvert  
enkelt menneske. Vær gode 
mot hverandre og bring fram 
det beste hos din neste!
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MATHJØRNETVALG 2019

Biff med 
blåmuggost
Gi litt ekstra smak til biffen på lørdag!  
Legg på blåmuggost og lag en salat av grillede 
plommer, valnøtter og ruccola. Retten er enkel å 
lage og tar bare 25 minutter.

Ingredienser til 4 personer

4 stk. entrecôte (ca. 200 g pr. stk.)
50 g Meierismør
300 g Norzola eller annen blåmuggost
6 stk. gule plommer
6 stk. røde plommer
4 ss. honning
200 g ruccola
100 g valnøtter

Fremgangsmåte

Sett på en stekepanne. Del plommene i to og fjern steinene. Pensle snittflatene 
med honning og stek med snittflaten ned i 2 minutter.

Stek kjøttet i smør på høy varme i en stekepanne, omtrent 3-4 minutter på hver 
side. La kjøttet hvile ca. 10 minutter før servering.

Server kjøttet toppet med blåmuggost med grillede plommer, ruccola og 
grovhakkede valnøtter.

PS: For de som liker smeltet ost, kan osten legges på toppen av kjøttet når det 
snus i pannen. Legger du på et lokk, så smelter osten ekstra godt.

Retten passer godt sammen 

med alle slags typer poteter, 

men kanskje aller best med 

stekte/friterte poteter. 

Sommerleir 2019 
Av: Oddrun R. Kogstad

Og tusen takk for 
lånet av barna deres, 
alle foreldre. Håper 
mange av barna blir 
med på leir  
igjen neste høst, rett 
før skolestart.

Tradisjon tro har vi hatt 3 dager leir uten overnatting på veståsen skole i 
år også. Det ble til sammen 26 barn fra 1.-4. klasse som deltok fra 1 til 3 
dager. Vi har hatt inneaktiviteter, uteaktiviteter og en dag i skogen. Bar-
na har fått tatt del i 3 bibelfortellinger som de har vært med og drama-
tisere og vist fram for de andre. Det har gått med hundrevis av tegneark til 
spålapper og papirfly i tillegg til mange kunstfylte tegninger. Alle som ville 
kunne få dekorere sin egen «Bøllehatt» med tekstiltusj som de kunne få ta 
med hjem. Barna har kost seg med bål i grillhytta i Hundremeterskogen, 
spist vafler, grillet pølser på skogtur, spist seigmenn og marsmellows, løst 
bibelquiz, hoppet med salto ned på tjukkasen fra scenen, spist brødskiver 
med sjokopålegg, drukket saft og lekt fritt i Hundremeterskogen. I år had-
de vi også med oss en stor gjeng med unge ledere som gjorde leiren til en 
god opplevelse for både barn og voksenledere. Tusen takk til alle som hjalp 
til og brukte av sin fritid! Uten dere hadde det ikke blitt noen leir.
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TEKST TEKST

Barnesider
1 Hvor er havet uten bølger, elvene 
  uten vann, skogene uten trær, byene 
  uten mennesker og fj ellene helt fl ate?
2 Hvilket dyr legger seg med skoene  
  på?
3 Hva får du hvis du tråkker på en fl ag
  germus?
4 Hva holder til på bakken, men blir 
  aldri møkkete?
5 Hva kan spilles uten at
  noen vinner eller taper?
6 Emilie løper maraton. Like før mål
  streken passerer hun løperen på 
  andre plass. Hvilken plass kommer 
  Emilie på?
7 Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja 
  på uten å lyve?
8 Hvor langt kan en kanin løpe inn i 
  skogen?
9 En voksen mann holder et vannglass 
  høyt over hodet, og slipper det ned 
  på gulvet uten å søle en dråpe. 
  Hvordan klarer han det?
10 Hvilken oppfi nnelse gjør det mulig å 
  se tvers gjennom en murvegg?
11 Hvordan kan du få en ball til å stoppe 
  midt i lufta, snu og kommer tilbake til 
  deg uten at den treff er noe under 
  veis?
12 Hva kan du holde i din høyre hånd, 
  som du ikke kan holde i din venstre?

(Svarene fi nner du på neste side) 1 På kartet.
2 Hesten.
3 Flaggermos
4 Skyggen.
5 Et instrument
6 Andre plass.
7 Sover du?
8 Halvveis. Deretter løper den ut 
  av skogen.
9 Vannglasset er tomt.
10 Vinduet.
11 Ved å kaste den rett opp.
12 Din venstre hånd

Det var en gang et epletre som vokste opp 
ved siden av en høy gran. Epletreet pleide å 
se opp på grana og tenke:  
"Hadde jeg vært så høy som den grana, 
skulle jeg vært lykkelig. Han når helt opp til 
de vakre stjernene." Jo mer epletreet tenkte, 
jo slappere ble den i grenene. Han ble tris-
tere jo lengre tiden gikk. 

Da kom et barn forbi. Han så at epletreet 
så så lei seg ut, så han spurte hva som var i 
veien. Epletreet pekte mot granen og sa: "Se 
på granen - så heldig han er som er så høy at 
han når helt opp til de vakre stjernene." 

Da tok barnet varsomt et eple fra en av 
grenene. Han skar det i to og sa til epletreet:
"Du behøver ikke være lei deg. Du bærer jo 
en stjerne inni deg!"

(Fortelling hentet fra boka Snikk, snakk, snute- Eskild og Ham-
bro 2008. I den boka er det en gartner som hjelper treet)

Epletreet

"Hjelp jeg blør, jeg renner ut."

"Gamle mennesker blir borte 

inni huden, derfor får de for 

mye hud."

"Spøkelser er ikke av

kjøtt men av laken"

"Soppene vokser på våte steder i 
skogen, det er derfor de ser ut som 
paraplyer"

"Blåbær er veldig godt, det er fordi 
det er syltetøy inni dem."

"Jeg vil også ha pause når det regner 
og det er kaldt"

FARTSBOT

- Hvorfor fi kk du bot?
- Jeg kjørte for sakte.
- Man får vel ikke bot for å kjøre for sakte?
- Jo, for hadde jeg kjørt fortere ville de ikke 
tatt meg igjen!

BILTUR MED DAMENE

En bil kommer ned over en vei og blir stoppet av en politimann:
- Gratulerer, sier politimannen, de er nummer 1 million som kjører på denne veien! 
Derfor får de en sjekk på 10 000 kroner! Hva vil de bruke pengene til?
- Førerkort, sa mannen.
- Ikke hør på han, han er bare full sier kona ved siden av.
- Hva var det jeg sa, kom det fra svigermor i baksetet, 
vi ville ikke komme langt med denne stjålne bilen..!

- Ikke hør på han, han er bare full sier kona ved siden av.

11 Ved å kaste den rett opp.

skogen, det er derfor de ser ut som 

"Blåbær er veldig godt, det er fordi 

"Jeg vil også ha pause når det regner 

"Soppene vokser på våte steder i 
skogen, det er derfor de ser ut som 
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TEKST TEKSTKONFIRMANTER TROSOPPLÆRING

Sett ditt preg på Kirkekalenderen!
Oppsettet av kirkekalenderen 2020 påbegynnes nå 

Vi tar imot publikums bilder.

Hvert år deler Gjerdrum og Heni sokn ut gratis kalender til hele bygda Gjerdrum.  
Hver  måned har minst ett bilde, og det blir kanskje ditt/dine bilder?

Har du ett eller flere bilder du er fornøyd med og kan dele med sambygdingene? 
Motivet kan være hva som helst natur, dyr, mennesker, bygninger osv. 

Skriv litt om bildet. (hva vi ser, hvor bildet er tatt o.l). 
Ikke glem å skrive navnet til fotografen.

Slik gjør du: 
Jeg ønsker meg bildet i "JPEG" format, men kan også ta imot "PDF".
Innen 15. oktober sender du bilde(r) elektronisk til meg. 
Enten direkte på mail: nl655@kirken.no - eller 
via wetransfer.com (gratistjeneste på nett).

NB:  Vi forbeholder oss retten til å velge ut de innkomne bildene selv - da vi må ha en 
form for "sensur". 
       Vi venter i spenning

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

kirken og for Gud. Lys Våken skjer samtidig over 500 kirker i hele landet.
Har du ikke mottatt invitasjon, men har lyst til å være med, tar du kontakt med Oddrun 

kateket på mobil 913 84 711 eller Nina på kirkekontoret på tlf. 66 10 61 21.
Invitasjon kommer i posten

«Lys våken»
Helgen 30. nov. - 1. des. 2019

6. klassinger overnatter i Gjerdrum kirke!

Søndag 13. oktober i Gjerdrum kirke kl 11.00

presenteres nye konfirmanter som skal konfirmeres i 2020 
med utdeling av Bibel til hver enkelt. 

Rett etter gudstjenesten drar konfirmantene med foresatte 
til Misjonshuset på Askhøgda 5 for lunch, infomøte og «kick off». 

Gudstjenesten er for alle, men lunch, infomøte og «kick off» 
er for spesielt inviterte. 

Vi ser fram til å få treffe nytt konfirmantkull. 

For mer informasjon - gå inn på 
www.kirken.no/gjerdrum og deretter på Konfirmasjon.

Presentasjonsgudstjeneste 
"kick-off"
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PROGRAM TROSOPPLÆRING

 

 
 

Dato for dåp? 
 
 

Registrer forespørsel om dåp  
på kirkens nettsider. 

 
kirken.no/gjerdrum 

 
eller ta kontakt på telefon 66106121. 

 
 
 
 

NB: Møtene er på Nystuen. (Sykehjemmet)

KIRKERINGEN
Program

Onsdag 9. okt. kl 1900
- Ord og toner v/Odd Georg Murud

Onsdag 13. nov. kl 1900
- Musikk v/Anne-May Hopland

Onsdag 11. des. kl 1900
- Andakt v/Morten Stokken

Utlodning og bevertning.
Velkommen!

 

Gjerdrum Misjonshus
Program 2019

Bønnesamlinger hver mandag kl 1900 - 1945.

OKTOBER
10.: PULS   kl 1900
17.: SUPERTORSDAG kl 1700
19.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
NOVEMBER
07.: PULS   kl 1900
16.: JULEMESSE  kl 1200
21.: SUPERTORSDAG kl 1700
30.: FORMIDDAGSTREFF kl 1130
DESEMBER
05.  PULS   kl 1900

Kommer til Kirkeringen
i Kirkestua v/Gjerdrum kirke

Torsd. 14. november Kl 19.00

Professor Halvor Moxnes 
vil holde sitt foredrag 

”Jesus som mannsideal”
Den milde, gode og himmelske Jesus 
dugde ikke som mannlig forbilde, da 

moderniteten og kampen om kvinne-
frigjøring slo gjennom på slutten av 

1880-tallet.

Gratis inngang. Alle er velkomne.

Musikk v/koret ”Vræl” fra Gjerdrum

Allehelgens
gudstjeneste

Gjerdrum kirke 3. nov. kl 1900

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

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

Alle er hjertelig velkomne!

Gjerdrum Normisjon
arrangerer

JULEMESSE PÅ MISJONSHUSET 
lørdag 16.nov.

Dørene åpnes kl. 12.00. 
Det blir ulike innslag av sang og 

musikk mm utover dagen.

Salgsdisk med bl.a 
fersk gjærbakst, småkaker til jul, 

saft og syltetøy.

Kafé åpen hele dagen
Loddsalg

VELKOMMEN!

Velkommen til høsttakkefest
i Gjerdrum kirke 29. sept. 2019 kl 11.00
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TEKSTANNONSER ANNONSER

 

 

 

 

 
 

 

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 

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
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Din annonseplass?

Annonsepriser
Menighetsbladet 2020

Kvart side inne i bladet
Halv side inne i bladet
Helside inne i bladet
Hel bakside

Annonsepriser
Kirkekalender 2020

1 av 3 mulige pr. side

(Alle priser er inkl. mva)

kr    825,-
kr 1.364,-
kr 2.461,-
kr 3.429,-

kr 1.384,-

Kontakt: 
66 10 61 21 

Mail: NL655@kirken.no
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TEKST TEKSTANNONSER ANNONSER
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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                                       

Selskapsservice
Alt av catering.

Tlf: 450 22 064

www.selskapsservice.no

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!

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  

Bildet er tatt av Free-Photos Pixabay
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TEKST SLEKTERS GANG

Døpte

23.06.2019
 Matheo Auale
 Aksel Waaler Randmæl
 Linnea Johanne Otervik

Døde

06.06.2019
 Arne Konrad Lund Roland
23.06.2019
 Olav Johan Ulven
09.08.2019
 Thore Bjørn Lerengen (Holter krk.)
21.08.2019
 Einar Johannes Kogstad

lll Gjerdrum  lll lll Heni lll

Døde 
 
20.06.2019 
 Marius Aursand 
27.06.2019 
 Karl Edvin Ljungman 
11.04.2019 
 Arne Viktor Vester 
19.07.2019 
 Gro Nyork 
14.08.2019 
 Tove Elisabeth Lien 
28.03.2019 
 Ove Bjørnar Holtet 

Døpte 
 
08.06.2019 
 Per Christian Goboy Tørring 
 Henrik Goboy Tørring 
09.06.2019 
 Johannes Matre Sveen 
 Emil Skyberg Reikrås 
30.06.2019 
 Emma Ekkjestøl 
15.09.2019 
 Ludvig Hvesser Kjærstad 
 Annaliv Gustavsen Huser 

  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:  gk765@kirken.no Telefon:  66 10 61 21 

VERDEN RUNDT

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter 
hjalp en thailandsk kirke å satse på 
bærekraftig jordbruk. Han ble så begeis-
tret at han tok med seg metoden hjem til 
Norge.

– I afrikanske land kalles regenerativt jord-
bruk ofte for «God´s farming» fordi den 
bruker skaperverkets naturlige prosesser 
istedenfor kunstgjødsel, forteller NMS-mis-
jonær og bonde Tor Helge Brandsæter.

En kirke i Nord-Thailand ba NMS om 
hjelp, etter to år uten avlinger på et jord- 
område. Brandsæter kom over den klima-
vennlige metoden kalt regenerativt jordb-
ruk. Den gjenoppretter organisk liv i jorda 
gjennom å tilbakeføre en stor del organisk 
materiale til jorda, minimere jordbearbeid-
ing, tilføre kompost og øke biologisk diver-
sitet. – Erfaringen fra årene i Thailand gjorde 
at jeg endret syn på landbruk også i Norge, 
sier misjonæren og bonden.

Gir inntekt og diakoni 
For kirken i Nan-provinsen i Nord-Thailand 
har metodene ført til at de nå får salgbare 
avlinger flere ganger i året. 
– Nå kan de gi mat til folk som trenger det 
og skaffer også inntekter til kirken gjennom 
salg, forteller Brandsæter.
Visjonen til kirken er at de skal være 
et læringssenter der nabobønder kan  
opplæres og inspireres.
– En grisebonde i nærheten lærte for eksem-
pel å fermentere bananplanter til nærings-
rikt grisefôr og har fått økt produksjonen sin 
betraktelig, sier misjonæren.

Klimasmart jordbruk 
Av: KPK v/Ingunn Marie Ruud

Eierskap og resultater
Brandsæter forteller at man i misjons- og bi-
standsfeltet helst må legge fram ting på en 
måte som gjør at lokalbefolkningen føler de 
selv har vært med og funnet på metodene.
Allerede første sesongen ga de nye 
metodene resultater.

Bryter barrierer
Brandsæter forteller at landbruksarbeidet til 
kirken også har vært med på å skape kom-
munikasjon og bryte barrierer for lokalbe-
folkningen som ofte har en sterk åndetro.
– Når kirken nå har dyrket opp området, og 
vist at det går bra, blir folk nysgjerrige og 
dette gir god grobunn for å bruke diakonien 
til å kommunisere og nå unådde grupper, 
forteller NMS-misjonæren.

Karbonlagring
Regenerativt jordbruk kan også bidra til 
at mye mer karbon lagres i jorda, noe som 
dermed bidrar til mindre CO2 i atmosfæren.
I tillegg til å bidra til et bedre klima, fører 
større mengder karbon i jorda til økte av-
linger og bedre motstand mot flom og 
tørke. Dette gjør metodene ettertraktet for 
bønder som kan brødfø flere og få en sikrere 
inntekt.
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                            KALENDER KALENDER KALENDER

OKTOBER

6. oktober Heni Gudstjeneste
17. s. i treenighetstiden
Prest: Vikar
Takkoff er til eget arbeid.

Dåp/Nattverd

13. oktober Gjerdrum Presentasjonsgudstjeneste
18. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til konfi rmantarbeid.

Dåp/Nattverd

20. oktober Misjonshuset Gudstjeneste
19. s. i treenighetstiden
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til TV-aksjonen Care Norge.

Dåp/Nattverd

27. oktober Heni Gudstjeneste
Bots- og bønnedag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid.

Dåp/Nattverd

NOVEMBER

3. november
Kl 19.00

Gjerdrum Gudstjeneste
Allehelgensdag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Kirkens SOS i Borg.

Nattverd

10. november Misjonshuset Gudstjeneste m/babysang
22. s. i treenighetstiden
Prest:Torbjørn Olsen
Takkoff er til Stift. Kirkens familievern.

Dåp/Nattverd

17. november Gjerdrum Gudstjeneste
23. s. i treenighetstiden
Prest:Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid.

Dåp/Nattverd

24. november Gjerdrum Gudstjeneste
Domssøndag
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til Blåkors.

Dåp/NattverdDåp/Nattverd

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenestene kl. 11.00.
Trenger du KIRKESKYSS: Ring Elisabeth på tlf. 906 26 394

Sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. 

SEPTEMBER

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

Dåp/Nattverd

26. september Sykehjemmet Hverdagsmesse
Prest: Jakob Furuseth
Takkoff er til eget arbeid.

Nattverd

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

Dåp/Nattverd

Vår egen sokneprest er off er for 
svampekasting. 
Lærdom til neste gang Jakob: 
Lukk øynene FØR du blir truff et, 
så kanskje det ikke gjør så vondt!

Foto: Øystein Eikeli
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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 
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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 
 



 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 


