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Høydeskrekk
Tekst: Svein Skarholm
Foto: panoramico.com
Jeg har høydeskrekk!
Når jeg står på steder med en høyde over havet som overstiger skrekk-grensen, så
føler jeg meg ikke vel til rette. Det kan være å stå på en veranda og se ned, det kan
være å se på en film der avgrunnen åpner seg, det kan være gondolreise ……
Vår kristne tro gir oss to festepunkter for
livet og troen:

Jeg beundrer de menneskene som våger å
gå opp til «Prekestolen» i Rogaland og så
bevege seg helt ut på kanten. De mest
modige tør jo til og med å sitte på avgrunnens kant og dingle med bena. Tanken på dette gjør meg ikke godt. Jeg føler
en skjelvende beundring.

1 - Jesu død.
Det er Langfredag. Jesus dør for å sone
våre synder. Han vil ta byrden av våre
skuldre. Han vil gjenopprette våre brutte
relasjoner, både i forhold til Gud og mennesker.
Vi trenger tilgivelse. Vi trenger å få det,
og vi trenger å gi det.
Vi må aldri bli så «store» at vi ikke våger
å be om eller å gi tilgivelse.

En gang gikk jeg på en hengebro. Jeg tror
ikke det kommer til å skje igjen! Hengebroa svaiet i takt med vind og mine bevegelser. Det føltes utrygt.
Men egentlig er det ikke farlig med
hengebroer dersom de er godt festet i sine
to festepunkter – ett på hver sin side av
juvet. Så selv om det svaiet, så var jeg
trygg når festet holdt.

2 - Jesu oppstandelse.
Det er påskemorgen. Den dagen da døden
dør. Jesus vinner over avgrunnens sterkeste makt. «Døden oppslukt er til seier!», synger vi i en påskesalme. Det er et
håp som går ut over dødens grense, det er
et håp som ikke engang døden kan ta livet
av. Jesus vant over dødens makt.

Vi kan oppleve i livet at det «svaier», at
vi ikke føler oss trygge, at livet oppleves
å være på gyngende grunn. Da tror jeg at
det er viktig å ha et feste for livet. Eller to
fester. To fester som gjør meg trygg –
selv om kanskje mine følelser til tider kan
si noe annet.

Sammen med Jesus er jeg trygg på «livets
hengebro».
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Menighetsrådet siden sist
Tekst og foto:
Dagrun Agnete Ødegaard, leder
Bispevisitas
Biskopen besøker Gjerdrum og Heni sokn
i slutten av mars 2014. Planleggingen er i
gang, og programmet vil vi
komme tilbake
til i neste nummer av bladet.
(Foto:
www.kirken.no)

Budsjett og økonomiplan
Kirkevergen og fellesrådets leder har vært
i formannskapets møte og presentert soknets behov for midler til drift og investering i 2014 og
årene som kommer.
Blant annet ber vi
om midler til opppussing av Heni
kirke, både innvendig og utvendig, i
forkant av 150årsjubileet i 2014.

Betalingsterminal i kirken
Mange har nok lagt merke til at vi har fått
betalingsterminal i kirkene. Det er et
tilbud til dem som ønsker å gi under ofringen, men som ikke har kontanter. Den
er blitt tatt godt i mot og er i bruk hver
søndag.

Innspill til områdeplan for Ask sentrum
Menighetsrådet har gitt sitt innspill til
planen i høringsperioden, der vi ber om at
det settes av tomt til ny kirke. Avslutningsvis skriver vi «Gjerdrum og Heni
sokn erkjenner at veien til en ny kirke kan
være lang, men vi ønsker i denne
sammenheng å gi et innspill til områdeplanen, og ber om at også kirka må få
være med i planene som legges for Ask
sentrum. I en bygd med så stor oppslutning om kirken, mener vi at det vil være
riktig.»

Vinterweekend
2013
Hold av datoen folkens, det blir
vinterweekend for den som vil og
har anledning helgen den
7. – 9. februar 2014
Vi har ennå ikke helt bestemt oss for
hvor den skal avholdes, men følg
med på vår facebookside og hjemmeside så finner du det snart ut.
Vi gleder oss!

Ny salmebok
Menighetsmøtet vedtok 20. oktober at vi
tar i bruk de nye salmebøkene fra første
søndag i advent. Vi minner samtidig om
muligheten for å gi ei salmebok, og det
kan du lese om et annet sted i bladet.

www.facebook.com/kirken
www.kirken.gjerdrum.no
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Fra kirkevergens skrivebord
Tekst: Martin Ljønes
Foto: Kirkekontoret
I morges kom den første snøen dette semesteret! Det lakker og lir mot mørkere og
kaldere tider, allikevel er det mye lys og varme i menigheten vår!
som skal byttes ut men omfanget er ikke
helt avklart enda.

I går var det gudstjeneste i Gjerdrum
kirke, og den var fullsatt med både babyer(babysang) 2-åringer, barnegospel,
dåpsfolk, bygdekvinner og mange andre!
Det er moro å oppleve at kirka rommer
yrende liv, og at vi sammen kan oppleve
felleskap med hverandre og med Gud.
Vi er en aktiv menighet. Vi har jo vår
egen barnehage med aktivitet hver dag!
Vi har «babysang», «etter skoletid»,
«konfirmanter», «KUL-kurs», «fredagsklubb», «musikk-cafè», og mange andre
kirkerelaterte aktiviteter. Jeg må benytte
sjansen til å skryte av de som jobber og
engasjerer seg i dette! Dere gjør en flott
jobb som har stor betydning for mange
mennesker!

Orgelbyggerne fra Ryde og Berg inntok
forrige uke hele kirkerommet(!) og bygger vårt nye orgel på galleriet. Det er artig
å følge dem. For kort tid siden var noen
av oss på befaring på fabrikken i Fredrikstad. Der ble vi godt tatt imot av Grunder
og innehaver Jan Ryde. Han guidet oss
igjennom hele prosessen med orgelbyggingen fra planer og tegninger til ferdig
produkt og intonering (Stemming). Det
var imponerende å se hvilket håndverk de
leverte og hvor presise og dyktige orgelbyggerne er. 8.desember er det Gudstjeneste med innvielse. Da kommer biskopen, ordføreren og alle som har vært med
i prosessen med det nye orgelet. Sett av
datoen!
Til slutt må jeg nevne at vi nå har anskaffet oss en kortautomat. Nå er det altså
mulig å gi takkoffer med bankkort (ikke
kredittkort) under gudstjenesten. Den vil
nok primært være plassert i våpenhuset,
slik at de som ønsker det kan bruke den
der!

Gjerdrum kirke er nå nymalt fra topp til
tå! Nå lyser den opp Gjerivegen for den
som passerer eller stanser. Det som gjenstår er noe fuktproblematikk som vi arbeider videre med. Det er en del treverk
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Takk for samarbeidet,
Simen!
Simen Valldal Johannessen har nå vært ansatt i
et vikariat siden sommeren 2012.
Vi visste han hadde lite erfaring med orgel før
han begynte, men han har sannelig hatt en bratt
læringskurve. Simen har vært med i gudstjenester, begravelser, vielser, andakter, «etter skoletid», konfirmantleirer og mye mer. Han har
spilt både orgel, piano og trommer, og sang har
han også bidratt med.
Simen er en meget omgjengelig person som har
passet godt inn i menighetslivet og i miljøet på
kontoret. Mange har rukket å bli glad i ham og
synes det er trist at han nå ikke skal være her
lenger.
Menighetsrådet vil med dette ønske Simen
lykke til på veien videre, og Guds velsignelse!
Dagrun Agnete Ødegaard,
leder i menighetsrådet
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Soknets gullkonfirmanter fra 1963 ble feiret i Gjerdrum kirke den 6. oktober 2013
med påfølgende samling på Smedstad gård etter gudstjenesten.
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Fredagsklubben høsten 2013
Fra 5. klasse og oppover
Misjonshuset Kl. 19.00 – 21.00
25/10 «Halloæn», Tro og tanke, kiosk.
8/11
Farsdagskort, Tro og tanke, kiosk
22/11 Kjendisaften, Tro og tanke, kiosk.
6/12
Kakemenn og jul, Tro og tanke, kiosk
.
Ledere: Oddrun R. Kogstad, Norunn Furuseth og Annette Schipper
Medlemskontingent kr. 50 pr. halvår
Arr. Normisjon og Gjerdrum og Heni menighet.
For mer informasjon, ring Oddrun på mob 99104490.
NB: I 2014 starter Fredagsklubben opp igjen 17.januar.

«ETTER SKOLETID»!!! Kl 12.15 – 15.00
-

På onsdag rett etter at skolen er ferdig!
På Misjonshuset, Askhøgda 5
5. – 7. trinn
Mat
Leksehjelp
Fysisk aktivitet
Forming og hobby

Det er bare å komme dersom du har lyst og tid! Send påmelding på mail til Oddrun kateket, med barnets navn, fødselsår og postadresse. Vi holder på fram til og
med 11. desember 2013. Den 8. januar 2014 starter vi opp igjen. Vi har stengt i
skoleferier. «Etter skoletid» holder på fram til påske, med siste onsdag, den 9.
april 2014.
Det koster kr 300,- pr. halvår dersom barnet har deltatt på mer enn halvparten av
samlingene og kr 150,- når barnet har deltatt under halvparten. Faktura blir sendt
ut i etterkant av hvert halvår. Vi øker til kr 400,-/200,- etter jul.
Om dere lurer på noe, ta kontakt med Oddrun kateket. Se kontaktinformasjon
bakerst i bladet.
See you!
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Pølsefest og 4 årsbok
for årets 4-åringer!
* Torsdag 14.november kl 18.00
er det duket for ”Pølsefest” for årets 4-åringer med foreldre og søsken!
Vi samles i Kirkestua ved Gjerdrum kirke med masse pølser og saft og hyggelig
samvær! Vi skal spise før vi går opp i kirka for å gå gjennom søndagens gudstjeneste med sanger, drama og innhold. Invitasjonsbrev vil komme i posten til de
som er døpte eller har foreldre som er døpte.
Får du ikke brev, må du si i fra til Oddrun kateket.
* Søndag 17.november kl 11.00
er det utdeling av
”4 årsboka” i Gjerdrum kirke.
Rett etter gudstjenesten er det «kirkekaffe» for alle i Kirkestua!
Håper at akkurat du med din 4-åring melder dere på!

Velkommen!
Gjerdrum Normisjon ønsker velkommen til

JULEMESSE
Lørdag 16. nov fra kl.12.00
STOR SALGSDISK MED bl.a.
- fersk gjærbakst – stort utvalg av småkaker til jul
- hjemmestrikket sokker m.m.
- hjemmelaget saft og syltetøy
KAFÉ ÅPEN HELE DAGEN
- ferske, påsmurte smørbrød
- dekorerte lys m.m.
- vafler, bløtkake m.m.
BRUKTMARKED med julevarer.
- pølser m/lompe
Kl. 12.00: ÅPNING med Soul Children
Kl. 14.00: FAMILIESAMLING med Jakob Furuseth.
Kl. 16.00: ETTERMIDDAGSSAMLING
Med trekning av hovedutlodning.
Oddrun Rognli Kogstad deltar.
Åresalg – Kakelotteri – stor hovedutlodning!
Terningspill og eget åresalg for barna
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Gjerdrum Kirkeforums program 2013 – 2014
Marta Norheim

Per Anders
Nordengen

Kommer til Kirkestua v/Gjerdrum
kirke den 20. nov. 2013 kl 19.00.

Kommer til Kirkestua v/Gjerdrum
kirke den 26. feb. 2014 kl 19.00

Marta Norheim, kjent fra NRK, vil
snakke om
«Å skrive seg et liv»

«Å bli berørt av ord»
Et foredrag om entusiasme og
kommunikasjon.

Hvordan tekster kan være med på
å forme forståelsen av livet.

Holter kammerkor synger.

Det blir musikk ved Mina Kogstad
Müller-Nilssen og
Thea Thori Kogstad

Program Kirkeringen høsten 2013
Onsdag 11. desember kl 1830.
Onsdag 13. november kl 1830.
Sang og andakt v/ Steinar Ørum. Sang og andakt v/ Jakob Furuseth
Utlodning – Bevertning.
Kollekt – Bevertning.
Alle møtene er på Nystuen, Gjerdrum bo- og behandlingssenter.
OBS: I 2014 går vi tilbake til å ha møtene kl 19.00. Progr. for 2014 kommer senere,
men her er datoene du kan sette av:
Våren 2014
Høsten 2014

: 15/01 – 12/02 – 12/03 – 09/04 – 14/05 og 11/06.
:13/08 – 17/09 – 15/10 – 12/11 og 10/12.
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VIL DU VÆRE MED
PÅ NOE DINE FORELDRE IKKE TØR?
Helgen 30.november – 1.desember
skal vi ha et arrangement for 6. klassinger her i Gjerdrum kirke.
Overnatting!
Vi ønsker at alle 11-åringer skal få være med å feire kirkens nyttår, natt til 1.
søndag i advent. Feiringen kalles ”LysVåken”. LysVåken handler om å være
lysvåkne for hverandre, for kirken og for Gud. Lys Våken skjer samtidig i
over 500 kirker i hele landet og er det første nasjonale arrangementet i Trosopplæringsreformen.
Invitasjon kommer i posten
til alle 6. klassinger i menigheten i løpet av november.
Har du ikke mottatt invitasjon men har lyst til å være med, tar du kontakt
med Oddrun kateket på mobil 991 04 490 eller Nina på Kirkekontoret,
telefon 66 10 61 21.
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Orgelinnvielse
8. desember – Gjerdrum kirke

Biskop Atle Sommerfelt
Domkantor Kåre Nordstoga
Lise Fjeldstad og Håvard Gimse
Bygdekoret
Søndag 8. desember er det orgelinnvielse i Gjerdrum kirke kl 1100.
Det blir en høytidelig seremnoi med biskop Atle Sommerfelt, prost Bjarne Olaf
Weider og sokneprest Jakob Furuseth.
Domkantor i Oslo Kåre Nordstoga spiller sammen med kantor Michel Zelissen.
Bygdekoret synger.
Etter Gudstjenesten er det kirkekaffe på Kulturhuset med snitter, kaffe og marsipankake. I forlengelsen av kirkekaffen blir det forestilling med Lise Fjeldstad og
Håvard Gimse: «En reise gjennom kjærlighetens livsfaser».

Pris for kirkekaffe og forestilling er Kr 150,Betaling ved inngang til Kulturhuset eller forhåndsbetaling.

Påmelding til Kirkekontoret senest 27. november
Telefon 66 10 61 21
kirkekontoret@gjerdrum.kommune.no

Alle er velkommen!
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Broer

Morosidene

Per: - Vet du hvorfor tannleger
ofte lager broer?
Arne: - Nei!
Per: - Det er for at tannverket
kan gå over.

Høst?
Det er høst i Edens
hage. Plutselig kommer et fikenblad
virvlende. Eva utbryter: - Se, Adam, en
usynlig mann!

God lukt
- Så godt det lukter
av deg, Kåre, hva har
du tatt på deg?
- Rene sokker.

Falt fra stige
- Pappa, pappa! Jeg falt
ned fra den ti meter
høye stigen vår!
- Slo du deg ikke da?
- Nei, for jeg sto på
det første trinnet!

Stillehavet
- Pappa, er Stillehavet alltid stille?
- Hva er det slags spørsmål, kom heller med et
fornuftig et?
- Ok, når døde Dødehavet?

Hvor gammel
Lille Per spør bestemor hvor gammel hun er:
- Bestemor hvor gammel er du?
- Nei, det har jeg helt glemt.
- Dra ned underbuksa di og se da vel.
- Nei sånn må du ikke si lille Per.
- Jammen i underbuksa mi står det fire til
seks år.
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Skårte mål
Jens til sin far:
- Jeg skårte 2 mål på
fotball kampen i dag.
- Å, så bra da, hva ble
stillingen?
- 1-1

Japan

Sitte på fanget
- Pappa, får jeg sitte på fanget ditt?
- Hvofor vil du ikke sitte på benken ved siden av meg?
- Den er nymalt.

Teipet munnen
- Hvorfor klistrer du igjen
munnen til lillebroren din
med teip?
- Han skal hente sjokolade i
skapet for meg.

Bakerst i
køen
- Pappa, jeg kunne
ikke stille meg opp
bakerst i den køen
fordi det stod en
der fra før.
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- Pappa, hvor
ligger Japan?
- Aner ikke!
Spør moren din,
det er hun som
rydder.

GJERDRUM NORMISJON ØNSKER VELKOMMEN TIL

JULETREFEST
LØRDAG 4. JANUAR KL 17.00
GJERDRUM MISJONSHUS
•
•
•
•
•
•

Sang
Andakt
Underholdning
Gang rundt juletre
Mat
Kanskje kommer de vise menn med gave til barna?

Ta med et fat med mat til felles koldtbord!
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

GJERDRUM OG HENI SOKN INVITERER TIL

ORGELKONSERT
SØNDAG 12. JANUAR KL 19.00
GJERDRUM KIRKE
Det er domkantor i Oslo Kåre Nordstoga som spiller.
Han vil fremføre verker av Bach, Handel, Vivaldi, Brahms og Egil Hovland.

Dette vil være den første konserten på vårt nye Ryde & Berg orgel, og er en
veldig god anledning til å høre de nye tonene i kirken vår.
Konserten er gratis.
Det blir kollekt til inntekt for kirkemusikken i soknet.
Alle og enhver er hjertelig velkommen!
Vi gleder oss.
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Babysang!
Vil du være med på babysang-kurs? Nytt kurs
starter opp onsdag 22.januar!
Samlingene foregår på onsdager fra kl 10-12 på
Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5. I tillegg er vi
med på en babysanggudstjeneste i løpet av hvert
kurs. Kursstart i 2014 blir onsdag 22.januar.
Dette er et tilbud for barn mellom 0-12 måneder, sammen med mor/far (evt. besteforeldre). På babysang blir barna aktivisert gjennom sang, musikk og bevegelser. I tillegg får foreldre møte likesinnede og knytte bånd som småbarnsforeldre.
Vi starter med en hyggelig sangstund, og spiser deretter lunch sammen. Kirka
stiller med mat og kaffe/te.
Kurset koster kr 400,- inkludert mat og en cd med noen av sangene vi synger.
Påmelding innen16.januar skjer til Kirkekontoret på mail:
ork@gjerdrum.kommune.no
Lurer du på noe?
Ta kontakt med Oddrun kateket

Det blir akedag i 2014 også!
Alle som fyller 3 år i løpet av 2014
er sammen med sin familie og alle som vil
invitert til å delta på familiegudstjeneste i
Gjerdrum kirke søndag 2. mars kl 11.00.
Rett etter gudstjenesten tar vi på oss vintertøy
og går opp i bakken og aker, griller pølser,
drikker saft og kaffe og koser oss.
Spesiell invitasjon til årets treåringer kommer i posten!
Vi gleder oss allerede!
Velkommen til både liten
og stor
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Grunnlovsjubileum 2014
i Gjerdrum kirke
I 2014 skal grunnlovens 200 årsjubileum feires over hele landet. 23. februar inviteres
alle menigheter i Den norske kirke til å markere grunnlovsjubileet på gudstjenesten
den dagen.
Bakgrunnen for denne datoen er at den danske stattholderen, prins Christian Frederik
i februar 1814 meddelte landets biskoper at alle menigheter skulle samles i kirkene
på en ekstraordinær bededag (25. februar 1814). Der fikk de høre at prinsen som
nasjonens regent hadde overtatt styret av landet, og at folket kunne berge sin frihet
ved å slutte opp om ham.
Etter edsavleggelsen var det valg av valgmenn som skulle velge utsendinger til riksforsamlingen som skulle tre sammen på Eidsvoll 10. april. De som ble valgt, fikk
med seg fullmakter signert av prestene. De som valgte de 112 utsendte til Eidsvollsforsamlingen i 1814, ble altså valgt i kirkene. Det var for øvrig 14 prester blant
Eidsvollsmennene.
Gjerdrum kirke var en av de kirkene som avholdt valg i februar 1814. Lensmann Torger Fieldstad og Brugsfuldmæktig Jonas Widing ble valgt til å representere soknet i valg av grunnlovsforsamling.
Grunnlovsjubileet i 2014 er viktig for kirken. Det gir oss blant annet en anledning til
å se dagens forholdet mellom kirke og stat i et større perspektiv. I en debatt som lett
preges av kortsiktige krav om raske endringer, er det store perspektivet nyttig. Jubileet vil gi oss kunnskap om vår nasjons og kirkes felles historie, og peke på kirkens
ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues. Å sikre friheten
er grunnlovens kjerne. Vi må ikke minst bekjempe vrangforestillinger om at "de
norske verdiene" er truet av et åpent fellesskap med respekt for mangfoldet. Norge
skal inkludere alle i det store «vi».
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EIDSVOLL NATURSTEIN
A.S
Hammerstad 2080 EIDSVOLL

Tlf: 63 96 05 40

Fax: 63 96 00 01

Stor utstilling av gravsteiner
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Slekters gang
Vigde
07.09

14.09

Døpte
15.09

06.10
13.10
20.10

12.10

Heni kirke
Louie Brænden Lindahl
Peder Bergstrøm Bredesen
Gjerdrum kirke
Ask Martin Braate
Heni kirke
Einar Ellingsen Rustad
Gjerdrum kirke
Benjamin Runde Waaler
Victoria Jørstad

12.10

26.10

Gjerdrum kirke
Ingunn Holmen og
Odd Arne Arnesen
Heni kirke
Lene Nordbrenden og
Anders Kjærstad Olsen
Heni kirke
Frederike Gida Stemke og
Bjarg Marcus Andersen
Heni kirke
Karina Grimstad og
Ralph Meier
Heni kirke
Kristine Kjensbekk og
Tor Jarle Vestvold

Døde
05.09
13.09
22.09
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Ester Marie Hylander
Gjerdrum
Jan Charles Kielland
Heni
Inga Olaug Smedstad
Gjerdrum

Det skjer i kirkene!
Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenesten kl 11.00 og sokneprest Jakob Furuseth
forretter.
KIRKESKYSS: Ring Ivar Bogetvedt på tlf. 915 67 368, fortrinnsvis innen fredag kl 16.
7. november
kl 1530
10. november
kl 1700
Misjonshuset
17. november
Gjerdrum
21. november
kl 1530
24. november
Heni

ANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
G-17 gudstjeneste
Takkoffer til eget ungdomsarbeid.
26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Familiegudstjeneste m/spesielt inviterte 4-åringer
Takkoffer til eget arbeid.
MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
DOMSSØNDAG – KRISTIN KONGEDAG
Gudstjeneste
Takkoffer til Misjonsprosjekt i Kairo.

Dåp/Nattverd
Nattverd
Dåp/Nattverd

Om adventstiden
Advent er forkortelsen for Adventus Domini, Herrens komme.
Det var et uttrykk som i det gamle Roma ble brukt om tiden like før en
betydningsfull person skulle gjeste en by eller et sted.
«Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år» (NoS 23)
1. desember
Gjerdrum
5. desember
kl 1530
8. desember
Heni kirke
15. desember
kl 1800
Gjerdrum
19. desember
kl 0900, 1045
og 1330

1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Familiegudstjeneste m/Lys Våken deltakerne
Takkoffer til eget arbeid
ANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Gudstjeneste
Takkoffer til eget musikalsk arbeid.
3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Konsert og gudstjeneste
Takkoffer til soknets trosopplæring.
SKOLEGUDSTJENESTER FOR
Gjerdrum barneskole, Veståsen barneskole og
Gjerdrum ungdomsskole.
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Dåp/Nattverd

Nattverd
Nattverd

20. desember
kl 1000
22. desember
Heni

BARNEHAGEGUDSTJENESTE
4. SØNDAG I ADVENT
Gudstjeneste
Takkoffer til Normisjon region Øst. Vikarprest.

Dåp/Nattverd

Om julehøytiden
Julen er feiringen av inkarnasjonens mysterium;
at Gud ble menneske, i skikkelse av et lite barn.
Julehøytiden rekker oss det umulige: Gud er kommet til oss
i kjøtt og blod, som et lite barn. Så sårbart og så stort!
24. desember
JULAFTEN
Familiegudstjenester
kl 1430 & 1600
Gjerdrum
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
25. desember
JULEDAG
Høytidsgudstjeneste
kl 1200
Gjerdrum
Takkoffer til Misjonsprosjekt Kairo.
26. desember
2. JULEDAG
Høytidsgudstjeneste
kl 1100
Nystuen
Takkoffer til eget arbeid

Dåp/Nattverd
Dåp/Nattverd
Nattverd

Godt nytt år til alle våre lesere!
Tusen takk for innspill og tilbakemeldinger.
Tusen takk for at du er du – og at du gir andres hverdag en mening.
Du har mer enn noen annen fortjent et godt og innholdsrikt nytt år!
5. januar
Heni
12. januar
Gjerdrum
16. januar
Nystuen
19. januar
kl 1700
Misjonshuet
26. januar
Gjerdrum
30.januar
kl 1530

KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Gudstjeneste. Hellig tre kongers dag
Takkoffer.
2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Gudstjeneste
Takkoffer.
ANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
G17 & Gubba Takkoffer.
4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Gudstjeneste
Takkoffer. Vikarprest.
MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
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Dåp/Nattverd
Dåp/Nattverd

Nattverd
Dåp/Nattverd

2. februar
Heni
9. februar
Gjerdrum
13. februar
kl 1530
16. februar
Heni
23. februar
Gjerdrum
27. februar
kl 1530
2. mars
Gjerdrum
9. mars
Heni
13. mars
kl 1530

5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Gudstjeneste
Takkoffer.
6. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Gudstjeneste – (Vinterweekend-helgen)
Takkoffer. Vikarprest.
ANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
SÅMANNSSØNDAG
Gudstjeneste
Takkoffer.
KRISTI FORKLARELSESDAG
Bønnedag / Eidsvoll 1814 markering
Takkoffer.
MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret
FASTELAVNSSØNDAG
Familiegudstjeneste m/3-åringer og karneval.
Takkoffer.
1. SØNDAG I FASTETIDEN
Gudstjeneste
Takkoffer.
ANDAKT PÅ NYSTUEN
Bo- og behandlingssenteret

16. mars

Dåp/Nattverd

Dåp/Nattverd
Dåp/Nattverd

Dåp/Nattverd
Dåp/Nattverd

2. SØNDAG I FASTETIDEN
Gudstjeneste m/Tårnagenter

Gjerdrum
23. mars

Takkoffer.

Heni
27. mars
kl 1530
30. mars

Takkoffer.
ANDAKT/MESSE/VISITAS m/Biskopen i Borg
Nystuen, Bo- og behandlingssenteret
3. SØNDAG I FASTETIDEN
Bispevisitas
Takkoffer.

Gjerdrum

Dåp/Nattverd

Dåp/Nattverd
MARIA BUDSKAPSDAG
Familiegudstjeneste
Dåp/Nattverd
Nattverd
Dåp/Nattverd

Den 24. – 30. mars er det bispevisitas i menigheten.
Dette er en begivenhet som skjer omtrent hvert tiende år. Da kommer biskopen og en
delegasjon fra bispedømmekontoret for å snakke med ansatte og frivillige, og for å bli
med på forskjellige aktiviteter. Søndag 30. mars er det visitasgudstjeneste der biskopen
forretter. Biskopen vil også holde ett visitasforedrag der han evaluerer arbeidet i menigheten. Han lager også en visitasrapport som vi skal ta med oss i det videre arbeidet.
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Fuglerud Begravelsesbyrå AS
Ullensaker 63 98 30 10
Eidsvoll 63 96 19 20
Nannestad 63 99 50 76
Døgnvakt
Vi kommer gjerne hjem til konferanse
og ordner alt i forbindelse med dødsfall.
e-post: post@fuglerud-bb.no

www.fuglerud-bb.no

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
Åmotshagan 33, 2022 GJERDRUM
Mob. 901 32 818
e-post: post@byraainfo.no
www.byraainfo.no

21

ØVRE ROMERIKE PROSTI
Prost Bjarne Olaf Weider
Kontor:
63 94 40 22
Prostiprest : Svein Skarholm
Mobiltelefon:
922 28 339
GJERDRUM KIRKEKONTOR
OG SOKNEPREST
Åpningstid: tirsd. – torsd. kl 10-14
Besøksadresse:
Gjerdrum Herredshus 2. etasje
Telefon: Gjerdrum Herredshus Servicesenter (08-1530) 66 10 60 00
Telefaks:
66 10 61 24
Postadresse:
Postboks 137, 2024 GJERDRUM
Mail:
kirkekontoret@gjerdrum.kommune.no
Direktenummer:
Kirkeverge: Martin Ljønes
Kontor:
66 10 61 20
Mobiltelefon:
906 18 145
ml@gjerdrum.kommune.no

Sekretær: Nina Kristin Løvberg
Kontor:
66 10 61 21
nina.kristin.lovberg@gjerdrum.kommune.no

Sokneprest: Jakob Furuseth
Kontor:
66 10 61 22
Mobiltelefon:
934 48 136
gjerdrum.soknepresten@
gjerdrum.kommune.no

Organist: Michel Zelissen
Kontor :
66 10 61 23
Mobiltelefon:

MENIGHETENS BARNEHAGE
Misjonshuset, Askhøgda 5
Mandag – fredag kl 07-17
Telefon:
63 99 08 61
Barnehagestyrer: Elfrid Bogetvedt
Mobiltelefon:
415 03 705
elm-boge@online.no
Menighetsrådets medlemmer:
Dagrun Agnete Ødegaard (leder)
Else Johanne Birkenes (nestleder)
Jan Erik Sand
Tone Granerud
Kjell Ludvig Ruud
Karl Vidar Bogetvedt
Tone Lise Ramstad Asphol
Morten Vilhelm Drefvelin
Soknepresten

MENIGHETSBLAD FOR
GJERDRUM OG HENI
Utgiver: Menighetsrådet
Opplag: 2650
Redaksjonskomité:
Dagrun Agnete Ødegaard
Martin Ljønes
Jakob Furuseth
Nina Kristin Løvberg
Frivillig kontingent:
Betales til bankgiro 1623 20 37486.
Menighetsbladet finnes på:
www.facebook.com/kirken og på
www.kirken.gjerdrum.no

Kirketjener: Bent Olav Bjørtomt
Mobiltelefon:
952 78 214
Kateket: Oddrun R. Kogstad
Mobiltelefon:
991 04 490

Trykking: Gdesign AS

oddrun.rognli.kogstad@gjerdrum.kommune.no
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Ikke plass til bilen i

garasjen?
vi har hyllene du trenger for å få orden i garasje, bod og kjeller
- og plass til bilen..

Kom innom oss
på Hellen da vel!
(på venstre side av veien,
litt før du kommer til
gjennvinningsstasjonen)

Tlf. 63 93 52 00 Faks 63 93 52 01 post@reolteknikk.no www.reolteknikk.no

