
Menighetsblad
Nr 4  •  November 2012  •  48. årgang

Ullensaker  Furuset  Hovin  Mogreina

Julens  
konserter

Menighetene  
i ullensaker  
på nett



2  •  Menighetsbladet nr. 4-2012 • 48. årgang

Redaktør:
Harald Weider
 
Utgiver:
Den norske Kirkes menigheter
i Ullensaker kommune.

Redaksjonens adresse:
Boks 70
2051 Jessheim

E-post:
sverre.lauten@ullensaker.
kirkene.net

Opplag:
Ca. 12.000 (alle husstander
i Ullensaker kommune)

Trykk:
Glåmdal Trykkeri
www.glomdaltrykkeri.no

Andakt:

en liten stjerne  
i hjertet
Det er tid for årsoppgjør.

Enten det dreier seg om kirkeåret eller 
kalenderåret.

Første søndag i advent, søndag 2. de-
sember, starter det nye kirkeåret, og 1 
måneder etterpå starter det nye kalen-
deråret. Alle de som styrer med regn-
skap henger over tallene for å få ting til å 
stemme, og forhåpentligvis vil det til slutt 
vise et overskudd, stort eller lite. Det kan 
være en tøff periode for mange, og særlig 
for de som sitter med et stort ansvar.

Nå kan det hende at det er mange 
andre områder som trenger et årsopp-
gjør. Livet består heldigvis av mer enn 
budsjett og regnskap.  Gleder og sorger, 
sosialt liv, helse og trivsel, arbeid, familie-
liv, - den hellige alminnelige hverdagen. 
Og kanskje er her enkelte ting i livet som 
trenger et lite ”årsoppgjør”? Og her sit-
ter den enkelte av oss med hele ansva-
ret. Glemte jeg å besøke en gammel venn 
som er alene? Ble jeg sur og sint fordi jeg 
ikke fikk viljen min? Det er ikke nødven-
dig å beskrive alle mulige ”svik og svikt”, 
vi forstår utmerket godt at vi burde gjort 
bedre. Det er forresten ikke sikkert at vi 
har så mye vondt å dra på når vi tenker 
tilbake på 2012? De fleste av oss har vel 
oppført oss sånn passe bra, og samvittig-
heten tynger oss ikke så veldig. Men, det 
er i alle tilfelle ikke så dumt å foreta et 
lite årsoppgjør for livet. Det kan bli det 
mest frigjørende du gjør på denne sida 
av nyttår. Hvor frigjørende det kan være, 
skal Johan Falkberget hjelpe oss med å 
beskrive.

I boken Tårnvekteren fra verket Chris-
tianus Sextus forteller han om den fattige 
småbrukeren og bergverksarbeideren Pe-
der Monsen fra Rugelsjøen. Han hadde 
kone og en sønn som ga han mening i 
livet, og han sto på seint og tidlig for å 
skaffe mat og varme til den lille familien. 
Så fant han en malmåre som  kunne en-

dre livet fra armod til rikdom, men en of-
fiser og rikmann erklærte malmfunnet for 
sitt enda han fant malmåra lenge atter 
at Peder fant den. Offiseren annekterte 
malmfunnet og startet gruvearbeid. Pe-
der var ydmyk nok til å ta imot en stilling 
som malmleiter hos offiseren og gjorde 
en utmerket jobb. Men ved en anledning, 
og noe selvforskyldt, ble han ydmyket 
som fagmann og sto i fare for å bli fratatt 
både ære og arbeid. Han kunne unngå 
den store personlige katastrofen ved ikke 
å være ærlig overfor sin arbeidsgiver.  Å 
bli fratatt arbeid på Røros i de tider var å 
fjerne terskelen inn til den største armod. 
Å bli fratatt ære var en bør tyngre enn alt. 
Peder kunne, ved å være uærlig, kanskje 
komme seg unna den verste skammen. 
Han kjempet med seg selv. Han kjente 
et inderlig hat overfor denne tyven som 
hadde tatt fra han malmfunnet, og han 
kjente på en inderlig fornedrelse fordi 
han i egne øyne hadde dummet seg ut. 
Det var ikke til å holde ut.

Så begynte den indre kampen: han si-
terte for seg selv flere ganger, og han hus-
ket det ordrett, det som sto i Bibelen om 
at djevelen fristet Jesus i ørkenen: oppe 
på en høyde med utsikt over all verdens 
rikdom ”alt dette vil jeg gi deg dersom du 
bøyer kne for meg”, sa djevelen.

Det indre oppgjøret var ikke billig, og 
følelsene drog han i alle retninger. Han 
kjempet med seg selv.  

Og hvordan gikk det med Peder?  Ville 
hatet slippe taket?

Falkberget avslutter kapittelet slik: 
”Den dagen fòr Peder Monsen Rugelsjø-
en ned til Bergstaden på to timer; ellers 
brukte han som andre tre - sier og skriver 
tre timer.

--- Han bar ikke annen og tyngre bør 
enn en liten stjerne i hjertet.”

  Sverre Kragset
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Det har begynt å bli tradisjon å arrangere 
Festival-F i Kisa, nå var det sjette gangen. 
Arrangementet er et fellesopplegg for 
alle menighetene i Ullensaker.

Til tross for en regnfull sommer, var det 
sol og fint vær denne lørdagen og søn-
dagen.

Det var et allsidig program med appell 
til de fleste ungdommer.

Selveste ordføreren tok seg tid til å 
komme og åpne arrangementet.

Lørdag ettermiddag var Furuset kirke 
fullsatt da den kjente sangeren Ivar Skip-
pervold hadde konsert hvor 60 barn fra 
bygda deltok. Både fredag kveld og lør-
dag kveld var det i tillegg flotte konser-
ter med Jens Arne Kleiven, the Humming 
people samt vår egen Jon Bergh.

Videre hadde Silje Kleiven en populær 
fortellerstund for de minste barna på Fol-
kvang, hvor alle satt som tente lys.

Aktivitetene på lørdag var mange, tryl-
lekunstneren Ruben Gazki imponerte 
stort med sitt show.

Mange av de større barna syntes det å 
være cowboy på rodeoen var tøft og spen-
nende samt å delta på bruskasseklatrin-
gen. De minste koste seg med å hoppe i 
høyet og å få ansiktet malt til det ugjen-
kjennelige. Speiderne deltok tradisjonelt 
med Hardhausen og 60 grader nord.

Natt til søndag kunne ungdommene 
overnatte i hyttene på Folkvang, på kvel-
den var det bålkos og senere nattmat,- et 
spennende opplegg for den aldersgrup-
pen!

Søndag var det avslutningsgudstjenes-
te i Furuset kirke med aktiv deltagelse av 
barn og ungdom.

Oppslutningen var bra om de forskjel-
lige arrangementene og det ble en min-
nerik helg for de mange som deltok. Dette 
er et tiltak som bør fortsette, selv om det 
krever stor innsats av menighetene og de 
mange frivillige fra hele bygda.

Vellykket festival 

Overskriften for vintervårsemesteret er DIAKONI. Samlingene er i Mogreina menig-
hetshus torsdager kl. 19. Gratis inngang og  enkel bevertning. 

14.2.13 Birgitte Bjørnstad Sæbø:   
“Til frihet har Kristus frigjort oss”;  
- om synd, skyldfølelse, selvfølelse og skam.

 Birgitte Bjørnstad Sæbø er adjunkt med tilleggs-fordyp-
ning i fortellerkunst. Hun har lang erfaring som forteller,  
komponist og tekstforfatter

14.3.13 Edel Lilleeng Solberg og Annelis Holmedahl:   
Når troen  får hender og føtter: Diakoni her hos oss. 
Annelis Holmedahl er diakon i Ullensaker menighet, og har lang erfa-
ring som pedagog og misjonær. Edel L. Solberg har jobbet i Sjømanns-
kirken før hun begynte som diakon i Hovin og Mogreina.

11.4.13  Eli Landro:  Sorg.  Troen i møte med livets  
uunngålige erfaringer: smerte, sorg og død.

trosopplæring for voksne
er et spennende fellesprosjekt mellom alle me-
nighetene i ullensaker.
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HOVIN MENIGHET
Hovin menighet ønsker velkommen til

Vi synger julen inn
søndag 9. desember kl. 13.00  

i Jessheim kirke. 

Det blir sang av  
Barnegospelkorene,  

Soul Teens, Soul Children og Voce,  
tekstlesning og lystenning.  Kollekt.

Etterpå inviteres alle til misjons-
marked med salg av mat, leker og 

arbeider laget i Bolivia.

VOCE har sin første øvelse etter jule-
ferien tirsdag 8. januar. Vi tar imot 
nye sangere på alle stemmer, men 
har et spesielt behov for flere menn. 
Spørsmål? Kontakt kantor og dirigent 
Jorunn Aasen Devold eller møt opp 
på første øvelse i Jessheim kirke kl. 
19.00.

Alle som går på ”åpent hus” på torsdage-
ne i Jessheim kirke er velkommen til jule-
bord torsdag 13. desember. Det begynner 
som vanlig med middagsbønn i kirka kl. 
12, og fortsetter med julebord rett etter-
på. NB: Påmelding til menighetskontoret, 
tlf. 63 94 40 20, eller til Edel.

Knøttegospel har øvelse i Jessheim kirke 
hver onsdag kl. 16.30-17.00. 

Knøttegospel er for barn i aldersgrup-
pen 2-5år. Vi synger barnesanger, tulle-
sanger og regler, både nye og gamle. Det 
blir også en liten bibelfortelling. 

Kontingent er 50 kr pr. semester.
Man kan bestille middag for hele fa-

milien i vår kafé etter øvelsen (mot be-
taling). 

For middagspåmelding, send sms/
ring Marte Lavik på tlf: 63 94 40 29 /  
92 62 96 73 før kl. 12.00 pågjeldene ons-
dag. 

Vi starter nye babysangkurs etter jul i 
Jessheim kirke. 

Kurset går over 8 ganger og koster 
200kr. Dette inkluderer enkel lunsj etter 
at sangstunden er ferdig. Vi har et be-
grenset antall plasser, så det er bare å 
melde seg på allerede nå!

For påmelding eller spørsmål, kon-
takt menighetspedagog Marte Lavik  
telefon: 63944029, mobil: 92629673  
epost: marte.lavik@ullensaker.kirkene.
net

Ønsker du et pusterom i den hektiske tida 
før jul? Har du lyst å tenne lys for en du 
er glad i? Velkommen innom Jessheim 
kirke mandag til fredag fra kl 10 – 15  i 
desember, fram til jul. Noen dager er det 
noe som skjer i kirken, andre dager kan du 
bare være der helt alene. 

Julebord for  
”åpent hus”

Velkommen til 
knøttegospel!

Velkommen til 
sangstund for  
babyer og foreldre!

tid til ettertanke i 
travel adventstid

VoCe

Bak f.v.: Ranveig S. Opheim, Bjørn 
Ringkilen, Per Ramstad, Martin Bratfos, 
Kay Ove Johansen, Toril Håve
Midten f.v.: Karin E. Ludvigsen, Brit Gys-
tad Frey, Grete Einarsrud, Hilda Hellerud, 

50-årskonfirmanter hovin menighet
Jessheim kirke søndag 21. oktober 2012

Tone Skibsrud Jensrud, Randi Amundsen, 
Aud Gunleiksrud, Ingjerd Gystad
Foran f.v.: Gudrun Skedsmo, Solveig 
Hjelm, Helge Skraastad, Marit Svensson 
Bråten, Gerd Garnes,
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HOVIN MENIGHET

Ny bok med en ny innfallsvinkel til Den Vakreste Historien – 
julefortellingen.

Jostein Ørum, prest i Grimstad, går inn i julefortellingen 
og skriver en tekst til hver dag i desember, til og med første 
juledag.

«Jeg ville lese meg på innsiden av Den Vakreste Historien. 
Jeg ville innenfor huden på menneskene som fyller rollene 
i alle tiders mest betydelige drama. Jeg tok på meg tjuefem 
ulike par sandaler, ett par for hver dag. Og jeg gikk inn»

Jostein Ørum

Mitt umulige barn
25 adventsmeditasjoner

Nyoppstartet korsang for ungdom i  
Ullensaker, Jessheim Kirke.

I høst startet vi opp et nytt kor for ung-
dom i Ullensaker kommune i Jessheim 
kirke.

“Det har tatt litt jobbing til for å få med 
en gruppe ungdommer som kan bære 
dette korarbeidet” sier menighetspeda-
gog Jon Bergh.

Men etter en høst med mye rekrute-
ring har koret vokst til å ha en gruppe 
med nærmere 20  sangere som deltar 
på øvelsene samt en bassist og en gitta-
rist som stiller på hver øvelse så nærmer 
vi oss målet med å ha et levedyktig kor 
og band arbeid i Jessheim kirke.

På laget har vi også fått en ny medar-

Kor på Opptur! 
beider som heter Marie Vange-Iversen. 
Hun tok over som dirrigent etter Liv As-
trid Dal i ungdomskoret i kirken. Hun 
studerer menighet, musikk og ledelse 
på Høgskolen i Staffelsgate og får alle-
rede mange lovord om seg som miljøs-
kaper og dirrigent.

SoulTeens skal synge på ungdom-
menes egne Julebord på Studio F på 
Folkvang, Algarheim 7.desember og “vi 
synger julen inn” sammen med andre 
kor i Ullensaker kirkelig fellesråd den 
9. desember.

“Dette gleder vi oss veldig til, og håper 
å se mange av dere der” sier Jon Bergh.

Hvis du er mellom 13 og 19 og kunne 
tenkte deg å synge eller spille i koret er 

det øvelser på mandager 18:30 til 21:00 
i Jessheim Kirke. Siste øvels er mandag 
10.desember og det starter opp igjen 
mandag 14. Januar.

“Vi synger sanger med et godt bud-
skap og god stemning, håper å se flere 
deltagere i tiden fremover, så hvis du er 
i aldersgruppa eller kjenner noen som 
er det er det bare å komme på øvelse”    
Avslutter Menighetspedagog Jon Bergh.

Hovin menighets kirkekor Voce fylte 5 år i oktober.  
I den forbindelse inviterer vi til

JULEKONSERT
i Jessheim kirke tirsdag  
11. desember kl. 19.00.

Der vil vi presentere julesangene vi har sunget i 
disse 5 årene. Vi gleder oss til å samle de alle i et 
helt program, a cappella og med forskjellig tone-
følge. Erlend Jørgensen spiller på sitt fine flygel.

 Velkommen. 

Kollekt til kirkemusikkarbeidet.

Søndag 6.  januar kl. 16.00 er du velkommen til juletrefest for 
voksne i Jessheim kirke. Det vil bli allsang og gang rundt jule-
treet, utlodning og god bevertning. Utdeling av kransekake til 
eldste mann og kvinne. Sang og musikk. Sokneprest  Helge Skr-
aastad holder andakt.  

Ring Sven Myrvold, tlf. 63 97 48 73 eller mobil: 95 72 22 94, 
eller diakon Edel Solberg, tlf 917 08 146 hvis du trenger skyss.

Juletrefest!



gullkonfirmanter i Furuset 2012

Årets gullkonfirmanter i Furuset kirke 
i Ullensaker var samlet søndag 30. sep-
tember.

På bildet ser vi noen av dem som ble 
konfirmert for 50 år siden.

Foran fra venstre: Eva (Pedersen) Kristi-
ansen, Solveig (Dahlsveen) Bergh, Grethe 
Andersen, Rønnaug Grøndahl Knudsen, 
Marit (Fjellheim) Mehren.

Midten fra venstre: Gunn E. Aas Peder-
sen, Mette Austad Furuseth, Randi Luke

Bak fra venstre: Marit Antonsen Flotvik, 
Ole-Kristian Norbeck, Torunn Sexe, Bjørn 
Simensen, Øivind Mangerud, Asbjørn 
Karlsen, Astrid Kurverud Eriksen, Per-Kris-
tian Bandlien
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FURUSET MENIGHET

Fredag 14. desember kl. 19.00 avholdes 
den tradisjonelle førjulskonserten i Furu-
set kirke. Ullensaker skolekorps og Kisa-
koret bidrar med vakker sang og musikk, 
og det blir også anledning til å synge 
med på våre aller kjæreste julesanger. 

Andakt ved Per-Kristian Bandlien. Kol-
lekt ved utgangen. 

Alle er hjertelig velkomne!

Førjulskonsert i Furuset kirke

aktiViteter  
Furuset Menighet
Babysang
Babysang for barn opp til 1 år i menig-
hetsstua hver tirsdag kl 12.30. Sang, litt 
mat og prat.

Knøttekor
For barn opp til 6 år. I menighetsstua hver 
tirsdag kl 17.15-18.00. Pølsemiddag  fra 
kl 16.45. Her kan gjerne hele familien 
komme. 

Søndagsskole
Under mange gudstjenester er det søn-
dagsskole for alle barn. Et lite stykke ut 
i gudstjenesten går søndagsskolen over 
i kapellet og er der til gudstjenesten er 
slutt. 

Barnekor
I samarbeid med skolefritidsordningen på 
Nordkisa skole og Algarheim skole tilbyr 
vi barnekor for 1.-4.trinn. 

Kisa KFUK/KFUM speiderne
Hver onsdag er det speider på Folkvang 
kl 17.30-19.00 for alle fra 2.trinn og opp-
over.

Ullensaker Soul Children
Øver hver torsdag kl 18.30-20.00 på Kløf-
ta menighetssenter. Kor for barn fra hele 
kommunen på 5.-7.trinn. 

Ullensaker Soul Teens
Øver hver mandag kl 18.30-20.30 i Jess-
heim kirke. Ungdommer fra hele kommu-
nen fra 8.trinn og oppover.

Studio F
Ungdomsklubb på Folkvang annenhver 
fredag kl 19-23. Rusfritt og for alle.

Åpen stue
Slå av en prat og kos deg med vaffel og 
kaffe. Et uformelt møtepunkt i hverdagen. 
I menighetsstua den andre mandagen i 
måneden kl 18-20.

Hyggetreff
Den tredje torsdagen i måneden kl 18-21 
er det hyggetreff. Annenhver gang på Fol-
kvang og Nore.

Husk gudstjenestene som stort sett kom-
mer annenhver søndag. Se mer informa-
sjon på www.kirkerull.no 



Nærmeste nabo til Furuset kirke, Kjer-
kestua, hadde stått ubebodd i nesten 40 
år og bar sitt tydelige preg av det. Forfal-
let hadde kommet langt og den var i ferd 
med å måtte avskrives. Kulturkontoret og 
Historielaget syntes dette var ille. Et ini-
tiativ ble derfor tatt for å redde stedet før 
det var for seint. Leiekontrakt ble skrevet 
med eieren og søknader om økonomisk 
støtte ble sendt både kommunen og fyl-
ket. Disse bevilget midler slik at arbeidet 
kunne settes i gang for et par år siden. 
Hovedsnekkeren har vært den erfarne Jan 
Johansen. Restaureringsarbeidet på byg-
ningen, stabburet og uthuset ble avslut-
tet i sommer. Blant annet har all skraping 
og maling foregått på dugnader. Kronen 
på verket er en fin skigard som nå om-
kranser stedet. Huset, som var som var 
tømt for alt inventar og svært ramponert 
når vi begynte, har nå igjen blitt møblert i 
løpet av høsten og inventaret består ute-
lukkende av gaver fra omgivelsene. Olaug 
Julseth Stokstad og Oddveig Kjos har her 
gjort en kjempejobb!

Søndag 28. oktober var det en åpnings-
sermoni i Kjerkestua med stor deltagelse 
i finværet. Etterpå var det kaffe og pro-
gram i Menighetsstua. Gunnar Øvrum 
holdt en interessant orientering om re-
staureringsarbeidet, og Olaug Julseth 
Stokstad et tilsvarende grundig kåseri om 
hvordan livet var i ei lita stue på 28 kvm 
og 2 rom for en familie med 9 barn for 
80-90 år siden. Vatn måtte for eksempel 
bæres fra bekken.

Furuset kirke ble innviet i 1879. Vi 
mener med stor sikkerhet at fra da av og 
fram til 1935 bodde kjerketjeneren med 

kjerkestua ferdig restaurert

familie her. Den gangen var tjenesten i 
kjerka ikke full stilling så jobben ble kom-
binert med gardsarbeide for stedets eier. 
Etter 1935 har stedet vært bebodd av folk 
uten arbeidsoppgaver i kjerka.

Vi mener det er riktig for ettertiden å ta 
vare på slike steder, slik at den oppvoksne 
slekt kan få et innblikk i hvordan det var å 
vokse opp for ikke lengre siden. Vi mener 
også at for alle innvandrerne og innflyt-
terne til bygda er det viktig for å bli bedre 
kjent med den lokale historien.

Det er å håpe at stedet vil bli flittig be-
søkt av alle skoleelever lokalt, samt at det 
kan arrangeres åpne dager på sommers-
tid, kjerkekaffer etc slik at denne vakre 
historiske plassen kan bringe sin historie 
videre til kommende generasjoner.

JuleMarkeD  
på FolkVang
Lørdag 1. desember kl. 10.00 – 14.00 

blir det også i år Julemarked på 
Folkvang.

Det blir salg av div. håndarbeider 
som veving, strikking, brodering og 

søm etc.
Salg av julebakst

Utlodning, kakelotteri og kafeteria.
Sang av Knøttekoret i  

 Furuset menighet.

Inntekten av julemarkedet  
går i sin helhet til Folkvang.

Velkommen til en hyg-
gelig dag på Folkvang!

På hjemmesidene våre finner du 
oppdaterte nyheter om det som skjer i 
menighetene i Ullensaker. Her finner du 
nyhetsstoff for alle menighetene, og du 
kan også klikke deg inn på hver enkelt 
menighet for å finne ut mer om hva som 
skjer i lokalmiljøet. 

Menighetene i ullensaker på nett
I tillegg finner du oversikt over konser-
ter, informasjon om gudstjenester, om 
kirkene våre og om alt det som skjer der. 
Vi håper du stikker innom sidene våre og 
gjør deg kjent der!

Adressen er: www.kirkerull.no

Følg oss også gjerne 
på facebook – der 
kan du gjerne gå inn 
og like både Kirkerull 
og Ullensaker menig-
het!
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ULLENSAKER MENIGHET

Foto: Joachim Moe

	 	 The Young Northern Voice presenterer 

en stemningsfull julekonsert på selveste Luciadagen!

13. DESEMBER KL 18.00                                      
I ULLENSAKER KIRKE
VOKSEN KR 150 BARN KR 100

STRÅLENDE JUL

kr 150,-

Kløfta Sangerlag
Marit Lødemel, dirigent - Inna Aam, klavér

Olle Holmgren, sang
Georgy Kalmykov, trombone

Billetter på Romerikssenterets Lille Café, Kløfta og v/inngangen i  kirken

Velkommen til årets
Midnattskonsert
Ullensaker kirke lør. 1.12.2012, kl 23.00

«Kling no klokka»

Visste du at dåpsklutene som brukes i Ul-
lensaker kirke, er laget på Madagaskar? De 
hvite klutene som hvert enkelt dåpsbarn 
får som gave, har en håndbrodert due som 
motiv.

I flere år har seniorgruppen i menigheten, 
Åpent hus, bekostet klutene. Seniorene vil 
at dåpsbarnet skal ha et minne fra kirken 
på denne høytidsdagen. Klutene kommer 
fra en liten bedrift på Madagaskar og kjø-
pes gjennom Det Norske Misjonsselskap.

Lillian Våje fra NMS forteller at man-
ge dåpsbarn rundt i landet tørkes med 
denne håndbroderte kluten. Over 30000 
dåpskluter er til nå sendt til forskjellige 
menigheter. Dersom en ser på omsetnin-

Fra Madagaskar:

Dåpsduk med håndbrodert due

Den håndbroderte dåpskluten gis som gave 
til barnet fra Ullensaker menighet. 
 (Tekst og foto: Per Langva)

gen fra NMS, og sammenligner med antall 
døpte i løpet av et år, blir hvert åttende 
barn som døpes tørket med en slik klut.

De hvite dåpsklutene blir brodert i be-
driften Fanja Broderier i Antsirabe. I dag 
har Fanja 30 ansatte som lager hånd-
broderte tekstiler av forskjellige slag. De 
fleste ansatte er talentfulle damer som 
sluttet tidlig på skolen på grunn av trang 
økonomi. Før de begynte å jobbe hos 
Fanja, spiste mange av dem ett måltid om 
dagen. 

Kundekretsen til bedriften kommer 
fra både inn- og utland. Mange av hen-
nes duker og gardiner har funnet veien til 
norske hjem. I vareutvalget er også hånd-
broderte putevar, annet sengetøy, klær, 

grytekluter og vesker. Bedriften er i dag 
godkjent som Fair Trade-medlem. I seg 
selv er det en anerkjennelse på kvalitet, 
for kriteriene for opptak er tøffe.   
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ULLENSAKER MENIGHET

Ullensaker menighet arrangerer jule-
messe på Kløfta menighetssenter lørdag 
1. desember kl 1100 - 1500. 

Juleverksted for barn og sang av Knøt-
tekoret og Kløfta barnegospel. 

Velkommen til en hyggelig handel!

Ullensaker kirke er med sin fantastiske 
akustikk et ettertraktet konsertsted. Vi 
ønsker hjertelig velkommen til konserter 
i førjulstida! Her finner du også oversikt 
over lysmessene i Ullensaker kirke i de-
sember.

Fredag 30. november kl 2100
«Medan vi ventar på jul» med SKRUK. Bil-
letter (kr 300,- for voksne/kr 100,- for barn 
og studenter) får du på billettservice.no 
eller ved inngangen.

Lørdag 1. desember kl 2300
Kløfta sangerlags tradisjonelle midnatts-
konsert. Billetter fås kjøpt ved inngangen.

Tirsdag 4. desember kl 1800
Lysmesse. 

Torsdag 13. desember kl 1800
Lucia-konserten «Strålende jul» med The 
Young Northern Voice. Billetter (kr 150,- 
for voksne/kr 100,- for barn) fås kjøpt ved 
inngangen.

Søndag 16. desember kl 1900
«Vi synger julen inn» - vår lokale jule-
konsert med Kløfta sangerlag, Ullensaker 
korforening, Kirkekoret Voce og Ullensa-
ker kirkekor. Andakt v/Per Kristian Band-
lien. Gratis inngang, men mulighet for å 
gi en gave ved utgangen.

Mandag 17. desember kl 1800
Lysmesse

Torsdag 20. desember kl 1800
Lysmesse

Det er femti år siden disse spreke 65-årin-
gene sto til konfirmasjon i Ullensaker 
kirke.

Søndag 7. oktober var deigjen samlet i 
kirken, etter invitasjon fra Ullensaker me-
nighet. Denne gang som hedersgjester 
under gudstjenesten og påfølgende hyg-
getreff i Menighetssenteret på Kløfta.

Her er de fotografert på samme sted 
som for femti år siden sammen med en 
strålende opplagt prostiprest, Øivind 
Haugli. 

Foran f.v.: Anne Karin Willersrud (Kløf-
ta), Gerd Wethal Pudner (England), Anni 
Margrete Martinsen, f.Bjørge (Nannestad), 
Sissel Haldorsen (Liland), Kari Fossum 

gullkonfirmanter i  
ullensaker kirke

Tangen (Nannestad).
2.rekke f.v.: Prostiprest Øivind Haugli, 

Odd Kinnsbekken (Kløfta), Helge Asbjørn 
Ottesen (Kløfta), Ingunn Steen Rønaas 
(Kløfta), Jorun Byboth Elvhaug (Vorm-
sund), Kjersti Borgen Reisop, f.Knutsen-
Borgen (Kløfta), Alf Kværner (Maura), Egil 
Reierstad (Hvam).

Bak f.v.: Amund Gulbrandsen (Algar-
heim), Brede Skoveng (Kløfta), Jens Ed-
vard Aas (Kløfta), Odd Paulsen (Kløfta), 
Hroar Kværner (Maura).

  Foto: Ullensaker menighet

Velkommen til 
konsert!

Julemesse
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Høstens inspirasjonskveld i menigheten 
fant sted en kveld i midten av oktober. 
Staben på menighetskontoret i samar-
beid med menighetsrådet hadde lagt alt 
til rette for at det skulle bli et inspireren-
de samvær. Så møtte også de aller fleste 
av menighetens frivillige fram til en kveld 
som gav påfyll til ny giv – i alt var over 60 
personer samlet på menighetssenteret.

Den store inspirasjonen var ”Creme 
Fraiche”. Koret som kommer fra Nan-
nestad, var invitert til en halvtimes 
sangstund, og under sin dirigent Ellinor 
Lauritsen begeistret de tilhørerne til de 
grader!

Koret behersker flere sjangere, og 
denne kvelden var de innom både norske 
folkemelodier, barber shops, slagere og 
stemningsfulle kjærlighetsviser. Alt be-
hersket de helt ut. Koret består kun av da-
mer, og stemmene klinger sammen på en 
ypperlig måte. De synger med et uttrykk 
som gir glede og gode følelser hos tilhø-
rerne. Når presisjonen i stemmene også 
er på det aller beste, er det med på å øke 
opplevelsen av sangen. ”Creme Fraiche” er 
et kor av høy kvalitet, kanskje det beste vi 
har i vårt område!

Men stabens egne medarbeidere del-
tok også og gav i rikt monn. Vår nye or-
ganist Wollert Krohn-Hansen satte seg til 
pianoet og i knappe ti minutter framførte 
han ”Rapsodie in Grieg”. Et sammensatt 
program av Griegs beste – i Wollerts egen 
frie utfoldelse!  

”Creme Fraiche” fra Nannestad var kveldens inspirerende gjester.  (Tekst og foto: Per Langva)

inspirasjon i høstmørket

Stor begeistring vakte også utfoldelsen 
av den amerikanske pastoren Harry Tarif, 
med ”utmerket” oversettelse av Gry West-
heim.

Kateket Steinar Ørum avsluttet kvelden 
med andakt over temaet ”Bare det beste 
er godt nok”. Guds rike kjærlighet er åpen 
og tilgjengelig for oss alle. Ved å stille oss 
under Hans åpne hender mottar vi en vel-
signelse til glede og inspirasjon til videre 
arbeid.

Det gode fellesskapet som denne kvel-
den gav – også med god mat og drikke 
– ble fint bundet sammen av Annelis Hol-
medahl. 

Ullensaker kirkekor har øvelse hver tirsdag i 
Ullensaker kirke kl 1900. Dirigent er Wollert 
Krohn-Hansen. Hvis du har lyst til å bli med, 
er du hjertelig velkommen! Det er bare å 
møte opp! Hvis du ønsker mer informasjon 
om koret, kan du ta kontakt med Wollert på 
tlf 63 92 65 25/404 75 684 eller sende en 
mail til wollert@ullensaker.kirkene.net

ullensaker kirkekor

ULLENSAKER MENIGHET
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Sverre Bogstad begynte i 1. Ullensaker 
KFUM i november 1955, og ble speider-
leder i 1957. Svein Hortemo begynte som 
speider høsten 1969, og har vært speider-
leder fra 1973. Nå slutter de begge to. Vi 
takker for en kjempegod innsats.

Motivasjonen har vært å drive kristent 
arbeid, og lære barn og unge å klare seg 
i naturen, og ta vare på den. Kristent ar-
beid kombinert med friluftsliv, er for både 
Sverre og Svein en uslåelig kombinasjon.

-En speider skal lære noe, høre om Je-
sus og ha det moro, sier Sverre.

-Det har vært flere hundre speidere i 
Ullensaker disse årene, vi har sett barna 
til tidligere speidere komme med, og til 
og med noen barnebarn. Ungene er mer 
urolige enn før, men også begeistret for 
opplevelsene de får som speidere.

-Før fortsatte en del som speidere til 
de ble ungdomsspeidere – kalt Rovere. 
Disse ble ofte ledere etter hvert. Nå fort-
setter ingen etter at de har begynt på 
ungdomsskolen.

Etter noen år med nedgang, opplever 
de nå økende søkning , men når disse to 
speiderlederne slutter, er det ingen til å 
ta over. Annet frivillig arbeid opplever det 
samme nå, tilbud til barna er populært, 
men det er vanskelig å finne voksne fri-
villige som har tid.

-Speiderbevegelsen ga meg mye både 
som ung og voksen, sier Svein. – Vi var 
en kameratgjeng som hadde mange fine 
opplevelser sammen. Speidern er mer 
sosial og mindre konkurransepreget enn 
idrett kan være, og det kristne budskapet 
kombinert med friluftsliv var flott for oss. 
Og etter hvert fikk vi ansvar og oppgaver 
på høyere nivå, i Romerike krets, og på 
landsleirer. De var noe å vokse på, og ga 
erfaringer jeg har hatt brukt for i andre 
sammenhenger.

-Hva er de største opplevelsene deres 
som speiderledere?

-Det er nok leirene. Vi har vært på flere 
flotte landsleirer, med tusenvis av ung-
dommer. Det er en stor sosial opplevelse 
for speiderne, å få se så hvor stor organi-

sasjon de er med i, og få treffe så mange 
som deler deres interesser. For oss ledere 
er det både liv og leven med det dag-
lige programmet på leir, og tid til sosial 
omgang med refleksjon og utveksling av 
erfaringer. Vi sier til alle som snakker om 
å slutte i speidern: Bli i hvert fall med på 
en landsleir først. Det gir minner for livet.

I en samtale med to så erfarne speider-
ledere som Sverre og Svein blir det man-
ge minner. De snakker om strevet med 
det ukentlige møtet, der det kan bli for 
mye liv og leven, men mest om de gode 
opplevelsene på en tur, en natthaik, en 
kretsleir, der ungene får møte praktiske 
utfordringer de har trent på, som utelig-
ging, orientering med kart og kompass, 
ta seg fram gjennom terrenget om natta, 
samarbeide som patrulje, og å lykkes å 
være stolt av det etterpå. Speidern legger 
vekt på å klare utfordringene i team, med 
samarbeid, og om det er konkurranse, så 
er det mellom lagene, ikke individuelt.

-Hvis noen leser dette, og tenker på å 
melde seg som speiderledere, hva kan de 
vente seg?

-For det første har vi mye bra frilufts-
utstyr, Ullinsheim forsamlingshus, spei-
derhytte i Wethalgrenda og andel i Troll-
heimen leirsted ved Hurdalssjøen. Og 
omtrent 15 livlige unger som er med i 
speidern i dag. Men først og fremst vil de 

få kunne få mange fine turer, og oppleve 
naturen på andre måter og andre tider 
enn den vanlige helgeturen med familien. 
Om noen foreldre går sammen, folk som 
liker unger og friluftsliv, ville lederjob-
bene selvfølgelig ta noe tid, men de ville 
også fått et aktivt friluftsliv, og et samvær 
med sine egne og andres unger, som ville 
gi dem noen enestående opplevelser.

-For eksempel frokostbordet på Troll-
heim-leiren en kjølig augustmorgen, når 
søvnige unger kryper ut av soveposen og 
står i kakaokø. Eller den gleden som ly-
ser av ungene når patruljen deres har tatt 
seg fram mange kilometer uten sti, løst 
oppgaver sammen underveis, vassa i myr 
og bekk, og spurter til mål fordi de vet at 
de har klart noe stort, og vil avslutte skik-
kelig.

Sverre og Svein er nøkterne karer, men 
de blir rent poetiske av slike minner.

1. Ullensaker KFUK-KFUM er navnet på 
gruppa på Kløfta. De er organisert under 
landsforbundet KFUK-KFUM. KFUK og 
KFUM er slått sammen, så gutte- og jen-
tespeidere er i samme gruppe.

Organisasjonen har mange gode aktivi-
tetsforslag og programmer . Det arrange-
res leirer på kretsnivå, og landsleir hvert 
fjerde år.

Sverre Bogstad (t.v) og Svein Hortemo slutter nå etter mange års innsats som speiderledere.

to speiderledere slutter
ULLENSAKER MENIGHET



Torsdag 6. desember kl. 19.00 
inviterer Foreningen Norden, 
Ullensaker kirkeakademi og 
Mogreina menighet til ”Linde-
man kveld” i Mogreina kirke. 
Den 28. november er det 200 
år siden folkemusikksamleren, 
komponisten og kirkemusike-
ren Ludvig Mathias Lindeman 
ble født. Han var den første i 
Norge etter Olea Crøger som 
begynte å samle folkemusikk 
systematisk, og samarbeidet 
med Crøger og Landstad om ut-
givelsen av Norske Folkeviser.

Lindeman var organist i Oslo 
Domkirke i 47 år. Sammen med 
sønnen Peter grunnla han Mu-
sikkonservatoriet i Kristiania 
som senere ble Norges musikk-
høgskole. Han har også hatt 
stor betydning for kirkesangen/
musikken i Norge og er repre-
sentert i Norsk Salmebok med 

39 komposisjoner. Blant 

lindeman kveld
disse er noen av de mest kjente 
salmer i norsk tradisjon, som 
for eksempel ”Et barn er født i 
Betlehem, No livnar det i lun-
dar m.m. 

Leder i Lindemanfondet, 
Einar Solbu kommer og hol-
der foredrag, Vidar Lande fra 
Mogreina vil spille fele og 
sammen skal vi synge fra Lin-
demans kjente salmetoner.

Etter programmer i kirken 
byr Mogreina menighetsråd på 
en enkel bevertning i Menig-
hetshuset. 

Mogreina kirke er den eneste 
i vårt distrikt som har en skulp-
tur av Lindeman. 

Han står sammen med Land-
stad på brystningen til or-
gelgalleriet.

 Med vennlig hilsen  
 Steinar Bjørnsengen.

12  •  Menighetsbladet nr. 4-2012 • 48. årgang

MOGREINA MENIGHET

Den 30. september 1962 ble 15 ungdommer konfirmert i  
Mogreina kirke. 

Mogreina menighet, ved menighetsrådet, ønsket å markere jubi-
leet for disse gullkonfirmantene.  Den 21. oktober var de spesielt 
inviterte til gudstjenesten i Mogreina. Etter gudstjenesten var jubi-
lantene med følge inviterte til samling på Mogreina menighetshus. 
Det ble rikelig anledning til å  ”mimre” om konfirmasjonstida og 
årene som har gått siden den gangen.

Her er jubilantene og presten fotografert utenfor Mogreina kirke: 
Fra venstre: Berit Hylen(Olsen), Bjarne Gunnar Halvorsen, Eivor 

Lillian Martinsen (Lundahl), Sokneprest Marit Rødningen Seines, 
Grete Rulnes (Pettersen), Pål Frode Gundersen. 

50-årskonfirmantjubileum i Mogreina

I forbindelse med 100 års jubileet til Mogreina kirke, fikk Mo-
greina menighetsråd en solid pengegave fra Mogreina Sanitets-
gruppe. For pengene har det bl.a. blitt kjøpt inn seks flotte benker 
som nå står rundt om på kirkegården. Her kan det være godt og 
hyggelig å ta en pust i bakken. Vi takker for gaven !

Mogreina menighetsråd.

takk til Mogreina sanitetsgruppe
Vi ønsker alle store og små velkommen til

Julegrantenning og basar
ved Mogreina skole søndag  

2. desember kl. 15.00.

PROGRAM:

Åpning kl. 15.00
Salg av pølser, brus, kaffe, kaker og lodd

Vi har mange flotte premier. Ta med mynt!

Juleverksted for barna kl.15.00-1700

Tenning av adventslys og presten har ordet kl. 1600

Julegrantenning ute kl. 16.30
Korpset spiller - Gang rundt juletre ute

Vi roper på Nissen...

Loddtrekning ca. Kl. 17.00

Mogreina FAU og menighetsråd har i mange år samar-
beidet om julebasar på Mogreina skole. Årets julebasar 

kombineres med julegrantenning og juleverksted for 
barna. Det vil bli åre -og loddsalg på skolen under arran-
gementet. Overskuddet går til barn og unge i Mogreina. 

Vi ringer til de som har uavhentede gevinster.

Hilsen FAU og Mogreina Menighetsråd.
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Det blir juleverksted på Mogreina Menig-
hetshus lørdag 15. des kl 11.00 – 13.30. 
Da lager vi julepynt, spiser litt og avslut-
ter med en liten førjulsstund i kirken. Små 
og store barn er velkommen og gjerne 
sammen med en voksen.

Juleverksted

MOGREINA MENIGHET

I høst har vi fortsatt med babysang på 
Menighetshuset. Ni mødre med barn har 
møtt hverandre åtte ganger til sang, dans, 
rim og regler. Etterpå er det god tid til 
prat og en matbit. Dette er en god måte å 
utveksle erfaringer på og knytte nye kon-
takter, dessuten stortrives babyene med 
sang og musikk.

Det blir nytt kurs i vårhalvåret, men 
tidspunktet er ennå ikke bestemt. Ta kon-
takt med kirkekontoret om du vil melde 
deg på. 

Babysang i Mogreina

I høst har så mange som 18 barn fra 1. - 4. 
klasse vært med i koret. Vi øver i gymsa-
len hver tirsdag fra kl 14.15 – 15.00. Da 
har kantor fra Furuset, Madelen Jostad, 
lært oss mange nye sanger. Tid til litt lek 
og fruktspising blir det også.

På Festival F i september ,var koret 
med på en felleskonsert sammen med de 

Mogreina Barnegospel

klubb 5-7 Mogreina er en folkefavoritt! 

andre barnekorene, ledet av Ivar Skipper-
voll. Det ble en god opplevelse.

18. nov synger koret på familiegudstje-
nesten i Mogreina kirke. 
Koret fortsetter etter jul ,og om flere barn 
som vil være med, er det bare å møte opp 
på øvelsene.

Etter nok et semester med «klubb 5-7 Mo-
greina»  for 5. til 7. klassene på Mogreina 
menighetshus må vi i Mogreina menig-
het unne oss litt velfortjent ros til jul.  
Vi har gjennomført enda semester med 
klubb-kvelder, med alt fra Halloween-
kveld til Konsert, spillkveld, bollebake-
dag,  Kunst- og Håndverkskveld, «barns-
lig-leke-kveld» og rebusløp med mer. 
Vi har fylt opp menighetshuset med opp 
mot tjue barn på disse kveldene og  med 
tanke på hvor mange prosent dette utgjør 
av de som faktisk får dette tilbudet så er 
det intet mindre enn imponerende. 

Dette har latt seg gjennomføre på 
grunn av stor frivillig innsats av menig-
hetsrådet i Mogreina som har stilt med 
en til to voksenpersoner på hver kveld 
samt menighetens egen menighetspeda-

gog Jon Bergh.  Sammen har vi laget et 
godt, trygt og inkluderende miljø på klub-
ben vår. Menighetsrådet har satset stort 
på dette tilbudet som er at av veldig få 
tilbud for 10 til 12-åringer som har base 
på Mogreina, med et mål om å være en 
tydelig menighet der hvor menigheten 
bor.  

Klubb 5-7 avsluttes 5. desember med 
et storslått juleverksted som semesterav-
slutning og begynner igjen onsdag  
23. Januar kl. 18.00 til 19.30 på Mogreina 
menighetshus. 

Så vi snakkes på «klubb 5-7» 
-Jon, Menighetspedagog  
i Mogreina menighet.
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Pårørendeskolen starter kurs onsdag 9. januar 2013,  
med 5 samlinger fra kl. 18.00 – 20.30 på Gjestad bo- og aktivitetssenter.
På kurset får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme  
situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

For nærmere opplysninger og påmelding kontakt Grethe Sveum, demenskoordinator.
Tlf: 66 10 86 18/ 913 68 936 E-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no
Påmeldingsfrist 02.01.2013

Arrangør: Ullensaker kommune i samarbeid med demensforeningen

er du pårørende eller nær venn  
til en person med demenssykdom?

Næss
Installasjon A/S

Storgaten 13
Jessheim

Telefon: 63 97 49 91

Ullensaker menighet
Kløfta menighetssenter
tlf. 63 92 65 20
Sokneprest: Reidun Furuseth
tlf. 63 97 15 22
Kontortid Ullensaker prestekontor:
tirsdag-fredag 09-15
Kantor: Wollert Krohn Hansen
Kateket: Steinar Ørum
Soknediakon: Annelis Holmedal
Ungdomsarbeider: Gry F. Westheim
Menighetspedagog: Annlaug Knapskog
Kontorsek.: Marit Sæther
Ullensaker kirke
tlf. 63 98 05 44
Kirketjener: Marit Kopperud,
tlf. 90 95 92 95
Jan Jakobsen. Ambulerende med base
i Ullensaker, tlf. 95 72 83 89
Renholder: Tran Trung Hau
Menighetsrådsleder:
Gerd Elinor Muri Ihle

Furuset menighet
Menighetsstua i Furuset
tlf. 63 94 40 10
Sokneprest: Per Kristian Bandlien
tlf. 63 97 66 88 (p)
Kontortid: tirs. og torsd. 10-13
Kantor: Madelen Jostad
Menighetspedagog: Ragne Øybekk
Sander.
Kontorsek.: Randi Bogen Westrum
Furuset kirke
Kirketjener: Per-Arne Sedsvold
Menighetsrådsleder:
Einar Inge Ellingsen

Hovin menighet
Jessheim kirke:
Postboks 254, 2051 Jessheim
tlf. 63 94 40 20
Prest/prost:
Bjarne Olaf Weider
tlf. 63 97 01 03 (p)
Prostiprest: Øivind Haugli,
tlf. 91 79 01 19

Sokneprest: Helge Skraastad
tlf. 22 10 88 17
Kontortid: Tirs.-fred. 09-14
og onsdag 17-19
Kantor: Jorunn Aasen Devold
Soknediakon: Edel Lilleeng Solberg
Menighetspedagog: Jon Halvor Bergh
Menighetspedagog: Marte Lavik
Menighetspedagog: Brage Midtsund
Menighetspedagog: Geir Grande
Åpen barnehage:
Daglig leder: Kristian Jørgensen Bakke
Kirketjener: Toril Riseng
Hovin kirke:
Kirketjener: Tore Kind
tlf. 63 97 13 43 (a)
Menighetsrådsleder:
Merete Ødegaard Thommesen

Mogreina menighet
Kontor i Jessheim kirke
tlf. 63 94 40 20
Sokneprest: Marit Rødningen Seines
tlf. 63 98 64 08 (p)
Kontortid:
tirsdag-fredag 09-13
og onsdag 17-19
Kantor: Margaux Claire Lamont
Soknediakon: Edel Lilleeng Solberg
Menighetspedagog: Jon Halvor Bergh
Kontorsek.: Berit Vetland
Mogreina kirke:
Kirketjener: Leif Kværner
Menighetsrådsleder:
Trine B. Østgaard

Kirkeverge og administrasjon
tlf. 66 10 81 45/46
Sverre Lauten
tlf. 415 33 898
Ass. kirkeverge: Dene Støe
Tlf. 95 73 70 09
Kirketjener (ambulerende):
May Kristin Grønvold Bogstad

kontaktpersoner

EIDSVOLL NATURSTEIN A/S
2080 EIDSVOLL – TLF. 63 96 05 40

GRAVSTEINER
* Egen utstilling
* Meget gunstige priser
* Montering med garanti
* Be om katalog/pristilbud
* Skrifttilføying – oppussing
* Etter personlig ønske

Tlf. 63 98 31 40 Kløfta
Tlf. 63 97 07 93 Jessheim

Hele døgnet
Besøk oss gjerne på
www.byraainfo.no

Østengen
Begravelsesbyrå

Ullensaker og omegn
Stig A. Østengen
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• Vaktmestertjenester • Snekring • Vikartjenester
• Felling av trær • Snørydding • Graving 
• Strøing • Transport

PB. 42, 2041 KLØFTA • TLF.: 63 98 36 66
MOBIL: 90 15 95 04

www.bygdeservice.no

Gravmonumenter
Utfører servicearbeid som
oppussing, navntilføyning,

sikring og omsliping.
Stort utvalg av nye gravsteiner.

Bedrammer og bronselykter.

Se utvalg og priser på
www.bgs-naturstein.no

Ta kontakt med:
Leif Inge Bergslid
Mob. 412 6 030

post@bgs-naturstein.no

Trondheimsveien 84
Pb. 23, 2041 Kløfta
Tlf. 63 98 01 19

Tannlege
K. Granli

MNTF

MIDI
Frisør og Neglestudio
Gotaasalleen 2, 2050 Jessheim

Tlf. 63 97 00 31

Mandag - fredag 10-18

Manesjen 6B, 2050 Jessheim
Tlf. 97 08 38 54 • Mail: per.erik@r-b-t.no

TØMRING - TILBYGG - RESTAURERING - KONSULENT
FAGMESSIG UTFØRT TIL AVTALT PRIS OG TID

www.r-b-t.no

Trondheimsvn. 80
2040 Kløfta

Telefon: 63 98 01 07

Industriveien 8
2050 Jessheim

Telefon 63 97 18 42

Vi sørger for  
installasjonen!

Hugo Beck
Installasjon a.s.

Kinesiologi - Klassisk massasje
Soneterapi - Aromaterapi

Timebestilling Tlf: 63 97 10 53
Naturterapeut NNH

JESSHEIM
NATURTERAPI

Sverre Gjelstad
Bråtestubben 19, 2050 Jessheim

Helhetsterapi/Energi-
balansering

MOE DAME- OG HERREFRISØR

DROP IN –TIMEBESTILLING

2050 JESSHEIM
Telefon 63 97 03 65

Kari Jannes
       SALONG A/S

KLØFTA
Romerikesenteret
Tlf.: 63 98 13 39

LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17

Fra vårt grustak i Vilbergvegen på Jessheim leverer vi:
SAND, GRUS, PUKK,  

SINGEL, PYNTESTEIN, JORD

Tlf. 63 98 06 83
e-post: sissel@gardermoengrus.no

Lauritz Fladby as

Ileveien 5, 2040 Kløfta
www.begravelsesbyrået-kløfta-jessheim.no
• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner
• Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det.

DØGNVAKT

63 98 30 10 – 63 96 19 20
www.fuglerud-bb.no

Fuglerud Begravelsesbyrå Ullensaker

Telefon 63 97 05 01 Telefax 63 97 02 00 
2050 Jessheim

DØRER -VINDUER -GLASS -ETC
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Nylig ble det arrangert Ursinkveld i me-
nighetssalen i Ullensaker kirke til minne 
om komponist og organist Nils Ursin. Som 
gravstenen viser, døde han for 150 år si-
den. Programmet for kvelden var musikk, 
komponert av Nils Ursin, spilt av kjente 
musikere.

Nils Ursin hørte til ei slekt som gjen-
nom fire generasjoner beriket musikklivet 
i Ullensaker. Ved siden av Lindemann- og 
Bræinslektene har Ursinslekta i Ullensa-
ker fostret de fleste musikkbegavelser i 
landet, står det i bygdeboka. Slekta kom 
fra Danmark. Slektsnavnet var opprin-
nelig Bjørn, men en skolemann i slekta 
valgte Ursin som sitt etternavn, en avled-
ning av det latinske ord for bjørn, ursus, 
og heretter ble slektsnavnet Ursin.       

Det passer godt å holde Ursin - konsert 
i Ullensaker kirke. Nils Ursin hørte til i kir-
kesognet. Her bodde han hele sitt liv, og 
i Ullensaker kirke var han organist i over 
30 år. Hans farfar var den første organist 
i Ullensaker kirke. Han ble tilsatt i 1768. 
Nils overtok som organist etter sin farbror 
i 1829.   

En kunne ikke livberge seg ved å være 
organist. Derfor var det gjevt å få stilling 
som musikkforpakter. Mot en avgift til 
statsmusikanten i Kristiania, hadde mu-
sikkforpakterne enerett til spilleoppdrag 
i bryllup, barnedåp etc. og kunne ta seg 
betalt for musikken. Både farfaren, faren, 
broren  Christoffer og Nils selv var mu-
sikkforpaktere. Denne ordningen ble av-
viklet da Nils var i tjueåra, men han fort-
satte som dansemusiker. 

Videre var han som de fleste andre 
organister bonde. Han overtok farsgar-
den Enger da faren døde i 1827.  Han var 
en dyktig bonde. Han fikk premie for sin 
nydyrking. Og han var en allsidig bonde.  
Han underviste lærere i å spille på salmo-
dikon, og hadde selv mange unge elever 
på Enger som ble fremragende musikere. 
Han engasjerte seg i kommunepolitikken 
og ble valgt inn i det første herredsstyret 
i Ullensaker i 1837. Han ble varaordfører 
noen år senere. Han var formann i Ul-
lensaker avholdslag, og ville nok i 1886 
ha gledet seg over at alle medlemmene i 
Borgen musikklag, et av de eldste i landet, 

var avholdsfolk.
Han må ha vært en aktet person i byg-

da. Og folk må ha gledet seg over å ha 
en så dyktig organist i sognet.  Men en 
organist på den tid var mest kjent som 
dansemusiker. Det hendte organisten 
glemte seg bort. Det heter at organisten i 
Eidsvoll kirke engang avsluttet postludiet 
med musikk i trefjerdedelstakt. Det mis-
likte presten, Nicolai Wergeland.

Nils skilte seg ut som musiker. I bygde-
boka står det at han var en sjelden musi-
kalsk begavelse.  Ingen kunne spille fiolin 
som han. Nils, uten utdannelse, var den 
meste talentfulle i Ursinslekta. Henrik 
Wergeland som levde samtidig med Nils 
Ursin, skriver om han i Folkebladet i 1831. 
Wergeland syntes det var en skam at han 
ikke hadde fått utdannelse. Ved siden av 
orgel spilte han fiolin, klarinett og obo.  
Han komponerte musikken selv. 

Bereiste romerikinger ønsket etter 
hvert musikk fra et kapell i sine selskaper, 
et orkester, med forskjellige instrument, 
slik de hadde opplevd på kontinentet. Ved 

hvem var nils ursin?
siden av menuett og fandango ønsket de 
nye danser, runddanser som ble populære 
rundt 1830, som masurka, galopp og først 
og fremst vals.  Nils tok utfordringen og 
fikk i stand et kapell med to fioliner, en 
klarinett og bass på Enger. Han laget selv 
noter til alle instrumentene. Hans hånd-
skrevne noter har ligget godt bevart i Na-
sjonalbiblioteket i Oslo til det siste.  Nå 
kan de hentes fram på internett. Eldre 
folk i sognet kan fortelle de hadde hørt at 
det skulle ha bodd en komponist på En-
ger, men visste ikke noe om han.  

Ingen av hans 7 barn ble organister, 
men tre ble fremragende musikere i Kris-
tiania, Fredrik på fiolin, datteren Dortea 
og sønnen Martin på piano. I bygdeboka 
kan vi lese at sønnen Fredrik, i et nordisk 
tidsskrift, ble sett på som den dyktigste fi-
olinist i Norge etter Ole Bull. I bygdeboka 
kan en videre lese at sønnen Martin satte 
opp et spillhus på hjemgarden Enger og 
holdt konserter om sommeren. Eldre folk 
kan huske dette huset, men ikke visste de 
at det hadde vært konsertlokale, og huset 
ble bygd om til smie. I dag er det revet. 

Den siste som fulgte slektas organist-
tradisjon videre i Ullensaker, var brordat-
teren til Nils, Karen Mathea, som var orga-
nist i Hovin kirke fra 1884 til 1897.  Hun 
etterfulgte sin far, Christoffer, som hadde 
tjenestegjort som organist i Hovin i 58 
år. Med henne var Ursin-epoken i bygda 
over. Men i følge Store Norske Leksikon 
ble organisttradisjonen i slekta først brutt 
med Oscar Ursins død i 1969. Oscar, ne-
vøen til Karen Mathea, var kjent som or-
ganist i Moss.  Musikktradisjonen i slekta 
ble imidlertid ikke brutt, men ført videre 
av musikere som valgte andre instrument.  
Hvilken interessant musikerslekt Ullensa-
ker har fostret!

  Bjørg Vikne Dæhlie



Sporet  etter snømusa
snor seg som en strek
mellom dvergbjørkene
oppover lia
og forkynner liv
i den øde, hvite stillheten.

Skisporet inviterer 
nye generasjoner
til å søke lykken
i ren livsutfoldelse
for å oppdage livet
over neste bakketopp

Det værbitte ansiktet
til den gamle geitebonden
er foldet i varme spor
etter måneder og år
i arbeidet for å verne buskapen
og gi den mat og varme

Fra Betlehem
går sporene
gjennom historien
og preger oss
hver gang 
vi sier
God Jul.

  Sverre Kragset
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Festival F 2013, 20. – 22. september på Folkvang og Furuset kirke.
Sjekk www.festivalf.no for informasjon
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ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
18. august
Ella Mensner Joa  
– døpt i Sola ruinkyrkje
26. august
Emily Carolyn Hockman
Katharina Dahlstrøm Andersen
Tobias Grindevoll Hanssveen
William Kristoffer Mikalsen
2. september
Elias Erik Rasmussen
Henrik Nesset
Håkon Martinsen Ringstad
Malin Nygård
Matheo Indrum
9. september
Mia Trana Moe  
– døpt i Spjelkavik kirke
23. september
Mathias Leander Henriksen Lien
30. september
Elma Nerstad Borgersen  
– døpt i Lyskapellet, Beitostølen
Maline Krohn-Lauritsen
7. oktober
Håkon Schøyen
Leon Emil Rist
Luna Marie Desiree Førsund
21. oktober
Ariel Marie Sørensen Musiol
Iben Aurora Johansen Grønlien 
Liam Stake Skåring
Sara Hamnes Grønningen  
– døpt i Kolstad kirke
Stellan Slåtten-Henriksen
28. oktober
Emilie Aurstad
Marius Kværner Musiol
Per August Fladby Ekås
Sannah Ånnø Nordby
Tobias Willersrud

VIGDE:
25. august
Solveig Torjussen og  
Erik Furuseth
1. september
Kathrine Slettmoen og  
Andre Henaas
29. september
Mia-Christine Hoff og  
Stig Asbjørnsen

DØDE:
14. august
Marit Synnøve Håland
16. august
Evelyn Karin Tuneid
17. august
Astrid Elisabeth Blikstad Sperre Øst-
erud
23. august
Kjell Nafstad
30. august
Kjeld Karlsen
31. august
Ingrid Torbjørg Johansen
Maria Esperanza Highfield
5. september
John Reidar Fodstad
7. september
Liv Halvorsen
7. oktober
Gunvor Reidun Nygaard
23. oktober
Arve Kingell
26. oktober
Ivar Kåstad
29. oktober
Kåre Ingar Torneby

FURUSET  MENIGHET
DØPTE:
2. september
Øistein Daniel Ottersen
Johanne Sigvartsen Stensby
Elfrida Kristina Espolin Storo-Hjelle
Aila Winger
23. september
John Marius Edseth
Matheo Sundby
Oliver Giltvedt Syrstad
30. september
Oda Marie Bergslid
14. oktober
Linnea Bredesen
Sindre Grefsheim Nordby

VIGDE:
8. september
Susan Johansen og Morten Sand
 
DØDE:
7. september
Bjarne Andresen
14. september
Eivind Jan Holm
26. oktober
Martin Jahnren
29. oktober
Roar Inngjerdingen
 

SLEKTERS GANG
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HOVIN  MENIGHET
DØPTE:
5. juli
Veronica Eilen Høynes
5. august
Linnea Angell
Øyvind Martin Rogstad Riborg
Emiliano Magnus Tontiuh Johansson
Lykke Sponevik, døpt i Grue kirke 
12. august
Julie Gulstuen Kemi
18. august
Kaja Antonsen
19. august
Vilje Sofie Karlsen-Dønnum
Emmy Elise Refseth
Emil Kavli
Nicolai Andre Albrigtsen
Isak Øyri Kørra
Henrik Reierstad
Trym Alexander Andersen  
Richardsen
Julian Elias Gomez Haga
Mathilde Hagir Nyheim,  
døpt i Stavanger Domkirke
Emma Elise Kristiansen Notvik, døpt i 
Holter kirke 
26. august
Elida Kristine Nordli Lind
Adrian Bekkeli-Sandvold,  
døpt i Nes kirke 
Helmer Olai Larun-Schlenk,  
døpt i Akershus slottskirke
2. september
Lilly Sofie Almåsbakk,  
døpt i Alstadhaug kirke 
16. september
Anna Asdahl Bråten
Leah Hangaard Jocumsen
Frida Sande Skjærvold
Oliver Gusdal
23. september
Oscar Skaar Johansen,  
døpt i Lygra kyrkje 
30. september
Isabell Hovi Larsen
Simen Solheim Toft
Arion Xhelili
Christian Olai Jacobsen

7. oktober
Henrik Bruun Løfshus
Leah Betina Strømstad Kolstad
Mathilde Sveiven
Saga Torgrimsdatter Fossnes
Iris Kornelia Ewö-Lillevold,  
døpt i Bjørke kirke 
14. oktober
Liam Håkonsen Storhagen
21. oktober
Matheo Sørensen
Felix Fjeld-Nielsen Sletvold
Mathias Karlsen Eide
Andreas Hjelle Solheim

VIGDE:
4. august
Monica Hansen og  
Fred-Stian Martila
Elin Slattum og Jarle Hansen
11. august
Theresa-Marie Ivetorp og  
Ronny Støverstein
18. august
Anna Aleksandra Trzesniewska  
og Daniel Antonsen
25. august
Ann-Jeanette Berntsen og  
Thomas Larsen, viet i Greppestad, Sverige
26. august
Kari Karlsen og Stian Aas
Monica Bergersen og  
Odd Erik Karøy
15. september
Mette Berg og  
Mats Christian Bruhn

DØDE:
1. august
Johnny Dahl
18. august
Kjell Gustavson
21. august
Astrid Marie Tombre
22. august
Nelly Konstanse Alstad
26. august
Lars Rafdal
30. august

Bjørn Westgård
3. september
Kate Eva Martinsen
20. september
Finn Vandereeijnen Enger-Myhre
24. september
Ole Tandberg
Jan Øyvind Biedilæ
28. september
Kari Elisabeth Svendsby
10. oktober
Åse-Marit Sørlien
Reidar Melby
18. oktober
Elisabeth Gotaas
20. oktober
Tone Mariann Skogby
24. oktober
Tore Prestmo
1. november
Inger Johanne Åsmann

MOGREINA  MENIGHET
DØPTE:
12. august
Chrisander Hansen Lundberg
19. august
Silje Alette Røberg
Max Jensen Syrstad
7. oktober
Hermann Arnøy Johansson

SLEKTERS GANG



20  •  Menighetsbladet nr. 4-2012 • 48. årgang

 2. desember
1. søndag i adventstiden
Matt 21,10-17
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

4. desember
Ullensaker kirke kl 1800 - Lysmesse

9. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1700 – Lysmesse
Jessheim kirke kl 1300 – Vi synger julen 
inn

14. desember
Furuset kirke kl 1900 – Menighetens 
julekonsert

16. desember
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36
Kløfta bo- og aktivitetssenter kl 1100
Ullensaker kirke kl 1900 – Menighetens 
julekonsert
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1700 – Lysmesse
Jessheim kirke kl 1700

17. desember
Ullensaker kirke kl 1800 – Lysmesse

20. desember
Ullensaker kirke kl 1800 - Lysmesse

23. desember
4. søndag i adventstiden
Matt 1,18-25
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl 
1100

24. desember
Julaften
Luk 2,1-20
Ullensaker kirke kl 1400 og 1600
Furuset kirke kl 1400 og 1600

Hovin kirke kl 1400 og 1600
Jessheim kirke kl 1430 og 1600
Mogreina kirke kl 1600

25. desember
Juledag
Joh 1,1-14
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

26. desember
Stefanusdag/2. juledag
Joh 16,1-4a
Kløfta menighetssenter kl 1100
Gjestad bo- og aktivitetssenter kl 1100

31. desember
Nyttårsaften
Matt 11,25-30
Ullensaker kirke kl 1500 – Minneguds-
tjeneste
Ullensaker kirke kl 2315 – Midnatts-
messe

1. januar
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Matt 18,19-20
Jessheim kirke kl 1100

6. januar
Kristi åpenbaringsdag
Joh 12,42-47
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

13. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

20. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18
Ullensaker kirke kl 1100 – Misjonsguds-
tjeneste

Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

27. januar
Såmannssøndag
Matt 13,24-30
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl 
1100

3. februar
Kristi forklarelsesdag
Luk 9,27-36
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100 – Presentasjons-
gudstjeneste
Jessheim kirke kl 1700

10. februar
Fastelavnssøndag
Luk 28,31-34
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100 – Presentasjons-
gudstjeneste

17. februar
1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

24. februar
2. søndag i fastetiden
Luk 13,22-30
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

Velkommen til kirke


