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9. Februar gikk  Spark VM- utfor av sta-
belen, og i den anledning hadde stabene 
i kirken i Ullensaker blitt utfordret på 
deltagelse. Biskopen var blitt utfordret i 
forbindelse med besøk i menighetene her 
tidlig i 2012, og når han kunne, kunne vi! 
Det ble lagt inn fellesbestilling på spar-
ker på høstparten da det var flere av oss 
som måtte re investere på utstyrs fronten, 
- det var ikke mangel på fremkomstmid-
del som skulle stoppe oss! 

 Det vil være en overdrivelse å si at det 
ble lagt ned mye fysisk trening i forkant, 
men det var desto  moro med den prak-
tiske planleggingen. 

Teamnavnet kom på plass etter en 
idè dugnad på gangen, og vi var ganske 
fornøyde med resultatet! Englevinger 
og andre nødvendigheter ble skaffet til 
veie, Graveren fant frem spaden, og vi var 
klare til start! Dagen ble en folkefest i 
vakkert vintervær, og Hurdal Torg var fylt 
til randen med morsomme spark ekvipa-
sjer, supporter team, boder og aktivitet. 
Vi hadde vårt eget supporter lag med, 
og de stod for servering av varmt drikke, 
boller og kake, så vi skulle ikke starte til 
VM på energiunderskudd. Stemningen 
langs løypa stod ikke noe tilbake for en 
Holmenkollsøndag, det var folk og flagg 
langs hele løypa, og det var nesten like 
moro å gå opp som å kjøre ned! Alle kom 

4 Engler & 1 Graver

velberget i mål etter fiin tur ned med ly-
den av kubjeller og «jag trodde änglarna 
fanns..» rungende etter oss! 

Dette frister til gjentagelse, neste år 
går arrangementet av stabelen 8.februar, 
og da tenker jeg kjerka i Ullensaker stil-
ler med nytt team og nytt tema! Vel møtt! 

Foto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss, Romerikes BaldFoto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss, Romerikes Bald

Edel Lilleeng Solberg, Dene Støe, 
Marit Kopperud (med Nathalie som 

co- pilot) Jan Jakobsen og Annelis 
Holmedahl.  

Foto: Toril Riseng
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ny gravlegging. Graven vil etter dette bli 
fristilt til ny bruk. Det kan søkes om for-
lengelse utover 60 år.

Festers rett og plikt
Det er fester av grav som har rettigheten 
til å bestemme hvem som skal kunne 
bruke graven. Fester  kan bestemme ut-
forming av gravminnet og blomsterstell 
innenfor gjeldene bestemmelser.

Ved oppsetting av gravminne skal kir-
kegårdsforvaltningen gi tillatelse til både 
størrelse, utseende og plassering.

Fester har også plikt til å ivareta gra-
ven slik at den ikke er til sjenanse på kir-
kegården.

Gravstell
Dersom det er ønske om hjelp til stell av 
grav, kan kirkegårdsforvaltningen sørge 
for dette ved at det betales en årlig av-
gift. Dersom en ikke ønsker å stelle gra-
ven med planter eller blomster, vil det bli 
anlagt gressplen rundt gravminnet. 

Gravminnet
På nytt festet gravsted plasseres grav-
minnet på den første graven som tas i 

bruk og blir stående der.
Det er tillatt å sette opp ett gravminne 

pr gravsted.

Dekorgjenstander 
Gravminnet kan ikke påmonteres dekor-
gjenstander som øker bredden på grav-
minnet ut over sokkelbredden. Det er 
heller ikke anledning å sette løse gjen-
stander ved siden av sokkelbredden.

Plantefelt
Foran gravminnet kan det opparbeides 
et plantefelt. Dette kan, maksimum, være 
like bredt som gravminnet og kan være 
80 cm langt målt fra sokkelens bakkant.

Avfallsbehandling
Alt avfall fra planter, kranser og lignende 
materiale kastes i anviste beholdere på 
gravlunden, eller tas med hjem.Benyttes 
lys er det viktig at disse fjernes så snart 
som mulig etter at de er slukket.







         

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

3. mars
3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

10. mars
4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

17. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,39-45
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700 - familiegudstje-
neste

24. mars
Palmesøndag
Joh 12,1-13
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700 – Økumenisk fel-
lesgudstjeneste

28. mars
Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
Ullensaker kirke kl 1100
Kløfta bo- og aktivitetssenter kl 1730
Furuset kirke kl 1900
Gjestad bo- og aktivitetssenter kl 1100
Mogreina kirke kl 1800
Jessheim kirke kl 1900

29. mars
Langfredag
Luk 22,39-23,46
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100

31. mars
Påskedag
Joh 20,1-10
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

1. april
2. påskedag
Joh 20,11-18
Kløfta menighetssenter kl 1100
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl 
1100

7. april
2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100

14. april
3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

21. april
4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

28. april
5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11
Ullensaker kirke kl 1100 – samtaleguds-
tjeneste
Hovin kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

5. mai
6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-13
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100 – misjonsguds-
tjeneste

9. mai
Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5
Ullensaker kirke kl 1100

12. mai
Søndag før pinse
Joh 16,12-15
Ullensaker kirke kl 1100 – sanggudstje-
neste
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

17. mai
Luk 17,11-19
Ullensaker kirke kl 1030
Furuset kirke kl 0930

19. mai
Pinsedag
Joh 14,23-29
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset: fellesgudstjeneste i Frikirken 
kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

20. mai
2. pinsedag
Joh 7,37-39
Kløfta menighetssenter kl 1100
Hovin kirke kl 1100

26. mai
Treenighetssøndag
Luk 24,45-48
Ullensaker kirke kl 1000 og 1230 – kon-
firmasjon
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

2. juni
2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13
Ullensaker kirke kl 1100 – misjonsguds-
tjeneste
Furuset kirke kl 1030 og 1230 – konfir-
masjon
Hovin kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

Velkommen til kirke

www.kirkerull.no




