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FUNNET
Det er ikke mange ukene siden Tårnagen-
tene inntok kirkene våre. Her i Ullensa-
ker var det bortimot 100 barn fra 3.trinn 
som var med. Jeg fikk gleden av å være 
sammen med 20 av dem i Furuset kirke 
den lørdags ettermiddagen og søndags 
formiddagen det varte. De løste mysterier 
og koder, fikk oppdrag og løste oppdrag. 
De fikk bli kjent med kirken sin på en litt 
annerledes måte. Det var opp i tårnet 
og utforske klokkene, inn i kirkerommet, 
skattejakt, ned i den mørke kjelleren. Og 
på søndag var de med på gudstjenesten 
og deltok aktivt i den. Der hadde de roller 
i prekenen og flere andre steder, blant an-
net med å synge Tårnagentsangen.

Vi forberedte gudstjenesten på lørdag. Og 
da vi kom til prekenen satte vi oss ned 
og snakket sammen om det som skulle bli 
prekenen. Vi fortalte hverandre historien 
om Gjeteren og de 100 sauene. Der en 
kom bort. 

Det som var noe av det flotteste å være 
med på den helga var akkurat den sam-
talen med de 20 barna om disse sauene 
og gjeteren. De kom raskt frem til at gje-
teren måtte være Jesus, og at sauene er 
oss mennesker. Og så dreide samtalen inn 
på det å komme bort og det å bli funnet 
igjen. Hvor godt det er å bli funnet igjen. 
Barna hadde mange fortellinger om at 

de hadde kommet bort. Det kunne være 
i en dyrepark eller på kjøpesenter eller 
mange andre steder. Men alle disse barna 
hadde blitt funnet igjen. Og gleden over 
å fortelle at de ble funnet igjen ble vel-
dig tydelig. Jeg tenker at gleden over å bli 
funnet igjen kan være stor. Og jeg vet av 
egen erfaring at å være den som finner 
igjen sitt barn også er stor.

En annen fortelling fra Bibelen som kan 
leses som en fortelling å bli funnet er 
den om Filip og den etiopiske hoffman-
nen som vi finner i Apostlenes gjerninger 
8,26-38: 

En engel fra Herren talte til Filip og sa: 
«Gjør deg klar og dra sørover på veien 
fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde 
strekning. Filip gjorde seg i stand og dro 
av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, 
en høy embetsmann som hadde tilsyn 
med skattkammeret hos Kandake, dron-
ningen i Etiopia. Han hadde vært i Jeru-
salem for å tilbe. Nå var han på vei hjem 
og satt i vognen sin og leste fra profeten 
Jesaja. Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til 
vognen og hold deg tett opptil den.» Fi-
lip sprang bort, og da han hørte at han 
leste fra profeten Jesaja, spurte han: «For-
står du det du leser?» «Hvordan skal jeg 
kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer 
det for meg?» Så ba han Filip komme opp 

Høsten 2013 er samlingene på Menighetssenteret på Kløfta

Tema er  FORSONING
12. september kommer Jon Magne Lund,  kommentarredaktør i Vårt Land
14. november kommer Rune Stray,  instituttprest ved Institutt for sjelesorg, 
Modum Bad

Trosopplæring  
for voksne
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i vognen og sette seg ved siden av ham. 
Det stykket i Skriften han holdt på å lese, 
var dette: 

Lik en sau som føres bort for å slaktes, 
lik et lam som tier når det klippes, åpnet 
han ikke sin munn. Da han var fornedret, 
ble dommen over ham opphevet. Hvem kan 
fortelle om hans ætt? For hans liv er tatt 
bort fra jorden.

Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, 
hvem er det profeten taler om her? Er 
det om seg selv eller om en annen? »Da 
tok Filip til orde. Han begynte med dette 
skriftstedet og forkynte evangeliet om Je-
sus for ham. Mens de kjørte langs veien, 
kom de til et sted hvor det var vann, og 

hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til 
hinder for at jeg blir døpt?» Filip svarte: 
«Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det 
skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus 
er Guds Sønn.» Så lot han vognen stanse, 
og de steg ned i vannet, både Filip og 
hoffmannen, og Filip døpte ham.

Det er godt å bli funnet av Gud. Vi er alle 
sauer eller barn som kan bli funnet igjen. 
Slik hoffmannen ble funnet, kan vi også 
bli funnet. Og slik Filip fikk være med å 
finne hoffmannen, kan vi også være med 
å finne mennesker.

Tårnagentene utforsket kirken sin og til-
hørigheten sin til den. Det er vi alle kalt 
til å gjøre. Og da vil Gud finne oss. 

Per-Kristian Bandlien

Cafekonsert-konseptet ble startet i privat 
regi i 2007 av Kjell Haakon Aalvik og Geir 
Grande, som dannet husbandet Taratata. 
Siden oppstarten har det blitt arrangert 
cafekonserter en gang i halvåret med 
bandet Taratata.  Konsertene har preg 
som en "klubbkonsert" med hovedvekt 
på god musikk innen ulike sjangere (da 
både salmer, jazz, pop, rock, country m.m.), 
en intim setting, samt en god og uformell 
stemning. Cafekonsertene skal  musikalsk 
sett ta vare på salmeskatten, samtidig 
som den skal kunne presentere nyere og 
moderne musikk innen ulike sjangere. 
Ullensaker kommune er i stor vekst og 
mangler en musikkkafe  i et godt, trygt og 
rusfritt miljø. Dette er et tilbud for mu-
sikkinteresserte i alle aldre. Vi i Jessheim 
kirke er nå glade for å kunne  arrangere 
cafekonserter en gang i måneden med 
ulike band og artister. 

I vår har vi hatt 5 supre konserter med 
både lokale artister/band og folk utenfra. 
Det har vært konserter av høy kvalitet med 

etablerte musikere. Konsertene har også 
gitt publikum stor musikalsk variasjon, da 
sjangerene spenner fra jazz til country til 
viser til pop/rock. De vi har hatt besøk av 
er det lokale jazzbandet «The Husbands», 
det Oslobaserte countrybandet «Darling 
West», Torbjørn Dyrud, Lewi Bergrud med 
band, og husbandet Taratata med venner. 

Vi i Jessheim kirke satser på nye 
konserter fra høsten.

Følg med på vår facebookside: 
«Cafékonserter i Jessheim kirke»

Geir B Grande

Cafékonserter i Jessheim Kirke
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Pilegrims-smakebit på  
Skaperverkets dag!

Bli med på hyggelige turer 
rundt Nordbytjern! 

HOVIN MENIGHET

Den 16. juni blir det  friluftsgudstjeneste 
ved Raknehaugen kl. 11.00. Ta med cam-
pingstol e. l. hvis du ønsker. Ved gudstje-
nesten blir det ekstra musikkinnslag. Me-
nighetsrådet og bakekorpset sørger for  
kirkekaffe. Etter gudstjenesten går den 
som ønsker være med på pilegrimsvand-
ring den gamle almannaveien fra Rakne-
haugen gjennom Mogreina til Risebro. 
Gammel og ung er like velkommen til en 
fin tur! Vi følger den gamle pilegrimsle-
den som har gått gjennom kommunen 
vår i snart 1000 år. Det er spennende å 
få ta del i noe som så mange før oss har 
gjort - selv om vi ikke skal helt til Nidaros. 
Det meste av veien er langs asfalt-  eller 

Vi møtes på parkeringsplassen (den første 
du kommer til med bil) ved tjernet kl. 12, 
onsdag 19. juni, og går i vårt eget tempo 
rundt tjernet. Stien er tilrettelagt for rul-
lestoler osv. Vi drikker kaffe ved vannet 
etter turen. Vi fra kirka tar med kaffe og 
enkel servering.

Hver onsdag framover i skoleferien blir 
det en slik gåtur. Turene blir omtalt i lo-

grusveier, men litt er også langs skogssti. 
Dette er en glimrende måte å få se bygda 
vår på en annen måte. 

Ta med deg en liten sekk med det al-
ler nødvendigste; Litt mat til turen, drikke, 
sitteunderlag og evt. noe ekstra klær. Ta 
på deg gode sko og kle deg etter været. Vi 
skal gå i et relativt rolig tempo i ca 11 km. 
Vi  ordner felleskjøring fra Risebro tilbake 
til Raknehaugen/Hovin skole. Meld deg 
gjerne på ved å  ringe til 63944020/sms 
til 917 08 146/e-post til els@ullensaker.
kirkene.net  Vi gleder oss til å gå, og blir 
glade for selskap på veien!  

Hjertelig  hilsen staben i Hovin v/ dia-
kon Edel L. Solberg!

kalavisene, og hvis du har spørsmål om 
turene, kan du ringe menighetskontoret, 
tlf 63 94 40 20. Velkommen til sosiale og 
trivelig turer! Kom alene, eller ta med en 
venn! Siste tur for sommeren blir 21. au-
gust. 

Arr: Diakoniutvalget i Hovin menighet.

Det blir middagsbønn som vanlig kl. 12 
på torsdagene i hele sommer. Der er det 
tekstlesing og vakker musikk, og anled-
ning til å tenne lys for noen du er glad i.  I 
sommerferien blir det enkel servering et-
terpå, med kaffe og god tid til å slå av en 
prat. Kom gjerne alene, eller inviter med 
deg noen du kjenner! 

Ferietida kan by på noen sosiale utfor-
dringer når mye av det vante og faste tar 
pause. Har du lyst på besøk fra diakonen? 
Ring Edel Solberg på tlf. 63 94 40 20. 
Noen ønsker å ta en kaffekopp og prate 
litt om det som ligger en på hjertet. An-
dre ønsker å gå en tur eller finne på noe 
annet hyggelig. Ta gjerne kontakt! 

Fredag 7. juni  kl 12:  
Hyggetreff/sommerfest  i Jessheim kirke, 
Rådhusvegen 5
Fredag 6. september  kl 12:  
Hyggetreff på Jessheim misjonssenter, 
Trondheimsvg. 56.
Fredag 4. oktober  kl 12:  
Hyggetreff  i Jessheim kirke.
Fredag 1. nov.  kl 12:  
Hyggetreff på Jessheim misjonssenter.
Fredag 6. des. kl. 12:  
Hyggetreff i Jessheim kirke.

Velkommen til et trivelig møtepunkt! 
Hyggetreff har som regel et musikalsk 
innslag, allsang, utlodning, andakt for da-
gen, og god bevertning. Har du spørsmål 
om hyggetreff eller noe annet som fore-
går i Hovin menighet? Ring menighets-
kontoret, tlf. 63 94 40 20.

Åpent hus i  
sommer

Ønsker du  
besøk i sommer?

Hyggetreff i  
Jessheim kirke
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HOVIN MENIGHET

I forbindelse med folkehelseuka 2013 
inviterer Kirkekoret Voce til "Allsang på 
grensen til kor" tirsdag 28.05.13 kl. 19.30 
i storsalen i Jessheim kirke. Kom og syng 
sammen med oss, kjente og mindre kjen-
te sanger, enstemt og flerstemt.  Bill. v/
inngangen kr. 50,00. Den dekker servering 
av frukt og kaffe.

Velkommen!

Søndag 9. juni kl. 17.00 inviterer Voce til 
Kor-kafè i storsalen i Jessheim kirke.  Vi 
har satt sammen et lett sommerprogram 
med kor og solister. Våre gjester denne et-
termiddagen er duoen Skimmer som be-
står av Ann Kristin Lepsøe og Ida Eilevstøl 
Knutsen.
Fri entrè. Salg av kaffe og kaker. 

Velkommen!

Kammerkoret K:olon inviterer til vårkon-
sert i Jessheim kirke torsdag 30. mai kl. 
19.00. Musikalsk blir dette en reise gjen-
nom flere epoker og stilarter innen reli-
giøs musikk, fra norske folkemelodier via 
nyere salmer til spirituals. Denne kvelden 
vil også ha med oss Adine Stìrna på cello, 
hun har plukket frem vakre stykker til 
glede for alle.

På reisefot; 
en vårkonsert 
med kammer-
koret K:olon. 

Koret feirer i år 20 år sammen, og vil 
gjennom året gjøre forskjellige konserter. 
Vårkonserten i Jessheim kirke blir en liten 
premiere på en kirkekonsert koret skal 
gjøre i Riga i juni. Tittelen til konserten 
peker derfor både til at vi skal på reise, 
men også at koret velger repertoar fra 
flere musikalske sjangre og på en musi-
kalsk reise gir smakebiter på tekster og 
musikk med forskjellig opphav. Musikk gir 

for eksempel opplevelser, mentale bilder 
og gjenskaper minner, og vi håper med 
dette å glede publikum.

K:olon består av 9 sangglade amatører 
fra Ullensaker. Kantor Keith Dennis, som 
til daglig er organist i Årnes kirke, har i en 
årrekke vært dirigent og musikalsk leder 
for K:olon.
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Hver mandag mellom 18.30 og 21 samles 
et knippe herlige ungdommer i Jessheim 
kirke for å prate, synge, og i det hele tatt 
ha det gøy sammen. 

Tidligere i vår inviterte vi foreldre og 
venner til å overvære en øvelse, slik at vi 
kunne øve på å framføre noe av det vi har 
jobbet med. Dette ga mersmak, og derfor 
kjører vi på med en sommerkonsert 3. juni 
slik at flere får muligheten til å høre oss. 
Dørene åpner til kafélokalet allerede kl 
17.30. Da kan man komme innom og kjø-
pe et pizzastykke og litt brus, spille spill 
eller bare henge. Selve konserten starter 
kl 19. 

Vi tar ikke inngangpenger, men det blir 
mulighet til å gi en kollekt etter konser-
ten. 

Altså: Konsert med Ullensaker Soul 
Teens i Jessheim kirke, mandag 3. juni  
kl 19.00. Velkommen!

Sommerkonsert med  
Ullensaker Soul Teens 

En helt vanlig dag på Soul Teens 

For mer informasjon om Soul Teens eller  
sommerkonserten, kontakt ungdomsdia-
kon Anna Spilling, E-post: anna@ullensa-
ker.kirkene.net 

Tlf: 63 94 40 30

Vi starter nye kursgrupper etter sommer-
ferien, og tar nå imot påmeldinger.

Kurset går over 8 ganger og koster  
200 kr. En samling består av en halvti-
mes sangstund med regler, musikk og be-
vegelse. Etterpå spiser vi en enkel lunsj 
sammen.

Dette er et ypperlig sted for barnet ditt 
å bli utsatt for nye sanseinntrykk og finne 
gleden i musikk og fellesskap med andre. 
Det er også en fin anledning til å bli kjent 
med nye mennesker i samme livssitua-
sjon i nærområdet.

Velkommen  
til babysang i  
Jessheim kirke!

Krabbe- 
gudstjeneste i  
Jessheim kirke

Knøttegospel i 
Jessheim kirke

For spørsmål eller påmelding, kontakt 
menighetspedagog Marte Lavik.
Epost: marte.lavik@ullensaker.kirkene.net
Tlf: 63 94 40 29

HOVIN MENIGHET

Søndag 26. mai kl. 11.00 arrangerer vi 
Krabbegudstjeneste i Jessheim kirke. 
Dette blir en familiegudstjeneste som er 
spesielt lagt til rette for de aller minste. 
Vi kommer til å bruke enkelte sanger fra 
babysanggruppene våre i tillegg til kjente 
og kjære elementer som hører familie-
gudstjenesten til. Tidligere og nåværende 
babysangere er spesielt invitert, men vi 
håper og tror at hele menigheten vil ha 
glede av dette! Sokneprest Helge Skraa-
stad leder gudstjenesten og det blir sang 
av Knøttegospel. Hjertelig velkommen til 
en litt annerledes gudstjeneste!

Knøttegospel er et tilbud for barn i al-
deren 2-6 år. Vi møtes til sangstund hver 
onsdag kl. 16.30 i Jessheim kirke. Her 
synger vi barnesanger og regler, hører 
en bibelfortelling og har det hyggelig 
sammen. Det er også mulighet for å kjøpe 
middag etter sangstunden.

For spørsmål eller påmelding til middag, 
kontakt Marte Lavik.
Marte.lavik@ullensaker.kirkene.net
Tlf. 63 94 40 29 
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HOVIN MENIGHET

Lørdag 16. mars arrangerte vi for første 
gang Barnas Påskevandring i Jessheim 
kirke. Ca 15 barn i alderen 3-9 år møtte 
opp sammen med foreldre, besteforeldre 
eller søsken. Sammen kledde vi på oss 
kapper og reiste gjennom påskefortellin-
gen. Vi feiret Jesu inntog i Jerusalem på 
palmesøndag med palmegreiner og sang 
og vi fikk sitte til bords med disiplene 
på skjærtorsdag og smake brød og vin (i 
dette tilfellet saft). På langfredag fikk vi 
dekke alteret i kirka med sørgeklær, vi fikk 
gå inn i graven og lete etter Jesus på 1. 
påskedag og deretter pynte alteret til fest 
med blomster og lys.

Uken etter dette åpne arrangementet 
hadde vi besøk av til sammen nærmere 
60 barnehagebarn som fikk være med på 
den samme vandringen gjennom påske-
fortellingen.

Barnas Påskevandring i Jessheim kirke

Skjærtorsdag: Barn og voksne sitter til bords sammen med disiplene og får ta imot brød og saft.

20. og 21. april var det i igjen duket for 
Tårnagenthelg i Hovin menighet. 39 
spente tredjeklassinger møtte opp i Ho-
vin kirke lørdagen og var aktivt med på 
å lage gudstjeneste på søndagen. Tårna-
genthelg handler om å løse mysterier 
og utfordringer som finnes i kirken og i 
Bibelen. 100 sauer er borte, vi finner 99, 
men hvor er den siste? Hvordan fungerer 
orgelet? Hvordan er det oppe i tårnet? 
Hvilke symboler finnes på gravsteinene 
på kirkegården? Mysterier som dette er 
det som møter tårnagentene. Og de løste 
mysteriene med glans! Hver agent fikk 
et agentkort med navn, agentnummer 
og fingeravtrykk. Hver agent er en unik 
person som løser mysterier med forstør-
relsesglass, kreativitet og samarbeid med 
andre agenter.

Fellesskap er også viktig under tårna-
genthelgen. I tillegg til å løse gåter 
og mysterier spiste vi sammen, lekte 
sammen og sang sammen. På søndag 
lagde vi gudstjeneste sammen der agen-

Tårnagenthelg i Hovin kirke 2013

tene gikk inn i prosesjon, sang to sanger, 
hjalp til under dåpen og under preken var 
14 agenter kledd ut som sauer og drama-
tiserte historien om sauen som ble funnet 
igjen.

Vi i Hovin menighet synes det er flott 
å være sammen med tårnagentene med 
gleden og nysgjerrigheten de tar med 
seg. Sammen med agentene hadde vi en 
spennende og knakende hyggelig helg!
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Konfirmanter Hovin Menighet 2013
Konfirmasjonsdatoer 31. aug, 1. sept og  
8. sept i Hovin og Jessheim kirke

Aamodt Ole Jacob 
Aarstad Martin Risan
Aas Ingeborg Marie 
Aasen Jonas Furuseth
Amalvy Esten Carr Claude Ole Eriksen
Andersen Simen Tanke
Andersen Jacob Kokholm
Andersen Niklas 
Arnestad Marie 
Aulom Kevin 
Bekken Ingvild 
Berndtsson Johann  
Berg Kenneth 
Berg Thea Marion Lourdes Nysted
Berg Jonas 
Bjarnason Palmi Olafur 
Blaker Charlotte Larsen
Blaker Petter Stensrud
Bruserud Marie 
Bryant Ingrid Bærum
Brynhildsen Eivind 
Bråthen Martine Onarheim
Christensen Stine 
Christensen Kevin Andersen
Dammen Emilie Hafskjær
Dokken Lena Kathrin Vian
Dybli Malene Uhre
Dyrvik Gard Haakon Øien
Edvardsen Mats 
Eide Kristian Hanssen
Eliassen Tonje  Christin
Enerud Helena Christin Sakariassen
Eriksen Hedda Kristine Rosmo
Ettestad Kristine 
Ettestad Kristoffer 
Ettestad Mathias 
Fossheim Henning Michelsen
Fossheim Håvard Michelsen
Fåne Johannes 
Gotaas Markus Herseth
Gresaker Martine 
Grimstad Celine 
Grov Sigurd Håkonsen
Gulliksen Mikael Ådland
Gustavsen Sverre 

Gustavson Tiril 
Halvorsen Harald Walle
Hamnes Ingrid 
Hansen Lars Henrik Bergsjøbrenden
Hansen Synne 
Hansen Fredrik 
Hareim Kate 
Hasselberg Simen Edseth
Hasselberg Sander Edseth
Holt Sebastian Bråthen
Husnes Sandra Helen 
Høgbakken Marcus Rustad
Hølland  Martin 
Høvik Amalie 
Isaksen Marie Hundeide
Jahr Marthe 
Johansen Sebastian Enderud
Johansen Fredrik Nordsveen
Johansen Adrian Haarklou
Johansson Hanna 
Karlsen Jonas 
Kolstad Charlotte Elstad
Kongerud Synne Konstanse 
Kristoffersen Simen 
Kristoffersen Patrick Fossum
Krogsæter Jørgen Brendengen
Krosnæs Stine Elise Kilde
Krøkje Malin Lien
Kvernberg Nora 
L Estrange Astri Elise 
Langøy Emilie Marie 
Larsen Oliver Kristian 
Lodding Magnus 
Lund Emilie Albrigtsen
Lund Silje Therese 
Lundgren Ulrik 
Lundvold Karoline Emilie 
Løvås Marius Soknes
Mundal Trygve Macilius 
Mundal Tiril Marie 
Myhre Synne Martine Hansen
Myhre Hanna Holter
Nilsen Benedicte Jacobsen
Nilsen Eline Kjos
Nilsen Celine Amundsen

Nitteberg Ivar Mathias 
Norbeck Alexander Hertel
Nyberg Maren 
Nygaard Henrik 
Olesen Mathilde 
Olsen Malin Toverud Borgersen
Olsen Daniel Østerud
Olstad Vegard Svalestad
Onstad Emilie 
Ottesen Victoria 
Pedersen Kasper 
Rognerud Karsten 
Roland Viktor Bakker
Rummelhoff Michael-André Friis
Rundberg Ole-Martin 
Rutle Oda Hansen
Rutle Hedda Cathrine Haraldsdotter
Saidi Filip Thon
Sander Markus André 
Sandli Adrian Jørgensen
Sandsbakk Silje 
Sedin Andreas Halvor 
Skau Marthe Elisabeth 
Skodje Thea 
Solheim Malin Håland
Solli Daniel 
Staahle Helena Louise 
Stensby Markus Nerbøvik
Stensbøl Henriette 
Tande Andrea Emilie Johnsen
Thoresen Marco August Kjos
Thorstensen Frida Fjelde
Thune Kristian August 
Tokstad Alexander 
Torblå Andrea Staveteig
Torvund Ole-Andreas 
Tovsrud Marthe 
Trondsen Sara 
Vedvik Markus Aleksander 
Velde Benedicte Sætrang
Vik Alrik Olai 
Vonk Marcus 
Öhman Emil Alfred Andersen
Øines Sondre Opaker
Øversjøen Mia Elida Brenn

HOVIN MENIGHET



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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Siden 2010 har det vår og høst vært ba-
bysang i Mogreina menighetshus. Kurset 
går over 8 uker. Det har vært populært, 
og mange har gitt uttrykk for at det er fint 
med et tilbud i lokalmiljøet, og at de ikke 
må til Jessheim for å være med på dette. 

I vår har 8 barn vært påmeldt. Vi har 
hatt det hyggelig og knyttet nye kontak-
ter. Flere har avtalt å gå sammen på den 
fine gangveien til menighetshuset. Pro-
grammet er det samme hver gang med 
sanger/salmer,dans,rim og regler. Her tar 
vi både vare på kulturarven, og lærer noe 
nytt. 

Morsomt er det å se hvordan babyene 
har glede av hverandre, og etter hvert for-
venter hva som skal skje. Vi avslutter med 
lunsj og god tid til prat. På familieguds-
tjenesten 21. april fikk vi vist noe av opp-
legget, og det satte menigheten pris på. 
Sangleder i vår har vært Jorunn Stokstad 
fra Furuset – tusen takk til deg som har 
gjort en strålende jobb mens Margaux 
har hatt fødselspermisjon. 

Til høsten blir det nytt kurs med opp-
start i september. Spørsmål og påmelding 
kan rettes til Margux Lamont på telefon 
63 94 40 25

Babysang  
i Mogreina

MOGREINA MENIGHET



Konfirmanter  
Mogreina  
Menighet 2013
Konfirmeres i Mogreina 
kirke 8. sept kl 11

Berg Marcus Benjamin Kjærstad
Hammeren Sara Kornelia
Hanssen Emilie
Haugseggen Emma Christine
Hoset Agnete
Karlsson Tobias Vastaberg
Risebrobakken Lars 
Øderud Silje Anette Rosenvinge
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Sang og Musikkveld i Mogreina Kirke
MOGREINA MENIGHET

I anledning kulturuka i Ullensaker, ble det 
onsdag 17. april arrangert sang og mu-
sikkveld i Mogreina Kirke. Dette har vært 
en tradisjon de siste årene.

Vi kunne nok ønsket at flere hadde tatt 
turen innom. Det var flere plasser igjen i 
kirken.

Menighetsrådets leder, Trine Østgaard, 
ønsket alle velkommen og overlot så or-
det til kveldens konferansier, ”Marit prest”. 

Teamet for kulturuka i år, var våren, og 
programmet var også lagt opp litt etter 
dette.

Først ute var Ullensaker Veterankorps. 
Dette er en gjeng ”godt voksne” som spil-
ler lett underholdningsmusikk, og de 
kommer fra hele kommunen.

Etterpå ble det innslag av Petter Sæ-
teråsen på fele. Han kommer fra Hurdal. 
Han spilte sammen med vår vikarkantor, 
Solrunn Einbu.

Vi hadde også innslag av Åsmund De-
vold på saxofon, både soloinnslag og 
samspill med Petter og Solrunn.

Alle disse spillte også til allsang.
Det ble en fin kveld som ble avsluttet 

med kaffe og kaker i menighetshuset.

Ullensaker Veterankorps i aksjon

Avslutning av kvelden med kaffe og kaker i 
menighetshuset

Dette er Solrunn Einbu? Petter Sæteråsen? 
og Åsmund Devold.

Mogreina Barnegospel har i år bestått av 
18 aktive barn fra 1.-4. klasse. Vi øver i 
gymsalen på Mogreina skole tirsdag fra kl 
14.15 – 15.00. Her lærer vi nye og gamle 
sanger/salmer, leker litt og koser oss med 
frukt til slutt. 

Koret har deltatt på familiegudstjenes-
ter og på skolegudstjenesten til jul. Kor-

Mogreina  
Barnegospel

leder har vært kantor i Furuset, Madelen 
Jostad. Hun har gjort en super jobb mens 
Margaux har hatt fødselspermisjon. 

Etter sommerferien starter koret opp 
igjen. Da skal vi øve på å være med i et 
felleskor på Festival F i Furuset 21. sep. 
Håper mange barn vil være med.



Menighetene i 
Ullensaker på 

nett
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FURUSET MENIGHET

Aktiviteter Furuset menighet
Ullensaker Soul Teens
Øver hver mandag kl 18.30-21.00 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. Der kommer 
oppstartsdatoer for aktivitetene  til høs-
ten. 

Babysang
Babysang for barn opp til 1 år i menig-
hetsstua hver torsdag 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. 
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FURUSET MENIGHET

Konfirmasjon i Furuset kirke 2013

Salmekveld i Furuset kirke 
med innsamling av penger til nye salmebøker

Søndag 2. juni klokken 10.30
Sondre Moseng Berby
Tobias Uran Brakstad
Kim Andre Eines
Per Erling Ellingsen
Malin Engebretsen
Rikke Marie Fosse
Maiken Falk Gammelli
Silje Gjengedal
Simen Aleksander Hegge
Marlene Arnhoff Hestnes
Emil Walberg Hofseth
Frida Forbord Holm
Jørgen Jødahl
Emilie Dalen Østli
Henrik Dahl  Østrøm

Torsdag 6. juni 2013 kl. 19.00 inviteres alle 
sangglade til salmekveld i Furuset kirke. 

Høsten 2013 utgis en ny salmebok for 
Den norske kirke, og hovedfokuset denne 
kvelden vil derfor være sanger og salmer 
hentet fra den nye boka. Både kjente og 
kjære salmer vi kan godt fra før, samt 
nyere salmer fra inn- og utland. På pro-
grammet står mye allsang, og vi får også 
soloinnslag fra Jorunn Stokstad og Katrin 
á Borg Johannesen. Det serveres kaffe og 
kjeks, og det vil bli mulighet til å gi en 
kollekt til inntekt for nye salmebøker i 
kirka. 

Norsk salmebok 2013 er et resultat av 
gudstjenestereformen som har pågått 
i Den norske kirke siden 2004. Den har 
en større sjangerbredde enn tidligere 

salmebøker, og rommer den verdifulle 
salmeskatten så vel som nyere salmer 
fra Norge og resten av verden. Det over-
ordnede målet med boka er at den skal 
kunne dekke behovet for salmer og san-
ger til alle søndager i kirkeåret, til alle ty-
per gudstjenester, til høytider, dåp, vielser, 
begravelser osv. Den skal først og fremst 
tjene gudstjenestelivet i menighetene, 
men vil også være et redskap til bruk i 
hjemmene og i trosopplæringen. Av de i 
alt 899 salmenumrene i Norsk salmebok 
2013, er 535 nummer videreført fra Norsk 
Salmebok, 124 nummer hentet fra Salmer 
97, og tallet på nye salmer er 240. I tillegg 
vil salmeboka romme et utvalg av bibel-
ske salmer og liturgiske ledd. 

Menighetsutgaven blir utgitt med både 
vanlig og stor skrift, og ved kjøp av pak-
ker med 10 stk., koster hver bok kr. 299,-.

Velkommen til en trivelig kveld med 
gamle og nye salmer i Furuset kirke!

Søndag 2. juni klokken 12.30
Ingrid Habberstad
Celine Skotvedt Kallevig
Magnus Bommo Kvilten
Magnus Kråbøl
Karoline Lotterud
Lotte Moe
Karen Ringen Muri
Siri Marlen Olsen
Sjur Martin Pedersen
Sondre Holth Rognlien
Mats Seterdal
Fredrik Sjøli
Daniel Skedsmo
Mathias Skogheim
Ida Eugenie Tøfte Sæther
Martin Thorvaldsen Venedik
Markus Andreas Wikstrøm
Christoffer Winge
Sebastian Franck Nilsen Wold 



Så tidlig som i 1854 ble det startet or-
ganisert misjonsarbeide i Ullensaker. Det 
var stud. teol. Niels. J. Laache fra Låke i 
Hovin som var drivkraften. Han ble senere 
biskop i Trondheim. Foreningen knyttet 
seg til Det Norske Misjonsselskap (NMS 
– startet 1842). Etter den nye skoleord-
ningen fra 1860 ble det 14 faste skoler 
i bygda, i hver av dem ble det gjerne 
dannet en misjonsforening. I nåværende 
Furuset menighets krets var det 3 skoler, 
Aas, Stokstad og Stensby, alle hadde sin 
egen forening.

Den første tiden var bare menn med, 
men etter hvert ble kvinnene de domi-
nerende, - også i de første mannsforenin-
gene. De startet i tillegg snart sine egne 
foreninger. Allerede i 1904 fikk kvinnene 
stemmerett i NMS, altså 9 år før det ble 
offentlig stemmerett for kvinner i Norge. I 
Kisa kom det etter hvert flere misjonsfo-
reninger til. Sør i kretsen hadde Misjons-
ambandet , Sjømannsmisjonen og Kisa 
Santal- og Indremisjon hver sine forenin-
ger. På Almenningen var det en forening 
tilknyttet Santalmisjonen og på Jødahl 
en knyttet til Samemisjonen (tidligere 
Finnemisjonen). I Nordkisa ellers var det 
i mange år både barnemisjon og Indre-
misjonsforening. Sistnevnte hadde egen 
møtesal på Stensby skole fra over 100 år 
tilbake. Da skolen ble solgt ca 1905, var 
det en klausul om at foreningen fortsatt 
skulle kunne ha sine møter der. Den nye 
eieren kjøpte etter hvert ut den retten. 
Disse pengene bidro senere til kjøp av 
eget forsamlingslokale.

Alle disse foreningene er nå gått inn, 
men de betydde mye for lokalsamfunnet 
i flere generasjoner. Bortsett fra om som-
meren, var det normalt med møter hver 
måned hvor folk samles for det meste i 
hjemmene til sosialt samvær og åndelig 
fornyelse. Programmet var gjerne en åp-
ning ved husverten , mye sang og musikk, 
- gitar, fele og piano var vanlige instru-

menter. Omreisende predikanter holdt 
ofte talen. Disse bodde gjerne på en gard 
i grenda ei uke om gangen og kunne ha 
møter hver kveld når det var spesielle 
møteuker. Det var lang kaffepause med 
god mat og til slutt en avslutning. På 
hvert møte var det ofring til misjonen 
og informasjon om arbeidet på misjons-
markene. I tiden før både radio og TV, var 
misjonsmøtene også en måte å få høre 
nytt på ute fra den store verden for øvrig. 
Å være aktiv i en misjonsforening var en 
god skole for demokratiseringsutviklin-
gen i landet. Mange ledende misjonsfolk 
gjorde en stor innsats i politikk og annet 
samfunnsliv.

I Furuset Menighet er det også i dag 
misjonsaktivitet om en i mindre skala. 
Vi har Ungkonemisjonen som startet på 
1960-tallet, der møtes 15-20 damer i alle 
aldre. I tillegg er det ei egen mannsgrup-
pe som møtes med ujevne mellomrom. 
Begge har tilknytning til NMS. Ønsker du 
å bli med i en misjonsforening, så ta kon-

takt med kirkekontoret for mer informa-
sjon.

Fra vår menighet har det vært sendt ut 
to misjonærer. Det er Olaf Stokstad som 
var på Madagaskar i ca 15 år fra 1905, og 
Ingun Stokstad Barane som var i Kamerun 
i 7 år fra 1995.

Misjonsvirksomheten i  
Furuset Menighet.

Ungkonemisjonen i Furuset Menighet samlet til møte.

FURUSET MENIGHET
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Innkaller til årsmøte i menighets-
stua v/ Furuset kirke søndag 26. 
mai etter gudstjenesten. Vanlige 
årsmøtesaker. Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet, må være 
menighetsrådet i hende innen 
21. mai. Årsmelding og regnskap 
legges ut på menighetskontoret 
21. mai.
VELKOMMEN!

FURUSET  
MENIGHET



FURUSET MENIGHET

Tårnagenthelg 2013
Lørdag 20. og søndag 21. april inntok  
20 flotte tårnagenter Furuset kirke!

De løste oppdrag og mysterier, og fant til 
og med en skattekiste!

I tårnet fant de svære kirkeklokker og 
noen flaggermus, og i den trange kirke-
kjelleren var det i følge barna faktisk litt 
av hvert: flaggermus, rotter, skjeletter og 
edderkopper, og det var

Litt skummelt – men gøy!

Etter en god nattesøvn hjemme, hvor de 
også hadde et oppdrag de måtte løse, 
kom de på søndag tilbake til kirka for å 
delta i Tårnagentgudstjenesten.

De lette etter de 100 sauene, som had-
de skjult seg i kirkebenkene, fremførte 
tårnagentsangen, og i forbindelse med 
prestens tale var de utkledd som sauer og 
gjetere.

Storfornøyde ledere takker hjertelig for 
innsatsen fra både agenter og deres for-
eldre!

Mystisk hilsen fra Furuset menighet
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ULLENSAKER MENIGHET

Ullensaker kirkekor byr fredag 14. juni på 
kirkejazz i sommerkvelden. 

Konserten begynner kl 21.00, og er et 
møte mellom New Orleansjazz og norske 
bedehussalmer,  Hvilken venn vi har i Je-
sus, O store Gud med flere.

Wollert Krohn-Hansen deltar på fly-
gel og orgel, og Georg Reiss klarinett og 
saksofon. Reiss er kjent både som solo-
artist, leder av Georg Reiss kvartett, og 
som medlem av Ytre Suløen Jazzband, 
Ophelia Ragtime Orchestra og  Magnolia 
Jazzband.

I tillegg til korets sanger, vil Krohn-
Hansen og Reiss også ha en avdeling 
sammen, med både norsk musikk og New 
Orleans-salmer.

Dette blir en stor musikkopplevelse, 
norske og internasjonale salmetoner un-
der velvingen i Ullensaker kirke.

Billetter koster 200 for voksne og 100 
for barn.

Billetter selges på menighetskonto-
rene på Kløfta og Jessheim.

Kirkejazz

Menighetsrådet i Ullensaker har en del 
praktiske oppgaver, og vi kunne veldig 
gjerne tenke oss hjelp med noen av 
dem. Nå er vi på utkikk etter en eller 
flere personer som har litt tid til overs, 
og som kan hjelpe oss med praktiske 
kjøkkenoppgaver, spesielt ved tiltak 
for barn og unge. Det kan dreie seg om 
hjelp til å sette fram og rydde vekk på 
arrangementer på ukedager eller i hel-
ga, f eks i forbindelse med tårnagent-
helg eller samtalegudstjeneste for 
konfirmantene. Det er ikke snakk om 

handling eller baking, bare rent praktisk 
hjelp som vi sårt trenger. Det forutsetter 
selvfølgelig også at datoene passer for 
deg, så du trenger ikke å binde deg opp 
til et visst antall ganger per år. 

Hvis du kjenner at dette kan være noe 
for deg, blir vi veldig glad for å høre fra 
deg! Ta kontakt med menighetskontoret, 
enten på tlf 63 92 65 20, eller på mail: 
ullensaker@ullensaker.kirkene.net .

Kan du tenke deg å hjelpe oss?
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Minimuskalen “Han har stått opp igjen” 
ble en flott opplevelse for konfirmanter 
og menighet på samtalegudstjenesten i 
Ullensaker kirke 28. april. Marit Sæther, 
kontorfullmektig på Kløfta menighets-
senter, har skrevet manus og sangtekster 
og kirkemusiker Wollert Krohn-Hansen 
har komponert musikken.  

Stor innlevelse
Rundt 30 konfirmanter var skuespillere, 
musikere og sangere. De hadde lært alt 
utenat og spilte med stor innlevelse og 
engasjement. De nye trådløse myggene 
fungerte utmerket og ga forestillingen 
proff lyd. Skuespillerne hadde fine kosty-
mer av gamle konfirmantkapper som var 
farget om. Scenografien var enkel og sti-
lig med Jesu grav i front. Sangene “Så la 
oss tro” og “Han har stått opp igjen” ble 
framført underveis i musikalen.  Musikk-
gruppa besto av 8 sangsolister og et band 
med trommer, tuba, trombone, saksofon 
og baryton.  

Bibelspill
Musikalen er et bibelspill med handling 
fra tiden like etter Jesu oppstandelse. Den 
begynner med kvinnene som kommer til 
graven for å salve Jesus. Der møter de 
noen vakter og en forvirret engel, men 
graven er tom. Etter et kort sceneskift 
møter vi Jesu disipler. Handlingen slutter 
med at Jesus gir seg til kjenne og taler til 
kvinnene og disiplene. 

Øvingen
Konfirmantene har hatt 6 øvelsesetter-
middager under ledelse av Marit Sæther, 
drama, menighetspedagog Annlaug 
Vegge Knapskog, sang, og Wollert Krohn-
Hansen, band. Kateket Steinar Ørum var 
også med i organiseringen. Konfirman-
tene var seriøse, flinke og lærte fort. 

Vellykket uroppførelse  
av minimusikal

ULLENSAKER MENIGHET

Lederne har fått mange gode tilbakemel-
dinger fra foreldre og konfirmanter og 
vil gjerne framføre musikalen med nye 
konfirmanter til neste års samtaleguds-
tjeneste.
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26. mai kl 1000
Christina Margrethe Anderson
Trine Reierstad Arnesen
Aleksander Becker Birkeland
Simen Lillegård Bjørnslett
Ingvild Solberg Brandtzæg
Haakon Bratlie
Andreas Bruflot
Markus Arnljot Bråthen
Sondre Bøckmann
Carine Bøhler
Therese Strøm Dieseth
Martin Archer Dreyer
Vilde Marie Langseth Ekdal
Malin Elvhaug
Pernille Engen-Molstad
Kari Brosas Espedal
Stine Fallmo
Eline Fjeld
Simen Røe Fjøsne
Vilde Charlotte Fosshaug
Sebastian Taugland Frivik
Madeleine Alvestad Granli
Thale Kopaas Hagen
Kevin Myrvold Halvorsen
Ingrid Havnes
Siri Holde Hegsvold
Helene Morønning Hermansen
Camilla Holsten
Anette Moland Holt
Caroline Ingulfsen Hvam
Sebastian August Håkonsen
Marius Aadna Jegtvolden
Kristina Ellegård Jensen
Adelén Johansen
Ine Antonette Kirkemo
Susanne Kristine Kristiansen
Karete Kristiansen
Pernille Krognes-Johansen
Siren Kvithyll
Magnus Stava

26. mai kl 1230
Petter Kopperud
Silje Mari Syverud Larsen
Hedda Schøning Lie
Joakim Lyrstad
Linéa Dahlstrøm Løvlund
Helene Urne Meyer
Henrik Mjåvatn
Ida Wilberg Myrvang
Trym Aleksander Nagell
Stian Vike Nilsen
Konrad Johannes Rinnan Nygren
Anne-Viktoria Strømsvik Olsen
Annika Willoch Olstad
Espen Bogstad Outzen
André Wethal Pettersen
Nicolai Præsthus
Jenny Alexandra Rahm
Stine-Elise Riiber
Malin Josefine Ringstad

Konfirmasjon i Ullensaker kirke
Maria Rønning
Sondre Tubiera Sjåstad
Aleksander Skjefstad
Ingrid Marie Skaar
Marthe Ivlund Snarvold
Haakon Matheus Borg Spenning
Linn Stenersen Sæth
Morten Næss Sørby
Sandra Throndsen
Marie Thune
Kine Hogstad Tollefsen
Kristine Tveit
Sebastian Edvin Ulset
Karianne Bakke Ulvang
Eline Marita Schei Vestli
Sigurd Bolling Vaaler
Mathias Veiglum
Elisabeth Døhlen Wang
Lasse Wangen
Vetle Gøllner Wold
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Mandag
• Småbarnstreff hver mandag kl 1100 

– 1300 på Kløfta menighetssenter for 
deg som har lyst til å prate med andre 
voksne over en kopp kaffe og kose deg 
sammen med egne og andres barn. 

• Kløfta knøttekor (3 – 5 år) og barne-
gospel (5 – 10 år) har øvelse på Kløfta 
menighetssenter med sang, dans og 
kanskje litt teater annenhver mandag 
(oddetallsuker) kl 1730 – 1830. Serve-
ring av pølse kl 1700.

• Ullensaker Soul Teens øver hver man-
dag kl 1830 – 2100 i Jessheim kirke. 
Koret er for ungdommer fra hele kom-
munen fra 8. trinn og oppover.

Tirsdag
• Babysang. Kursbolker på 8 tirsdager  

kl 1100 – 1300 på Kløfta menighets-
senter for barn i alderen 2 – 12 må-
neder.

• Andakt på Kløfta bo- og aktivitetssen-
ter annenhver tirsdag (oddetallsuker) 
kl 1430.

• Ullensaker kirkekor øver i Ullensaker 
kirke hver tirsdag kl 1900 – 2100. Vel-
kommen til å bli med som korsanger!

Onsdag
• Hyggetreff i Ullensaker kirke den siste 

onsdagen i måneden kl 1100 – 1300. 
Bevertning, utlodning, variert program 
og allsang. 

• Etter skoletid på Kløfta menighets-
senter hver onsdag kl 1215 – 1430 
for skoleelever på 5. og 6. trinn. Lek-
sehjelp, frie aktiviteter, spill, samlings-
stund, mat.

• KRIK i Alfhallen kl 1630 for ungdom-
mer fra 15 år.

Aktiviteter i  
Ullensaker menighet

Torsdag
• Åpent hus på Kløfta menighetssenter 

de tre første torsdagene i måneden kl 
1100 - 1300.

• Ullensaker KFUK/KFUM-speiderne har 
møte hver torsdag kl 1800 – 1930.

• Ullensaker Soul Children er for alle i 
kommunen på 5. – 7. trinn og har øvel-
se på Kløfta menighetssenter kl 1830 
– 2000.

• Menighetsrådsmøter. Menighetsrådets 
møter er åpne. Møtene holdes på Kløf-
ta menighetssenter den siste torsda-
gen i måneden (med unntak) kl 1900.

Lørdag
• Loftet ungdomsklubb på Kløfta menig-

hetssenter kl 2000 – 0000. Bordtennis, 
biljard, klatrevegg, Sing Star på stor-
skjerm, PC med internett og spill, kiosk 
m/varm mat og andaktsstund.

Søndag
• Gudstjeneste i Ullensaker kirke, som 

regel alle søndager og helligdager kl 

1100. Følg gjerne med på gudstjenes-
teannonsene i lokalavisene.

• Søndagsskole en søndag i måneden 
under gudstjenesten i Ullensaker kir-
ke. Følg med i gudstjenesteannonsene 
i avisen!

I tillegg har vi tilbud om sorggrupper, 
samlivskurs, trosopplæring for voksne, 
besøkstjeneste, konfirmasjon med kon-
firmasjonsforberedelser, tårnagenhelt, 
LysVåken, lysmesser, julemesse, juletre-
fest, misjonsforeninger mm. Det er også 
stadig konserter i Ullensaker kirke. Følg 
gjerne med på hjemmesidene våre, www.
kirkerull.no, eller lik Ullensaker menighet 
på Facebook.

Ta kontakt med menighetskontoret på  
tlf 63 92 65 20 eller mail ullensaker@
ullensaker.kirkene.net for mer informa-
sjon om tilbudene i menigheten. Det 
samme gjelder hvis du ønsker å leie 
Kløfta menighetssenter til møtevirksom-
het, dåp, konfirmasjon, kurs el.l., eller leie 
Ullensaker kirke til konserter el.l.
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21. april hadde de ca 100 frammøtte en 
god musikkstund i Ullensaker kirke. Ul-
lensaker korforening kom rett fra Praha-
tur, og hadde blant annet Gabriel Faure, 
Mozart, Nysted, Hovland og Cesar Franck 
på repertoaret.

Det ble en god musikkstund, med et vel-
klingende kor, utfylt med solosang fra 
Linn Asak Andersen, Wollert Krohn-Han-
sen på orgel og flygel, og Randi Gjerstad 
på trompet.

Koret og musikerne deltok gratis, og 
konserten skaffet over 13000 kroner til 
nytt lyd- og lysanlegg i Ullensaker kirke.  
 

Ullensaker korforening 
med vakker konsert
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Einar Evensen fylte 80 år i 2012. Han og 
Berit har vært gift i 55 år, de har 3 barn og 
7 barnebarn. Yrke: kaptein i forsvaret med 
ansvaret for Fototjenesten i Norge. Han har 
vært ordfører i Ullensaker og leder av me-
nighetsrådet i Ullensaker menighet.
CV-en for øvrig er laaang, men det er det 
ikke plass til her.

Einar er ikke så bevegelig som tidligere, 
rent fysisk, men i tanken beveger han seg 
på mange områder. Han er blant annet 
opptatt av at folk skal bli verdsatt og at 
kirken gir rom og bevegelsesmuligheter 
til alle.

Hva har du spesielt i tankene i dag Einar?
Jeg tenker ofte på dette at Jesus ble født 
av en kvinne. Det har blitt så stort for 
meg. Gud ga det største oppdraget til en 
kvinne, nemlig å føde verdens frelser. Og 
da Jesus var stått opp, åpenbarte han seg 
først for en kvinne. Senere sendte han 
kvinner av gårde for å fortelle til disiple-
ne at han var stått opp.

Men kirken har opp gjennom historien ikke 
sluppet til kvinner fordi det står noe i Bibe-
len om at kvinner skulle tie i forsamlingen?
Dette har jeg forstått ut fra datidens si-
tuasjon. Kvinnene var plassert bakerst i 
forsamlingen og ble sittende å småprate. 
De ble bedt om å være stille. Men vi vet jo 
at kvinnene har betydd enormt mye i me-
nigheter og kirker og at de på mange om-
råder har ytt en stor innsats. Det er bare 
rett og rimelig at kvinner er prester i dag. 
Jeg synes det er flott. Kvinnene fortjener 
å bli verdsatt for det de både er og gjør.

Du har en lang livserfaring, du har opplevd 
krigen og du har vært med i ulike perioder 
i kirkens liv. Hvordan opplever du kirken i 
dag?
Kirken har forandret seg. Den har blitt 
”varmere”. Den medmenneskelige siden 
har blitt mer tydelig, og jeg kjenner at jeg 
hører hjemme her. Det er godt å komme 

me ordet som jeg hadde bladd opp. Det 
gjorde meg trygg. Da jeg senere skulle på 
sykehuset for å få vite noe mer om syk-
dommen, sto det en frelsesoffiser ved inn-
gangen med bladet Krigsropet. Jeg kjøpte 
bladet og tok det med på rommet. Da jeg 
begynte å lese, sto det en artikkel om en 
ung mann som var syk og som hadde fått 
et bibelord. Det var det samme som jeg 
hadde fått. På kort tid, i forskjellige an-
ledninger, hadde Gud oppmuntret meg 
tre ganger med det samme bibelordet. 
Det var trosstyrkende. Jeg ble frisk og har 
ikke vært plaget siden av den sykdom-
men som rammet meg den gangen. Jeg 
fortalte min historie til en frelsesoffiser, 
og den kom på trykk i Krigsropet. 

Og Einars utsagn blir gjentatt: Vi er hel-
dige som har en kjærlig Gud.

  Sverre Kragset

Einar Evensen:

Vi er heldige som har en kjærlig Gud

til gudstjeneste, og jeg har hatt stort ut-
bytte av å lytte til alle de gode prestene 
som har betjent menigheten vår.

Jeg har hørt at du har en oppgave som for-
beder i menigheten?
Ja det synes jeg er flott.  Jeg ber for den 
omfattende aktiviteten som vi har i Ul-
lensaker menighet. Jeg ber spesielt for 
barn og unge, - og så har vi mange dyktige 
ansatte som jeg ber for. Det er viktig at de 
vet og kjenner at de blir bedt for.

Har du noe du vil dele med oss andre av 
personlige erfaringer?
For ca 50 år siden ble jeg syk, og kona 
mi og jeg var redd for at det kunne være 
svært alvorlig.
Jeg ba til Gud om hjelp og trøst, og så fikk 
jeg et spesielt bibelsted som gjorde meg 
sterk. Min mor ville også oppmuntre meg 
med et gudsord, og hun ga meg det sam-

Einar Evensen, med klare, blå øyne og et godt minne.
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Førti år med hyggetreff
Onsdag 27. februar 2013 var det jubile-
umsfest i Ullensaker kirke. Hyggetreffet 
ble startet opp av fru Schöien i prestegår-
den 1973. En av dem som var med ved 
oppstarten, Agnes Bjørge, var også med 
på jubileumsfesten.

Annelis Holmedahl hadde en kort his-
torikk og overbrakte hilsener fra preste-
konene Aase Aasen og Astri Hope, som 
begge har ledet hyggetreffene. 

Berit og Bjarne Olaf Weider hadde et 
fint og variert program om Erik Bye. Bjar-
ne Olaf fortalte om Erik Byes liv og hans 
tro og Berit krydret det hele med noen av 
Eriks Byes dikt. 

Stemningen var god og mange min-
ner ble tatt fram. Tradisjonen tro stilte de 
trofaste damene i kjøkkengjengen med 
kaffe, nydelige smørbrød og bløtkake.

ULLENSAKER MENIGHET
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Trondheimsvn. 80
2040 Kløfta

Telefon: 63 98 01 07

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: tirsdag-fredag 09-15
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
Kontorsek.: Berit Vetland
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: Annlaug Vegge Knapskog
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 - ”permisjon”
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

MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

Storgata 13 - 2050 Jessheim  Tlf 63 93 45 00

ELEKTRIKER
 - KORT VENTETID
 - LANG ERFARING
Tar de fleste typer oppdrag.
Små og store.

www.elproffen.no

Tlf.  63 98 31 40 Hele døgnet

Tlf.  63 97 07 93 Hele døgnet

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og
kommer gjerne hjem til konferanse.

Østengen Begravelsesbyrå
Ullensaker og Omegn

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta

Stig-A. Østengen
Mob. 90 13 28 18        e-post: post@ostengen.no
www.byraainfo.no
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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

Svenskestuvegen 7, 2067 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

Industriveien 8
2050 Jessheim

Telefon 63 97 18 42

Vi sørger for  
installasjonen!

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 AS

DROP IN –TIMEBESTILLING

Trondheimsveien 106, 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 VÅRE GRUSTAK PÅ JESSHEIM LEVERER VI

SAND, GRUS, PUKK 
SINGEL, PYNTESTEIN, JORD

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

Lauritz Fladby as

Telefon 63 97 05 01  •  Telefax 63 97 02 00  •  2067 Jessheim
post@hovintrevare.no  •  www.hovintrevare.no

DØRER -VINDUER -GLASS -ETC

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

Vi ordner alt ved begravelser  
og kremasjoner.

Vi kommer hjem til  
konferanse hvis De ønsker det.

Ileveien 5, 2040 Kløfta

Jessheim Glasservice



24  •  Menighetsbladet nr. 2-2013 • 49. årgang

F
E

S
TI

V
A

L 
F Festival F er en festival beregnet på alle 

fra 0-100 år! Den strekker seg over en hel 
helg i September, 

i år er det fra 20. - 22. september. Festi-
valen er et samarbeid mellom Ullensaker, 
Mogreina, Hovin og Furuset menigheter 
og KFUK-KFUM speiderne i kommunen. 
Stedet for festivalen er Folkvang på Al-
garheim og Furuset kirke.

Festivalen er en del av «Størst av alt» 
trosopplæring for barn og unge i Den 
Norske Kirke.  Festivalen byr på en rekke 
aktiviteter, og mest populær er nok akti-
vitetsdagen på lørdagen som er en fami-
liedag. Denne dagen er proppfull med ak-
tiviteter som bruskasseklatring, høyhopp, 
gladiatorkamp, taubane, ansiktsmaling. 
For de tøffe og vågale kan Hardhausen 
friste. Speideren har i mange år stilt opp 

med denne tøffe hinderløypen. 
Her er programmet for festivalen: (med 

forbehold om endringer)

Det vil bli forhåndssalg av billetter til alle 
konserter på menighetskontorene i Jess-
heim, på Furuset og Kløfta. 
Påmelding til Festivalcamp og seminar 
sendes på epost til: geir@ullensaker.
kirkene.net
Hold deg oppdatert på festivalens hjem-
meside: www.festivalf.no 
Hold av helgen!! Ta med familie og ven-
ner, og kom for en super og opplevelsesrik 
helg!

Vennlig Hilsen
Geir Bjørknes Grande
Festivalsjef 2013
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Tidspunkt Aktivitet Hvor

Fredag 20. september

Kl 17.00 – 19.00 Aktivitets- og fortellerstund for barn
Silje Kleiven vil ha en spennende og morsom fortellerstund. Etterpå blir det 
aktivitetsbord og storslått vaffelfest.

Menighetsstua Furuset

Kl 20.00 – 22.00 Konsert med Festivalhusbandet og flere lokale solister
Dette blir en konsert med mye variert og god musikk innen ulike sjangere. 
Inngang kr 150,-.

Furuset kirke

Kl 22.00 – 24.00 Café Menighetsstua Furuset

Lørdag 21. september

Kl 10.00 – 13.00 Band, sang og drama seminar for 5. – 10. Klasse
Har du en drøm om å synge eller spille i band? Eller kanskje en skuespil-
lerdrøm? Proffe og engasjerte instruktører veileder. Resultatet av seminaret 
fremføres under gudstjenesten søndag. Det blir påmelding til disse semina-
rene, påmeldingsfrist 10. september.

Folkvang

Kl 13.00 – 17.00 Aktivitetsdag
Morsomme aktiviteter for hele familien med blant annet bruskasseklatring, 
høyhopping, speideraktivitet, hoppeslott og mye mer. Det blir også program 
fra utescenen.

Folkvang

Kl 17.00 – 18.00 Konsert med Tore Thomassen og barnekor 
Tore Thomassen holder konsert sammen med alle våre lokale barnekor. Fes-
tivalhusbandet bidrar også. Inngang kr 50,-.

Furuset kirke

Kl 18.00 – 20.00 Studio F
Åpen cafe med aktiviteter for ungdom

Folkvang

Kl 20.00 – 22.00 Konsert med Jens Andreas Kleiven
Gjensyn fra fjorårets festival. Jens Andreas Kleiven har med sitt eget band og 
vil gi publikum en super soulkonsert. Ullensaker SoulTeens deltar også med 
noen låter. Inngang kr 150,-. 

Furuset kirke

Kl 22.00 – FestivalCamp for ungdom
Her blir det mange spennende aktiviteter og innslag, mye sosialt og over-
natting i telt/hytter. Det blir påmelding til campen, påmeldingsfrist 10. sep-
tember.

Folkvang
 

Søndag 22. september

Kl 09.00 – 10.30 Campfrokost
Deilig frokost for alle campdeltakere.

Folkvang

Kl 11.00 – 12.30 Festivalgudstjeneste
Festgudstjeneste med mye musikk, drama,  preken, søndagsskole. Dette er 
en fellesgudstjeneste for alle kirkene i Ullensaker Kommune. 

Furuset kirke

Kl 12.30 – 14.00 Kirkekaffe Menighetsstua Furuset

FESTIVAL F PRoGRAM
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DØPTE:
17. februar
Aksel Ovrum Hagstrøm
Einar Sveen – døpt i Meldal kirke
Elise Larssen Aksdal 
Jonas Ruud Ringstad – døpt i Vinger 
kirke
Trym Paul Johan Tømmerstøl
24. februar
Tinde Haugli Krogdahl
3. mars
Malin Lilleseth Skaare
17. mars
Leo Bjerke Reierstad
Lykke Mariel Spenning-Sletten
Sienna Shannon Fossum
24. mars
Iselin Holm Haringstad
31. mars
Emmy Noela Hem – døpt i Grorud kirke
14. april
Alma Sjølivangen Skavhaug
Emilie Rogstad
Emma Marie Bergstrøm Fjeldberg
Josefine Lundby

VIGDE:
27. april
Tove Helen Thorp Holt  
og Svenn-Erik Myrvold

DØDE:
18. februar
Kristen Laurits Langbakk
13. mars
Reidar Møller
14. mars
Unni Stenersen
16. mars
Vera Borgen Bennett
1. april
Ellen Irene Borgen
5. april
Gunvor Wilson
Morten Ole Kristensen
9. april
Christian Bernhard Rasch Gustavsen
17. april
Arvid Jentoft Eilertsen
26. april

Trond Edvard Hivand
27. april
Ole Marius Granhaug
3. mai
Gudrun Madsen

FURUSET MENIGHET
DØPTE:
24. februar
Ludvig Grosse Kreymborg
Samuel Øybekk Sander
10. mars
Peder Langhelle Clark
Silje Lie Boldingh
24. mars
Sofie Alise Vikan
21. april
Rikke Marie Fosse 
5. mai
Eirik Algarheim
Felix Ommen Hansen

VIGDE:
4. mai
Lene Sofie Brenni og Kim-Fredrik Eek
 
DØDE:
6. februar
Jorunn Høibråten
Sigurd Martinius Kleve
28. februar
Mikkal Arvid Bordal
3. mars
Gudrun Stenseth
7. mars
Kåre Ellingsdalen
15. mars
Helga Alvilde Stensby
22. mars 
Astrid Gunnlaug Jødahl
3. april
Odd Melvin Bjørnsrud
5. april
Jorunn Kirkerud
16. april
Svein Emil Skolt

HOVIN  MENIGHET
DØPTE:
17. februar
Ida Cecilie Markegård
Jonathan Sjaaeng-Grønli
24. februar
Kevin Sundvold Gjersdal
Christoffer Andre Haakonsen
Johan Hindrum Lund,  
døpt i Hindrem stavkirke
Sofie Grønning Haneng,  
døpt i Bodin kirke 
Elliot Arwid Borgersrud,  
døpt i Fenstad kirke 
3. mars
Henni Synnøve Punsvik
Hugo Philip Munthe-Kaas
Emilie Dahle Haugen,  
døpt i Værnes kirke 
10. mars
Anthony Rutledal-Duruty
24. mars
Hennie Eldbjørg Olsen Augdal,  
døpt i Lenvik kirke 
Håkon Olsen Augdal, døpt i Lenvik kirke 
1. april
Melissa Holstvold Thompson,  
døpt i Bjørke kirke 
Gabia Marie Johnsen,  
døpt i Salberg kirke 
7. april
Malin Sigvartsen
Leon Berget Waskaas
Victoria Ensby Svarva
14. april
Emil Rafdal
21. april
Jesper Pakkanen Ellingsson
Erle Sunde-Jordet
28. april
Glenn Arild Moreno Jensen
Saga Mikaela Rudi-Jones

VIGDE:
2. mars
Anette Knudsen og Jørn Arild Andenæs
18. april
Ingrid Nygård og Øystein Larsen
27. april
Nina Smerud og  
Karl-Oskar Skugstad Nicolaisen

Slekters gang
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DØDE:
17. februar
John Roald Kløvstad
27. februar
Torill Irene Solberg
4. mars
Harald Svarstad
5. mars
Edlaug Johanne Korsmo
6. mars
Synnøve Brændshøi
8. mars
Karin Veslemøy Ødemark
9. mars
Allis Nesmann
10. mars
Gerd Sofie Akre
Kari Randi Synnøve Vilberg
13. mars
Karin Tvedt
16. mars
Oskar Oluf Finstad
25. mars
Arne Harald Wilhelmsen
28. mars
Øistein Edseth
2. april
Karen Marie Lundstrøm
9. april
Aud Irene Martinsen
25. april
Ellen Ruve Løvnæseth
27. april
Arne Hirth
30. april
Peder Roland
4. mai
Bjørg Synøve Nilsen
7. mai
Hans Kåre Nøkkevangen

MOGREINA  MENIGHET
DØPTE:
17. februar
Selma Prestbakmo
Orion Nikolai Dalaker Foss
3. mars
Frida Nyborg Haugen
Nora Elise Iversen Norbeck
31. mars
Helle Evensen Iversen
7. april
Nora Strand Nymoen, døpt i Hurdal 
kirke 

DØDE:
13. februar
Ruth Karin Brox Nilsen

Slekters gang
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17. mai
Luk 17,11-19
Ullensaker kirke kl 1030
Furuset kirke kl 1015

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 – 
konfirmasjon
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

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

9. juni
3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

16. juni
4. søndag i treenighetstiden
Matt 9,35-38
Folkvang kl 1100 – friluftsgudstjeneste
Raknehaugen kl 1100 – friluftsgudstje-
neste

23. juni
5. søndag i treenighetstiden
Matt 18,12-18
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

30. juni
Aposteldagen
Mark 3,13-19
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

7. juli
7. søndag i treenighetstiden
Mark 5,25-34
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100

14. juli
8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,28-34
Mogreina kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

21. juli
9. søndag i treenighetstiden
Luk 6,36-42
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

28. juli
10. søndag i treenighetstiden
Mark 11,25-26
Hovin kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

4. august
11. søndag i treenighetstiden
Joh 8,31-36
Ullensaker kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

11. august
12. søndag i treenighetstiden
Joh 4,27-30.39-43
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

18. august
13. søndag i treenighetstiden
Joh 15,13-17
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100

Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

25. august
Vingårdssøndag
Matt 19,27-30
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

31. august
Hovin kirke kl 1100 og 1300 - konfir-
masjon

1. september
15. søndag i treenighetstiden
Joh 15,9-12
Ullensaker kirke kl 1100 – diakoniens 
dag
Hovin kirke kl 1100 og 1300 – konfir-
masjon
Jessheim kirke kl 1100 og 1300 – kon-
firmasjon
Mogreina kirke kl 1100

8. september
16. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16-19
Ullensaker kirke kl 1100 – presenta-
sjonsgudstjeneste
Ullensaker kirke kl 1300
Hovin kirke kl 1100 og 1300 – konfir-
masjon
Mogreina kirke kl 1100 og 1300 – kon-
firmasjon
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1100

15. september
17. søndag i treenighetstiden
Mark 5,35-43
Ullensaker kirke kl 1100 – høsttak-
kefest
Jessheim kirke kl 1100 – misjonsguds-
tjeneste
Furuset kirke kl 1100

22. september
19. søndag i treenighetstiden
Mark 1,40-45
Furuset kirke kl 1100 – festivalguds-
tjeneste

Velkommen til kirke

www.kirkerull.no


