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Hovin menighet var i sommer på tur til Sveits!
Folkvang [Algarheim] & Furuset kirke

20.– 22. september 2013

FESTIVAL F

Fortellerstund for barn +
Aktivitetsdag for hele familien +
Konserter + Workshops +
Speideraktivitet + Gudstjeneste +
Ungdomscamp

Andakt:

To pinner i kors
I Olavskirken på Modum Bads Nervesanatorium har de den flotteste altertavlen
jeg noen gang har sett:
Frontveggen i kirken er en glassvegg ut
mot en fantastisk natur. Når du sitter inne
i kirken, ser du ut på Guds skaperverk og
aner noe om hvor stor Skaperen er!
En dag oppdaget jeg noe fint.
Jeg satt inne i kirken mens det mørknet
ute. Da så jeg korset. Et enkelt trekors
som hang midt på glassveggen. Og jo
mørkere det ble ute, jo tydeligere trådde
korset fram. Til slutt var det bekmørkt ute.
Da så jeg bare korset.

Redaktør:
Sverre Lauten

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)

Forsidefoto:
Edel Lilleng Solberg

Trykk:
Glåmdal Trykkeri
www.glomdaltrykkeri.no
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På den mørkeste bakgrunn
ble korset tydeligst!
Det finnes ingen kristendom som er herlighetsteologi, eller fordervelsesteologi
eller noe annet liknende. All kristendom
handler om korsteologi. Det er korset som
er nøkkelen til troen og livet som kristen.
Korset forteller meg om Guds kjærlighet.
“For så høyt har Gud elsket meg, at han
sendte sin sønn til soning for mine synder..”.
Gud har lagt to pinner i kors for min skyld.

Dette merkelige drama der Gud griper
inn i vår verden og viser oss framtiden og
håpet.
Ved korset ser jeg tilgivelsens mulighet.
Det er den som er mitt eneste håp.
Røveren på korset ved siden av Jesus, tar
imot frelsens gave. Og han er i slekt med
mange som har fått oppleve det samme.
Når Jesus dør på korset blir frelsesveien
åpnet og forhenget i tempelet revner og
veien er åpen helt inn til Guds farshjerte.
Et kors er reist i vår verden. Etter det er
ikke vår verden lenger den samme. Korset
forener himmel og jord, korset er veien til
Guds farshjerte, korset er nøkkelen inn til
Guds himmel.
Ved korset revner allmenreligiøsiteten
og gjerningsrettferdigheten - og på den
mørke bakgrunn i mitt liv ser jeg at korset
er min eneste redning.
Svein Skarholm
prostiprest

NYE REGLER FOR VIELSER
Vi har i mange år hatt en ganske restriktiv ordning når det gjelder sted for
kirkelig brudevielse. Prestene har bare
hatt anledning til å vie i kirkerom, bortsett fra enkelte andre steder, som f. eks.
Nes kirkeruiner.
Nå ønsker biskopen i Borg å myke opp
disse reglene og gi prestene mulighet til å vie ektepar også andre steder.
Det er ikke fritt fram for vigselsteder.
Det må være steder som egner seg for
gudstjenester og kirkelige handlinger.
En del menigheter har tradisjon med

friluftsgudstjenester på steder som
også kan egne seg for vielser. Brudeparet må i tilfelle drøfte saken med sin
sokneprest, som så tar opp saken med
prosten.
Det må nevnes at et brudepar, som ønsker en utendørsvielse, ikke kan regne
med å ha en kirke som reservested, dersom det blir dårlig vær.
BOW

SVEIN SKARHOLM
ER NY PROSTIPREST
Svein Skarholm er begynt som ny prostiprest etter Øivind Haugli. Haugli gikk av
med pensjon 1. juli.
Skarholm har vært ansatt i vårt prosti
en tid, da han kommer fra stillingen som
fengselsprest ved Ullersmo fengsel. Som
prostiprest vil han forrette gudstjenester,
begravelser og vielser rundt omkring i
prostiet. I tillegg blir han særskilt knyttet til menighetene i Ullensaker. Her vil
han, i tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, delta i konfirmantarbeid,
holde andakter på sykehjem og utføre en
del annen prestetjeneste.
Skarholm er 62 år og bor i Rælingen.
Han vokste opp i Fredrikstad, men har
sine røtter i Hurdal. Han er derfor kjent i
området vårt. Han tok sin utdannelse ved
Menighetsfakultetet og har arbeidet som
prest i Rælingen og Lørenskog, vært skoleungdomsprest i Norges kristelige student- og skoleungdomslag og arbeidet en
del år som sosialpedagogisk rådgiver ved
Skedsmo videregående skole. Den siste
tiden har han altså vært fengselsprest
ved Ullersmo fengsel.
Bjarne Olaf Weider

Salmekveld
- hele menigheten synger
Torsdag 24.oktober kl.19.00 i Jessheim kirke
Sammen med gode sang og musikkrefter
synger vi sanger og salmer fra den nye
salmeboka.
Vidar Kristensen,som har vært Kirkerådets prosjektleder for salmeboka, kommer og vil være med oss denne kvelden.
Vidar har også skrevet sanger som er med
i den nye salmeboka, bl.a. Jeg har en venn

som har gitt sitt liv, og Der det nye livet
lever.
Mogreina og Hovin menigheter arrangerer denne kvelden, og vi håper og tror at
mange kommer og lar seg inspirere. At
det blir fint,kan vi love!.

Ny salmebok
Den norske kirke får ny salmebok. Det er
en viktig begivenhet i vår kirke.
De aller fleste vil kjenne seg godt igjen
i den nye salmeboka. Svært mange av de
«gode gamle» salmene er selvsagt fortsatt med. Men i hver generasjon, også i
vår, skrives det sanger og salmer som
stadig flere synger. Nå får vi altså gammelt og nytt samlet i
en salmebok. Flere
sjangere er representert, og melodiene er
besifret slik at flere
instrumenter kan akkompagnere sangen i
gudstjenesten.
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Velkommen
til Babysang i
Jessheim kirke!
Vi starter nye kursgrupper i oktober og
har fremdeles noen få ledige plasser. Kurset går over 6 ganger og koster 150 kr. En
samling består av en halvtimes sangstund
med regler, musikk og bevegelse. Etterpå
spiser vi en enkel lunsj sammen. Dette er
et ypperlig sted hvor barnet ditt kan oppleve 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 livssituasjon i
nærområdet.
For spørsmål eller påmelding, kontakt
menighetspedagog Marte Lavik.
Epost: marte.lavik@ullensaker.kirkene.
net, Tlf: 63 94 40 29

Høstens hyggetreff
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 dagen, og god bevertning. Har du spørsmål
om hyggetreff eller noe annet som foregår i Hovin menighet? Ring menighetskontoret, tlf. 63 94 40 20.
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Takk for følget fra Edel!
Jeg har arbeidet som soknediakon i Hovin og Mogreina siden 2007. Nå skal jeg
begynne i diakonjobb i Oppsal menighet i Oslo, og tiden er inne for meg til å
takke for den biten av veien jeg har fått
gå sammen med dere. Før var Jessheimområdet for meg stedsnavn vi kjørte forbi.
Nå er det blitt en vakker bukett med ansikter i ulike aldre. Mennesker som etter
forskjellige utfordringer lurer på hvordan
de skal klare dagene som ligger foran.
Som gjennom å få litt støtte finner sin
egen styrke, og blomster på en ny måte.
Kloke eldre. Søkende yngre.
Jeg liker så godt at kirka har en indre
puls, og en vid horisont over livet. Og jeg

har satt pris på samarbeidet med ulike
etater, skoler, foreninger, frivilligsentralen, sykehjemmene, psykiatritjenesten og
mange, mange flere. Takk for den jobben
dere gjør til menneskers beste her i vår
kommune! Jeg har blitt møtt med tillit, og
er glad i mange her. Jeg tenker spesielt
på alle enkeltmennesker som har møtt
meg med åpent blikk og et hjerte som
deler. Jeg er sikker på at dere nå får en
strålende, ny diakon som har mye å tilføre
menighetene og bygda. Takk for alt vi fikk
dele.
Vennlig hilsen diakon Edel Lilleeng Solberg.

Det blir avskjed med Edel ved kirkekaffen på storfamiliegudstjenesten
i Jessheim kirke søndag 20. oktober kl. 17.00.

Knøttegospel i
Jessheim kirke
Knøttegospel er et tilbud for hele familien. Vi møtes til sangstund onsdager
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 / 92 62 96 73

Middagsbønn
og åpent hus
Hver torsdag kl. 12 kan du oppleve et
lite pusterom i Jessheim kirke. På middagsbønnen kan du tenne lys for noen du
tenker på, lytte til vakker musikk og høre
dagens tekster. Etterpå er det kaffe og
lunsj, med litt opplesing, sang eller annet
program, og god tid til å slå av en prat.

Frivillige medarbeidere i
Hovin menighet
Hovin menighet trenger frivillige medarbeidere til følgende aktiviteter: lage middag og hjelpe til på Knøttekor onsdager
16.00 til 18.00. Vi trenger også medarbeidere som kan være med vår menighetspedagog på barnegospel tirsdager 14.1515.00 på Jessheim skole og onsdager
12.00-13.00 på Gystadmarka skole.
Er du interessert i å være med på givende og spennende oppgaver sammen
med oss, send en e-post til daglig leder
for trosopplæring Brage Midtsund: brage.
midtsund@ullensaker.kirkene.net. Er du
interessert i å hjelpe på andre områder så
skriv gjerne litt om det.

Vi
MENIGHETENE I ULLENSAKER

HOVIN MENIGHET

Jessheim KFUK-KFUM-speidere
Jessheim speidergruppe er en aktiv og
livlig gruppe som holder til på Speiderhytta ved Teigen Skytterbane. Vi har møter hver onsdag. Noe av det vi gjør er primitiv matlagning, orientering, bållagning
og fjellklatring. Vi drar ofte på turer, alt fra
små helgeturer til større utenlandsturer.
Neste sommer er det landsleir for speidere i 6. klasse og oppover. Det kommer
også grupper fra utlandet som er med
å styrker leiropplevelsen. Det er ventet
mellom 5000-10 000 speidere på leiren.
I sommer hadde vi med oss 28 aktive
speidere til Sveits. Der bodde vi på en
av fem internasjonale speidersentrene,
som er lokalisert i forskjellige deler i verden. Noe av det vi gjorde var fjellturer

på over 2500 meters høyde, dagstur til
Italia og bobkjøring. På speidersenteret
var det ikke bare nordmenn, men også
speidere fra 30 forskjellige nasjoner!
Alle fikk seg nye venner og fikk utviklet
engelskunnskapene. Alt i alt var det en
kjempetur!
Vi er åpne for alle aldersgrupper fra
2. til 10. klasse. Til disse gruppene har
vi forskjellig program som er tilpasset
hver enkel aldersgruppe. Noe som gjør
at programmet er med på at speiderne
utvikler seg og sine kunnskaper.
Med programmet kommer det flinke
og profesjonelle ledere. TIl sammen har
vi 50 år med ledererfaring som gjør at
speidermøtene er godt planlagt. Noe av

Voce

Mandagskafé, Soul Children og Soul Teens

Kirkekoret Voce ønsker gamle og nye
medlemmer velkommen til et nytt semester. Vi øver i Jessheim kirke tirsdager
fra kl. 19.00 – 21.15. Første øvelse er 27.
august.
Repertoaret er allsidig med alt fra viser
til klassisk, men med vekt på gammel og
ny kirkemusikk. Vi trenger sangere på alle
stemmer.
Noe for deg? Møt opp i Jessheim kirke,
eller ring dirigent Jorunn Aasen Devold,
mobil 980 21 036. Velkommen inn i et
hyggelig kormiljø.

26. august startet både Ullensaker Soul
Children og Ullensaker Soul Teens opp
igjen sine øvelser etter en lang sommer.
Dermed er det duket for en høst med
både fellesøvelser, egne øvelser og mye
moro for de to korene. Første øvelse var
det nærmere 30 stk til stede!
Hver mandag vil Jessheim kirke være
åpen fra kl 17. Da kan man komme innom
for å skravling, sofahenging, spille spill
mm. Det blir salg av enkle kioskvarer. Fra
kl 18.30 til 21.00 er det øvelser for de to
korene, samt bandøvelse for de som spiller i band.
Velkommen innom!

Søndagsskole
på G17
På alle høstens G17 gudstjenester har vi
søndagsskole for barna. Der ønsker vi
at de skal få høre bibelfortellingene og
bli kjent med Jesus
på sine premisser. Vi
synger, prater, hører
bibelfortellinger og
undrer oss. Datoer
for høsten: 08. sept,
20. okt, 17. nov,
01. des, 15. des.

det vi fokuserer mye på i speideren er
å utvikle personer til ledere. Speideren
har et av verdens beste ledertreningsprogram. Noen av personene som har
utviklet sine lederegenskaper i speideren er: Barack Obama, Bill Gates, Prins
Charles og 2/3 av det amerikanske senatet.
Vi i Jessheim KFUK-KFUM-speidere
tilbyr samhold, personlig utvikling og respekt for gud og skaperverket.
Gå til vår hjemmeside for mer informasjon: http://www.kmspeider.no/jess-

heim/

Skrevet av Joakim Rødland, Herman SanneHalvorsen og Daniel Jensen.

PS. Første sjanse til å høre korene framføre blir lørdag 21. sept på Festival F. Vi
anbefaler alle å ta turen hit!
For spørsmål vedr. Soul Teens eller
mandagskafé, ta kontakt med barne- og
ungdomsdiakon Anna Spilling: anna@ullensaker.kirkene.net, 63 94 40 30
Spørsmål ang Soul Children kan rettes
til Stina Tanke Andersen, ullensaker.soulchildren@gmail.com

Velkommen til Konsert
Allehelgensaften i Hovin kirke
Lørdag 2. november kl. 19.00.
Kirkekoret Voce med sin dirigent Jorunn Aasen Devold.
Musikk av John Rutter, Iver Kleve, Bob Chilcott m.fl.
Kollekt.
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Babysang
i Mogreina

Konfirmant Hovin/Mogreina 2014?
Vi i Hovin og Mogreina menigheter har
konfirmasjonstid fra januar til september.
Noen viktige datoer/tidspunkter:
• Informasjonsmøte for foreldre/
konfirmant i Jessheim kirke torsdag
14. november 2013 kl 18.
• Innskriving i Jessheim kirke torsdag
5. desember 2013 kl 17.
• Undervisningstart i uke 2.
• Aktivitetsstart i uke 3.
• Konfshow fredag 10. januar kl 19-22
i Jessheim kirke
• Leirer i februar og juni.
• Konfirmasjonsgudstjenester
6./7. september og 14. september.

Underveis i konfirmasjonstiden blir det
undervisning, fasteaksjon og man kan
velge mellom aktivitetene Konfmusikal,
KRIK-trening og ungdomsklubben Studio
F, i tillegg til spennende leirer.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere
lurer på noe. Kontaktperson Geir Grande: geir@ullensaker.kirkene.net eller tlf
982 20 357.
Bli med i vår Facebookgruppe “Konfirmant Hovin/Mogreina 2014”. Søk opp
gruppen og trykk på “legg meg til som
medlem”. Her vil det komme informasjon
fortløpende.

ØKONOMISK STØTTE
TIL TILTAK FOR BARN
OG UNGDOM I
MOGREINA

Klubb 5-7
på Mogreina

Den tradisjonelle basaren og julegrantenninga, gir Mogreina Menighetsråd mulighet til å bidra med økonomisk støtte
til lokale tiltak for barn og ungdom i Mogreina.
Tidligere er det bl.a. delt ut midler til
avslutningstur for 7. klasse, lekeapparater
til flere velforeninger, uniformer til skolekorpset m.m.
Vi vil være med å bidra til et godt lokalmiljø.
Send oss din søknad innen 1.oktober
til :
Mogreina menighetsråd
v/Trine Baklund Østgaard
Sætrevegen 3,
2054 Mogreina
Mail : trinoest@online.no
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Vi har barneklubb for aldersgruppen 5.-7
klasse i Mogreina menighetshus på onsdager fra 18.00-19.30. Der har vi egne
temaer for hver gang, blant annet kunst
og håndverk, filmkveld, spillkveld, utelekekveld og lignende. Første klubbkveld
denne høsten er onsdag 11.september.
Alle i aldersgruppen er vel møtt!
Er det noe du lurer på, ta kontakt med
daglig leder for trosopplæring i Ullensaker og klubbleder på Mogreina Brage
Midtsund på epost: brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net.

Vi starter nytt kurs med babysang på
Menighetshuset ( ved kirken ) onsdag 18.
sep kl 10.30 – 12.30. Kurset går over åtte
ganger og koster 200 kr. Vi synger, danser
og lærer rim og regler fra både gamle og
nyere tradisjoner. Etterpå er det lunsj med
god tid til prat. Her er det muligheter til
å bli kjent med andre småbarnsforeldre i
Mogreina. Velkommen !
Påmelding til kantor Margaux Lamont 63
94 40 25 / 968 39 217 (mob)
eller Trine Baklund Østgaard 911 25 120

Mogreina
Barnegospel
Mogreina Barnegospel øver i gymsalen
på Mogreina skole hver tirsdag kl. 14.15
– 15.00.
Koret er for barn i 1.-4. klasse. Vi deltar
på felleskonserter med andre barnekor i
Ullensaker som på Festival F 21. sep, er
med på familiegudstjenester i Mogreina
kirke og andre tilstelninger som skolegudstjeneste og julebasaren. På øvelsene
bruker vi tiden mest på sangen, men det
blir gjerne mulighet til en aktivitet og litt
frukt.
Påmelding til kantor Margaux Lamont
63 94 40 25 / 968 39 217 (mob)
eller e-mail: margaux.lamont@ullensaker.kirkene.net

FURUSET MENIGHET

Kirkegårdsutvidelsen på Furuset
er ferdig og snart i bruk
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FURUSET MENIGHET

AKTIVITETER
FURUSET MENIGHET
Babysang
Babysang for barn opp til 1 år i menighetsstua hver torsdag kl 11.00. 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 søndagsskole for alle barn. Et lite stykke ut
i gudstjenesten går søndagsskolen over
i kapellet og er der til gudstjenesten er
slutt.
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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
oppover.
Ullensaker Soul Children
Øver hver mandag kl 18.30-20.00 i Jessheim arbeidskirke. Kor for barn fra hele
kommunen på 5.-7.trinn.
Ullensaker Soul Teens
Øver hver mandag kl 18.30-21.00 i
Jessheim kirke. Ungdommer fra hele
kommunen fra 8.trinn og oppover.
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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 1821 er det hyggetreff. Annenhver gang på
Folkvang og Nore.
Husk gudstjenestene som stort sett kommer annenhver søndag. Se mer informasjon på www.kirkerull.no.
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FURUSET MENIGHET

HYGGETREFF I FURUSET MENIGHET
Hver måned i skoleåret arrangeres det
hyggetreff for de eldre i menigheten. Arrangementet har etter hvert lange tradisjoner. Samlingene startet allerede i 1974,
så til neste år er det 40-års jubileum.. Det
var menighetsrådet som tok initiativet
og de første lederne var Pål Furuseth og
Odd Elstad. Møtene er vekselvis på Nore
i Nordkisa og på Folkvang i Sørkisa den
3.de torsdagen i måneden.
Sammenkomstene har en lett tone
med mye sang og det er alltid ei lang og
god kaffepause med deilig bevertning. Av
andre faste innslag er et kåseri, musikk
og andakt. For å finansiere driften er det
utlodning på hvert møte. Den som vinner,
må ta med seg gevinst til neste gang.
Vi prøver å finne aktuelle tema til kåseriene. Vi har hatt besøk fra luftambulansen, apotek, brannvesen, feiervesen,
forsikring, hjelpemiddelsentral osv. opp
gjennom årene, men også av folk som
har fortalt om sin livshistorie, historiske

tema etc. Ordførerne har også gjerne vært
innom. Det er stort sett lokale krefter som
nyttes. Av høstens program kan nevnes at
i september kommer Gunnar Horverak og
kåserer om 100-årsjubileet for kvinnelig
stemmerett.
Av sang- og musikkrefter er det mye å
velge i på Romerike. Humørkameratene,
Gitarbrødrene (Tor og Jon), Pensjonistkoret, Otringen er faste innslag gjennom
året.
Andaktsholdere er våre lokale prester,
kateketer, diakoner, men også andre fra
bygda.
I alle år har det vært arrangert en populær dagstur på forsommeren med opptil 80 deltagere. Av steder som er besøkt
de siste par år kan nevnes: I fjor Hedemarken med Domkirkeodden og Kirsten
Flagstad-museet. I år Mårbacka og Rotneros i Sverige. Utlodningene gjennom året
bidrar til at vi kan subsidiere turene godt.
Oppslutningen om våre aktiviteter va-

En hilsen fra den nye diakonen
Hei!
Fra 1. oktober begynner jeg som diakon
i Furuset menighet i 60 prosent. Jeg er utdannet diakon fra Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, med et utvekslingsopphold i Kenya, hvor jeg blant annet
gjorde feltarbeid til masteravhandlingen
min. Jeg har tidligere hatt et vikariat i Sofienberg menighet i Oslo. Fra april 2013
har jeg vært tilsatt i Hovin menighet som
barne- og ungdomsdiakon, og har dermed
begynt å finne meg godt til rette med å
jobbe i Ullensaker, selv om jeg fortsatt
bor i Oslo. Jeg gleder meg veldig til å bli
bedre kjent med folk og fe i Furuset! Vi
sees!

rierer, men på møtene er det normalt fra
30 til 50 frammøtte.
Det ligger mye frivillig arbeide bak arrangementene, spesielt for de som sørger
for bevertningen. De fortjener en ekstra
takk for innsatsen. Ledere i mange år har
vært Bjarne Furuseth, Svein Skolt,Kirsten
Waaler og Gerd Furuseth.
Dette er et tilbud til alle godt voksne.
Møtene har et hyggelig og variert program i en avslappet atmosfære – SÅ
VELKOMMEN SKAL DU VÆRE. Møtene bekjentgjøres i avisene.

Salmekveld i
Furuset kirke
Vi inviterer til salmekveld i Furuset
kirke torsdag 24. oktober 2013 kl.
19.00.
Steinar Tosterud, fungerende sokneprest i Ullensaker menighet, vil
medvirke med både ord og toner.
Vi fortsetter også innsamlingen av
penger til nye salmebøker i kirka.
Det blir mye allsang og en enkel
kaffekopp.
Velkommen!

Med vennlig hilsen
Anna Spilling
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Jenter og gutter på
leir i Romeriksåsene
Ullensaker menighet har et rikholdig tilbud til barn og unge – også i sommerferien. Rett etter skoleslutt i juni fikk gutter
og jenter i 11-12-årsalderen oppleve ekte
friluftsliv og det beste av romeriksnaturen under menighetens sommerleir på
Thomasholmen i Storøyungen.
Både aktiviteter og selve leirområdet var
preget av nærhet til naturen, og selve
skaperverket. Alle måtte klare seg uten
fasiliteter som ellers preges hverdagen
til mange unge i våre dager. Til gjengjeld
fikk de 20 deltakerne verdifulle erfaringer
innen naturkjennskap, nevenyttighet, kanopadling og vennskap.
NYTTIG LIVSERFARING
- Det er viktig at barn og unge får oppleve naturen på nært hold i oppveksten,
og at denne aldersgruppen ikke går glipp
av elementære ferdigheter som for bare
noen tiår siden var mer selvfølgelige, sier
Øystein Karlsen i Karlsen Naturopplevelser, som har vært ansvarlig for opplegge
og gjennomføring av leiren.
Selve leiren var etablert på øya Thomasholmen i Fearnleymarka på vestsiden
av Storøyngen, og grunneier Nils Thomas
Fearnley i Hakadal stilte området vederlagsfritt til disposisjon for de eventyrlystne unge, som benyttet tiden flittig til
bading, kanopadling, lek, konkurranser og
utflukter rundt omkring i praktfull romeriksnatur, sammen med erfarne og høyt
kvalifiserte ledere. En fin start på sommeren i den første ferieuka etter skoleslutt.
For nærmere opplysninger:
Øystein Karlsen, tlf. 90553644
karlsen.naturopplevelser@gmail.com
evt. Ullensaker menighetskontor
Tlf. 63 92 65 20
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UKJENT FARVANN: Jenter og gutter opplevde mange spennende aktiviteter under Ullensaker
menighets sommerleir i Romeriksåsene. Her utforskes ”Professor Drøvels kanal”

STRANDHUGG: Under en av utfluktene, var
det ved lunsjtider på sin plass å gå i land for
å bade og spise ( i rett rekkefølge…)

PLANLEGGING: Her trosser man mygg og
knott og følger nøye med på Øystein Karlsens orientering om neste dags program.

EKTE NATUROPPLEVELSER: Her er leirdeltakerne en tur i land for å strekke bena
under en kanoutflukt sørover i Storøyungen.

PÅ DAGSTUR: Her er deltakerne samlet på
demningen i sørenden av Storøyungen, der
elva Gjermåa har sitt utspring.
Foto: Stine Karlsen, Ullensaker menighet

ULLENSAKER MENIGHET

Etter skoletid i full gang
Klubben Etter skoletid er i full gang etter
sommeren! Også denne høsten har vi fått
med oss mange nye fra 5. trinn og 6. trinn,
og blant andre en gjeng med konfirmanter som ledere. Det ser ut til å bli en aktiv
høst, og vi gleder oss til å bli bedre kjent
med hverandre, og bedre kjent med Jesus!
På etter skoletid har vi leker og spill for
en hver smak, og alltid noe godt å bite i.
Og så får de som vil det, hjelp med leksene. Et variert tilbud, med andre ord!
Kløfta Knøttekor og barnegospel er
også i gang igjen, med mange nye barn,
og noen som har vært med før. Vi har allerede hatt vårt første oppdrag på Kløftadagen, og vi liker kjempegodt å synge
og leke!
Annlaug Knapskog

Aktiviteter i Ullensaker menighet
• Babysang for barn på 2 – 12 måneder
8 tirsdager kl 1100 – 1300 på Kløfta
menighetssenter
• Småbarnstreff hver mandag kl 1100 –
1300 på Kløfta menighetssenter
• Kløfta knøttekor, 3 – 5 år og barnegospel, 5 – 10 år, på Kløfta menighetssenter annenhver mandag (oddetallsuker)
kl 1730 – 1830. Servering av pølser for
hele familien kl 1700.
• Søndagsskole ca. en søndag i måneden i Ullensaker kirke. Se gudstjenesteannonsene i avisen!
• Etter skoletid på Kløfta menighetssenter hver onsdag kl 1215 – 1430 for 5.
og 6. trinn. Leksehjelp, frie aktiviteter,
spill, samlingsstund, mat.
• Ullensaker Soul Children er for alle i
kommunen på 5. – 7. trinn og har øvelse på Kløfta menighetssenter kl 1830
– 2000.

• Ullensaker Soul Teens øver hver mandag kl 1830 – 2100 i Jessheim kirke.
Koret er for ungdommer fra hele kommunen fra 8. trinn og oppover.
• Ullensaker kirkekor i Ullensaker kirke
hver tirsdag kl 1900 – 2100. Velkommen!
• Hyggetreff i Ullensaker kirke den siste
onsdagen i måneden kl 1100 – 1300.
• Åpent hus på Kløfta menighetssenter
de tre første torsdagene i måneden kl
1100 - 1300.
• Andakt på Kløfta boog aktivitetssenter annenhver tirsdag
(oddetallsuker) kl 1430.
• Gudstjeneste i Ullensaker kirke, se
gudstjenesteannonsene i lokalavisene.

I tillegg har vi mange andre tilbud gjennom året. Følg med på www.kirkerull.
no, eller lik Ullensaker menighet på Facebook. Hvis du ønsker forbønn, kan du
ringe, legge (anonym) lapp i postkassa,
sende e-post, eller stikke innom, så tar vi
det med når vi ber sammen på kontoret.
Ta kontakt med menighetskontoret på tlf
63 92 65 20 eller mail ullensaker@ullensaker.kirkene.net for mer informasjon
om tilbudene i menigheten, eller for leie
av Kløfta menighetssenter eller Ullensaker kirke til ulike arrangementer.
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Utvidelse av kirkegården på Ullensaker
Ullensaker kommune har vedtatt prosjekteringsmidler til utvidelse av kirkegården på
Ullensaker, så innen rimelig tid vil det igangsettes planarbeid for større kirkegård og
parkeringsplasser ved Ullensaker kirke. Det er til sammen satt av et areal på nærmere
15 dekar så det vil bli rikelig med plass.

TAKK !

Vi vil takke Harald Weider for
redaktørjobben gjennom flere år.
Vi er nå på jakt etter ny redaktør,
og inntil vedkommende er på
plass vil kirkevergen fylle rollen.
Interesserte kan kontakte kirkevergekontoret på 66 10 81 45
eller 66 10 81 46.

Menighetene i Ullensaker på nett
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.
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I tillegg finner du oversikt over konserter, 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 menighet!

ULLENSAKER MENIGHET

Steinar Tosterud
- vikarprest i Ullensaker
Det å komme inn i en menighet som en
vikar er ikke alltid lett. En skal prøve å
finne tonen både blant ansatte og øvrig
menighet. En skal også prøve å utføre de
oppgaver det forventes av en vikar.
Jeg har imidlertid funnet meg godt til
rette bare etter et par måneder, ikke minst
takket være en utrolig åpen og inkluderende stab.
Det som har gjort mest inntrykk på meg
er det at de ansatte på menighetskontoret kan samles til bønn hver morgen. Jeg
tror det er en stor styrke for menigheten
og for fellesskapet i staben.
Det kan også være en ressurs for menighetens medlemmer på den måten, at
skulle det være en dag som er tung og
vanskelig for noen, så kan man ta en telefon til menighetskontoret og be om at vi
kan huske deg i bønn.
Vit da at kl. 9.00 hver morgen er det
noen som ber.

Ettersom jeg er et noe ubeskrevet blad i
Ullensaker tenkte jeg at jeg kunne skrive
noen ord om hvem jeg er.
Jeg er 65 år, men har fungert som
prest bare siden 1. januar i år. Jeg har
arbeidet innen kirke og organisasjon
det meste av livet og har på den måten
hatt ulike kirkelige oppgaver. Men ettersom jeg ikke hadde et teologisk studium
bak meg, så det ikke ut til at jeg kunne
gå inn i en prestestilling. Imidlertid ble
jeg oppfordret til å søke om fritak fra
utdanningskravet, en ordning man har
innført i kirken. Jeg fikk da godkjennelse
av biskop og evalueringsnemd og måtte
da ta bare et års utdanning på praktisk
teologisk seminar.
Det gjorde jeg ferdig i desember i fjor
og ble ordinert i Aurskog kirke den 16. desember 2012.
Jeg har videre vært vikar i Holter og
Bjørke et halvt år før jeg ble vikar her i
Ullensaker 1. juli.

For øvrig er jeg bosatt i Aurskog, gift
med Solbjørg og har fire barn og etter
hvert 6 barnebarn.
Jeg gleder meg til å fortsette som prest
og ser fram til å være her ei stund framover.
Steinar Tosterud

Trosopplæring for voksne
høsten 2013
Høsten 2013 er vi i gang med en ny runde med Trosopplæring for voksne. Disse
foredragsseriene har etter hvert blitt
svært populære, så sett av torsdag 12.
september og torsdag 14. november.
Tema 12. september: Desmund Tutu og
forsoning i samfunnet v/Jon Magne Lund.
Jon Magne Lund er utdannet teolog ved
Det teologiske Menighetsfakultetet. Han
er kommentar– og debattredaktør i Vårt
Land. Lund har vært mange ganger i SørAfrika, hvor han har vært gjest hos Desmond Tutu.

Tema 14. november: Forsoning mennesker imellom v/Rune Stray. Rune
Stray er institusjonsprest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.
Han er utdannet ved Det teologiske
Menighetsfakultetet. Han har vært menighetsprest og har tilleggsutdannelse i
sjelesorg.
Samlingene finner sted i Menighetssenteret Kløfta på de torsdagene som er
nevnt over, kl 1900 - 2100. De er gratis og
åpne for alle. Hvis du ikke har mulighet
til å få med deg begge samlingene, må du
gjerne stikke innom på en av dem. Hjertelig velkommen!

Jon Magne Lund

Rune Stray
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Hellige jul
Ullensaker kirke

Julekonsert med
vakre juletoner, korsang,
allsang og inderlig
improvisasjon

søndag
15. des
Kl 1800

Arve Henriksen, trompet/vokal
Wollert Krohn-Hansen, tangenter
Ullensaker kirkekor
Ullensaker korforening
Voce
Kløfta knøttekor og barnegospel

Vi trenger
deg!
Menighetene i Ullensaker har et
bredt spekter av oppgaver som
skal løses, og mange av disse er
vanskelige, -nær sagt umulige
uten god hjelp fra frivillige! Har
du tid og lyst til å bidra med noe,
stort eller smått, mye eller lite
tid, er vi svært takknemlige! Helt
konkret ønsker vi å utvide den
fantastiske staben som deler ut
menighetsbladet. Vil du gå en tur
med litt større mening enn bare
frisk luft? Det deles ut 4 ganger
pr. år så kanskje er det du som
sørger for at nabolaget ditt får
hyggelig lesestoff i postkassa
neste gang? Jessheim utvides og
det bygges stort så ombæring
kan være et godt påskudd for å
bli kjent i nærmiljøet ditt?

Billetter: Voksne kr 200, barn kr 100. Sonebilletter.
Forhåndssalg: Menighetskontorene Kløfta og Jessheim og
Backstage Musikk, Jessheim storsenter
Arr: Ullensaker kirkekor
Ullensaker menighet innbyr 15. desember
til julekonserten ”Hellige jul”. Konserten
vil preges av samklang mellom jazzmusikerne Arve Henriksen og Wollert KrohnHansen og flere av bygdas kor. Vakre
juletoner får nye og spennende harmonier som korene vil synge og musikerne
improvisere over. På slutten av konserten
samles kor og musikere i nyskrevne arrangementer. Vi vil blant annet høre en
ny versjon av ”Mitt hjerte alltid vanker”.
Underveis vil det bli flere allsanger. Overskuddet av konserten vil gå til sparing til
nytt og flott lydanlegg i kirken.
Utøverne
Arve Henriksen er en av Norges ledende
improvisasjonsmusikere og har en helt
spesiell fløyteaktig tone i trompeten sin.
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Wollert Krohn-Hansen er kirkemusiker i
Ullensaker kirke og er leder for kirkekoret. Ullensaker korforening er et blandet
kor på omtrent 35 medlemmer. Voce er et
kammerkor tilknyttet Jessheim kirke med
kantor Jorunn Aasen Devold som dirigent.
Kløfta knøttekor og barnegospel er ledet
av Anlaug Knapskog og Gunn-Jorun R.
Sunde
Billetter
Billetter koster 200 for voksne og 100 for
barn. Billetter selges på menighetskontorene på Kløfta og Jessheim og på Backstage musikk på Jessheim storsenter. Billettene selges i to soner, sone 1 og sone 2.
Sone 1 er selve kirkerommet. Disse selges
først. Sone 2 er menighetssalen og kapellet.

Menighetsblad nr. 2/13
Vi beklager den sene utgivelsen
av Menighetsblad nr.2/13.
Dette rammet i særlig grad
Ullensaker menighet med sine
konfirmasjonsgudstjenester.
Årsaken var for sent satt frist for
innlevering av stoff.
Frist for innlevering av stoff til
Menighetsblad 4/13 er
1. november.

FESTIVAL F 20. – 22. september
Her er programmet for festivalen (med forbehold om endringer):
Tidspunkt

Aktivitet

Hvor
Fredag 20. september

Kl 17.00 – 19.00

Aktivitets- og fortellerstund for barn

Menighetsstua Furuset

Silje Kleiven vil ha en spennende og morsom fortellerstund. Etterpå blir det aktivitetsbord og storslått vaffelfest.
Kl 20.00 – 22.00

Konsert med Festivalhusbandet og flere lokale solister

Furuset kirke

Dette blir en konsert med mye variert og god musikk innen ulike sjangere. Husbandet
består av Kjell Haakon Aalvik, Anders Mossberg, Wollert Krohn-Hansen og Geir Grande.
Med som solister har vi bl. a. Margrete Augdal, Jorunn Stokstad, Tora Grande, Marte
Lavik og Katrin á Borg Johannessen. Inngang kr 150,-.
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

Folkvang

Har du en drøm om å synge eller spille i band? Eller kanskje en skuespillerdrøm? Proffe
og engasjerte instruktører veileder. Resultatet av seminaret fremføres under gudstjenesten
søndag. Det blir påmelding til disse seminarene, påmeldingsfrist 10. september.
Kl 13.00 – 17.00

Aktivitetsdag

Folkvang

Morsomme aktiviteter for hele familien med blant annet bruskasseklatring, høyhopping,
speideraktivitet, hoppeslott og mye mer. Det blir også program fra utescenen.
Kl 17.00 – 18.00

Konsert med Tore Thomassen og barnekor

Furuset kirke

Tore Thomassen holder konsert sammen med alle våre lokale barnekor. Festivalhusbandet
bidrar også. Inngang kr 50,-.
Kl 18.00 – 20.00

Studio F – Åpen cafe med aktiviteter for ungdom

Folkvang

Kl 20.00 – 22.00

Konsert med Jens Andreas Kleiven

Furuset kirke

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,-.
Kl 22.00 –

FestivalCamp for ungdom

Folkvang

Her blir det mange spennende aktiviteter og innslag, mye sosialt og overnatting i
telt/hytter. Det blir påmelding til campen, påmeldingsfrist 10. september.

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

Påmelding til Festivalcamp og seminar sendes på epost til: geir@ullensaker.kirkene.net
Hold deg oppdatert på festivalens hjemmeside: www.festivalf.no
Hold av helgen!! Ta med familie og venner, og kom for en super og opplevelsesrik helg!
Vennlig Hilsen
Geir Bjørknes Grande, Festivalsjef 2013
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Kontaktpersoner
Ullensaker menighet

Kløfta menighetssenter
Besøksadresse: Børserudvegen 2, 2040 Kløfta
Kontortid: tirsdag – fredag 09 – 15
Postadresse: Postboks 230, 2041 Kløfta
Tlf 63 92 65 20
E-post: ullensaker@ullensaker.kirkene.net
Hjemmeside: www.kirkerull.no

Menighetspedagog Ragne Øybekk Sander
Tlf. 63 94 40 15 / 98 85 99 46
E-post: ragne.oybekk@ullensaker.kirkene.net

Kirketjener Jessheim kirke Toril Riseng /utleie Jessheim kirke
Tlf. 63 94 40 26 / 93 26 08 64
Epost: toril.riseng@ullensaker.kirkene.net

Sekretær Randi Bogen Westrum
Tlf. 63 94 40 10
E-post: randi.westrum@ullensaker.kirkene.net

Kirketjener Hovin kirke Tore Kind
Tlf. 63 97 13 43 / 95 00 71 41
Menighetsrådsleder Merete Ødegaard Thommesen
Tlf. 99 24 75 75
Epost: merete_ot@hotmail.com

Fra 1. okt: Diakon Anna Spilling
Tlf. 63 94 40 / 91 30 07 40
Epost: anna.spilling@ullensaker.kirkene.net

Ullensaker menighet har egen facebook-side
Ullensaker kirke: Kjerkevegen 25, 2040 Kløfta
Tlf 63 98 05 44

Menighetsrådsleder: Einar Inge Ellingsen

Åpen barnehage:
Daglig leder Annlaug Vegge Knapskog
Tlf. 63 92 65 27/ 90 10 09 49
Epost: annlaug.knapskog@ullensaker.kirkene.net

Hovin menighet

Mogreina menighet

Kirketjener Per-Arne Sedsvold, Tlf. 91 79 46 85

Sokneprest Steinar Tosterud
Tlf 63 92 65 22/952 44 548
E-post: tosterud@ullensaker.kirkene.net

Jessheim kirke
Besøksadresse: Rådhusv. 5. 2066 Jessheim
Kontortid: tirsdag – fredag 09-14
Postadresse: Postboks 254, 2051 Jessheim
Tlf. 63 94 40 20
E-post: hovin@ullensaker.kirkene.net
Hjemmeside: www.kirkerull.no

Kateket Steinar Ørum
Tlf 63 92 65 23/468 11 009
E-post: steinar.orum@ullensaker.kirkene.net
Ungdomsarbeider Gry Fjeldet Westheim
Tlf 63 92 65 24/990 48 916
E-post: marthalilje@hotmail.com

Kontor i Jessheim kirke, tlf. 63 94 40 20
Kontortid: tirsdag – fredag 09-14
Besøksadr.: Rådhusv. 5, 2066 Jessheim
Postadresse: Postboks 254, 2051 Jessheim
Epost: mogreina@ullensaker.kirkene.net
Sokneprest Marit Rødningen Seines
Tlf. 63 94 40 24 / 95 21 08 87
Epost: marit.rodningen.seines@ullensaker.kirkene.net

Hovin kirke: Hovinvn. 8, 2067 Jessheim
Tlf. 63 97 13 43

Menighetspedagog Annlaug Vegge Knapskog
Tlf 63 92 65 27/901 00 949
E-post: annlaug.knapskog@ullensaker.kirkene.net

Kantor Margaux Claire Lamont
Tlf. 63 94 40 25 / 96 83 92 17
Epost: margaux.lamont@ullensaker.kirkene.net

Prost Bjarne Olaf Weider
Tlf. 63 94 40 22 / 95 05 43 75
Epost: prost@ ullensaker.kirkene.net

Diakon Annelis Holmedahl
Tlf 63 92 65 26/975 10 122
E-post: annelis.holmedahl@ullensaker.kirkene.net

Soknediakon Edel Lilleeng Solberg
Tlf. 63 94 40 28 / 91 70 81 46
Epost: edel.lilleeng.solberg@ullensaker.kirkene.net

Sokneprest Helge Skraastad
Tlf. 63 94 40 23 / 48 20 12 23
Epost: helge.skraastad@ullensaker.kirkene.net

Kantor Wollert Krohn-Hansen
Tlf 63 92 65 25/404 75 684
E-post: wollert@ullensaker.kirkene.net

Menighetspedagog Brage Midtsund
Tlf. 63 94 40 32 / 95 13 84 60
Epost: brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net

Prostiprest Svein Skarholm
Tlf. 63 94 40 33 / 92 22 83 39
Epost: svein.skarholm@ullensaker.kirkene.net

Sekretær Marit Sæther
Tlf 63 92 65 20
E-post: marit.saether@ullensaker.kirkene.net

Kantor Jorunn Aasen Devold
Tlf. 63 94 40 27 / 98 02 10 36
Epost: jorunn.aasen.devold@ullensaker.kirkene.net

Kirketjener Marit Kopperud
Tlf 909 59 295
E-post: mar-hild@online.no

Soknediakon Edel Lilleeng Solberg
frem til 31.09.10
Tlf. 63 94 40 28 / 91 70 81 46
Epost: ede.lilleeng.solberg@ullensaker.kirkene.net

Kirketjener Jan Jakobsen
Tlf 957 28 389
Renholder: Tran Trung Hau
Tlf 412 15 874
E-post: trhatran@online.no

Menighetspedagog Brage Midtsund
Tlf. 63 94 40 32 / 95 13 84 60
Epost: brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net

Menighetsrådsleder Ellinor Muri Ihle
Tlf 63 98 13 40/905 22 566
E-post: emihle@online.no

Menighetspedagog Jon Halvor Bergh «permisjon»
Sekretær Berit Vetland
Tlf. 63 94 40 20
Epost: berit.vetland@ullensaker.kirkene.net

Kantor Madelen Jostad
Tlf. 63 94 40 13 / 93 41 20 53
E-post: madelen.jostad@ullensaker.kirkene.net

ELEKTRIKER

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

Kirketjener Leif Kværner
Tlf. 95 23 67 13
Epost: leifkverner@gmail.com

Ass.kirkeverge Dene Støe
Tlf. 66 10 81 46 / 95 73 70 09
Epost: dene@ullensaker.kirkene.net

Menighetspedagog til 1. okt. Anna Spilling
Tlf. 63 94 40 30 / 91 30 07 40
Epost: anna.spilling@ullensaker.kirkene.net

Sokneprest Per Kristian Bandlien
Tlf. 63 94 40 11 / 99 41 81 90
E-post: per.bandlien@ullensaker.kirkene.net

Mogreina kirke, Trondheimsv. Jessheim 1010,
2054 Mogreina

Kirkeverge og administrasjon
Kirkeverge Sverre Lauten
Tlf. 66 10 81 45 / 41 53 38 98
Epost: sverre.lauten@ullensaker.kirkene.net

Menighetspedagog Marte Lavik
Tlf. 63 94 40 29 / 92 62 96 73
Epost: marte.lavik@ullensaker.kirkene.net

Menighetsstua i Furuset
Besøkadresse: Kisaveien, 2056 Algarheim
Kontortid: tirsdag-fredag 09-15
Tlf. 63 94 40 10
E-post: furuset@ullensaker.kirkene.net
Hjemmeside: www.kirkerull.no

Sekretær Berit Vetland, Tlf. 63 94 40 20
Epost: mogreina@ullensaker.kirken.net

Menighetsrådsleder Trine B.Østgaard
Tlf. 91 12 51 20
Epost: trinoest@online.no

Menighetspedagog Geir Grande
Tlf. 63 94 40 31 / 98 22 03 57
Epost: geir.grande@ullensaker.kirkene.net

Furuset menighet

Menighetspedagog Jon Halvor Bergh – permisjon

Kirketjener (ambulerende):
May Kristin Grønvold Bogstad
Tlf. 92 09 1920
Epost: may.bogstad@ullensaker.kirkene.net

Her er det ledig annonseplass
Ønsker dere å annonsere i menighetsbladet.
Ta kontakt med kirkevergen.

Storgata 13 - 2050 Jessheim Tlf 63 93 45 00
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

www.elproffen.no

Østengen Begravelsesbyrå

PIANOSTEMMING

Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta

Trenger pianoet å bli stemt?
Ring pianostemmeren i dag

Ullensaker og Omegn

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.
Stig-A. Østengen
Mob. 90 13 28 18
www.byraainfo.no

e-post: post@ostengen.no
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Reparasjon av alle musikkinstrumenter på eget verksted
Bent Dynesen
Kløvervegen 11, 2052 Jessheim
Telefon Mob. 90031147
E-post: bent@dansken.no

Trondheimsvn. 80
2040 Kløfta
Telefon: 63 98 01 07

Ileveien 5, 2040 Kløfta

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.

MNTF

Tannlege
K. Granli

Kari Jannes
SALONG A/S
KLØFTA
Romerikesenteret
Tlf.: 63 98 13 39

LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17

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

Helhetsterapi/Energibalansering

MOE DAME- OG HERREFRISØR AS
Trondheimsveien 106, 2050 JESSHEIM
Telefon 63 97 03 65

DROP IN –TIMEBESTILLING

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

Vi sørger for
installasjonen!

Kinesiologi - Klassisk massasje
Soneterapi - Aromaterapi
Timebestilling Tlf: 63 97 10 53
Naturterapeut NNH

Industriveien 8
2050 Jessheim
Telefon 63 97 18 42

Sverre Gjelstad
Bråtestubben 19, 2050 Jessheim

JESSHEIM
NATURTERAPI

Jessheim Glasservice
Telefon 63 97 05 01 • Telefax 63 97 02 00 • 2067 Jessheim

post@hovintrevare.no • www.hovintrevare.no
DØRER -VINDUER -GLASS -ETC

Lauritz Fladby as
FRA VÅRE GRUSTAK PÅ JESSHEIM LEVERER VI
PB. 42, 2041 KLØFTA • TLF.: 63 98 36 66
MOBIL: 90 15 95 04

• Vaktmestertjenester
• Snekring
• Vikartjenester
• Felling av trær
• Snørydding
• Graving
• Strøing
• Transport
www.bygdeservice.no

SAND, GRUS, PUKK
SINGEL, PYNTESTEIN, JORD
Tlf. 63 98 06 83

E-post:sissel@ gardermoengrus.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
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Slekters gang
ULLENSAKER MENIGHET

DØPTE:
9. mai
Silje Aurora Ramsberg Bryhn
19. mai
Linnea Mørk Evensen
Sverre Kjenner Velle
2. juni
Ronja Skredderbakken – døpt i Heni kirke
9. juni
Arielle Holtberget
Emilie Flaten
Eva Fossland
Josefine Iversen
Julie Nygård Selvik
Mia Kristina Holen
Selma Teigen Kjærstad
Tuva Johansen Søgaard
23. juni
Alvin Lium Moe
Dina Grønbeck
Elise Furuseth Løe
Nikolai Frogner
Viktoria Waldemarsen
7. juli
Jesper Nervik-Gundersen
14. juli
Varg Viken Lerpold – døpt i Mangen
kapell
20. juli
Theodor Seljenes Dalum – døpt i Lesja
kyrkje
21. juli
Alexandra Dahlstrøm Andersen
4. august
Jonathan Karl Andersson
Pernille Kjærstad Simensen
18. august
Dani Støkkebo
Oliver Nygård-Dahl
25. august
Emily Sofie Randby Godtland
Jacob Rålm
Max William Røhneng Fricker
Sindre Haraldseth – døpt i Nes kirke
Viktor Pettersen Langsrud
VIGDE:
18. mai
Sigrun Kristine Molberg og Martin Løwert
Thomsen
8. juni
Khando Irene Nannestad og Steve Gerry
Andresen
15. juni
Anita Merethe Iversen og Jan Henning
Jahnsen
22. juni
Susanne Irene Pallesen og Anders Nygård
Monica Kathrine Larsen og Atle Eirik
Bjørstad
29. juni
Hege Bergland Jakobsen og Geir Henning
Ebbestad
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10. august
Rannveig Ingstadbjørg og Stig-Ove Alstad
Kristine Flåten Didriksen og Tom André
Krogdahl
17. august
Stine Brun og Tommy Langgaard
23. august
Signe Violetta Anna Amalie Askeland
Andersen og Thomas Lund
24. august
Madeleine Lunde og Morten Svendsen
DØDE:
21. mai
Sigmund Storhaug
7. juni
Emil Herman Johannessen
14. juni
Erling Kristiansen
22. juni
Åshild Olsen
27. juni
Marwel Foss
2. juli
Anders Bjerke
6. juli
Else Helene Sander
Ingeborg Gundersen
7. juli
Olle-Johny Gulbrandsen
18. juli
Rolf Berger Klemetsen
19. juli
Erik Kolstad
29. juli
Haavard Gustav Bjerke
30. juli
Jan Huseby
3. august
Solveig Borghild Ski
5. august
Leif Simon Lauten
Odd Arne Jørgensen
7. august
Reidun Irene Lunder
17. august:
Robert Johansen
Lilly Elfrida Westlie

FURUSET MENIGHET

DØPTE:
19. mai
Synne Ruenes Fjeldbo – døpt i Nannestad
kirke
Signe Ruenes Fjeldbo – døpt i Nannestad
kirke
26. mai
Ada Marie Algarheim
Ea Marie Nilsen
Sander Wanvik Mortensen
Noah-Sebastian Kreppen Dammen

30. juni
Kristin Sæbu
Stine Johannessen Haugen
Lucas Falkenhaug
Odin Ferreira Greni
14. juli
Oscar Søreide Støverud
18. august
Sigurd Freng Eberlin – døpt i Akershus
Slottskirke
25. august
Sander Berge Utkvitne
VIGDE:
8. juni
Maritzelda Marvila Sørlie og Terje Rom
Nielsen
29. juni
Tone Lise Sandvold og Erik Berghøi
10. august
Annette Homb og Lars-Einar Kristiansen
Line Kathrine Bauer Hansen og Henrik
Bauer Hansen
24. august
Beate Hansen og Morten Algarheim
DØDE:
3. mai
Helene Katinka Vestengen
7. mai
Grethe Solveig Bålsrud
22. juni
Amund Fjeld
23. juni
Erling Alfred Johansen
27. juni
Per Jameson
10. juli
Ivar Erling Engen
8. juli
Kari Joelsen
5. august
Guri Aalaug Bjørge
7. august
Synnøve Holm
13. august
Hans Olav Algarheim
23. august
Sidsel Skedsmo

HOVIN MENIGHET

DØPTE:
12.mai
Lotta Kristiane Demroen Nordahl
Filip Alexander Kyrkjeeide
Lisa Mari Axelsson Walstad
Hermine Otilie Omre-Haavig
Erik Sebastian Omre-Haavig
Filip Mahler Frimann, døpt i Bjørke kirke
19.mai
Milla Sophie Kiil-Sæther
Erik Viktor Tvedt-Øresland, døpt i Høvåg
kirke

Slekters gang
20.mai
Sanna Jensine Løken
Ellinor Hynne Nilssen
2.juni
Sean Andrè Santos Korneliussen
Agnes Mathiesen Stenbakk
Thomas Nordmo Walan
9.juni
Othelie Amundsen Haugen
Emil Søby Larsstuen
Rikke Øsmundset Helling
Haakon Aarhus Megrund
Sophie Lykke Hammerstad-Heimdal
23.juni
Johannes Stokstad Weider
Martin Sagvold
Matheo Nathaniel Johansen
Trym Ravneng Berg, døpt i Hurdal kirke
29.juni
Petter Nikolai Heimholt, døpt i Evenes
kirke
30.juni
Jayden-Mathias Skogseth, døpt i Nannestad kirke
7.juli
Martin Berthon Gamst
Tilde Andreassen
India Leona Eilertsen
Mie Tørud Hansen
Einar Myrvold
14.juli
Marie Elise Løkås, døpt i Fauske kirke
28.juli
Leon Skagestad Heim
Elvira Kåstad
Lillian Marie Ruud, døpt i Lørenskog kirke
4.august
Louise Borg, døpt i Grue kirke
11.august
Charlotte Strømseth Rygh
Liam Ottesen Fonsdal
17.august
Walter Alf Bernstrôm-Næs, døpt i Nes
kirke, Gran
18.august
Tobias Langengen Thingelstad
Cornelia Victoria Sandlie Krogfoss
Chanel Victoria Sandlie Krogfoss
Henrik Herseth
Lotta Sandboe-Andersen
Lilly Sandboe-Andersen
Linnea Marie Skjøldt Berger
Ingrid Linnerud
Leonel Alexander Da Silva Fernandes
Vatne
Olivia Karlsen Helgeland, døpt i Vår Frelser kirke, Haugesund
Sophie Yi Graven, døpt i Tylldalen sokn
22.august
Emilie Albrigtsen Lund
Johann Kaewkla Berndtsson

VIGDE:
11.mai
Susann Laache og Thomas Birkelund
25.mai
Monica Korsmo og Jon Anders Lundquist
Randi Sivertsen og Kai Remi Thorstensen
1.juni
Beate Osmundsen og Erik Dahlberg
15.juni
Monica Haavig og Rune Slattum
25.juni
Hilde Merethe Solheim-Hultmann og Lars
Ørjan Løkås
29.juni
Tove-Kristin Dahl og Alexander Albrigtsen
27.juli
Lisa Marie Siem Johnsen og Adam Mark
Swainsbury
17.august
Kristin Nedrebø Steen og Tan Phat Truong
24.august
Monica Borgen og Joakim Flathaug
Ramberg
DØDE:
12.mai
Arnt Christian Andersen
23.mai
Gerd Næss
24.mai
Erna Andersen
30.mai
Tore Mathisen
3.juni
Eva Jacobsen
9.juni
Karin Viole Løf
25.juni
Jorun Vikan Leithe
2.juli
Roar Prytz
5.juli
Sverre Hollund
7.juli
Kjell Johannessen
12.juli
Evy Berit Haugen-Nes
14.juli
Gislaug Høin Skåland
22.juli
Eidun Charlotte Robertsen
29.juli
Anne Kristine Majorsæter
1.august
Else Bodin
3.august
Grethe Lunde Pedersen
6.august
Hilda Løntjern
Hans Peder Trelnes
7.august
Helge Olsen
12.august
Gunnar Åsmund Sand
14.august
Ole John Kogstad

15.august
Ole Anton Enger
Else Ytrestøyl
17.august
Sigrun Ingebjørg Ingebricson
19.august
Bjørg Helene Husby
20.august
Jørdis Gismervik
22.august
Ingrid Kolby

MOGREINA MENIGHET

DØPTE:
19.mai
Tristan Aleksander Mørk Løvstad
Sabrina Scheie Mevold
26.mai
Emily Sørensen Wlasny
Isabella Henriksen-Lederlin
Silje Egeberg Holt
9.juni
Helle Nagel
Mathias Olsen Langaard
7.juli
Lykke Haugland-Listerud
14.juli
Peter Lambino Raastad
4.august
Elvira Rebecka Sørheim Fredrikstad
11.august
Brian Bergstedt, døpt i Henningsvær kirke
Celine Mari Lauritzen Finanger, døpt i
Skedsmo kirke
18.august
Natalie Kragfoss-Nilsen
Mathias Jensen
Marielle Tøftum Hammer
Syver Bjørklund-Engebakken
VIGDE:
1.juni
Torill Iren Karlsen og Magne Løkken
15.juni
Lena Øien Schackt og Jørgen Roland
Næss
29.juni
Heidi Kristin Bakken og Oddbjørn Amundsen
10.august
Ingrid Byng-Hills og David John ByngHills
DØDE:
9.juli
Tom Jensen
2.august
Åge Eivind Berger Pettersen
16.august
Johan Lystad
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Velkommen til kirke
8. september
16. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16-19
Ullensaker kirke kl 1100
– presentasjonsgudstjeneste
Hovin kirke kl 1100 og 1300
– konfirmasjon
Mogreina kirke kl 1100 og 1300
– konfirmasjon
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1100

13. oktober
21. søndag i treenighetstiden
Luk 12,13-21
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke (evt. Sessvollmoen
kapell) kl 1100
20. oktober
22. søndag i treenighetstiden
Luk 10,25-37
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1100
– høsttakkefest

15. september
17. søndag i treenighetstiden
Mark 5,35-43
Ullensaker kirke kl 1100
– høsttakkefest
Jessheim kirke kl 1100
– misjonsgudstjeneste
Furuset kirke kl 1100
- presentasjonsgudstjeneste

24. november
Domssøndag
Joh 9,39-41
Ullensaker kirke kl 1900
– Tomasmesse
Jessheim kirke kl 1100
1. desember
1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1100

27. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

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

3. november
Allehelgensdag
Luk 6,20-23
Ullensaker kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1900

29. september
19. søndag i treenighetstiden
Luk 9,57-62
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100

10. november
25. søndag i treenighetstiden
Joh 5,1-15
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

6. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-11
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

17. november
26. søndag i treenighetstiden
Luk 13,10-17
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1100

www.kirkerull.no
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