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Frykt ikke!

Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjer-
de av oss vil oppleve en eller flere perio-
der med angst i løpet av livet. Mange flere 
kan kjenne på uro og redsel. Til tider har 
kirken bidratt til å forsterke både angst 
og frykt ved å fortelle folk hvor døm-
mende og straffende Gud er. Og hvem av 
de som er ærlig mot seg selv og andre 
vil ikke bli urolig hvis vi må stå til ansvar 
for alle våre tanker, følelser og handlinger 
hos den makten som rår over liv og død?  
I juleevangeliet er det gjeterne som blir 
fanget av denne redselen når store hen-
delser fra himmelen kom til dem julenatt.

I dag er det nok færre som er redde 
for Gud. Allikevel er mange preget av 
redsel og angst. I vårt samfunn er det 
frykten for ikke å strekke til, redselen for 
hva folk tenker og sier om en, uroen for 
fremtidens arbeidsmuligheter, angsten 
for hvordan det skal gå med barn og bar-
nebarn, usikkerheten om en klarer å mes-
tre uforutsette hendelser som treffer oss, 
og utrygghet for reaksjonen fra dem som 
trenger ens omsorg. Når alt dette og mer 
til legges oppå hverandre, blir byrden vi 
forutsettes å bære tyngre og tyngre, da 
kan frykten og angsten ta herredømme 
over livene våre.

Norge er det land i verden som er i 
stand til å gi befolkningen det beste 
tilbudet av helse, utdanning, omsorg, 
arbeidshjelp og mye mer.  Vi skal være 
takknemlig og stolte over at vi lever i et 
samfunn der fellesskapet gir oss en slik 
grunnleggende trygghet. Samtidig viser 
vår opplevelse av angst og frykt at dette 
ikke er tilstrekkelig.

I Betlehem er det bygd en kirke over 
grotten som den hellige familie etter 
tradisjonen gjemte seg i da de begynte 
flukten til Egypt fra folkemordet på alle 
Betlehems guttebarn. Grotten er hvit for-
di en dråpe melk fra Maria falt på bakken 
da hun diet Jesus. En av de eldste bildene 
i kirken er hentet fra denne tradisjonen 
og viser Jesus som ligger ved Marias blot-

tede bryst for å få næring og nærhet. 
Det finnes knapt noen mer sårbar situ-

asjon enn den nyfødtes absolutte avhen-
gighet av morens velvilje. Bildet av Maria 
og Jesus kommer til oss med fortellingen 
om denne sårbarheten, men også med 
den tryggheten barnet har til moren sin. 
I dette bildet av menneskets mest grunn-
leggende sårbarhet og trygghet vises ju-
lens innerste hemmelighet for oss. Gud 
kommer til oss – en skremmende tanke 
for mange – i et sårbart barn som må fin-
ne sin trygghet ved morens bryst. Så utro-
lig stor kjærlighet har Gud til hver eneste 
en av oss at Gud valgte selv å erfare hva 
et menneskeliv består i. Julens budskap 
er at Gud ble menneske i Jesus og levde 
vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på 
samme måte som oss. 

Budskapet til gjeterne var derfor ikke 
at de burde skjelve i buksene og være 
redde. Engelens budskap til dem var tvert 
om at de ikke skulle være redde. Frykt 
ikke var engelens ord til gjeterne! Med 
frimodighet ble de oppfordret til å opp-
søke Gud i krybben. Mindre skremmende 
enn et barn ved mors bryst kan ikke Gud 
være. Gud var tilstede i deres hverdag, i 
dyrenes stall. Midt i sin angst og redsel og 
usikkerhet kunne de stole på at Gud selv 
ville ledsage dem og aldri slippe dem. 

Også til oss er julens budskap at vi ikke 
behøver å ha frykt. Vårt verd som men-
neske er ikke avhengig av hva vi presterer 
eller hvordan andre mennesker oppfatter 
oss. Vi faller aldri igjennom hos Gud. Som 
Jesus barnet utleverte seg til Maria, kan 
vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil 
holde oss fast i alle de kriser og krevende 
tider vi måtte komme til å oppleve slik en 
god mor verger sitt diende barn.

Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor 
glede. Da er det virkelig grunn for oss til 
å feire!

Velsignet julehøytid!

Julebetraktning julen 2013
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Edel Lilleeng Solberg sluttet som sokne-
diakon i Hovin og Mogreina 1. oktober et-
ter seks år i denne tjenesten. Nå er hun i 
full gang i Oppsal menighet i Oslo.

Edel bidro til å gi menighetene en bred 
kontaktflate gjennom sine kontaktska-
pende evner og vinnende vesen. Hun var 
kreativ og dyktig til å profilere, og presen-
tere, menighetenes tilbud gjennom lokal-
presse og andre kanaler.

Med sitt inkluderende vesen er hun er 
person som vi setter svært stor pris på –
og vi vil savne henne.

Vi har imidlertid forståelse for at en 
betydelig kortere arbeidsvei kombinert 
med fristende oppgaver i Oppsal menig-
het gjorde at hun valgte som hun gjorde.

Vi ønsker Edel lykke til!

Takk Edel!

Natt til 1. desember skjer det noe spen-
nende i kirkene i Ullensaker kommune. 
Vi arrangerer Lys Våken for 6. klassinger 
i Furuset, Hovin og Ullensaker kirker. 6. 
klassinger fra Mogreina blir med i Hovin 
kirke.  Lys Våken handler om å være lys 
våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal 
være lys våkne for hverandre, for Gud og 
for oss selv. 

Vi ønsker at alle 6.klassingene skal få 
være med å feire kirkens nyttår, natt til 1. 
søndag i advent. Arrangementet foregår i 
hele Norge og er en del av trosopplærin-
gen i Den norske kirke. Deltakerne møter 
opp i kirken klokken 16.00 og får være 
med på mange aktiviteter utover kvelden. 
Blant annet klatrer vi opp i kirketårnet, 
prøver orgelet, spiser mat sammen, syn-
ger sanger, leker, har skattejakt og mye 
annet. Aller viktigst: deltakerne sover 
over i kirken! 

I fjor var det til sammen over 100 barn 
som overnattet i våre kirker, vi håper 
like mange blir med i år! Hver menighet 
sender invitasjon i posten til alle døpt  

Lys Våken i alle  
menighetene i Ullensaker!

6. klassinger. Får du ikke brevet i posten 
kan du kontakte den enkelte menighet. 
Det er ikke et krav om medlemskap i Den 
norske kirke, så alle kan bli med.  Mer kon-
taktinformasjon finner du på den enkelte 
menighets sider i dette menighetsbladet 
eller på www.kirkerull.no.

Fredag 13. desember, kl 19-23 
inviteres det til ungdomsjulebord 

på Folkvang på Algarheim. 

Julebordet er et samarbeid mel-
lom Studio F, Loftet på Kløfta, og 

ungdomsarbeidet i Jessheim kirke. 
Mer informasjon om opplegg og 

pris kommer på kirkerull.no,  
men vi kan love god mat og god 

stemning.

Påmelding innen 9. desember til 
anna@ullensaker.kirkene.net

Arrangementet er rusfritt. 

Ungdommenes 
julebord

Selv om de har øvelser i Jessheim 
kirke, er begge korene for barn og 
ungdom i hele Ullensaker. For å 

synliggjøre dette arrangerer vi i år 
julekonserten på Kløfta menig-

hetshus. 

Tid: Torsdag 28. november kl. 
19.00.

Velkommen til konsert!
Kollekt til Ullensaker Soul Teens 

og Soul Children

Julekonsert med  
Ullensaker Soul 
Teens og Soul 

Children
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Førjulstida er som skapt for gode konsert-
opplevelser! Sett av en dag eller to i den-
ne ellers travle tida til å få med deg en 
god musikkopplevelse i Ullensaker kirke.

Lørdag 30. november kl 2300
Kløfta sangerlag inviterer til sin tradisjo-
nelle midnattskonsert. Sangerlaget pleier 
å trekke fullsatt kirke, og konserten gir 
publikum en rolig og harmonisk inngang 
til advent. Billetter (kr 200,-) fås kjøpt på 
Lille Cafe på Romerikssenteret eller ved 
inngangen.

Søndag 1. desember kl 1930
Konsert med Arkadiakoret - et kor som 
spesialiserer seg på gresk musikk. En del 
av årets julekonsert er viet bysantinsk 
musikk - den greskortodokse kirkens kor-
sang. Også internasjonal julemusikk pre-
senteres i konserten, og selvfølgelig de 
mest tradisjonelle julesangene. Billetter 
(kr 150,-/100,-) ved inngangen. Barn under 
15 år gratis.

Torsdag 5. desember kl 2130
«Julenatt» - konsert med Cecilia Ven-
nersten, Gaute Ormåsen og Christian 
Ingebrigtsen. Taran AS i samarbeid med 
Strømmestiftelsen presenterer et spen-
nende trekløver som for første gang står 
sammen på en scene for å gi publikum en 

Velkommen til konsert  
i Ullensaker kirke!

varm og stemningsfull høytidsopplevelse. 
Billetter (kr 340,-) på billettservice.no el-
ler ved inngangen.

Søndag 8. desember kl 1800
«Årets julekonsert» - med Rein Alexander, 
Christine Guldbrandsen og Mads Belden. 
Disse tre fantastiske sangerne strekker 
over et enormt register og kan dermed 
gi publikum storslåtte soloprestasjoner, 
samt harmonier som rører ved de fleste. 
Billetter (kr 350,-) på billettservice.no el-
ler ved inngangen.

Søndag 15. desember kl 1800
«Hellige jul» - Julekonsert med vakre 
juletoner, korsang, allsang og inderlig im-
provisasjon. Medvirkende: Arve Henriksen 
– trompet/vokal, Wollert Krohn-Hansen – 
tangenter, Ullensaker kirkekor, Ullensaker 
korforening, Voce og Kløfta knøttekor og 
barnegospel. Billetter (kr 200,- for voksne, 
kr 100,- for barn) selges på menighets-
kontorene på Kløfta og Jessheim og på 
Backstage Musikk, Jessheim storsenter. 
Billettsalg også ved inngangen. Arrangør: 
Ullensaker kirkekor.

Lørdag 21. desember kl 2100
«Hjem til jul» - konsert med Camilla Net-
tum Band i samarbeid med Ullensaker 
Røde Kors. Julestemning med tradisjonel-

le julesanger – og noe nytt. Overskuddet 
går til «ferie for alle» og øremerkes bar-
nefamilier på Romerike. Røde Kors selger 
kaffe og kaker i pausen. Billetter (kr 200,-) 
ved inngangen.
 
Lysmesser
Legg også gjerne innom en stemningsfull 
lysmesse i Ullensaker kirke. Det er lys-
messe tirsdag 10. desember og onsdag 
18. desember, begge dager kl 1800.

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 sal-
mer, jazz, pop, rock, country m.m.), en intim 
setting, samt en god og uformell stem-
ning. Cafekonsertene skal musikalsk sett 
ta vare på salmeskatten, samtidig som den 
skal kunne presentere nyere og moderne 

Cafekonsert i Jessheim Kirke 13. desember
musikk innen ulike sjangere. Dette er en 
musikkkafe i et godt, trygt og rusfritt miljø. 
Og er et tilbud for musikkinteresserte i 
alle aldre. 

13. desember kl 20.00 har vi gleden av å 
kunne invitere til cafékonsert med Tarata-
ta, som spiller låter av sine favorittartister 
med veldreide arrangementer innen  uli-
ke sjangere som pop, soul, jazz, rock.   
Taratata`s faste kjerne er: Tora Grande og 
Lotte Aalvik på vokal, Kjell Haakon Aalvik 
på trommer, Petter Barg på bass og Geir 

Grande på gitar. 
Som ved tidligere 
konserter har de 
også denne kvel-
den med seg flere 
flotte gjestesolis-
ter og musikere.

Inngang kr 100,- (kr 50,- for student/skole/
honnør) Det blir åpen café med salg av 
kaffe, brus og snacks.

  Velkommen!
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20. – 22. september gikk Festival F av stabe-
len. Dette ble en helg med masse folk, fint 
vær og mange fine arrangementer for folk i 
alle aldre. 

Festivalen starter med aktivitets- og fortel-
lerstund for barn fredag ettermiddag. Her fikk 
barna høre Silje Kleiven fortelle, barna fikk 
lage ulike ting ved aktivitetsbordene og alle 
fikk vafler i stort monn. Senere på kvelden in-
viterte Festivalhusbandet og flere lokale so-
lister til konsert i Furuset kirke. Husbandet for 
helgen besto av Kjell Håkon Aalvik på trom-
mer, Anders Mossberg på bass, Wollert Krohn 
Hansen på keyboard og Geir Grande på gitar.  

På lørdag fortsatte festivalen med storslått 
familiedag på Folkvang med masse kule ak-
tiviteter, appell av Ordføreren og minikonsert 
med Ullensaker Soul Children. Speiderne 
gjennomførte da også «Hardhausen», en hin-
derløype for de tøffeste! 

Senere på ettermiddagen fikk vi oppleve 
en livlig konsert med Tore Thomassen og 
alle barnegospelkorene i kommunen foran 
en fullsatt kirke.  Lørdag kveld fikk vi også et 
gjensyn med en av fjorårets artister Jens An-
dreas Kleiven, han hadde med seg sitt eget 
band og holdt konsert sammen med vårt eget 
ungdomskor Ullensaker Soul Teens. Etter kon-
serten var det campkveld for ungdommer på 
Folkvang, her ble det lite søvn og mye moro.

Festivalen ble avsluttet med festgudstje-
neste i Furuset kirke søndag, hvor vi blant an-
net fikk høre ungdommer fra festivalens eget 
bandseminar spille og synge.

Festival F 2014 går av stabelen  
19. – 21. september. Hold av denne  
helgen allerede nå!!

ÅRETS FESTIVAL F

Aktivitetsdag på Folkvang. Jens Andreas Kleiven

Speideraktivitet Hardhausen.

HOVIN MENIGHET

Hei du som går i 6. klasse!
Vil du være med på noe som mor og far 
ikke tør? Snart begynner adventstiden. 
Natt til første søndag i advent inviterer vi 
dere som går i 6. klasse til å være med og 
overnatte i kirken! Alle 6. klassinger som 
bor i Hovin og Mogreina menigheter invi-
teres til overnatting i Hovin kirke. 

Vi kaller det Lys Våken fordi det handler 
om å være lys våkne for hverandre og 
for Gud. Men selv om vi kaller det Lys 
Våken så betyr ikke det at vi skal være 
våkne hele natta. Vi skal nemlig sove 
inne i kirken fra lørdag til søndag! Hvis 
du er døpt vil du snart få et brev i pos-
ten med egen invitasjon. Hvis du ikke 

er døpt så er du selvfølgelig velkom-
men likevel! Vi har bare ikke adressen 
din. Ta kontakt med Brage Midtsund:  
brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net
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HOVIN MENIGHET

Ønsker du å konfir-
mere deg i Hovin eller 
Mogreina menighet i 
2014?

Her er litt informasjon.
Vi i Hovin og Mogreina menigheter har 
felles konfirmasjonstid fra januar til sep-
tember. Noen viktige datoer/tidspunkter:

•	 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	i	juni.	
•	 Konfirmasjonsgudstjenester	 

6./7. september og 14. september.

Underveis i konfirmasjonstiden blir det 
undervisning, fasteaksjon og man kan 
velge mellom aktivitetene Konfmusikal, 
KRIK-trening, Gudstjenestemedhjelper  
og ungdomsklubben Studio F. 

I tillegg drar vi  til Lillehammer på lei-
ren HEKTA  7. – 9. februar, og på KRIK sin 
leir  konfACTION i BØ, Telemark 20. – 24. 
juni. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere 
lurer på noe. Kontaktperson Geir Gran-
de:  geir@ullensaker.kirkene.net  eller tlf 
98220357.

Bli med i vår Facebookgruppe ”Kon-
firmant Hovin/Mogreina 2014”. Søk opp 
gruppen og trykk på ”legg meg til som 
medlem”. Her vil det komme informasjon 
fortløpende.

Barneklubben på Hovin skole er et tilbud 
til elevene i 2.-4. klasse og foregår i SFO-
tiden 4-5 tirsdager i semesteret.  Klubben 
holder til i skolens egne lokaler. Barne-
klubben drives av fantastiske frivillige og 
er støttet av Acta/Normisjon.

Hovin barneklubb består nå av ca 40 barn. 
En samling inneholder blant annet sang 
og andakt, samt bollespising og saftdrik-
king. I tillegg får barna hver gang velge 
om de vil være med på aktiviteter i gym-
salen eller hobbyaktiviteter der de kan 
lage noe de kan ta med seg hjem.

Vi ønsker barn fra Hovin skole velkom-
men til barneklubben!

For spørsmål eller påmelding, kontakt 
Dagny Laache, Tlf: 922 49 335
Epost: ohlaache@online.no

I januar starter vi nye babysangkurs i 
Jessheim kirke. 

Babysang er for barn i alderen 0-12 må-
neder sammen med forelder /foresatt. 
Kurset går over 8 ganger og koster kr. 
200,-. Dette inkluderer enkel lunsj etter at 
sangstunden er ferdig. Vi har begrenset 
antall plasser, så det er bare å melde seg 
på allerede nå!

For påmelding eller spørsmål,  
kontakt menighetspedagog Marte Lavik 
epost: marte.lavik@ullensaker.kirkene.net
telefon: 63 94 40 29 / 926 29 673

Barneklubb på 
Hovin skole

Velkommen til 
sangstund for  
babyer og foreldre!

Fo
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Onsdag 20. november kl. 17.00-19.00 i 
Jessheim kirke

Vi lager fine ting, synger julesanger, 
hører julefortellingen 
og spiser grøt og pepperkaker. 
Ta med barn/barnebarn og begynn ad-
ventstiden sammen med oss!

Pris: 50 kr. pr. person
Familiepris: 150 kr. totalt

Barnas juleverksted

Påmelding senest mandag 18. november 
til tlf.: 92 62 96 73 
(Marte Lavik, menighetspedagog)
Håper vi ses!
Arr.: Barneutvalget i  
Hovin menighet
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HOVIN MENIGHET

Julekonsert!
Kirkekoret Voce vi er en herlig gjeng

Vi synger mange sanger,  
og øver nå på spreng.

For midt i julens førjulsmas
med innkjøp, stress og kjas.
Da synger vi med ro og fred.
Vi håper du vil være med?

Så møt opp kjære folk der hjemme,
og la oss julegleden fremme.
Vi er et kor med mye varme.

Får håpe du vil la deg sjarme.

Velkommen til julekonsert  
i Jessheim kirke

Tirsdag 10. desember kl 19:30

Den norske kirke har fått ny salmebok
For at også vi i Hovin menighet skal 
kunne synge fra den,trenger vi din 

hjelp!                        

Gi en eller flere salmebøker til 
kirkene våre og vær med på å styrke 

salmesangen i vår menighet.

Det kan du gjøre ved å sette inn pen-
ger på Hovin menighets konto

1606.20.82449
En salmebok koster kr. 299,00.

Husk å merke innbetalingen NY 
salmebok.

Hjelp oss å skaffe 
salmebøker 

Gullkonfirmantene 2013

Julebord 
med Åpent Hus og Hyggetreff

Åpent hus inviterer også i år  
til julebord. Det er slått sammen 
med hyggetreffet, og finner sted 

i Jessheim kirke  
fredag 6. desember, kl 12-14. 

Det blir god mat, sang, musikk 
og andakt. Velkommen!

Påmelding til menighetskontoret, 
tlf. 63 94 40 20 eller til Anna 

Spilling på Åpent hus 

Knøttegospel er et tilbud for hele fami-
lien. Vi møtes til sangstund onsdager 
kl.16.30 i Jessheim kirke. Her synger vi 
barnesanger og regler, hører en bibelfor-
telling og har det hyggelig sammen. Det 
er også mulighet for å kjøpe middag etter 
sangstunden. For spørsmål eller påmel-
ding til middag, kontakt Marte Lavik. 
marte.lavik@ullensaker.kirkene.net  
tlf: 63 94 40 29 / 92 62 96 73

Knøttegospel i 
Jessheim kirke

Hovin menighet har 
mottatt en anonym gave 
til lysglobe, og nå er den 
på plass til stor glede for 
menigheten!
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MOGREINA MENIGHETMOGREINA MENIGHET

PROGRAM:
Åpning Kl. 15.00

Salg av pølser, brus, kaffe, kaker og lodd
Vi har mange flotte premier. Ta med kontanter!

Juleverksted for barna kl. 15.00-16.30

Tenning av adventslys og presten har ordet kl. 16.00

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

Vi roper på Nissen...

Loddtrekning ca. kl. 17.00

7. trinn selger julebakst
fra NORDKAK til inntekt til klassetur

Hilsen FAU og Mogreina Menighetsråd.

Juleverksted
Barn og foreldre  
er velkommen  

til juleverksted på  
Mogreina  

menighetshus  
torsdag 12. des  

kl 17.00. 

Vi lager julepynt,  
får servert litt mat  

og avslutter med en  
førjulsstund i kirken. 

Velkommen!

Hei du som går i 6. klasse!
Vil du være med på noe som mor og far 
ikke tør? Snart begynner adventstiden. 
Natt til første søndag i advent inviterer vi 
dere som går i 6. klasse til å være med og 
overnatte i kirken! Alle 6. klassinger som 
bor i Hovin og Mogreina menigheter invi-
teres til overnatting i Hovin kirke. 

Vi kaller det Lys Våken fordi det handler 
om å være lys våkne for hverandre og for 
Gud. Men selv om vi kaller det Lys Våken 

Ta kontakt med Brage Midtsund:  
brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net

så betyr ikke det at vi skal være våkne 
hele natta. Vi skal nemlig sove inne i kir-
ken fra lørdag til søndag! Hvis du er døpt 
vil du snart få et brev i posten med egen 
invitasjon. Hvis du ikke 
er døpt så er du 
selvfølgelig vel-
kommen likevel! 
Vi har bare ikke 
adressen din

           Vi ønsker alle små og store velkommen til

Julegrantenning og basar
ved Mogreina skole søndag 1. desember kl. 15.00.
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Høsttakkefest

50-årskonfirmantjubileum i Mogreina kirke

Astrid Fløgstad og Ingrid Elstad har i 
mange år pyntet Mogreina kirke til høst-
takkefest. De har brukt det de har i hagen 
og laget de vakreste oppsatser i kurver 
og trau av blomster, frukt og grønnsaker. 
Alterringen, koret og inngangsdøra blir 
pyntet. 

Dette gir oss en estetisk opplevelse og 
minner oss på alt det gode og vakre Gud 
gir oss til nytte og pryd. Tanken på det 
lille frøet som blir til blomster og moden 
frukt, får oss til å huske på underet som 
skjer i løpet av sommeren. 

Det har vært tradisjon i Mogreina kir-
ke at høsttakkefesten kombineres med 
gudstjenesten for 50 års konfirmantene. 
På denne måten er det ekstra mange som 
får glede av dekorasjonene. Mogreina 
menighet vil gjerne takke de to blide da-
mene for dette.

Den 6. oktober 1963 ble 15 ungdommer 
konfirmert i Mogreina kirke. Mogreina 
menighet, ved menighetsrådet, ønsket å 
markere jubileet for disse gullkonfirman-
tene.  Den 29. september var de spesielt 
inviterte til gudstjenesten i Mogreina.

Etter gudstjenesten var det en sam-
ling for jubilantene med følge på menig-
hetshuset. Det ble  rikelig anledning til å 
«mimre» om konfirmasjonstida og årene 
som har gått siden den gangen.

Her er jubilantene fotografert under 
gudstjenesten: Fra venstre: Tordis Syn-
nøve Stensby (Solbakken), Nina Dønnum 
Bjørnstad, Helen Melby Espelund, Kjell 
Annar Østli, Magne Jensen, Beate Jane E: 
Berger (Pettersen).



Nå kommer det nye salmebøker. Furuset 
kirke ønsker også å ta i bruk de nye sal-
mebøkene. For å komme i gang med å få 
tak i salmebøker lanseres ideen om å gi 
penger til nye  salmebøker som julegaver. 

Gi en salmebok til jul. Din gave vil bli 
brukt i Furuset kirke. Du kan hente gave-
kort i Furuset kirke eller på kirkekontoret.  

Gi så kortet til den du vil gi en gave.  
Kortet forklarer hva gaven  er og hvor sal-
meboka vil bli brukt. 

Gi penger til  en salmebok på konto-
nummer 0531.44.50037 og merk gaven 
«Ny salmebok i Furuset kirke». En salme-

Årets julegave?

bok av typen vi skal ha i Furuset kirke 
koster kr 300.

Takk for gaven.
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Babysang 
Babysang for barn opp til 1 år i menig-
hetsstua 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 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 
oppover.

AKTIVITETER  
FURUSET MENIGHET

Ullensaker Soul Children 
Øver hver mandag kl 18.30-20.00 i Jess-
heim 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.

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 hverda-
gen. I menighetsstua den andre manda-
gen i måneden kl 18-20.

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

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

Onsdag 22. januar kl. 19.00 inviterer vi til 
sangkveld i Furuset menighetsstue.

Dette blir en kveld med mye allsang – 
både gamle og nye salmer og sanger.

Kisakoret, Per-Kristian Bandlien og Ma-
delen Jostad bidrar.

Vi fortsetter innsamlingen av penger til 
innkjøp av nye salmebøker i kirka.

Velkommen!

Tradisjonen tro synger vi julen inn i Fu-
ruset kirke fredag 20. desember kl. 19.00. 

Kisakoret m/flere vil bidra med vak-
ker sang og musikk, og det blir også god 
anledning til å synge med på våre aller 
kjæreste julesanger. 

Andakt ved Per-Kristian Bandlien. 
Kollekt ved utgangen.

Hjertelig velkommen!

Sangkveld i Furuset 
menighetsstue

Vi synger julen inn i 
Furuset kirke

I Furuset kirke er du velkommen til guds-
tjeneste på julaften. Barnekor og Søn-
dagsskole deltar på gudstjenesten kl 14. 
Ullensaker skolekorps spiller på gudstje-
nesten kl 16. 

Kisa KFUK/KFU- speiderne og Furuset 
menighet arrangerer juletrefest på Fol-
kvang onsdag 8. januar kl 17.30. Det blir 
juletregang og sang, kaker, underhold-
ning, utlodning og andakt. Muligens stik-
ker nissen innom også. Velkommen til 
store og små.

Juletrefest

Julaften



I år igjen inviteres  6.klasse til  å over-
natte  i Furuset kirke. Vi samles til « Lys 
våken» 30. november kl 14.00 i kirken.  
Det avsluttes etter gudstjenesten  søndag 
1 des. Det har blitt sendt ut invitasjon til 
alle medlemmer. Dersom det er noen 6. 

klassinger som ikke har fått invitasjon  
men somlikevel ønsker å være med, ta 
kontakt: ragne.oybekk@ullensaker.kirkene.
net, tlf: 988 59 946/63 94 40 10. Se også  
www.kirkerull.no,  

Alle 6. klassinger er hjertelig velkom-
men!

Lys våken i Furuset kirke
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Vikar i  
Furuset staben
Jorunn Stalleland Stokstad vil ar-
beide som menighetspedagog i 
Furuset menighet fram til som-
meren 2014. Hun vil arbeide i 50% 
stilling og l i hovedsak være enga-
sjert i barnearbeid. Vi ønsker henne 
velkommen!

Julemesse
på Folkvang.

Lørdag 30.november.  
kl. 10-14.

Gullkonfirmanter 2013



12  •  Menighetsbladet nr. 4-2013 • 49. årgang

Konfirmasjonssøndagen i 1963 var en 
høytidsstemt dag for de 51 ungdommene 
som sto til konformasjon i Ullensaker 
kirke. 

Høytidsstemt ble det også sist søndag, 
da om lag halvparten av disse igjen had-
de trukket i finstasen og møttes til guds-
tjeneste i kirken. 

ULLENSAKER MENIGHET

50-års konfirmanter  
i Ullensaker menighet

Denne feststemte gjengen var for femti år siden jenter og gutter som sto til konfirmasjon i 
Ullensaker menighet. Sist søndag var de spesielt invitert til gudstjeneste i Ullensaker kirke 
med påfølgende samlingsstund og bevertning i menighetsenteret på Kløfta.

Jubilantene er: 
1. rekke fra venstre: Britt Lorentzen, Ingrid Tørmoen(f.Sandem), Anne-Lise Vegel(f.Sundby),Tove 
Lodding, Rigmor Kulsrud(f.Andersen),Solveig Nodland(f.Wethal), Anne Kaspara Johannessen(f.
Kaspersen og,Margit Ottersen. 2. rekke fra venstre: Inger Laake, Anne Bjørningstad(f.Fjeld-
stad), Wenche Norgaard(f.Norbeck),Marit Lunder, Inger Fladby Thinn(f.Fladby) og Tove Tra-
num. 3. rekke fra venstre: Tron Lystad, Jan Voldvik, Svein Borgen, Kjell Asbjørn Nafstad, Odd 
Wethal, Ingar Frydenlund, Svein Erik Tosterud og fungerende sokneprest Steinar Tosterud.
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Gudstjenesten, som var ved fungerende 
sokneprest Steinar Tosterud, utgjorde en 
stemningsfull markering av begivenhe-
ten.

Etter gudstjenesten var det jubileums-
fest med bevertning for hedersgjester og 
ledsagere i Menighetsenteret på Kløfta.

Velkommen til juletrefest for små og 
store på Kløfta menighetssenter lørdag 4. 
januar kl 1500 – 1700!

Loddsalg, bevertning, gang rundt jule-
treet.

Arr: Ullensaker menighet

Ullensaker menighet arrangerer jule-
messe på Kløfta menighetssenter  
lørdag 30. november kl 1100 - 1500. 

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

Velkommen til en hyggelig handel!

Natt til 1. søndag i advent, altså lørdag 30. 
november til søndag 1. desember invite-
rer vi alle elever på 6. trinn til å være med 
å sove over i Ullensaker kirke. Vi samles 
lørdag kl. 15.00. Da skal vi leke, bli kjent 
med hverandre, lage gudstjeneste, utfor-
ske kirka, gå tur, spise god mat og sist, 
men ikke minst, sove over i kirka. 

På søndag spiser vi frokost sammen, før 
vi øver oss til gudstjenesten. Når denne 
begynner, skal vi være med og vise hva vi 
har forberedt oss på. Snakk med de voks-
ne i huset og be dem  melde deg på innen 
20. november til annlaug.knapskog@ 
ullensaker.kirkene.net Deltakeravgiften 
er kr 100,-.

Juletrefest

Julemesse

Lys Våken i  
Ullensaker  
menighet
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Konfirmantene er nå aktivt med i gudstjenestene i Ullensaker 
kirke. Dette bildet er fra Bots- og bønnedag, 27. oktober. Her ser 
vi Steinar Tosterud sammen med fem av årets konfirmanter under 
evangelieprosesjonen. 

Konfirmantene bidrar på en strålende måte til å gjøre gudstje-
nestene til en vakker opplevelse.

Fredag 25. oktober startet Loftet opp igjen. Vi ønsker alle ung-
dommer fra 14 år og oppover velkommen til å bli med på Loftet 
ungdomsklubb på Menighetssenteret på Kløfta fredager fra kl 
2000 til kl 0000. 

Loftet er en kristen ungdomsklubb med lavterskeltilbud. Vi øn-
sker å være der for DEG når DU har mest fritid. Trenger du noen å 
le, gråte, prate, fnise, eller bare være sammen med er Loftet stedet 
for deg. Ellers kan vi friste deg med bordtennis, biljard, klatrevegg 
(bør prøves!), kiosk, eget datarom m/internett og storskjerm hvor 
det innimellom blir vist film og spilt playstation. 

Vi fyller deg gjerne med litt åndelig hver eneste lørdag, og 
innimellom har vi temakvelder. Vi har temaer som passer akkurat 
for DEG! 

For alt dette må du betale 20 kroner, men da får du også en 
liten matbit, for eksempel ostiser, pitabrød, nudler eller pizza. Det 
er bare å stikke innom!

Konfirmantene  
i gudstjenesten

Loftet oppe igjen – hurra!

Tomasmesse har blitt en tradisjon i Ullensaker, og vi vil igjen ønske  
velkommen til Tomasmesse i Ullensaker kirke søndag 24. november  
kl. 19.00. 

Tomasmessen har mye av gudstjenestens vanlige innhold, men den byr 
også på stemningsfull lyssetting og mye fin sang og musikk. Her kan du delta 
i allsang, du har mulighet for lystenning, bønn og forbønn og tid for medita-
sjon og personlig samtale. 

Tomasmessen er oppkalt etter apostelen Tomas – tvileren. Målet er å ta det 
søkende, tvilende, rastløse menneske på alvor, og samtidig presentere kristen-
troen i sin kjerne – nærhet til Kristus i bibelord, nattverd, bønn og fellesskap. 

Trenger du skyss til kirken denne kvelden? Da kan du ringe tlf 997 25 001.

Velkommen  
til Tomasmesse!

Søndag 24. november kl 1900 

Sang, musikk, bønnevandring, lystenning 

VELKOMMEN TIL 
TOMASMESSE I  
ULLENSAKER KIRKE! 

ULLENSAKER MENIGHET
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Tirsdag 8. oktober ble det invitert til in-
spirasjonskveld på Kløfta menighetssen-
ter. Der blei alle de frivillige medarbei-
derne i menigheten satt pris på og takket 
for den innsatsen de gjør. 

Ullensaker menighet er en aktiv me-
nighet. Det finnes en rekke aktiviteter og 
tilbud for både barn, ungdom og voksne. 
Det hadde ikke vært mulig å få gjennom-
ført alle disse aktivitetene uten hjelp fra 
en lang rekke frivillige medarbeidere som 
gir av sin tid, sine ressurser, sin kjærlig og 
sitt overskudd for å få hjulene til å gå 
rundt. Noen sitter i menighetsrådet, noen 
smører brødskiver, noen bærer rundt me-
nighetsblader, og noen ordner med kirke-
kaffe eller kirkeskyss. Slik kunne vi fort-
satt – om ikke i det uendelige – så i hvert 
fall ganske lenge. Det er stor grunn til å 
være takknemlig for at dugnadsånden og 
innsatsviljen fortsatt lever i menigheten! 
En tirsdagskveld i oktober inviterte derfor 
staben og menighetsrådet alle menighe-
tens frivillige medarbeidere til medarbei-
derfest på menighetssenteret.

På forhånd hadde staben lagd mat til 
et rikholdig koldtbord og pyntet bord. 
Kveldsmaten blei tydelig satt pris på, og 
det var høy stemning og mange smil å se 
rundt bordene. Eyvind Skeie var kveldens 
hovedgjest og inspirator. Han er kjent 
som forfatter, salmedikter, kulturarbei-
der, foredragsholder og prest. Han har 
skrevet hele 1500 sanger og salmer. De 
mest kjente er muligens «Tenn lys» og 
«En stjerne skinner i natt». Han er også 
kjent som forfatteren av barne-TV-pro-
grammene Portveien 2 og Sesam Stasjon. 
Inspirere gjorde han virkelig – med gode 
ord, anekdoter og et utvalg av salmer og 
sanger.

To timer gikk alt for fort i godt selskap, 
med gode ord og god mat. Staben håper 
at kvelden viste hvor uendelig stor pris vi 
setter på hver enkelt av dere som bidrar 
som frivillige medarbeidere i menighe-
ten!

Inspirasjon i høstmørket
ULLENSAKER MENIGHET
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50 år etter
I god tid før gudstjenesten i Ullensaker 
kirke søndag 20. oktober, speides det et-
ter kjente ansikter. Bunader kan jo være 
et tegn, men det kan også være noen fra 
dåpsfølge. Men så går lyset opp i noens 
ansikter og setninger som: Nei er det 
deg?, lyder rundt om i  midtgangen.

Det er nesten like vanskelig å få 50 års 
konfirmantene til å finne plass i kirkeben-
kene som det kan være med dagens kon-
firmanter, men tilslutt toger prosesjonen 
av dagens unge konfirmanter inn i forkant 
av dåpsbarna og gudstjenesten er i gang.

Med lydelig salmesang både av gamle og 
nye salmer sveises menigheten sammen 
til en helhet fulgt av dåp, bønner, tekstles-
ning og nattverd.

Før 50-årskonfirmantene får forlate kir-
ken og reise på menighetssenteret for 
bevertning, er det fellesfotografering.

Vi tok ut et par utvalgte av gruppa for å 
få dem til å fortelle litt om konfirmant-
tida for 50 år siden, Tove Lodding og Tron 
Lystad.

- Kan dere si noe om opplevelser dere 
hadde i deres egen konfirmanttid?

Tove: Fra jeg var liten, var min familie ofte 
i kirken på søndager, og jeg var fortrolig 
med det.

Når jeg gikk for presten - prost Heiberg 
Gjerstad  var det imidlertid litt anstrengt, 
for han var veldig streng, og jeg var den 
gang stille og unnselig av meg. 

Vi hadde jo to gudstjenester, overhø-
ring og konfirmasjon på to forskjellige 
søndager.

Under overhøringen - da det var min 
tur til å få spørsmål og han sto rett oven-
for meg - ble jeg taus - endelig fikk jeg 
fram noen ord - men det var ikke riktig 
svar. Neste gang gikk det bedre, og ende-
lig var vi ferdig. Min far og jeg gikk ut på 
kirketrappen, og der var det noen som tok 

bilde av oss. Jeg ser liten og “redd” ut på 
det bildet. 

På selve konfirmasjonsdagen, var det ikke 
noe bedre. Vi skulle ta fellesbilde og det 
ble helt forferdelig!

I kirken var jeg flau over å ha bunad på 
konfirmasjonsdagen, for det var bare to 
som hadde det den gangen. Rare tanker 
fra den tiden.

Endelig var vi hjemme på Lodding, og 
da kunne jeg slappe helt av. Mange flotte 
gaver og bordet var dekket til ca. 50 pers. 
Til kaffen og kakene kom det ca. 20 gjes-
ter til, og jeg var veldig stolt av å ha la-
get 5 kransekaker selv, samt at jeg hadde 
monter min bunad. Alle talene til meg, 
gjorde meg stolt og glad. En perfekt dag 
for meg - og gjestene vil jeg tro!!

Men etter konfirmasjonen var jeg ikke 
så ofte i kirken, for dette satt langt inne i 
meg lenge, helt til jeg giftet meg og det 
var stort!!

Jeg kan ikke dy meg for å skyte inn et lite 
poeng om at Tove må ha forandret seg 
temmelig mye på 50 år, for det var ikke 
mye å se til den redde og forsakte per-
sonen hun beskriver, i dag og til og med 
kledd i bunad.

Når jeg gir ordet til Tron har han en litt 
annen opplevelse:

Tron: - Jeg opplevde konfirmasjonen som 
noe stort, personlig ikke så mye på det re-
ligiøse plan (var vel ikke så reflektert på 
akkurat det), men det å bli gjort skikkelig 
stas på for en gang skyld. Mor og far in-
viterte mange gjester, leide inn kokke, og 
åpnet storstua. Husker at jeg fikk mange 
gaver, og spesielt husker jeg at den ene 
gaven var en kulepenn i Alpaca. Som sagt 
store greier.

- Har dere noen spesielle episoder fra den 
tida som dere husker?
 

Tron: Den episoden som jeg nok husker 
best,  er nok den gangen to av oss som 
gikk hos presten valgte å spille fotball 
(mot Bjerke) istedenfor å møte på kon-
firmanttime. Mor og far trodde jeg hadde 
gått til presten, men han merket at vi ikke 
var tilstede, og hadde ringt hjem og for-
hørt seg. Husker det ble skikkelig måne-
lyst da jeg kom hjem den dagen. 

- Hvordan ser dere på kirka i dag i forhold 
til den gangen?
 
Tron: Forholdet til Presten var nok ikke 
så åpent og personlig som det kunne ha 
vert. Han satt liksom der på sin høye hest, 
og var vel ikke akkurat den du først øn-
sket å betro deg til.

Jeg opplever at kirken nå er adskillig 
mer inkluderende og folkelig enn den 
gangen jeg ble konfirmert.

Tove: Nå tror jeg ungdommene har et helt 
annet forhold til kirken. I dag er de trygge 
på presten fordi de lærer på skolen så 
mye om å stå fra. Fra mine barn var små, 
var det teater og sang, med publikum til-
stede og de var slett ikke redd for å si hva 
de mente til lærere og medelever.  

Jeg er glad for at tidene forandrer seg 
til det bedre på mange plan.

  Steinar Tosterud

Tron Lystad og Tove Lodding opplevde det 
hyggelig å være sammen etter 50 år.
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Trondheimsvn. 80
2040 Kløfta

Telefon: 63 98 01 07

Ullensaker menighet 
Kløfta menighetssenter 
Besøksadresse: Børserudvegen 2, 2040 Kløfta 
Kontortid: tirsdag – fredag 09 – 15 
Postadresse: Postboks 230, 2041 Kløfta 
Tlf 63 92 65 20. Kontonr: 1870.40.92020. 
E-post: ullensaker@ullensaker.kirkene.net 
Hjemmeside: www.kirkerull.no

Ullensaker menighet har egen facebook-side

Ullensaker kirke: Kjerkevegen 25, 2040 Kløfta 
Tlf 63 98 05 44

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

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

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

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

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

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

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

Kirketjener Jan Jakobsen 
Tlf 957 28 389

Renholder: Tran Trung Hau

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

Furuset menighet 
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

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

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

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

Menighetspedagog Jorunn Stokstad 
Tlf. 99 63 67 97 
Sekretær Randi Bogen Westrum 
Tlf. 63 94 40 10 
E-post: randi.westrum@ullensaker.kirkene.net

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

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

Menighetsrådsleder: Einar Inge Ellingsen

Hovin menighet 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menighetspedagog Jon Halvor Bergh «permisjon»

Diakon Anna Spilling 
Tlf. 63 94 40 28 / 91 30 07 40 
Epost: anna.spilling@ullensaker.kirkene.net

Sekretær Berit Vetland 
Tlf. 63 94 40 20 
Epost: berit.vetland@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

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 

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

Mogreina menighet 
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

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

Diakon Anna Spilling 
Tlf. 63 94 40 28 / 91 30 07 40 
Epost: anna.spilling@ullensaker.kirkene.net

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

Menighetspedagog Jon Halvor Bergh – permisjon

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

Mogreina kirke, Trondheimsv. Jessheim 1010,  
2054 Mogreina

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

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

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

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

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

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

Ønsker dere å annonsere i menighetsbladet.
Ta kontakt med kirkevergen.

Her er det ledig annonseplass

PIANOSTEMMING
Trenger pianoet å bli stemt?
Ring pianostemmeren i dag

Reparasjon av alle musikkinstru-
menter på eget verksted

Bent Dynesen 
Kløvervegen 11, 2052 Jessheim

Telefon Mob. 90031147
E-post:  bent@dansken.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
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ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
1. september
Leonardo Johansson-Selj – døpt i 
Strømmen kirke
Oda Wendelborg Kulstad
Sindre Skarpjordet Reistadbakken
Tino Bogstad Rytter
Varg Johansson-Selj – døpt i Strømmen 
kirke
Victoria Kvale Bayer
29. september
Eirik Oscar Rensmoen
Hanna Cecilie Eng
Lucie Emilie Weflen Wold
Tiril Nyberg-Finden
6. oktober
Alma Jørgensen
Chrisander Eldegard Eriksen
Daniel Andreas Nerhagen
Hanna Fuglehaug Arnes
Ida Lystad Østby
20. oktober
Adelèn Sandbukt-Simonsen
Andreas Løvseth Jacobsen
Elias Hammersbøen Bjørlykke
Johannes Lundby Rinde – døpt i Tranby 
kirke
Nora Østby Nafstad
Victoria Utstumo Jørstad – døpt i Gjer-
drum kirke
27. oktober
Julian Gundersen
Torjus Håkelien-Solli

VIGDE:
21. september
Karianne Jørstad og Lars Helge Dokken

DØDE:
28. august
Kjell Anker Vestli
3. september
Rolf Åge Johnsen
6. september
Reidun Nilsen Sand
10. september
Gunnar Løvstad
15. september
Nina Klevsjø

19. september
Astrid Streiff Hilton
2. oktober
Kjell Åge Romstad
4. oktober
Ottar F. Larsen
6. oktober
Liv Randi Pettersen
18. oktober
Astrid Karoline Lerengen
22. oktober
Jon Olav Teigland

FURUSET  MENIGHET
DØPTE:
15. september
Linnea Alice Häggblom Tranum
Jonas Hauer Moen
Marie Laache Svartbekk
Mia Hoffsbakken Johnsen
27. oktober
Aksel Walstad Knudsen – Fenstad kirke

VIGDE:
31. august
Mariann Røtterud Fladby og Stig Roar 
Altenau Alstad
 
DØDE:  
6. september
Inger Marit Sexe
10. september
Randi Elisabeth Gulbrandsen
15. oktober
Evelyn Marianne  Engebretsen

HOVIN MENIGHET
DØPTE:
1.september
Julie Bjerke Olsen-Berg, døpt i Holter 
kirke 
15.september
Philip Hande Christensen, døpt i Eids-
voll kirke 
29.september
Emil Kristoffer Mørk
Mikkel Philip Rongphimai Gaarder
Adrian Sogn Rivero

Fiona Charlotte Heggelund
Sophia Næss Norum
6.oktober
Anton Uv
13.oktober
Mina Skar Hellerud
Amalie Skogen Nielsen, døpt i Fet kirke 
27.oktober
Mari Myrlund Kåsa
Milla Nikita Kleinfeldt
Mia Eurora Edseth Gran
Julie Kjørli, døpt i Skrautvål kirke 

VIGDE: 
7.september
Sara Kristina Karlsson og Morten Bjerke
5.oktober
Mona Paulsen og Thomas Hansen 
Linn Mari Storengen og Alexander 
Skoglund Bach

DØDE:
28.august
Valborg Inger Johansen
2.september
Vera Henden
4.september
Gro Torill Aurstad
7.september
Åge Håve
15.september
Astrid Mistereggen
22.september
Bjørn Bergseth
26.september
Odd Bodin
29.september
Linda Hellem
13.oktober
Mary Karoline Lybekbråten
15.oktober
Terje Schau
25.oktober
Thor Hølen
Ellen Therese Winjum

Slekters gang
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MOGREINA  MENIGHET
DØPTE:
29.september
Henrik Vatle
Leanah Louise Svarva Kofstad
27.oktober
Lillabelle Louise Ekstrøm

VIGDE:
19.september
Nina Christiansen og Tom Opsahl
28.september
Carola Kresz og Rolf Harald Bruflot 
Møller

DØDE:
14.september
Øivind Hage

Etter jul er vi i gang med en ny runde med 
Trosopplæring for voksne. Disse fore-
dragsseriene har etter hvert blitt svært 
populære, så sett av følgende torsdags-
kvelder: 13. februar, 13. mars og 10. april. 
Temaet for vårens samlinger er «Salmer 
til alle tider».

13. februar: ”Salmeboka - kirkens skatt-
kammer”. Foredragsholder Åge Haavik er 
seniorrådgiver i Kirkerådet med ansvar 
for liturgi og gudstjenesteliv. Han har i 
mange år arbeidet med den nye salme-
boka.

13.mars: ”Syng med”. Madelen Jostad og 
Steinar Tosterud tar forsamlingen med 
inn i et utvalg av kjente og mindre kjente 
salmer fra den nye salmeboka.

10. april: ”La oss prise Herren”. Om san-
gens og musikkens plass i Bibelen. Vi får 
besøk av Birgitte Bjørnstad Sæbø som er 
profesjonell kreativ formidler og beher-
sker både fortelling, sang og musikk.

Trosopplæring  
for voksne våren 2014

Fo
to

: K
PK

 Samlingene finner sted i Furuset menig-
hetsstue 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 alle samlingene, må du gjerne 
stikke innom på en eller to av dem. Hjer-
telig velkommen!

Tosterud tar forsamlingen 
med inn i et utvalg av kjen-
te og mindre kjente salmer 
fra den nye salmeboka.

10. april: “La oss prise Her-
ren”. Om sangens og mu-
sikkens plass i Bibelen og i 
den kristne forsamling. 

Vi får besøk av Birgitte 
Bjørnstad Sæbø som er profesjonell kre-
ativ formidler og behersker både fortel-
ling, sang og musikk.

Samlingene er gratis og åpne for alle. 
Hvis du ikke har mulighet til å få med 
deg alle, må du gjerne stikke innom på 
en eller to av dem.  

  Hjertelig velkommen!

Trosopplæring for voksne – er et sam-
arbeid mellom alle menighetene i Ul-
lensaker.

Våren 2014 skal de tre samlingene 
være i Furuset Menighetsstue kl. 1900 
– 2100.

13. februar:  
“Salmeboka - kirkens skatt-
kammer”. Foredragsholder 
Åge Haavik er senior-
rådgiver i Kirkerådet med 
ansvar for liturgi og gudstjenesteliv. 
Han har i mange år arbeidet med den 
nye salmeboka.

13. mars: “Syng med”.
Kantor i Furuset, Madelen 
Jostad og vikarprest Steinar 

Salmer til alle tider
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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

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

8. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1300 – Vi synger julen 
inn

10. desember
Ullensaker kirke kl 1800 – lysmesse

15. desember
3. søndag i adventstiden
Matt 11,2-11
Ullensaker kirke kl 1100
Ullensaker kirke kl 1800 – menighetens 
julekonsert
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1700 – lysmesse
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1700 – lysmesse

18. desember
Ullensaker kirke kl 1800 - lysmesse

20. desember
Furuset kirke kl 1900 – julekonsert

22. desember
4. søndag i adventstiden
Luk 1,46-55
Kløfta bo- og aktivitetssenter kl 1100
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl 
1100

24. desember
Julaften
Luk 2,1-20
Ullensaker kirke kl 1400 og 1600
Hovin kirke kl 1400 og 1600
Jessheim kirke kl 1430 og 1600
Mogreina kirke kl 1600
Furuset kirke kl 1400 og 1600

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

26. desember
2. juledag
Matt 2,16-23
Kløfta menighetssenter kl 1100
Gjestad bo- og aktivitetssenter kl 1100

29. desember
Romjulssøndag
Matt 2,13-15

31. desember
Nyttårsaften
Luk 13,6-9
Ullensaker kirke kl 1500 – minneguds-
tjeneste

1. januar
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Luk 2,21
Jessheim kirke kl 1100

5. januar
Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3,13-17
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

19. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2,1-11
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100 – konfirmant-
presentasjon
Jessheim kirke kl 1700
Furuset kirke kl 1100

26. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18,35-43
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100 - konfirmantpre-
sentasjon

Velkommen til kirke

www.kirkerull.no


