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Det stod en gang en gutt med matpakka si
ute på piknikktur i Galileas grønne enger.
Det var nok mora som hadde sendt med dagens behov, men nå var det plutselig blitt
så uhorvelig mye folk blitt på stranda til
Genesaretsjøen. De hadde samlet seg
rundt denne Jesus fra Nasaret for å
høre han tale og ingen hadde hatt tid
til å tenke på mat, ikke før Jesu disipler
minna han på det. Svaret var da at de
skulle selv finne mat til alle. En total
umulig oppgave.
Det er da gutten rusler bort med matpakka si for å tilby å dele den.
Jeg synes jeg ser disiplenes hoderystende, oppgitte hodebevegelser overfor
disse smulene i den store sammenheng.
Men ikke Jesus. Han tar imot brødene og
fiskene, ber bordbønnen og ber disiplene
dele ut.
5000 ble mettet fordi en liten gutt ga det
han hadde og ikke så begrensingene men
mulighetene.

lesskap og i tjeneste for medmennesker
og menighet. Håpløsheten kan komme til
å spre seg og vi kan si: Dette er umulig.
Jeg makter ikke å gjøre alt det jeg skulle.
Når håpløsheten sprer seg, øker motløsheten og vi glir sakte inn i ørkesløsheten.
La oss hjelpe hverandre denne høsten til
å se mulighetene mer enn håpløsheten.
La oss ha gutten med matpakka som
forbilde. Da blir hver liten oppgave som
legges i vår vei en velsignelse.
Da er det bruk for meg, slik jeg er. Da kan
jeg møte mine medmennesker og gjøre
en forandring i deres liv. Da kan jeg bruke
av mine penger, mine evner, min arbeidskraft til å tjene min neste. Dermed er jeg
også med å tjene Gud.
Det er faktisk lov å tilby seg selv til
menighetene her i Ullensaker og si som
gutten: Her har jeg noe jeg kan gjøre.
Steinar Tosterud

Vi står overfor høstens utfordringer.
Når vi ser framover kan vi komme til å se
mer på de store utfordringene som ligger foran i arbeid, familieliv, sosiale fel-

Ullensaker Soul Teens
Øvelser hver mandag 18.30-21.00, utenom skoleferier Jessheim kirke.
Liker du å synge, spiller du et instrument eller vil du bare være sosial
– da er Soul Teens en bra plass å tilbringe mandagene.
Velkommen innom, vi har plass til mange flere!
I år jobber vi fram mot vår turné til Sverige 24.-26. oktober.
Turnen er åpen også for de som ikke synger i koret.
Med det er begrensede plasser, så det kreves påmelding.
Påmelding på e-post: anna@ullensaker.kirkene.net,
innen 10.oktober!
Kontaktperson: diakon Anna Spilling

Soul Gathering 2014!
23.-24. mai var Ullensaker Soul
Teens og Ullensaker Soul Children
på en utflukt til Oslo, hvor vi deltok
på Soul Gathering 2014, sammen
med Sveriges største gospelkor (som
Soul Teens for øvrig skal treffe igjen
på sin turné i oktober) og Oslo Soul
Children/Teens.

Felleskonsert,
her: Soul Children
og Soul Teens-kor fra
Oslo og omegn

Korene holdt en skikkelig bra felleskonsert lørdag kveld.
Totalt var det 200 unge sangere
i alderen 10-19 år – mye trøkk,
med andre ord!

Fra venstre: Halvor Lindeberg, Marie Vangen Iversen
(dirigent), Tonje Christin Eliassen, Tobias Karlsson,
Kristoffer Sanders, Benedicte A. Hansen, Malin Skjevik.
I front: Elvan Alexandra Adatepe.
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ØKONOMISK STØTTE
til tiltak for barn og ungdom i 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.

Send oss din søknad innen 10. september til:
Mogreina menighetsråd
v/Trine Baklund Østgaard
Sætrevegen 3,
2054 Mogreina
Mail : trinoest@online.no

Klubb 5-7 Mogreina
klubb 5-7 på menighetshuset som vanlig.
Dette er et spennende samarbeid som
vi håper vil være til fordel for barna på
Mogreina.
Vi kommer til å informere om tilbudene
på skolen gjennom skolen og programmet
for klubb 5-7 vil bli sendt i posten til de
som er medlemmer av menigheten.
Håper vi ses til høsten. Vi gleder oss!
Til høsten 2014 så starter vi opp igjen
på en ny og spennende måte, etter møte
med Mogreina barneskole har skolen
og Mogreina Menighet blitt enige om
å skape et spennende tilbud til barn på
Mogreina. Dette skal fungere slik at en
gang i måneden så skal miljøterapeuten
på skolen Ida T. Bakken og menighetspedagog i menigheten Jon Bergh ha et
opplegg for barn ved skolen rett etter
skoletid, og to ganger i måneden skal
Jon komme på besøk på skolen og være
med på å ha aktiviteter for barn der, og
en gang i måneden vil vi gjennomføre
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i Mogreina menighet
Mogreina kirke 14.09 kl.11.00
Berg Yvonn
Bjørnstad Signe Helene Dalmo
Brandsnes Katarina
Florin Andrea Louise
Gundersen Caroline Louise Balete
Knutsen Mariell Pauline
Kåven Martine
Landstad Thea Marlene

Vi vil være med å bidra til et godt lokalmiljø.

Høsten 2013 og våren 2014 har
kommet og gått, mange barn har vært
innom menighetshuset på Mogreina på
onsdagskveldene. Her har de blitt møtt
av menighetspedagogen Jon Bergh og
en fra menighetsrådet, man har spilt, lekt,
sett på film, laget kunst og håndverks ting
sammen og spist sammen. Vi som jobber i
Mogreina og som sitter i menighetsrådet
ønsker å takke for alle de fine kveldene.

Konfirmanter

Mogreina kirke 14.09 kl.13.00
Bergene Ronja Rebekka
Dalslett Henrik Arnold Saugnes
Pedersen Torstein
Schirmer Maximilian
Sveinsen Beatrice Ingrid Angeles

MOGREINA
BARNEGOSPEL
Starter opp i gymsalen på Mogreina skole
torsdag 28. aug kl 14.15 – 15.00.
Alle barn i 1. – 4. klasse er
hjertelig velkommen.

BABYSANG PÅ

Mogreina Menighetshus
Starter opp torsdag 11. sep kl 11.00
– 13.00. Dette er et tilbud til barn i
alderen 0-12 mnd og mor/far/foresatt.
Vi synger, danser, lærer rim og regler.
Etterpå spiser vi en enkel lunsj sammen.
Kurset går over åtte ganger og koster
200 kr. Det er en fin anledning til å bli
kjent med nye mennesker i nærområdet.
Påmelding til Simen Valldal Johannesen
mob 47305499 eller Trine Baklund
Østgaard mob 91125120

MOGREINA MENIGHET

KANTORVIKAREN
I MOGREINA
er klar for høsten
Orgelet i Mogreina kirke
skal trakteres av Simen
Valldal i det kommenede
året siden kantor Margaux
er i mammapermisjon.
Men hvem er Simen?
Han er 28 år gammel og ble født i
Gjerdrum i 1985. Har vokst opp i Oslo og
har studert klassisk piano i Kristiansand,
før han flyttet tilbake til Oslo 2008. Han
har siden den gang arbeidet saom lærer
og freelancemusiker før han ble organistvikar i Gjerdrum våren 2012. Der ble han
værende i halvannet år, og har samtidig
blitt dirigent for mannskoret Gjerikara
i Gjerdrum og barnekoret i Ormøy menighet i Oslo.
Ellers er han vokalist og pianist i bandet
Oak, som for tiden jobber med sitt andre
album. Han skriver også filmmusikk og tar
produsentoppdrag for andre artister.
Simen har spilt piano siden han var 6 år
gammel, sang i Sølvguttene fra jeg var
9, og har hele livet visst at jeg skulle
holde på med musikk på heltid. Arbeidet med kirkemusikk kom litt ut av det

Utleie av
Menighetshuset
Mogreina Menighetsråd leier ut
Menighetshuset til forskjellige
arrangement, som barnedåp,
konfirmasjon og lignende.
Pris for leie er kr. 700,- uten duker.
Vil du leie m/duker er det kr 900,Kjøkkenet er godt utstyrt,
og har det meste du trenger.

blå med jobben i Gjerdrum, men dette
ga veldig mersmak og nå tar han videreutdanning til kantor ved Musikkhøgskolen i Oslo på deltid. Simen syntes musikk
er en stor del av livet. Simen synes det
er svært viktig å gi barn og unge gode
opplevelser med musikk, både i form av
uformell lek og det å gi dem innblikk i
kvalitetsmusikk i de fleste sjangre.
På fritiden er Simen en aktiv hobbykokk,
drar på fisketur så ofte han kan, liker å trene, og reiser helst på ferie til steder hvor
kultur- og matopplevelser står i fokus.
Simen gleder seg til oppstart av Babysang og Barnekor, for oppstartsdatoer se
på www.kirkerull.no
Vi ønsker deg velkommen Simen og gleder oss til mange musikalske opplevelser
i Mogreina sammen med deg.

For nærmere informasjon, ta kontakt
Trine Østgaard på tlf. 911 25 120

Formiddagstreff
på menighetshuset
Vi starter opp onsdag 3.sep kl 10.30.
Da møtes vi på menighetshuset og går
først en tur i området. Etter ca en time
samles vi til mat og prat. Om noen bare
vil være med på siste del av opplegget,
er det helt i orden.
Vi tenker at dette kan være et koselig
treffpunkt en gang i måneden for de som
er hjemme på dagtid. Lurer du på noe, så
ta kontakt med Oddveig Kjos eller Trine
Baklund Østgaard.

DUGNAD PÅ KIRKEGÅRDEN
8. mai var det dugnad på kirkegården i Mogreina. Været er alltid uberegnelig, så
maling av gjerdet ble fortatt noen dager før av kirketjeneren med fler, fordi vi fryktet
regn. Dugnadsdagen var det andre jobber å gjøre, både ute og inne på menighetshuset.
Det ble ryddet og rakt, og gangveien mellom menighetshuset og kirken fikk snorrette
gresskanter. Inne på menighetshuset ble vinduene pusset og lister og kriker og kroker
ble nærmest støvfrie. Kjøkkenet fikk en grundig omgang. Huset er jevnlig utleid, så det
bør være i orden. Så var det tid for mat, og her stilte dugnadsgjengen med medbrakte
kaker. Tusen takk til alle som deltok. Dugnad er både nyttig og hyggelig!
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DETTE SKJER I HOVIN MENIGHET
Babysang for barn i alderen 0-12 mnd og
mor/far/foresatt. En halvtimes sangstund
med regler, musikk og bevegelse. Etterpå
spiser vi sammen. Kurset går over 6 ganger
og koster 150kr, dette inkluderer en enkel
lunsj. For påmelding eller spørsmål,
kontakt Marte Lavik
marte@ullensaker.kirkene.net /
48 99 13 48
Åpen Barnehage
Hver tirsdag og fredag 09.00-12.00, utenom
i skoleferiene, er det åpen barnehage i
Jessheim kirke. Her kan barn komme i følge
med en voksen, og bli bedre kjent med
andre barn og voksne. Vi leker sammen,
har en sangstund og spiser formiddagsmat sammen. Det koster 25 kr. pr gang
for et barn. Søskenmoderasjon. Vi ordner
med enkel bevertning til voksne og barn
(brødmat o.l.). Oppstart Tirsdag 19. august.
Velkommen!
Knøttegospel
Onsdager kl. 17.00 i Jessheim kirke, oppstart
20. august. Sangstund for hele familien
med bibelfortelling og klistremerkekort.
Kontingent kr. 50,- pr. semester. Mulighet for
å kjøpe enkel middag etter sangstunden,
bestilles innen kl. 11.00 den aktuelle dagen.
Kontakt Marte Lavik for mer informasjon.
Tlf: 48 99 13 48
Epost: marte@ullensaker.kirkene.net
Barnegospel på Gystadmarka skole i
SFO-tiden, onsdager kl.12.20-13.05. Tilbud
for 1.-4.klasseelever på Gystadmarka skole.
Oppstart 27. august. Flere opptredener i
løpet av semesteret. Påmelding til
Marte Lavik, tlf. 48 99 13 48.
Barnegospel for Jessheim skole, i SFO-tiden,
tirsdager kl.14.15-15.00. Tilbud for
1.-4.klasseelever på Jessheim skole.
Oppstart 2. september. Flere opptredener
i løpet av semesteret. Påmelding til
Marte Lavik, tlf. 48 99 13 48..
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Tria-Trim fritidsklubb for barn i 2. til 4. trinn
på Jessheim kirke fra. kl. 12:30 til 14:00,
hvor det er frie aktiviteter som, tegnebord,
fotballspill, brettspill, innebandy og bordtennis, en samling med en bibelfortelling, sang,
«Fader vår» og så får de noe smått å spise
til slutt. Dette koster 100kr i halvåret.
SønKidz
Søndagsskole for barn. For hvilke
gudstjenester som har SønKidz se på
www.kirkerull.no

SoulTeens
Ungdomskoret for alle menighetene i
Ullensaker. Øvelse i Jessheim kirke fra 18:30
til 21:00, fra 13 til 19 år. Oppstart mandag
1. september.
Turneringer i Spisefri Et samarbeid mellom
Allergot ungdomsskole sin miljøgruppe og
Hovin Menighet. Det arrangeres ulike turneringer på Allergot ungdomsskole, oppstart
mandag 9. september.

Barneklubb på Hovin barneskole. Dette er et
tilbud til barn på Hovin barneskole, drevet
av frivillige. Dette tilbudet er et samarbeid
mellom Hovin menighet og Hovin barneskole. Dager klubben skal holde åpent, vil bli
formidlet til elevene etter skolen har startet.

Krik
Kristen idrettskontakt, idrettsglede, livsglede
og trosglede. Ukentlige treninger for alle 13
til 19 åringer. Ulike ballspill, spill og leker
med en kort samling i gymsalen. For info
om når og hvor treningene høsten 2014
skal være sjekk www.kirkerull.no

Klubb 5-7 fritidsklubb i Jessheim kirke for
5. til 7.trinn fra kl.14:00 til 15:30.
Frie aktiviteter som fotballspill, playstation3
på storskjerm, innebandy, bordtennis og
brettspill. Det er alltid noe smått å spise og
en liten samling med en bibelhistorie. Det
koster 20kr pr gang eller 150 pr.semester.
Oppstart onsdag 03.09. Velkommen!

Voce
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 26. august.Møt opp
i Jessheim kirke, eller ring dirigent Jorunn
Aasen Devold, mobil 98021036. Velkommen
inn i et lærerikt og hyggelig kormiljø.

Ullensaker Soul Children
Kor for 5. til 7. klasse, for informasjon om
oppstart følg med på www. kirkerull.no

Middagsbønn & Åpent hus
Middagsbønn i kirkerommet i Jessheim
kirke, enkelte ganger er det åpent hus
med lunchservering og samling i etterkant
samlingen i kirken. Hver torsdag kl.12.00

Jessheim KFUK-KFUM Speidere
Samlinger på Onsdager for Oppdagere og
Stifinnere (2. - 4. klasse og 4. - 6. klasse) kl.
17:30 til 19:00 og Vandrere (6. - 10. klasse)
kl. 19:00 til 20:30. Det koster 800kr i året.
Lurer du på noe? Ta kontakt med Joachim
Rødland på tlf. 412 81 396.
Middagstilbud for elever på ungdomsskolen
og oppover. Fra kl.17.00 til 18.30 i Jessheim
kirke. Oppstart 1.september.

Hyggetreff
Første fredag i mnd. kl 12.00
Vekselvis Jessheim kirke og Jessheim
misjonssenter. Oppstart 05.09.

HOVIN MENIGHET

Intervju med den nye

UNGDOMSPRESTEN I HOVIN!
Fortell oss nå, Hvem er du?
Jeg heter Espen Holm, er 28 år og er født
og oppvokst i Porsgrunn.
Vi gleder oss veldig til at du begynner
som ungdomsprest, hva preget din egen
ungdomstid?
I barne- og ungdomsårene spilte jeg mye
fotball og var med i kor og ungdomsklubb.
Hvor gikk veien videre fra ungdomsklubben?
Senere gikk jeg to år på Bibelskolen i
Grimstad hvor jeg fikk den geniale ideén
om å bli prest.
Jeg har derfor bodd seks år i Oslo, hvor
et av semesterene var i Hongkong, for å
gjøre ferdig teologistudiene.

Til august kommer du hit til Jessheim, er
det noe spesielt du ser fram til med
å jobbe her?
Jeg gleder meg til å jobbe på Jessheim
fordi jeg har hørt at det er et godt
felleskap der, mye aktivitet i kirka og at
man er tydelige i sitt fokus på å forkynne
Guds kjærlighet og frelse i Jesus Kritus.
Noe mer du ønsker at jeg skal hilse å
fortelle leserne av menighetsbladet vårt?
Jeg gleder meg virkelig til å bli kjent
med alle ungdommene som vandrer inn
og ut av kirka!
Espen Holm vil begynne å jobbe i
Jessheim kirke fredag den 15. August,
noe vi gleder oss veldig til.

VELKOMMEN TIL SANGSTUND
for babyer og foreldre!
I midten av august starter vi nye babysangkurs i Jessheim kirke.

nye mennesker i samme livssituasjon i
nærområdet.

Babysang er et tilbud for barn i alderen
0-12mnd og mor/far/foresatt. En samling består av en halvtimes sangstund
med regler, musikk og bevegelse. Etterpå spiser vi en enkel lunsj sammen.

Kurset går over 6 ganger og koster
150kr, dette inkluderer enkel lunsj.

Dette er et 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

For påmelding eller spørsmål,
kontakt menighetspedagog Marte Lavik:
marte@ullensaker.kirkene.net /
48 99 13 48
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SØNKIDZ

i Jessheim kirke
Hovin menighets søndagsskole, Sønkidz, er barnas egen
gudstjenestefeiring. Høstens første samling blir 31.august.
Velkommen!

Illustrasjon:
Elisabeth Moseng

Semesterplan høsten 2014:

Sønkidz hører til i Søndagsskolen Norge og vi slutter oss til
deres overordnede visjon: Jesus til barna. Vi ønsker å legge
til rette for at barn skal få høre bibelfortellinger og bli kjent
med Jesus på sine premisser. Vi synger, prater, lærer om
Jesus og bibelen, undrer oss og gjør mye annet gøy.

31.08.
14.09.
21.09.

Sønkidz starter sine samlinger sammen med resten av
menigheten i kirkerommet før vi går inn i Sønkidz-rommet for
vårt eget opplegg. Det er lov å ha med seg en voksen.

19.10.
16.11.
14.12.

Knøttegospel
i Jessheim kirke!
Vi møtes til sangstund onsdager kl.17.00 i
Jessheim kirke. Høstens første øvelse blir 20. august.
Hjertelig velkommen til liten og stor!
Hele familien er velkommen på Knøttegospel. Sangstunden
varer en halv time og inneholder barnesanger, tullesanger,
regler og bevegelse. Det blir også bibelfortelling og
medlemskort med klistremerker.
Medlemskontigenten er 50 kr pr. semester.
Etter sangstunden er det mulighet for å kjøpe en enkel
(og billig!) middag. Denne må bestilles senest kl.11.00
den aktuelle onsdagen.
Hvis du har spørsmål eller vil bestille middag,
kontakt menighetspedagog Marte Lavik
Tlf: 48 99 13 48 Epost: marte@ullensaker.kirkene.net

12.10.

Sønkidz på G17, Jessheim kirke kl. 17.00
Sønkidz på G17, Jessheim kirke kl. 17.00
Festival F-gudstjeneste i Furuset kirke, kl. 11.00. 				
Sønkidz blir med på felles søndagsskole der.
Familiegudstjeneste m/4årsbok. Jessheim kirke kl. 11.00.			
Sønkidz er med på familiegudstjeneste i kirkerommet.
Sønkidz på G17, Jessheim kirke kl. 17.00
Sønkidz på G17, Jessheim kirke kl. 17.00
Sønkidz på G17, Jessheim kirke kl. 17.00

Hyggetreff høst 2014
Hyggetreff for høsten er følgende fredager, kl 12-14:
5. sept – Jessheim kirke
3. oktober – Jessheim misjonssenter
7. nov – Jessheim kirke
5. desember – Jessheim misjonssenter
Det blir spennende gjester, musikk og glede i høst
som tidligere semester. Vi håper å se deg!
Spørsmål vedr. hyggetreff kan rettes til
diakon Anna (48991347),
eller Inger Johanne Molnes (41263805)

Mandagskafé
Hver mandag 17.00-18.30 i Jessheim kirke.
Kaféen er for ungdom i 8. klasse og oppover.
På ungdomskaféen er det mulighet for å kjøpe middag,
spille spill, skravle og bli kjent med nye folk.
Det er også voksne tilstede som du kan prate
med dersom du trenger det.
Velkommen innom!

Illustrasjon: Ella Okstad
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Kontaktperson: diakon Anna Spilling.

HOVIN MENIGHET

VOCE

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 26. august.
Repertoaret er allsidig med alt fra viser
til klassisk, men med vekt på gammel og
ny kirkemusikk. Vi trenger sangere på
alle stemmer, men har spesielt behov
for noen flere sopraner.
Noe for deg? Møt opp i Jessheim kirke,
eller ring dirigent Jorunn Aasen Devold,
mobil 98021036. Velkommen inn i et
lærerikt og hyggelig kormiljø.
Voce skal, i tillegg til å synge på
Festival F gudstjeneste i september
og Vi synger julen inn i desember,
ha 2 egne konserter med musikalske
gjester. Den første er lørdag 1.november
kl. 17.00 i Hovin kirke. Det er Allehelgensaften og tid for ettertanke og vakker
musikk. Voce har sin egen julekonsert
tirsdag 9. desember kl. 20.00. Mer info
kommer på www.kirkerull.no.

Middagsbønn / Åpent hus
Velkommen til middagsbønn og Åpent hus
i Jessheim kirke hver torsdag kl 12-14.
Vanlig program på Åpent hus er allsang,
bespisning, utlodning og andakt.
Ta kontakt med diakon Anna eller
menighetskontoret dersom du ønsker skyss
til og fra. Kom som du er, alene eller sammen
med noen.
Kontaktperson: diakon Anna Spilling

Konfirmanter i Hovin menighet
Jessheim kirke 06.09. kl. 11.00
Bjerklund, Herman Smedheim
Brekke Magnus Skagtun
Furuseth Maria Elise
Grasbakken Simen
Hansen Jeanett Lilleløkken
Hansen Elida Harjo
Jahren Jin-Christian Tengbom
Jargren Marianne
Jonli Desirèe Alstad
Krydsby Hans Yoan
Lothe Isabella
Reinertsen Charlotte
Riise Frida
Ringnes Gina
Sander Corinna Helen
Hovin kirke 06.09 kl. 11.00
Berger Amanda Jessie Ferlini
Busnes Karoline Forberg
Børve Andreas Flåten
Eriksen Karoline
Hansen Nora Røen
Hansen Espen Andreas Mæhlum
Hansvold Theodor
Kirkvaag Shawn Kristoffer Alipoyo
Knevelsrud Ine Constanse
Lie Arne
Magnussen Malin Sirèn Bævre
Martinsen Stephanie
Mehus Ole Einar Moen
Midtskog Sebastian
Sandnes Siri Borgen
Solberg Mathilde Marie
Warming Benjamin
Wessel Sophia Trebbien
Wiik Mia Kamilla Krogen
Hovin kirke 06.09 kl.13.00
Brewer Mathias Braathen
Ekdahl Simen
Engan Kristine
Engen Henriette
Gisvold Nora Skotte
Hafell Andrè-Lorenzo
Hafell Jan-Andreas
Heieren Ulrikke Kvarud
Hell Christopher Elias
Jystad Nora Helene
Kristensen Thea
Leknesund Marita Fjelland
Lundring Alexandra Kristin
Mohaugen Henni Synnøve Risan
Nystrand Pernille
Olsen Elisabeth
Riis Alvilde
Skagen Pia Karina
Sørensen Emilie Stray
Waagø Simone Hovi
Jessheim kirke 07.09 kl.11.00
Ahlbom Ole Christian Sanches
Bekkevold Aleksander Martinussen
Engh Kaya Emilie Kabia

Gjøvik Agnes Bersås
Granum Sindre
Hovelsen Mari Stigum
Jansen Emma
Kjærstad Sondre Martinsen
Røn Hannah Skytterholm
Skallerud Lars Henrik
Solheim Johnny Alexander Johansen
Thomassen Marius Alexander
Waagø Milly Gystad
Hovin kirke 07.09 kl.11.00
Andersson Emilie
Avolio Maria Romsaas
Borge Mathias Olai
Brenn Malin Johnsen
Dønnum Sander
Frigaard Bjørnar
Hansen Benedicte Agnethe
Hanssen Rikke Sollied
Hegstad Ole Herman
Johansson Sarah Branderud
Jørgensen Karl William
Kaasa Emil
Knai Josephine Woldvik
Kopperud Daniel Johansen
Kristiansen Emilia
Moen Henrik
Mørk Emilie Befring
Nerhagen Mats
Nordengen Martin
Ous Emil Håkonsen
Salvesen Kristoffer Dønnum
Steinbakken Synne
Hovin kirke 14.09 kl. 11.00
Andersen Hannah
Belhadi Maria Thanina
Bjervig Birthe
Borgeteien Tuva Allergodt
Bråten Juni Andersen
Enderud Sindre Fjeldheim
Engebretsen Henning Bråten
Fosshaug Sander Eiksund
Fossum Isabelle
Hansen Endre Westvik
Herva Hedda
Hytten Emilie Paulsen
Isaksen Isak Vetle
Jensen Marcus Ellevold
Johansen Victoria
Knutsen Sahra
Kvervavik Julie Anine
Liestøl Sondre Westby
Lind Simon Marcus Menke
Moen Marcus Theodor
Molander Charlotte Johanna
Molander Magnus Jan
Prestby Kim-Morgan
Sendstad Ingerid
Sørensen Tom Eivind
Veiby Fredrik
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Aktiviteter i 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.

Etter skoletid
Hver onsdag kl 14.15 – 16.15 på
klubbhuset i Nordkisa. For 5. – 7. trinn.
Leksehjelp, mat, lek og spill og en
bibelfortelling. Arrangeres i samarbeid
mellom Furuset menighet, Hauerseter
sportsklubb og Sanitetsforeningen.
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.

Studio F
Ungdomsklubb på Folkvang annenhver
fredag kl 19-23. Rusfritt og for alle.
Åpen stue
Slå av en prat og kos deg med vaffel
og kaffe. Et uformelt møtepunkt i
hverdagen. I menighetsstua den andre
mandagen i måneden kl 18-20.
Hyggetreff
Den tredje torsdagen i måneden
kl 18-21 er det hyggetreff. Annenhver
gang på Folkvang og Nore.
Husk gudstjenestene som stort sett
kommer annenhver søndag.
Se mer informasjon på
www.kirkerull.no.

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

Ullensaker Soul Teens
Øver hver mandag kl 18.30-21.00 i
Jessheim kirke. Ungdommer fra hele
kommunen fra 8.trinn og oppover.

NY PREST I
FURUSET

Åpen kirke i Furuset - Velkommen inn!

Fra nå i august er Steinar Tosterud
engasjert som prest i Furuset frem til
1. februar. Dette skyldes at soknepresten
i Furuset de siste 15 årene, Per-Kristian
Bandlien, har sluttet og fått ny jobb.
Han har begynt som Lufthavnprest
på OSL Gardermoen nå i august.
I den forbindelsen vil det bli avskjedsgudstjeneste i Furuset kirke søndag
7. september kl 11.00 med påfølgende
kirkekaffe.
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Åpne kirkedører på tirsdagskvelder.
I Furuset menighet begynte vi å åpne kirkedørene på tirsdagskvelder i juni og vi fortsetter
frem til jul. Kirken er åpen fra kl. 19 til kl. 21
Vi ønsker å gjøre kirken mer tilgjengelig for
folk i hverdagen. Ikke bare på søndager når det
er gudstjeneste.
Kirken vil være åpen for lystenning, stillhet,
bønn, ettertanke, refleksjon over livet og dets
mysterier. For de som ønsker er det mulighet
for forbønn og en stille samtale. Et pusterom,
et møte med kirkerommet, et møte med Gud.
Eller rett og slett et kulturelt besøk.

Åpne dører kan gi en mulighet til et pusterom, enten hverdagen er hektisk eller dagene
blir for lange og uten spesielt innhold. Det kan
også åpne opp en mulighet for de som ikke
ønsker å gå på vanlig gudstjeneste. Kirkerommet med alle sine dybder tåler våre levde
liv, på godt og vondt, rommer våre livsspørsmål
og skaper en ramme.
I Furuset menighet har vi hatt en brukerundersøkelse og ca. halvparten av de som
har svart, har svart at de vil benytte seg av et
tilbud om åpen kirke utenom gudstjenestene,
hvis dette blir gitt. Og de fleste har ønsket
seg kveldsåpen kirke. Så derfor begynte vi i
juni, og fortsetter nå i høst for å imøtekomme
dette ønsket. Jeg er veldig glad for å kunne
åpne kirkedørene på kveldstid og at vi har hatt
så mange besøkende som vi har hatt frem til
nå. Det er flott!, sier Rita Kristoffersen, diakon i
Furuset. Hun ønsker alle velkommen inn!!
Folk kan se at kirken er åpen ved at det
settes ut en «bukk» , som er godt synlig fra
veien og det er hengt opp plakater på oppslagstavlene på kirkegården.

FURUSET MENIGHET

"Etter skoletid

Furuset menighet startet februar 2014
opp "etter skoletid", et tilbud for 5.-7. Klasse på Nordkisa skole. Vi låner lokalene til
Hauerseter sportskkubb, og har hatt god
hjelp av saniteten som hjelper oss med
maten annenhver gang. Mellom 15 og 30
barn har dukket opp hver onsdag, og vi
har hatt leksehjelp, ballspill, brettspill og
gode samtaler.
Vi har også hatt samlingsstund hver
gang, der vi denne våren har brukt tid på
både Gudsbildet vårt, påskeevangeliet, og
lignelser fra NT. Det har vært fine stunder

med nysgjerrige barn og imponerende
sang!
Vi spiser sammen på slutten, og spesielt
skolebollene som sanitetsdamene har
bakt, har falt i god smak, og resultert i et
"klemme-tog" inn på kjøkkenet for å si
takk. Det er en fin gjeng med barn som
kommer etter skolen på onsdagene, og vi
gleder oss til å starte opp igjen i slutten
av august!
Jorunn S Stokstad, Furuset menighet

Velkommen på
Babysang i Furuset
kirke høsten 2014!
VI starter opp torsdag 11. september
kl 11.00-13.00,
og holder til i
menighetsstuen
nedenfor kirken.
På babysang
synger og regler
vi med babyene.
Vi spiser lunsj
sammen etterpå. Dette er en fin anledning til å møte andre foreldre og få gode
opplevelser med babyene sine.
Første runde med babysang vil være
seks ganger og koste 200 kroner.
Velkommen!
Ved spørsmål og påmelding kontakt
ragne.oybekk@ullensaker.kirkene.net
Tlf 988 59 946 / 63 94 40 15

Tårnagenthelg i Furuset kirke 6. og 7. april
«Å, Å KOM, KOM IGJEN TÅRNAGENTER»
Tradisjon tro, arrangerte Furuset menighet også i år tårnagenthelg for tredjeklassinger fra Algarheim og Nordkisa
skole. Tårnagentene er en del av trosopplæringen i Den Norske Kirke hvor åtteåringer blir invitert til kirken for å lære
om den kristne tro og tradisjon. Dette
læres gjennom å leke agenter som løser
ulike mysterier og oppdrag. I år var det
25 spente og forventningsfulle tredjeklassinger som møtte opp utenfor kirken.
Køen ble stor på utsiden av døren da de
skulle inn en etter en for å motta agentbevis og komme seg gjennom en labyrint
med flere poster underveis. Vel i mål fikk
alle hver sin agentmappe som skulle følge dem resten av helgen. Så kunne mysterier løses.

-«AGENTER 2014»!!
-»YES SIR»,
ble en gjenganger hver gang man skulle
løse et oppdrag. Agentene spisset ørene
og var klare for å utforske om det fantes
mysterier oppe i tårnet. Hva ble ordene
på bokstavene i kjelleren tro?
Plutselig, midt i agentmåltidet, forsvant
presten.... Hvor var han blitt av? Hadde
han reist tilbake i tid? Var han virkelig
borte? Barna fikk i oppdrag å finne ut hva
som hadde skjedd.
Til slutt kom det største oppdraget:
«Vær med og lag gudstjeneste». Dette
klarte de utmerket! De laget intervju, sang
sanger, brettet mannablomster, skrev bønner, og ikke minst laget de dramastykke.
Resultatet fikk foreldre og besteforeldre
se og høre i gudstjenesten.

Tårnagentene ble en fin gjeng, som ønsket å gjøre det samme igjen! Neste år er
det en ny tredjeklasse som får prøve seg!
Vi gleder oss allerede!!
www.tarnagent.no
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Pilgrimstur og
Friluftsgudstjeneste
Tidlig på’n
Rundt femten mennesker var på plass
da diakon Annelis Holmedahl ønsket
velkommen til Ottesang i Ullensaker
kirke klokka kvart over sju. Det var
Skaperverkets søndag, 15. juni.
Pilegrimene gikk ut i skaperverket
den vakre sommerdagen med tonen
fra “La oss vandre i lyset” klingende i
hodet. Mauritz Sendstad førte an på
vandringen de elleve kilometerne fra
Ullensaker kirke til Raknehaugen ved
Hovin kirke, et gammelt pilegrimsmål i
Ullensaker. Underveis var det ett stopp
med salmesang og tekstlesing. Randi
Thorshaug hadde kaffe og nystekte vafler
til de slitne pilegrimene da de nådde
Søndre Bjørke gård.
Ved Raknehaugen var det friluftsgudstjeneste ved sokneprest Helge Skraastad
og kantor Jorunn Aasen Devold. Riktig
mange hadde møtt fram til denne
gudstjenesten, som var et samarbeid
mellom Hovin og Ullensaker menigheter.
Tekst og bilder: Annelis Holmedahl

Velkommen til
Babysang!
Tirsdag 2. september kl.11.00 starter
vi opp nytt Babysangkurs på Kløfta
menighetssenter.
Babysang er et tilbud for barn i alderen
2-12 måneder og mor/far/foresatt. En
samling består av en halvtimes sangstund
med gamle og nye sanger, regler, musikk
og bevegelse. Etterpå spiser vi en enkel
lunsj sammen. Dette er et sted hvor
barnet ditt kan oppleve nye sanseinntrykk
og finne gleden i musikk og fellesskap.
Det er også en fin anledning til å bli kjent
med nye mennesker i samme livssituasjon
i nærmiljøet.
Kurset går over 7 ganger og koster
250kr, inkludert lunsj.
Påmelding eller spørsmål, kontakt
diakon Annelis Holmedahl
Tlf.: 63 92 65 26
E-post: annelis.holmedahl@ullensaker.
kirkene.net

Forhåndssalg til
årets julekonsert
Forhåndssalget til årets julekonsert
"Hellige Jul" er startet. Billetter selges
på www.kirkerull.no og på Kløfta menighetskontor. Det er nummererte plasser.
De beste plassene går først, så det er
lurt å kjøpe tidlig. Også i år er Arve
Henriksen, Wollert Krohn-Hansen, Ola
Skjenneberg og en rekke av bygdas
kor med. I tillegg har vi med Jon Halvor
Bergh på beatboxing.
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Middag på tvers

– Et møtested på tvers av generasjoner og kultur
Velkommen til Middag på tvers på Kløfta
menighetssenter 8. november 2014 kl 1517!
Vi spiser god mat, leker litt sammen,
blir kjent med nye mennesker, prater og
koser oss. Pris: Voksne: kr 75,- Barn: kr 50,Familie: kr 250,-. Inviter gjerne med deg
noen!
For spørsmål, ring 63 92 65 26 eller
mail: annelis.holmedahl@ullensaker.
kirkene.net
Påmelding innen 30. oktober til samme
kontakt.

«Jakten på det gode
parforholdet»
Kjærlighet, kommunikasjon og samspill
er stikkordene for samlivskurset som vi
inviterer til 28. oktober og 11. november
2014 kl 1900-2200 på Kløfta menighetssenter.
Kurset er for helt vanlige ektepar, samboere og foreldre med helt vanlige gleder og utfordringer – og med et ønske
om å investere i samlivet og gi det en
liten vitamininnsprøyting. Kurset er lagt
opp med veksling mellom innledning ved
kurslederne og samtale mellom de to i
parforholdet. Pris kr. 650,- pr par for hele
kurset inkludert bevertning. Kursholderne Birgitte Tvedt og Sjur Langeland har

holdt en rekke samlivskurs sammen de
siste sju årene.
Påmelding og spørsmål: ring 63 92 65 26
eller epost: annelis.holmedahl@ullensaker.kirkene.net

Reidun Furuseth på plass igjen
Sognepresten i Ullensaker, Reidun Furuseth, er på plass
igjen etter svangerskapspermisjon.
– Jeg gleder meg til å ta fatt igjen og til å
møte mennesker i sorg og glede, sier hun.
Vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake!

En hilsen fra
Annlaug Knapskog
Etter to år som menighetspedagog i
Ullensaker menighet og leder for Åpen
barnehage på Jessheim, går jeg nå ut i
fødselspermisjon. Det har vært to fantastiske år, og jeg har stort sett gledet
meg til å komme på jobb. Kolleger som
ser og oppmuntrer hverandre i tillegg
til varierte, meningsfylte og spennende
arbeidsoppgaver har det meste av æren
for det. Menighetsrådet har også gitt meg
stor frihet til å fylle stillingen slik at jeg får
gjøre det jeg er best på. Tusen takk til alle
dere som har kommet på Kløfta knøttekor
og barnegospel, Åpen barnehage, Etter
skoletid, LysVåken, Tårnagenthelger, Middag
på tvers, Madagaskarlekene og alle andre
gudstjenester og aktiviteter jeg har fått
være med på – dere har beriket livet mitt!
Jeg gleder meg til å komme tilbake i jobb
når den tid kommer! Guds velsignelse over
et nytt semester.
Vi ønsker Annlaug lykke til og alt godt
og veit at hun blir en fantastisk mamma!
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Aktiviteter i
Ullensaker
menighet
Gry Fjeldet slutter som ungdomsarbeider i
Ullensaker menighet etter 17 år. På de årene
har hun klart å sette dype spor etter seg.
Hva husker du best av både gleder
og sorger fra disse årene?
Jeg syns det er så fint å få være blant unge
mennesker og ta del i hverdagen deres,
og det har jeg fått rikelig anledning til i
jobben i Ullensaker. Det er mange ungdommer som er ensomme og sliter med
mange ting, og da har det vært så viktig
å få formidlet til dem at ingen går aleine,
og at ingen av oss lever for seg selv. Gud
skapte oss til fellesskap med hverandre,
og det fellesskapet er vi avhengige av.
Når vi er barn, er vi opptatt av eventyr.
Eventyrene kan gi oss livsmot og håp, f
eks Askeladden – hva hadde han vært
uten de gode hjelperne, sin følsomhet i
forhold til naturen og menneskene han
møtte på sin vei, sin evne til undring og
sin grunnleggende tillit til livet? Sånn ser
jeg på ungdommene også. Den samme
følsomheten og undringen kjenner jeg så
godt igjen hos ungdommene. De trenger
bare noen til å gå sammen med seg gjennom livet. Akkurat der har det vært godt å
komme tett innpå dem, gå sammen med
dem, løse utfordringer sammen med dem
og oppleve fellesskapet og undringen
sammen med dem. Ikke minst har jeg lært
mye av ungdommene.
I 2006 kom noen ungdommer til meg og
fortalte at de hadde blitt seksuelt misbrukt av en av de frivillige i Ullensaker
menighet. Dette førte til flere år med
rettssaker, politiavhør og mange tunge
stunder. Mitt største mareritt ble med det
virkelighet. I ettertid er jeg så glad og
takknemlig for at ungdommene turte å
si ifra.
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Til alle som har opplevd overgrep i en eller annen form, vil jeg så inderlig gjerne
si at du har blitt utsatt for noe du ikke
selv har ansvar for. Du er uskyldig. Du er
ikke engang medansvarlig. Her er det ikke
snakk om skylddeling. Det er én som har
ansvaret for det som har skjedd: han/hun
som har gjort dette mot deg. Uansett hva
du har tenkt og følt: Du er uskyldig. Jeg
håper du har oppdaget nettopp det, og
har våget å la det svekke «fotavtrykket».
Jeg vet ikke om noe annet som kan fjerne
det, enn nettopp å tro dette faktum: Du
er uskyldig.
Hvordan har det vært å være i
staben i Ullensaker?
Det har vært veldig morsomt! Jeg har
vært heldig og vært i verdens beste stab
med masse samhold og gode, omsorgsfulle kolleger. Jeg savner dem masse allerede.
Hvilke planer har du framover?
Jeg ønsker å oppdage verden og håper på
å få en jobb utenfor Norge.
Hva kommer du til å savne mest med jobben din som ungdomsarbeider?
Det er de gode og verdifulle ungdommene – og kollegaene.

• 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.
• 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 øver i Jessheim
kirke hver mandag 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 bo- og aktivitetssenter annenhver tirsdag (oddetallsuker)
kl 1730.
• 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.

ULLENSAKER MENIGHET

Steinar Tosterud over i ny jobb
Fra de forholdsvis små kirkene i Holter og
Bjørke skulle jeg for ett år siden bli vikarprest i Ullensaker. Jeg hadde mange tanker
før jeg kom hit og tenkte nok at Romeriksdomen var vel stor for meg. Jeg grudde meg
jo også litt for å skulle møte en helt ny
menighet og tenkte mange tanker som
skremte meg.

Det er mange som har blitt kjent med
Steinar Tosterud gjennom hans år som
sogneprest i Ullensaker. Vi har spurt ham
om hvordan han har hatt det dette året:

Men mine bekymringer ble gjort til skamme.
Jeg fikk møte en stab som var full av omsorg og som var villig til å hjelpe meg inn i
menighetens arbeid.
Det har også vært en stor glede å møte
mennesker i menigheten, enten det var i

forbindelse med gravferd, vielser, dåp eller
gudstjeneste.
Jeg vil derfor takke for den åpenhet som er
blitt meg til del og ønsker menighet, stab og
menighetsråd lykke til i det videre arbeidet
å formidle evangeliet.
Steinar vil bli savna på Kløfta, men heldigvis drar han ikke så langt: Nå begynner
han i sitt vikariat som sogneprest i Furuset. Det vil derfor fortsatt bli gode muligheter for å både se og høre ham også
framover. Ullensaker menighet takker for
alle gode opplevelser og åpnede dører i
året som har gått.

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn
Menighetene i Ullensaker har tilbud om sorggrupper til de
som har mistet en av sine nærmeste. I september 2014 blir
det oppstart av gruppe for foreldre som har mistet barn.
Gruppen vil ha samlinger i Furuset menighetsstue.
En sorggruppe består av ca. 6-8 personer og vil ha et
omfang på 9 samlinger á to timer. Gjennom gruppene
ønsker vi at du skal få kunnskap om sorg, hjelp til å sortere
utfordringene, mulighet til refleksjon og hjelp til å finne
egen styrke og glimt av håp. Alle har sin måte å mestre
situasjonen på og vi tror at man kan lære av hverandres
mestring.
Alle vil få muligheten til å snakke om sin opplevelse og til
å dele smerten, og man deler så mye eller så lite som man
ønsker innenfor den tiden man har.

Det vil bli en enkel samtale rundt en kopp kaffe, te
og litt å bite i.
For å dekke utgiftene til bevertning koster det kr.200,å delta på sorggruppene.
Gruppen ledes av diakonene i Furuset og Hovin/Mogreina.
Rita Kristoffersen, diakon i Furuset,
rita.kristoffersen@ullensaker.kirkene.net,
63 94 40 14 / 47 01 75 44
Anna Spilling, diakon i Hovin og Mogreina,
anna@ullensaker.kirkene.net,
48 99 13 47

Østengen

BEGRAVELSESBYRÅ

Ullensaker og Omegn Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta

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

Mail: post@ostengen.no

www.ostengen.no
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Kom på Festival F 2014
For åttende år på rad arrangerer menighetene i Ullensaker Festival F. Det har
blitt en tradisjon for mange å få med seg
denne årlige begivenheten som foregår
på idylliske Folkvang, Algarheim og
Furuset kirke. Det er en dugnadsfestival
hvor mange frivillige fra hver menighet
er med å gjøre en solid arbeidsinnsats
på flere områder.

Aktivitetsdagen på lørdagen inneholder
aktiviteter for de helt minste, til de store.
I år har ungdommer fra de ulike ungdomsmiljøene i Ullensaker kirkene vært på
klatrekurs for å være med å sikre de som
våger seg opp i bruskassene på aktivitetsdagen. Er det noen som klarer å slå
rekorden fra i fjor med 23 bruskasser?

Det er viktig å merke seg at festivalen
er for alle aldere. Konserten med Lewi
I år kan ungdommene samles på Folkvang
Bergerud på lørdag kveld kommer til
fredag kveld. Det blir en spennende
å bli en fin musikkopplevelse både for
kveld med flere opplevelser. De som
voksene og ungdom. I Gudstjenesten
ønsker det (noe som anbefales) kan
på søndag blir det både sang av Soul
overnatte i hyttene på Folkvang, og få
Children og Voce i tillegg til husbandet
med seg campfrokost og aktiviteter
Som man kan lese av festivalprogramm
Den strekker seg over en hel helg i september,
Festivalen byr på en rekke aktiviteter, og
Ta september.
vare på programmet for helgen!
er det flere musikalske innslag både for
i år er det fra 19.–21.
mest populær er nok aktivitetsdagen på
på formiddagen. Det vil være voksne
barn, unge og eldre i Furuset kirke. Det
Festivalen er et samarbeid mellom Ullensaker,
lørdagen som er en familiedag. Denne
ledere
tilstede
for
å
være
sammen
med
Som
man
kan
lese av festivalprogrammet
Den
strekker
seg
over
en
hel
helg
i
september,
Festivalen
byr
på
en
rekke
aktiviteter,
og
Festival F er en
absolutt verd å få med seg dette! I år s
Mogreina, Hovin og Furuset menigheter og
dagen er proppfull med aktiviteter som
er det flere musikalske innslag både for
i år er det fra 19.–21. september.
mest populær er nok aktivitetsdagen på
Vi seri kommunen.
fram til å se deg denne bruskasseklatring,
helgen.
ungdommene
hele campen.
man speiderne
fjor har vi med oss et eget husband.
KFUK-KFUM
høyhopp, gladiatorkamp,
festival beregnet
påDersom
barn, unge og eldre i Furuset kirke. Det er
Festivalen
er et samarbeid mellom Ullensaker,
lørdagen som er en familiedag. Denne
Stedet for festivalen er Folkvang på Algarheim
taubane og ansiktsmaling.
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en å overnatte
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ulike
grunner,
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består
av Kjell
Håkon
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Mogreina,
Hovin
og
Furuset
menigheter
og
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med
aktiviteter
som
alle fra 0–100 år!
og Furuset kirke.
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Wollert
Krohn Hansen – keyb
For dehøyhopp,
tøffe og vågale
kankamp,
Hardhausen
fjor har vi med
oss et eget
husband.
speiderne i kommunen.
bruskasseklatring,
gladiator
festivalerberegnet
på tilKFUK-KFUM
man velkommen
å være med
både
Anders Mossberg – bass, Geir Bjørknes
Festivalen
en del av
av alt» tros- taubane og ansiktsmaling.
friste. Speideren har i mange år stilt opp
Stedet for festivalen
er er
Folkvang
på «Størst
Algarheim
Husbandet består av Kjell Håkon Aalvik –
alle frautover
0–100
år! på fredag,
kvelden
og komme
Grande – gitar.
opplæring for barn og unge i Den Norske Kirke.
med denne tøffe hinderløypen.
og Furuset
kirke.
trommer, Wollert Krohn Hansen – keyboard,
For de tøffe og vågale kan Hardhausen
tilbake på lørdag morgen!
Anders Mossberg – bass, Geir Bjørknes
Festivalen er en del av «Størst av alt» trosfriste. Speideren har i mange år stilt opp
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(med
om endringer)
opplæring
forforbehold
barn og unge
i Den Norske Kirke.
Her er programmet for festivalen: (med forbehold om endringer)

FREDAG 19. SEPTEMBER

Aktivitets- og fortellerstund for barn

FREDAG 19.
SEPTEMBER
17.00–19.00
Menighetsstua Furuset

vil ha en spennende
og morsom fortellerstund.
Aktivitets-Silje
ogKleiven
fortellerstund
for barn
Etterpå blir det aktivitetsbord og storslått vaffelfest.

17.00–19.00

Menighetsstua Furuset

Silje Kleiven vil
ha en spennendefor
og morsom
fortellerstund.
FestivalCamp
ungdom
med besøk av illusjonist Ruben Gazki
Etterpå blir det aktivitetsbord
og
storslått vaffelfest.
20.00 –›
Folkvang
Rubenfor
Gazki
er en magisk
entertainer
flosshatt,
silketørklær
FestivalCamp
ungdom
med
besøk avUTEN
illusjonist
Ruben
Gazkiog kanin. Gazki
går sine egne veier og tar magien med seg inn i et nytt millennium! Risikofaktoren
20.00 –› er høyere,
Folkvang
effektene er sterkere og publikum blir involvert på en helt spesiell måte.
Ruben Gazki er en magisk entertainer UTEN flosshatt, silketørklær og kanin. Gazki
I tillegg til Ruben Gazki vil du oppleve spennende aktiviteter og innslag, mye sosialt
går sine egne veier og tar magien med seg inn i et nytt millennium! Risikofaktoren
og overnatting i telt/hytter på Festivalcampen.
er høyere, effektene er sterkere og publikum blir involvert på en helt spesiell måte.
Påmeldingsfrist 14. september. Pris: kr 250,–
I tillegg til Ruben Gazki vil du oppleve spennende aktiviteter og innslag, mye sosialt
og overnatting i telt/hytter på Festivalcampen.
Påmeldingsfrist 14. september. Pris: kr 250,–

LØRDAG 20. SEPTEMBER
Campfrokost

LØRDAG 20.
SEPTEMBER
09.00–10.00
Folkvang

Deilig frokost for alle campdeltakere.
Campfrokost
09.00–10.00
Band-Folkvang
og sangseminar for ungdom
Deilig frokost for10.00–13.00
alle campdeltakere.
Folkvang

du en drøm omfor
å synge
eller spille i band? Proffe og engasjerte instruktører
Band- og Har
sangseminar
ungdom
veileder. Resultatet av seminaret fremføres under gudstjenesten søndag.
10.00–13.00
Folkvang
Det blir påmelding til disse seminarene, påmeldingsfrist 10. september.
Har du en drøm om å synge eller spille i band? Proffe og engasjerte instruktører
veileder. Resultatet
av seminaret fremføres
under gudstjenesten søndag.
Speideraktivitet
«Hardhausen»
Det blir påmelding
til disse seminarene,
påmeldingsfrist 10. september.
11.00–13.00
Folkvang

Hinderløype
for de tøffe og vågale. Denne aktiviteten er for ungdom i 8 klasse og
Speideraktivitet
«Hardhausen»
oppover. KFUK-KFUM speiderne avd Kisa som står for denne aktiviteten.

11.00–13.00

Folkvang

Hinderløype for de tøffe og vågale. Denne aktiviteten er for ungdom i 8 klasse og
oppover. KFUK-KFUM speiderne avd Kisa som står for denne aktiviteten.
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Grande – gitar.

med denne tøffe hinderløypen.

Aktivitetsdag for hele familien
13.00–17.00

Folkvang

Morsomme
aktiviteter
for hele familien med blant annet bruskasseklatring,
Aktivitetsdag
for hele
familien

høyhopping, speideraktivitet, hoppeslott, ansikstmaling og mye mer.
Folkvang
13.00–17.00
Det blir program fra utescenen kl 15.00.
Morsomme aktiviteter for hele familien med blant annet bruskasseklatring,
høyhopping, speideraktivitet,
ansikstmalingbarnekor
og mye mer.og Festivalhusbandet
Konsert medhoppeslott,
Bjarte Leithaug,
Det blir program 17.00–18.00
fra utescenen kl 15.00.
Furuset kirke
BjarteBjarte
LeithaugLeithaug,
har gjennom barnekor
en lang rekkeog
plateutgivelser
og konserter gjort
Konsert med
Festivalhusbandet
sine sanger kjent for et stort publikum.

17.00–18.00

Furuset kirke

Inngang kr 100,– (Barn under 12 år gratis)
Bjarte Leithaug har gjennom en lang rekke plateutgivelser og konserter gjort
sine sanger kjent for et stort publikum.

Café

18.00–21.00

Inngang kr 100,– (Barn under 12 år gratis)

Café

Menighetsstua Furuset

Konsert med Lewi Bergrud og Festivalhusbandet

18.00–21.00
Furuset
21.00–22.30 Menighetsstua
Furuset kirke

Lewi Bergrud
har gjort detog
aller
meste når det kommer til musikk. Han ønsker allikevel
Konsert med
Lewi Bergrud
Festivalhusbandet
å strekke seg lenger og kom i september ut med sitt debutalbum «Don’t leave».
21.00–22.30
Furuset kirke
Albumet høstet strålende kritikker og gode listeplasseringer. Låtene til Lewi er
Lewi Bergrudmelodisk,
har gjort det
aller meste
nårseg
detgodt
kommer
musikk.
ønsker
sjelfulle
og egner
bådetili en
intim Han
konsert
og i allikevel
større arenaer.
å strekke seg lenger og kom i september ut med sitt debutalbum «Don’t leave».
Supp: Ullensaker Soulteens. Inngang kr 150,–
Albumet høstet strålende kritikker og gode listeplasseringer. Låtene til Lewi er
melodisk, sjelfulle og egner seg godt både i en intim konsert og i større arenaer.

Café

22.30 – 24.00

Menighetsstua Furuset

Supp: Ullensaker Soulteens. Inngang kr 150,–

Café

SØNDAG
21.
SEPTEMBER
22.30
– 24.00
Menighetsstua
Furuset
Festivalgudstjeneste

SØNDAG 21.
SEPTEMBER
11.00–12.30
Furuset kirke

Festgudstjeneste med mye musikk, preken, søndagsskole.
Festivalgudstjeneste

Festivalbandet, ungdomsmiljøet og Ullensaker SoulChildren deltar.

11.00–12.30

Furuset kirke

Festgudstjeneste
med mye musikk, preken, søndagsskole.
Kirkekaffe
Festivalbandet, ungdomsmiljøet
ogMenighetsstua
Ullensaker SoulChildren
12.30–14.00
Furuset deltar.

KirkekaffeVelkommen til en sosial og koselig avslutning på festivalen med god mat og kaker.
12.30–14.00

Menighetsstua Furuset

Velkommen til en sosial og koselig avslutning på festivalen med god mat og kaker.

Fortellerstund

Ungdomscamp:

Ruben Gazki

Barnekonsert:

Bjarte Leithaug

Kontaktpersoner
ULLENSAKER MENIGHET

E-post: ragne.oybekk@ullensaker.kirkene.net

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

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

Hjemmeside: www.kirkerull.no
Ullensaker menighet har egen facebook-side

Diakonmedarbeider Rita Kristoffersen
Tlf. 63 94 40 14 / 470 17 544
E-post: rita.kristoffersen@ullensaker.kirkene.net

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

Kirketjener Per-Arne Sedsvold
Tlf. 91 79 46 85

Sokneprest Reidun Furuseth
Tlf 63 92 65 22/464 81 452
E-post: reidun.furuseth@ullensaker.kirkene.net

Menighetsrådsleder: Einar Inge Ellingsen

HOVIN MENIGHET

Kateket Steinar Ørum
Tlf 63 92 65 23/468 11 009
E-post: steinar.orum@ullensaker.kirkene.net
Menighetspedagog Annlaug Vegge Knapskog (permisjon)
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

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

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

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

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

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

Kirketjener Jan Jakobsen
Tlf 957 28 389

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

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

Menighetsrådsleder Merete Ødegaard Thommesen
Tlf. 99 24 75 75
Epost: merete_ot@hotmail.com
Åpen barnehage:
Daglig leder Annlaug Vegge Knapskog (permisjon)
Tlf. 63 92 65 27/ 90 10 09 49
Epost: annlaug.knapskog@ullensaker.kirkene.net
Vikar Nina Kali
Tlf. 48 18 27 67
Epost: nina.kali@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
Mogreina kirke
Trondheimsv. Jessheim 1010,
2054 Mogreina
Sokneprest Marit Rødningen Seines
Tlf. 63 94 40 24 / 95 21 08 87
Epost: marit.rodningen.seines@ullensaker.kirkene.net

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

Renholder: Tran Trung Hau

Kirketjener Hovin kirke Tore Kind
Tlf. 63 97 13 43 / 95 00 71 41

Menighetspedagog Brage Midtsund
Tlf. 63 94 40 32 / 95 13 84 60
Epost: brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net
Ungdomsprest Espen Holm
Tlf. 63 94 40 31 / 97 79 46 45
Epost: espen.holm@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
Tlf. 63 94 40 30 / 977 72 274
E-post: jon.bergh@ullensaker.kirkene.net
Diakon Anna Spilling
Tlf. 63 94 40 28 / 489 91 347
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

Kantor Margaux Claire Lamont (permisjon)
Tlf. 63 94 40 25 / 96 83 92 17
Epost: margaux.lamont@ullensaker.kirkene.net
Vikar Organist Simen Valldal
Tlf. 47 30 54 99
Epost: simenvj@yahoo.no
Diakon Anna Spilling
Tlf. 63 94 40 28 / 489 91 347
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
Tlf. 63 94 40 30 / 977 72 274
E-post: jon.bergh@ullensaker.kirkene.net
Sekretær Berit Vetland
Tlf. 63 94 40 20
Epost: mogreina@ullensaker.kirkene.net
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
Fung. 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

ELEKTRIKER

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

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

www.elproffen.no

Egen rabatt for pensjonister.

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

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
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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.

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

MNTF

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

LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17

Vi sørger for
installasjonen!

Tannlege
K. Granli

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

Ledig
annonseplass

Industriveien 8
2050 Jessheim
Telefon 63 97 18 42

Ta kontakt med
kirkevergen.

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
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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 76 030
post@bgs-naturstein.no

Slekters gang
ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
16. mars
Victor André Vogt-Ulriksen
23. mars
Anea Hagen
Jonathan Gjeraldstveit Sagbakk
Johannes Opseth Grønlund
Mia Bråge Wien – døpt i Søsterkirkene på Gran
6. april
Eivind Ruud-Wethal
Matheo Egeriis Hertzenberg
13. april
Benjamin Ramskjær Rognstad
20. april
Noah Emanuel Klaussen Nygard
4. mai
Adrian Hafstad
18. mai
Kaspian Smeby-Ryen
29. mai
Kristoffer Trudvang Sætren
31. mai
Odd Iver Ånesen Berg – døpt i
Øyer kirke
8. juni
Amelia Straumsnes-Rønningsen
Jenny Lindstad Paulsen
Mathilde Potepa Josefsen
Mia Potepa Josefsen
22. juni
Leon Storhaug
29. juni
Lukas Jakobsen Petterson
13. juli
Øyvind Valdez Waldemarsen
27. juli
Noah Ånnø Nordby
VIGDE:
15. mars
Jeanette og Marius Sandberg
3. mai
Sara Kristine Madsdotter
og Stian Langerud
7. juni
Lene Martinsen og Dag Flesvik
Lill-Mailen Lauvik og
Kristian Lønaas
14. juni
Anette Sundvoll og Kjetil Andreas
Mikalsen (Kjærnsmo gard)
Susanne Halseth og
Tony Henriksen
28. juni
Eli Synnøve Grøtting og Morten
Henry Rognås
Lisa Klethagen og
Paul André Hanken
DØDE:
17. mars
Anita Therese Falao
30. mars
Aase Sakariassen
31. mars
Ole Stadsnes
6. april
Eivind Donavann Johansen
8. april
Inger Kristiansen

22. april
Kari Skaland
30. april
Solveig Helene Wangen
7. mai
Arne Finstad
8. mai
Gerd Marie Østvold
13. mai
Birgit Elisabeth Karin Hansen
29. mai
Randi Smestad
21. juni
Gerd Gurine Bolling
23. juni
Kåre Bjarne Kristiansen
Kåre Henry Sakshaug
13. juli
Anna Martinsen Nordli
19. juli
Kåre Gudbrand Streiff Hilton
19. juli
Rolf Stenerud
FURUSET MENIGHET
DØPTE:
30. mars
Leon Andrè Brenni-Eek
Mathea Holten-Repp
Emmeli Leine Flindrum
20. april
Amanda Elstad
Maximillian Løvli
Dorcas Lombaye
27. april
Synnøve Kjelsrud Evensen
Alexander Borgersen Kjørren
11. mai
Maja Karoline Schjoll
25. mai
Liv Slettemoen Bogar - Hol kirke
Iben Gabriel Pedersen Getz
Falk Viken Larsen
Nicolay Murati Bæck
Jamal Leo Njie
8. juni
Jacob Møller
15. juni
Heine Bratt – Akershus Slottskirke
22. juni
Julie Jensen Normann
6. juli
Marius Kristoffersen
Lisa Sofie Kristoffersen
VIGDE:
5. juli
Tine Risan Hauge og
Marius Holm Enerud
DØDE:
17. mars
Torhild Antonsen
28. april
Terje Olsen
7. mai
Bjørn Skottner
23. mai
Øyvind Hofseth

HOVIN MENIGHET
DØPTE:
30. mars
Sindre Stakvik
6. april
Emmeli Haugseter Søreid
–døpt i Gjerpen kirke
20. april
Mille Fjelldal
Lycke Elize Rummelhoff
Leah-Emilie Molnes
Ole Grefsrud
William Andrè Gulbrandsen
4. mai
Emilia Thea Øynes
Anna Syversen Smerud
18. mai
Emma-Celin Berghoff Vik
Julia Soares Unneberg
Nicholas Berntsen Larsen
Leon Andrè Haugen Planas
25. mai
Edrian Palmer-Morewood Lorentzen
– døpt i Molde domkirke
1. juni
Christine Wenche Jørgensen
Schumacher
Sondre Bjørnsti
David Venger-Pedersen
William Venger-Pedersen
Magnus Nordmo Warming
Nicolai Furu Karlson
Oliver Haugan Sjue
8. juni
Casandra Aune Gammelli
Martin Aleksander Sjødin
Emma Solvang Larsson – døpt i
Nannestad kirke
9. juni
Mathea Garsjømoen Vold
Melissa Nilsen Birkeland
15.juni
Håvard Overvåg Osdal – døpt i
Borgund kirke, Ålesund
22.juni
Odin Mathiesen
Isabella Ramona Barbosa
Jørgensen
29.juni
Linnea Haga Verket
Leah Nymo Ingwersen
Aurora Marie Karlend Tufteland
Edvin Svendsen Langholmen
Tony Elias Karlsen
Solveig Tenold Baraas – døpt i
Langset kirke
VIGDE:
15. mars
Tone Merete Brumoen og Asgeir
Sand – viet i Gystadmarka Ishall
7. juni
Trine Marie Paulsen og
Helge Soligard Løkken
28. juni
Gro Siri Bjønness og
Kenneth Gjenga
Maren Kvalvik Hindrum og
Anders Johan Lund

DØDE:
13.mars
Torgeir Bidtnes
Aud Miriam Eldbjørg Svarstad
15. mars
Kari Helene Høgheim
16. mars
Mari Anette Hovind
17. mars
Oddfrid Hjelle
Ruth Elisabeth Dyfrin
25. mars
Anne Sofie Kjørmo
26. mars
Aud Reidun Havnø
2. april
Helge Eidor Slåtteli
10. april
Brynhild Oddveig Grønbekk
12. april
Sigrid Nygaard
17. april
Steinar Janssen
20. april
Karen Elise Hovind
30. april
Eva Eggen
9. mai
Rakel Mathilde Kristiansen
17. mai
Kirsten Olaug Kopperud
9. juni
John Håkon Birkelund
11. juni
Ragna Nerli
17. juni
Tove Gunvor Hytten
19. juni
Ella Kemi Wear
15. juli
Herdis Irene Kneppe
16. juli
Liv Bente Huken Marthinsen
17. juli
Ove Gûnther Borgen
MOGREINA MENIGHET
DØPTE:
16.mars
Einar Wilhelm Holter-Hegg
30.mars
Oda Mabelle Johnsen
20.april
Rikke Cornelia Hedly Sigvartsen
21.april
Dennis Nyberg Evjebråten – døpt i
Bjørke kirke
1.juni
Caroline Stendahl – døpt i Grytten
kirke, Åndalsnes
8.juni
Sander Hansen Severinsen
Emilian Eriksen-Siri
22.juni
Jonas Bergkvist Jørgensen
Mathias Amundsen Laiti
DØDE:
5.april
Magne Olav Vestli
11.juli
Oddvar Forberg
14.juli
Kåre Arne Saugnes
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Velkommen til kirke
SØNDAG ER KIRKEDAG
Se lokalavisen eller
www.kirkerull.no for
evt. endringer

Ullensaker kirke

Dato

Kirkeårsdag

17. aug

10.s. i tr.tiden

24. aug

11.s. i tr. tiden

Felles NM-gudstj.
kl 1000

31. aug

12.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

Furuset kirke

Hovin kirke

Friluftsgudstjeneste
på Folkvang kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

6. sept

Jessheim kirke

Mogreina kirke

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1700

Konfirmasjon
kl 1100+1300

Konfirmasjon kl 1100

7. sept

13.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

Avskjedsgudstjeneste
for P K Bandlien
kl 1100

Konfirmasjon kl 1100

Konfirmasjon kl 1100

14. sept

14.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100
Presentasjonsg.
kl 1900

Gudstjeneste kl 1100

Konfirmasjon kl 1100

Gudstjeneste kl 1700

Konfirmasjon kl 1100

21. sept

15.s. i tr. tiden

28. sept

16.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

5. okt

17.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

12. okt

18.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

19. okt

19.s. i tr. tiden

Tomasmesse kl 1900

26. okt

Bots- og b.dag

Gudstjeneste
kl 1100 + 1300

Gudstjeneste kl 1100

2. nov

Allehelgensd.

Gudstjeneste kl 1100

Minnegudstj. kl 1900

9. nov

22.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

Festival-gudstj.
kl 1100

16. nov

23.s. i tr. tiden

Gudstjeneste kl 1100

23. nov

Siste s. i k.året

Lys Våken-gudstj.
kl 1100

30. nov

1.s. i advent

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1700
Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1900

Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1700

Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100

Gudstjeneste kl 1100
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Gudstjeneste
kl 1100 i
Sessvollmoen kapell

Gudstjeneste kl 1100

