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MARIA SKAL  
HA BARN IGJEN
Forberedelsene til jul er begynt. Allerede 
tidlig i november ser vi de første tegn i 
enkelte butikker på at jula er i anmarsj. 
I slutten av november tennes julegatene, 
og alt bærer preg av at vi ser fram til en 
stor fest midt i den mørkeste tiden av året.

Fra enkelte hold kommer det reaksjoner 
på vår julefeiring. Den er blitt så overdå-
dig. Det er årets store kjøpefest. Vi setter 
nye forbruksrekorder år etter år.

Jeg tror det er riktig at vi tenker gjennom 
hvordan vi feirer jul. Sløsing og fråtsing 
er aldri av det gode. I alle fall ikke når vi 
lever i en verden, der store deler ikke har 
nok til å leve et menneskeverdig liv.

Samtidig ønsker jeg ikke at vi avskaffer 
julefeiringen. Vi trenger en lysfest midt  
i den mørkeste tiden av året. Ikke minst 
trenger vi en familiefest, der omsorg for 
hverandre står i sentrum. Og der vi har 
våre faste skikker og tradisjoner. 

Midt i alle skikker og tradisjoner hører 
også fortellingen om et lite barn. Vi syn-
ger om det i våre julesanger. Det kan nok 
se ut til at Jesus-barnet blir litt skjult i alt 
det andre. Men det vil alltid høre med i 
julefeiringen. Det sitter så dypt i så man-
ge av oss.

Det fortelles om en gutt, som hørte på 
skolen om jomfru Maria, som skulle ha 
barn og dro avgårde til Betlehem for å 
innskrives i manntall. Gutten fortalte ny-
heten da han kom hjem: «Hun Maria, hun 

som fikk barn i fjor, - hun skal ha igjen i 
år!» Det kan se ut som om vi hver jul tar 
Jesus og putter han i en krybbe. Der hører 
han liksom hjemme.

Å minnes barnet som ble født for ca. 2000 
år siden, er fint. Men han blir ikke født 
hvert år. En gang er nok. Men han lever 
fortsatt. Han ble født for å gi oss fred. Det 
synger vi om i julesangene våre.

Nå er det ikke fred som preger vår verden. 
Mediene bringer stadig meldinger om 
krig og ufred flere steder i verden. Like-
vel skal vi feire fredens høytid. Ikke for å 
flykte fra virkeligheten. Men fordi julens 
hovedperson kan gi den enkelte av oss en 
fred, som er annerledes, og som ikke er 
avhengig av situasjonen rundt oss. Barnet 
i krybben gir oss trygghet og håp.

Jeg ønsker alle en god adventstid og en 
glad julehøytid!

Bjarne Olaf Weider
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Awe Andrea er født på flukt, lykkelig uvi-
tende om konfliktene i Sør-Sudan og om 
faren som utkjemper noens krig et eller 
annet sted. Mamma Cecilies fang er hen-
nes egen trygge, lille verden.

Da borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp, 
lot soknepresten i Don Bosco flyktnin-
gene slå seg ned utenfor kirken. I dag 
er de ni hundre mennesker som bor på 
kirkebakken, de aller fleste kvinner og 
barn. Kirkens Nødhjelp sikrer dem rent 
vann, hygieniske sanitærforhold og an-
nen nødhjelp. Men stadig kommer flere 
til, nye flyktninger og barn født på flukt. 
Lille Awe Andrea er ett av dem.

Hun ble født i det samme teltet der ett av 
søsknene hennes døde for bare noen må-
neder siden. Moren Cecilie løfter henne 
varsomt opp, ammer og vugger babyen 
med bevegelsene til en sjubarnsmor. Hun 
forteller med den samme, rolige stem-

men om krigens redsler, om den drama-
tiske flukten, tapet av to barn, om bekym-
ringene og håpet for de fem barna som 
fortsatt lever.

–Det er ikke mye mat, og teltet er ikke 
tett. Men vi er glade for å være i trygghet, 
og vi har rent vann. Når krigen er over, kan 
vi starte på nytt.

Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borgerkrigen i Sør-
Sudan fordrevet 1,7 millioner mennesker. 
De fleste flyktningene bor ved FN-baser, i 
kirker eller under trær. Kirkens Nødhjelp 
har det siste året drevet en omfattende 
nødhjelpsinnsats i tillegg til det langsik-
tige arbeidet i Sør-Sudan. 

Hittil er 80 vannpunkter rehabilitert, og 
20 nye brønner er boret, hovedsakelig i 
tilknytning til leire og tilliggende lokal-
samfunn. Det gir tilgang til rent vann for 

108 000 personer. Kirkens Nødhjelp når 
ut til flyktningene med helsetjenester, 
telt, tepper, kokekar og hygieneartikler. 
Men fortsatt er de humanitære behovene 
enorme.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er menighetene i Ul-
lensaker forlengede arm ut i verden. 
Gjennom dem kan vi gi husrom, rent vann 
og nødhjelp til barn som fødes inn i krig 
og kaos, enten det er i Sør-Sudan, Syria, 
Gaza eller Nord-Irak. 

Dersom du tenker deg på julegudstje-
neste denne julen, håper vi du vil støtte 
arbeidet vi gjør sammen med Kirkens 
Nødhjelp. Husk å ta med kontanter til kol-
lekten – og vær med å gi trygghet i jule-
gave til barna som trenger det aller mest! 

Et barn er født 
på kirkebakken

SØR-SUDAN: Da borgerkrigen blus-
set opp, lot soknepresten i Don 
Bosco flyktningene slå seg ned på 
kirkebakken. Her har Cecilie funnet 
trygghet for seg selv og sine fem 
barn. Awe Andrea er født på flukt.
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13. November i Jessheim kirke
Tema: Hvorfor skriver ikke Gud på  
himmelen?
V/ Espen Ottensen - Informasjonsleder i 
Norsk Luthersk misjonssamband

Det ønskes velkommen til nytt semester 
med trosopplæring for voksne.
Møtene finner sted i Mogreina  
menighetshus fra kl. 19.00-21.00
 
12. februar
Tema: Et redskap for Herrens kjærlighet 
v/Terje Holmedahl, Informasjons- og inn-
samlingsleder i Himalpartner (tidligere 
Tibetmisjon)

12. mars 
Tema: Vi lærer om og synger salmer av 
salmedikteren Nikolaj Frederik Severin 
Grundtvig
v/Tor Grønvik, daglig leder i Noregs  
Kristelege Folkehøgskolelag
 
9. april
Tema vil bli annonsert senere.
Helge Skraastad, sogneprest i Hovin  
Menighet blir med denne kvelden.

Arr. Menighetene i Ullensaker

Årets TV-aksjon ble en stor suksess, med 
innsamlingsrekord: over 240 millioner 
kroner. Takk til alle som var med og bidro!

Årets innsamling gikk til Kirkens Nød-
hjelp og deres arbeid med å skaffe varig, 
rent vann til over en million mennesker. 
Et viktig arbeid som vi er med og ber for 
videre.  

Trosopplæring 
for voksne  
Høsten 2014/våren 2015

Takk for innsatsen 
etter TV-aksjonen! Ungdommenes julebord

Fredag 12. desember, kl 18-22 inviteres det til ungdommenes 
julebord på Folkvang på Algarheim. 

Julebordet er et samarbeid mellom Studio F, Loftet på Kløfta og 
ungdomsarbeidet i Jessheim kirke. Kr 100 per pers.

I fjor ble det en suksess, og vi regner med at det blir minst like 
moro i år! Mer informasjon kommer på kirkerull.no. 
Påmelding innen 8. desember til anna@ullensaker.kirkene.net

Arrangementet er rusfritt. 

Omtrent når 4. utgave av menighetsbladet 
vårt går i trykken skal menighetsrådlede-
rene i Ullensaker, redaktøren i menighets-
bladet og fungerende kirkeverge sette seg 
ned for å legge planene for hva vi skal gjøre 
med menighetsbladet i 2015. 

Vi er så heldig at vi bor i en kommune der 
folk leser menighetsbladet. Frivillige går og 
legger det i postkassene på dugnad. Mange 
gir penger som gjør at vi kan ha bladet. 
Firmaer setter inn annonser for bedriftene 
sine og skriver saker som er av interesse for 
leserene våre. 

Vi trykker opp over 30 000 eksemplarer for 
hvert nummer som går i postkassene til folk 
i kommunen. Vi har en lang og fin tradisjon 
med dette bladet som du nå holder i hen-
dene.

I over to år har vi nå hatt dette nye A4 for-
matet med «blanke» ark som er veldig fint, 
utfordringen er at det koster mer enn vi får 
inn i annonseinntekter og gaver, så nå må 
man se på løsninger som gjør dette rime-
ligere.

Det er helt tydelig at dette bladet betyr noe 
for mange av bygdas innbyggere.

Melding fra Redaktøren i 
menighetsbladet

Kanskje tenkte du at du skulle se på et bil-
de av noen du kjenner, kanskje ville du lese 
«slekters gang», se hva slags konserter det 
er i kirkene i jula eller kanskje du bare fant 
det på et venterom eller et toalett og satte 
deg ned og leste en melding fra redaktøren. 

Utfordringene menighetsrådene, kirke-
vergen og redaktøren må finne ut av er:  
Hvordan kan vi ivareta alle de som leser 
bladet allerede, hvordan kan vi ivareta alle 
de som leser bladet allerede, hvordan får vi 
fler folk til å lese bladet. Alt dette samtidig 
som det bærer seg økonomisk? 

Uansett hva dette møte i november kommer 
frem til, så blir det spennende å se hvordan 
ting blir på det nye året. Du vil nok kunne se 
endringen allerede i februar utgaven. For vi 
må aldri slutte å jobbe for at dette viktige 
bladet skal være best mulig for flest mulig. 
Det skylder vi de som leverer, skriver, bidrar 
økonomisk og ikke minst tar seg tid til å 
lese bladet.

Takk for at du er med!

Med ønske om en riktig fin adventstid fra  
redaktør Jon Halvor Liestøl Bergh
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Babysang for barn i alderen 
0-12mnd og mor/far/foresatt. 
En halvtimes sangstund med 
regler, musikk og bevegelse. 
Etterpå spiser vi sammen. Kur-
set går over 8 ganger og kos-
ter 200kr, dette inkluderer en-
kel 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 Jess-
heim kirke. Her kan barn kom-
me 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 6. Januar. 
Velkommen!

Knøttegospel
Onsdager kl. 17.00 i Jessheim 
kirke, oppstart vårsemesteret 
14. januar. Sangstund for hele 
familien med bibelfortelling 
og klistremerkekort. Kontin-
gent kr. 50,- pr. semester. Mulig-
het for å kjøpe enkel middag 
etter sangstunden, bestilles 
innen kl. 11.00 den aktuelle 
dagen. Kontakt Marte Lavik for 
mer informasjon. Tlf: 489 91 
348 E-post: marte@ullensa-
ker.kirkene.net

Barnegospel på Gystadmarka 
skole i SFO-tiden, onsdager 
kl. 12.20-13.05. Tilbud for 1.-4.
klasseelever på Gystadmarka 
skole. Oppstart vårsemesteret 
21. januar. Flere opptredener 

Dette skjer i Hovin menighet
i løpet av semesteret. Påmel-
ding til Marte Lavik, tlf. 48 99 
13 48.
 
Barnegospel på Jessheim skole 
i SFO-tiden, tirsdager kl.14.15-
15.00. Tilbud for 1.-4.klasse-
elever på Jessheim skole.
Oppstart vårsemesteret 20. ja-
nuar. Flere opptredener i løpet 
av semesteret. Påmelding til 
Marte Lavik, tlf. 48 99 13 48. 
 
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, tegne-
bord, fotballspill, brettspill, 
innebandy og bordtennis, en 
samling med en bibelfortel-
ling, sang, «Fader vår» og så får 
de noe smått å spise til slutt. 
Dette koster 100kr i halvåret. 
Oppstart etter juleferien er 
onsdag 14.01

SønKidz
Søndagsskole for barn. For 
hvilke gudstjenester som har 
har SønKidz se på www.kir-
kerull.no

Barneklubb på Hovin barne-
skole. En samling med en an-
dakt, litt å spise og ulike aktivi-
teter som lek i gymsalen, male/
tegne/snekre og turer. Dette 
er et tilbud til barn på Hovin 
barneskole, drevet av frivillige 
i Hovin menighet. Beskjed om 
oppstartsdato for vårsemeste-
ret vil bli gitt på skolen. 
 
Klubb 5-7 Fritidsklubb i Jess-
heim kirke for 5. til 7.trinn fra 
kl.14:00 til 15:30. 
Frie aktiviteter som fotball-
spill, playstation3 på stor-
skjerm, innebandy, bordtennis 
og brettspill. Det er alltid noe 

smått å spise og en liten sam-
ling med en bibelhistorie. Det 
koster 20 kr pr gang eller 150 
pr. semester.  Oppstart onsdag 
14.01. Velkommen!

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

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 800 kr i året. Lurer 
du på noe? Ta kontakt med Jo-
achim Rødland på tlf. 412 81 
396.

Middagstilbud for elever på 
ungdomsskolen og oppover 
før ungdomskoret Soulteens  
øver er det mulig å spise mid-
dag i Jessheim kirke fra kl. 
17.00 frem til 18.30 da koret 
starter. Oppstart mandag 1. 
september.

SoulTeens
Ungdomskoret for alle menig-
hetene i Ullensaker. Øvelse fra 
18:30 til 21:00, fra 13 til 19 
år. Oppstart etter juleferien er 
mandag 12. Januar

Turneringer i Spisefri  Et sam-
arbeid mellom Allergot ung-

domsskole sin miljøgruppe og 
Hovin Menighet. Det arrange-
res ulike turneringer på Aller-
got ungdomsskole på manda-
ger, onsdager og fredager.

Krik
Kristen idrettskontakt, idretts-
glede, livsglede og trosglede. 
Ukentlige treninger i Hop-
penspretthallen på torsdager 
for alle 13 til 19 åringer. Ulike 
ballspill, spill og leker med en 
kort samling i gymsalen. For 
info om oppstart våren 2014 
sjekk www.kirkerull.no

Voce 
Kirkekoret Voce ønsker gamle 
og nye medlemmer velkom-
men til et nytt semester. Vi 
øver i Jessheim kirke tirsdager 
fra kl. 19.00 – 21.15. Møt opp 
i Jessheim kirke, eller ring di-
rigent Jorunn Aasen Devold, 
mobil 980 21 036. Velkommen 
inn i et lærerikt og hyggelig 
kormiljø.

Middagsbønn & Åpent hus 
Middagsbønn i kirkerommet i 
Jessheim kirke, enkelte ganger 
er det åpent hus med lunch-
servering og samling i etter-
kant samlingen i kirken. Hver 
torsdag kl. 12.00

Hyggetreff
1. fredag annenhver mnd. i 
Jessheim kirke kl. 12:00

BEGRAVELSESBYRÅ

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

Østengen
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!
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I januar starter vi nye 
babysangkurs i Jessheim 
kirke.

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

Dette er et sted hvor barnet ditt kan opp-
leve nye sanseinntrykk og finne gleden i 
musikk og fellesskap med andre. Det er 
også en fin anledning til å bli kjent med 
nye mennesker i samme livssituasjon i 
nærområdet.

Kurset går over 8 ganger og koster 200 kr, 
dette inkluderer enkel lunsj.

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

Velkommen til 
sangstund for babyer 
og foreldre!

Onsdag 19. november kl.17.00 i Jessheim kirke

Vi lager fine ting, synger julesanger, 
hører juleevangeliet og spiser grøt.
Ta med deg barn/barnebarn og  
begynn adventstiden sammen  
med oss!

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

Påmelding med antall barn og voksne senest 
mandag 17. nov. til tlf.: 48 99 13 48 (MarteLavik, 
menighetspedagog)

Håper vi ses!
Arr.: Barneutvalget i 
Hovin menighet 

Barnas juleverkstedØnsker du å konfirmere deg i Hovin 
eller Mogreina menighet i 2015?

Vi i Hovin og Mogreina menigheter har felles konfirmasjonstid fra ja-
nuar til september. Noen viktige datoer/tidspunkter:

• Innskriving i Jessheim kirke torsdag 4. desember 2013 kl 17.
• Undervisningstart i uke 2.
• Aktivitetsstart i uke 3.
• Leirer i februar og i juni. 
• Konfirmasjonsgudstjenester 5./6. september og 13. september.

Underveis i konfirmasjonstiden blir det undervisning, fasteaksjon og 
man kan velge mellom aktivitetene Kreativ konfirmant, KRIK-trening, 
Oppdrag Konfirmant og ungdomsklubben Studio F. 

I tillegg drar vi  til Lillehammer på leiren HEKTA  6. – 8. februar, og på 
KRIK sin leir konfACTION i BØ, Telemark 19. – 23. juni.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe. Kontaktperson Espen 
Holm: espen@ullensaker.kirkene.net eller tlf 63 94 40 31.
Bli med i vår Facebookgruppe “Konfirmant Hovin/Mogreina 2015”. Søk 
opp gruppen og trykk på “legg meg til som medlem”. Her vil det komme 
informasjon fortløpende.

Første rekke fra venstre: Brit Hagen f.Thorbjørnsen, Grethe Uhlen, Anne Saxvik f. Bjør-
ningstad, Brtith Røkke, Helge Skraastad (sokneprest), Hilvi Søberg, Liv Stang Botnmark  
f. Gullichsen, Anne Berit Aurstad f. Elstad, Olwen Kjeldahl.   Andre rekke fra venstre: Jens 
Gunnar Foss, Arild Slattum, Sigmund Syversen, Knut Backer, Marit Wiig, Anne Cathrine 
Lie Foss, Ole Morten Jahren, Dag Amundsen, Knut W. Olsen, Nils Anton Allergodt.   Tredje 
rekke fra venstre: Knut Rygh, Knut Arild Guneriussen, Svein Håvard Nafstad, Geir Finn-
bråten, Kjell Guthaug, Jan Grønlien

Gullkonfirmanter  
Hovin menighet 2014
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Onsdag 10. desember kl 19 i Jessheim kirke:
Ullensaker Korforening akkompagnert på piano og fløyte 
holder adventskonsert.
Dirigent Barbro Berg

Ullensaker Korforening  
holder adventskonsert

Hovin menighet ønsker velkommen til

Vi synger julen inn
i Hovin kirke 

Søndag 7. desember kl. 17.00.

Kom og syng kjente og kjære julesanger 
sammen med Barnegospelkorene,  
Soul Teens, Soul Children og Voce.

Vi leser advents og juletekster og tenner lys. 

Kollekt til menighetsarbeidet.

JULEKONSERT med VOCE
Kirkekoret Voce vi er en herlig gjeng. 

Vi synger mange sanger og øver nå på spreng.
Midt i julens førjulsmas med innkjøp, 

stress og kjas,
da synger vi om ro og fred og håper

du vil være med?

Så møt opp kjære folk der hjemme
og la oss julegleden fremme.
Vi er et kor med mye varme.
Håper du vil la deg sjarme.     

Velkommen til Jessheim kirke 
Tirsdag 9. desember kl. 19.30. Bill. 100,00

VOCE har sin første øvelse etter juleferien tirsdag 6. januar. Vi 
tar imot nye sangere på alle stemmer, men har et spesielt be-
hov for flere sopraner. Spørsmål? Kontakt kantor og dirigent 
Jorunn Aasen Devold (jorunn@ullensaker.kirkene.net eller 
møt opp på første øvelse i Jessheim kirke kl. 19.00.

Julegrøt på Åpent Hus i Jessheim kirke
Torsdag 11. desember er siste Åpent hus før jul. Det 
markerer vi med å servere julegrøt. Vi starter med mid-
dagsbønn i kirken, og deretter blir det sang, utlodning, 
underholdning og andakt. 
Vi holder på fra 12.00-14.30 ca.
Velkommen til en hyggelig stund!

Påmelding til menighetskontoret, tlf. 63 94 40 20 eller til 
Anna Spilling, tlf. 489 91 347

Juletrefest for de eldre
Søndag 4. januar 2015 kl 16. er du velkommen til den et-
ter hvert så tradisjonsrike juletrefesten i Jessheim kirke. 
Det blir allsang og gang rundt juletreet, utlodning og 
god bevertning. Andakt og musikkinnslag. 

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense,  
så vær velkommen!

Dersom du trenger skyss, kan du ringe diakon  
Anna Spilling (489 91 347).

Diakoniens dag
23. november, Jessheim kirke, kl 11.
En gudstjeneste hvor diakoni er i fokus. Det blir deilig 
kirkekaffe etterpå hvor Diakoniutvalget for Hovin og  
Mogreina menigheter deltar og gir innblikk i det diako-
nale arbeidet i menighetene, på bakgrunn av diakoni-
planen vår. 
Har du spørsmål, kontakt diakon Anna Spilling

Tid til ettertanke i travel adventstid
Ønsker du et pusterom i den hektiske tida før jul? Har du lyst å 
tenne lys for en du er glad i? Velkommen innom Jessheim kirke 
mandag til fredag fra kl 10 – 15 i desember, fram til jul. Noen 
dager er det noe som skjer i kirken, andre dager kan du bare være 
der helt alene.
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Menighetsrådet i Mogreina vedtok i lø-
pet av våren 2014 at menigheten skulle 
tenke nytt rundt menighetensarbeid med 
barn og unge i  bygda. Dette kom som en 
reaksjon på at barneklubben klubb 5-7 
har sine klare begrensinger i hvem som 
har mulighet til å komme seg dit og hvor 
mange som kan være i menighetshuset.

Så startet altså det spennende samar-
beidet med Mogreina barneskole hvor 
menighetspedagog Jon Bergh kommer på 
skolebesøk og er tilstedet i skolegården 
som en trygg voksenperson som er der for 
å skape et hyggelig utemiljø i friminut-
tene. Det at menighetspedagogen i bygda 
er en av landets fremste i det som kalles 
for beatboxing (kunsten å lage musikk/ly-
deffekter med munn) er det heller ingen 
av barna som har klaget på. 

Når menighetspedagogen er på skolen 
så går det på rundgang om hvem som får 
være med ut av timen for å gå på gruppe 
med Jon. På disse gruppen gjør man ulike 
ting som å gå tur i skogen å grille, leke 
i gymsalen, bake boller og mange andre 
aktiviteter som skal skape et godt sosialt 
miljø. 

En gang i måneden tar miljøterapeut ved 
Mogreina skole og menighetspedagog Jon 
(miljø-Ida& kirke-Jon) med en gruppe på 
tur etter skoletid, dette kalles for «ES´n», 
neste ES går til svømmehallen på Råholt. 

Dette tiltaket har nå pågått siden august 
og ungene er entydige om at de syntes 
dette er en fint tiltak og de gleder seg vel-
dig til at skolen skal få besøk av kirken.

Men hva skjer med klubb 5-7? 
De som har benyttet seg av dette tilbudet 
behøver ikke å engste seg heller da klub-

Noe nytt rører seg i Mogreina

ben kommer til å holde oppe en gang i 
måneden hvor vi lager i stand spennende 
opplegg med alt fra beatbox konsert, ki-
nokveld, spillkvelder til gresskarlyktverk-
sted og ute-leke-dag med grilling. 

Menighetsrådet har sponset dete arbeidet 
med 3000 kr til aktivitetsrelatert mate-
riell i tillegg til at menighetspedagogen 
bruker av sin arbeidstid til dette oppleg-
get. Enkelte søndager planlegges det 
også  litt ekstra for samme  aldersgrupper 
blant annet en familiegudstjeneste som vi 
tenker mange ville ha hatt glede av.

HOVIN MENIGHET

Vi møtes til sangstund onsdager kl. 17.00 i Jessheim kirke. Første 
samling etter nyttår blir onsdag 14. januar. Hjertelig velkommen 
til liten og stor!

Hele familien er velkommen på Knøttegospel. Sangstunden va-
rer 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 bil-
lig!) middag. Denne må bestilles senest kl. 11.00 den aktuelle 
onsdagen.

Hvis du har spørsmål eller vil bestille middag, kontakt Marte  
Lavik Tlf: 48 99 13 48  Epost: marte@ullensaker.kirkene.net

Hovin menighets søndagsskole, Sønkidz, er barnas egen gudstje-
neste feiring. Velkommen til oss!

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

For mer informasjon og datoer for samlinger, se www.kirkerull.no el-
ler kontakt Marte Lavik, marte@ullensaker.kirkene.net / 48 99 13 48

Vil du hjelpe til med søndagsskolen? Ta kontakt, vi trenger deg!

Knøttegospel i Jessheim kirke!Sønkidz i Jessheim kirke
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Gudstjeneste for  
små og store  
søndag 16. november kl. 11.00

Formiddags-
treff på menig-
hetshuset.

Den 11. oktober 1964 ble 8 
jenter og gutter konfirmert i 
Mogreina kirke.  28. septem-
ber var de inviterte tilbake på 
høsttakkegudstjenesten for å 
feire 50-års konfirmantjubi-
leum.

Etter gudstjenesten var det 
samling på menighetshuset. 
Der hadde menighetsrådet 
stelt i stand smakfull bevert-
ning for jubilantene med føl-
ge. Det ble rikelig anledning 
til å dele minner om konfir-
manttida, og «mimre» over 
årene som har gått siden 11. 
oktober 1958.

I god tradisjon var det Ingrid 
Elstad og Astrid Fløgstad som 
hadde pyntet kirken med frukt 
og grønnsaker og blomster fra 
sine egne åkrer og hager.

Konfirmantjubileum i  
Mogreina kirke 28. september 

Fra venstre på bildet: Inger Marie 
Martinsen (Kårstad), Odd Gunnar 
Ulvestad, Ragnhild Johanne Fry-
denlund, Roar Olsen, sokneprest 
Marit Rødningen Seines

 

 

Julegrantenning og basar 
ved Mogreina skole søndag 30. november kl. 15.00. 

 
PROGRAM: 

 

Åpning Kl. 15.00 
Salg av påsmurt mat, 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. 1600 
 

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

Vi roper på Nissen... 
 

Loddtrekning ca. Kl. 17.00 
 
 
 

Hjertelig velkommen skal dere være! 
Både store og små   

 
 

Hilsen FAU og Mogreina Menighetsråd. 
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I gudstjenestefellesskapet har alle sin plass, enten en er barn, 
ungdom eller voksen.  Og enkelte søndager planlegges det litt 
ekstra for for eksempel noen aldersgrupper, eller noen situasjo-
ner i livet som skal markeres litt ekstra.  Vi inviterer til babysang-
kurs på menighetshuset to ganger i året, og i forbindelse med 
dette, har vi og en familiegudstje-
neste som favner barn i  forskjel-
lige aldre.

Vår menighet har jo sitt eget  
barne-gospelkor,  og de deltar  
på denne gudstjenesten.  
Vi feirer også dåp sammen. 

Etter gudstjenesten serveres  
det saft og boller og kaffe  
m.m. bak kirka.

Den første 
onsdagen i 
måneden 
møtes vi på menighetshuset 
kl 10.30 og går først en tur i 
nærområdet. Vi har vært ca 10 
stk som har møtt opp til nå. 
Noen av deltakerne er godt 
kjent på veier og stier, så en 
times tur er lett å få til. Om 
noen bare vil komme ca kl 
11.30 til maten og praten et-
terpå, er det helt i orden. Dette 
er en koselig møteplass både 
for Mogreininger som har flyt-
tet på seg, og for de som bor 
i bygda. Velkommen til alle 
som er hjemme på dagtid.

Det blir juleverksted på  
Mogreina menighetshus  
tirsdag 2. des. kl 17.00 – 19.00.
Vi lager julepynt, spiser litt og 
avslutter med en liten førjuls-
samling i kirken.

Påmelding til Marianne Braa-
then mob 915 306 88 eller  
Trine Østgaard mob 911 25 
120 innen 25. nov.

Alle er velkommen!

Juleverksted
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Gullkonfirmanter i Furuset 2014

Høsttakkefest  
i Furuset 12. oktober

Lysmesse i  
Furuset Kirke

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 søndags-
skole for alle barn. Et lite stykke ut i gudstje-
nesten 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. 

Etter skoletid
Hver onsdag kl 12.15 – 14.15 på klubbhuset 
i Nordkisa. For 5. – 7. trinn. Leksehjelp, mat, 
lek og spill og en bibelfortelling. Arrangeres i 
samarbeid mellom Furuset menighet, Hauer-
seter 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. 

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 hverdagen. I menig-
hetsstua den andre mandagen i måneden kl 
18-20.

Hyggetreff
På Folkvang  - 11/12 kl 18.
For 2015 se kirkerull.no

Åpen kirke
Hver tirsdag kveld kl 19-21

Husk gudstjenestene som stort sett kommer 
annenhver søndag. Se mer informasjon på 
www.kirkerull.no.  

Årets gullkonfirmanter i Furuset kirke i 
Ullensaker var samlet søndag 28. septem-
ber. På bildet ser vi noen av dem som ble 
konfirmert for 50 år siden.

5 dåpsfølger kom til en nydelig 
pyntet kirke søndag 12. oktober. 
Og sammen med et barnekor med 
over 40 barn sørget de for å fylle 
Furuset kirke til randen søndag 
12. oktober. Barnekoret bestod 
av Furuset Barnekor, som er barn 
fra Algarheim og Nordkisa skole, 
samt Knøttekoret, som er for barn 
under skolealder. De sang høyt 
og fint om blant annet å dele av 
det vi har fått, og fikk også synge 
“La de små barn komme til meg” 
for dåpsbarna og deres familier. 
Steinar Tosterud fortalte om En-
ken fra Sarepta, med mange små lyttere rundt seg, og til avslutning sang barnekoret 
velsignelsen for menigheten. Man føler takknemlighet når kirken er fyllt av glade barn 
og pyntet med det jorda har gitt oss i år. I menighetsstua ble det servert suppe etter 
gudstjenesten, og det smakte godt for både små og store.

Søndag 14. desember kl 
17.00 er det Lysmesse i 
Furuset Kirke. 

Speideren og Furuset 
Barnekor deltar. 

Velkommen til en god 
førjulssamling i Furuset kirke! 

Foran fra venstre: Rita Svendsen Bjørkdahl, 
Randi (Ellingsdalen) Gangnes, Torunn (Kurve-
rud) Løken, Herdis Karlsen (Jacobsen), Harriet 
(Lund) Håkonsen.  
Midten fra venstre: Grethe Ruud Austad, Mette Sogndalen Albrigtsen, Tone Simensen, Bjørg 
(Bråthen) Simonsen. Bak fra venstre: Bjørn Slettmoen, Trond Fjellheim, Arne Jødahl, Knut 
Kopperud, Steinar Tosterud
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Sigrun Sundby hadde pyntet kirken til høsttakkefest. 
En stor takk!

Barnekoret i aksjon
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Avskjedsgudstjeneste med  
Per-Kristian 7. sep 2014

Bli med på Studio F!
Er du i alderen fra 8. klasse eller oppover? 
Da har vi et tilbud for deg! Annenhver 
fredag i partallsuker har vi klubbkveld for 
alle ungdommer. Det som er så bra med 
ungdomsklubben er at man kan gjøre det 
man liker å gjøre. Enten det er å spille 
brettspill, spille billjard, airhochey, eller 
spille bordtennis, innebandey- Om man 
bare liker å sitte og prate i sofa med cola 
og digg, kan man også gjøre det! Vi selger 
godteri og mat i kiosken. Noen ganger la-
ger vi også mat sammen. Vi har også en 
samlingsstund hver gang.  Studio F er for 
alle, og vi er også åpne for dine forslag 
til hvordan aktiviteter du ønsker å ha. Vi 
ønsker å ha deg med!! Dette er et godt 
rusfritt alternativ for deg som vil finne på 
noe en fredag kveld. Klubben drives av 
frivillige og ansatte i Furuset menighet.

Søk gjerne opp studio F på facebook og 
spør om å bli venn. Vi oppdaterer oss også 
på www.kirkerull.no

Er det noe du lurer på?<
kontakt Ragne Øybekk Sander
tlf: 988 59 946
mail: ragne.oybekk@ullensaker.kirkene.net

Nesten på dagen 15 år etter at han be-
gynte sin prestegjerning i Furuset, hadde 
Per-Kristian Bandlien sin avskjedsguds-
tjeneste 7. september i år, og mange 
hadde møtt opp for å høre og hedre ham. 
Det var en varm preken og sterk gudstje-
neste, og kantor Madelen Jostad satte et 
verdig punktum på gudstjenesten med et 
rungende postludium (Brahms preludium 
i g-moll).

Menighetsstua var helt full etter guds-
tjenesten, så det måtte dekkes flere bord 
ute i gangen. Det var mange gode kaker, 
og det var mange som hadde lyst til å si 
noen ord til Per-Kristian under kirkekaf-
fen. Prost Bjarne Olaf Weider takket Per-
Kristian for hvordan han har pekt på Jesus 
og vært til stede for menigheten. Han 
takket også for hvordan han har forsvart 
Furuset menighets ressurser, og vært ty-
delig, lojal og ryddig. Menighetsrådsleder 
Einar Inge Ellingsen trakk blant annet 
frem Per-Kristians personlige vitnesbyrd 
i talene, og hvordan han og kona Nellie 
og barna har vært mer som en institusjon 
i menigheten, med nærvær, vennskap og 
omsorg. Både stab og andre samarbeids-

partnere holdt taler med stor takknemlig-
het, og gavene var både varierte og be-
skrivende for Per Kristian (Blant gavene 
fra menighetsrådet var det både Ikon og 
fotballsko, og Søndagsskolen gav ham en 
Kristuskrans som barna hadde laget selv, 
for å nevne noen.)

Det er ingen tvil om at det er en godt likt 
prest som ble takket av, og menigheten 
ønsker ham lykke til videre i prestetje-
nesten!

29. november kl 10 – 14

• Utlodning • salg  
• kakelotteri • kafeteria

 Inntektene går til  
forsamlingslokalet Fol-

kvang
 

Arr.: Styret for Folkvang

Julemarked 
på Folkvang

Fotballsko var også en del av gavedryssetProst Bjarne Olaf Weider og prest Per-Kris-
tian Bandlien

Fullsatt menighetsstue

Fremtidens menighetsråd?



12  •  Menighetsbladet nr. 4-2014 • 50. årgang

ULLENSAKER MENIGHET

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.

Søndag 23. november kl 1700
Kløfta skolekorps fyller 45 år og inviterer 
til jubileumskonsert! Med seg i konserten 
har de Kløfta knøttekor og barnegospel. 
Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker. 

Lørdag 29. 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 fås kjøpt på Lille Cafe 
på Romerikssenteret eller ved inngangen.

Søndag  
7. desember 
Konsert med 
Beate Lech og 
SKRUK. Beate 
Lech er en me-
get bevisst og 
samtidig sø-
kende og åpen 
vokalist som 
har sine vik-
tigste erfaringer fra jazzens område ved 
sin vokalistrolle i gruppen Beady Belle. 
Nå har hun tatt fatt i mer kjente toner og 
gitt seg i kast med å sprenge rammene 
for tradisjonell julemusikk. Sammen med 
koret SKRUK (dirigent Per Oddvar Hildre) 
og en jazztrio av Andreas Bye på trom-
mer, Andreas Ulvo på tangenter og Ma-
rius Reksjø på bass bringer Beate Lech og 
SKRUK et bredere publikum inn i musi-
kalske rom de kanskje ikke hadde tenkt 
seg å oppsøke.

Fredag 19. desember kl 2130
«Julenatt» - julekonsert med Cecilia Ven-
nersten, Gaute Ormåsen og Christian 
Ingebrigtsen, sammen med musikerne 
Trond Lien og Frøydis Grorud. Billetter (kr 
365,-) fås kjøpt på billettservice.no

Søndag 21. 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.

Lysmesser
Legg også gjerne innom en stemningsfull 
lysmesse i Ullensaker kirke. Det er lys-
messe tirsdag 9. desember, og onsdag 17. 
desember, begge dager kl 1800.

Velkommen til konsert i 
Ullensaker kirke!

Lørdag 6. desember kl 1900
«Rimfrost» - julekonsert med damekoret 
Crème Fraîche. Dette koret, som har base 
på Øvre Romerike, er kjent for å kombi-
nere høy kvalitet med variert repertoar 
og har et uttalt ønske om alltid å glede 
og overraske sitt publikum. Koret har hev-
det seg i konkurranser både nasjonalt og 
internasjonalt. Billetter til årets julekon-
sert (kr 200,- for voksne/kr 100,- for barn) 
selges på menighetskontoret på Kløfta og 
ved inngangen.
 

Onsdag 10. desember kl 1800
«Årets Julekonsert» med Rein Alexander, 
Christine Guldbrandsen og Mads Belden. 
Billetter (kr 400,-) fås kjøpt på billettser-
vice.no. 

Fredag 12. desember kl 1900
Julekonsert med Ullensaker kulturskole.

Lørdag 13. desember kl 1800
Stemningsfull Lucia-konsert med Nanne-
stad kulturskole. Salg av kaffe og kaker i 
pausen.

Ullensaker menighet arrangerer julemesse på Kløfta menighetssenter lørdag  
29. november kl 1100 - 1500. Juleverksted for barn og sang av Knøttekoret og Kløfta 
barnegospel.    Velkommen til en hyggelig handel!Julemesse
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Hellige jul 
– konsert i Ullensaker kirke 21. desember

Velkommen til julekonsert i Ullensaker 
kirke søndag 21. desember kl. 18! Her får 
du vakre juletoner, korsang, allsang og in-
derlig improvisasjon.

Ullensaker menighet innbyr 21. desember 
til julekonserten ”Hellige jul”. Billettsal-
get er allerede i gang. Det er nummererte 
plasser og de beste plassene går fort! 
Kjøp på internett www.kirkerull.no (fanen 
“Billetter”) i toppmenyen eller på Kløfta 
menighetskontor, tlf 63 92 65 20.

Konserten vil også i år preges av sam-
klang mellom jazzmusikerne Arve Hen-
riksen og Wollert Krohn-Hansen, beatbo-
xeren Jon Halvor Bergh og flere av bygdas 
kor. I tillegg framfører Ola Skjenneberg 
fra Eidsvoll egne ordbilder. Vakre juleto-
ner får spennende harmonier som korene 
vil synge og musikerne improvisere over. 
Sogneprest Reidun Furuset har en kort 
andakt. På slutten av konserten samles 

kor og musikere i Wollerts arrangemen-
ter. Underveis vil det bli flere allsanger på 
kjente julesanger som alle kan være med 
på. Overskuddet av konserten vil gå til 
sparing til nytt og flott lydanlegg i kirken.

Utøverne
Arve Henriksen er en av Norges ledende 
improvisasjons-musikere og har en helt 
spesiell fløyteaktig tone i trompeten sin. 
Han har tidligere bodd på Eidsvoll, men 
er nå flyttet til Gøteborg. Wollert Krohn-
Hansen er kirkemusiker i Ullensaker kir-
ke og er leder for kirkekoret. Ullensaker 
korforening er et blandet kor på omtrent 
30 medlemmer med sin dirigent Barbro 
Berg. Voce er et kammerkor tilknyttet 
Jessheim kirke med kantor Jorunn Aasen 
Devold som dirigent. KOLON er også et 
kammerkor. De har Linnea Sundfør Haug 
som dirigent. Gunn-Jorun R. Sunde leder 
Kløfta knøttekor og barnegospel.



14  •  Menighetsbladet nr. 4-2014 • 50. årgang

ULLENSAKER MENIGHET

En uformell samling hver mandag kl. 
1100-1300 på Kløfta menighetssenter, 
Børserudveien 2. 

Vi prater sammen, synger kjente barne-
sanger og utveksler erfaringer med andre 
voksne som har barn på samme alder. 
Masse leker for barna og god atmosfære. 
For kr. 25,- får du varme rundstykker med 
pålegg kaffe eller te.

Arr: Ullensaker menighet

Velkommen til  
juletrefest for  

små og store på  
Kløfta menighetssenter 

Lørdag 3. januar  
kl 1500 – 1700!

Loddsalg, bevertning, gang 
rundt juletreet. 

Arr: Ullensaker menighet

Tirsdag 13. januar 2015 kl. 11.00 starter 
vi opp nytt Babysangkurs på Kløfta me-
nighetssenter.

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 bar-
net 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 livssitua-
sjon i nærmiljøet.

Kurset går over 8 ganger og koster 250 kr, 
inkludert lunsj.

Påmelding eller spørsmål, kontakt diakon 
Annelis Holmedahl Tlf.: 63 92 65 26  
E-post: annelis.holmedahl@ullensaker.
kirkene.net 

Velkommen til 
Babysang!

Noen av aktivitetene: 
• Svampkasting
• Kiosk
• Quiz
• Godterikonkurranser
• Utlodning med fine 

premier

Madagaskar-lekene 

Konfirmantene i  
Ullensaker menighet presenterer:

På Kløfta menighetssenter
Lørdag 24. januar 2015 kl. 14-16

Det blir mange kule og morsomme aktiviteter! 
Alle pengene som blir samlet inn, 

går til sosial innsats på Madagaskar. 
Ta med deg masse penger, familie og venner og kom! 

Velkommen til  
småbarnstreff
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ULLENSAKER MENIGHET

I februar 2015 starter vi opp ny sorg-
gruppe for deg som har mistet ektefelle/
samboer. 

Sorggrupper er en viktig form for reha-
bilitering etter dødsfall, og en vanlig for-
malisert måte for etterlatte å møtes på. 
Her møter du andre i samme situasjon. Du 
vil få kunnskap om sorg, hjelp til å sor-
tere utfordringene, mulighet til refleksjon, 
hjelp til å finne egen styrke og til å lære 
av hverandres måter å mestre situasjonen 
på.  Alle vil få muligheten til å snakke om 

Det ble høytidsstemt i Ullensaker kirke 
sist søndag, da årets gullkonfirman-
ter hadde trukket i finstasen og møtt til 
gudstjeneste i kirken.

Gudstjenesten, som var ved sokneprest 

• Babysang for barn på 2 – 12 måneder 8 
tirsdager kl 1100 – 1300 på Kløfta menig-
hetssenter

• Småbarnstreff hver mandag kl 1100 – 
1300 på Kløfta menighetssenter 

• Kløfta knøttekor, 3 – 5 år og barnegospel, 
5 – 10 år, på Kløfta menighetssenter an-
nenhver mandag (oddetallsuker) kl 1730 
– 1830. Servering av pølser for hele fami-
lien 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 kom-
munen 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 aktivitetssen-
ter annenhver tirsdag (oddetallsuker) kl 
1730.

• Gudstjeneste i Ullensaker kirke, se guds-
tjenesteannonsene 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 øn-
sker 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 menighets-
senter eller Ullensaker kirke til ulike arrange-
menter.

Reidun Furuseth, utgjorde en stemnings-
full markering av begivenheten.

Etter gudstjenesten var det jubileumsfest 
med bevertning for hedersgjester og led-
sagere i Menighetsenteret på Kløfta.

sin opplevelse og til å dele smerten. En-
kel bevertning. Gruppen ledes av diakon 
Annelis Holmedahl og kirketjener Marit 
Kopperud i Ullensaker menighet.

For spørsmål og påmelding kontakt dia-
kon Annelis Holmedahl på telefon: 63 92 
65 26, 975 10 122 eller epost: annelis.
holmedahl@ullensaker.kirkene.net

For å dekke utgiftene til bevertning kos-
ter det kr. 200,- å delta på sorggruppen.

Tilbud om Sorggruppe vår 2015

50-årskonfirmanter i  
Ullensaker menighet

Aktiviteter 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.
1. rekke fra venstre: Grethe Elisabeth Nilsen f. Tosterud, Aud Helene Ski, Kjersti Aarstad f. 
Skarud, Randi Helene Wethal f. Stokker, Liv Irene Ljungren, Anne Berit Moen f. Berntsen.
2. rekke fra venstre: Frode Kværner, Marianne Randby, Esther Ullersmo f. Kolstad.
3. rekke fra venstre: Knut Arne Strøm, Hans Petter Willersrud, Øivind Holum, Jan Erik Kasper-
sen, Svein Magndal og sokneprest Reidun Furuseth.
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Festival F fra 19-21. september
I år igjen ble festival F arrangert på Fol-
kvang og i Furuset kirke. Dette felles ar-
rangemanget for alle menighetene i Ul-
lensaker, samler flere hundre i alle alder 
til ulike aktiviteter. Helgen startet med 
en imponerende fortellerstund for barn 
i menighetsstuen. Frivillige fra Mogreina 
menighet sto for formingsaktiviteter av 
høyeste kvalitet. Barna lyttet med hele 
seg da Silje Marie Kleiven satte i gang 
med fortelling.

I mellomtiden ble det rigget opp til camp 
for ungdom på Folkvang. Salen var full da 
illusjonisten Ruben Gazki kom på scenen. 
35 glade ungdommer overnattet i hytte-
ne på Folkvang, og noen av disse øvde inn 
musikk og sangsammen med husbandet 
som var med hele helgen. Dette ble fram-
ført i Gudstjenesten på søndag. 

I år krydde det av speidere på Folkvang, 
siden det også var kretsens dag for spei-
derne. Speiderene i vår omkets kan virke-
lig lage aktivitetsløype! Ungdommene 
kom gjørmete og utslitte i mål etter å ha 
løst ulike oppgaver i skogen. Da de hadde 
fått seg en dusj, sluttet de seg til aktivi-
tetsdagen som allerede var i full gang 
på Folkvang. Barn og unge koste seg på 
med mange ulike aktiviteter hele dagen. 
Mange barn lyste opp i mengden med an-
siktsmaling i alle varianter.

Tradisjon tro, var det også barnekorkon-
sert i kirken lørdag ettermiddag. Alle bar-
nekorene fra kirkene var representert, til 
glede for mange lyttere! Festivlen ble av-
sluttet med en mangsoldig gudstjeneste i 
Furuset kirke på søndag. I tillegg til sang 
fra ungdommene fra campen, var også 
Jessheimkoret Voche med og gledet oss 
med helt fantastisk sang. Mange frivillige 
satt av flere timer av helga for å gjøre 
dette arrangemanget mulig. Takk for en 
fantastisk innsats! Vi sees til neste år!

Torsdag 22. januar kl 19.00-21.30
i Furuset menighetsstue på Algar-
heim.

Det blir foredrag, musikalsk innslag, 
bevertning og informasjon om sorg-
gruppetilbud. 

Arrangementet er gratis og krever 
ingen påmelding

Velkommen til deg som har mistet 
en av dine nærmeste, og velkommen 
til deg som ønsker å lære mer om 
hvordan man kan være en støtte for 
de som er i sorg!

Arrangeres av diakonene i Furuset, 
Ullensaker, Mogreina og Hovin me-
nigheter.

Velkommen!

Sammen i sorgen
Temakveld om tapserfaringer, sorg og håp
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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 Reidun Furuseth 
Tlf 63 92 65 22/464 81 452 
E-post: reidun.furuseth@ullensaker.kirkene.net

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

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 39A, 2056 Algarheim 
Kontortid: tirsdag-fredag 09-15 
Tlf. 63 94 40 10 
E-post: furuset@ullensaker.kirkene.net 
Hjemmeside: www.kirkerull.no

Vikarierende sokneprest Steinar Tosterud 
Tlf 63 94 10 11/952 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 
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

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

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

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 (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 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

Kontaktpersoner

Egen rabatt for pensjonister.
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

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

Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse 
med gravferd. 

Døgnåpen telefon: 
63 97 58 88 

LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS 
Avd. Jessheim - www.lundenbegravelsesbyraa.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 76 030

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!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

Ta kontakt med  
kirkevergen.

Ledig  
annonseplass
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23. august
Lyubov Nielsen og Ole Nielsen
30. august
Kamilla Bendixen og  
Torgrim Fossnes
Trine Roland og  
John Shaw Talley

DØDE:
23. juli
May-Brit Norderhaug
4. august
Inger Johanne Schau
5. august
Alf Henning Thorvaldsen
15. august
Aslaug Beate Herseth
22. august
Birte Øverby
28. august
Anne-Marie Gjerdrum
8. september
Bjørg Solveig Furulund
21. september
Terje Andresen
27. september
Paul Andor Paulsen
2. oktober
Gerd Tanderø
7. oktober
Bjørg Anny Kristiansen
14. oktober
Inger Larsen
16. oktober
Lars Mathis Kemi

MOGREINA  MENIGHET
DØPTE:
3. august
William Alexander Garli
31. august
Casper Repsjø Asak
28. september
Mina Synnøve Bergstrøm
12. oktober
Vilde Sandem Fjeld

ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
10. august
Ask Sandberg Ingebretsen
Balder Elias Sebastian Raita
Leah Lindstad-Johansson
Martin Løkken Holt
31. august
Haakon Andreas Holm
Leah Lorentsen
Leon Klethagen Hanken
7. september
Daniella Mathisen Austli – 
døpt i Lørenskog kirke
Linus Grønning Slemdal
14. september
Emil Ruud Ringstad – døpt i 
Ullern kirke
Caroline Kjærvik Granli
28. september
Agnes Cecilie Fladby-Ekås
Emil Krogstad-Borgen
Erik-Johan Mustaparta
Erle Hauge Flaa
Jenny Victoria Engløkk
Stian Belgum
Vilde Alissa Tesdal
5. oktober
Johannes Lauritsen
Mathias Brun Langgaard
Sigurd Elias Aarstad
26. oktober
Anton Knapskog
Bo William Westergaard
Casper Snefjellå Sørlie

VIGDE:
9. august
Eva Stylianou og Vidar Arne 
Wethal (Reierstad gård)
23. august
Camilla Fodstad Trudvang og 
Kjell-Jonny Sætren
30. august
Rikke Helen Hill og Jahn-Tore 
Johnsen
13. september
Martine Heen Fladby og 
Andreas Myrvang
20. september
Silje Strand og Stian Johan-
nessen
18. oktober
Maria Giesel Rioja Rendon og 
Ole Kristian Furre Rannekleiv

DØDE:
24. juli
Svein Olav Seterdal
29. juli
Rolf Ingolf Willersrud
30. juli
Paal Gerhard Pedersen
6. august
Eva Olaug Svendsen
15. august
Liv Marit Huseby

24. august
Jenny Karin Aamodt
13. september
Tor Pytte
18. september
Reidun Bjørsrud
19. september
Laila Holen
6. oktober
Heidi Gulbrandsen

FURUSET MENIGHET
DØPTE:
3. august
Sigurd Hofseth Gundersen
17. august
Wilhelm Junior Hjelmervik-
Bertheau – døpt i Akershus 
Slottskirke
31. august
Ole Herman Edseth
Annabell Haga Aspelund – 
døpt i Holter kirke
14. september
Charlotte Aasgaard
12. oktober
Eleah Madsstuen
Emily Dahl
Elise Eken Eriksen
Emma Elvine Albrigtsen
Aurora Killingland Bjørklund
26. oktober
Karoline Hopen Rønne

VIGDE:
16. august
Torill Granvoll og Thore 
Karoliussen
6. september
Marianne Skog Eltvik og Lars 
Hansen Lier
Pia Orderud og Hans Jørgen 
Dyrnes
27. september
Ann Cathrin Viken og Ole-
Morten Severinsen

DØDE:  
15. juli
Grethe Søberg
24. juli
Judith Margaret Hegre
29. juli
Anne Karin Berg
23. august
Hans Alfred Norbeck
11. september
Astrid Blaker
Kirsti Stokstad

HOVIN  MENIGHET
DØPTE:
27. juli
Ingeborg Eline Belter Vedvik
Jon Ryan Ødegaard Thom-
mesen
10. august
Sol Christina Desiree Førsund
17. august
Liam Grønland Danielsen
Nicolai Pedersen Aksdal -  
døpt i Johanneskirken, Bergen
24. august
Anna Mathilde Linstad – døpt 
i Balsfjord kirke 
Sofie Hagir Nyheim – døpt i 
Stavanger domkirke 
31. august
Vetle Johansen Sortodden
Jonas Lilleås Nicholson
Anna Margrèt Trulsdottir 
Østvold
Silja Alvilde Aronsen
Ingvild Elisabeth Rogstad 
Riborg
Lars Rødningsby Solsrud
Olivia Berg-Rolness – døpt i 
Kroken kirke, Tromsø
Annabell Haga Aspelund – 
døpt i Holter kirke 
7. september
Ariel Erdahl – døpt i Våle-
renga kirke, Oslo
21. september
Theo Helland – døpt i Hamar 
Domkirke 
28. september
Lukas Solbakken Evensen
5. oktober
Mia Grønlien Haga Gaarder
Nico Harkild
12. oktober
Fabian Gusdal
Emilie Homb Antonsen – døpt 
i Lillehammer kirke 
Julia Marie Lerberg – døpt i 
Holter kirke 
Sean Wilhelm Johansson-
Rovold – døpt i Holter kirke 
19. oktober
Kristina Sevilhaug
Julie Hoem Dahl

VIGDE:
26. juli
Miriam Emilie Høvik og  
Bjørnar Halstvedt
2. august
Hanne Christine Huse og  
Kjartan Brubakken
Randi Mæhla og  
Bjørn Wiggo Risto Hoel
9. august
Ruth Synnøve Hegard og 
Samuel Grov

Slekters gang
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SØNDAG ER KIRKEDAG

Se lokalavisen eller www.kir-

kerull.no for evt. endringer

Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

Dato Kirkeårsdag

9. nov 22.s. i tr. tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

16. nov 23.s. i tr. tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100 

og kl 1300
Gudstjeneste kl 1700 Gudstjeneste kl 1100

23. nov Siste s. i k.året
Lys Våken-gudstj.  

kl 1100
Gudstjeneste kl 1100

30. nov 1.s. i advent Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

7. des 2. s. i advent Gudstjeneste kl 1100
Vi synger julen inn  

kl 1700

9. des Lysmesse kl 1800

14. des 3. s. i advent Gudstjeneste kl 1100 Lysmesse kl 1700 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1700 Lysmesse kl 1700

17. des Lysmesse kl 1800

21. des 4. s. i advent

Gudstjeneste kl 1100 

på Kløfta bo- og 

ak.senter. Lokal jule-

konsert i Ullensaker 

kirke kl 1900.

Gudstjeneste kl 1100 

på Gystadmyr bo- og 

aktivitetssenter 

24. des Julaften
Gudstjeneste kl 1400 

og 1600.

Gudstjeneste kl 1400 

og 1600

Gudstjeneste kl 1400 

og 1600

Gudstjeneste kl 1430 

og 1600
Gudstjeneste kl 1600

25. des Juledag Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

26. des 2. juledag

Gudstjeneste kl 1100 

på Kløfta menighets-

senter

Gudstjeneste kl 1100 

på Gjestad bo- og 

ak.senter

31. des Nyttårsaften Minnegudstj. kl 1500

1. jan Nyttårsdag Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

4. jan Kr.åpb.dag Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

11. jan 2.s. i åpbar.t. Gudstjenste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

18. jan 3.s. i åpbar.t. Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1700

Presentasjonsgudstje-

neste med Konfirman-

ter kl 1100

25. jan 4. s. i åpbar.t.
Misjonsgudstjeneste         

kl 1100

Presentasjonsgudstje-

neste med Konfirman-

ter kl 1100

1. feb Såmannssøn.
Fellesmøte m. Sion kl 

1900
Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1700 Gudstjeneste kl 1100

8. feb Kr.forkl.dag Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

15. feb Søn. før faste Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

22. feb 1.s. i faste Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100


