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Andakt: Deg være ære, 

Herre over dødens makt! 

Det er påske. Høytiden er riktignok 
forbi,
men allikevel er det påsketid.

Helt siden den gangen
da Gud ble menneske og steg ned 
til oss.
Helt siden den dagen
graven ble ryddet og tom,
helt siden den morgenen,
i grålysningen
da Maria Magdalena og Maria
kom til den tomme graven,
og hørte hva engelen fortalte dem. 
Da våget de å tro!
Helt siden den dagen
har våre liv vært liv i påsketida. 

Helt siden den dagen 
er ikke døden det siste som skjer 
med oss.
Helt siden den dagen kan vi juble:
«Hva er murer, hva er graver,
han er med oss alle dager»

Helt siden den dagen
er våre liv i påsketid.
Fra fødselen og til graven,
ja, lenger enn det:
Døden er død.
Vi lever!
 
Våre liv er liv i påsketid.
Med tid for håp,
med tid for liv,
med tid for tro.

Helt siden den dagen
skal vi se og tro,
gå og fortelle:
«Livet vant, dets navn er Jesus»
Jesus er oppstanden: 
HALLELUJA!

Marit Rødningen Seines

Trosopplæring for voksne høsten 2015
 
Høsten 2015 er Ullensaker menighet vertskap for trosopplæring for voksne. Møtene finner sted på 
Kløfta menighetssenter følgende datoer: 10. september, 8. oktober og 12. november, fra kl. 19.00-
21.00. 
PROGRAM
·         10.september kommer Leif Gordon Kvelland, ansatt i Normisjon som Alphakonsulent. Tema for 
kvelden er: Jesu forkynnelse om Guds rike.
·         8. oktober kommer Nils Tore Andersen. Han har blant annet vært Kirkerådsleder og generalse-
kretær i Misjonsalliansen. Han er også kjent for sine mange radioandakter i NRK. Tema for kvelden 
er: Kirken - et åndelig fellesskap.
·         12. november kommer Svein Skarholm, prostiprest og tidligere fengselsprest på Ullersmo. Han 
underviser om dåp og nattverd.
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Hvis du av en eller annen grunn ønsker hjelp til å 
stelle graven, kan vi hjelpe deg med dette. For deg som 
allerede har avtale om gravstell, varsler vi om at det har 
blitt vedtatt en justering av prisene i samsvar generell 
prisutvikling. Nye priser finner dere i denne artikkel-
en. Alle priser er inkl. mva. I tillegg vil det påløpe en 
fakturaavgift på kr 35,-.

Sommerstell
Sommerstellavtalen betyr at det blir plantet, lukt og 
vannet på gravstedet. Vi bruker isbegonia, som vi har 
svært god erfaring med. Plantene tåler godt vårt klima 
og holder seg vakre hele sesongen. Fullt stell koster 
kr 1.050,- per år. Du kan også bestille bare vanning 
dersom du ønsker å plante og luke selv. Vanning koster 
kr 520,- per år.

Du kan også inngå avtale om høststell. Ved avtale 
om høststell blir begoniaene fjernet og erstattet med 
høstlyng ca uke 40. Høststell koster kr 400,- per år. Ta 
gjerne kontakt hvis du har avtale om sommerstell og 
ønsker å oppgradere til også å gjelde høststell. Kontak-
tinfo finner du under.

Sommerstellavtalen fungerer på den måten at du 
mottar et årlig tilbud om stell med giro for innbetaling 
av riktig sum. Tilbudet anses som godtatt i de tilfeller 
giroen blir betalt innen fristen. Dersom giroen ikke 
betales innen fristen, tolkes dette som at sommerstel-
lavtale ikke ønskes i år. Purring blir ikke sendt, og der-
som du seinere skulle ønske å gå inn i en sommerstel-
lavtale igjen, må du ta kontakt med kirkevergekontoret.

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!

• Vaktmestertjenester 
• Snekring
• Vikartjenester
• Felling av trær
• Snørydding
• Graving
• Strøing
• Transport

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

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

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

Legat
Gravlegat kan opprettes dersom du ønsker å ordne med 
gravstell for flere år fremover. Da betaler du en valgfri 
sum som dekker utgifter til gravstell i noen år framov-
er. Når legatkapitalen er oppbrukt, vil du så langt det er 
mulig bli varslet og få tilbud om å forlenge avtalen ved 
å betale inn en ny sum. Alternativt kan du gå over til 
sommerstellavtale med årlig fakturering. Med en legat-
avtale koster fullt gravstell kr 970,00, og vanning koster 
kr 450,00. Fullt stell + høststell koster kr 1.370,00. 
Minstebeløpet for en legatavtale er kr 5.000,-.

Plantekasser
Vi stiller krav om at du kjøper en plantekasse dersom 
du inngår avtale  om gravstell. Plantekassen innebærer 
en engangsinvestering på kr 750,-. Vi skaffer og setter 
ned kassene, så alt du må gjøre er å betale kr 750,- 
ekstra første gang du inngår avtale om gravstell.

Dersom du skulle ha spørsmål eller ønsker å avtale 
gravstell med oss, bes 
du ta kontakt med Marit Sæther på tlf 63 92 65 20, 
tirsdag – fredag 
mellom kl 0900 og 1500, eller sende en e-post til 
ullensaker@ullensaker.kirkene.net

Tilbud om gravstell

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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Hovin Menighet Furuset Menighet
Sønkids - 
Søndagsskole
Hovin menighets søndagsskole,S
ønkidz, er barnas egen gudstjenestefeiring. 
Velkommen til oss!

Sønkidz hører til i Søndagsskolen Norge .
Gjenstående datoer for Sønkidz våren 2015:
03.05. --- Sønkidz på G17, J
essheim kirke kl.17.00
07.06. --- Sønkidz på G17, 
Jessheim kirke kl.17.00

For mer informasjon kontakt menighetspedagog Marte Lavik, 
marte@ullensaker.kirkene.net / 48 99 13 48
Vil du hjelpe til med søndagsskolen? Ta kontakt, vi trenger deg!

Turer rundt Nordbytjern

Sommeren 2015 vil det bli mulighet til å gå 
tur rundt Nordbytjern i godt selskap. Det er 
tross alt friluftslivets år! Følg med i avisen 
og på nettsiden for konkrete datoer. 
Kunne du tenke deg å ta ansvar for (den 
veldig enkle) kaffeserveringa på en eller 
flere av turene, ta kontakt med Anna Spill-
ing, diakon i Hovin og Mogreina.

Tusen takk for innsatsen!
Hovin og Mogreina menigheter 
samlet til sammen inn kr 52 801 
under årets fasteaksjon! Både 
konfirmanter og andre frivillige 
medhjelpere gjorde en kjem-
peinnsats. Tusen takk! Pengene 
går til Kirkens nødhjelps arbeid i 
hele verden. 

Hyggetreff
Fredag 5. juni kl 12-14 i Jessheim 
kirke. 
Foredrag/kåseri ved Vegar Bernt-
sen, diakon i Eidsvoll. Sang ved 
Marte Lavik. 
Og ellers blir det utlodning, all-
sang og andakt. 
Lurer du på noe ang. Hyggetreff, 
ta kontakt med Anna Spilling, 
diakon.

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

Jessheim misjonssenter - 
Trondheimsvegen 56
Jessheim Normisjon og 
Misjonssenterforeningen har sine møter her. Du 
er velkommen til å komme på våre arrangement-
er. KOM Å SE HVORDAN VI HAR DET!

Kontakter: Inger Johanne Molnes, tlf 41 26 38 05
Solveig Sørensen Myhre tlf. 90 15 31 31 

Normisjonens møter: 
15.april - 10.mai - 20.mai - 7.Juni - 19.august
Onsdager kl.19.00 / Søndager kl.17.00 
Misjonsforeningen: 26.april - 31.mai - 30.august
Møtene starter kl.19.00 

Menighetsfesten i Hovin menighet

Torsdag 16.april arrangerte menighetsrådet og 
staben i Hovin en menighetsfest i Jessheim kirke 
for alle som ønsket å delta. Med innslag av Henrik 
Syse, deilig servering og avslutning i kirkerommet 
så ble dette en fest de 70 oppmøtte kunne sette 
stor pris på. 

For full oversikt over alle de 
flotte aktivitetene for barn, unge, 

voksne og eldre vi har i Hovin 
menighet se på 

www.kirkerull.no
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Furuset Menighet
AKTIVITETER I 
FURUSET 
MENIGHET
Babysang
Babysang for barn opp til 1 år i 
menighetsstua hver torsdag kl 11.00. 
Knøttekor
For barn opp til 6 år. I menighetsstua 
hver tirsdag kl 17.15-18.00. Pølsemid-
dag  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 gudstjenest-
en 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 klub-
bhuset i Nordkisa. For 5. – 7. trinn. 
Leksehjelp, mat, lek og spill og en 
bibelfortelling. Arrangeres i samarbeid 
mellom Furuset menighet, Hauerseter 
sportsklubb, Nordkisa skole  og San-
itetsforeningen.
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 kirke.  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 19-22. Rusfritt og for alle.
Åpen stue
Slå av en prat og kos deg med vaffel og 
kaffe. Et uformelt møtepunkt i hverda-
gen. I menighetsstua den andre manda-
gen i måneden kl 18-20.
Hyggetreff
På Folkvang – 16/4 og 21/5 kl 11.00.   
Åpen kirke
Tirsdager kl 19-21, i april, mai og halve  
juni.
Husk gudstjenestene som stort sett 
kommer annenhver søndag. Se mer 
informasjon på www.kirkerull.no. 

Minimusikal og danseworkshop

I forbindelse med kulturuka i Ullensaker arrangerte Furuset menighet 
to arrangementer for barn. 
Knøttekoret med barn og voksne framførte minimusikal om Noas 
ark. Det ble sunget kjente barnesanger som passet til historiens 
fortelling. Barna var engasjert da båten skulle lastes med dyr og mat. 
Dette måtte jo være med den dagen Gud skulle redde Noa og familien 
fra regnmassene. 
To av våre konfirmanter, Oda Bandlien og Ingerlinn Sundby hadde 
laget koreografi til sangen «Alive» De gjorde en fantastisk jobb da de 
lærte 13 barn dansen, før familiene kom for å se framføringen. Det 
var mange stolte foreldre som var imponert over hva de talentfulle 
barna hadde klart å lære i løpet av to timer! Dette er første gangen vi 
har gjort dette i Furuset kirke, men det blir nok ikke den siste!

Åpen kirke i Furuset igjen!
Våren er her og mange mennesker kommer innom kirkegården.
Derfor åpner vi igjen kirkedørene på tirsdagskvelder i Furuset kirke. 
I tidsrommet fra 21. april og frem til 9. juni vil kirken være åpen fra 
kl. 19.00 til kl. 21.00,
alle tirsdagskvelder.

Kirken er åpen for lystenning, ettertanke, bønn, et pusterom, et møte 
med kirkerommet, et møte med Gud.  Eller rett og slett et kulturelt 
besøk. Kaffen er nytraktet.  Velkommen inn!
Folk kan se at kirken er åpen ved at det settes ut en «gatebukk», 
som er synlig fra veien og det  henger plakater på oppslagstavler på 
kirkegården.
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Mogreina Menighet

Dugnad på kirkegården
6. mai kl 10.30 og ut over dagen . 
Ta med rive om du har. Det er også aktuelt med 
maleoppdrag og vask inne på menighetshuset. 
Har du litt tid denne dagen, så ta en tur. Det blir 
selvfølgelig servering, og både nyttig og sosialt er 
det 

Friluftsgudstjeneste 
på Sandstjernshytta
Søndag 21. juni kl 11.00 blir det 
friluftsgudstjeneste på Sandst-
jernshytta. Hit kan du gå, sykle 
og kjøre bil. Ta med noe å sitte 
på. Vi kan være inne om det reg-
ner. Kirkekaffe, saft og noe å bite 
i blir servert. Dette er første gang 
vi prøver, og er en mulighet for 
unge og eldre til å bli kjent med 
en flott hytte i fint skogsterreng. 
Vi håper på en hyggelig dag.

Formiddagstreff på menighetshuset.
Siden september har en gruppe på 10 – 15 personer møtt opp på 
menighetshuset i Mogreina for først å gå en times tur i nærområdet 
,før det er tid for mat og prat. Dette har vært en suksess, og alle er 
velkommen første onsd i mnd kl 10.30. 
6. mai kombinerer vi det med dugnad på kirkegården, og 3. juni har 
vi leid Sandstjernshytta og tar lunsjen der. I juli og august er det som-
merferie.

Mogreina kirkes altertavle,  har sin spesielle historie.  
Den er laget av  sognepresten selv,   Tormod Rostad 
som i sin ungdom dro til Paris for å utdanne seg til 
billedhugger.  Underveis i studiet fant han ut at han 
var kallet til å bli prest.  Etter teologi studier i Tyskland 
og Frankrike ble han ferdig med sin embetseksamen i 
Oslo 1929.  Tavla er så spesiell at den er omtalt i verket 
Norske Altertavler,  skrevet av Olava Øverland.  Rost-
ads kunstneriske evner ga ham Ullensakers Kommune 
kulturpris i 1984. 

HVORDAN FIKK KIRKEN DENNE FLOTTE AL-
TERTAVLEN
Mogreina kirke er den minste menigheten,  men har 
et meget aktivt sogn som stiller opp for den lille kirk-
en.  Selve emnet er bjørk fra Fløgstad gård og treet 
hadde vokst seg stort i den frodige østvendte lia ned 
mot Hersjøen.  Så dens leveår var ikke langt fra kirken.   
Den måtte tørke i flere år før Dal Trevare med Lars og 
Erik Risobrakken som eiere,   kunne preparere og lage 
emnene som Rostad skulle bruk.   Da begynte et langt 
og strevsomt arbeid før alterbilde skulle bli ferdig.  De 
store og svært tunge bjørke emnene  var kappet og limt 
sammen slik at de ikke skulle sprekke. Mikal Fløgstad  
transporterte emnene  til Vegelgården på Jessheim.  I 
sidebygningen der hadde det vært kisteverksted,   
så der skulle Rostad utføre sitt betydelige håndverk.  
Snekkerverkstedet lå i annen etasje,  og emnene var 
veldig tunge å få opp den bratte  trappa.  Da dukket en 
ung  kvikk mann med skinnjakke og sterke never opp.  
Rostad som den gang var kommet i pensjonsalder spurte 

den unge mannen om han kunne gi dem en håndsrek-
ningen.  Ja,  sa den fremmede og de tunge emnene ble 
brakt opp til verkstedet.  Jobben gikk  greit og den unge 
mannen ble nok tørst for ut fra innerlomma tok han 
frem en øl som han kjekt vippet  korken av med en fold-
ekniv.  Hele flaske ble fortært før tomgodset ble slengt 
inn i busken før han gikk videre.  Rostad og Fløgstad 
vekslet blikk,  men Rostad som var en romslig og omg-
jengelig mann sa ingen ting.  
Arbeidet tok et år og resultat er en vakker og særpreget 
altertavle formet som et triptykon,   et tredelt bilde.  
Motivet er  påskemåltidet og nattverden.  På bjelken 
over ser vi  Jesus på korset og mor Maria og apostelen  
Johannes på hver side. 
Montering av tavla ble utført av Dal Trevare.   Maler-
mester Per Johannesen stod for fargevalg og maling.  
Ullensaker Sparebank ga 10000 kr. øremerket arbeidet.  
Arkitekt Platou tegnet monteringen av tavla.   Alt arbei-
de ble utført på dugnad og Rostad som jobbet et helt år 
fikk de 10000 kr til dekning av nødvendige utgifter. 

Tore Nordmyren

ALTERTAVLEN 40 ÅR I 2015
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Ullensaker Menighet

I Ullensaker menighet har 
vi tilbud om besøkstjeneste. 
Det er Diakoniutvalget i 
menigheten som står bak 
dette, 
og ansvarlig er soknediakon 
Annelis Holmedahl. Besøkstje-
nesten er for deg som ønsker: 

Dugnad på kirkegården
Tirsdag 12. mai kl.18:00 ønsker vi velkommen til 
dugnad på Ullensaker kirkegård. Vi hjelper hverandre 
med å gjøre det fint til 17. mai! Ta med rakerive og 
gjerne trillebår hvis du har mulighet. Enkel bevert-
ning. Ullensaker kirkekor har minikonsert på kirket-
rappa. Velkommen til en nyttig og sosial kveld!

Fredrik Arstad – 
nytt fjes i 

Ullensaker menighet
Fredrik Arstad er for tiden ansatt i et vikari-
at som menighetspedagog i Ullensaker. Han 
er 25 år og er fra Bjørndal sør i Oslo. Han har 
lenge jobbet som frivillig i et ungdomsarbeid i 
Mortensrud menighet. Studerer til vanlig på MF. 
I Ullensaker menighet skal han jobbe mest med 
Etter Skoletid og generelt barne- og ungdomsar-
beid.
Vi ønsker Fredrik hjertelig velkommen!

en å gå tur sammen med.
hjelp til å låne bøker fra biblioteket. 
besøk av en å prate med eller som kan lese høyt fra 
aviser og bøker. 
en å gå sammen med til Hyggetreff, Åpent hus eller 
gudstjeneste.
Medlemmene av besøkstjenesten har taushetsplikt. 
Ta kontakt på telefon 63 92 65 26.

Besøkstjeneste på Kløfta

Kirkejazz 2015

Fredag 5. juni kl 21 er det igjen Kirkejazz i Ullen-
saker kirke. Medv er Ullensaker kirkekor,  Ullen-
saker korforening, Wollert Krohn-Hansen, tan-
genter, Georg Reiss, sax/klarinett, og  Anne Marte 
Slinning, vokal. Georg Reiss har vært med på de 
to siste kirkejazzkonsertene og er kjent som klar-
inettist i Magnolia Jazzband. Anne Marte er en 
av våre flotteste blues og gospelsangerinner og er 
stadig vekk solist med blant andre Skruk og Mag-
nolia. Konserten vil by på svingende neworleans-
jazz og smektende gospel i skjønn forening med 
vakre norske folketoner.  Skynd dere å kjøpe bil-
letter på www.kirkerull.no eller Kløfta menighet-
skontor. Telefon: 63926520. Det er nummererte 
plasser og salget er allerede godt i gang
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Jessheim kirke
Ombygging og utbygging

Jessheim kirke er et kraftsenter midt i Jessheim sen-
trum.
Et stort antall mennesker er innom kirka i løpet av uka 
og alle aldersgrupper har tilbud om aktivitet og felless-
kap. Mat og prat, mye godt humør, samtaler som dreier 
seg om livets ulike sider og tid til ettertanke og refleks-
jon. Her er omsorg for «det hele mennesket» med både 
materielle, sosiale og åndelige behov. 
Når Jessheim kirke nå skal bygges ut, rehabiliteres og 
bygges om, er det fordi det er et prekært behov for mer 
plass. Lokalitetene må i større grad tilpasses aktivitetene 
slik at de i imøtekommer dagens behov og slik at det 
blir mindre «programkollisjon» og mer fleksibilitet.
Men det er ikke bare menigheten som trenger mer plass 
for sin virksomhet. 
Ullensaker kommune har også behov for et langt bedre 
romtilbud når det gjelder rusomsorgen i kommunen. 
Dette resulterer i at utvidelsen av Jessheim kirke skal 
inneholde moderne lokaler med kontorer og dagsenter 
slik at rusomsorgen nå blir samlokalisert. Utbyggingen 
av denne delen av Jessheim kirke har prioritet fordi 
dagens senter i Rådhusvegen 7 skal rives i løpet av 2015. 
Prosessen med å tilrettelegge for en ny rusinstitusjon 
har vært svært god, og detaljene begynner nå å komme 
på plass.
Kirkerommet som ble vigslet 1. pinsedag 1996, og som 
snart feirer 20 års jubileum, er stadig for lite til både 
kirkelige handlinger og konserter. Mange ganger i løpet 
av året må veggen til storsalen skyves til side slik at alle 
får sitteplass. Dette er en svært dårlig løsning, - og de 

som blir sittende i storsalen kommer «litt utenfor» hele 
handlingen/konserten og de får hverken høre eller se 
skikkelig det som skjer i kirkerommet. Dagens kirker-
om har plass til i underkant av 200 sitteplasser. Det nye 
kirkerommet vil få plass til ca 400 sitteplasser.
Både menighetens egne handlinger/konserter og kul-
turlivet i kommunen trenger et bedre lokale for ulike 
aktiviteter og kulturtiltak. 
Jessheim kirke med dagens kirkerom er også et veldig 
beskjedent bygg og lite synlig i Jessheim sentrum. Det 
er også fra kommunalt hold beskrevet et behov for å få 
en sentrumskirke som er mer i pakt med utviklingen av 
Jessheim sentrum som bykjerne. Jessheim kirke vil med 
et nytt arkitektonisk uttrykk bli et mer synlig bygg i 
Jessheim og på den måten også synliggjøre den kulturt-
radisjonen som preger vårt samfunn.
Planen for utbygging og ombygging er som følger: Nye 
lokaler for rusomsorgen samt noen ny kontorlokaler 
for menigheten i løpet av 2015. Nytt kirkerom og 
rehabilitering av gamle rom i løpet av 2016. Som kjent 
har kommunen bevilget 32 mill. til prosjektet som skal 
dekke både kommunens og kirkens behov. 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



 •  9
Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20

menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166 
www.kirkerull.no 

Informasjons- og 
markedskomite

Informasjons- og markedsføring: Erik Øiesvold: vi trenger å legge 
en god strategi for informasjon og markedsføring

Nå blir det nødvendig å jobbe strategisk med 
informasjon og bevisstgjøring.
Dette er en oppgave som krever god planlegging, 
bevissthet om målgrupper, og mye energi.
Det er oppnevnt en komite til formålet og første 
del av mandatet lyder slik:
Informasjons- og markedskomiteen (IMK) skal 
organisere tiltak som skaper bevissthet og en-
gasjement omkring Jessheim kirkes ombygging 
og utbygging samt kirkens plass og funksjon i 
lokalmiljøet og bybildet.
Det er ikke mange uker før byggeprosessen start-
er, forhåpentligvis allerede i juni. IMK skal være 
i gang med sin plan for informasjon og markeds-
føring slik at en kan være i forkant av det som 
skjer og slik at de som inviteres og utfordres til 
engasjement kan involveres på en god måte. Erfa-
ringsmessig er denne type virksomhet - informas-
jon og markedsføring - noe som prioriteres i for 
liten grad. Da kan en heller ikke forvente at folk 
vil oppleve at dette betyr noe for dem. Bevissthet 
og engasjement er stikkord.

Komite: Erik Øiesvold, Heidi Reinertsen og Sverre 
Kragset (sekr).

Her kommer nye lokaler for 
rusomsorgen i Ullensaker

Avdelingsleder i rusomsorgen i Ullensaker, Hilde 
Fristad Rudolph, er overlykkelig for at rusomsor-
gen skal få nye lokaler. Virksomheten har hatt hus 
i to forskjellige bygg og har savnet en «helhet» i 
den tjenesten som rusomsorgen har som oppgave.
Samlokaliseringen som vi nå får vil være en be-
tydelig forbedring for både ansatte og brukere. Vi 
vil kunne legge opp til en mer rasjonell drift.  Og 
attpå til i helt nye lokaler, - det er ikke til å tro! 
Hva sier brukerne av dagsenteret til å flytte inn i 
nye lokaler?
De er mer enn tilfreds! De har også vært hørt i 
prosessen med å tilrettelegge lokalene til ulike 
formål, og i den sammenhengen har de vektlagt et 
nytt og stort kjøkken. Det vil komme både ansatte 
og brukere til nytte.

Her kommer rusomsorgen: Hilde Fristad Rudolph (avdelingsleder 
rusomsorgen) og Dene Støe (kirkeverge) i utmerket samarbeid

Hilde har vært ansatt i Ullensaker kommune i 
snart 15 år med rusomsorg som hovedfelt. Hun 
legger vekt at mennesker som er i en tung og van-
skelig livssituasjon skal få hjelp slik at de kan op-
pleve mestring og en meningsfull hverdag. Mange 
blir hjulpet til en bedre hverdag og til et mer 
meningsfylt liv. Det er veldig motiverende i en 
slik jobb. Det nytter! Vi tenker at med nye lokaler 
skal vi også kunne gi et ennå bedre og mer allsidig 
tilbud til våde brukere, slik som f.eks. akupunktur, 
enkel sårbehandling etc.
Vi er dessuten svært opptatt av brukernes pasien-
trettigheter og hjelper til med henvisning til et 
bredt spekter av behandlingsmuligheter.
Dette kan bare bli bra: Nye lokaler og en stab med 
ansatte som er topp motivert!
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Kunstnerisk utsmykning og interiør

Nytt kirkerom trenger ny utsmykning og nytt in-
teriør.
Det er oppnevnt en komite for å ivareta denne op-
pgaven.
Første punkt i mandatet er som følger:
Utsmykningskomiteen  (UK) har som oppgave  at 
det nye kirkebygget skal inneholde 
a. Kunstnerisk utsmykning. MERK: glassmalerier og 
symboler fra kirkerommet som  
    rives, skal anvendes i nytt kirkerom.
b. Liturgiske installasjoner: altertavle, alter, alterring, 
døpefont, lesepult/talerstol etc.
c. Stoler/sitteplasser  som er tilpasset kirkerommet
d. Annen kunst  som kan bidra til å styrke kirkerom-
met som liturgisk rom.
 
Denne komiteen har en interessant og krevende 

oppgave. Erfaringsmessig krever dette arbeidet høy 
kompetanse og klare avgrensninger for hva som 
skal kunne plasseres i et kirkerom. Komiteen vil 
med stor sannsynlighet motta ideer og forslag til 
ulike former for utsmykning og det vil bli mange 
spennende samtaler og diskusjoner. 
Ad kostnader: I bygganalysene som kalkulerer 
utgifter til bygging av nytt kirkerom, er det allerede 
tatt med en del av kostnadene til utsmykning. 
Men det vil være behov for «nye og friske midler» 
for at kirkerommet kan få et kunstnerisk uttrykk 
som kan «løfte» rommet og som kan gi den enkelte 
en opplevelse av høytid og andakt. 

Komite: Tore Wiig (arkitekt), Marit Rødningen 
Seines, Hege Ringnes og Dene Støe (sekr).

Kjøkken og drifts Komiteen
Rehabilitering og oppgradering av dagens lokaler er en 
viktig del av hele prosjektet.
Det er oppnevnt en komite til formålet og første del av 
mandatet er som følger:
Kjøkken- og driftskomite  (KDK) har som mål at kjøkken 
og aktivitets-/grupperom
skal oppgraderes og moderniseres til et utvidet og tilpas-
set  aktivitetsnivå for både intern og ekstern bruk.
Gamle lokaler skal rehabiliteres, og blant annet skal 
kjøkkenet bli vesentlig større slik at det blir mer som et 
«storkjøkken» i både form og funksjon.
Storsal og lillesal/kafe, korridorer, sanitæranlegg etc skal 

oppgraderes, og dagens nordre kontorfløy skal omgjøres 
til aktivitets- og grupperom. Lagerloftet skal innredes 
til 4 kontorer og en liten «loftsstue». Aktivitets- og 
grupperom vil gi de ulike aktivitetene en mer fleksibel 
drift samt at lillesal og storsal kan benyttes til utleie 
(eks.: minnesamvær, møterom for eksterne leietakere 
etc). Ved en slik utvidet drift vil et nytt kjøkken være en 
viktig forutsetning og et stort aktivum.
Komiteen for kjøkken og drift ser fram til å komme i 
gang, her er mange interessant oppgaver og muligheter.
Komite: Toril Riseng, Anna Spilling, Jon 
Bergh, Marte Lavik og Dene Støe (sekr).
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Nytt orgel - Gavedugnad

Brage Midtsund og Martin Bakken 

Lyd og Lys
Nytt kirkerom og rehabiliterte lokaler trenger oppgrad-
ert utstyr for både lyd og lys og digitalt utstyr.Det er op-
pnevnt en egen komite for dette formålet og første del av 
mandatet er som følger: yd- og lyskomite (LLK)  har som 
mål at det nye kirkebygget skal inneholde anlegg for lyd 
og lys og digitalt utstyr som er tilpasset det nye kirker-
ommet.
Det skal legges til at øvrige lokaler som blir rehabilitert 
også trenger å fornye denne type utstyr.
Hvis det er ett område hvor folk flest har en oppfatning 
og til dels sterke meninger om, så er det når det gjelder 
lyd og lys. Særlig lyd. Hvis du kommer til en gudstje-
neste eller til en annen type samling eller til konsert, er 
det utrolig frustrerende hvis lyden er dårlig. Det er bare 
frustrerende. Dårlig lys er også til stor irritasjon. 

 
Derfor er arbeidet med å anskaffe nødvendig og tilstrek-
kelig utstyr til lyd og lys en stor og krevende oppgave. Det 
er satt sammen en komite til formålet av håndplukkede 
lyd/lys- entusiaster og som liker å holde på med denne 
type oppgaver. 
Arkitekten vil også knytte til seg en akustiker som vil 
bidra til at denne 
oppgaven blir best mulig ivaretatt. Her blir det mange og 
lange møter og vurderinger. Å bygge nytt kirkerom 
er en stor og omfattende oppgave, og folk blir invitert til 
både å se og å høre.

Komite for lyd/lys: 
Knut Vidar Bogstad, Jon Anders Aagård, Martin Bakken 
og Brage Midtsund (sekr).

Det er oppnevnt en egen komite for anskaffelse av nytt 
orgel til det nye kirkerommet.
Orgelkomiteen har som første punkt i sitt mandat: 
Orgelkomiteen (OK) har som mål at det nye kirke-
bygget skal inneholde et orgel som er tilpasset det nye 
kirkerommet.

Kantor Jorunn Aasen Devold er tydelig på behovet for 
et nytt orgel som kan tjene både menigheten og kul-
turlivet i kommunen, - et orgel som har kvaliteter som 
vil være tilpasset et stort, godt og moderne kirkerom og 
som også kan tilfredsstille behovet ved konserter. 
Jessheim kirke har helt siden første byggetrinn (1985) 
vært betjent med et elektronisk orgel som en «erstat-
ning» for et skikkelig orgel. Dette har i 30 år vært en 
«midlertidig» løsning.
Etter at dagens kirkerom ble vigslet i 1996, har det vært 
kronerulling for å anskaffe nytt orgel.
Mange enkeltpersoner har vært med å bidra, og pr. dato 
står det ca 150.000 på orgelfondet.
Når det nå skal bygges nytt og større kirkerom, vil inn-

samling til nytt orgel få en ny dimensjon! Både enkelt-
personer og bedrifter og banker etc. vil få anledning til 
å bidra slik at
nytt orgel kan bestilles og monteres. Nytt orgel til det 
nye kirkerommet vil koste ca 4 mill.
Til finansiering av prosjektet skal nevnes at det finnes 
en statlig ordning gjennom Husbanken slik at ca ¼ av 
kostnaden eventuelt kan kompenseres. I tillegg vil det 
bli søkt kommunen om tilskudd til finansieringen.
Kantor Jorunn med koret Voce inviterer til konsert 8. 
mai kl. 2000 hvor overskuddet fra konserten går til nytt 
orgel. Det vil bli flere konserter og tiltak med tanke på 
finansiering av orgelet. Nå inviteres alle til å bidra: Inn-
samlingsmål i «første runde»: kr 1 mill.

Gavedugnaden er i gang – Takk for ditt bidrag  
 Kontonr: 1644.02.72200
Orgelkomite: Jorunn Aasen Devold (kantor), Haakon 
Løe og Sverre Kragset (sekr).
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Litt historikk.
Behovet for et sosialt samlingspunkt for eldre i Kisa var tydeligvis tilstede, 
da oppslutningen om arrangementene ble stor. Det var møter hver måned 
unntatt i skoleferien, vekselvis på Folkvang og Nore.  Menighetsrådet var 
initiativtakeren til oppstarten og de første lederne var Odd Elstad og Pål 
Furuseth.
Sammenkomstene har hele tiden hatt en lett tone med mye sang og musikk 
og det er alltid ei lang kaffepause med deilig bevertning og god tid til 
samtale. 
Av andre faste innslag har gjerne vært et kåseri og andakt. Driften er blitt 
finansiert ved utlodning på hvert møte.

På forsommeren har det de fleste år, vært arrangert dagsturer til inter-
essante steder med opptil 80 deltagere. Av turmål den senere tiden, kan 
nevnes Domkirkeodden og Kirsten Flagstad-museet på Hamar, Mårbacka 
og Rotneros i Sverige.
Oppslutningen på treffene har variert de seinere år og en har inntrykk av 
at det blir vanskeligere og vanskeligere å samle selv pensjonistene. I dag 
samles fra ca 25 til ca 50 stk til møtene. 

Stor jubileumsfeiring for Hyggetreffen
Med over 50 mennesker på Folkvang ble 40 års jubileet for Hyggetreffen markert. Einar Stokstad ledet festen og ga 
et resyme over aktivitetene disse årene. Pål Furuseth var med på starten og tok forsamlingen tilbake til oppstarten i 
mars 1975. Navnet den gang var Furuset menighets Eldretreff.
Kåre Vilberg viste lysbilder fra et par av sommerturene, og det var stor begeistring fra forsamlingen når de enten 
kunne se bilder av seg sjøl eller av andre de kjente.
Bevertning ble det selvsagt også og med kjøpte snitter og bløtkake, fikk festkomiteen en litt lettere jobb enn vanlig, 
ettersom de slapp å smøre snittene på forhånd.

Bilde av mange av de som deltok på jubileet.  Foto: Steinar Tosterud

 Pål Furuseth fortalte om hvordan det 
hele kom i gang.

Virksomheten har i alle år 
vært basert kun på frivillig 
innsats og det ligger en del 
arbeid bak arrangement-
ene, ikke minst for de som 
sørger for bevertningen. De 
fortjener en ekstra takk for 
innsatsen!  Ildsjeler ellers 
i mange år har vært blant 
annet Bjarne Furuseth, 
Svein Skolt, Kirsten Waaler 
og Gerd Furuseth. 

ER DU GLAD I Å SYNGE?
KISAKORET ER 90 ÅR!

Kisakoret er Ullensakers eldste kor og 
ønsker seg flere kormedlemmer - spesielt 
basser!
Vi øver i Menighetsstua ved Furuset kirke, 
Algarheim på onsdager fra 18.45-21.15
Hvis du tror dette er noe for deg ta gjerne 
kontakt med Jan Simonsen på tlf: 917 
00 004 eller møt opp på en korøvelse.
I jubileumsåret har vi hatt konsert i Jess-
heim kirke, og i mai reiser vi på kor tur til  
Budapest.
Vår repertoar spenner fra kirkesanger, viser, 
musikaler, gospel med mer. Til høsten skal 
vi ha et litt «lettere» program med profane 
sanger! 
Håper vi sees!   
Hilsen Kisakoret
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Konfirmanter i  
Ullensaker kirke
Lørdag 30. mai kl 1100:
Nora Banne
André Berg
Natalie Søvde Brekkhus
Endre Mundal Dyrkolbotn
Mari Fjøsne
Sigrun Reierstad Fostad
Christoffer Gjertsen
June Trengereid Gruer
Sigve Adriansen Gundersen
Emilie Voldengen Gundersen
Sara Hauge
Emma Tillman Haugland
Nathalie Kristin Hellesen
Lukas Hermansson
Sofie Dahl Karlsen
Heine Kvithyll
Maiken Klev Rotvik

Lørdag 30. mai kl 1300:
Alexandra Benstigen
Sander Schiøtz Dragsten
Tobias Schøning Lie
Andrea Mccall
Camilla Stang Normann
Jasmine Athea Næss
Lars Eric Reistad
Anne Kristine Stenestø Rustad
Julie Sommer
Tobias Nikolai Stadsnes
Daniel Stenersen
Erlend Stenersen Sæth
Tobias Ruben Ulset
Frøya Grøndahl Weaas
Eline Øverli
Vilde Øwre

Søndag 31. mai kl 1000:
Susan Andersen
Thea Emilie Bergem
Petter Berget
Thomas Bruflot
Tuva Emilie Øveraas Bøhler
Susann Hansen Derås
Magnus Disenbroen
Karine Fjeld
Atle Aasen Fremstad
Simen Grove
Tina Halvorsen
Patrik Myrvold Halvorsen
Maiken Holthe
Nils Martin Ihle
Erika Isingrud
Thea Johansen
Mary Thineshiny Anantham

Søndag 31. mai kl 1230:
Marthe Bugge Edseth
Camilla Jansen

Helena Sofie Johnsen
Tiril Andrea Kirkemo
Amalie Heggedal Kjos
Mattias Knudsen
Celine Berg Korneliussen
Tobias Kulsrud
Hans Ligaard
Thea Kristin Lindh
Susanne Lindstad
Julie Litsheim
Karen Seim Midtlien
Cesar Jayr Pena
Camilla Lundgreen Rimmereide
Robin Ringstad
Marie Rahbek Simonsen
Casper Femtegjeld Sletten
Håkon Tveit
Helene Valleraunet
Sondre Bolling Vaaler
Charlotte Holt Warming
Oda Sofie Østbakken

Konfirmasjon i Markabygda kirke:
Mia Løvlie Tønsager Amundsen

Konfirmanter i 
Furuset kirke 
Lørdag 6. juni kl. 11.00
Annika Moseng Berby
Camilla Melstein Johannes-
sen
Helene Dejligbjerg Steen 
Jonas Aarhaug
Kaja Myhr
Kasper Myhre
Lucia Kalsås Sucari
Magnus Pedersen
Andreas Martin Tonhaugen
Emil Halvorsen
Robin Fladby Storsveen

Lørdag 6. juni kl. 13.00
André Thesen Haugland
Bendik Bjørgaas Austad
Benjamin Jensen
Celine Grimshei
Emil Schjelderup 
Emma Valås Rotseth
Ingerlinn Sundby
Martin Tørhaug
Martine Westin Ophus
Oda Bandlien
Stian Thorvaldsen Venedik
Vanessa Janssen

Søndag 7. juni kl. 11.00
Andrea Elstad 
Christian  Melvin Solhaug
Dina Erikka Lilleaas Andersen 
Dorte Løvseth Austad
Eirik Borgersrud Grønvold
Erlend Brodshaug Elvenes
Kristin Kulblik Nielsen
Madeleine Asulfsen Andersen
Malin Ritter Laumb
Nikolai Herness 

Søndag 7. juni kl. 13.00
Dabrowka Knach
Kristin Bøhn-Abrahamsen
Lars Moe
Serine Granstrøm Fredin
Simen Kjølsvik Stenberg
Jostein Rammen Rasmussen

Er du hjemme 
med baby? 
I ullensaker har vi baby Sang i alle fire 
menigheter. 
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 hyggelig 
lunsj sammen.
Kløfta menighetssenter: oppstart 
av nytt kurs tirsdag 1.september 2015 
kl.11:00. 
Kurset går over 8 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

I Furuset menighetsstue: 
Babysangen er klokken 11.00 hver 
torsdag fram til 4. juni.  Gi  beskjed til Ragne 
Ø Sander dagen i forkant, så vi kan beregne lunsj 
til deg.. Det holder med sms: 98859945, eller mail: 
ragne.oybekk@ullensaker.kirkene.net Si også fra 
om du har noen allergier.

Jessheim kirke:  
Kuret går over 8 ganger, 2 kurs i semetsert og koster 
200 kr pr. kurs. 
påmelding eller spørsmål sendes til marte@ullen-
saker.kirkene.net/tlf 48 99 13 48
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• Vaktmestertjenester 
• Snekring
• Vikartjenester
• Felling av trær
• Snørydding
• Graving
• Strøing
• Transport

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

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

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

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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Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20

menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166 
www.kirkerull.no 

ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
15. februar
Gard Johnsen – døpt i Bø kirke, 
Vesterålen
Herman Hugdal Nordhagen
Mathias Pedersen Kikut
22. februar
Julie Hammer Sæten
Nora Louise Bergstrøm 
Fjeldberg
Sander Lycke Barhaughøgda
1. mars
Caroline Fasting – døpt i 
Gjerdrum kirke
8. mars
William Brekken Sørli
22. mars
Aurora Holm Karlsen
Patrick Krogstad
29. mars
Sofie Leknesund Ørseng
 

DØDE:
27. januar
Kari Elisabeth Bogstad Asla
14. februar
Sigve Balchen Thomassen
18. februar
Henry Pereira
24. februar
Bjørn Berg
10. mars
Tore Gården
12. mars
Kaare Magnus Berntzen
23. mars
Helmer Egil Jensen
30. april
Lisbeth Karlsen
31. mars
Kjersti Borgen Reisop

FURUSET  
MENIGHET
DØPTE:
1 februar
Juliane Lauritsen Krosby, døpt i 
Nittedal kirke
Nora Elise Staff Sagsveen
Alexander Molstad Staff
1. mars
Ina Kolstad-Næstby
Leo Ichitaro Johnsson
15. mars
Mona Iren Nystuen Nilsen, døpt 
i Klodsbodding kapell
22. mars
Marie Bakker-Olsen
Celine Fredrika Skedsmo

DØDE:  
5. februar
Aud Hansine Berg
13. februar
Gudrun Tora Rotnebo
Victor Lund
24. februar
Kaith Jacobsen

MOGREINA  MENIGHET
DØPTE:
15.februar
Edwin Iversen Norbeck
1.mars
Dennis Longva
Joakim Thobo Nordmyren
15.mars
Elise Moløkken

DØDE:
22.februar
Kjell Simen Hedlund

HOVIN MENIGHET
DØPTE:
15.februar
Theo Nathaniel Orskaug  
Kristoffersen
Sofie Herseth Myrland
1.mars
Jennie Isabelle Wenaas
Erle Soleim Stenbeck
15.mars
Lydia Tonås Ødegård
Aksel Jamrozy Vøyvik
29.mars
Eugenia Sophie Strand,  
døpt i Skedsmo kirke 
5.april
Noelia Strand Longva
Nicoline Strand Longva

VIGDE:
7.februar
Naemi Mjøen og  
Nokkve Mjøen

DØDE:
6.februar
Lise Kristensen
10.februar
Margit Kristiane Kleven
14.februar
Signe Martinsen
24.februar
Reidar Robertsen Ebro
25.februar
Karen Josefine Ødemark
15.mars
Else Marie Gullholm
16.mars
Einar Olav Johnsen
Per Christian Bjørnæs
18.mars
Jomar Ludviksen
Reidar Fjøs
21.mars
Vera Lillian Ludvigsen
29.mars
Margrethe Børstad
Siw Ottosen Løkken
6.april
Aslaug Granås

Slekters gang
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Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20 

gavekonto for nytt orgel i Jessheim kirke: 1644.02.72200
www.kirkerull.no 

SØNDAG ER KIRKEDAG

Se lokalavisen eller 
www.kirkerull.no for evt. 
endringer

Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

Dato Kirkeårsdag
3. mai 5.s. i påsket. Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1700

10. mai 6.s. i påsket.
Samtalegudstjeneste         kl 
1900

Gudstjenestse kl 1100                              
Samtalegudstj.kl 1800

Gudstjeneste kl 1100 i 
Sessvollmoen kapell Gudstjeneste kl 1100

17. mai 7.s. i påsket. Festgudstjeneste kl 1100

24. mai Pinsedag Høytidsgudstjeneste kl 1100
Frikirken,                                 
fellesgudstj.kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

25. mai 2. pinsedag
Gudstjeneste kl 1100 på 
Kløfta menighetssenter Gudstjeneste kl 1100

30. mai
Konfirmasjon                         
kl 1100 og 1300

31. mai Treenighetss.
Konfirmasjon                         
kl 1000 og 1230 Gudstjeneste kl 1100

6. juni
Konfirmasjon                           
kl 1100 og 1300

7. juni 2.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100
Konfirmasjon                           
kl 1100 og 1300 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1700 Gudstjeneste kl 1100

14. juni 3.s. i tr.tiden Ottesang kl 0800 Furuset kirke kl 1100
Friluftsgudstjeneste på 
Raknehaugen kl 1200

21. juni 4.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100 i 
Sandstjernshytta

28. juni 5.s. i tr.tiden Furuset kirke kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
5. juli 6.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
12. juli 7.s. i tr.tiden Furuset kirke kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
19. juli 8.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
26. juli 9.s. i tr.tiden Furuset kirke kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
2. august 10.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
9. august 11.s. i tr.tiden Furuset kirke kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
16. august 12.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
23. august 13.s. i tr.tiden Furuset kirke kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
30. august 14.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100

For datoer og informasjon om kirkevalget 2015 følg med på www.kirkerull.no.

Gospel og Negro Spirituals i 
Jessheim kirke

Fredag 8.mai kl. 20.00, på selve frigjøringsdagen, inviterer kirkas eget kor, Voce
til konsert. Vi er så heldige å ha med oss vår egen menighetspedagog, Marte Lavik som solist. Hun synger 

i Oslo Gospelkor og har hatt mange egne konserter med eget band. 
Erlend Jørgensen, piano, Dmitriy Safiullin, bass og Lars Hill trommer. 

Dirigent er Jorunn Aasen Devold. 

Bill. kr. 200,00. Familiebill. Kr. 250,00. Forhåndsbestill på e-post hovin@ullensaker.kirkene.net, 
hentes i døra konsertdagen.

Overskuddet går til ORGEL I JESSHEIM KIRKE.


