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MENIGHETENE I ULLENSAKER

BLOMSTERSTELL
Hvis du 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. 
Vi tilbyr sommerstell, høststell, gravlega-
ter og plantekasse. For mer informasjon 
se kirkerull.no

Dersom du skulle ha spørsmål eller øn-
sker å avtale gravstell med oss, bes du 
ta kontakt med Helle Thode på tlf.  
66 10 81 45, mandag–fredag mellom kl 
0900 og 1500, eller sende en e-post til 
helle@ullensaker.kirkene.net

UTEOMRÅDET 
Jessheim kirke
Det er og har vært stor bygge og 
graveaktivitet i Jessheim sentrum 
og vi har ikke vært uberørt av dette 
rundt Jessheim kirke. I skrivende 
stund er det lovet at uteområdet 
vårt (Kirketorget), parkeringsplas-
ser og Rådhusvegen skal være fer-
digstilt 17.mai. Vi ser frem til frodi-
gere og mindre klinete omgivelser 
og krysser fingre for at entreprenør 
holder tidsplanen. Kirken får 12 
p-plasser til de ansatte på en rekke 
mot rådhuset, og det blir gjestepar-
kering på plassen foran kirken. Inn-
vielse av uteområdet i løpet av juni, 
så følg med på våre hjemmesider:
www.kirkeull.no.

Vårens jubel og smerte
Av og til blir jeg møtt med ønske om vel overstått påske. Jeg forstår 
det og takker, men inni meg er det noe som sier at påsken blir vi ikke 
ferdige med uansett årstid.

Vi bærer med oss etterklangen av påskedagens glede over Jesu oppstandelse. Men 
hverken for disiplene eller for oss er det bare jubel og glede. Påsken bærer med seg 
håp om noe nytt som stiger fram, men samtidig dukker det opp mange minner i 
møtet med påskens budskap. Noen har kanskje mistet noen av sine og fortellignene 
om Jesu død og oppstandelse framkaller såre minner.

Jeg vil tru at disiplene heller ikke klarte å slippe jubelen og gleden løs.

Denne påsken hadde jeg en fantastisk opplevelse på 1. påskedag i Furuset kirke. Kir-
keklokkene ringte og vi satt og ventet på preludiet med Lars på trompet og Madelen 
på orgel. Jeg ventet meg jubeltonene som skulle starte gudstjenesten. I stedet fikk 
vi en musikkstykke som skapte en stille demring av en sol som steg opp. Musikken 
tok meg inn til påskebudskapets dype og inderlige innhold. Tårene rant og det ble 
vanskelig å framsi nådehilsenen i begynnelsen av gudtjenesten.

For mange av oss er også våren slik. Stillferdig og ikke brusene, for andre er det om-
vendt. For meg har våren i seg så mye vemod. Det er på den tiden avskjeden med et 
konfirmantkull kommer. Vemod over at de ukentlige møtene ikke lenger skal skje. 
Alle de unge som en er blitt så glad i og som en virkelig skulle ønske kunne fortsette 
å leve som Jesu disipler, de blir ikke lenger å møtes så ofte.

Når naturen fødes på ny er det noe som dør og forsvinner inni meg, samtidig som 
jeg kan se og glede meg over det nye som spirer fram.

Uansett vil jeg få ønske dere alle en fortsatt god påsketid, både konfirmanter, de 
vårdepresive og de som går en jublende tid i møte.

Steinar Tosterud
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FURUSET MENIGHET
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Tobias Uhlen Moen (til venstre) og Kiva Strømsness har samme favo-
rittsang; «Helt i fra jeg lå i mammas mage»

Victoria K. Bayer (til venstre) og Sofie Pinslund liker 
å riste med «påskeeggene»

Åpen kirke
Furuset kirke fortsetter med åpne kirkedører på tirsdagskvelder. 
Kirken er åpen fra kl. 19 til kl. 21. Vi ønsker å gjøre kirken mer tilgjengelig for folk i 
hverdagen. Kirken vil være åpen for lystenning, stillhet, bønn, ettertanke, refleksjon 
over livet og dets mysterier eller bare et pusterom. Et møte med kirkerommet, et 
møte med Gud. Eller rett og slett et kulturelt besøk. 

For de som ønsker er det mulighet for forbønn og en stille samtale.
Velkommen inn!

Knøttekoret 
Klokka nærmer seg fem en tirsdag, og barn i alderen 0 til 
6 år begynner å strømme til menighetsstua, eller «Koret» 
som barna selv liker å kalle huset. Snart er det nærmere 
30 barn med mamma, pappa, farmor eller bestefar som er 
samlet rundt bordet til middag; pølse i brød på menyen. 
Det er mye energi igjen selv om vi nærmer oss kvelden, så 
de blir ikke sittende lenge. Barna leker gjemsel og sisten i 
gangen før Madelen kaller oss sammen til korøvelse. Da er 
det en stor ære å få være med å bære mattene vi skal sitte 
på, så den oppgaven må vi bytte på. Alle blir ropt opp, 
og får et nytt klistremerke på medlemskortet sitt. «Mine 
klistremerker er blitt en historie til sammen, med den som 
er venner med den, og denne er sterkere enn den skumle» 
forklarer Torjus på 5 og et halvt år mens han peker på 
klistremerkene. 

Snart er sangen i gang, og barna synger ivrig med store 
bevegelser om å være gode mot hverandre, lille Petter ed-
derkopp, om Jona i fisken, og om stormen på havet. Og 
så får vi riste med rytmeegg. «Det gøyeste på koret er å 
riste på påskeeggene» synes Victoria på 4 år. Det er Sofie, 
også 4 år, veldig enig i. «Også er det gøy å synge alle san-
gene» forteller Sofie videre. De er to trofaste korister som 
synes det er stor stas å treffes på koret, og kan nesten alle 
sangene. Men de mindre barna kjenner også opplegget og 
sangene godt, og har mange av bevegelsene inne selv om 
ikke språket er helt på plass enda. 

«Kiva (6 år) og Tobias (6 år) synes «helt ifra jeg lå i mam-
mas mage» er den fineste sangen, og de liker også de san-
gene vi rister med rytmeegg til. «Og gnisten på slutten» 
forteller Kiva videre som en av de morsomste tingene. Det 
er da vi sitter i ring og sender en gnist fra hånd til hånd, 
etter Fadervår og avslutningssangen. Og så er koret ferdig 
for denne gang, og barna stormer ut, noen for å klatre i 
treet på utsiden, og andre for å sjekke om det er en kald 
pølse igjen i gryta. «Vi sees på neste koret» roper en ivrig 
liten sanger på vei ut døra. 
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Lørdag 3. juni kl. 11.00
Madelen Andersen, Kevin Andre Arnesen, Oscar Bjør-
tomt-Haug, Nathaniel Bru, Martin Syverstad Engebretsen, 
Kristin Elise Knutsen, Oscar Heramb Lie, Vetle Signor Alfstad 
Lindstrøm, Preben Junior Anjos Ravnaas, Kirsti Evasdatter 
Rytter, Åste Aasdalen Sundby, Daniel Tonhaugen

Lørdag 3. juni kl. 13.00
Martin Inngjerdingen Betten,  Maia Nabben Grønvoll, Annja 
Sunde Hageberg, Mari Hestad, Mari Sofie Hoel, Tonje Venås 
Jahren, Tobias Jakobsen, Martine Kristiansen, Syver Myhre, 
Stian Rotnebo, Eskild Skogheim, Sara Rønning Todnem

Søndag 4. juni kl. 11.00
Mathias Asulfsen Andersen, Stine Karoline Skog Borlaug, Odin 
August Finnanger,  Hedda Cecilie Gjærum,  Susanne Maria 
Gjærum, Kevin Luukas Hageberg, Samson Elias Furuseth Olsen, 
Thea Amalie Kollstrøm Nordby, Joachim Paulsen, Christoffer 
Sletten, Sara Dahl Østrøm

Søndag 4. juni kl. 13.00
Harald Bandlien, Synne Louise Elverhøi, Celine Hansen, Marcus 
Hansen, Mari Habberstad,  Henrik Aas Hætta, Markus Bommo 
Kvilten, Madelen Leirset, Marte Leirset, Daniel Nygården, Ben-
jamin Synnes, Trym Olsen Sæthre, Hanna Tørhaug

Mandag 5. juni kl. 11.00
Joakim Bergly, Julianne Hellerud Hermansen,  Julie Johnsen, 
Kent Didrik Olsen Karlsson, Daniel Sjøstrøm Lien, Markus 
Fladby Storsveen, Johan Akseli Tyrji Sveen

FURUSET MENIGHET

Jessheim vokser og vi trenger din støtte
Ønsker du å gi et bidrag til kirken så kan du bruke infoen på giroen under.

KONFIRMASJON

Konfirmasjonsdatoene i Furset kirke neste år, i 2018, er lørdag 2. juni og søndag 3. juni.
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MOGREINA MENIGHET

Fasteaksjonen
Tirsdag 4. april gikk den tradisjonelle fasteaksjonen av 
stabelen i våre menigheter.  Dette er Kirkens Nødhjelp sin 
store innsamlingsaksjon som engasjerer konfirmanter og 
foreldre hvert år . I år var 8 ungdommer ute, og i løpet av 
to timer samlet de inn 7630 kr! Takk til hver og en som 
har vært med og gitt muligheter til reint vann, noe av det 
mest livsnødvendige som finnes.

Friluftsgudstjeneste ved 
Sandtjernhytta 18. juni
Søndag 18. juni kl. 11.00 feirer Mogreina menighet guds-
tjeneste ved Sandtjernhytta, i Guds frie natur. Tjernet er 
vern et naturreservat, og dette er virkelig en av bygdas na-
turskjønne perler. 

Blir det regn, og været ikke er like fint som på bilde her, så 
trekker vi inn i hytta og har gudstjenesten der. Etter guds-
tjenesten blir det dekket til det fellesskap over kaffekopper 
og kakebord, med gode muligheter for en prat.

Påskeverksted
Onsdag 22. mars var 25 barn sammen med en del voksne 
samlet til tradisjonelt påskeverksted i Mogreina menig-
hetshus. Der kunne barna sette seg ved bordene og lage 
påskepynt av ulikt  slag.  Underveis var det muligheter 
for å få en pølse eller to i hånda, med litt annet godt ved 
siden av. Mogreina kirke har mye av påskens budskap i 
sin utsmykning, og  påskeverkstedet   ble avsluttet med 
en samling i kirka. 

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
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ULLENSAKER MENIGHET

Konfirmanter i Ullensaker kirke 2017
27. mai 2017 kl. 11.00

Gabriel Martin Hagen  
Thea Justine Gjertsen  
Carl-Kristian Hjalmarsen 
Helene Marie Andresen 
Guro Lillegård Bjørnslett 
Charlotte Fagersten Svendsen 
Sindre Emanuel Johansen 
Thea Helene  Dahl Kristiansen 
Erik Magnus  Karterud  Carlsen 
Celine Karlend 
Remi Falao Molstad 
Tuva Marie Lindstad 
Celina Anne Mccall 
Dennis Hermansson 
Donna Diana Mccall 
Erica Lie Kristoffersen 
Synne Stenersen Sæth 
Maiken Alvestad Moe 
Martine Sørensen Angel 
Synne Amundsen Randen 
Konrad Høydahl 
Halfdan Einar Bøhn 
Aleksander Schøyen 
Christoffer Hammer 
Espen Aurstad Bakke 
Stine Mathilde Trana Hauglid 

27. mai 2017 kl. 13.00

Vetle Støten Kokkim 
Ingrid Nessaya Skogstrøm Pettersen 
Ola Roksvaag 
Philip Rosnes-Ulleberg 
Maja Siobhan Johnsen 
Stine Rahbek Simonsen 
Erlend Reierstad Fostad 
Sofie Ludvigsen 
Maria  Kristina Nagell 
Selma Astrup Trebler Wold 
Hedda  Sofie Langnes  Bostad 
Martine Hagen 
Maja Tillman Haugland 
Ingrid Ludvigsen 
Torje Iverander Myhre Bergersen 
Trond Alexander Aspelund Lorentzen 
Amalie Aass 
Jacob Fagerli 
Oda Vereide Vereide 
Sarah Madeleine Paulsen Krogdahl 
Vilde Marie Lindh 
Christine Gravdal Andersen 
Marte Langbakk 
Odin Benstigen 
Victoria  Nan Holmen 
Solveig  Ording  Reierstad

28. mai 2017 kl. 11.00 

Robin Opsahl Dombu 
Mathias Lauvik Aasgård 
Niklas Ruud Fayen 
Liv Marie Balogh Kvitblik 
Håkon Ringnes 
Eirik Ludvigsen Tømta 
Michael Morønning Hermansen 
Timea Aspegren 
Hans Olav Ihle 
Nora Marie  Gøllner Wold 
Julian Berg Korneliussen 
John Oscar Karlsen 
Cecilie Weaas 
Niklas Brun Kvebek 
John Kristensen Kjelstrup 
Anders Elvhaug 
Jørgen Willersrud 
Siri-Marie Skari 
Tuva Helle Otterstad 

Konfirmeres i Holter kirke  
28. mai 2017 kl. 13.00

Andrea  Slattum Green

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

 
Marianne Kraft er ansatt som ny dia-
kon fra 1.april i Ullensaker menighet på 
Kløfta. Marianne fikk dermed litt verdifull
og nyttig tid sammen med avtroppende 
diakon Annelis før hun ga seg.
 Marianne har bred erfaring som 
tidligere sognediakon, hun har jobbet mye 
med sjelesorg og undervisning i faget,
hun har vært fellesskapsutvikler i Normi-
sjon, og har erfaring innen gestaltterapi og 
som veileder.
 Med andre ord har vi fått en di-
akon som er både faglig sterk og et nyde-
lig varmt menneske! Vi gleder oss til å bli 
enda bedre kjent!
 Hvilke tanker har du foreløpig 
gjort deg om diakonoppgaven du har fått 
her i Ullensaker? Mitt inntrykk at det er 

en godt innarbeidet stilling og at det er 
opparbeidet mye tillit og gode samarbeids-
relasjoner til andre instanser som jeg vil 
nyte godt av. Det er mangfoldige oppgaver 
blant ulike aldersgrupper, og det er spen-
nende.
 Ser du noen spesielle utfordringer 
og oppgaver som du gleder deg ekstra til? 
 Jeg utfordres av mange ting og 
gleder meg til å bli bedre kjent med menig-
heten og folk som bor her på Kløfta. Ikke 
minst håper jeg å få mange fortrolige sam-
taler med folk, at folk våger å ta kontakt 
når livet er krevende. Det kan være godt å 
ha en utenfor sitt eget nettverk ” å snakke 
sant om livet”  med en som har taushets-
plikt. Siden jeg har mye erfaring på dette 
området ønsker jeg å få brukt den kompe-

tansen så mye som mulig. I tillegg er jeg 
opptatt av å bygge og utvikle gode kristne 
fellesskap for alle aldersgrupper.  Det kan 
handle om samtalegrupper, temakvelder 
eller andre aktiviteter. Min oppgave blir 
dessuten å rekruttere og følge opp frivillige, 
så jeg håper at enda flere kunne tenke seg 
en oppgave i menigheten i tiden som kom-
mer og slik også få en tilhørighet i et felles-
skap av medarbeidere. Behovene er mange!  
Godt menighetsarbeid  er teamarbeid. Jeg 
vil gjøre mitt til at det blir en glede å være 
frivillig i Ullensaker menighet.
 Jeg ser også frem til å holde tett 
kontakt med Kløfta bo og aktivitetssenter, 
med andakter, besøk og sommertreff. Jeg 
liker godt å forkynne Guds ord, så det blir 
også noe jeg gjør i ulike sammenhenger.

Ny diakon i Ullensaker menighet!
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Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no

Ullensaker kirkekor 40 år
«Kirkekoret Logos» het det fra starten i 1977, fordi Ul-
lensaker kirke er en Logos-kirke. «Logos» betyr «ordet». «I 
begynnelsen var ordet» starter Johannes-evangeliet med.
I 1977 ble det innført ny liturgi i Den Norske Kirke, for 
første gang siden 1920. Kantor Steiner Bjørnsengen fikk 
derfor behov for å støtte kirkesangen. Etter starten høsten 
1977 ble koret raskt en viktig del av kirkesangen,og har 
vært det siden.
 Navnet er endret til Ullensaker kirkekor. I ju-
bileumsåret har koret 18 aktive medlemmer, og god plass 
til flere. Vi øver hver tirsdag kl 19 i Ullensaker kirke. 
 Jubileet skal markeres med et historikkhefte, 
som Steinar Bjørnsengen og Svein Langvad er i gang med. 
Koret vil også synge noen av sine «gamle slagere» ved ulike 

Takk for gaven til lydanlegg 

i Ullensaker kirke
Tidligere har vi fått inn pengegaver fra forskjelige givere, 
overskudd fra konserter og støtte fra Ullensaker kirkeli-
ge fellesråd.

Menighetsrådet vil takke for gaven vi fikk i mars 2017 
på kr. 10.000 fra Kløfta sangerlag, til det nye lydanleg-
get i Ullensaker kirke.

Vikar menighetspedagog, 
Kristina Gavelin.
Annlaug Vegge Knapskog er i barselpermisjon og Kristina Gavelin er 
ansatt som vikar i hennes sted. 

Kristina er fra Vilhelmina i nord-Sverige og har bodd på Jessheim si-
den 2008, og trives svært godt. Hun er utdannet lærer i religion (og 

engelsk) for videregående skole og har også jobbet 
som barnehagepedagog. Arbeidsoppgavene i 

Ullensaker menighet som Kristina skal ha 
ansvar for er Babysang, Etter Skoletid og 
knøttekoret. Hun skal også være med på 
småbarnstreff når det er mulig.

Kristina sier hun gleder seg veldig til 
oppgavene med formidling av musikk, 
sang og bibelfortellinger, og til å bli 

kjent med barna og deres foreldre. Tro-
sopplæring er en gave å få jobbe med slår 

hun fast! 

anledninger, blant annet Kirkejazzen i juni. Og til høsten blir 
det et jubileumsseminar, der tidligere kordeltakere også vil del-
ta. Det skjer i forbindelse med Allehelgensmessen.

Kirkejazz søndag 11. juni kl 18
Georg Reiss, klarinett/saks, Wollert Krohn-Hansen, tangenter. Kløfta  
sangerlag, Kolon, Ullensaker kirkekor.
Billetter: kr 200/100.  
Forhåndssalg: Kløfta menighetskontor og www.kirkerull.no (konserter).
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HOVIN MENIGHET

Resultater av Fasteaksjonen
Hovin menighet samlet inn 57 262 kr på fasteaksjonen 4. april! 
Det er nok til å sikre varig tilgang på rent vann til 286 personer!
Tusen takk til alle som ga, og til konfirmanter og frivillige som 
bidro på aksjonsdagen! 

Hyggetreff
Velkommen til Hyggetreff i Jessheim kirke!
Torsdag 1. juni. Vi starter med middagsbønn kl. 12, og deret-
ter blir det hyggetreff med besøk av Harald Espelund, allsang, 
bevertning og utlodning. 
Ønsker du skyss, ta kontakt med diakon Anna på 
tlf 489 91 347. 

Middagsbønn og Åpent hus
Torsdager kl 12. i Jessheim kirke 
Hver torsdag kl. 12 (med unntak av røde dager) er det mid-
dagsbønn i Jessheim kirke, med påfølgende Åpent hus. Vi 
starter med en kort liturgisk samling, med musikk og tekstles-
ning. Og deretter samles de som ønsker det til en kopp kaffe på 
Åpent hus. Her er det også allsang, bevertning og utlodning. 
Kontaktperson: diakon Anna Spilling, tlf. 489 91 347

Misjonsfestival 
søndag 28. mai
Denne dagen deltar barnekor i gudstjenesten kl. 11. Kollek-
ten går til Hovin menighets misjonsprosjekt i El Alto, Bolivia. 
Etter gudstjenesten blir det misjonsfestival på kirkeplassen og 
i kapellet, med aktiviteter for hele familien. Alle inntekter går 
til misjonsprosjektet. Dette blir en morsom dag! Velkommen 
til store og små!
Hovin kirke, søndag 28. mai, kl. 11 

NORDISK KORCAFÈ 
– syng med oss.
Onsdag 31 mai klokka 19.00-21.30 blir det korcafe i 
Jessheim kirke. Med kake , kaffe og loddsalg i storsalen.
Vi inviterer til allsang med kjente og kjære sanger for barn og 
voksne. Det blir quis med premie og det blir konsert med innslag 
fra Voce og Ullensaker korforening. Vi byr på nordiske viser fra 
blandt annet Henning Kvitnes, Ola Bremnes , Kim Larsen  og 
Vamp.
Billetter ved inngangen. Kr.100,- for voksne og 50,- for barn. 
Velkommen!

Jessheim kirke vigslet: 
- En jubeldag!
Søndag 5. mars ble Jessheim kirke vigslet. Det ble en jubeldag 
fra ende til annen! I tillegg til biskop Atle Sommerfeldt og 
prost Bjarne Olaf Weider deltok menighetens prester, andre 
ansatte, to kor og musikere.
Jessheim kirke har plass til 400 mennesker, og denne dagen 
var kirken full og vel så det. Både ordfører Tom Staahle og tid-
ligere ordfører Harald Espelund deltok som tekstlesere. Etter 
gudstjenesten var det kirkekaffe og hilsener fra fylkesmann, 
biskop, Ullensaker kommune med mange flere.
– Man blir ydmyk på en dag som dette, uttrykte ordfører Tom 
Staahle.

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
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KRIK
Våren 2017 har vi igjen startet opp med KRIK-treninger for ungdom-
mer på Jessheim. KRIK står for Kristen Idrettskontakt. Vi ønsker å 
samles rundt idrettsgleden og troen på Jesus Kristus. Alle i aldersgrup-
pen 13-20 år er velkommen - alle er gode nok og ingen er for gode!
Vi trener annenhver torsdag kl. 1830-2000. For tiden trener vi i Hop-
penspretthallen, men det er mulig vi flytter ut i det fri mot sommeren. 
Følg med på nettsidene eller ta kontakt med ungdomsprest Lasse for 
mer informasjon!
Datoer før sommeren: 18. mai, 1. juni og avslutning 15. juni.

PRESTEORDINASJON  
I JESSHEIM KIRKE

Søndag 11.juni blir Lasse Thor-
valdsen ordinert til prest av bi-
skop Atle Sommerfeldt.
Lasse Thorvaldsen er 28 år og har 
vokst opp i  Gjerdrum. Han av-
sluttet sin presteutdanning ved 
Menighetsfakultetet i fjor vår. 

Det første halvåret etter at han var 
ferdig med utdannelsen, vikarierte 

han som trosopplærer i menighetene 
i Ullensaker og fra 1.januar i år har han 

vært fast ansatt som ungdomsprest i Ho-
vin menighet. En god del av tjenesten hans er 

knyttet til konfirmantarbeid, men han har også andre 
oppgaver blant barn og unge. I tillegg vil han forrette ved enkelte 
gudstjenester og begravelser.

Ordinasjonsgudstjenesten blir i Jessheim kirke og starter kl. 18.00.

Vikar kirketjener, 
Jessheim kirke, 
Hanne Lind-
berg
Vi har gjort noen interne om-
rokkeringer i kirketjenerstaben 
vår og Hanne Lindberg er ansatt 
som vikar i Jessheim kirke. Hun er 
satt godt inn i alle de ulike oppgavene 
kirketjeneren har her i Jessheim kirke og det er virkelig 
er et praktbygg hun har fått ansvaret for. I tillegg er det 
lokaler som brukes mye hver eneste dag så oppgavene 
er mange og det er mye å holde orden på. Vi ser allere-
de at dette skjøttes med flid, nøyaktighet og med stor 
yrkesstolthet. I tillegg bidrar hun med å legge til rette 
for alle aktivitetene her, så Hanne er en medarbeider 
som er helt uunværlig for både stab og brukere av kir-
ken og tilstøtende lokaler. 
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Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskontor 
(se kontaktinfo side 2) 
hvis du lurer på noe 
om aktivitetene, eller 
se hjemmesidene våre: 

www.kirkerull.no. 

Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. Velkommen til fellesskap!

Aktiviteter for barn

Småbarnstreff på Kløfta menighetssenter 
hver mandag kl. 11.00-13.00. 
Åpen barnehage for barn 0–6 år med for-
eldre i Jessheim kirke tirsdager og fredager 
kl. 09.00–12.00.
Babysang: kursbolker på 6–8 uker. Ta 
kontakt med ditt lokale menighetskontor 
for påmelding.
-  Kløfta menighetssenter tirsdager
-  Jessheim kirke tirsdager og torsdager
-  Mogreina menighetshus tirsdager
-  Furuset menighetsstue torsdager
Kløfta knøttekor og barnegospel for 
barn fra 3 til 5 og fra 5 til 9 år på Kløfta 
menighetssenter annenhver mandag 
(oddetallsuker) kl. 17.00-18.30.
Knøttekor i Furuset menighetsstue hver 
tirsdag kl. 16.45–18.00. 
Knøttegospel i Jessheim kirke onsdager 
kl. 17.00 (med mulighet for påmelding til 
middag
Mogreina barnegospel, 1. – 4. trinn, tirs-
dager kl. 1415-1500 på Mogreina skole.
Jessheim KFUK/KFUM-speidere – spei-
dergruppe for 2. klassinger og oppover.
Triatrim: aktivitetsklubb for 2.–4. klasse i 
Jessheim kirke onsdager kl. 12.15–13.45.
Barnekor for 1.–4. trinn under SFO-ti-
den på Nordkisa og Algarheim skole. 
Døli barnegospel på Døli skole onsdager 
kl. 14.15–15.00.
Etter skoletid for 5. og 6. trinn på Kløfta 
menighetssenter onsdager kl. 12.30–
14.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse i 
Jessheim kirke onsdager kl. 14.00–15.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse i 
Mogreina menighetshus en tirsdag i måne-
den kl. 17.00–18.30. 
Barneklubb på Hovin skole enkelte 
fredager
Søndagsskole: under mange av guds-
tjenestene i kirkene våre har vi søndags-
skoletilbud til alle barn.

Følg ellers med på facebook- og hjemmesi-
dene våre for informasjon om enkelttiltak 
som krabbegudstjenester, 4-årsbok, leir, 
påskevandring, juleverksted, misjonsfes-
tival, tårnagenthelg, LysVåken, Kirkerot-
te-teater, Festival F mm.

Aktiviteter for ungdom

Loftet ungdomsklubb fra ungdomsskole-
alder på Kløfta menighetssenter ca. 2. hver 
fredag kl. 19.00-23.00. 
Tweenskvelder for 4.–7. trinn i Furuset 
menighetsstue en fredag i måneden.  
Ledertrening i Jessheim kirke.
Mandagskafé i Jessheim kirke mandager 
kl. 17.00–20.00.
KRIK: Trening i Hoppenspretthallen 
annenhver torsdag kl. 1830.
1320 Ungdom i Ullensaker: Lavterskel 
samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 
år.
Konfirmasjon: stort, proft og gjennom-
arbeidet opplegg i alle menighetene med 
fantastiske leirer.

Aktiviteter for voksne

Middagsbønn i Jessheim kirke torsdager 
kl. 12.00.
Åpent hus/hyggetreff i Jessheim kirke 
torsdager kl. 12.30–14.00.
Bibelgrupper i Jessheim kirke
Åpent hus på Kløfta menighetssenter 
torsdager kl. 11.00-13.00, bortsett fra den 
første i måneden.
Hyggetreff i Ullensaker kirke første ons-
dag i måneden kl. 11.00-13.00.
Hyggetreff i Furuset menighetsstue en 
torsdag i måneden.
Formiddagstreff på Mogreina menighets-
hus første onsdag hver måned kl. 1030.
Åpen Stue i Furuset menighetsstue kl. 
18.00–20.00 den andre mandagen i hver 
måned.

Ullensaker kirkekor har øvelse i Ullensa-
ker kirke tirsdager kl. 19.00–21.00.
Kirkekoret Voce har øvelse i Jessheim 
kirke tirsdager kl. 19.00-21.15.
Sorggrupper, besøkstjeneste og samtale-
muligheter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert 
program 
Trosopplæring for voksne: foredrags-
serie med tre foredrag hvert semester på 
torsdager

Bo- og aktivitetssentre

Kløfta bo- og aktivitetssenter: Andakt 
annenhver tirsdag (oddetallsuker) 
kl. 17.30.
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter: 
Andakt hver torsdag kl. 17.00.
Gjestad bo- og aktivitetssenter: Andakt 
på Toppen annenhver torsdag kl. 14.15, 
på Utsikten annenhver torsdag kl. 15.00 
og i biblioteket annenhver fredag kl. 
17.00. Eget samtaletilbud på Gjestad.
Skogtun: sangstund 1 – 2 torsdager i 
måneden kl. 17.00.

Kirkene våre

Velkommen til gudstjenester i våre fem 
vakre kirker: Furuset, Hovin, Jessheim, 
Mogreina og Ullensaker. Varierte guds-
tjenester med stor takhøyde og hyggelig 
fellesskap, ofte med kirkekaffe og kirkes-
kyss-ordning. Se oversikt bakerst i bladet, i 
lokalavisene eller på hjemmesidene våre.
Furuset kirke har Åpen kirke hver tirsdag 
kl. 19.00–21.00.
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HOVIN

5. februar
Elida Stubberud-Kandal 

– døpt i Holter kirke
Selma Stubberud-Kandal 

– døpt i Holter kirke
19. februar

Lotte Larssen Stavnsborg
Sofie Wogstad Solås

12. mars
Kaja Louise Greiner 

Granaas
19. mars

Brianna Muthoni Mart-
hinussen

Emil Ante Høva Kristi-
ansen

Fabian Pedersen-Enge-
bakken
2. april

Hannah Canete Larsen

FURUSET

19. februar
Markus Aalborg Rønaas

Osikpemi Victor Aurstine 
Obasoham Ogiaga

5. mars
Amalie Frøseth Kristi-

ansen
William Thoresen

2. april
Ida Carolyn Hockman
Eik Martinsen Haugen

HOVIN

30. januar
Kristine Haave

8. februar
Bjørn Aastorp

10. februar
Freddy Thorsen

11. februar
Oddvar Jettestad

12. februar
Unni Margrethe Laget

17. februar
Aage Stensrud

21. februar
Magne Hafstad

22. februar
Inger-Lise Hestø

2. mars
Ingar Nordby

15. mars
Marie Johanne Gustavsen

Terje Olsen
18. mars

Johannes Lunder
21. mars

Solveig Johanne Myrvold
29. mars

Ragnar Rygnestad
1. april

Bjørg Ellinor Bråthen
3. april

Johnny Hølen

MOGREINA

26. februar
Terje Fløgstad

HOVIN

11. mars
Dene Støe og Morten 

Pedersen

MOGREINA

5. februar
Brage Korsedal Stormorken
Viljar Korsedal Stormorken

19. februar
Lotte Emilie Baakind

FURUSET

12. januar
Odd Einar Hasmo

3. februar
Bjørg Oddveig Sandvold

13. februar
Tom Nordby
17. februar
Hans Sexe
21. februar

Ole Karsten Hageberg
4. mars

Aina Margretha Stensby
22. mars

Bjarne Kristoffer Foss-
bakken

23. mars
Trygve Nordseth

04. april
 

ULLENSAKER

2. januar 
Oddvar Ormstad 

16. januar
Ruth Helene Johansen

26. januar
Aase Grønlund

6. februar
Solveig Gigernes

7. februar
Reidun Helene Nilsen

Magnhild Skogholt
18. februar

Gerd Synnøve Høydal
Randi Johansson

19. februar
Torkel Fosse
28. februar

Gunnhild Eldbjørg 
Arnesveen

3. mars
Unni Stanger

10. mars
Alf Brendløkken

16. mars
Norbert Henri Peeters

Dopte  Vigde  Dode

ULLENSAKER

19. februar  
Marie Elida Bjørnnes
Alma Frantzen Palani

26. februar 
Leon Werner Trøbråten Todler
Elise Monique Ondez Hansen

12. mars  
Vilde Kronstad Murud

Nathaniel Mikal Aas Mikalsen
Jeanette Gulbæk-Hangeland

Amelia Flathaug Nysveen
Kåre Magnus Rensmoen
Noah Leander Westheim

22.mars 
Stine Rahbek Simonsen

2. april  
Sverre Frogner

Emely  Rønning Slattum
Liam Krogstad-Borgen

Sigurd Svarttjernet Lund

AKTIVITETSOVERSIKT
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Gudstjenester
Søndag er gudstjenestedag! Velkommen til fellesskap i en av våre vakre kirker!

ULLENSAKER MENIGHET
Alle gudstjenestene er i Ullensaker kirke.

14.05.2017 Gudstjeneste kl. 1100
17.05.2017 Festgudstjeneste kl. 1030
21.05.2017 Gudstjeneste kl. 1100
27.05.2017 Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 1100 og 1300
28.05.2017 Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 1100
04.06.2017 Gudstjeneste kl. 1100
11.06.2017 Gudstjeneste kl. 1100
02.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
16.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
30.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
13.08.2017 Gudstjeneste kl. 1100
27.08.2017 Gudstjeneste kl. 1100

FURUSET MENIGHET
Gudstjenestene er i Furuset kirke med mindre annet er angitt.

14.05.2017 Gudstjeneste kl. 1100. Samtalegudstjeneste kl. 1800.
28.05.2017 Gudstjeneste kl. 1100
03.06.2017 Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 1100 og 1300
04.06.2017 Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 1100 og 1300
05.06.2017 Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 1100
11.06.2017 Gudstjeneste kl. 1100
25.06.2017 Gudstjeneste kl. 1100
09.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
23.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
06.08.2017 Gudstjeneste kl. 1100
20.08.2017 Friluftsgudstjeneste i Rømudalen kl. 1100
27.08.2017 Kveldsgudstjeneste kl. 1100

HOVIN MENIGHET
14.05.2017 Gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100 
21.05.2017 Gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100
25.05.2017 Kveldsmesse i Jessheim kirke kl. 1900
28.05.2017 Gudstjeneste i Hovin kirke kl. 1100 m/misjonsfestival
04.06.2017 Gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100
05.06.2017 Gudstjeneste i Hovin kirke kl. 1100
11.06.2017 Gudstjeneste kl. 1100 og
ordinasjonsgudstjeneste kl. 1800, begge i Jessheim kirke
18.06.2017 Gudstjeneste i Hovin kirke kl. 1200
22.06.2017 Hverdagsmesse kl. 1900 i Jessheim kirke
25.06.2017 Gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100
09.07.2017 Gudstjeneste i Hovin kirke kl. 1100
16.07.2017 Gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100
30.07.2017 Gudstjeneste i Hovin kirke kl. 1100
06.08.2017 Gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100
20.08.2017 Byfestgudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100
27.08.2047 Gudstjeneste i Hovin kirke kl. 1100

MOGREINA MENIGHET
Gudstjenestene er i Mogreina kirke med mindre annet er angitt.

28.05.2017 Gudstjeneste kl. 1100
18.06.2017 Friluftsgudstjeneste på Sandstjernhytta kl. 1100
02.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
23.07.2017 Gudstjeneste kl. 1100
13.08.2017 Gudstjeneste kl. 1100
27.08.2017 Gudstjeneste kl. 1100


