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Det skjer mye i Ullensaker kirkene fram til jul.

Se side 8 for komplett konsertoversikt

11

21

7

12

22

18

23

4

19

24

5

20
13

1

1514

16

10
2

Lysmesse Furuset

Gudstjeneste Jessheim, 
Crème Fraîche deltar

Velkommen til 
Gudstjeneste

3
Ole Paus i Jessheim kirke

VOCE 9
BACH

Ullensaker kirke

The Real Choir
Jessheim kirke

Julenatt
Ullensaker kirke

Kløfta sangerlag
Ullensaker kirke

Ullensaker korforening 
i Jessheim kirke og SAS Janitar

6 8

Luciakonsert

17
Menighetens julekonsert

Ullensaker kirke



• 2 •

Kontakt menighetene:

Menighetsbladets gavekonto:
1606.22.23166

www.kirkerull.no

Kirkeverge Dene Støe
Tlf 66 10 81 46
E-post: dene@ullensaker.kirkene.net
Konsulent Helle Thode
Tlf 66 10 81 45
E-post: helle@ullensaker.kirkene.net
Postadresse:
Postboks 470, 2051 Jessheim

Furuset menighetskontor
Tlf 63 94 40 10
E-post: furuset@ullensaker.kirkene.net
Besøks- og postadresse: 
Kisavn. 39 A, 2056 Algarheim

Ullensaker menighetskontor
Tlf 63 92 65 20
E-post: ullensaker@ullensaker.kirkene.net
Postadresse:
Postboks 230, 2041 Kløfta
Besøksadresse:
Børserudvn. 2, 2040 Kløfta

Hovin menighetskontor
Tlf 63 94 40 20
E-post: hovin@ullensaker.kirkene.net

Mogreina menighetskontor
Tlf 63 94 40 21
E-post: mogreina@ullensaker.kirkene.net
Postadresse Hovin og Mogreina:
Postboks 254, 2051 Jessheim
Besøksadresse Hovin og Mogreina samt
kirkevergekontor og prost:
Rådhusvn. 5A, 2066 Jessheim

Utgiver:
Den Norske Kirkes menigheter 
i Ullensaker kommune.

Redaksjonens adresse: Postboks 254, 2051 Jessheim

Opplag:
13.200 (alle husstander i Ullensaker kommune)

Trykk: Grøset AS

Design: Glimt Media AS

MENIGHETENE I ULLENSAKER

TAKK FOR GAVENE!
Menighetsbladet deles ut fire ganger årlig i alle postkasser og gjør kirkens bud-
skap og aktiviteter kjent for alle i Ullensaker. 
Våre givere gjør at vi kan fortsette å utgi bladet. Takk for at du bidrar! 
Vårt kontonummer er:1606 22 23166

Men okse der og asen sto!
Av biskop Atle Sommerfeldt

Frans av Assisi levde i det praktfulle landskapet i Assisi i Italia for syv hundre 
år siden. Han var en rik forretningsmannen som i en kraftfull visjon foran et 
bilde av den korsfestede Kristus ble kalt til å selge alt han eide og vie sitt liv til 
å fornye kirken og vandre med fattige og utstøtte. Hans usedvanlige følsom-
het ga ham et særlig nært forhold til alt levende. Han levde et liv i fattigdom, 
bønn, faste og selvutslettende omsorg for syke og utstøtte. 

Men også Frans kunne oppleve Guds fravær og avstand. En kald vinterdag 
sto han barbent og nedtrykt i den kalde snøen og ropte i fortvilelse til et man-
deltre: «Snakk til meg om Gud!» Og mandeltreet svarte Frans ved å springe 
ut i full blomst. «Se, Frans», sa mandeltreet uten ord, «Gud er tilstede i alt 
levende og hele skaperverket». I fortvilelsens mørke gir Gud menneskene 
hele tiden tegn på sin livskraft i naturens under.

Julenatt i Betlehem synliggjør at Gud, alt levendes opphav og opprettholder, 
er i skaperverket når Gud fødes i det lille barnet, fødes av en kvinne og med 
dyrenes matfat som sin første seng. «Men okse der og asen stod, og så den 
Gud og Herre god» synger vi i «Et barn er født i Betlehem». Det lukter stall 
av det verset!
Bildene av julenatt i kirkene på Frans sin tid var svært stiliserte og fremstilte 
ofte Jesu fødsel i et kongelig palass. Men julenatts budskap er at Gud kom-
mer til alminnelige menneskers hverdagsliv og gjorde bøndenes, tjenestefol-
kenes og dyrenes liv guddommelige. Dette er bakgrunnen for at Frans lagde 
den første julekrybben i en grotte i bergveggen, med levende husdyr. Og 
folk strømmet til og kunne gå frem til Jesusbarnet i sine arbeidsklær og med 
buskapen sin, slik gjeterne gjorde den første julenatten. Slik løftet Frans Gud 
i Jesus inn i folks og husdyrenes hverdag. 

Dyrenes deltagelse i den første julenatt forteller at Guds komme til verden 
synliggjorde Guds aktive forhold til og beskyttelse av hele skaperverket, og 
alt det som her finnes. Skapelsen er Guds verk og i skaperverket kan vi se av-
trykkene av Guds storhet og finstemte følsomhet. I en tid der vi overmannes 
av lyd og menneskeskapte sanseinntrykk, gir trærnes stille eksplosjon av liv, 
solstrålenes tause lys i mørketiden og kattens maling på fanget ved peisen 
nærkontakt med den levende Gud. 

Barnet i krybben med sauer, okse og asen uttrykker det Johannes beskriver 
i sitt juleevangelium: «Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved 
ham, uten ham er ikke noe blitt til». Da måtte alle være tilstede i Betlehem 
den natten.
Å savne Gud i hverdagen slik Frans gjorde, er gjenkjennbart. Julekrybben gir 
oss et svar vi kan hvile i og som Johannes formulerer så presist: «Ingen har 
noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, 
han har vist oss hvem han er». Måtte vi få nåde denne julehøytiden til å se at 
julekrybben er vårt mandeltre.

Velsignet julehøytid og fred på jord!

Andakt
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15. februar

Hei du som går i 6. klasse!

Vil du være med på noe som mor og far 
ikke tør? Snart begynner adventstiden. 

Da inviterer vi dere som går i 6. klas-
se til å være med og overnatte i kirken! 
Her blir det aktiviteter, god mat, og mye 
gøy! Søndag formiddag kl 1100 deltar vi i guds-

tjenesten. 

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

velkommen likevel! Vi har bare ikke adressen din. 

Hovin (Jessheim) og Mogreina menigheter
Vi skal overnatte i Hovin kirke natt til første søndag i advent, 

dvs fra 2. til 3. desember.Kontaktperson: Ragne Øybekk San-
der: ragne@ullensaker.kirkene.net

Furuset menighet
Vi skal overnatte i Furuset kirke natt til første søndag i 

advent, dvs fra 2. til 3. desember.  
Kontaktperson: Jorunn Stokstad: 

jorunn.stokstad@ullensaker.kirkene.net

Ullensaker menighet (Kløfta)
Vi skal overnatte i Ullensaker kirke 

natten mellom 18. og 19. november.
Kontaktperson: Kristina Gavelin: 
kristina@ullensaker.kirkene.net

Livet etterpå

Temakveld om tapserfaringer, sorg og håp
Torsdag 15. februar 2018 i Furuset menighetsstue. 

Adr. Kisaveien 39 A på Algarheim. 
Foredrag ved diakonene i kommunen: Rita Kristoffersen 
(Furuset), Marianne Kraft (Ullensaker), Anna Spilling 

(Hovin og Mogreina). 
Musikk ved Ingrid Berg Mehus. 

Arrangementet er gratis.
Velkommen til deg som har mistet en av dine nærmeste, og vel-
kommen til deg som ønsker å lære mer om hvordan man kan 
være en støtte for de som er i sorg! På temakvelden vil det bli 
gitt informasjon om oppstart av samtalegrupper. Dersom man 
er interessert i å høre mer om samtalegrupper ved sorg, kan man 

allerede nå ta kontakt med en av diakonene. 

Dåpsfest i Jessheim kirke 

På en flott høstdag i oktober inviterte Hovin og Mogreina menig-
heter til dåpsfest i Jessheim kirke. Vi var veldig spente på om det ville 

dukke opp noen denne lørdagen – til det som også 
er kjent under betegnelsen «drop in-dåp», og 

som aldri har vært prøvd i Ullensaker før. 

Dåpsfesten ble en stor suksess! 
I løpet av et par ettermiddagstimer 
ble det gjennomført dåpssamtaler 
med og dåp av tre voksne, en ung-
dom, tre gutter i førskolealder og 
ei jente på 10 måneder. Les mer og 
se bilder på på www.kirkerull.no el-

ler facebook/hovin menighet. 

Velkommen til juletrefest!

3. januar kl. 1800-2000 på Folkvang (Algarheim):
Velkommen til juletrefest for Furuset menighet og Kisa KFUK-KFUM-

speidere!
Gang rundt juletreet – julesanger – loddsalg – kanskje kommer nissen? 
– underholdning – kaker og kaffe. Alle tar med noe til et felles kakebord. 

Inngang voksne kr 10 og barn kr 5. Lodd k 5.
Velkommen alle som vil!

6. januar kl. 1500-1700 på Kløfta menighetssenter:
Juletrefest for små og store. Loddsalg, bevertning, gang rundt juletreet.

7. januar 2018 kl. 1600 i Jessheim kirke (Rådhusvn. 5):
Det blir gang rundt juletreet, utlodning og god bevertning. I tillegg blir det 
andakt ved sokneprest Per-Kristian Bandlien, allsang og musikk ved Kisa-
koret. Juletrefesten har lange tradisjoner i Hovin menighet. Programmet er 

i hovedsak tilpasset voksne, men alle er velkomne!
Dersom du trenger skyss, kan du ringe diakon Anna Spilling (48 99 13 47) 

eller Magne Jensen (99 37 37 79). Arr. diakoniutvalget i Hovin og 
Mogreina menigheter.

Dåpsfest

Lys Våken

Juletrefest
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7. desember

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

Juleavslutning på Åpent hus

Torsdag 7. desember i Jessheim kirke, Rådhusvegen 5. 
Vi begynner med Middagsbønn kl. 12 og fortsetter med 

juleavslutning med lunsj rett etterpå.  
Påmelding til diakon Anna

 
Det blir middagsbønn i Jessheim kirke også 

14. og 21. desember kl. 12, med enkel kirkekaffe. 
Velkomment til et pusterom i førjulstida!

Misjonsprosjekt i Hovin menighet

Hovin menighet støtter prosjektet ”Fotball krysser grenser” 
i El Alto i Bolivia.

Med dette prosjektet har Misjonsalliansen skapt et fritidstilbud 
for barn og unge som bidrar til å holde dem borte fra rus og 
gjengkriminalitet og gitt dem en trygg arena med fokus på venn-
skap, samhold og gode verdier. De bygger baner og samarbeider 

med lokale fotballskoler for å holde treninger og turneringer.

I forbindelse med sanggudstjenesten 10. desember i Jessheim 
kirke vil det være innsamling til misjonsprosjektet vårt. Blant 

annet ved salg av adventsgrøt. Vel møtt!

10. desember

Søndag 8. oktober var denne gjengen samlet til hjertelig gjensyn, deling av felles minner og god mat. Først var det gudstjeneste i 
Hovin kirke, og så var det festsamvær i Jessheim kirke med prat og bevertning. På bildet: Arve Holm, Jan Kristian Larsen, Mads 
Ljøgodt, Egil Oddvar Beck, Grethe Øyberg, Grete Engen Johansen, Marit Halvorsen, Anne Stalsberg, Randi Holm, Jorunn Karlsen 

Busk, Trine Berit Korsmo, Anne Berit Laache Stokstad, Lisbet Olsrud, Marit Skaug og sokneprest Per-Kristian Bandlien.

Gullkonfirmanter
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MOGREINA MENIGHET

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

!
!

!
!
!
!
!

!
Gamle!Trondheimsvegen!16,!2053!Jessheim!

Tlf:!63!97!05!90!–!www.myrvoldhagesenter.no!
! !

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.noSe fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Hurra for 4-åringene!

Søndag 15. oktober var det gudstjeneste 
for store og små. 4-åringene var spesielt 
inviterte, og  kirka ble  fylt  opp av ni  
4-åringer og familiene deres.  På en sånn 
søndag er det så flott å få feire dåp, og vi var sammen 
om at lille Milea Elise ble døpt. Mogreina barnegospel 

deltok som vanlig med fin sang, til ettertanke.

Menighetsrådet hadde varmet opp grillen, så etter 
gudstjenesten kunne alle varme seg på ei pølse eller to 

etter gudstjeneste.

FORMIDDAGSTREFF 
PÅ MENIGHETSHUSET

Vi møtes første onsdag i måneden kl 10.30 
og går en times tur i området. 

Etterpå samles vi til sosialt samvær og en matbit.

Alle er velkommen !

Lysmesse i Mogreina kirke

Søndag 10. desember, 2. søndag i advent kl. 17.00 kommer 
vi sammen til den tradisjonsrike lysmessa.  Lysene vi tenner 

minner oss på at vi tenner lys for tro, håp og kjærlighet. 
Vi skal synge noen av salmene for jul og advent, og 

tradisjonen tro er 
skolekorpset og Mogreina barnegospel med og markerer 

advent og forberedelsene til jul.
Etter gudstjenesten blir det   servering av pepperkaker 

og gløgg bak i kirka. 

Gudstjeneste

10. desember

Gåtur
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(for-)Ventetid

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

Det er tid for advent. Ordet advent betyr ventetid. Vi venter på at 
Jesus skal bli født. Ventetiden er ikke bare å sitte å glo i taket til det 
endelig skjer noe. Vi forbereder oss. Vi skal feire Jesu fødsel med brask 
og bram. Mange av oss gir alt i ukene(kanskje månedene?) før jul med 
å forberede julen. Ønskelister skrives, gaver kjøpes, kaker bakes, hus 
og tre pyntes. 

Mange sitter igjen utslitt på julaften. Og kanskje litt skuffet. Vi har 
forberedt oss etter beste evne og bygget opp store forventninger. Så 
skal det så lite til for at det ikke blir slik vi ønsket. Da er vi allerede 
helt utslitt og terskelen for å tåle litt motgang er lav. 

I det dette skrives er min lille familie inne i en annen ventetid. Vi skal 
få et nytt barn. Jeg husker da vi fikk vårt første barn. Vi leste oss opp, 
snakket med andre foreldre, fikk råd fra jordmor og kjøpte inn alt vi 
trenger med et nytt medlem i familien. Vi hadde store forventninger 
og snakket mye om hvordan det ville bli og hvor glade vi skulle bli i 
barnet. Så kom barnet. Det gikk over all forventning. Det var større 
og bedre enn vi noen gang kunne forestilt oss. Er det mulig å få et så 
flott barn?

Nå venter vi barn nummer to. Vi har opplevd det før og sitter med 
mange erfaringer. Det er lett å bli bekymret for at vi ikke skal bli 
like glade i det nye barnet. Er det virkelig mulig å være så glad i to 

Juletrefest

Velkommen til juletrefest for 
Furuset menighet og Kisa 
KFUK-KFUM-spe idere 

onsdag 3.januar 
kl.18.00-20.00 på Folkvang.

Gang rundt juletreet 
 julesanger – loddsalg 

kanskje kommer nissen? 
underholdning,
 kaker og kaffe.

Alle tar med noe til et felles 
kakebord. Inngang voksne 
kr 10 og barn kr 5. Lodd k 5.

Velkommen alle som vil!

mennesker. Men, så sier all erfaring at det igjen vil gå over all 
forventing. Vi vil få et barn som er et like stort mirakel som vårt 
første barn. Vi kan forvente å bli overrasket.
I julen feirer vi Jesu fødsel. Det var en hendelse over all for-
ventning. Gud ble menneske for å komme nærmere oss. Det 
sprengte alle grenser at Gud ble til et fattig lite menneske som 
bosatte seg hos oss. Det var større enn noen profet kunne for-
utse. Men det skjedde. For Gud vil være sammen med oss. Gud 
ville gi oss håp – over all forventing.

Jeg tror at mange av oss kan øve oss i å ta imot. Gleden over 
at Gud stadig kommer til oss, der vi er. Gleden over å være 
sammen med familien. Gleden over gavene vi fikk, selv om vi 
ikke fikk akkurat det vi ønsket oss. Gavene er mange og gode. 
Men kanskje ikke nødvendigvis akkurat slik vi forventer dem.
Bruk ventetiden til å fokusere på hva som virkelig gjelder når 
vi samles for å feire jul. Den største gaven er Jesusbarnet. Så er 
det også en stor gave at vi får være sammen om feiringen. Men, 
glem ikke de som er alene eller som har vonde opplevelser i 
julen. For dem er et erkjennende smil når du møter dem eller 
en liten hilsen på SMS en gave over all forventning!

God advent!
Hilsen Furuset menighet

Foran fra venstre: Gunn Smith Olsen, Wenche Elisabeth Kåstad, Britt Irene Brodshaug, Wenche 
(Magnussen) Nordheim, Grete (Pedersen) Johansen, Mona (Fjeld) Schjerven, Anne Sofie (Bernt-
sen) Inngjerdingen, Steinar Tosterud (sokneprest).
Bak fra venstre: Bjørn Hartvig Kværner, Ole Harald Skolt, Hans Pedersen, Svein Jørgen Brenni, 
Willy Ivar Lund, Martin Jacob Furuseth, Magne Tormod Furuseth. 
Foto: Einar Inge Ellingsen

3. januarGullkonfirmanter
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

God stemning på Salmejazz

Onsdag 18. oktober samlet «Allsang i Ullensaker» 140 sangglade tilhørere til svingende 
Salmejazz i Ullensaker Kirke. Neste arrangement er allerede under planlegging. 

Av Ole G. Hertzenberg
Repertoaret varierte fra sarte salmer til svingende gospel. Vår egen kantor og jazz-

organist Wollert Krohn-Hansen sørget, sammen med John Børge Askeland på 
kontrabass og Marcus Lewin på trommer, for skikkelig musikalsk «trøkk». Dessuten 
deltok både Kløfta Sangerlag og kammerkoret Kolon med både solistinnslag og korsang.
Midtveis i arrangementet var det lagt inn en 20 minutters pause med salg av kaffe og 
kaker. Basert på tilbakemeldinger fra publikum, både på direkten og i etterkant på Fa-
cebook, ble dette en ubetinget suksess. Folk koste seg – med både musikken, sangen, 

kaffen og det sosiale samværet. 
De fem lokale karene bak «Allsang i Ullensaker» var også meget godt fornøyd med 
gjennomføringen og er allerede i gang med å forberede neste arrangement. Følg med på 

www.kirkerull.no og på https://www.facebook.com/allsangiullensaker/?fref=ts

Bak f.v: Torun Hellen, Tom Harald Bjerke, Vidar Skedsmo, Pål Torneby, 
Kjell Alkvist, Agnes Marie Rognerud (f. Fladby)

Foran: Berit Chr. Stokstad, Bente Stensrud Dahl, Berit Sand (f. Bjørklund), 
Lisbeth Kværner, May Bjørge, S.p. Reidun Furuseth

Kafé « timeout»

1.torsdag i hver måned 
på Kløfta menighetssenter kl 19-21.30
Et treffpunkt i hverdagen for voksne.

Salg av kaffe/ te og noe å bite i.
Om du vil; ta med strikketøy, spill 
bordtennis, brettspill etc. Av og til blir 

det også quiz/ film etc.

Ca kl 21.15 «Kveldstanker»

3. januar

Allsang i Ullensaker

Vinter 2018 skjer det mye moro for barn og familie i Ullensaker menighet. 
I januar blir det juletrefest, utdeling av 6-årsbok til 1. trinn og Sprell Levende 

gudstjeneste, karnevalgudstjeneste i februar med besøk for 2. trinn. 
Den 11. mars blir det en veldig  spennende Tårnagent-helg med gudstjeneste. 

Før påske blir det påskevandring for barnehagene på menighetssenteret.

Vinter 2018

Torsdag

ULLENSAKER MENIGHET

Gullkonfirmanter
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Ullensaker kirke lørdag 27. januar
Konsert med Ullensaker Janitsjar

Førjulstida er som skapt for gode 
konsertopplevelser! Sett av en dag eller to 
i denne ellers travle tida til å få med deg 
en god musikkopplevelse enten i Furuset, 
Ullensaker eller i Jessheim kirke.

K
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  j
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en

 2
01

7 Ullensaker kirke torsdag 30. nov. kl. 1900
«Hannes julestjerner» med Hanne Krogh 
og Nannestad kammerkor
Billetter (kr. 490,-): Ticketmaster

Jessheim kirke fredag 1. desember kl. 1900
Julekonsert med The Real Choir
Billetter (kr. 325,-): TicketmasterUllensaker kirke lørdag 2. des. kl. 2300

Midnattskonsert med Kløfta sangerlag

Jessheim kirke 
søndag 3. des kl. 1900
«En liten håndfull ømhet» med Ole Paus
Billetter (kr. 375,-): Ticketmaster

Jessheim kirke onsdag 6. desember kl. 1930
Adventskonsert med Ullensaker korforening
Billetter: kr. 100,-. Barn under 12 år gratis. Salg av kaffe og 
kaker.Jessheim kirke fredag 8. des. kl. 2000

Julekonsert med SAS Janitsjar og VOCE
Ullensaker kirke lørdag 9. desember
J.S. Bach Juleoratorium for barn og voksne
med kirkekoret Cantate Domino, Oslo Barokkorkester 
og solister. 
Kl. 17.00-17.40: J.S. Bach Juleoratorium for barn med 
skuespiller. Billetter: Voksen kr 100/Barn kr 75
Kl. 19.30:  J.S. Bach Juleoratorium for voksne. 
Billetter: Voksen Kr 250/Student 150/Barn under 16 gratis. 

Ullensaker kirke onsdag 13. des.
Luciakonsert med Nannestad kulturskole

Ullensaker kirke fredag 15. des. kl. 21.30
«Julenatt» med Gaute Ormåsen, 
Christian Ingebrigtsen og Reidun Sæther
Billetter (kr. 425,-): Ticketmaster

Furuset kirke fredag 15. des. kl 19.00                                                                                                                                          
Julekonsert med Kisakoret og gjester
Inngang kr 150,- Barn under 12 år gratis

Jessheim kirke 
lørdag 16. des. kl. 1700
Julekonserten «Julegaven» med 
Trine Rein og Eli Kristin Hanssveen
Billetter (kr. 440,-): Ticketmaster

Ullensaker kirke søndag 17. des. kl. 1800
Menighetens julekonsert: Hellige jul
Tradisjonsrik konsert med lokale solister og kor. 
Wollert Krohn-Hansen, tangenter, Linn Asak 
Andersen, sang, Randi Anita Jacobsen, trompet, 
Ullensaker kirkekor, Ullensaker korforening med sin 
dirigent Ellinor Lauritsen og kammerkoret 
Kolon under ledelse av Linnéa Sundfær Haug. 
Billetter med nummererte plasser  kr 200/100 på 
www.kirkerull.no eller på Menighetssenteret, 
tlf: 63 96 65 20. OBS: De beste plassene går først.

30. nov

3. des

8. des

15. des

14. des

16. des

17. jan.

27. jan.

13. des

6. des

9. des

1. des

2. des

Ullensaker kirke torsdag 14. des kl. 1800
«Årets julekonsert – Deilig er jorden» med 
Rein Alexander og Anita Skorgan
Billetter (kr. 450,-): Ticketmaster
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Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no

Ullensaker kirke torsdag 14. des kl. 1800
«Årets julekonsert – Deilig er jorden» med 
Rein Alexander og Anita Skorgan
Billetter (kr. 450,-): Ticketmaster
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Dopte  Vigde  Dode
AKTIVITETSOVERSIKT

Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskon-

tor (se kontaktinfo 
side 2) hvis du lurer 

på noe om aktivitete-
ne, eller se 

hjemmesidene våre: 
www.kirkerull.no. 

Elin Lambine ·  93 83 50 30
elinlambine@gmail.com
Haug gård ·  2040 KLØFTA

Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor 
(se kontaktinfo side 2) hvis du lurer på noe om aktivitetene, eller se hjemmesidene våre: www.kirkerull.no. 
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 
foreldre i Jessheim kirke tirsdager og 
fredager kl. 09.00–12.00.
Babysang: kursbolker på 6–8 uker. 
Ta kontakt med ditt lokale menighetskon-
tor 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 menig-
hetssenter 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, 
tirsdager kl. 1415-1500 på Mogreina skole.
Jessheim KFUK/KFUM-speidere – 
speidergruppe for 2. klassinger og oppover.
Barnekor for 1.–4. trinn under SFO-
tiden 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 menig-
hets-senter onsdager kl. 12.30–14.30.
- for 4. og 5. trinn i Jessheim kirke 
onsdager kl. 12.30-15.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse i 
Mogreina menighetshus en tirsdag 
i måneden kl. 17.00–18.30. 
Barneklubb på Hovin skole enkelte 
fredager
Søndagsskole: under mange av guds-
tjenestene i kirkene våre har vi søndagssko-
letilbud til alle barn.

Følg ellers med på facebook- og hjemme-
sidene våre for informasjon om enkelt-
tiltak som krabbegudstjenester, 4-års-
bok, leir, påskevandring, juleverksted, 
misjonsfestival, tårnagenthelg, LysVå-
ken, Kirkerotte-teater, Festival F m.m.

Aktiviteter for ungdom

Tweenskvelder for 4.–7. trinn Folkvang 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

Morgenbønn i Jessheim kirke tirsdager kl. 
09.00-09.10 (følger skoleruta).
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 tors-
dager kl. 11.00-13.00, bortsett fra den før-
ste i måneden.
Hyggetreff i Ullensaker kirke første onsdag 
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 
Ullensaker 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: foredragsserie 
med tre foredrag hvert semester, 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 må-
neden kl. 17.00.

Kirkene våre

Velkommen til gudstjenester i våre fem va-
kre 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.  Åpen kirke i Jessheim 
kirke alle hverdager kl. 09.00-15.00.
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HOVIN

6. august
Aksel Émil Eikebø Salicath – 

døpt i Røbekk kirke
Kristoffer Grønning Haneng 

– døpt i Hvaler kirke 
Viktor Alnes Loftås

20. august
Malin Eilertsen Kjøsnes

22. august
Christian Michelsen

27. august
Eleanor Louisa Heggelund

Emil Ottesen Fonsdal
Kornelia Elstad Högberg
Liam Lillemoen Myrland
Rebekka Søberg-Olsen

10. september
Axel Bergerud Faraasen – 

døpt i Råholt kirke 
17. september

Felice Alva Karin Ramberg – 
døpt i Holmenkollen kapell

Theo Midtsveen Hoel – døpt 
i Grorud kirke 
24. september

Bianca Strømme Hansen
Michael Øystein Jørgensen 

Schumacher
Pernille Alexandra Thire

1. oktober
Amanda Kristiansen Nystuen

Karoline Heia-Kristiansen
Maja Brustad-Frigård – døpt 

i Eidsvoll kirke 
Thea Amalie Nesset
Tiril Haugan Sjue

8. oktober
Anna Bergh Hafstad

Einar Christian Hansesveen 
Veidahl

Lotta Bergh Hafstad
Melanie Noell Rambech 

Frostad
Sofie Furuseth

15. oktober
Alvin Kragset Lindskog
Edvin Eliah Jarnskjold

Simen Gustavson Voreland
22. oktober

Edvin Soma Slåstad
Enrique Daguno Dahl

28. oktober
Dennis Gustav Reisænen

Hanna Kluge
Khampaeng Kuakaew 

Ørnebakk
Leon Jakob Reisænen

Milian Bråthen Forodden
Nora Solli Hjelmaas

Palika Syverstad
Waewta Kulkong Olsen

29. oktober
Aksel Finnbråten – døpt i 
Lyskapellet på Beitostølen

FURUSET

HOVIN

8. august
Lars Harald Finstad

10. august
Gunnar Henrik Bredesen

13. august
Solrunn Odny Ruth 

Smedsrud
16. august

Kjell Ingar Karstensen
18. august

Gunvor Tordis Aastorp
22. august

Einar Engen
1. september

Annelise Brandt Poulsen
9. september

John Eddie Jørstad
Alf Marinius Martinsen

15. september
Arild Karlsen
Saba Samoel

18. september
Borgny Furuseth

22. september
Roald Eriksen
28. september
Stein Leirset
12. oktober
Else Dalen

MOGREINA

18. oktober
Tore Fjeld

FURUSET

30. juli
Alfred Skedsmo

6. august
Sverre Henry Stubberud

12. august
Bjørn-Thore Eriksen

HOVIN

12. august
Siri Eide og 

Thomas Lorentzen
26. august

Kristina Jovanovic og 
Anders Sjønnesen

1. september
Majken Hundhammer og 

Lars-Owe Bratland
30. september

Merie Criz Paring Baritos og 
Michell Fiorini

7. oktober
Elin Marie Jahren og A

ndré Jahren

FURUSET

20. mai 
Malin Fredheim Langerød 
og Stian Juvstad Langerød

Cheryl Sdenka Vasquez Gutierrez 
og Morten Hornnæss Nygaard

17. juni 
Kristine Olsen 

og Andreas Baarstad
5. august 

Jorun Furuseth 
og Tor-Wiggo Wevle

12. august 
Linda Rosenlund 

og Thomas Andersen

MOGREINA

12. august
Tonje Sandem og
 Jon Endré Fjeld

19. august
Ellen Nygårdsmoen Reinshol og 

Marius Johansen
30. september

Anne Resaland og 
Stig André Dahlen

ULLENSAKER

05. august
Ragnhild Westgård 
og Fredrik Olsen

19.august 
Elise Rønningsen og 
Espen Straumsnes

26. august 
Nina Merete Melum 

og Robert Vik
09.september

Karoline Hertzenberg  og 
Andreas Røseth

 Ivonne Monrroy Leòn  
og Lars Larsen

6. august
Kristine Kopperud Rønning

3. september
Maya Giltvedt Engen

Ada Luisa Bendiksen Smith 
– døpt i Ullern kirke

24. september
Olivia Laycock Bjørnson – 

døpt i Bryn kyrkje
1 oktober

Herman Brenn Gjengedal
Liona Fredrikke Hansen

22. oktober
Mons Bredvold Monsrud – 

døpt i Gravberget kirke

MOGREINA

30. juli
Astrid Aaland Røken – døpt 

i Nes kirke
13. august

Ada Nordmoen Granholt
24. september

Jenny Åsen Pettersen
Mathilde Hansen Severinsen

15. oktober
Milea Elise Johnsen

ULLENSAKER

13. august
Melwin Jødahl Karling

2. september
Kaia Kornelia Smeby-Ryen

3. september
Adrian Hauge Flaa

Casper Jacobsen Sørvold
Erle Sommer Aagaard

10. september
Marvin Busano Johansen
Lea Odobasic Mathisen

24. september
Vilja Amalie Sandvik
Astrid Isabel Engløkk

Alexander Karlsen Mølleskog
8. oktober

Alma Lovisa Heibakk
Linea Kommisrud Bogstad

15.oktober
Matheo Kjøraas Andersen
Odin Holum Andersen

Philip Enderud
29. oktober

Emilie Berg Bjørklund
Else Anine Volla Maurveg

Lykke Larssen Aksdal

ULLENSAKER

28.juni
Arild Gunnar Engelund

3. juli 
Else Karin Isingrud

4. juli
Ingrid Margrete Kopperud

14. juli
Magna Alfhild Hansen

26.juli
Grethe Marie Stenbakken

30. juli
Marit Frydenlund

12. august
Asbjørn Johannes Gulbrandsen

21. august
Synnøve Margrethe Hermansen

23. august
Aud Greta Eie Heggen

30. august
Åsmund Magnus Nyhus

10. september
Ole-Jørgen Bjørnsveen

23. september
Svenn Tore Feet

1.oktober 
May Evy Synnøve Bøhler Nilsen

13. oktober
Oddvar Holm

17. oktober
Orvar Rudolf Fasting

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

SØNDAG ER KIRKEDAG
Se lokalavisen eller 
www.kirkerull.no 
for ev. endringer

Ullensaker 
kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

Dato Kirkeårsdag
19. nov 24.s. i 

treenighets.
Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100

26. nov Siste s. i 
kirkeåret

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100

3. des 1.s. i advents-
tiden

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100

10. des 2.s. i advents-
tiden

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100 Lysmesse kl. 1700

17. des 3.s. i advents-
tiden

Menighetens jule-
konsert kl. 1800

Lysmesse kl. 1700 Gudstjeneste kl. 
1100 på Gystadmyr 
bo- og akt.s. 

24. des Julaften Familiegudstjeneste 
kl. 1400 og 1600

Familiegudstjeneste 
kl. 1400 og 1600

Familiegudstjeneste 
kl. 1400 og 1600

Familiegudstjeneste 
kl. 1430 og 1600

Familiegudstjeneste 
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 bo- 
og akt.s.

Gudstjeneste kl. 
1100 og 1200 på 
Gjestad bo- og akt.s.

31. des Nyttårsaften Minnegudstjeneste 
kl. 1500

1. jan Nyttårsdag  Gudstjeneste kl. 1100
7. jan Kr.åpb.dag Gudstjeneste kl. 

1100
Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

14. jan 2. s. i åpenb.
tiden

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

21. jan 3.s. i åpenb.
tiden

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

28. jan Såmanns-
søndagen

Bibeldagen på Sion 
kl. 1800

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

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

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

11. feb Fastelavns-
søndag

Gudstjeneste kl. 
1100 på Kløfta 
menighetssenter

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100

14. feb Askeonsdag Gudstjeneste kl. 
1900

18. feb 1.s.i 
fastetiden

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100

25. feb 2.s. i 
fastetiden

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 1100


