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I et langt liv som prest har jeg møtt mange mennesker ved forskjellige anledninger. Det har vært spennende. Mange har sagt noe om sin tro og tvil, når de nå
først snakker med en prest.
Det har slått meg at så mange har fortalt at de har en Gudstro, selv om de ikke
snakker så høyt om den. «Jeg har min barnetro», har jeg ofte hørt. Det er fint å
høre, for Gudstro gir en dimensjon i livet, som er vel verdt å ta vare på. Vi kan
godt kalle det en himmelsk dimensjon. Det har med trygghet å gjøre.
Av og til har noen sagt: «Jeg ville gjerne tro, men jeg får det ikke til».
Tro er ikke noe vi skal få til. Det er noe vi skal få lov til. Tro er ingen prestasjon.
Tro er å ta imot. Jesus er aldri mer enn en bønn borte.
Tro og tvil er ikke motsetninger. Tvilen er en del av troen. En levende Gudstro
vil alltid kjempe med tvil.
Artisten Ole Paus har skrevet en sang, der han sammenlikner det å tro på Gud
med å komme hjem. Han uttalte i et intervju at hans Gudstro gjorde at ting falt
på plass for ham. Det var som å komme hjem. Så skrev han sangen «Kom hjem,
kom hjem, du villfarne barn».
Også den svenske sangeren Gøte Strandsjø sammenlikner å tro Gud med å
komme hjem. Han har skrevet et enkelt, men innholdsrikt vers:
«Som når et barn kommer hjem om kvelden
og møter en vennlig favn,
slik var det for meg å komme til Gud,
jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass i Guds store rom,
en plass som lenge ventet meg.
Og jeg kjente: Her er jeg hjemme,
jeg vil være et barn i Guds hjem.»
Bjarne Olaf Weider

Trosopplæring for voksne høsten 2017
Vi ønsker velkommen til nye samlinger i trosopplæring for voksne høsten 2017.
Hovin menighet er vertskap, og samlingene finner sted i storsalen i Jessheim
kirke følgende torsdager kl. 19.00 – 21.00:
14. september – v/ Helge Simonnes, tidligere sjefredaktør i Vårt Land. Tema:
En Gud for de mange.
12. oktober – v/ Torleiv Austad, professor emeritus på Menighetsfakultetet.
Tema: Bibelen for folket: Om Luthers fornyelse av kirken.
9. november – v/ Bjarne Olaf Weider, prost i Øvre Romerike prosti. Tema: «Om
alle mine lemmer var fylt av bare sang» – om Petter Dass’ liv og diktning.
Samlingene er gratis og åpne for alle. Enkel bevertning – ingen påmelding. Hvis
du ikke har mulighet til å få med deg alle samlingene, er du hjertelig velkommen
på en eller to av dem. Arr.: Menighetene i Ullensaker.

TAKK FOR GAVENE!
Menighetsbladet deles ut fire ganger årlig i alle postkasser og gjør kirkens budskap 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

Festival F 15.–17. september
Folkvang (Algarheim) og Furuset kirke
En festival for barn, ungdom og familier
Velkommen til Festival F, en festival med aktiviteter
for barn, ungdom og familier. Stedet er Folkvang på
Algarheim og Furuset kirke. Vi kan by på spennende
fortellerkveld for barn på fredagen, aktivitetsdag med
blant annet bruskasseklatring og høyhopping på lørdag.
Hinderløypa Hardhausen er for de mer vågale. Vi
anbefaler interesserte å melde seg danseworkshopen for
11–16-åringer. Barnekorkonsert, ungdomskveld med
band, ungdomskafé og festivalgudstjeneste med kirkekaffe er andre arrangementer vi inviterer til. Alt utenom
kiosken er gratis! Mer informasjon på www.festivalf.no.
Fredag 15. september
Aktivitets- og fortellerstund for barn ved Silje Kleiven
kl 17.30-1900 Menighetsstua på Furuset
Lørdag 16. september
Dansworkshop kl 10.30–13.30, Folkvang Algarheim.
11–16-år. Påmelding: innen 9. september til
jorunn.stokstad@ullensaker.kirkene.net
eller mobil 996 36 797.
Aktivitetsdag for hele familien kl 12-16.30.
Folkvang Algarheim.
Speideraktivitet: Hardhausen kl 13.
Folkvang, Algarheim. Fra alderen 8. klasse og oppover.
Ta med håndkle og skift.
Konsert med lokale barnekor kl 17-18.
Furuset kirke.
Ungdomskveld for alle! kl. 21–22.
Furuset kirke.
Ungdomskafé kl 22–24.
Menighetsstua på Furuset.
Søndag 17. september
Festivalgudstjeneste m/kirkekaffe kl 11.
Furuset kirke
Vi trenger frivillige til Festival F, spesielt til gjennomføringen av aktivitetsdagen og i kiosken. Har du lyst og
mulighet til å hjelpe til noen timer? Ta i så fall kontakt
med Hovin menighetskontor (se kontaktinfo foran i
bladet).

Diakonitreff i Borg
Lørdag 21. oktober, kl. 9.30–15.00 inviteres du til et diakonitreff i Jessheim kirke. Dette er et treff for ansatte og
frivillige i hele Borg bispedømme, og vi er glade for å kunne være vertskap for dagen her på Jessheim.

Tema: Tøff kjærlighet og et inkluderende fellesskap

Dåpsfest i Jessheim kirke
Lørdag 28. oktober kl. 1400 – 1600 ønsker vi velkommen til dåpsfest i Jessheim kirke! Denne dåpsformen, som også er kjent som
«drop in-dåp», er for deg som selv ønsker å bli døpt eller som har
barn dere har et ønske om å døpe, men som av ulike grunner har
unngått den store dåpsfesten. Dåpsfesten er både for foreldre med
små eller halvstore barn, for ungdommer som ønsker å konfirmere
seg men som ikke er døpt ennå, og for voksne som ikke er døpt,
men som ønsker å bli det. Vi håper at denne muligheten, med lav
terskel og åpne dører inn til den vakre bykatedralen midt i Jessheim
sentrum, vil passe for nettopp deg.
Dere som er interessert i dette tilbudet kan komme til Jessheim
kirke (Rådhusveien 5) mellom kl.1400 og 1600 lørdag 28. oktober,
og så døper vi fortløpende fra omkring kl.1430 til kl.1600. Opplegget er enkelt: Vi har en enkel dåpssamtale, der vi også hilser på
faddere (den som skal døpes må ha med seg to faddere over 15 år kan ikke være foreldrene), før vi gjennomfører dåpen og feirer med
kake for de som vil ha. Dåpsfesten er ikke forbeholdt de som bor
på Jessheim eller tilhører Hovin menighet – det er bare å komme
selv om du bor et annet sted.

Nytt samtaletilbud for ungdom i
Ullensaker
Ragne Øybekk Sander, diakoniarbeider i Hovin og Mogreina menigheter, er initiativtaker til å starte opp samtaletilbudet 13–20
i Ullensaker. Hun brenner for at ungdommer skal møte voksne
mennesker som har tid til å lytte til dem. Prosjektet er en del av
kirkens diakonale tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og
handler om å møte mennesker med nestekjærlighet og respekt. –I
13-20 ønsker vi å være medvandrere for ungdom. Det innebærer å
gå ved siden av, i ungdommens tempo, og sammen reflektere over
ungdommens ulike valg og muligheter, sier Ragne
Følg oss på facebook: 13–20 Ungdom i Ullensaker
Oppstart av jentegruppe 4.9. Se mer på kirkerull.no

Konfirmert – hva så?
I pinsehelga i år var det 55 ungdommer
som ble konfirmert i Furuset kirke fordelt på i alt 5 gudstjenester.
Konfirmasjonen skulle jo være en
innvielse til fortsatt tilhørighet i
menigheten, men ofte opplever
vi at det blir et foreløpig farvel.
Vi har spurt to av årets konfirmantkull litt om konfirmanttida og om hvordan de tenker
om framtida. De to er Celine
Hansen og Tonje Venås Jahren. Se
hva de sier om tiden som konfirmant
på www.kirkerull.no.

Bidragsytere: Narges Pourzia (leder for flyktningetjenesten
i Rælingen kommune. En foregangskommune på inkludering og sysselsetting av flyktninger i Norge), Arild Torgersen (utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og
avhengighet), rusomsorgen i Ullensaker kommune, biskop
Atle Sommerfeldt med flere. Vi gleder oss også til musikalsk innslag fra «Kom og syng koret» fra Fredrikstad.
Påmelding (med navn, kontaktinfo, matallergier og evt.
menighet) til Anna Spilling: anna@ullensaker.kirkene.net,
tlf.: 489 91 347
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HOVIN MENIGHET
Velkommen til menighetsfest!

Pilegrimsmarkering, Jessheim kirke

Torsdag 26. oktober kl. 19.00 er det menighetsfest for Hovin menighet (som består av både Jessheim kirke og Hovin kirke). Festen skal være i Jessheim kirke. Med denne
kvelden ønsker vi i stab og menighetsråd å uttrykke vår
takknemlighet til alle som bidrar med tid, engasjement,
penger og forbønn for denne menigheten.

Jessheim kirke ligger langs pilegrimsleden. I gudstjenesten som
feires i Jessheim kirke 24. september kl. 1200 (merk klokkeslett),
skal det markeres at den er en pilegrimskirke.

Alle er velkomne!

Tirsdager

Ukedager

Onsdager

Det blir servert mat, og så blir det diverse program.
Hold av datoen allerede nå!
Meld fra om du kommer til menighetskontoret,
tlf. 63 94 40 20, eller e-post:
hovin@ullensaker.kirkene.net
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Etter Skoletid i Jessheim kirke!
Går du i 4. eller 5. klasse? Da har du mulighet til å komme
til Jessheim kirke fra kl 12.30 til 15.30 hver onsdag fra
30. august. En dag på etter skoletid vil se slik ut: 12.30:
Leksehjelp for de som vil. Dette kommer til å være den
aktiviteten vi gjør fram til 13.30, siden barna mest sannsynlig slutter litt ulikt på skolen, og har ulik lengde på
reiseveien. Etter dette, spiser vi litt, før vi går ut i ulike
aktiviteter, spill og leker. Vi kommer også til å ha en liten
samlingsstund gjerne med en bibelfortelling, eller samtale
rundt et tema, drama og sang. Tilbudet vil koste 250 kr for
hele høstsemesteret, eller 20 kr gangen. Det er ikke påmelding til denne aktiviteten. Det er viktig at vi får navn og
telefonnummer til foresatt første gangen barnet kommer.
Dersom dere har noen spørsmål, kontakt Ragne Ø Sander
på tlf 48991349. Les mer på www.kirkerull.no, eller facebook ( Hovin menighet). Håper vi ses.

Åpen kirke og morgenbønn
Jessheim kirke står åpen fra kl. 0900 – 1400 alle ukedager.
Her kan du komme innom, enten bare for å se på det vakre kirkerommet med utsmykning av Eimund og Vebjørn
Sand, eller for å sitte stille en liten stund og kanskje tenne
et lys. Kirken er et godt sted å være, både for de glade og
de tunge dagene i livet.

Morgenbønn
Hver tirsdag kl. 0900 er det morgenbønn i Jessheim kirke.
Vi ønsker deg velkommen til å være med! Morgenbønnen
består av salme, tekstlesning og bønn. Den tar ca. 10 minutter og er en god måte å starte en hel vanlig tirsdag på.
Morgenbønnen følger stort sett skoleåret – dvs. at det ikke
er morgenbønn i skolens ferier.

Før gudstjenesten blir det vandring langs den gamle pilegrimsleden til Jessheim kirke. Det blir først ottesang i Ullensaker kirke
kl. 0730. Deretter blir det vandring langs den gamle pilegrimsleden (ca. 12 km). Ta med matpakke og godt med drikke.

24. september

26. oktober

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Hjertelig velkommen til å bli med på pilegrimsvandring,
gudstjeneste eller begge deler!

Vi trenger

hjelp!

Kan du tenke deg å bruke litt
av tiden din til å hjelpe oss på
Knøttegospel? Vi trenger noen
til å hjelpe med matlaging til
Knøttegospel på onsdager.
Fellesskap rundt måltider er
viktig både for store og små,
og for å få det til er vi avhengig av hjelp fra frivillige.
Ta kontakt hvis du vil vite mer!
martelavik@ullensaker.kirkene.net tlf: 48 99 13 48
PS: Du trenger ikke å være
flink til å lage mat, her gjør vi
det enkelt.

KIRKESKYSS TIL GUDSTJENESTER
Nummer til sjåfør vil stå i gudstjenesteannonsen uken før.
Ta kontakt med menighetskontoret dersom
du har spørsmål om dette! Tlf. 63 94 40 20.

Velkommen til nytt semester
Kirkekoret VOCE ønsker gamle og nye medlemmer velkommen
til et nytt semester. Vi øver i Jessheim kirke tirsdager fra kl. 19.00
– 21.15. Første øvelse er 22. august. Repertoaret er allsidig med alt
fra viser til klassisk, men med vekt på gammel og ny kirkemusikk.
VOCE fyller 10 år i oktober, og det feirer vi med en «Best of
Voce» konsert tirsdag 7. november kl. 19.30. Voce er et åpent
kor uten opptaksprøve, men det er ingen ulempe med erfaring
og litt notekunnskap. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt
med dirigent Jorunn Aasen Devold, mobil 98021036. Du kan
også sende epost til jorunn.aasen.devold@ullensaker.kirkene.net
Velkommen inn i et lærerikt og hyggelig kormiljø.

ALLEHELGENSDAG

Søndag 19. november kl. 11 er det gudstjeneste i Mogreina kirke hvor det blir særlig fokus på diakoni, kirkens
omsorgstjeneste. Kirkekaffe i menighetshuset etter gudstjenesten. Velkommen til store og små!

Velkommen til gudstjeneste på allehelgensdag 5. november
kl. 11.00
Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret hvor vi tar oss tid
til å minnes. Vi minnes dem som har gått foran oss. Vi ser
vi tilbake og minnes våre egne som ikke lenger lever sammen
med oss. På gudstjenesten vil vi minnes de som har dødd i
løpet av året som har gått siden forrige allehelgensøndag ved å
lese navnene deres og tenne et lys for hver enkelt av dem. Kirken er også åpen noen timer etter gudstjenesten, med muliget
for lystenning og bønn, eller en prat.

Familiegudstjeneste med
utdeling av bok til fireåringene
Søndag 15. oktober kl. 11.00 feirer vi familiegudstjeneste
i Mogreina kirke. Denne dagen blir fireåringene spesielt
inviterte til kirka for å få sin 4-årsbok. Mogreina barnegospel er med og synger. Etter gudstjenesten serveres det
grillmat og drikke.

Høsttakkefest og 50-årskonfirmanter
Søndag 1. oktober kl. 11.00 feires årets 50-årskonfirmanter
med gudstjeneste og arrangement på menighetshuset etterpå.
Denne søndagen markeres det og at høstens grøde er tatt inn.
Vi takker for det som jorda har gitt av frukt og grønnsaker og
andre vekster.

1. oktober

Diakoniens dag i Mogreina

5. november

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

15. oktober 19. november

24. september

MOGREINA MENIGHET

Friluftsgudstjeneste ved Sandtjernhytta
Det har blitt en god og hyggelig tradisjon at Mogreina menighet feirer gudstjeneste ved Sandtjern, i Guds frie natur.
Den 18. juni samlet menigheten seg til årets gudstjeneste,
i vakkert sommervær. Kantor Margaux og fiolinist Ingjerd
Forbord sørget for vakker musikk. Etter gudstjenesten
hadde menighetsrådet dekket til det fellesskap over kaffekopper og kakebord, med gode muligheter for en prat.
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!
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!
!

Gamle!Trondheimsvegen!16,!2053!Jessheim!
Tlf:!63!97!05!90!–!www.myrvoldhagesenter.no!

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta
Døgnakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20
www.fuglerud-bb.no
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ULLENSAKER MENIGHET
KONSERTER

Å være foreldre er den viktigste rollen vi tar på oss i livet. Barneoppdragelse er ikke lett. Barn kommer ikke med bruksanvisning,
Og meningene er mange om hva som er bra, så det er ikke lett å
vite hva vi skal velge å gjøre. Å oppdage at vi ikke er alene med
utfordringene vi møter og få ideer fra andre kan bety en stor forskjell. I høst tilbyr vi i Ullensaker menighet et foreldrekurs for de
som har barn mellom 0 og 10 år.
Over 5 kvelder som tar opp temaer som:
• «Å bygge en sterk familie med fokus på kjærlighet»
• «Møte behovene til dine barn»
• «Sette effektive grenser»
• «Lære sunne relasjoner»
«Videreføre de verdiene du synes er viktige»
Det blir følgende datoer: 6. sept, 20. sept, 27. sept, 11. okt og
25. okt fra kl 19.30-22.00. Pris for kurs m/ kursbok og mat kr.
250 pr. pers. For par, med kun 1 kursbok Kr 400,Påmelding til diakon Marianne Kraft,
marianne.kraft@ullensaker.kirkene.net
eller tlf. 63 92 65 26 innen 1. okt.

Onsdag 18. oktober kl 19.00
Allsangkveld Salmer og sanger med profesjonelt jazzkomp. Wollert Krohn-Hansen med band, Kolon og Kløfta sangerlag. Billetter med nummererte plasser kr 200/100 på www.kirkerull.no
eller på Menighetssenteret på Kløfta, telefon 63 96 65 20.
Søndag 5. nov kl 11.00
Allehelgensgudstjeneste med 40-årsjubileum for Ullensaker
kirkekor. Steinar Bjørnsengen kåserer om kirkekorets historie
under kirkekaffen.

Bli med i ny samtalegruppe
på Kløfta menighetssenter
For mange av oss er troen noe vi sjelden snakker med andre om.
Når vi møtes på gudstjenester er det mest for å høre på det som
blir sagt og delta i liturgi og salmesang. Vi trenger noen mer uformelle møteplasser der vi kan snakke om både troen og livet ellers.
Derfor ønsker vi å sette av en tirsdag i måneden til samtalegruppe
på menighetssenteret i høst for deg som kunne tenke deg et slikt
forum. Kommer det mange deler vi oss i flere grupper. Det blir
enkel servering av kaffe/ te og kjeks.
Ta kontakt med diakon Marianne Kraft som vil være gruppeleder,
på marianne.kraft@ullensaker.kirkene.net eller tlf 63926526 hvis
du har spørsmål eller ønsker å bli med. Datoene er tirsdag 5.
sept, 3. okt, 7. nov og 5. des.

Middag på tvers
Vi fortsetter den gode tradisjonen med «Middag på tvers». 30
september er det på Kløfta menighetssenter kl 15.00. Der møtes vi på tvers av generasjoner, menigheter og etnisk opprinnelse
for å bli bedre kjent med hverandre og hygge oss sammen med
god mat fra mange land og et enkelt program. Påmelding til
diakon Marianne Kraft, marianne.kraft@ullensaker.kirkene.
net eller tlf 63926526 eller til menighetskontoret. Det blir også
middag på tvers i Jessheim kirke 25. november.

Bli med på busstur Drammen og Modum
Onsdag 6. september reiser vi sammen mot Drammen som
har fått seg en betydelig ansiktsløftning de senere årene. Der
tar vi en kaffestopp. Videre går turen til Blaafarveværket hvor vi
ser på kunstutstilling og spiser rømmegrøt. Før vi vender nesen
hjemover besøker vi Olavskirken på Modum bad og har en liten
samling der. Prisen er kr 600,- alt inkludert. Påmelding til diakon Marianne Kraft på marianne.kraft@ullensaker.kirkene.net
eller tlf 63926526 eller til menighetskontoret senest 30 august.

Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no
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6. september

Bli med på foreldrekurs!

30. september

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Hyggetreff høsten 2017

Høsttakkegudstjeneste
og utdeling av 4-årsbok
Velkommen til høsttakkegudstjeneste i Furuset kirke søndag 15. oktober kl 11!
Barnekorene deltar, og det blir utdeling av 4-årsbok for barn født i 2013. I tillegg pynter vi kirka med markens grøde og takker for de gavene jorda gir oss
hver høst. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i menighetsstua for alle som vil.
Hjertelig velkommen!

TWEENS
Klubb for deg som går i 4.–7. klasse
Hvor: Folkvang, Algarheim
Tidspunkt: Kl. 18-20.30
Datoer høsten 2017:
1. september, 22. september, 13. oktober,
3. november og 24. november.
De som vil kan komme og synge i kor
før selve klubben begynner, kl. 17–18. Vi
lager konsert for de andre på klubben!
Følg med på Facebook-siden vår for
utfyllende informasjon: Barn i Furuset
kirke

Åpen kirke
Furuset kirke har åpen kirke
på kveldstid alle tirsdager
fra kl. 19.00 til kl. 21.00

VELKOMMEN INN!
Kirken er åpen for lystenning,
stillhet, bønn og samtale.

Hyggetreff er et populært samlingspunkt for eldre med lett tone, sang, musikk, foredrag eller
kåseri og andakt. Det er alltid god bevertning og
tid til samtale. Utlodding og vinnermuligheter.
Gratis inngang.
Treffene i høst blir på Folkvang og Nore.
Første hyggetreff etter sommeren blir torsdag den
21. september. Da samles vi på Folkvang kl.
11.00. Temaet for dagen er «Viser og visesang»
med Ole Kristian Fredriksen. Andakt ved Rannveig Lauten Halvorsen. Kom alene eller sammen
med noen!

21. september

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

15. oktober

30. september

6. september

FURUSET MENIGHET

Andre datoer for Hyggetreff til høsten:
19.oktober kl. 11.00 på Folkvang
16. november kl. 11.00 på Nore
14. desember NB! Kl. 18.00 Folkvang

Åpen stue høsten 2017
Furuset menighetsråd inviterer alle til Åpen
stue i Furuset Menighetsstue ved Furuset kirke.
Velkommen!			
Vaffel, kaffe, saft og en god samtale med de
du møter der.
Vi vil bidra til å skape møtesteder i vårt lokalsamfunn. Åpen stue er uforpliktende, sosialt og
trivelig møtested fo deg enten du føler deg ung,
voksen eller gammel, spre eller sliten. Kom og
vær den du er sammen med andre som er som
de er. Alltid den andre mandagen i måneden
klokken 18-20. 				
Dato: 14.08–11.09– 9.10– 13.11–11.12

Østengen

BEGRAVELSESBYRÅ

Ullensaker og Omegn Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta

Tlf.: 63 98 31 40 hele døgnet
Tlf.: 63 97 07 93 hele døgnet
Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og kommer gjerne hjem til konferanse!
Stig-A. Østengen
Mob: 90 13 28 18

Mail: post@ostengen.no

www.ostengen.no
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Konfirmanter i Hovin og Mogreina 2017
Hovin kirke 2. september, kl.11:00
Alina Victoria Bratland
Amanda Lodding
Caroline Evensen Olsen
Elise Sofie Borge
Emilie Schander Sandberg
Fabian Skotte Gisvold
Hanna Ying Kittilsen
Ine Marie Nergård
Kaisa Johnsgård Pernell
Nora Vie Kemi
Peder Sletmoen Minken
Sabine Eriksen
Sander Nygaard
Sara Hertel Norbeck
Sebastian Pedersen Botten
Silje Petterson
Sondre Hertel Norbeck
Theodor Øverby Ånestad
Tobias Kaasa
Ulrikke Bjelkarøy
Viktoria Eilèn Bergsvik

Hovin kirke 2. september, kl.13:00
Amalie Westby Liestøl
Andrea Olin Teigberget Holme
Andrine Rørset
Anine Furland Granheim
Charlotte Kordahl
Dina Alice Jystad
Ida-Elise Finnerud
Line Jensen Langnes
Lucas Karl Axel Karlsson
Martin Bjørk Halvorsen
Oda Alræk Solem
Ole Magnus Mikkelborg
Sophie Tangen Kopperud
Thale Listerud
Thea Christiane Tømte
Thea Sletvold
Thore Onarheim Svendsen
Tiril Arielle Sætre-Norli
Veline Sundby
Wenche Mathea Magnussen

Jessheim kirke 2. september, kl.11:00
Alexander Eidspjeld Andersen
Amalie Harjo Hansen
Bjørnar Persson
David Matthew Angeles Sveinsen
Elise Engstad
Fredrik Carson Pedersen
Ingrid Melgård Vangsnes
Julian Jappee Henriksen
Juni Olsen
Kristian Bøen
Kristian Syversen Gamborg-Nilsen
Kristin Phoebe Sveine Larsen
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Lukas Kruchov Rakkenes
Moa Eva Lovisa Bruus Green
Sara Elise Johansen Lillerud
Sebastian Westgård
Selma Marie Grasbakken
Thea Alice Liahagen

Jessheim kirke 2. september, kl.13:00
Cebatien Kabaya
Christian Michelsen
Elias Dahlen Simonsen
Emil Skytterholm Røn
Emilie Sofie Rud-Phillips
Fredrik Afdal
Herman Engh Kolstad
Ida Lian Glein
Jennifer Stenmark Kah
Jenny Marie Holter
John Richard Ryen
Nabina Karoline Leonore Holmenes
Noa Lyngvær Stolen
Philip Clemet Haugerud
Tessa Linnea Andersen Øhman
Thea Nessiøy Smedhaug
Tobias Resell Mevold

Hovin kirke 3. september, kl.11:00
Adine Melby
Aleksander Nordang
Cassandra Kværner
Charlotte Willersrud Svensgaard
Henrik Viken Øiom
Ida Grimshei
Jakob Wenger Aanerud
Jenny Risebrobakken Lund
Julie Christine Dokken-Hansen
Kaja Kjos Nilsen
Karoline Danielsen
Markus Halvorsen Øistad
Mathias Solbakken
Renate Wollik
Silje Marie Pedersen
Solveig Pederstad Rise
Sonja Hovik Brendås
Sven Johan Holter
Thea Amalie Øveraas

Hovin kirke 3. september, kl.13:00
Kristina Eline Furuseth
Jonas Opsahl Hofseth
Ole-Marius Kirkenær Nicolaysen
Tessa Linnea Andersen Øhman
Victoria Østerud Olsen

Hovin kirke 9.september, kl.11:00
Aleksander Alfheim
Frøya Rydheim
Karl Olav Lindberg

Karoline Dønnum Salvesen
Karoline Moheim Leirpoll
Louise Westby Amundsen
Magnus Solvang Myhrer
Mathea Ødegård Søndenå
Nicolai Eggen
Sander Indredavik
Sigurd Stein
Simen Slattum
Sofie Bruun
Sondre Bøyeie
Thea Emilie Rosenvinge Dahlberg
Ådne Opaker Øines

Hovin kirke 9. september, kl.13:00
Erlend Bjørge Bogstad
Eskil Carlsen
Gunnar Rognerud
Hannah Flores
Hannah Karoliussen
Jakob Andersen
John Arne Mikkelborg Skare
Julia Angelica Bergsjø
Kristian Bolognino
Martine Vonk
Mathias Nikolai Daleng
Mia Aurora Østbye
Nora Karlsen Prestaasen
Simon Pedersen
Sondre Carlsen
Thea Olsby Jacobsen
William Skaftnes

Hovin kirke 10. september, kl.11:00
Benjamin Waaler
Elisabeth Lyssand Remmen
Emil Kamhaug Halvorsen
Frøya Stakston Langvik
Gard Stakston Langvik
Ingrid Helene Rosmo Eriksen
Johann Sebastian Bøgh
Jonas Hareim Hassel
Karen Rognerud
Martine Jeanette Hansen
Mathilde Skovgaard Fabricius
Silje Andersson
Synnøve Bjervig

Mogreina menighet
10. september, kl. 11:00

Andrea Westrum
Casper Alexander Halvorsen Bergestad
Emilie Pedersen
Maja Huiwen Lien-Wangen
Mia Skrede Skrede
Thomas Friedl Svendsen
Tobias Olausson Sissener
Vemund Hoset

Nye i staben
Ny sokneprest i Hovin menighet
Før sommeren sluttet Helge Skraastad
etter mange år som sokneprest i Hovin
menighet. I juni tilsatte Borg bispedømmeråd Per-Kristian Bandlien som
ny sokneprest i Hovin. Bandlien blir
boende i Kisa og ha kontor i Jessheim
kirke. Han starter i sin nye stilling 15.
september.
Her er Per-Kristians presentasjon av seg
selv: Jeg har bodd på Algarheim i Ullensaker siden 1999 sammen med familien min, som etter hvert har
vokst til å bestå av 2 gutter og 2 jenter fra 8 til 17 år i tillegg til
oss to voksne. Mine røtter og mesteparten av oppveksten har vært i
Trøndelag. Etter videregående studerte jeg kristendom ved det som
nå er NTNU i Trondheim før jeg flyttet til Oslo og begynte på MF.
Etter endt praktikum der i 1996 ble det mer studering på UiO med
både Sosialantropologi og Praktisk-pedagogisk utdannelse. Så gikk
turen til et fint år med verneplikt som stasjonsprest på Ørland Hovedflystasjon. Gjennom 15 flotte og innholdsrike år etter det var
jeg sokneprest i Furuset i Ullensaker. De siste 3 åra har jeg vært
Lufthavnprest på OSL. Det er en veldig annerledes og spennende
prestestilling hvor jeg har fått arbeidet mye med samtaler og sjelesorg i tillegg til tilgjengelighet og synlighet med helt andre rammer
for prestearbeidet enn jeg har funnet i lokalt menighetsliv. Mye kunne vært sagt om fotballinteresser, videreutdanning innen arbeidsveiledning og mange andre ting. I mitt arbeid som prest er noe av det
viktigste å kunne få være til støtte for enkeltpersoner og å peke på
Jesus, Guds kjærlighet og nåden. Jeg gleder meg til samarbeid med
andre ansatte i kirka, menighetsrådet og alle som bidrar ellers på
forskjellige måter. Nå ser jeg frem til å begynne som sokneprest i
Hovin og på Jessheim i løpet av september.

Ny kapellan i Ullensaker menighet
I fjor sluttet Steinar Ørum som kateket i
Ullensaker. Denne stillingen en nå omgjort til prestestilling. I juni tilsatte Borg
bispedømmeråd Knut Osvald Heie Ertzeid som ny kapellan i Ullensaker menighet. Kapellanen vil ha kontor i Kløfta
menighetssenter. Han vil blant annet ha
hovedansvaret for konfirmantopplegget i Ullensaker menighet og kommer
til å forrette gudstjenester og kirkelige
handlinger både i Ullensaker menighet
og de øvrige menighetene i kommunen vår. Han er i virksomhet
fra 15. august.
Her er Knuts presentasjon av seg selv: Jeg er 33 år og kommer opprinnelig fra Risør, men har siden jeg flyttet for å studere nå bodd
i Oslo/Skedsmo i mer enn 10 år. Jeg er gift med Liv Karin og vi
venter vårt første barn til høsten. Jeg ble ferdig med teologistudiet på
Teologisk Fakultet i vår. Tidligere har jeg studert psykologi, og har
en mastergrad i psykologi fra UiO. Før jeg begynte på teologistudiet
jobbet jeg mest innenfor HR og personal. De siste tre somrene har
jeg jobbet som prestevikar i Sandnessjøen på Helgelandskysten. Jeg
ser veldig frem til å begynne som kapellan i Ullensaker.

Brage Molteberg Midtsund til Furuset
Brage Molteberg Midtsund begynner som menighetspedagog i Furuset
menighet i 80% stilling i august.
Han har tidligere vært ansatt på Jessheim ved siden av at IKO har leid
han inn for å skrive en konfirmantbok. Det siste året har han fungert
som kateket på Kløfta.
Vi gleder oss veldig til at Brage skal
komme. Han får ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten, ved siden av Jorunn Stalleland Stokstad som
fortsetter i en 20 % stilling. En av hovedoppgavene blir at
Brage overtar hovedansvaret for konfirmantundervisningen
i Furuset. Brage bor, sammen med kona, i Furuset menighet
og slik er han allerede en del av fellesskapet vårt. Brage vil
bli ønsket offisielt velkommen under gudstjenesten den 3.
september, da også årets konfirmanter vil bli presentert.

Ny kirketjener på Hovin!
Paul Ronny Jensen (54) er ansatt som
ny kirketjener i 100 % fast stilling på
Hovin. Han vil bli å finne både inne i
kirken, og utendørs.
Paul Ronny er ekte Ullsokning, født
og oppvokst ikke langt fra Hovin og
bistår gjerne om det er noe du trenger
hjelp med på gravlunden. Han kommer fra en jobb i Ullensaker kommune og gir uttrykk for at han ser frem til
nye utfordringer hos oss. Velkommen
på laget Paul Ronny, du blir et godt tilskudd inn i et suverent
kirketjenerkorps og stab for øvrig!

Reidun Furuseth
på plass igjen
Sognepresten i Ullensaker,
Reidun Furuseth, er på plass
igjen etter permisjon. Vi ønsker
henne hjertelig velkommen tilbake!
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AKTIVITETSOVERSIKT
Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. Velkommen til fellesskap!

Aktiviteter for barn

Aktiviteter for ungdom

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 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,
tirsdager kl. 1415-1500 på Mogreina skole.
Jessheim KFUK/KFUM-speidere –
speidergruppe for 2. klassinger og oppover.
Barnekor for 1.–4. trinn under SFOtiden 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 menighets-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
Jessheim kirke onsdager kl. 14.00–15.30.
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 gudstjenestene i kirkene våre har vi søndagsskoletilbud til alle barn.

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 gjennomarbeidet opplegg i alle menighetene med
fantastiske leirer.

Følg ellers med på facebook- og hjemmesidene våre for informasjon om enkelttiltak som krabbegudstjenester, 4-årsbok, leir, påskevandring, juleverksted,
misjonsfestival, tårnagenthelg, LysVåken, Kirkerotte-teater, Festival F m.m.
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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.

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 torsdager kl. 11.00-13.00, bortsett fra den første 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 menighetshus 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 samtalemuligheter 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 måneden kl. 17.00.

Kirkene våre
Velkommen til gudstjenester i våre fem vakre kirker: Furuset, Hovin, Jessheim,
Mogreina og Ullensaker. Varierte gudstjenester med stor takhøyde og hyggelig
fellesskap, ofte med kirkekaffe og kirkeskyss-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.

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

Dopte
HOVIN

Vigde
FURUSET

30. april
23. april
Ella Louise Sorkmo
Helle Lystad Eek
14. mai
30. april
Lydia Wiens
Erle Hoel Olsen
7. mai
11. juni
Edvart August Randem
Albert Korsmo Lundquist
Charlotte Skårås Heide
25. juni
Vilde Podbarac Martinsen
Selma Smidt Huus
Jakob Øiesvold
14. mai
Magnus James Hendry-Ødegård – døpt i Nord-Sel kirke
21. mai
MOGREINA
Andrea Charlotte Karlend
Tufteland
30. april
Arwen Hartveit-Jacobsen
Emilie Rønningen Kolstad
Enya Renee Liah Constanze
23. juli
Brekke Mulobela
Oda Svarthe
Frøya Hartveit-Jacobsen
Theo Løkka Hauerberg
28. mai
ULLENSAKER
Siri Heggerusten Lindbøl
5. juni
23. april
Celina Aanstad
Aleksandra Borg
Filip Botten Johnsen
Ingrid Hjelkrem-Haug
Hermine Dalen Sjue
07. mai
Ingrid Larsson Hovind
Alexander Sørlien
Jonas Østerud
Mathilde Foss
Julie Weberg Tangen
Ludvig Holen Hansen
Selma Brandal Larsen
21. mai
Sofia Østerud
Mariel Håtun-Solberg
11. juni
Ardian Xhelili
Elma Poulsen Seitz
Mathilde Lycke Barhaughøgda
Isabella Carvalho Eilertsen
Emma Kristina Holen
Theodor Håkonsen
28. mai
18. juni
Julia Sofie Burmann
Amanda Svendsrud Mauer
04. juni
Emil August Wenaas
Marcus Faråsengen-Udnes
Filip Danilo Gomez Haga
Nanna Sofie Bjørklund
Georg Sætre Elgvin – døpt i
Saga Elise Tranung Dagsjøen
Tønsberg domkirke
11. juni
25. juni
Annabelle Berntsen
Ada Kristiansen Normann
Nathalie Marie Elden Knutsen
9. juli
Natalie Brekken Sørli
Elias Hagir Nyheim
02. juli
Halvard Tønsberg
Alfred Alstad Fladby
16. juli
Ole Peder Knapskog
William Alexander Gamst
Emil Harald Veum
30. juli
30. juli
Adrian Storengen Bach
Liam Gjetrang Bergersen
Livia Beate Brogeby
6. august
Viktor Alnes Loftås

Dode

HOVIN

HOVIN

FURUSET

13. mai: Therese Hansen
og Tomas Eriksen
20. mai: Nora Berg
og Martin Evensen Jenssen
10. juni: Siv Mari Lange Karlsen
og Alexander Sorin Eide
24. juni: Corazon Panes Furuseth
og Kjetil Espeland
Silje Elisabeth Vedvik
og Sebastian Gradus Belter
1. juli: Anita Gloslie Olsen
og Bjørn Arne Ruud
Merete Håkonsen
og Kristin Aleksic
8. juli: Lene Mathisen Nordlie
og Ole Jakob Nordlie
29. juli: Stina Tanke Andersen
og Fredrik Arstad
5. august: Heidi Kim Julie Nordlien
og Henning Evensen
Mathilde Nesset Ellefsen
og Joacim Eliassen

8. april
Kaare Norvald Gjelsvik
9. april
Frank Wilhelm Halvorsen
12. april
Gerd Palmberg
22. april
Turi Margrete Strømberg
24. april
Peter Ørvik
27. april
Ragnhild Helene Laache
17. mai
Johnny Ludvig Aagren
23. mai
Gry Vera Gjævert Haslie
28. mai
Kirsten Larsen
30. mai
Karin Elisabeth Sutterud
Sølvi Asbjørnsen
7. juni
Marit Pauline Røssaak
20. juni
Elin Margrethe Engelund
24. juni
Bjørn Smestad
27. juni
Karl Alfredsen
18. juli
Bjørn Kværner
22. juli
Irene Jahr
23. juli
Nelly Kristiansen
25. juli
Terje Willy Haug
27. juli
Johan Herman Smith
30. juli
Helge Kirkeby

30. april
Liv Betzy Skibakk
10. mai
Inger Gudrun Jahren
17. mai
Rigmor Bosheim
24. mai
Terje Dyve Furuseth
7. juni
Astrid Elida Rolstad
18. juni
Amalie Lykke Hansen
28. juni
Steve Olsen
1 juli
Gunnar Olsen

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
29. april: Carmela Balcorta Canuel
og Kristoffer Torseth
17. juni: Linda og
Remy Johnsen Skogstrand
24. juni: Kristine Adolfsen
og Andreas Vedal Pettersen
ULLENSAKER
30. april: Maren Fladby
og Anders Nafstad Bakke
06. mai: Therese Bekkedal
og Christer Alexander Jensen
17. juni: Lene Kikut
og Tor Martin Pedersen
01. juli: Kristina Schaug-Pettersen
og Ola Bredesen
Monika Slemdal og Jan-Rune Andersen
08. juli: Ina Kathrine Håkull
og Alexander Vangen
29. juli: Madeleine Roman Haug
og Marius Dahl Ronde
Eli Annette Erdal Adriansen
og Kristian Bøe Grønseth

MOGREINA
18. april
Gunvor Astrid Lundahl
8. mai
Johan Theodor Norseth
14. mai
Lene Alice Lamo
19. mai
Turid Just
27. juni
Solveig Eide

ULLENSAKER
29.mars
Marie Viholmen
3.april
Bjørg Ruud
7.april
Ragnhild Karine Fladby
13.april
Oddvar Dronsrud
23.april
Magne Ingemann Nafstad
27.april
Erling Jensen
29.april
Vidar Barry Søberg
4.mai
Svein Larsen
15.mai
Tore Jan Enderud
18.mai
May Brit Pettersen
10.juni
Ingolf Martin Hermansen
14.juni
Grethe Keirung
18.juni
Egil Solberg
24.juni
Aina Marie Becher Vadet
28.juni
Arild Gunnar Engelund
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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

Dato

Kirkeårsdag

27. aug

12.s. i treenighetst.

Ullensaker kirke Furuset kirke

Hovin kirke

Gudstjeneste
kl. 1100 Kløfta
menighetssenter

Gudstjeneste
kl. 1100

Kveldsgudstjeneste kl. 1800

2. sept

3. sept

Konfirmasjonsgudstj. kl. 1100
og 1300
13.s. i treenighetst.

Gudstjeneste kl.
1100

Presentasjonsgudst. kl. 1100

9. sept

Mogreina kirke

Gudstjeneste
kl. 1100
Konfirmasjonsgudstj. kl. 1100
og 1300

Konfirmasjonsgudstj. kl. 1100
og 1300
Konfirmasjonsgudstj. kl. 1100
og 1300

10. sept

14.s. i treenighetst.

17. sept

15.s. i treenighetst.

24. sept

16.s. i treenighetst.

Gudstjeneste
kl. 1100

1. okt

17.s. i treenighetst.

Gudstjeneste
kl. 1800

8. okt

18.s. i treenighetst.

Gudstjeneste
kl. 1100

15. okt

19.s. i treenighetst.

Gudstjeneste
kl. 1100

22. okt

20.s. i treenighets.

Gudstjeneste
kl. 1100

29. okt

Bots- og bønnedag

Gudstjeneste
kl. 1100

31. okt

Gudstjeneste
kl. 1100

Konfirmasjonsgudstj. kl. 1100

Konfirmasjonsgudstj. kl. 1100

Festival F-gudstjeneste i Furuset kirke kl. 1100
Gudstjeneste
kl. 1200
Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100
Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100
Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100
Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1900

Gudstjeneste
kl. 1900

Gudstjeneste
kl. 1900

5. nov

Allehelgensdag

Gudstjeneste
kl. 1100

12. nov

23.s. i treenighetst.

Gudstjeneste
kl. 1100

19. nov

24.s. i treenighets.

Gudstjeneste
kl. 1100

26. nov

Siste s. i kirkeåret

Gudstjeneste
kl. 1100
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Jessheim kirke

Gudstjeneste
kl. 1100
Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100

Gudstjeneste
kl. 1100

www.kirkerull.no

Gudstjeneste
kl. 1100
Gudstjeneste
kl. 1100

