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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

Andakt

Det dreier seg om Jesus
De var på vei til Jerusalem. Jesus og disiplene. Jesus visste hva som skulle skje,
men disiplene hadde enda ikke forstått situasjonen. At Jesus skulle lide og dø var jo 
meningsløst, han som skulle hjelpe dem i hverdagen, midt i okkupasjonstiden. At han 
sa at han skulle stå opp igjen, var ingen trøst, for det skjønte de ikke. Disiplene, og folk 
for øvrig, trengte sterke ledere som kunne ta makten tilbake fra romerne, fra okku-
pasjonsmakten. Jesus skapte nok visse forventninger om å være en slik leder. Selve 
lederen. Kongen. Og han ble delvis hyllet som dette på vei inn til Jerusalem.

Jesus gjorde det tydelig at han ikke var kommet for å være leder med politisk makt. 
Han sa «Mitt rike er ikke av denne verden». Han hadde et helt annet oppdrag enn 
jordisk makt. Hans oppdrag var å gi mennesker tilbake noe av roseduften fra Edens 
hage. Gi melding om at Guds kjærlighet sprenger alle grenser, mellom mennesker, 
mellom Gud og mennesker, mellom liv og død. Ikke bare et budskap i ord, men med 
livet som innsats.

Fortellingen om Jesus blir av enkelte tolket bare som historien om en god mann, et 
idealmenneske, et forbilde for andre. Noen bibelfortellere tolker det som de leser 
med bakgrunn i egne erfaringer, det som de kan se, sanse, høre og berøre. For dem 
blir det for vanskelig å tenke og tro at der er noe mer. Jesus var «Det gode mennes-
ket», og det får være nok.

Når bildet av Jesus er knyttet bare til våre erfaringer, er det ikke Jesus som trer frem 
av ramma. Det er bildet av oss selv som dominerer plassen i ramma. Vi har så lett for 
å gjøre Jesus liten ved å presse han inn i våre forestillinger og behov.
Bibelen inneholder beretninger om mennesket i alle livets tildragelser og situasjoner. 
Intet menneskelig er fremmed for Bibelen. Sånn sett er mennesket stort i Bibelen. 
Dets eksistens har en dominant plass.

Men så: På vei opp til Jerusalem. Det dreier seg ikke om disiplenes og folkets forestil-
linger, erfaringer og forventninger. Jesus er på vei mot lidelse og død. På vei mot opp-
standelse. Bortenfor disiplenes fatteevne. Ikke noe «menneskelig stort» kan hindre 
dette. Heller ikke bortforklare dette i ettertid. 
På vei til Jerusalem. Det dreier seg om Jesus. Sverre Kragset

Vil du gifte deg med meg?
Går du i bryllupstanker? Vi ønsker dere hjertelig velkommen til å gifte dere i en 
av våre vakre kirker. Det er mange måter å gjøre ting på, og her vil vi informere 
litt om det.
Det er mange som forbinder kirkebryllup med stor kjole, stort brudefølge, mye plan-
legging – og stor økonomi. Slik må det ikke nødvendigvis være. Vi slår et slag også for 
de små vielsene! Det er nemlig slik at selve bryllupet gjør dere akkurat så stort eller så 
enkelt som dere ønsker selv. Kirken er åpen både for de som ønsker et stort og tra-
disjonelt kirkebryllup, og for de som ønsker en enkel seremoni med bare brudepar og 
forlovere tilstede.
Hvis minst en av dere er medlem av Den norske kirke, er vielsen gratis. Det er heller 
ikke noe krav om verken brudekjole eller brudebukett. Selv om de fleste gifter seg på 
en lørdag, er det slett ikke noe i veien for at dere kan gifte dere på en annen ukedag, 
enten på dagtid eller kveldstid. 
Ta gjerne kontakt med oss på e-post: hovin@ullensaker.kirkene.net eller tlf. 63 94 40 20 
for mer informasjon eller for nærmere avtale. Vi skal gjøre vårt beste for å lage en vakker 
ramme rundt bryllupet deres, enten det er stort eller lite – men fri må du gjøre selv!
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Det ble skrevet kontrakt med Weimbs orgelbyggeri fra 
Tyskland ved St.Hans tider i fjor. Etter en ryddig og kor-
rekt anbudsprosess var det Weimbs som vant kampen om 
å få bygge det nye orgelet til kirken vår. Underveis har 
vi hatt god bistand fra Anders Hovind som orgelkonsu-
lent, og vi er svært tilfreds med løsningen som er valgt.  
Før jul var en liten delegasjon på tur til Tyskland for å 
se på orgelet. Weimbs hadde på det tidspunktet bygget 
selve orgelkassen og vi fikk se orgelet slik det vil fremstå i 
kirkerommet. 

Vi var spente på størrelse og finish, -vi hadde gode tegninger og hadde 
sett det på papir, men å få se det i virkeligheten! Det var en opplevelse! 

Selve orgelfabrikken ligger i en liten landsby som heter Hellenthal, 2,5 
times kjøring fra Frankfurt. Der ble vi ble møtt av Frank Weimbs som er 
4.generasjons orgelbygger, så her var orgeltradisjonene sterke og stolte. 
Selve verkstedet har til sammen 16 ansatte, og kapasiteten deres er ett 
nytt orgel per år og ett orgel til rehabilitering. Ikke så store forhold med 
andre ord, men bøttevis med fagkunnskap og yrkesstolthet! 

Vi fikk en grundig omvisning og beskrivelse av hele orgelbyggeproses-
sen,  og  det var overveldende å se at de lager ALT selv! Helt fra bun-
nen!  Grove uhøvlede planker av ask som bearbeides til de nydeligste 
hvitoljede materialer til selve orgelet. Ingen synlige skruer, bare helt 
perfekt tilpassede deler.  Blokker med tinn som smeltes i egen ovn og 
blandes med bly og andre metaller for å lage den helt riktige legeringen 
til orgelpipene. Metallet smeltes, helles ut over en benk og valses til 
plater med riktig tykkelse som igjen tilskjæres etter egne maler. Hver 
pipe i orgelet har tre overføringer fra selve spillebordet/tangentene før 
det kommer ut luft og lyd av pipen. Her snakker vi millimeter presisjon! 

Alle overføringene i orgelet er laget på verkstedet, de er av tre med 
små lærforinger, og med ca. 1700 piper til sammen så sier det seg selv 
at dette er håndverk på meget høyt nivå. 

I januar ble orgelkassen demontert og pakket pent i container for å 
kunne sendes til Jessheim. Et mål ved byggingen er at ingen deler av 
orgelet skal være større eller tyngre enn at 4 mann klarer å bære det. 
Dette for at man skal klare å flytte det fra containeren og inn i selv 
kirkerommet når det ankommer 27. februar. 

Sammen med orgelet kom 4 orgelbyggere fra verkstedet som mon-
terte det opp igjen i kirkerommet. De har en tidsramme på 4 uker til 
selve byggingen og i denne perioden vil kirkerommet være stengt for 
all annen aktivitet. Orgelbyggerne skal bo lokalt disse ukene.

Etter påske starter det nitidige arbeidet med å intonere orgelet. Da skal 
hver av de 1700 pipene i orgelet stemmes og tilpasses slik at tonen og 
lyden til hver enkelt pipe er perfekt tilpasset hverandre og kirkerom-
met. Dette arbeidet anslås til å ta inntil 5 uker og i denne perioden vil 
det være gudstjenester i kirken på søndager.

Jessheim kirke får et fantastisk flott instrument. Det er av meget høy 
håndverksmessig kvalitet og vil berike hele Ullensaker. Vi gleder oss til å 
se det, høre det og til å dele gode opplevelser i Jessheim kirke.  Det blir 
innvielse av det nye orgelet i mai/juni og mer info om dato kommer! 

NYTT ORGEL

Velkommen til innflytningsfest
For deg som er ny i Ullensaker, og deg som ønsker å bli kjent med nye. 

Ullensaker kommune er i rask vekst. Det er gledelig at mange flytter 
hit, og menighetene ønsker å være med å bidra til å skape møteplasser 
for både nye og gamle innbyggere. Vi vet at det kan være vanskelig å bli 
kjent med nye mennesker, og ikke minst få oversikt over alt som skjer 
i nærområdet. Derfor ønsker vi å arrangere en hyggelig og informativ 
kveld, for nye og gamle Ullsokninger. Det blir variert informasjon om 
menighetenes arbeid, underholdning, enkel servering og tid til å bli kjent 
med nye folk.

til Jessheim kirke!

Du er herved invitert!

Mandag 16. april kl. 18-21 
-Informasjon om menighetenes tilbud
-Informasjon om kulturtilbudet, ved kultursjef Jon Henrik Solhei
-Velkomsthilsen ved ordfører Tom Staahle.  
Musikkinnslag og utlodning
Det blir opplegg for de minste den første timen.  Ellers blir det 
selvsagt tid til å mingle og bli kjent med nye. 

Velkommen til en morsom kveld! Arr: Menighetene i Ullensaker.
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HOVIN OG MOGREINA MENIGHETER
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

1. mars

Det siste året har vi fått en ny gudstjeneste i menigheten vår. 
Vi har kalt den hverdagsmesse, og vi feirer den i Jessheim kirke 
én torsdag kveld i måneden. Søndag er oppstandelsesdagen og 
festdag i kirka. Hverdagsmesse er også noe vi feirer, men uttryk-
ket er mer meditativt og liturgien enklere. Gud er oss nær alle 
dager, og vi inviteres til å leve våre liv nær til Gud alle dager og 
i alle slags stemminger. I hverdagsmessen gis det rom til både 
takk og klage. Messen består av instrumentalmusikk, bibellesning 
og andakt, bønnevandring med mulighet for lystenning, salme-
sang og nattverd. Etter messen inviteres alle inn til storsalen til 

kveldsmat og fellesskap.

Datoene for de siste messene denne våren er 
22. mars, 19. april og 31. mai, og de begynner 

kl. 19.  Vel møtt!

Svein Skarholm går av med pensjon

Torbjørn Olsen 
er den nye lufthavnpresten

Sønkidz i Hovin menighet
Hovin menighets søndagsskole, Sønkidz, er barnas egen guds-
tjenestefeiring. Dette er et tilbud for barn under gudstjenestene 

i Hovin og Jessheim kirker. 
Velkommen til oss på søndager kl.11.00!

Lurer du på når det er Sønkidz? Finn vår semesterplan på våre 
nettsider www.kirkerull.no

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

P r o s t i p r e s t 
Svein Skar-
holm gikk av 
med pensjon 
1. mars. Det 
er mange som 
kjenner Svein Skarholm. Han 
har vært både menighets-
prest, fengselsprest, skoleprest, 
sosialpedagogisk rådgiver i vi-
deregående skole, og de siste 
årene har han vært prostiprest 

i Øvre Romerike 
prosti. Søndag 25. 
februar var det av-
skjedsgudstjeneste 
for ham i Jessheim 
kirke med påføl-

gende kirkekaffe der mange 
benyttet anledningen til å 
takke for alt Svein har gjort 
og betydd gjennom årene 
som prest. Vi ønsker ham alt 
godt i pensjonisttilværelsen! 

Torbjørn Olsen er til-
satt som lufthavnprest 
på Gardermoen. Han 
har vært prest i 21 år, 
sist i Hakadal og Nit-
tedal. Han kommer 
fortsatt til å bli bo-
ende i Hakadal sammen med 

kone, fire gutter 
og en hund.  Er 
du på Gardermo-
en, og har god tid 
før flyet går, vil han 
gjerne at du stikker 
du innom lufthavn-

presten for en prat!

Lufthavnprest

Søndager

Hverdagsmesse
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Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

HOVIN OG MOGREINA MENIGHETER
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Knøttegospel25. mars

Har du litt tid til overs? Vi trenger deg! 
Knøttekoret vårt trenger flere hender på kjøkkenet! Ta kontakt med 
Marte Lavik (tlf 48991348) hvis du vil være med eller bare vil ha mer 
info. Du kan lese mer om Knøttekoret vårt på nettsidene våre: 
www.kirkerull.no

Knøttegospel i Jessheim kirke!«Vær hilset, du som har fått nåde!» 
- musikk til Maria budskapsdag

Det er en lang tradisjon i Kirken at Maria budskapsdag markeres. Det-
te var dagen da den unge Maria ble oppsøkt av engelen Gabriel. Han 
fortalte henne at hun skulle få et barn – og resten av historien er kjent. 
Denne dagen markeres 25. mars, altså ni måneder før jul, eller på en 
nærliggende søndag. 
 Maria, Jesu mor har alltid hatt en sentral plass i den verdens-
vide kirke. Dette gjelder særlig i de katolske kristnes hjerter. Det er et 
uttrykk som sier at «Det hjerte er fullt av, renner munnen over med».  
Dermed er det ikke til å undres over at det er skrevet mye musikk om 
– og til Maria. Musikken er preget av ulike tider, sjangre og tradisjoner.
Like etter påske kan du lytte til noe av denne rike musikken i Jess-
heim kirke. Bønnen «Ave Maria» som betyr «Vær hilset Maria» kan du 
høre på russisk - «Bogoroditse Devo» - fra Rachmaninovs «Vesper». 
Den samme bønnen lyder ganske annerledes i østerrikske Bruckners 
tonedrakt, og latinske tekst. Til tross for variasjonene har musikken 
har det felles at den er vakker, sterk og inderlig, og at den berører 
følelsene.
 Denne kvelden kan du høre Råde vokalensemble fra Råde 
i Østfold, St. Olav domkor fra Oslo og Romerike vokalensemble som 
har sangere fra området vårt. 
 De tre korene har en «mini-turne» som starter i Jessheim 
kirke lørdag 7. april.  Dagen etter er det konsert i Tomb kirke i Østfold 
før de avslutter i St. Olav domkirke i Oslo mandag 9. april.
Råde vokalensemble ledes av Helene Haarr, mens de to andre korene 
dirigeres av Vegar Sandholt. 

Du er hjertelig velkommen til en vakker vårkveld i Jessheim kirke!
Tidspunkt: kl. 1900, billettpris kr. 200,-

Hele familien er velkommen på Knøttegospel. Sangstunden varer 
en halv time og inneholder barnesanger, tullesanger, regler og 

bevegelse. Det blir også bibelfortelling og medlemskort 
med klistremerker.

Medlemskontigenten er 50 kr pr. semester.

Etter sangstunden er det mulighet for å kjøpe en enkel (og billig!) 
middag. Denne må bestilles senest kl.11.00 den aktuelle onsdagen.

Hvis du har spørsmål eller vil bestille middag, kontakt 
menighetspedagog Marte Lavik

Tlf: 48 99 13 48  Epost: marte@ullensaker.kirkene.net

Hjertelig velkommen til liten og stor!
Følg med på våre nettsider: www.kirkerull.no og Facebook: 

www.facebook.com/barnihovinmenighet for mer informasjon.
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
FURUSET OG ULLENSAKER MENIGHETER

Bispevisitas i Furuset og Ullensaker 
24. – 29. april

Det er ikke lenge siden det var bispevisitas i Hovin og Mogreina. Nå 
er det Furuset og Ullensaker sin tur. Biskop Atle Sommerfeldt med 
sitt følge fra Bispekontoret i Fredrikstad vil delta på ulike arrange-
menter den uka, samt å ha møte med kommune og menighetsråd.
Han vil også møte de ansatte til både samtaler og i samlinger.
Men en bispevisitas er først og fremst et besøk til hele menigheten.
Derfor vil det bli lagt opp til møtepunkter hvor alle er hjertelig vel-
komne til å delta. Vi ønsker derfor å invitere mennesker fra hele kom-
munen til å møte sin biskop.

Nedenfor er det nevnt noen samlinger som er åpne for alle:
Tirsdag 24.4 kl. 10.00 – Åpningsgudstjeneste i Furuset kirke
Tirsdag 24.4 kl. 20.00 – Gregoriansk kveldsbønn i Ullensaker kirke
Onsdag 25.4 kl.   8.30 -  Morgenbønn i Furuset kirke
Onsdag 25.4 kl. 19.00 – Ungdomsgudstjeneste i Ullensaker kirke
Torsdag 26.4 kl.  8.30 – Morgenbønn i Ullensaker kirke
Torsdag 26.4 kl.19.00 – Trekkspillkveld i Furuset kirke
Søndag  29.4 kl. 11.00 – Visitasgudstjeneste i Ullensaker kirke
 
Vi håper at alle merker seg visitasguds-
tjenesten i Ullensaker kirke på Kløfta 
søndag 29. april kl. 11.00 med påfølgende 
kirkekaffe og visitasforedrag av biskopen. 
Det blir mange fra det lokale menighetsliv 
som vil delta i gudstjenesten.
Vel møtt.

Steinar Tosterud  og Reidun Furuseth,  
sokneprester i Furuset og Ullensaker.

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

Bispevisitas 17. juni

Vi bygger båt!

Vi i Furuset menighet har våren 2018 et stort prosjekt på gang. Vi 
bygger båt!  Båten skal være rundt 2,5 meter lang og 80 centimeter 
bred. Den bygges i tre og får plass til barn og voksne. 

Søndagsskolen satte i gang med å bygge bunnen. Tweensklubben har 
fortsatt med baugen. Barna skal bruke søndagsskolene og tweenskvel-
dene denne våren til å bygge båten ferdig. I tillegg skal ungdommene, 
konfirmantene, de unge voksne og de eldre i menigheten være med.
Hele menigheten er med og bygger båten. Vi bygger båt for å bygge 
relasjoner på tvers av generasjonene. Vi bygger båt for å bygge kirke. 
Søndag 17. juni må du holde av!  Vi sjøsetter båten under guds-
tjenesten! Etterpå feirer vi båten og oss selv med grilling og moro. 
Vi deler videre de vi har fått ved å samle inn penger til vårt misjons-
prosjekt.

Konserter i Ullensaker kirke i vår
 

Lørdag 6. mai kl. 13, Orgelkonsert med Wollert Krohn-Hansen
Søndag 3. juni kl 18, Kirkejazz med allsang

Billetter og plassbestilling: www.kirkerull.no og Kløfta kirkekontor
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
FURUSET OG ULLENSAKER MENIGHETER FURUSET OG ULLENSAKER MENIGHETER

Hyggetreff i Furuset kirke
Hyggetreff fortsetter i 2018, med innholdsrikt og variert  
program. 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.  
Utlodning og vinnermuligheter. Gratis inngang.

Hyggetreffdatoer fremover: 22. mars, 19. april og 24. mai. 
22. mars møtes vi kl. 11.00 på Nore. 

I april og mai er vi på Folkvang, samme klokkeslett.
Vi ønsker faste og nye gjester hjertelig velkommen!

Lørdagsåpent 17. mars kl 12-15 
på Kløfta menighetssenter.

Dette semesteret erstatter vi «Middag på tvers» med et nytt konsept 
med åpent hus på menighetssenteret en lørdag formiddag. Her serve-
res grøt, saft, kaker og kaffe for store og små. Prisen er kr 40 for voksne 
og kr 20 for barn og max kr 120 pr.familie, Det blir litt program/ akti-
viteter ca kl 13.00 som passer både for store og små. Hyggelig hvis vi 
ser en del familier her, men alle er veldig velkommen! Ingen påmelding, 
bare stikk innom.
Marianne Kraft/ diakoniutvalget

Kløfta menighetssenter

Karneval

Karnevalsgudstjeneste
På Fastelavenssøndag hadde vi karnevalsgudstjeneste i Furuset 
kirke. Der feiret vi dåp, og fikk høre fortellingen om Sakkeus. 
Barnekorene sang om nestekjærlighet, og at vi er gode nok som 
vi er. Mange seksåringer hadde møtt opp og fikk boken «Tre i 
et tre». Det var fullt hus og mange fine og varierte kostymer, og 
midtgangen var til enhver tid godt besøkt av glade barn. Etter 
gudstjenesten var det kirkekaffe, og også her var det fullt hus og 
mye glede. Fastelavensboller, saft og kaffe, lek og prat – en fin 

festsøndag!

Gunn Jorun 
Roset Sunde i 
full gang med 
oppussing.

.

Oppussing i 2. etasje  
på Kløfta menighets-
senter.

Flere dugnader i vinter har re-
sultert i at vi har fått et nytt 
trivelig lokale i 2 etasje på me-
nighetsenteret. Her skal det 
innredes til en trivelig retrostue 
som egner seg for samlinger i 
mindre grupper. 

Hyggetreff
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Bli med på årets fasteaksjon!

Fasteaksjonen går av stabelen tirsdag 20. mars i år både 
i Hovin, Mogreina, Ullensaker og Furuset menigheter. 
Tradisjon tro, er konfirmantene viktige medarbeidere i 
denne innsamlingen, og har det som en del av sitt kon-
firmantopplegg.

Gjennom fasteaksjonen er vi med å støtte arbeidet til 
Kirkens Nødhjelp. De jobber blant flyktninger fra Kongo, 
Syria, Myanmar, Sør-Sudan og flere andre land. I tillegg 
driver organisasjonen langsiktig utviklingsarbeid i en rek-
ke land rundt om i verden. Dette er et viktig arbeid og 
en del av våre menigheters internasjonale diakoni. 

Hvert år får vi muligheten til å gjøre noe for andre som 
bor langt unna oss, og som mangler noe av det mest 
grunnleggende, slik som vann og et sted å gå på do. Vi 
mener dette også angår oss her lokalt, og derfor deltar 
vi i årets Fasteaksjon. 
Det blir mulig å støtte opp om aksjonen ved å gi i bøs-
ser, men også ved å sende et valgfritt beløp via Vipps til 
2426, eller ved å sende SMS med kodeordet GAVE til 
2426 (200 kr).

I tillegg trenger vi flere bøssebærere, så dersom du har 
anledning til å sette av ettermiddagen 20. mars til å gå 
med bøsse, ta kontakt med din lokale menighet:
Hovin menighet på Jessheim: diakon Anna Spilling, 
anna@ullensaker.kirkene.net, 489 91 347

Oppmøte for bøssebærere som ikke er konfirmanter: 
kl. 17.30 i Jessheim kirke.  Konfirmantene møter kl. 17. 
Mogreina menighet: leder for menighetsrådet Tore 
Nordmyren, t-nordm@online.no
Oppmøte for alle bøssebærere i Mogreina menighets-
hus (ved kirken) kl. 16.45
Furuset menighet: prest Steinar Tosterud, 
tosterud@ullensaker.kirkene.net
Oppmøte for alle bøssebærere: 
Kl. 17.00 i Furuset menighetsstue (bak kirken)
Ullensaker menighet: kapellan Knut Ertzeid, 
knut@ullensaker.kirkene.net, 481 09 690
Oppmøte for alle bøssebærere: 
Kl. 17.00 Kløfta menighetssenter

Hekta i Håkons hall
Over 150 av årets konfirmanter fra Ullensaker-menighetene var på konfirmantleir i 
Håkons hall i Lillehammer tidlig i februar. Det ble en helg fylt av fart og spenning, god 
forkynnelse og undervisning, mye sang, morsomme sceneinnslag, lite søvn og bra felles-
skap! Over tusen konfirmanter og ungdomsledere og en god gjeng frivillige og kirkelig 
ansatte voksenledere var på plass fredag kveld.

En dag på leir består av fire måltider, gruppemøter, show, undervisning og forkynnelse 
fra scenen og aktiviteter. Konfirmantene kunne i år velge mellom 13 aktiviteter, de fleste 
utendørs i de ulike OL-anleggene. Man kunne blant annet kjøre slalåm i Hafjell, ake i Kan-
thaugen og Lystgårdsbakkene, delta på ulike snøaktivteter på Birkebeinern skistadion eller 
ta en tur i bob-banen. Vi kirkelig ansatte som var med på leir ble med ut i sola og fikk i 
oppgave å holde grillene varme og grille pølser til kalde og sultne konfirmanter.
Søndag morgen feiret vi gudstjeneste sammen. Den ble ledet av biskop Atle Sommerfeldt 
med medvirkning av band, lovsangsteam og de kjente formidlerne Anne Flugstad, Tore 
Thomassen og Sunniva Gylver, som stod for formidlingen gjennom hele helgen.
Det var en helg med mye program og mye tid utendørs, og med rundt 1000 ungdommer 
sovende inne i Håkons hall på tribuner og i ganger er det kanskje unødvendig å nevne 
at det tar tid før det blir helt rolig, så vi var nok mange som sovnet tidlig da vi kom hjem 
søndag kveld. Mange av konfirmantene har gitt tilbakemelding om at de har hatt det bra 
på leir, og sangene og salmene fra leir er blitt hørt og sunget også etter leiren.
Leiren ble arrangert av organisasjonen HEKTA, som springer ut av et samarbeid mellom 
menigheter fra Den norske kirke, som har som hovedoppgave å lage leirer for konfirman-
ter og andre ungdommer. Deres visjon er at de vil se ungdom HEKTA på Jesus og lede 

og tjene som Ham. De har 
flere leirer i løpet av året, 
blant annet i Kragerø, hvor vi 
også skal dra med en gjeng 
konfirmanter til sommeren!

Slik ser det ut når over 1000 
ungdommer er samlet på leir.  
Foto: Stian Karlstad Berntsen.

Bli med på Tårnagenthelg!
Har du lyst å gå på symboljakt i kirken? Lurer du på hva slags mysterier du finner i bibe-
len? Har du lyst til å teste orgelet eller klatre opp i kirketårnet? 

Vi inviterer alle 3.klassinger til å være tårnagenter i våre kirker denne våren: Hovin kirke, 
Mogreina kirke, Furuset kirke og i Ullensaker kirke. Her kan du utforske kirken, bibelen, 
tårnet og klokkene. Som agent vil du i løpet av to dager få mange oppdrag og mysterier 
som du må løse. Du vil også få en egen agentkode. På søndagen vil alle som kommer til 
kirken på gudstjeneste få vite hva agentene har funnet ut. 

Her er en oversikt over Tårnagenthelg i de ulike menighetene:
Hovin menighet: 21. og 22. april i Hovin kirke.
Mogreina menighet: 14. og 15. april i Mogreina kirke.
Furuset menighet: 21. og 22. april i Furuset kirke.
Ullensaker menighet: 10. og 11.mars i Ullensaker kirke.

Englevakter
Til dere som har en 3.klassing i huset. Vil dere være Englevakter? En Englevakt er en 
som er med noen timer i løpet av helgen, følger barna opp i kirketårnet, hjelper til med 
maten, går sammen med de på symboljakt m.m.
Vi sender ut invitasjoner når vi nærmer oss. Der får dere informasjon om tiltaket og 
påmelding.

FASTEAKSJONEN 2018

18.-20. MARS

SMS (200 kr) eller Vipps til 2426

Tårnagenter

Konfirmantleir
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13-20

Vi presenterer - MENIGHETSRÅDENE!

I Ullensaker har vi fire menigheter : Furuset, Hovin (dvs. Jessheim og områdene rundt), Mogreina 
og Ullensaker (Kløfta). I hver menighet finnes det et menighetsråd, og to representanter fra hvert 
menighetsråd er valgt inn i kirkelig fellesråd. Rådene er lovbestemte kirkelige organer. De som sitter 
i menighetsrådet, velges for fire år av gangen av kirkens medlemmer.

En av menighetsrådets viktigste oppgaver er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement 
og en stadig fornyelse og vekst i menighetens virksomhet. Menighetsrådet har ansvar for å fastsette 
mål og innsatsområder og for å prioritere ressurser.  Tilbakemeldinger fra medlemmer i menighets-
rådene tyder på at vervet er en både overkommelig, givende og meningsfull oppgave, og noen sitter 
i menighetsrådet i flere perioder. 

Hvis du har saker som du ønsker at menighetsrådet skal ta opp, kan du henvende deg til ditt lokale 
menighetskontor (se kontaktinfo foran i bladet). Menighetsrådets møter er åpne, og du må gjerne 
komme!

Her er møteplan for menighetsrådene framover mot sommeren:
Furuset menighetsråd: Møte i Furuset menighetsstue 15. mars og 7. juni + i forbindelse med bispe-
visitasen i april. Møtene starter kl. 1900. 
Hovin menighetsråd: 
Møte i Jessheim kirke 27. februar, 3. april, 8. mai og 12. juni. Møtene starter kl. 1930.
Mogreina menighetsråd:
Møte i Mogreina menighetshus 13. mars, 10. april og 8. mai. Møtene starter kl. 1830.
Ullensaker menighetsråd:
Møte på Kløfta menighetssenter 22. mars, 25. april, 24. mai og 19. juni. Møtene starter kl. 1830.
Protokoller fra menighetsmøtene er offentlige, og du får dem ved henvendelse til menighetskonto-
ret. Protokollene for Hovin menighetsråd ligger på hjemmesidene – www.kirkerull.no.

Årsmøte
Det innkalles til årsmøte i menighetene som følger :
Furuset menighet: Årsmøte i menighetsstua ved Furuset kirke etter gudstjenesten 11. mars. Saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet, må være menighetsrådet i hende innen 5. mars.
Hovin menighet: Årsmøte i Jessheim kirke torsdag 19. april kl. 2000 (rett etter hverdagsmessen kl. 
1900). Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være menighetsrådet i hende innen 1. april.
Mogreina menighet: Årsmøte i Mogreina menighetshus søndag 15. april etter gudstjenesten. Saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet, må være menighetsrådet i hende innen 1. april. 
Ullensaker menighet: Årsmøte i Ullensaker kirke etter gudstjenesten 8. april. Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet, må være menighetsrådet i hende innen 20. mars.

Det er mye snakk om at mennesker i dag, og kanskje spesielt ungdom-
mer, opplever et jag etter å passe inn, og være perfekt på alle områder. 
Dette er idealer mennesker aldri klarer å leve opp til. Men likevel lar vi 
oss lure til å tro på at «jeg må være på en spesiell måte for å bli likt».  1. 
Januar fikk kirkene i Ullensaker midler fra kommunen for å styrke vårt 
arbeid med ”13-20”. ”13-20 ” et gratis samtaletilbud hvor ungdommer 
kan komme med hele seg. Det er et sted hvor de skal 
bli møtt på en god måte uavhengig av bosted, trostilhø-
righet, legning, kultur og bakgrunn.  Vi ønsker å være et 
sted hvor man kan føle seg trygg på at man kan snakke 
om akkurat det man ønsker, og bli tatt på alvor. Vi tror 
at ungdommer er i stand til å ta egne fornuftige valg, 
og at man noen ganger ønsker å reflektere over livet 
sammen med en trygg voksen som har tid til å lytte. Vår visjon er å 
være et tilbud hvor ungdommer føler seg anerkjent for den de er. Vi vil 
bruke tid på det de forteller, slik at de står bedre rustet til å møte livets 
utfordringer. Det er viktig for oss å være fleksible på tid og sted. Det 
betyr at vi ikke må sitte på et samtalerom og snakke. Vi kan for eksem-
pel gå en tur, gå på kafe, møte ungdommen på skolen eller snakke på 
telefon. Vårt ønske er at ungdommen føler seg trygg. Vi vet at det for 

talegrupper for de som har mistet sin ektefel-
le/samboer/livsledsager i dødsfall. 

Det blir oppstart av ny gruppe i mars 2018.
Gruppen møtes følgende mandager: 19/3, 9/4, 
30/4, 23/5 (onsdag) og 11/6. I tillegg blir det 
tre samlinger på høsten.
Kl.slett: 18 – 20 
Sted: Furuset menighetsstue eller Jessheim 
kirke (ikke fastsatt enda).
Pris: 250,- per pers

En samtalegruppe består av 4-8 personer og 
vil ha et omfang på rundt 8 samlinger. Her 
møter du andre som er i en tilsvarende si-
tuasjon som deg. Gjennom gruppene ønsker 
vi at du skal få kunnskap om sorg, hjelp til å 
sortere utfordringene, mulighet til refleksjon 
og hjelp til å finne egen styrke og glimt av håp. 
Det blir enkel servering. Gruppen ledes av to 
diakoner. 

Ta kontakt med en av diakonene for mer in-
formasjon eller påmelding!
Marianne Kraft, Ullensaker menighet, 
marianne.kraft@ullensaker.kirkene.net, 
63 92 65 26
Rita Kristoffersen, Furuset, 
rita.kristoffersen@ullensaker.kirkene.net, 
470 17 544
Anna Spilling, Hovin og Mogreina, 
anna@ullensaker.kirkene.net, 48 99 13 47

Oppstart av sorggruppe
Menighetene i Ullensaker har tilbud om sam-

noen kreves mye for å tørre å ta kontakt med voksne man ikke kjenner. 
Derfor er det mulig å ha med seg noen til første samtale, enten en 
venn, forelder, eller andre man har tillit til.  Det skal også være enkelt å 
ta kontakt med oss. Enten ringe, sende SMS, mail, skrive på mailboksen 
på facebook-siden vår,1320 Ungdom i Ullensaker, eller ta en tur innom 
kontoret. Vi holder til i Jessheim kirke. Tilbudet 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 ungdom-
mens tempo, og sammen reflektere over ungdommens 
ulike valg og muligheter. 13-20 er et «passe annerle-
des» tilbud til resten av hjelpeapparatet. Det er ikke 

en konkurrent til det øvrige hjelpeapparatet, men et nødvendig tilbud. 
Derfor jobber vi for å få til gode samarbeid med andre som har ung-
dom som fokusområde. Vi som jobber i 13-20 har bred erfaring med 
å jobbe med ungdom i ulike livssituasjoner, og har utdanning i sosialt 
arbeid og diakoni. Vi har også kompetanse på å snakke om tro, men 
dette er ikke noe forventet tema uten at ungdommen selv tar opp 
temaet. Vi har et avklart forhold til taushetsplikt, og hva det innebærer. 

Velkommen til oss!  Hilsenoss i 13-20, Ragne Ø. 
Sander og Anna Spilling For kontaktinfo og mer 
informasjon: www.13-20.no 

SAMTALETILBUD FOR UNGDOM HVOR DET ER ENKELT Å TA KONTAKT

Et samtaletilbud for ungdom



• 10 •

AKTIVITETSOVERSIKT

Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskontor 
(se kontaktinfo side 2) 

hvis du lurer på noe om 
aktivitetene, 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 menig-
hetskontor (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. 
Knøttekor 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. 
Jessheim kirkes barnekor 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 
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 på Folkvang 
en fredag i måneden.    
Ledertrening i Jessheim kirke.
Mandagskafé i Jessheim kirke mandager 
kl. 17.00–20.00.

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.

  Dopte    Dode   Vigde  
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HOVIN

5. november
Tuva Mothes Hedenstad – 

døpt i Rygge kirke
19. november

Erik Smerud Nicolaisen
Nora Grønland Danielsen

26. november
Isabel Madelen Knutsen – 

døpt i Grorud kirke 
Vilde Skolt Tveitan – 

døpt i Notodden kirke 
17. desember

Selma Dahl Berge – 
døpt i Vålerenga kirke 

26. desember
Eva Berg-Rolness – 

døpt i Tromsø domkirke
7. januar

Marte Belle Jørstad
Matilde Belle Jørstad

21. januar
Olivia Ramsli-Løvlien – 

døpt i Holter kirke 
27. januar

Tiril Wingstad Nicolaisen
28. januar 

Leah Aasen-Vaksvang Aulom
Nicoline Tunhøvd-Jansen – 

døpt i Grefsen kirke 
11. februar

Joseph Erik Paulsen
18. februar

Sander Straaberg Lerberg – 
døpt i Holter kirke 

Sigrid Solås Wogstad
Tilde Mythe Opstad
Tiril Nymark Foss

25. februar
Alma Christiansen – 
døpt i Bjørke kirke 

Marlene Hovelsrud – d
øpt i Dovre kirke 

Xander Matias Martinsen 
Fallo

FURUSET

19. november
Gustav Eilevstøl Gjøystdal

Håkon Rasmussen
Melina Hafstad Storsveen

3. desember
Ludvig Olsen-Ruud

Leo Maximillian Nygaard
14. januar

Xander Kopperud
Bendik Le Danielsen

28. januar
Anine Hansen Moe

Helena Victoria Enge-Wiig
Isa Sandberg Ingebretsen

Emma-Sofie 
Renstrøm-Olsen

Vilja Flesvig
11. februar

Jenny Eek-Thoresen

HOVIN

27. oktober
Sverre Guttorm Resell

28. oktober
Arne Reidar Melgård

30. oktober
Turid Schjøll Larsen

20. november
Terje Magne Ludvigsen

21. november
Agnes Fjeld

22. november
Toril Reinton
24. november

Astrid Lovise Andersen
4. desember

Kjell Brede Keiserud
12. desember
Kjell Lindquist
13. desember

Edith Alise Thorbjørnsen
14. desember
Olav Hagen

17. desember
Berit Furuseth
18. desember

Arne Kristoffer Hansen
24. desember

Karin Dahl Holm
25. desember
Einar Røssaak
27. desember
Per Haugerud
31. desember

Michelle Karen Matheson
6. januar

Ruth Karlsen
Anne-Karin Martinsen

21. januar
Einar Solberg

23. januar
Lillemor Furulund

30. januar
Raymond Bargum

2. februar
Fredrik Karl Myhre

3. februar
John Erling Thoresen

13. februar
Ole Kristian Valby

14. februar
Stig-Reinert Kilde 

Krosnæs
17. februar

Karin Johannessen

MOGREINA

29. oktober
Gerd Synnøve Hansen

25. desember
Reidun Marie Vilberg

HOVIN

19. januar
Hanne Smidt og Tom Erik Huus

27. januar
Line Wingstad og Raimond Utstrand 

Nicolaisen

FURUSET

8. desember
Turid Hansen og Andreas Moe

15. desember
Anne-Lise Bakken og Erik Holtet

ULLENSAKER

10. februar
Hege Holum Karlsen og Kenneth 

Dennis Andersen

MOGREINA

19. november
Mathilde Teiemo Grønnvoll
Theodor Solbakk Brenni

2. desember
Filippa Meidell Torp – døpt i 

Sessvollmoen kapell
Vilje Nita Torp Simonsen – 
døpt i Sessvollmoen kapell

3. desember
Ingeborg Brun

ULLENSAKER

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 Mølle-
skog

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
12. november

Emilio Grøtan Jensen
19. november

Angelina Isabel Hagen døpt i 
Vålerenga kirke

Lilly Lewis Exposito
26.november

Nicoline Louise Hermansen
Alexander Halvorsrud 

Emilsen
10. desember
Emma Johnsen
31. desember

Sunniva Helene Aakre døpt i 
Vår frues kirke i Trondheim

7. januar
Julian  Keiserud

FURUSET

22. oktober
Bergljot Larsgaard

3. november
Jonny Oddvar Jakobsen

10. november
Rolf Andersen
20. november
Kjell Hofseth
29. november

Sverre Gjelstad
4. januar

Kjell Edvard Finstad
15. januar

Karin Lund
16. januar

Olav Kristian Toverud
17. januar

Marit Irene Lund
17. januar

Kari Olaug Muri
30. januar

Anne Thoresen
Cecilie Johnsen

ULLENSAKER

25. oktober
Tor Grydeland

27. oktober
Gunvald Johansen

28. oktober
Sigrid Olava Kilde

30. oktober
Anne Margrethe Jødahl

14. november
Else Marie Mundal

28. november
Marit Leknesund

9. desember
Elsa Myhrvold
31. desember

Martine Ekren Uhlin
2. januar

Jan Ove Finbraaten
3. januar

Else Anny Reierstad
12. januar

Synnøve Haugbjørg Hansen
14. januar

Johan Anton Fyhri
18. januar

Annie Jørgine Eline Steffensen
28. januar

Jan Erik Hansen
3. februar

Trygve Bergerengen

AKTIVITETSOVERSIKT   Dopte    Dode   Vigde  
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SØNDAG ER KIRKEDAG

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

Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

DATO KIRKEÅRSDAG

18. mars Maria budskapsdag Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

22. mars Hverdagsmesse 
kl. 1900

25. mars Palmesøndag Økumenisk gudstj. 
kl. 1700

29. mars Skjærtorsdag Gudstjeneste 
kl. 1100   Kløfta bo- 
og akt.-senter

Gudstjeneste 
kl. 1900

Gudstjeneste 
kl. 1100 og 1200     
Gjestad bo- og akt. 
senter

Gudstjeneste 
kl. 1900

Gudstjeneste 
kl. 1100

30.mars Langfredag Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

1. april Påskedag Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

2. april 2. påskedag Gudstjeneste 
kl. 1100 Gystadmyr 
bo- og akt.senter

8. april 2.s. i påsketiden Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste kl. 
1100

15. april 3.s. i påsketiden Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

19. april Hverdagsmesse 
kl. 1900

22. april 4.s. i påsketiden Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

29. april 5.s. i påsketiden Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

6. mai 6.s. i påsketiden Gudstjeneste 
kl. 1800

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

13. mai Søndag før pinse Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste 
kl. 1100

17. mai 17.mai Gudstjeneste 
kl. 1030

Gudstjeneste 
kl. 0915

www.kirkerull.no

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


