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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

Jorden tar himmelen i favn
Av biskop Atle Sommerfeldt

«Glade jul, hellige jul, engler daler ned i skjul» begynner en kjent og kjær julesang. 
Det er vel flere enn meg som synes det var litt rart at Jesus ble født i vedskjulet 
når det ble lest at han ble født i en stall. Min undring har jeg tydeligvis ikke vært 
alene om – i den nye salmeboken er det forklarende note som sier at «skjul» betyr 
«i det skjulte». Erik Hillestads nye oversettelse flytter fokus fra skjulte engler til 
den første natten de nybakte foreldrene har med sitt førstefødte barn: «Stille natt. 
Hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker de hellige to. Varsomt vogger 
de barnet til ro.» Slik kan det ha vært denne første natten slik så mange foreldre 
har erfart, når angsten under graviditeten og angsten for fødselen er forløst i et 
skrikende nytt menneske som etter sitt første måltid sovner tilfreds ved mors bryst. 
Den hellige natten er en natt gjenkjennelig for alle som har opplevd den nyfødtes 
første natt. Den hellige natten er en alminnelig natt.

Den hellige natt er en alminnelig 
natt og en helt ekstraordinær 
natt. Enhver fødsel er et under, 
men denne natten er underet 
også et mysterium som er større 
enn vi kan fange med vår tanke 
og vår kunnskap. I denne natten, 
den gang i Betlehem, ble Gud 
menneske og flyttet til vår verden. 
Barnet ble født for at vi mennes-
ker skulle vite hvordan Gud er når 
Gud holder på i vår virkelighet og 
i vår verden. Større kan en natt 
ikke være. Himmelen er kommet 
til jord.

Men for de to er livet som for-
eldre slik det er for alle foreldre. 
Barnet må ha mat fra mors bryst 
og det må vaskes og stelles. Når 
Maria legger barnet til brystet, tar 
hun himmelen i sin favn: «Jorden 
tar himlen i favn» som Hillestad uttrykker dette største av alle mysterier.

I et ikon jeg fant i Jerusalems Gamleby, malt av nonner som holder fredens og 
forsoningens fane levende midt i konflikten, fremstilles flere av begivenhetene 
julenatt. Et av dem er Maria som vasker den nyfødte Jesus i et vaskevannsfat. Slik 
må det jo ha vært. Men alt er ikke bare det vi ser. I ikonet har vaskevannsfatet en 
gjenkjennelig form som finnes i alle norske lokalsamfunn. Det er formet som en 
døpefont. Julenattens alminnelige handling når mor vasker barnet ble et tegn på at 
Gud vasket meg da jeg ble døpt slik at jeg ble klargjort for livet i Guds lys. 
Slik Maria gjorde himmelen klar til å leve på jorden da hun vasket barnet, gjorde 
Gud meg klar for himmelen da jeg ble vasket i dåpens vann. Gud tok meg i sin favn 
og ga meg og alle som deltar i dåpsgudstjenestene glimt av himmel. 
Fredfull julefeiring!
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Kirkevalg

Hvem vil styre kirken vår?
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du vil 
stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape 
framtidas kirke!

Rekk opp hånda sjøl eller finn fram til folk du tror kan være vik-
tige i lokalkirken din. Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivillige 
til å lede kirkens arbeid. Bli med på noe stort: Si ja dersom du 
blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi 
vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi 
av sin tid til det som bygger fellesskap. 

Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape 
sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned 

fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å mot-
arbeide isolasjon og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur 
mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det 
som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt 
menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjemen-
tet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og 
handlinger utgjøre en stor forskjell.

Les mer på kirkerull.no

I regi av samtaletilbudet 13-20 i Ullensaker, ønsker vi velkommen til foreldrekurs!

Som forelder kan det kjennes vanskelig å skulle snakke med 
barnet sitt om temaer som vold, forelskelse, seksualitet og 
grenser. Likevel er dette en viktig samtale: Mange unge opplever 
trakassering, vold og seksuelle overgrep i løpet av ungdomstiden. 
På kurset presenterer vi forskning og erfaringer om ungdom, 
vold og seksualitet, og diskuterer praktiske strategier for å snak-
ke med ungdom om seksualitet,former for vold, deriblant digital, 
og grensesetting.
For å holde kurset, har vi fått med oss foredragsholder er Live 
Mehlum som er sosiolog med spesialkompetanse på maskulini-
tet, likestilling og seksualitet. Mehlum har flere års erfaring med 
prosjektet «Stopp kjærestevolden», et undervisningsopplegg for 
ungdom og vil dele erfaringer derfra i kurset.
 
Kurset starter med et foredrag om omfang av  og former for 
kjærestevold blant ungdom. Så samles vi i gruppearbeid og 
diskusjon om hvordan du som forelder best kan snakke med 
ditt barn.
 
Velkommen

Foreldrekurs om ungdom, seksualitet og grenser

Kurset vil finne sted i Jessheim kirke 15. november kl 18, med 
varighet i ca 2 timer.  Det kreves ingen påmelding på forhånd.

Vi yter alle tjenester vedrørende dødsfall.
Kommer hjem for samtale 

om det er ønskelig.

www.nilsengravferd.no - Tlf. 63900770 / 63828880
«Stor nok, til å være selvstendig, liten og nær»
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MOGREINA MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

16. desember 18. november

Høsttakkefest 28. november

Hurra for 4-åringene!

Søndag 23. september var det høsttakkefest for store og små. 
4-åringene var spesielt inviterte, og kirka ble fylt opp av 16  
4-åringer og familiene deres. Siden de også var høsttakkefest, så 
tok representanter fra sanitetsforeningen i Mogreina som vanlig 
ansvaret for pyntingen av kirka.  Rundt alteret bugnet det av frukt 

og grønnsaker og nydelige blomster av mange slag.  
Mogreina barnegospel deltok  med fin sang, til ettertanke.

Menighetsrådet hadde dekket til kirkekaffe på menighetshuset 
etter gudstjenesten, og mange benyttet anledningen til sette seg 

ned med kaker og saft og kaffe.  

JULEVERKSTED
Det blir juleverksted på 
Mogreina menighetshus                                                             

 onsdag 28. nov kl 17 - 19                                                        
Vi lager julepynt, spiser julegrøt og avslutter med 

en liten førjulssamling i kirken.

Påmelding til Marianne Braathen mob 91530688 eller
Trine Østgaard mob 91125120 innen 25.nov. 

 Velkommen !

Konfirmantpresentasjon

Søndag 18. november kl. 11.00 er det gudstjeneste med 
presentasjon av menighetenes konfirmanter 

for året 2018/19.  Vi feirer også dåp av en liten gutt denne 
dagen.  Etter gudstjenesten serveres det enkel kirkekaffe.

Lysmesse i Mogreina kirke

Søndag 16. desember, 3. 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 juniorene fra skolekorpset og Mogreina barnegospel med og 

markerer advent og forberedelsene til jul.
Etter gudstjenesten blir det servering 
av pepperkaker og gløgg bak i kirka. 
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
FURUSET MENIGHET

13. desember

Hyggetreff i desember
 
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.                                                    

Hyggetreff torsdag den 13. desember            
 kl. 18.00 på Folkvang.                                                     

Kjell Hagen og Seniormusikken fra Auli kommer.
Det blir kåseri, sang og andakt.

Servering av julegrøt, kaffe og kaker.
Velkommen til årets siste Hyggetreff!   
Kom alene eller sammen med noen!

Ordinasjon i Furuset kirke
Juletrefest!

Kisaspeiderne og menigheten har juletrefest 
på Folkvang

onsdag 2. januar kl 18 – 20. 
Juletregang og utlodning (5 kr pr lodd), og 

alle tar med noe til felles kakebord.
Inngang voksne 10 kr/barn 10 kr. 

Alle er hjertelig velkommen!

Søndag 7. oktober ble Karl Ove Jeppestøl ordinert til preste-
tjeneste i Furuset kirke. Medvirkende denne dagen var biskop 
Atle Sommerfeldt, prost Bjarne Olaf Weider og Sokneprest i 
Ullensaker Reidun Furuseth. Det var en flott gudstjeneste med 
fullsatt kirke. Ordinanden holdt en god preken over en vanske-
lig tekst og kantor i Ullensaker, Wollert Krohn-Hansen, lot friske 
toner komme fra orgelet. Med seg på trompet hadde han El-
lingsen, et medlem av Magnolia Jazzband.  Det var 170 tilstede på 
gudstjenesten og omtrent 100 tilstede på kirkekaffen, hvor mange 
hilste til ordinanden. Ordfører Tom Staahle holdt en god tale og 
sa med et glimt i øyet til ordinanden, at de skulle ta en opptelling 
om hvem som hadde flest vigsler i løpet av året. Menigheten i 

Furuset ønsker den nye soknepresten velkommen! 

Foto: Håkon Kristoffersen.

Velkommen til Kløfta Tannhelsesenter. Din Tannlegevakt på Kløfta.

Alle typer behandlinger | Akutt tannlegetime | Kvelds– og helgeåpent
Kostnadsfri konsultasjon ved tannlegeskrekk eller stort behandlingsbehov

Alle nye pasienter får 30% rabatt på første undersøkelse

Ring oss på telefon 63 97 70 00 for bestilling av time
www.kloftatannhelsesenter.no

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no
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HOVIN MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

29. november

Juleavslutning på Åpent hus

Merk ny dato for juleavlutning for 

Hyggetreff og Åpent hus: 29. november!

Vi starter med middagsbønn kl. 12 i Jessheim kirke. Deretter blir 
det julelunsj og underholdning 

i storsalen. 

Påmelding til anna@ullensaker.kirkene.net. 

ÅPEN KIRKE

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 ut-
smykning av Eimund og Vebjørn Sand, eller for å sitte stille en liten stund 
og kanskje tenne et lys. 

Morgenbønn
Hver tirsdag kl. 0900 er det morgenbønn i Jessheim kirke. Vi ønsker deg velkom-
men 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.

Middagsbønn
Hver torsdag kl. 1200 ønsker vi velkommen til middagsbønn. Dette er en enkel 
gudstjeneste midt i uka. Etter gudstjenesten er det Åpent hus med servering, 
utlodning og hyggelig samvær.

Nytt om navn

Nytt om navn i Hovin
Fra 1. desember 
vil sokneprest 
Per-Kristian Band-
lien i en perio-
de fungere som 
prost. Fra samme 
dato kommer Tor 
Berger Jørgen-
sen inn i en 80 
% stilling som prest i Hovin, i et 
vikariat fram til midten av mars. 
Det er mange som kjenner til 
Tor B. Jørgensen fra før. Han har 

vært domprost i Bodø 
domkirke og deret-
ter biskop i Sør-Hå-
logaland fram til han 
gikk av med pensjon 
i 2016. Han er også 
flittig benyttet som 
foredragsholder og 
er kjent for sitt gode 

humør og sin store arbeidska-
pasitet. Vi ønsker ham hjertelig 
velkommen til Hovin!

Barnas Juleverksted

Onsdag 21. november kl.17.00 i Jessheim kirke
Vi lager fine ting, synger julesanger, hører juleevangeliet 

og spiser grøt.
Ta med deg barn/barnebarn og start adventstiden 
sammen med oss! (barn må ha følge av en voksen)

Pris:  60 kr pr. person
Familiepris: 180 kr

Påmelding med antall barn og voksne s
enest mandag 19.nov - tlf: 48 99 13 48.

Velkommen!

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

VOCE

Hovin menighets nye misjonsprosjekt

Kirkekoret VOCE 

Hovin menighet har i mange år støttet 
et prosjekt i Bolivia. Dette har vært en 
ubetinget suksess – i den grad at menig-
hetens støtte ikke lenger er nødvendig. 
Prosjektet lever videre i beste velgående 
og finansieres lokalt gjennom mikrofi-
nansiering og leieinntekter.

Vi ser på det som en viktig oppgave for 
menigheten å støtte et annet prosjekt, 
og gjennom det få muligheten til å dele 
av vår overflod med de som trenger det 
aller meste. Etter noe overveielse har 
valget falt på Misjonsalliansens arbeid i Liberia.

I 14 år herjet en blodig borgerkrig i Liberia, og det har satt dype 
spor. Halvparten av befolkningen er under 25 år. Dagens foreld-
regenerasjon har gått glipp av skole og utdanning, og få kan lese 
og skrive. Utdanningssystemet er svært lite utviklet, spesielt den 
offentlige skolen.  Misjonsalliansen har i mange år jobbet med 
skole og utdanning i Liberia. Dette er noe de fortsatt skal jobbe 

med, men det er også behov for å utruste 
en ny generasjon til å ta vare på hverandre 
og utvikle landet videre.

To tredjedeler av befolkningen mangler til-
gang på rent vann. Mangelen på rent vann 
og toalett fører til at vannbårne sykdom-
mer sprer seg. I et land med i underkant 
av 300 leger er det viktig å holde seg frisk. 
Samtidig vet vi at halvparten av verdens 
sykdommer spres gjennom forurenset 
vann. Det betyr at om vi kan skaffe folk i 
Liberia rent vann, så kan vi fjerne inntil halv-

parten av alle sykdommene som plager folk og tar livet av mange 
barn. For er man frisk, orker man å jobbe. Da kan foreldre tjene 
nok til å sende barna på skole. For skal Liberia komme seg på fote 
igjen, må langt flere fullføre grunnskolen.

Vi gleder oss til å komme i gang med å støtte dette viktige arbei-
det! Det blir kick-off for det nye misjonsprosjektet i forbindelse 
med gudstjenesten i Jessheim kirke søndag 20. januar. Da vil du få 
vite mer om prosjektet og hvordan vi kan hjelpe.

ønsker gamle og nye medlemmer 
velkommen til et nytt semester.  

Vi øver i Jessheim kirke tirsdager fra kl. 19.00 – 21.15. 

Første øvelse etter nyttår er tirsdag 8.01.2019

Repertoaret er allsidig med alt fra viser til klassisk, men med vekt på 
gammel og ny kirkemusikk.

Voce frisker opp igjen Missa brevis i dmoll av Mozart. Den ble frem-
ført ved vigsling av Jessheim kirke i mars 2017. Søndag 17. mars 
blir Mozart messemusikk i gudstjenesten. Vi skal også være med på 
konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal i februar. Det er 

sammen med koret Good Vibrations. 
Stor variasjon i repertoaret altså. Det liker vi! 

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.

Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no
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Lunsjkonserter våren 2019

2 januar i 2019 starter vi opp med et nytt tilbud i Ullensaker kirke.
 Vi inviterer både yrkesaktive og pensjonister til et pusterom i hverdagen med musikk og tid 
til ettertanke 1. onsdagen i måneden kl 11.30- 12.00.  Det blir åpen kafé i menighetssalen 
frem til kl 13.30  der en enkel lunsj serveres. Billetter selges ved inngangen og på Vipps 

99353 til kr 100,-( honnør kr 50,-) som inkluderer både lunsj og konsert.
Datoene denne våren blir 2 januar, 6 februar, 6 mars, 3 april og 5 juni.

Arrangør: Diakoniutvalget i Ullensaker menighet.

«Tid for tro»
Fellesskapskvelder  i 2 etasje på Kløfta menighetssenter med forkynnelse, samtale om den 

kristne tro, sang og enkel servering.
Datoene våren 2019 er 24 januar, 28 februar, 28 mars, 25 april. Vi møtes kl 19-21.

Alle er hjertelig velkommen.

Kafe Timeout, 
nå også med strikkekafé!

Kafé Timeout  som er 1 torsdag i hver måned på Kløfta menighetssenter har nå blitt et godt 
etablert møtested for folk som vil bli kjent, ha tid til prat, spille brettspill eller ha en quiz en 
gang iblant. Nå utvider vi tilbudet med en strikkekafé i 2 etasje slik at de som vil utveksle 
erfaringer og inspirere hverandre til håndarbeid og kreativitet kan møtes! Kaffe og te og 

mat serveres i Kafé Timeout mellom 19 og 21.

Besøkstjeneste

Den norske kirkes menigheter i Ullensaker har nå gått sammen om å styrke besøkstje-
nesten. Mange har behov for kontakt med andre, enten det dreier seg om en prat over 
kaffekoppen, en liten tur, følge til aktiviteter eller annet. Vi trenger frivillige med hjerte for 
andre og litt tid, og som vil gjøre noe meningsfylt. Ta kontakt med en av diakonene for mere 
informasjon. Ønsker du selv å få besøk kan du også ta kontakt med diakonen der du bor.

Anna Spilling tlf. 48 99 13 47, Mogreina og Hovin menighet (Jessheim/ Sand)
Rita Kristoffersen tlf. 47 01 45 44, Furuset menighet (Algarheim/ Nordkisa)

Marianne Kraft tlf. 40 80 02 91 Ullensaker menighet (Kløfta)

Jubileumsgudstjeneste
60 års jubileum Ullensaker kirke

I år er det 60 år siden Ullensaker kirke ble vigs-
let av biskop Johannes Smemo med kong Olav 

til stede.

Datoen var søndag 12. oktober 1958.  I den for-
bindelse var det jubileumsgudstjeneste i Ullens-
aker kirke søndag 14. oktober 2018 kl. 11.00 
med etterfølgende kirkekaffe.  Bjørg V. Dæhli 
holdt foredrag om byggingen av den nye kirken 
etter brannen i den gamle kirken 16. juni 1952.

Ordfører Tom Staahle overrakte 5.000,- kr. i 
pengegave fra Ullensaker kommune til jubileet.

Myldregudtjeneste

Søndag 25.november blir det myldregudtjeneste 
på Kløfta menighetssenter kl. 11.00. Knøttekoret  
og Babysang kommer  for å synge sammen med 
menigheten. Det blir en fin familiegudstjeneste for 

store og små.

ULLENSAKER MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
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Yrende liv og stor suksess under årets Festival F!

Årets Festival F er gjennomført med stor suksess og strålende 
publikumsoppmøte. Festivalen begynte med aktivitets- og fortel-
lerstund i Mogreina kirke fredag 14. september. De mange barna 
som hadde møtt opp, fikk med seg en morsom og engasjerende 
fortellerstund med Silje Kleiven og koste seg med vafler, samtidig 

som det ble laget flotte høstbilder av løv.

Lørdag 15. september var det igjen klart for Festival F sin aktivi-
tetsdag på Folkvang. Vi kunne nok et år takke for godt vær, og ikke 
mange minuttene etter kl. tolv var det fullt av barn rundt på ak-
tivitetene, og biler var parkert på alle ledige lommer i nærheten. 
Kafepersonalet, frivillige fra Furuset og Hovin menighet, bød på 
pølser, vafler, baguetter, kake, boller, chips og varm og kald drikke. 
Mange koste seg på utekafeen, så her ble det ingen (!) matrester 
å pakke bort. Flere frivillige bidro som vakter ved de forskjellige 
aktivitetene, og små og store hadde det fint i sola på Folkvang 

denne lørdagen.  

Når aktivitetene ble rigget ned ute, samlet mange folk seg inne på 
Folkvang for å høre barnekorene i Furuset sin Festival F - konsert. 
Der hadde koret hatt sin generalprøve sammen med festival-ban-
det den siste timen, og serverte oss ti sanger med nydelige toner 
og tekster. Madelen Jostad var inne som gjestedirigent, til stor 
gjensynsglede for barna! Sangglade barn og imponerte familie-
medlemmer hadde en fin time sammen. Og mens barna fikk dra 
hjem med hver sin goodie-bag som takk for innsatsen, kunne vi 
andre ta med oss hjem det viktige budskapet vi hadde fått gjen-

nom kor-barnas sang.

På kvelden var det ungdomskveld i Jessheim kirke med 200 ung-
dommer. Kvelden ble også kick-off for neste års konfirmanter og 
bød på topptrimmet festivalband, show, glede og dyktige pro-

gramledere. 

Festivalen ble avrundet med høytidelig gudstjeneste i Jessheim 
kirke på søndag, der også festivalbandet deltok.

Vi gleder oss allerede til neste år!

Juletrefest i Jessheim kirke

Søndag 6. januar kl. 16. 

Servering av snitter og kake. I tillegg blir det juletregang, 
musikalske innslag, andakt og utlodning.  

For skyss, ring Magne Jensen (993 73 779) innen fredag 4. januar.
Arr : Diakoniutvalget for Hovin og Mogreina menigheter

Lys Våken

Går du i 6.klasse? Du kan være med og overnatte i kirken! Natt til 
1.søndag i advent starter det nye krikeåret, og vi feirer i kirken. 
Arrangementet heter «Lys våken», og mange kirker rundt om i lan-
det har dette tilbudet denne helgen. Vi skal sove i kirken fra lørdag 
1. desember til søndag 2.desember, og du er invitert til å være med! 
For informasjon eller påmelding: 
ingelin@ullensaker.kirkene.net 
(Hovin og Mogreina menigheter) 
kristina.gavelin@ullensaker.kirkene.net 
(Ullensaker menighet) 
jorunn.stokstad@ullensaker.kirkene.net 
(Furuset menighet) 

Juleavslutning med språkkafeen

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til juleavslutning 
i Jessheim kirke for språkkafeen. Arrangementet er åpent for alle 

som vil være med!

Torsdag 6. desember kl. 17-19 i Jessheim kirke. 
Redd Barna har aktiviteter for de minste. 

Neste språkkafé som arrangeres i kirken blir torsdag 28. februar. 

Arr : Flyktningetjenesten, Redd Barna og kirkene i Ullensaker.

Veien videre

Temakveld om tapserfaringer, sorg og håp
Torsdag 31. januar kl. 19.00-21.30 i Jessheim kirke.

Kvelden er åpen for alle, enten man har mistet noen, 
eller om man ønsker å høre mer om temaet. 

Det blir servert kveldsmat. 
Arrangementet er gratis. 

Arr : diakonene i Furuset, Ullensaker, 
Mogreina og Hovin menigheter.

FESTIVAL F
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 Dode    Vigde    Dopte   AKTIVITETSOVERSIKT

Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskon-
tor (se kontaktinfo 

side 2) hvis du lurer på 
noe om aktivitetene, 

eller se 
hjemmesidene våre: 
www.kirkerull.no. 

Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. Ta kontakt med ditt lokale menighets-
kontor (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 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. 
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. 
Etter skoletid:
 - for 5. og 6. trinn på Kløfta menighetssenter 
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 gudstjenestene 
i kirkene våre har vi søndagsskoletilbud til alle 
barn.

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

Aktiviteter for ungdom

Tweenskvelder for 4.–7. trinn på Folkvang en 
fredag i måneden.   
Tweenskvelder for 5.–7. trinn i Jessheim kirke 
enkelte fredager.
Ledertrening i Jessheim kirke.
Mandagskafé i Jessheim kirke mandager 
kl. 17.00–20.00.
13-20 Ungdom i Ullensaker: Lavterskel samta-
letilbud for ungdom i alderen 13-20 år.
Konfirmasjon: stort, proft og gjennomarbeidet 
opplegg i alle menighetene med fantastiske lei-
rer.

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.

Kafé timeout på Kløfta menighetssenter første 
torsdag i måneden kl. 19.00-21.30.
Hyggetreff i Furuset, på Folkvang eller Nore 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 samtalemulig-
heter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert program 
Trosopplæring for voksne: foredragsserie med 
tre foredrag hvert semester, torsdager.
Tid for tro: fellesskapskvelder med forkynnelse, 
samtale og enkel kveldsmat tre torsdager per 
semester kl. 19.00-21.00

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 Utsik-
ten 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 over-
sikt bakerst i bladet, i lokalavisene eller på hjem-
mesidene 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

15. august
Nora Evensen

19. august
Elliot Flor Reiss

26. august
Amelia Sand Bagstevold
Frida Caroline Nystrand 

Dahr
Johannes Dølør Uthuus – 

døpt i Elverum kirke
9. september

Erik Andreas Risan
Trygve Jacobsen
23. september
Bjørn Tørvik

30. september
Kristian Sandås Krokan

Mathias Linstad
7. oktober

Freia Einarsen Vestrum
Noel Sebastian Aarhus

Selma Bendixen
20. oktober

Anette Wang
Hedda Raad

Kian Wilhelm Siem 
Swainsbury

Leona Ezmerelda Siem 
Swainsbury
21. oktober

Alexandra Elida Karlsen 
Eide

Filip Niemi Høva
Henrik Eidsvold

Leo Manuèl Pisani-Kring-
haug

Matheo Berntzen
Oliver Wolff Strand – 

døpt i Molde domkirke
Vilje Gusdal

28. september
Felix Korneliussen Niemi

MOGREINA

12. august
Amelia Hovi Varholm

7. oktober
Jacob Wilhelmsen

HOVIN

10. august
Knut Ønvik
Finn Hansen
14. august

Olaf Bogstrand
15. august

Linn Melissa Larsen
Gerd Jorunn Nygård 

Blomberg
29. august

Evelin Kynbråten
5. september

Wenche Lise Isaksen
7. september

Knut Arne Andersen
26. september

Svein Moe
29. september

Tore Kristian Finnerud
3. oktober

Mari-Ann Reinemo 
Listerud

5. oktober
Svein Henry Løsness

7. oktober
Bjørn Pellerud

Liv Inger Hermansen
10. oktober

Øivind Nilsen

MOGREINA

10. september
Karin Oline Nordmo

ULLENSAKER

10.august
Reidar Kveseth 

11.august
Unni Finstad-Kjos

Steinar Larsen
16.august

Per Egil Fjeld 

ULLENSAKER

19.august
Sanna Haug Ronde

Andreas Erik Haukaa
8.september

Christoffer Emanuel 
Fosser 

30.september
Frøya Honnstad Kvebek
Johannes Hoel Brunvoll
Signe  Heen Myrvang
Syver  Heen Nafstad

Julia Monsen Kvamstrø
Frogner kirke

Theodor Brenden Granli
2.september

William Ramskjær Rogn-
stad

Oskar Ørseng Aaland
Edvin  Isaac  Storsve

7. oktober
Thale Damstuen Rutle

Hosanger kirke
Jonas Hanstvedt Hjertaker

14. oktober
Matias Myrlund-Kjærvik
Noah Herman Bern-

hem-Alfheim
Theodor Ervik Silkebæk-

ken
Vinje kyrkje

Johanna Bakketun Tronvoll
21. oktober 

Gjerdrum kirke
Natalie Nordø Brynildsen

28. oktober
Sigrid Johansen Bogstad

FURUSET

9. september
Lucy Kristiansen

Jonathan August Pfeiffer
Ludvig Lindseth 

Martin Hømanberg
Viktor Johan Rasch – døpt 
i Beiarn kirke, Nordland

23. september
Alma Ervik-Halfdansen

Lonora Bakke
Sofie Moen Wiger

Wilhelm Taarneby Mau-
kens

21. oktober
Philippa Singstad

Anton Edvard Røhr
Kasander Dyre Rognstad

08.september
Lillemor Astrid Nordenstam 

10.september
Eva Kristensen 
11.september

Anne-Line Søberg 
24.september

Inger-Marie Andersen 

26. september
Trond Wilson 
02.oktober

Eva Synnøve Holm 
03.oktober

Karen Gurine 
Hofskelrud
07.oktober

Thor Borgersen 
17.oktober

Kari Irene Wethal

FURUSET

27. april
Aina Karling

30. april
David Werket

1 mai
Vera Karin Algarheim

9. mai
Iver Andresen

19. mai
Anne Karin Busund Rakeie

1 juni
Rolf Sverre Stokstad

24. juli
Jarle Nordbrenden

5. august
Nils Eng

11. august
Bjørn Magnar Sørum

22. september
Stein Øyvind Skagestad

1 oktober
Hans Peder Johansen

4. oktober
Erlend Nordtvedt

 Dode    Vigde    Dopte   
HOVIN

18. august
Ida Kristine Myrvold Holter og 

Martin Fardal
25. august 

Katrine Bjerkestuen og Frode Endre 
Hansen

15. september
Preeti Khosla og Joacim Fjeldstad

22. september
Silje Lysgaard og Kenneth Halvor-

sen
15. oktober

Une Kristin Grønstein Prestholt 
og Knut-Tomas Skogland Johnsen 

(OSL)
Mona Lerdahl og Kolbjørn Erik 

Engebråten (OSL)
16. oktober

Heidi Lande og Johan Fredrik Rie-
ber-Mohn (OSL)

20. oktober
Iselin Roland Fellingen og Andreas 

Hammeren
21. oktober

Pernille Johnsen og André Gusdal

MOGREINA

18. august
Mona Beathe Olsen og Roger 

Bidtnes
25. august

Mayli Rose Perkins og Henning 
Wallgren

15. september
Kine Isabell Bergan Bråthen og 

Christian Forodden

ULLENSAKER

11.august
Lotte Norseth og Kenneth Karlsen

18.august 
Annette Johnson og André Huseby
Jasmine Bergstrøm og Shaun Kes-

selheim Schjelle
25.august

Stine Elisabeth Søberg og Mats Erik 
Berntsen

8.september
Jannicke Brennhaugen og Tom Erik 

Søberg

FURUSET

18. august
Camilla Kristin Madsen og Kim 

Lothe
1 september

Jeanette Larsen og Christopher 
Magnes

2. oktober
Jeanette Korslund og Lars Tommy 

Halvorsen
 

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

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

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

Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

DATO KIRKEÅRSDAG

18. nov 26.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

22. nov Hverdagsmesse kl. 1900

25. nov Domssøndag Gudstjeneste kl. 1100 
Kløfta menighetssenter

Gudstjeneste kl. 1100

2. des 1.s. i adventst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

5. des Gudstjeneste kl.11.00, 
Hyggetreffgudstjeneste

9. des 2.s. i adventst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

16. des 3.s. i adventst. Lysmesse kl. 1700 Gudstjeneste kl. 1100 Lysmesse kl. 1700

23. des 4.s. i adventst. Gudstjeneste kl. 1100 
Gystadmyr bo- og 
akt.s.

24. des Julaften Gudstj. kl. 1400 og 
1600

Gudstj. kl. 1400 og 
1600

Gudstj. kl. 1400 og 
1600

Gudstj. kl. 1400 og 1600 Gudstjeneste kl. 1600

25. des Juledag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

26. des 2. juledag Gudstjeneste kl. 1100 
Kløfta bo- og akt.s.

Gudstj. kl. 1100 og 
1200 Gjestad bo- og 
akt.s.

31. des Nyttårsaften Minnegudstj. kl. 1500

1. jan Nyttårsdag Gudstjeneste kl. 1100

6. jan Kristi åp.dag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

13. jan 2.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

20. jan 3.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

27. jan 4.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

3. feb 5.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

10. feb 6.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

17. feb Såmannssøndag Gudstjeneste kl. 1800 i 
samarbeid med Kløfta 
pinsemenighet

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

24. feb Kristi forkl.dag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

1. mars Gudstjeneste  kl. 1800 
Internasjonal bønnedag

3. mars Fastelavnssøndag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

6. mars Askeonsdag   Gudstjeneste kl. 1900

10. 
mars

1.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

17. 
mars

2.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

24. 
mars

Maria budsk.dag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

31. 
mars

3.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100


