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MENIGHETENE I ULLENSAKER

TAKK FOR GAVENE!
Menighetsbladet deles ut tre 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

Biskop Atle Sommerfeldt:

Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad!
I skogen inn mot svenskegrensen i Aur-
skog-Høland kommune ligger Mangen kapell, 
vakkert plassert på et høydedrag over Viksjøen. 
Altertavlen er et glassmaleri av Harald Borg 
fra 1956. Motivet er Jesus i krybben. Rundt 
krybben har mennesker samlet seg, og over 
krybben er det en stjerne som gir lys til begi-
venheten. Mangen kapell ble reist i 1903 fordi 
skogsarbeidere og husmenn der inne trengte 
et Gudshus som man kunne søke til, både i 
glede og i sorg. Den lille og vakre tømmerkir-
ken er bygget av skogens materialer og knytter 
sammen natur, arbeidsliv og det hellige rom. 

De som bygde kirken levde et tøft liv i skogene. Arbeidet var tungt, og 
hverdagen besto stort sett i å sikre nok mat på bordet. Barnedødelighet 
var høyere enn i dag, og mange døde alt for tidlig. Rundt kirken ble 
det derfor anlagt en kirkegård som gjorde det mulig for folk å besøke 
gravene og minnes sine døde uten å være borte fra hjem og arbeid i 
dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser vi både slitne arbeidsfolk og velstående sam-
let rundt Jesusbarnet i krybben. Jeg liker å tenke at når folk har samlet 
seg i Mangen kapell til julegudstjenester, fikk de ny livskraft av å se på 
bildet av Gud som kommer til alle mennesker og lar sitt lys gi varme 
og håp til alle. Altertavlen minner oss om at vi alle er velkommen slik 
som vi er, til barnet i krybben og til hvile i Guds nåde og kjærlighet. 
Altertavlen i Mangen er dypt rotfestet i den virkeligheten der kirken 
først ble reist. Likevel kan den også tale til oss alle, hvert på vårt sted, 
med vår livsvirkelighet og vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme uttrykt det slik (NoS45): «Hver 
sorgfull sjel, bli frisk og glad, kast av din tunge smerte. Et barn er født 
i Davids stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige inn, og 
selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn Jesus!»
Velsignet og frimodig julefeiring!
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
FURUSET MENIGHET

Siste bibelkveld før jul 
Bibelkveld tirsdag 3. desember: Velkommen til salmesang 

og dypdykk i Guds ord. 
Kvelden starter kl. 19.00 med kaffe og noe å bite i. 

Vi åpner også opp for spørsmål og samtale mot slutten. 
Samlingen varer i ca. 1 time. 

Alle er hjertelig velkommen!

HYGGETREFF
Årets siste Hyggetreff blir 

torsdag 12. desember kl. 18.00 på Folkvang

Det har blitt en god tradisjon at Pastor Kjell Hagen og 
Betelmusikken Haga kommer. 

Det serveres risgrøt/rømmegrøt og kaker. 
Gratis inngang. Utlodning. 

Velkommen! 

Lysmesse
Velkommen til lysmesse 

i Furuset kirke 
søndag 15. desember kl. 17.00.

Kisa KFUK-KFUM-speidere, 
Furuset barnekor 

og konfirmanter deltar.
Takkofferet går til Kisa KFUK-

KFUM.

F.v øverst: Asbjørn Gulbrandsen, Oddvar Øynebråten, 
Ivar Jødahl, Sigrunn Sand, Karl Ove Jeppestøl, Laila Synnøve 

Moseby, Ellen Karine Greaker. Tove Lund Grøndahl, 
Nora Furuseth og Anlaug Øynebråten.

3. desember

TWEENS

BLI MED PÅ TWEENS
      
CA HVER TREDJE FREDAG KL 18.00 – 20.30, 
PÅ FOLKVANG (KISAVEGEN 18)

Tweens er for deg som går i sjuende, sjette, femte eller 
fjerdeklasse. Vi har aktiviteter, leker og ballspill, sam-
lingsstund og spiser noe godt. Ta med 20 kr. (- til å 
dekke mat eller bruke i kiosk de gangene vi har kiosk) 
Velkommen!!

Datoer våren 2020: 
17. januar: Vinterkickoff
7. februar: Kiosk og lek
28. februar:  Mat på fat 
20.mars: Påskeverksted
24. april: Prosjekt
15. mai: Kiosk og lek
5. juni:  Sommeravslutning med beachvolley og fotball                                                                                                                                         
(obs sted: hjemme hos Jorunn denne kvelden)

Arrangør: Furuset menighet
leder; jorunn.stokstad@ullensaker.kirkene.net 
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MOGREINA MENIGHET FURUSET MENIGHET

Trekkspillkveld  
fra gammeldans til bedehussang

Som en del av lokal kulturuke, arrangeres det 
trekkspillkveld 12. mars kl 19.00 i Furuset kirke.

Medvirkende: Brenni`s orkester, Steinar Tosterud 
og Madelen Jostad.

Gratis inngang.

JULETREFEST
for Furuset menighet og

Kisa KFUK-KFUM speidere

Velkommen til juletrefest på Folkvang
onsdag 8. januar 18.00-20.00

Denne kvelden blir det gang rundt juletreet, 
julesanger, loddsalg, julefortelling, kake 

og underholdning. 
Kanskje kommer også nissen en tur?

Alle tar med noe til et felles kakebord.
Inngang voksne 20,- og barn 10,-

Lodd 5,-

Velkommen!

JULEGRANTENNING OG BASAR
Mogreina skole

Søndag 01.desember klokken 13.00-16.00

PROGRAM:

13.00 Åpning
Salg av grøt, brus, kaffe, kaker.

Det blir lodd ved åresalg og loddbøker.
Vi har mange flotte premier – husk kontanter, vi tar også ViPPS!

13.00-15.30 
Juleverksted for barna

Ca 13.45 
Trekning av årer.

14.00-14.20
Tenning av adventslys, Mogreina barnegospel skal synge 

og presten har ordet

Ca. 14.20 
Loddtrekning

15.30 
Korpset spiller – vi oppfordrer alle til å bli med 

på gang rundt juletreet ute.
Vi avslutter dagen med tenning av julegrana og vi roper på 

JULENISSEN!

Hjertelig velkommen til
små og store!

8. januar

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

12. mars
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MOGREINA MENIGHET MOGREINA MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Lysmesse og avskjed med kantor Margaux

Søndag 15. 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. 
Tradisjonen tro er juniorkorpset fra Mogreina, Hovin og 
Jessheim skolekorps med. Samme med Mogreina barnego-
spel markerer vi advent og forberedelsene til jul. Vår kantor 
Margaux skal slutte til nyttår, og vi skal markere det på kir-
kekaffen etter gudstjenesten. 

Høsttakkefest
Søndag 22. september feiret menigheten høsttakkefest i kir-
ken. Denne søndagen markeres det og at høstens grøde er tatt 
inn. Vi takket for det som jorda har gitt av frukt og grønnsa-

ker og andre vekster.   
Takk til de gode folkene fra Sanitetsforeningen som tradisjo-
nen tro hadde båret pyntet kirka med grønnsaker, bær, frukt 

og vakre blomster.  
Vi feiret også det nye livet da  Melvin og Thea Emilie ble båret 

til dåpen på denne fine søndagen.      

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Dette er et felleskirkelig arrangement som feires rundt om 

i hele verden, for både kvinner og menn, 6. mars. 
I år er det kvinnedagskomiteen i Zimbabwe som har for-

beredt materiale til kvinnedagen.
I 2020 samles de ulike kristne trossamfunnene i Ullensa-
ker til måltidsfellesskap og gudstjeneste i Mogreina kirke 

og menighetshus.
Mer informasjon om klokkeslett med mer 

kommer etter hvert.

22. september

15. desember 6. mars
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ULLENSAKER MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Blikkvegen 3 - 2067 Jessheim

Åpent fra kl. 9-15
Stengt fredag

Tlf: 63 97 60 45 / 97 52 34 75

Vilberg 
BETONGINDUSTRI

Barn og unge
Vi har en spennende vinter og vår 
i Ullensaker menighet å glede oss til.

2019: 

17. november er det Myldregudstjeneste på 
menighetssenteret kl. 11.00. Sokneprest Reidun 
og menighets-pedagog Kristina deltar sammen med 
organist Solrunn og vi får også besøk av foreldre 
og barn fra Babysang. 

6. desember er det juleverksted sammen med Tweens 
kl. 17.00-19.00 på menighetssenteret.

I ukene før jul kommer inviterte barnehager på julegudstjeneste 
for barn på menighetssenteret. 

10. desember kl. 10.00 er andre barn og foresatte velkommen 
også.   Påmelding skjer til kristina.gavelin@ullensaker.kirkene.net

2020: 

Vinterferien avsluttes den 23. februar med populære 
Karnevalgudstjeneste kl. 11.00 på menighetssenteret. 
Da vil også 1.trinnelever få en flott bok i gave av menigheten. 

21.-22. mars er det tide for Tårnagenthelg for 3.trinn – 
en meget spennende og moro helg i Ullensaker kirke. 
Påmelding skjer til kristina.gavelin@ullensaker.kirkene.net

I ukene før påske blir det påskevandring for inviterte 
barnehager. Barna deltar aktivt i påskefortellingen og 
finner den oppstandne Jesus. 

3.april er andre barn og foresatte velkommen også.  
Påmelding skjer til 
kristina.gavelin@ullensaker.kirkene.net 

19. april er det igjen tid for 
Myldregudstjeneste med 
Babysang kl. 11.00 på 
menighetssenteret.

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

Kirkeskyss

Misjonskveld
Misjonskveld tirsdag 28. januar kl. 19.00 på Kløfta menighetssenter 
med besøk av Kristin og Erik Bøhler som forteller om sitt arbeid ved 
Okhaldunga sykehus i Nepal. Kirkekoret synger. Utlodning  til inntekst 

for menighetens misjonsprosjekt og bevertning.

Ønsker du skyss til gudstjenester 
eller andre menighetsarrangementer?

Kontakt kirkekontoret på tlf. 63 92 65 20

Vi vil så langt det er mulig prøve å finne en sjåfør som kan 
hente og bringe deg til og fra gudstjenesten. Ring helst 

innen torsdagen før søndagen.

Du kan også kontakte oss hvis du ønsker skyss til lunsjkon-
sert 1. onsdag i måneden, så prøver vi å finne en sjåfør.

Kirkeskyss er gratis.
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HOVIN MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Middagsbønn

MinMenighetsportal

Last ned app-en vår!
I app-en ”MinMenighets-
portal” finner du oversikt over 
alle tilbudene i Hovin menighet 
(eller andre steder). Her finner 
du informasjon om gudstjenester, konserter, aktiviteter o.l. 
Du finner også oversikt over frivillige oppgaver.

App-en kan lastes ned gratis fra GooglePlay/AppStore.

Juleavslutning på Åpent hus
28. november blir det juleavslutning på Åpent hus. 

Det starter med middagsbønn i kirken kl. 12, deretter fort-
setter vi i salen ved siden av, hvor det serveres julelunsj og 
kaffe/kaker. Vi får også besøk av Tanya Valkve fra Omsorg 
Jessheim som skal fortelle om det viktige arbeidet de gjør, 

både i juletiden og ellers i året. 

Det er fri entre til arrangementet, men husk å ta med penger 
dersom du ønsker å ta lodd! 

Påmelding til anna@ullensaker.kirkene.net. 

Den tradisjonelle juletrefesten
Denne juletrefesten har lange tradisjoner 
i Hovin og Mogreina. Alle er velkommen, 

men programmet er særlig tilpasset seniorer.

Søndag 5. januar kl. 16. i Jessheim kirke. 

I år får vi besøk av Einar Amundsen med trekkspill. 
I tillegg blir det andakt ved Per Kristian Bandlien, 

juletregang og utlodning. 

Servering av snitter og kake. 

For skyss, ring Magne Jensen (993 73 779) 
innen fredag 3. januar.

Arr: Diakoniutvalget for Hovin og Mogreina menigheter.

Middagsbønn – et pusterom i adventstiden
Det er middagsbønn hver torsdag kl. 12 i adventstiden. 

Hit kan du komme og senke skuldrene, og bli med i bønn, 
sang og lystenning. Vi bruker en liturgi med veksellesning, 

salmer og forbønn, som ledes av en prest eller en annen 
liturg. 

Alle er velkommen!
Middagsbønn varer i ca. 20 minutter og etterpå er du 

velkommen til å ta en kaffekopp i naborommet. 
Vel møtt!

Konfirmanter i Hovin og Mogreina 2019
For en gjeng og for et år! 
Tusen takk for dette konfir-
masjonsåret, for gode leiropp-
levelser, samtaler og spørsmål! 
Vi ønsker dere alt godt!
Fotograf: Håkon Moen

5. januar

28. november

God gammeldags juletrefest!
For første gang på mange år, inviterer 

Hovin menighet til juletrefest for familier! 
Denne juletrefesten er særlig tilpasset 
de minste, men alle er velkommen.

Det blir juletregang, leker, musikalske 
innslag og servering av kaker og saft.  
Kanskje får vi besøk av nissen også?

Jessheim kirke
Lørdag 4. januar kl. 15-17

Gratis inngang.
Påmelding: kirken.no/hovin.

Arr. Hovin menighet i samarbeid med 
Omsorg Jessheim. 

Kirkeskyss
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Se mer informasjon om alle våre konserter, arrangementer 
og aktivitieter i advents- og juletiden:

www.kirkerull.no

Konserter 
i kirkene i Ullensaker

Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein 
Sødal, Gaute Ormåsen og Tine Thing Helseth 
inviterer deg inn i sitt musikalske univers. Menyen 
er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og 
fylles av juleglede. Til lyden av klangfulle melodilinjer 

Jessheim kirke 27. november kl. 1800 - JULEGAVEN

For syvende gang besøker Trine Rein kirker omkring i Norge med 
sin sterke og stemningsfulle førjulskonsert Julegaven! Årets kon-
sertturné starter i Jessheim kirke. Med på konserten er også det 
lokale koret Good Vibrations Showkor.
Billetter (kr. 450,-): www.ticketmaster.no

Julegudstjenester

fra artistene, trompetspill i verdensklasse i harmoni 
med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du 
de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene 
til vakre ballader ikledd mektige melodier. Billetter 
(kr. 465,-) på www.ticketmaster.no

Ullensaker kirke 25. november kl. 2130 - VÅR JUL

Ullensaker kirke 30. november kl. 23.00
MIDNATTSKONSERT

Kløfta sangerlag inviterer til sin tradisjonelle midnattskonert i Ul-
lensaker kirke. Velkommen til en stemningsfull inngang på advents-
tiden! 

Jessheim kirke 1. desember kl. 1900
EN HIMMEL FULL AV STJERNER

The Real Choir er tilbake med en nydelig, 
varm og nær julekonsert. 
Sammen med 9 musikere vil de skape en 
helt unik konsertopplevelse.
Billetter (kr. 325,-): www.ticketmaster.no

Ullensaker kirke 4. desember kl. 1130
LUNSJKONSERT

 
Wollert Krohn-Hansen byr på adventspreget 
lunsjkonsert, Ingelin Dahl Helbø er solist 
og Marianne Kraft Muri har dagens ord. 
Julelunsj i menighetssalen etterpå. 
Påmelding: tlf. 63 92 65 20/ 
marianne.kraft@ullensaker.kirkene.net 
Billetter (kr. 100,-/50- for pensjonister) selges ved inngangen   

Jessheim kirke 6. desember kl. 2000 - ADVENTSKONSERT

Dette har blitt en fin tradisjon. Denne kvel-
den blir det musikk for kor og janitsjar. Voce 
og SAS janitsjar møtes igjen og presenterer 
mye vakker musikk mens vi venter på jul. Er-
lend Jørgensen blir med på orgel, og Petter 
Simonsen synger. Dirigenter er Jorunn Aasen 
Devold og Njål Enger.

Billetter (kr. 150,00) ved inngangen.

Jessheim kirke 8. desember kl. 1700
MENIGHETENS JULEKONSERT

Velkommen til menighetens julekonsert! Alle korene 
våre deltar, det blir flott korsang, og også allsang. 
Deltakende er: Knøttekoret, Barnekoret, Voce, kantor 
Jorunn Aasen Devold, menighetspedagog Marte Lavik, 
menighetspedagog Ingelin Dahl Helbø.
Billetter: Gratis inngang – kollekt. 

Ullensaker kirke 8. desember kl. 1700 
- STILLE NATT HELLIGE NATT

Julekonsert med artistene
Tor Endresen, Maria Haukaas Mittet, 
Rune Larsen, Lisa Børud, 
Ingrid Berg Mehus.  
Musikere: Tove Kragset, 
Bernt Rune Stray.

Billetter (kr. 485,-): 
www.ticketmaster.no
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6. februar kl. 1900 i Ullensaker kirke
ALLSANGKVELD MED NORDISKE SANGER 

Samarbeid med Foreningen Norden. 

4. mars kl. 1130 i Ullensaker kirke 
LUNSJKONSERT

6. mars kl. 1900 i Ullensaker kirke
KONSERT MED MAGNOLIA JAZZ BAND 

Majken Kristiansen (vokal) 
og Wollert Krohn-Hansen (flygel)

12. mars kl. 1900 i Furuset kirke
TREKKSPILLKVELD 

fra gammeldans til bedehussang. Medvirkende: Brennis orkester, 
Steinar Tosterud og Madelen Jostad.

15. mars kl. 1100 i Jessheim kirke
KONSERTMESSE

12
.1

2.
20

18

22. desember Gudstjeneste kl. 1100 
          på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter  

24. desember   -Ullensaker kirke  Gudstjeneste kl. 1400 og 1600 
  -Furuset kirke  Gudstjeneste kl. 1400 og 1600 
  -Hovin kirke  Gudstjeneste kl. 1400 og 1600 
  -Jessheim kirke  Gudstjeneste kl. 1400 og 1600 
  -Mogreina kirke  Gudstjeneste kl. 1600

25. desember -Ullensaker kirke  Gudstjeneste kl. 1100 
  -Furuset kirke  Gudstjeneste kl. 1100 
  -Hovin kirke  Gudstjeneste kl. 1100  
  -Mogreina kirke  Gudstjeneste kl. 1100

26. desember  Gudstjeneste kl. 1100 
  på Kløfta bo- og aktivitetssenter 
  Gudstjeneste kl. 1100 og 1200 
  på Gjestad bo- og aktivitetssenter  

Julegudstjenester

Jessheim kirke 6. desember kl. 2000 - ADVENTSKONSERT

Furuset kirke 13. desember kl. 19.00 
- JULEKONSERT MED KISAKORET

Ullensaker kirke 20. desember kl. 2130 - JULENATT

Konsert på Hellige tre kongers dag med 
Romerike vokalensemble, 
tenor Per-Kristian Amundrød og 
dirigent Vegar Sandholt.
Billetter (kr. 200,-) selges ved inngangen

Onsdag 8. januar kl. 19.00 
ORGELKONSERT

På programmet står verker av Bach, framført av organist Abram 
Bezuijen. ”Ja, hva er det med Bach? Det er både lett og vanskelig 
å utdype”, forteller Abram fra orgelkrakken. ”Bach er et must 
for organister. Han er som det daglige brød. Han er umulig å 
komme utenom. Alle organister spiller verker av Bach. Han er 

uovertruffen, mesteren.” 

Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Ullensaker kirke 25. januar kl. 1700
JANUARTONER

Ullensaker janitsjar arrangerer Januartoner 2020 i Ullensaker 
kirke. Tradisjon tro har vi med oss Wollert Krohn-Hansen og 
lokale aktører denne ettermiddagen. Sammen ønsker vi å lage 
en arena for den musikalske delen av kulturlivet i vårt nærmiljø. 

Jessheim kirke 17. desember kl. 1900

Hovin menighet inviterer igjen til Julero i Jessheim kirke, en stem-
ningsfull julekonsert i innspurten. Vi åpner dørene til en konsert 
med variert repertoar med dyktige sangere og musikere, og håper å 

tilby en vakker konsert åpen for alle! 
Billetter: Gratis inngang.

Ullensaker kirke 6. januar kl. 19.00 - JUL A CAPPELLA

Velkommen til årets store julekonsert med 
Jørn Hoel, Lisa Stokke, Emil Solli-Tangen og Lise 
Mæland. Musikere er Frøydis Grorud og Trond 
Lien. Dette er sjuende år på rad konserten Ju-
lenatt legger ut på veiene i førjulstiden.
Billetter (kr. 450,-): www.ticketmaster.no

KONSERTER 2020

5. februar kl. 1130 i Ullensaker kirke
LUNSJKONSERT

Ullensaker kirke 8. desember kl. 1700 
- STILLE NATT HELLIGE NATT

Julekonsert med artistene
Tor Endresen, Maria Haukaas Mittet, 
Rune Larsen, Lisa Børud, 
Ingrid Berg Mehus.  
Musikere: Tove Kragset, 
Bernt Rune Stray.

Billetter (kr. 485,-): 
www.ticketmaster.no

Gratis inngang.
Dirigent: Geala Solhaug

Årets tradisjonelle lokale julekonsert i 
Ullensaker kirke. Ullensaker kirkekor, 
kammerkoret Kolon og Ullensaker korforening 
deltar sammen med sangeren Linn Asak 
Andersen og trompetisten Randi Anita Jacobsen. 
Kantor Wollert Krohn-Hansen spiller orgel og 
flygel. 
Dirigentene Linnéa Sundfær Casserly og Ellinor 
Edlersdotter vil også bidra med sang. Det blir korsang, allsang, 
solosang og musikk for trompet og orgel. 
Billetter (kr. 200,-) på ebillett.no og Kløfta menighetskontor.

Ullensaker kirke 15. desember kl. 1800 - HELLIGE JUL 
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NY PROST OG NYTT PROSTI
Liv Berg Krohn-Hansen har sin første dag som ny prost i Øvre 
Romerike prosti 1.desember. Hun har vært prost i Østre Rome-
rike prosti i mange år, og før det sokneprest i Langset og Feiring. 
8.desember klokken 13 finner innsettelsen sted i gudstjenesten 
i Jessheim kirke. Da bør kirken fylles fra alle kanter av prostiet.

Øvre Romerike prosti får fra 1.januar et tilskudd i form av at 
Nes blir en del av prostiet. Vi går tilbake til slik prostiet var sam-
mensatt før Østre Romerike prosti ble opprettet som eget prosti 
midt på 90-tallet. Borg bispedømme har til nå hatt 9 prostier. 
Fra 1.januar blir det 8 prostier. Prostekontoret blir på Jessheim. 
I overgangsperioden har sokneprest i Hovin, Per-Kristian Band-
lien, vært konstituert prost. Han går nå tilbake til sin stilling 
som sokneprest.

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»

Hei du som går i 6.klasse!
Vil du være med på noe som mor og far ikke tør?

Du kan være med og overnatte i kirken! Natt til 1.søndag 
i advent skal vi feire nyttårsaften i kirken. Arrangementet 
heter «Lys våken» og mange kirker rundt om i landet har 

dette tilbudet denne helgen. Vi skal sove i kirken fra 
lørdag 30. november til søndag 1. desember og du er in-

vitert til å være med. 

Ta kontakt med din kirke: 
Hovin (Jessheim) og Mogreina menigheter: 

ingelin@ullensaker.kirkene.net
Ullensaker menighet: 

kristina.gavelin@ullensaker.kirkene.net
Furuset menighet: 

jorunn.stokstad@ullensaker.kirken.net

Juleavslutning med språkkafeen
Velkommen til språkkafeens juleavslutning. 

Arrangementet er åpent for alle som vil være med!

Torsdag 5. desember kl. 17-19 i Jessheim kirke. 

Redd barna har aktiviteter for de minste. 

Arr: NAV Arbeid og inkludering, Redd Barna 
og Den norske kirke i Ullensaker.

ALLE MENIGHETER
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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

Våre menigheter arrangerer en felles
kurskveld for tekstlesere 

torsdag 30 januar kl 18.30-21.30.

Vi vil lære mer om det å lese tekster, og da spesielt 
tekster fra Bibelen.

Vi arrangerer også Bibelfortellingskurs 
torsdag 6. februar kl 18.30-21.30. 

Da lærer vi metoder for å huske og for å leve seg inn i 

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

tekstene slik at de kan formidles videre til andre på en 
engasjerende måte. 
Kursene er gratis og er åpne for alle som er interessert i 
bibelformidling og tekstlesning.

Kursholder er Anne Kristin Aasmundtveit fra Bibelsel-
skapet. 

Påmelding til diakon Marianne Kraft Muri eller til et av 
menighetskontorene innen 20 januar.
(marianne@ullensaker.kirkene.net)

Nyttige kurs for frivillige om bibelformidling

Drop in-dåp
Lørdag 21. mars 2020 kl. 1400-1600 i Jessheim kirke.

- For deg som selv ønsker å bli døpt.
- For dere som har små eller store barn dere har et ønske 

om å døpe.
- For ungdommer som ønsker å konfirmere seg men som 

ikke er døpt ennå.

Les mer på www.kirkerull.no 
Velkommen!

Veien videre
Temakveld om tapserfaringer, sorg og håp

Tirsdag 11. februar 

på menighetssenteret på Kløfta (Børserudveien 2). 
Foredrag ved diakonene i menighetene: Rita Kristoffersen 

(Furuset), Marianne Kraft Muri (Ullensaker), 
Anna Spilling Isaksen (Hovin og Mogreina). 

Det blir servering av kveldsmat og musikalske innslag som 
en ramme rundt foredraget. 

Velkommen til deg som har mistet en av dine nærmeste, 
og velkommen til deg som ønsker å lære mer om hvordan 

man kan være en støtte for de som er i sorg.

Arrangementet er gratis.

På temakvelden vil det bli gitt informasjon om oppstart av 
samtalegrupper. Dersom man er interessert i å høre mer 
om samtalegrupper ved sorg, kan man allerede nå ta kon-

takt med en av diakonene. 

ALLE MENIGHETER
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Verdensdagen for psykisk helse
10. oktober var det verdensdagen for psykisk helse. 
13-20 Ullensaker og Mental Helse Ungdom hadde en 
fin markering ved senterscenen. Hit kom det mange 
ungdommer som skrev lapper med fine ord som ble 
hengt opp på tavler. Det var også quiz og utdeling av 
boller og kakao.

har gleden av å invitere par i alle aldre til

Samlivskurs
13. mars kl. 18-22 og
14. mars kl. 10-17 i Jessheim kirke.

Tid for to
Tonje Haugeto Stang og Dag Stang har drevet samlivskurs siden 
2004. «Vi tror det finnes gode verktøy for å arbeide med eget sam-
liv, og vi deler gjerne med andre det vi har funnet mest verdifullt», 
sier de. Det er mange og gode grunner for å ta jevnlig service på 
samlivet. Skal vi utvikle forholdet gjennom et langt liv sammen, er 
det nødvendig

Tonje Haugeto Stang Dag Stang

SAMLIVSKURS
Temaer som tas opp er:

1. Det moderne samlivet - når limet ikke lenger er avhengighet
2. Ditt og mitt kjærlighetsspråk og andre forskjeller oss imellom
3. Kommunikasjon – en nøkkel til forståelse
4. Den vanskelige praten – håndtering av konflikter.
5. “Fredsprosessen” – om forsoning og tilgivelse
6. Forholdet til den utvida familien & mennesker rundt oss
7. Intimitet og nærhet – om sex.

Kurset tar ikke sikte på å hjelpe par med store samlivsproblemer, 
men er primært for dere som vil styrke forholdet og investere i 
eget samliv.

Kurset har ikke noe gruppearbeid, bare parsamtaler og undervis-
ning i plenum.

Kurset støttes av BUFDIR, men det koster likevel en egenandel 
pr. par på kr 600,-inkl enkel servering begge dager.

Påmelding innen 2. mars 2020 til: 
Diakon Marianne Kraft Muri, Marianne@ullensaker.kirkene.net 

”Tid for to var et veldig bra kurs for oss som par – med 
et livsnært fokus og spennende innhold.  I tillegg passer 
det også godt for oss som menn, som fort kan tenke at et 
slikt kurs vil bli ukomfortabelt og kleint. I stedet var det 
lærerikt og ufarlig. Anbefales til mennesker som ønsker et 
godt liv og et bra parforhold”.
  Andreas Eidsaa Jr, kirkeverge i Sandnes.

ALLE MENIGHETER

Menighetene arrangerer
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Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

Vi ønsker velkommen til nye samlinger i trosopplæring for voksne 
vinteren 2020. Hovin menighet er vertskap, og samlingene finner sted i:

Jessheim kirke 
torsdag 13. februar og torsdag 12. mars kl. 18.30 – 21.00.

Temaet denne gangen er «Bibelreisen». «Bibelreisen» fører oss gjennom den lan-
ge linja i bibelhistorien ved hjelp av stikkord og bevegelser. Vi stopper opp ved 
kjente og mindre kjente fortellinger. 13. februar blir det Det gamle testamentet, 
og 12. mars blir det Det nye testamentet. Kurset legger vekt på å se linjene mel-
lom GT og NT. Det passer for alle og gir en god innføring i innholdet i Bibelen.

Sokneprest i Bjørkelangen og Setskog Hanne Sinkerud leder oss gjennom «Bi-
belreisen».

Enkel bevertning. 
Alle er hjertelig velkommen! 

Hanne Sinkerud

ALLE MENIGHETER

Arr: 
Hovin, Mogreina og Furuset menigheter

Trosopplæring for voksne 
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Dode         
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. 

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

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.
Knøttekor i Furuset menighetsstue hver 
tirsdag kl. 16.45–18.00. 
Knøttekor og barnekor i Jessheim kirke 
onsdager kl. 17.00 
(med mulighet for påmelding til middag).
Oppstart etter jul: 15. januar.
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 4. - 6. trinn på Kløfta menighetssenter 
onsdager kl. 12.30–14.30.
- for 4. og 5. trinn i Jessheim kirke onsdager 
kl. 13.00 -15.00.
Oppstart etter jul: 15. januar.
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.
Tweenskvelder for 4.–7. trinn på Folkvang 
en fredag i måneden.   
Tweenskvelder for 4.–7. trinn på Køfta menig-
hetssenter enkelte fredager kl. 18-20.30. 
Tweenskvelder for 5.–7. trinn i Jessheim kirke 
enkelte fredager kl. 18-20.30.  Datoer for våren 
er 24/1, 14/2, 13/3, 17/4, 8/5 og 5/6

Aktiviteter for ungdom

Ledertrening i Jessheim kirke.
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 
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 torsdager 
kl. 11.00-13.00, bortsett fra den første i 
måneden.
Lunsjkonsert i Ullensaker kirke første onsdag i 
måneden kl. 11.00-13.00.
Kafé timeout og strikkekafe på Kløfta menig-
hetssenter onsdager i ukene (46, 48, 50 i 2019. I 
2020 er det 2. og 4. onsdag i måneden, bortsett 
fra Påsken) kl. 19.00-21.30
Hyggetreff i Furuset, på Folkvang eller Nore en 
onsdag i måneden.
Formiddagstreff på Mogreina menighetshus 
første onsdag hver måned kl. 10.30.
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.
Jentekvelder: Noen datoer samles jenter over 
20 år i Jessheim kirke for en uformell kveld med 
mat.
Sorggrupper, besøkstjeneste og samtalemulig-
heter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert program 
Trosopplæring for voksne: foredragsserie med 
tre foredrag hvert semester på torsdager.
Tid for tro: Tid for tro er en åpen samtale/bi-
belgruppe på Kløfta menighetssenter siste tors-
dag i måneden kl. 19.00-21.00.

Bo- og aktivitetssentre

Kløfta bo- og aktivitetssenter: Andakt 
annenhver onsdag (oddetallsuker) kl. 14.30.
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.

Dopte  

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.

Kirkene våre
Velkommen til gudstjenester i våre fem va-
kre kirker : Furuset, Hovin, Jessheim, 
Mogreina og Ullensaker. Varierte guds-
tjenester med stor takhøyde og hyggelig 
fellesskap, ofte med kirkekaffe og kirkes-
kyss-ordning. Se oversikt bakerst i bladet, 
i lokalavisene eller på hjemmesidene våre.

Furuset kirke har Åpen kirke hver tirsdag 
kl. 19.00–21.00. 
Åpen kirke i Jessheim kirke alle hverdager 
kl. 09.00-15.00.
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HOVIN

7. juli 
Phillip René Minda

14. juli
Melissa Grunnreis Hammer

28. juli
Eline Muren Løvaas

4. august
Gabriel Hegard

11. august
Amelia Løkka Hauerberg

Gabriel Oskal Severin Peque-
no-Twilling
25. august

Oliver Simonsen Bugge – 
døpt i Årnes kirke

22. september
Albert Moe-Jensen
Caroline Joelsen

Mikael Kristiansen
29. september
Emma Breen

MOGREINA

30. juli
Jens Kristian Sand

9. september
Erna Bråthen

HOVIN

25. juni
Fredrikke Melnes Eriksen

30. juni
Trond Conrad Mikalsen

3. jul

Karen Elise Lundstad
6. juli

Laila Andersen
7. juli

Aud Haugan
Solveig Karlsen

10. juli
Rakel Edseth

13. juli
Per Olav Storengen

20. juli
Tove-Lisbeth Andresen

24. juli
Morten Neverlien

29. juli
Unni Marie Irene Olsen

6. oktober
Hannah Emilie Haugaløkken
Hermine Rønning Fjeldberg

Isabella Marie Forbrigd
Tilia Hermine Ringnes Laache

William Chrisander Nilsen
13. oktober

Sienna Elise Jarnskjold
20. oktober

Ulrik Aanesrud Hokstad – 
døpt i Bjørke kirke 

3. november
Filip Aleksander Winsjansen –

døpt i Polmak kirke

MOGREINA

11. august
Tale Therese Bunes

1. september
Vilde Hartveit Norstad – 

døpt i Sessvollmoen kapell
22. september

Melvin Christiansen Mc Fadden
Thea Emilie Norseth Engebretsen

6. oktober
Cedric Mathias Lauritzen Finanger

ULLENSAKER
14. juli 

Oliver Birkely Kjærstad
28. juli 

Jenny Rose Carbolido Pedersen
11. august 

Stella Sund døpt i Strømmen 
kirke

25. august
Adeline Martin Bjønness

 Victor Selfors  
Benjamin Ramstad Venbakken

Kristian Aasli Hast
1. september

Mille Vad Hansen
Alfred Jakob Håvik

8. september
Pia Marie Streiff Hilton

15. September
Kim-Adrian Nybro-Hyllestad

29. september
Olivia Sæterdal Bjørnstad

Kasper Häggqvist Marthinsen  
Oline Støkkebo

6.oktober 
Emma Andersen Braathen

Storm Aleksander Christensen 

Dode         
HOVIN

27. juli
Tracy Dawn Marie Azarcon 

og Christian Lilleås
3. august

Rikke Gustavson 
og Jonas Holthe-Berg

24. august
Trine Ekstrøm Carlsen 
og Jon Inge Ånestad

20. september
Melanie Casing Norono 

og Knut Eltvik (OSL)
28. september

Elise Irene Kjelling 
og Jan-Øivind Knutsen

19. oktober
Hanne Tunhøvd Haugan 

og David Ness
Stine Jakobsen 

og Ola Bendik Madsø
Nhu Thuy Tien Nguyen 

og Erik Widlund

FURUSET

31. august
Marita Hansen 

og Erik Tjernsli Thorsen
7. september
Evelyn Heinen 

og Fredrik Heinen
11. oktober

Daniele Alves Da Silva 
Oliveira og Magnus 

Skedsmo Nordbrenden

ULLENSAKER

3. august
Silje Engesæter 

og John Anders Nygård
10. august

Ann-Iren Holstad 
og Morten Kofoed
Eli Katrine Oustad 
og Anders Treider

17.august
Ida Høiås Faråsengen 
og Jonas Rognstad 

Faråsengen
5.oktober

Marianne Kraft 
og Jon Ivar Muri

AKTIVITETSOVERSIKT
30. juli

Harry Kvale
4. august

Jan Gjerdrum
11. august

Ingrid Kalotte Nyborg
17. august

Rolf Roald Christiansen
24. august

Lars Erik Hansen
3. september
Freddy Schou
6. september

Liv Marie Jensen
9. september

Arnfinn Hanssen Eide
10. september
Arvid Johansen
14. september

Oddbjørn Henry Moe
16. september

Jonny Johan Olsen
Sverre Røsdal
21. september

Ole Ludvig Hegstad
25. september

Gulborg Caroline Eide
28. september

Bente Langenes Henriksen
1. oktober

Gerd Marie Jansson
6. oktober

Torgeir Arne Eriksen
16. oktober

Bjarne Normann Skjerve

ULLENSAKER

20. juni
Kjell Roger Utengen 

21. juni
Knut Asbjørn Averstad 

23. juni
Jan Hagen 

 1.juli
Kolbjørn Hortemo 

5. juli
Elsa Hildur Bøckmann 

16. juli
Leif Oddvar Frivik 
Bjørg Ørstenvik

19. juli
Kjell Hovde 

21. juli
Eva Synnøve Kyllerud 

23. juli
Anne Marit Berg 

1. august
Ivar Alfred Frydenlund 

6. august
Marit Kristiansen

20. august
Randi Johanne Tangen 

23. august
Svein Kristian Kausrud 

25. august
Lill May Klevsjø

30. august
Torkell Skollevoll 
17. september

Johanne Marie Nyberg 

Vigde23. september
Unni Lilleba Rønning 

24. september
Bengt Vigulf Halvorsen 

25. september
Aase Irene 

Brown Gundersen 
26. september

Tove Wenke Hagen 
29. september

Øivind Ullersmo 
3. oktober

Henry Jørgen Mehlen 

FURUSET

8.august
Kjell Høibråten

15. august
Thor Johan Syverstad

8. september
Christer Diskerud Andersen

15. september
Eivind Ingar Wangsmo

10. september
Odd Gulberg
20. september

Astri Gudrun Grøndahl
29. september

Åse Mette Bjørgaas
13. oktober

Håvard Lyngmo
14. oktober

Trond Oddvar Antonsen

 

Dopte  
Ella Victoria  Bjørnnes

13.oktober 
Aksel Skinningsrud

Samuel Holen Hansen

FURUSET

18. august
Nils Emrik Flindrum

31. august
Elliot Tjernsli Hansen

1 september
Mali Kolset

1 september
Ulrikke Olava Algarheim

8. september
Maximillian Kurleto

Filip Pettersen Breen – 
døpt i Nes kirke
29. september

Chris-Johanthan 
Karlsen Nordby



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

17. nov 23.s. i 
treenighetst.

Gudstjeneste kl. 1100 
på Kløfta menighets-
senter

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 
1100

24. nov Domssøndag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
1. des 1.s. i adventst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 

1100
8. des 2.s. i adventst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1300
13.des Gudstjeneste kl. 18.00
15. des 3.s. i adventst. Lysmesse kl. 1700 Gudstjeneste kl. 1100 Lysmesse kl. 1700
22. des 4.s. i adventst. Gudstjeneste kl. 1100 

på Gystadmyr bo- og 
akt.s.

24. des Julaften Gudstjeneste kl. 1400 
og 1600

Gudstjeneste kl. 1400 
og 1600

Gudstjeneste kl. 1400 
og 1600

Gudstjeneste 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 
på Kløfta bo- og akt.
senter

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

31. des Nyttårsaften Minnegudstjeneste kl. 
1500

1. jan Nyttårsdag Gudstjeneste kl. 1100
5. jan Kristi åpenb.dag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 

1100
12. jan 2.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
19. jan 3.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 

1100
26. jan 4.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
2. feb 5.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 

1100
6. feb Samefolkets dag Gudstjeneste kl. 1900
9. feb Såmannssøndag Gudstjeneste kl. 1700 

på Sion
Misjonsgudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjeneste kl. 1100

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

23. feb Fastelavns-
søndag

Gudstjeneste kl. 1100 
på Kløfta menighets-
senter

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

26. feb Askeonsdag Gudstjeneste kl. 1900 Gudstjeneste kl. 1900
1. mars 1.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 

1100
6. mars Gudstjeneste kl. 

1700
8. mars 2.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
15. 
mars

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

22. 
mars

Maria budskaps-
dag

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

29. 
mars

4.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 
1100

www.kirkerull.no


