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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: 1506 34 31300

ANDAKT

Fred på jord! 
Jeg vokste opp under den kalde krigens kaldeste periode. Vi lærte å 
bruke tilfluktsrom. Fra klassevinduene så vi Nike-rakettene på Rustan 
i Asker, de var en del av Nikebataljonen som også hadde batterier 
i Nes, Trøgstad og Våler, alle i Borg bispedømme. I avisene leste vi 
om prøvesprengninger i nord og Stillehavet i sør, og om muligheten 
for atomkrig. Sammen med våre foreldres fortellinger om nazistenes 
okkupasjon av Norge 1940-45 var krigens mulighet i Norge en del av 
vår livsfølelse.  

I julegudstjenestene sang vi med stor innlevelse «Deilig er jorden». Vi 
sang salmens siste vers med stor intensitet: «Englene sang den/først for 
markens hyrder: skjønt fra sjel til sjel det lød». Vi omgjorde engelens 
ord til en bønn: «Fred over jorden». Da kunne vi følge oppfordringen 
i den neste linjen «menneske, fryd deg» og få feste i et håp: «Oss er en 
evig Frelser født». 

Det var en rystet Bernhard Severin Ingemann som skrev denne salmen 
i trass og håp da han fikk krigens brutalitet tett innpå i slagene mel-
lom Danmark og Prøysen fra 1848 til 1850. Med utgangspunkt og 
sluttpunkt i Jesu fødsel julenatt ville han tegne en alternativ virkelig-
het om mennesket på fredens pilegrimsvandring. 

«Oss er en evig frelser født» må bety at begivenhetene i Betlehem for 
snart 2000 år siden også former vår virkelighet 2020 slik den gjorde 
for Ingemann i Danmark i 1850. Barnet i krybben viser oss at Gud, 
himmelen og jordens skaper, ikke har overlatt mennesker til seg selv. 
I hele det veldige kosmos der Gud finnes overalt og i alt, er Gud også 
tilstede i dette lille barnet i krybben og bekrefter for alle mennesker og 
hele skaperverket at Gud er hos oss hele tiden. 

I den hebraiske bibelens salmebok synges Guds fredsvisjon for 
menneskene: «Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rettferd 
og fred kysse hverandre» (Salme 85.11). Julenatt bekrefter Gud at 
vi ikke er alene om å arbeide for denne visjonen i vår tid og på vårt 
sted. Julenattens fredssang er fortsatt en bønn og gir retning for livene 
våre. Den gir oss frimodighet til å se tegnene på fred i våre liv og vår 
verden, og trass til å kjempe mot ødeleggelse og ufred.  

Måtte vi være med og legge til rette for at rettferd og fred kysser 
hverandre og at miskunn og sannhet får mulighet til å leve blant oss. 
Da kan bønnen bli et håpstegn for alle dem som lever i krigens og 
undertrykkelsens virkelighet og skygge.  Da kan «Deilig er jorden» bli 
vår salme på rettferden og fredens pilegrimsvandring.  

Velsignet julehøytid ønskes dere alle.  
Biskop Atle Sommerfeldt
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Å være kirke i coronatid 

Allerede har det gått langt over et halvt år siden unntaks-
tilstanden traff oss alle, også kirken, i mars. I starten ble 
noen av oss som arbeider i kirken veldig aktive blant annet 
på sosiale medier, noen konsentrerte seg om begravelser, 
og mange av oss var usikre på hvordan vi nå skulle være 
kirke. Vi kunne ikke møtes. Å være kirke handler mye om 
å møtes. Mennesker møtes, og mennesker møter Gud.  
For min del ble det i starten mye hjemmekontor, telefoner, 
nettmøter og en svært annerledes hverdag. Vi kastet oss ut 
i gudstjenester som ble streamet uten gudstjenestedeltagere 
til stede i kirken. Jeg fikk være med på å lage en live Håps-
basar sammen med flere andre ansatte. Vi prøvde oss frem. 
Utfordrende, spennende og lærerikt.  

Etter hvert har vi lært oss å leve med en god del av alt det 
som dette viruset innebærer av tilpasninger og restriksjo-
ner, men det er ikke bare lett, selv om det har vært mulig å 
gjennomføre mye av det kirken gjør til vanlig fra somme-
ren av og fremover. 

Å være kirke i denne tida har vært utfordrende, og vi som 
arbeider i kirka har kjent på forskjellige utfordringer i 
større og mindre grad. I alt vi gjør av arrangementer og til-
stelninger må vi ivareta smittevern. Det har vært en øvelse 
i tilpasningsdyktighet, tålmodighet og vilje til å endre på 
ting kjapt. Navnelister føres på alt vi gjør. Vi tilbyr sprit på 
vei inn i kirka. Avstand må overholdes mellom alle det skal 
være avstand mellom. Færre mennesker har vært mulig å 
ha på samme sted. 

Alt dette har preget både gudstjenester, begravelser, dåp, 
nattverd, konserter, konfirmasjonsopplegg og konfirma-
sjoner, vielser, babysang, korvirksomhet og alt det andre 
vi gjør til vanlig.  Ingen klemmer. Ingen håndtrykk. Ikke 
plass til alle. Flere gudstjenester, men færre mennesker. Få 
dåp i mars og april, men mange dåp utover sommeren og 
høsten. Planlegging og gjennomføring av en drøss med 

Kirkevergens hjørne 
 

2020 vil gå over i historien som et år vi aldri kommer til å 
glemme. Vi har hatt utfordringer vi aldri har sett for oss, 
og både ansatte og frivillige har måttet kaste seg rundt og 
finne nye måter å være kirke på i en hverdag der vi ikke 
lenger kan møte slik vi pleier. Som konstituert kirkeverge 
ønsker jeg å rose de ansatte for den innsatsen som har 
blitt gjort de siste månedene, og for hvordan menighetene 
fortsatt har kunnet være et fellesskap og et møtepunkt for 
mange.  
 

Kirkeverge Dene Støe fratrådte sin stilling 15. september 
og har gått over i andre oppgaver i fellesrådet. I skrivende 
stund er annonse ute for ny kirkeverge, og vi håper vi har 
ny kirkeverge på plass tidlig i 2021.  
 
Jula står for døren, og vi gjør vårt beste for at så mange 
som mulig kan få delta i våre kirkelige handlinger. Vi ber 
om forståelse for at det må være påmelding til julaftens-
gudstjenestene for at vi skal kunne opprettholde nasjonale 
retningslinjer for smittevern. 

Helle Thode 
konstituert kirkeverge

konfirmasjonsgudstjenester. Og nå ser vi fremover mot de-
sember og jul, og lurer på hvordan det blir. Hva gjør sko-
lene og barnehagene med sine tradisjonelle gudstjenester? 
Hvordan blir det egentlig med alle konsertene? Hvordan 
klarer vi å få til gode gudstjenester på julaften? Hva med 
dem som godt kunne tenkt seg et besøk eller en prat? 

Fremdeles handler det å være kirke i denne tiden om å 
prøve å bidra til gode møtepunkter mellom mennesker og 
mellom mennesker og Gud.  

Til slutt: Så er det ikke vi som arbeider i kirken som først 
og fremst er kirken, fordi alle som hører til er kirken. Det 
betyr at vi alle kan bidra til å være kirke sammen også i 
månedene som kommer.  

Per-Kristian Bandlien 
Sokneprest Hovin
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Blikkvegen 3 - 2067 Jessheim

Åpent fra kl. 9-15
Stengt fredag

Tlf: 63 97 60 45 / 97 52 34 75

Vilberg 
BETONGINDUSTRI

Åpen kirke
Flere av kirkene våre har åpen kirke. Her er du 
velkommen innom, enten du søker et rolig sted, 
har behov for noen å snakke med, eller vil opple-
ve kirkens stemning, kunst og utsmykning.

Bruk kirken din - til bønn, lystenning eller stillhet. 
Uansett motivasjon, dagsform eller avklart forhold til tro 
og tvil er dørene til kirken åpen for dem som ønsker å 
komme inn. 

Jessheim kirke:
Jessheim kirke ligger midt i byen og står åpen kl. 0900-
1400 alle ukedager. Vi har også åpen kirke den siste 
lørdagen hver måned kl. 15-17 samt lørdag 5. desember 
og lørdag 19. desember kl. 15-17.

Furuset kirke
Furuset kirke er åpen hver tirsdag kl. 19.00-21.00.

Ullensaker kirke
Ullensaker kirke er åpen på hverdager etter avtale med 
kirketjener Marit Kopperud, tlf. 90 95 92 95.

Hovin kirke
Hovin kirke er åpen på hverdager etter avtale med kir-
ketjener Paul Ronny Jensen, tlf. 913 70 241.

Mogreina kirke 
Mogreina kirke er åpen hver tirsdag kl. 14.00-16.00.

Diakonenes samtaletilbud
Ullensakers diakoner er tilgjengelige for samtaler i 
alle livsfaser og livssituasjoner og har taushetsplikt.

Det er perioder i livet da vi kunne trenge å snak-
ke med noen som er utenfor vår egen familie eller 
vennekrets. Av og til er livet utfordrende. Da kan 
det være godt å prate med noen som har tid, kompe-
tanse og erfaring med å snakke med mennesker om 
vanskelige ting.  Vi som er diakoner ønsker å bruke 
tid sammen med deg som trenger følge gjennom 
vanskelige faser.
Samtalene er gratis og tilbudet er åpent for alle.

Dersom du ønsker å avtale en samtale, kontakt Mari-
anne som er vår samtalekoordinator. Hun formidler 
kontakt med en av diakonene.

Kontakt: Diakon Marianne Kraft Muri på e-post: 
marianne@ullensaker.kirkene.net eller på mobil 
93227530 (tirsdag, onsdag, torsdag  kl 09.00-15.00)

Du kan også selv ta direkte kontakt med en av de 
andre diakonene i Ullensaker.

TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE 
i menighetene!

Vi vil rette en stor takk til alle som var frivillige i me-
nighetene i Ullensaker i 2020!

Vi trenger dere!

Takk for at du bidrar med tid, engasjement, 
mot og medmenneskelighet. 

Innsatsen du gjør, betyr mye for mange! 

Tusen takk for innsatsen i 2020 - 
Vi gleder oss til 2021!

VEIEN VIDERE

E N  S A M T A L E G R U P P E  

Har du mistet ektefelle, samboer
eller kjæreste? Lever du med

sorg og savn? 

www.kirkerull.no

Det kan være godt å komme sammen
og snakke med andre i samme

situasjon. Velkommen til en faglig
veiledet samtalegruppe for voksne
(55+).  Gruppen møtes åtte ganger.

For mer informasjon, ta kontakt med
Anna Spilling Isaksen, diakon: 

48991347
anna@ullensaker.kirkene.net
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Vi inviterer til drop in-dåp i Jessheim kirke 
(Rådhusvn. 5) lørdag 13. mars kl. 14.00-16.00 
– for foreldre med små eller halvstore barn, for 
ungdommer som ønsker å konfirmere seg men 
som ikke er døpt ennå, og for voksne som ikke er 
døpt, men som ønsker å bli det. 

Drop in-dåpen er for hele Ullensaker, og du kan selvfølge-
lig også komme dersom du bor i en annen kommune.

Har du tenkt å gifte deg? Å bli gift i kirken er gratis. Nå 
har du sjansen til å gjøre det enkelt, høytidelig og uten 
lang ventetid. Fredag 28. mai kl. 14.00-16.00 i Jessheim 
kirke skjer det. Kirken vil ordne med alle praktiske ting 
rundt vielsen (unntatt utfylling av papirer). Det vil si at 
vi pynter kirken, lager et program, ordner med musikk og 
forestår selve vielsen.

Brudeparet må kun ordne med papirer fra folkeregisteret. 

Les mer på www.kirkerull.no 

!
!

!
!
!
!
!

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

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

Drop in-dåp og drop in-vielse

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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Ragne ble inspirert da hun i 2015-16 jobbet som vikar i 
13-20 i Bærum kirkelige fellesråd, hvor tilbudet startet  for 
10 år siden. Da hun ble ansatt som ungdomsarbeider i Jess-
heim kirke i 2016, begynte hun å se på muligheten til å starte 
det samme tilbudet også i Ullensaker. Våren 2017 ble derfor 
den spede begynnelse på 13-20, som er et diakonalt, lavterskel 
samtaletilbud for ungdommer. Ragnes kontor er i Jessheim 
kirke og hun samarbeider tett med sognediakon Anna Spilling 
Isaksen om tilbudet.  Ragne er utdannet sosionom, og både 
hun og Anna har en mastergrad i diakoni.

Hva er diakoni? 
-Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og en diakon er kirkens 
omsorgsarbeider, sier Ragne. I Plan for diakoni står det at 
«-diakoni er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nes-
tekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern og skaperverket og 
kamp for rettferdighet.  Diakoni har en verdi i seg selv og skal 
aldri være et middel for noe annet. 13-20 er en del av kirkas 
diakoni.

 I 13-20 vil vi vise omsorg for alle ungdommer i samfunnet 
vårt uavhengig av trosretning eller religiøs tilknytning. Det 
er også viktig for oss at ungdommene ikke skal føle noen for-
ventning om å snakke om eksitensialitet eller tro i samtalene. 
Dette er kun et tema dersom ungdommene ytrer et ønske om 
det selv. 

Voksenpersoner med tid til å lytte
Ungdom gir tilbakemeldinger på at det er godt å kunne snak-
ke om livet.  Selv om de ansatte i 13-20 selv har et kristent 

livssyn er de opptatt av å ikke overføre det på dem de 
snakker med. Det viktigste med 13-20 tilbudet er at de 
unge møter voksenpersoner som tar seg tid til å lytte, som 
er på og som aldri gir opp.  -Vi er fleksible og ønsker så 
langt det lar seg gjør å stille opp der ungdommene selv 
ønsker, sier Ragne.  I tillegg til samtaler en og en, arrange-
rer diakonene i Ullensaker egne grupper for både jenter og 
gutter, og en ungdomsgruppe fra 16 år og opp til 20. 

Trenger alle øyne
-13-20 er et forebyggende tiltak, og vi ønsker å samarbeide 
med alle som jobber med det samme i kommunen, ja, alle 
som vil det beste for mennesker, sier hun.  13-20 er et sup-
plement til det som finnes fra før, og ikke en konkurrent. 
I et lokalsamfunn trengs alle ulike øyne som kan se. -Vi 
har god dialog med politiet, FABU (forebyggende avdeling 
barn og unge i Ullensaker), og flere andre i kommunen.   

Tyveritiltak
Jessheim storsenter er også en god samarbeidspartner, og 
sammen med både senterledelsen, vekterne på senteret og 
politiet inngår diakonene i et tyveritiltak som er et frivillig 
tiltak.  Alle som blir tatt for tyveri på Storsenteret blir ute-
stengt for en periode.  I denne perioden får ungdommen 
et tilbud om å komme til samtale med en av diakonene.  
Takker de ja til tilbudet må de gjennomføre tre til fem 
samtaler før de ønskes velkommen tilbake på Storsenteret.  
Formålet med samtalen er at ungdommen skal snakke 
med en voksen om hendelsen, om hvorfor det skjedde og 
hva som skal til for at det ikke skal skje igjen.  Etter siste 

 Akkurat det har diakonene som jobber i samtaletilbudet 13-20.  -Alle unge i alderen mellom 
13 og 20 år kan snakke med oss om akkurat det de selv ønsker, forklarer Ungdomsdiakon Ragne 
Øybekk Sander.  -Vi ønsker å møte ungdommen i det miljøet de selv føler seg tryggest i.

TIDUngdom trenger voksne med

Av Elisabeth Østby



• 7 •

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

samtale blir en av diakonene med ungdommen tilbake til 
den aktuelle butikksjefen der tyveriet fant sted, for å be 
om unnskyldning.  -Dette krever mot, sier Ragne.  -Vi ser 
en helt klar forebyggende effekt av tiltaket.  Det er svært 
få som går i den samme fella en gang til.  Tyveri kan ofte 
være et symptom på noe annet, og det er viktig at de som 
gjør dette blir møtt med både respekt og anerkjennelse.

Medvandrere
-Det er viktig å understreke at vi ikke er behandlere, 
fortsetter Ragne.  -Vi er medvandrere.  Vi går sammen 
med ungdommene i både nedturer og oppturer.  Ungdom 
trenger ikke henvisning for å være en del av 13-20 tiltaket.  
-Det er bare å ta direkte kontakt med meg eller Anna, sier 
Ragne. Ragne forklarer videre at ungdom som er i kontakt 
med 13-20 ikke trenger samtykke fra foreldre/foresatte, 
jamfør §31 og §33 i barneloven. Vi forklarer dem at vi har 
taushetsplikt, men også meldeplikt.  Hvis ungdommene 
forteller om hendelser eller problemer som vi mener kan 
skade ungdommens eller andres liv og helse, er vi pliktig 
til å melde fra til rette instans. Dette handler om å gi ung-
dommen den støtte og hjelp som trengs.  

Et prisvinnende tiltak
13-20 tilbudet i Bærum kirke fikk i 2014 en internasjonal 
diakonpris som heter Eurodiaconia.  Eurodiaconia er det 

ledende nettverket for diakonalt arbeid i Europa, og har 
medlemmer i 24 land.  Begrunnelsen for prisen var ”13-
20” sin tydelige refleksjon rundt de diakonale verdiene 
samtaletilbudet jobber ut fra, samt den positive innflytel-
sen dette arbeidet har i unge menneskers liv.  

13-20 har en egen hjemmeside www.13-20.no hvor ung-
dom kan skrive anonyme spørsmål. Her kan du også lese 
mer om tilbudet, og finne kontaktinfo. 
Facebook: 1320 ungdom i ullensaker 
Instagram: samtaletilbudet1320

Kristin Granli
Asgeir S. Nilsen
Even Granli Jokstad

Tannlegene:

www.ktannlege.no

Kløfta Tannlegesenter
 Trondheimsvegen 84, 2040 Kløfta

TIDUngdom trenger voksne med

Ungdomsdiakon Ragne Øybekk Sander.
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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

Her finner du en oversikt over konserter i kirkene 
våre framover. Vi er glad for at vi igjen kan tilby 
konserter, men gjør oppmerksom på at det av 
smittevernhensyn er begrenset med billetter. Der-
som det skulle bli endringer i lokale eller nasjonale 

Velkommen på konsert!

Lørdag 21. november kl. 13.00 i Jessheim kirke

Orgelkonsert med Anders Hovind. Han spiller blant annet den kjente toccataen i D-moll av 
Johan Sebastian Bach, musikk for «fløyte» av Mozart, Grieg og Mendelssohn.   Anders Hovind 
var orgelkonsulent for det nye orgelet i Jessheim kirke. Han spilte innvielseskonserten, og det er 
en glede å ha han tilbake. Kollekt.

smittevernregler, må vi være forberedt på at det 
kan bli endringer også i konsertplanen. Vi jobber 
aktivt med smittevern. Husk de vanlige reglene: 
Vask/sprit hender, hold avstand, og hold deg hjem-
me dersom du har sykdomssymptomer. 

Mandag 30. november kl. 17.30 i Ullensaker kirke

«Vår Jul» med Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Tine 
Thing Helseth, som inviterer deg inn i sitt musikalske univers. På denne konserten har de med 
seg Jessheim kirkes barnekor og Furuset kirkes barnekor. Billetter på www.ticketmaster.no 

Fredag 4. desember kl. 20.00 i Jessheim kirke

Advenstkonsert med SAS Janitsjar. Dirigent er Njål Inge Enger.  
     

Søndag 6. desember kl. 17.00 i Jessheim kirke

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, Erland Helbø, gitar og Åsmund Devold, saksofon. Gratis 
inngang. Kollekt.

Onsdag 9. desember kl. 19.30 i Jessheim kirke

Adventskonsert med Ullensaker korforening. Tradisjonell adventskonsert 
med både kjente og nye julemelodier. Bestilling av billetter må gjøres på 
mail: kor.ullensaker.korforening@gmail.com  og inneholde navn og telefon-
nummer og om man kan sitte sammen. 

Torsdag 10. desember kl. 18.00 i Jessheim kirke

«Engler daler ned i skjul». Tradisjonell julekonsert med kjente 
og kjære julesanger framført av elever fra Kulturskolen. 

Lørdag 28. november kl. 19.00 og 23.00 i 
Ullensaker kirke 

Midnattskonsert med Kløfta sangerlag. Kløfta sanger-
lag har 60 medlemmer og øver nå fram mot korets 
største arrangement i løpet av koråret. 

Det settes opp to konserter slik at 
publikum skal få mulighet til å få med 
seg en stemningsfull konsert med koret 
også i år. 
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Fredag 11. desember kl. 18.00 og 20.30 i Jessheim kirke

«Stjernesludd» med The Real Choir. The Real Choir er tilbake med en 
varm, nær og nydelig julekonsert.
Billetter på www.ticketmaster.no 

Lørdag 12. desember kl. 19.00 i Jessheim kirke

«Crème Fraîche med ny Tone» i Jessheim kirke. Julekonsert med 
det prisvinnende lokale koret Crème Fraîche under ledelse av 
dirigent Tone Bianca Sparre Dahl. Wollert Krohn-Hansen (tangen-
ter) og Jan-Øyvind Grung Sture (cello) medvirker på konserten. 
Forhåndssalg av billetter på e-post: billettcf@gmail.com eller på 
kirkekontoret i Jessheim kirke

Søndag 13. desember kl. 18 i Ullensaker kirke

Menighetens julekonsert. Ullensaker kirkekor og Wollert 
Krohn-Hansen.

Tirsdag 15. desember kl. 19.00 i Ullensaker kirke

«Crème Fraîche med ny Tone» i Ullensaker kirke. Julekonsert med det 
prisvinnende lokale koret Crème Fraîche under ledelse av dirigent Tone 
Bianca Sparre Dahl. Wollert Krohn-Hansen (tangenter) og Jan-Øyvind 
Grung Sture (cello) medvirker på konserten. Forhåndssalg av billetter på 
e-post: billettcf@gmail.com eller på kirkekontoret i Jessheim kirke

Onsdag 16. desember kl. 18.00 og kl. 21.00 
i Ullensaker kirke
«Hjem te’ jul» med Atle Pettersen i 
Ullensaker kirke. Kom i julestemning 
med kjente og kjære julelåter. Billetter 
på www.ticketmaster.no 

Fredag 18. desember kl. 20.00 i Jessheim kirke

Konsert med Langset blandede kor med dirigent Linn Asak Andersen. 
Andre medvirkende: Mona Julsrud (sopran), Wollert Krohn-Hansen 
(tangenter), Randi Anita Jacobsen (trompet), John Børge Askeland (bass).

Søndag 20. desember kl. 18.00 i Jessheim kirke

«Deilig er jorden» med Anita 
Skorgan og Rein Alexander. To 
fantastiske artister som med 
sin allsidige bakgrunn byr på en 
julekonsert som strekker seg fra 
det klassiske til kjente og kjære 
norske julesanger. Billetter på 
www.ticketmaster.no 

Søndag 20. desember kl. 17.00 i Ullensaker kirke

«Julenatt» med Wenche Myhre, Jørn 
Hoel og Emil Solli-Tangen. Musikere 
er Frøydis Grorud og Trond Lien. 
Dette er åttende år på rad konserten 
Julenatt legger ut på veiene i førjuls-
tiden for å skape varm julestemning 
i kirker over store deler av Norge. 
Billetter på www.ticketmaster.no 

Mandag 21. desember i Jessheim kirke

Julero. Hovin menighet inviterer til Julero, en stemningsfull 
julekonsert i innspurten. Artister og klokkeslett annonseres 
senere. Vi åpner dørene til en konsert med variert repertoar med 
dyktige sangere og musikere. Her kan du komme som du er og få 
med deg en førjulskonsert med det beste vi har å by på av lokale 
utøvere, uten at det koster deg noe. Konserten er en gave til deg 
fra Hovin menighet. Gratis inngang. Kollekt.

Tirsdag 22. desember kl. 20.00 
i Ullensaker kirke

Julekonsert med Opus 89. Finn julestem-
ningen og senk skuldrene i selskap med 
Opus 89. Råholt-koret og deres dirigent 
Linn Asak Andersen byr på en blandet og 
stemningsfull musikalsk miks. 

Onsdag 6. januar kl. 19.00 i Ullensaker kirke

«In dolce jubilo!» med Romerike Vokalensemble. Romerike voka-
lensemble har gleden av å invitere til julekonsert på Helligtrekon-
gersdag. Billetter på www.romerikevokal.no 

Lørdag 16. januar kl. 13 i Jessheim kirke

Orgelkonsert med Bjørnar Robertsen. Bjørnar Robert-
sen er organist i Eidsvoll. Han har vært pianolærer i 
Ullensaker kulturskole i nesten 40 år. Vi gleder oss til å 
høre han som solist i verker av bl.a. Bach, Mendelsohn, 
Takle m.fl. Kollekt.

Lørdag 30. januar kl. 17.00 i Ullensaker kirke

Januartoner med Ullensaker janitsjar. 
For 4.året på rad arrangerer Ullensaker janitsjar Januartoner. Denne lørdagskvelden samler vi flere musi-
kalske aktører i nærmiljøet til en uhøytidelig konsert i flotte omgivelser.  Vi får bl.a innslag fra koret Voce, 
Wollert Krohn-Hansen, Erik Lukashaugen og Daniella Stende. 
Billetter på www.kirkerull.no 



• 10 •

Språkkafe for

3. desember er det igjen klart for språk-kafè i lokalene tilknyttet Jessheim kirke.  Arrangemen-
tet er et viktig møtested på tvers av kulturer og religion.  Det bekrefter Mahinur Dapu som 
bruker kafeén aktivt for å lære seg bedre norsk.

-Vi ønsker oss en miks av mennesker som både har 
utenlandsk opprinnelse og norsk opprinnelse.  Målet med 
språk-kafeén er at ulike mennesker skal møtes, bli kjent og 
snakke sammen.  Selv om språkforståelsen står i sentrum, 
så er dette også et hyggelig sted å stifte nye bekjentskaper.  
For det er ikke alltid så lett å bli kjent med nye mennesker.  
Alle er velkommen hit, sier sognediakon Anna Spilling 
Isaksen.  

Et viktig samarbeid
Kirken og Redd Barna gikk sammen om å opprettholde 
Språk-kafeén da NAV arbeid og inkludering måtte trekke 
seg fra hovedansvaret.  -NAV er fortsatt en viktig samar-
beidspartner, sier Anna.  -De informerer om språkkafe i 
sine kanaler, og vi holder tett dialog i planleggingen. Vi 
har også et godt samarbeid med flere i kommunen slik at 
det er enklere å både gjennomføre og å få ut informasjon. 

Partipolitisk og religiøst uavhengig
Språkkafe er en del av kirkens diakonale tilbud. Diakoni 
er kirkens omsorgsarbeid, og handler om å møte lokale 
utfordringer. -Vi så at det var et stort behov for en slik mø-
teplass, og ønsket å være med og ta ansvar, sier Anna. Det 
er allerede mange gode møteplasser i kommunen vår, men 
det kan aldri bli mange nok. Kafeén er for alle uansett tro 
eller ikke tro.  Det er samarbeidspartner Redd Barna med 
på å bekrefte.  De er en partipolitisk og religiøst uavhengig 
organisasjon.  Redd Barna deltar hver gang og lager et eget 
opplegg for barna. 

Program
-Vi er i en tidsalder før og etter Korona, og håper at vi så 
fort som mulig kan komme tilbake til normalen.  Fore-
løpig må vi ta hensyn til smittevern, og derfor er det et 
begrenset antall som kan delta på kafeèn slik situasjon er 
akkurat nå, forteller Anna. 

ALLE
Av Elisabeth Østby

F.v: Språkkafeén er et viktig møtested for meg, sier Mahinur Dapu som her sitter sammen med 
sognediakon Anna Spilling Isaksen.
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Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no

ULLENSAKER 
Menighet

Se fullstendig aktivitetsliste på: 

www.kirkerull.no

Barneaktiviteter i Ullensaker 
menighet 

Søndag den 29. november 
er det avslutting for Sprell Levende kl. 12 .00 i 
Ullensaker kirke. Vi  gleder oss også til et besøk av 
et barnekor som synger engelske julesanger i guds-
tjenesten kl. 11.00.

11. desember 
er det juleverksted for barn med en foresatt  på 
menighetssenteret kl. 17.00-19.00. Påmelding er 
obligatorisk pga. smittevernregler. 
N.B. Begrenset med plasser. Påmelding må skje 
til kristina.gavelin@ullensaker.kirkene.net før 7. 
desember.

I slutten av november og i begynnelsen av desem-
ber har vi julegudstjenester for barnehager. 
En nyhet i år er at prest, kantor og menighetspeda-
gog drar ut på turne til de barnehager som ønsker 
det. 

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

Tidligere kunne deltakerne ha med seg mat, men nå bestil-
les alt.  Kafeén arrangeres en gang i måneden.  Hver gang 
er det en form for konkurranse, quiz eller kahoot.  De 
har også hatt Leikarringen og Romerike Folkehøgskole på 
besøk for blant annet å underholde.  Og hver gang er det 
ulike temaer for å skape en god dialog.  -Samtalene rundt 
bordene går som bare av det, smiler Anna. Mahinur nikker 
samtykkende.  

Et viktig treffpunkt
-Kafeén er viktig for meg, forteller Mahinur, og hun 
synes at en gang i måneden er i minste laget. Mahinur og 
mannen hennes flyktet fra Tyrkia til Norge for to år siden 
og har fått politisk asyl. Hun forteller at hun jobber hardt 
hver dag for å lære seg norsk.  Språkkafeèn er en viktig 
arena for å utvikle språket, men også for å bli kjent med 
andre mennesker. -Det er vanskelig å flytte til et helt nytt 
land med et helt nytt språk, forteller hun. Å lære seg språk 
er hovedprioritet for å bli en del av det norske samfunnet, 
og det ønsker Mahinur å bli så fort som mulig.  -Vi lærer 
mange ord på norskopplæring, men det hjelper ikke hvis 
vi ikke bruker dem.  Det gjør vi på kafeén, smiler hun.

Ønsker seg flere
Anna er ansvarlig for språkkafeén, sammen med diakon-
kollega Rita Kristoffersen, flere andre ansatte og frivillige. 
-Det er fint å kunne dele litt på ansvaret, sier hun.  -Vi er 
en fast gruppe som har regelmessige planleggingsmøter.  
Det er også flere frivillige som deltar hver gang.  Vi trenger 
både flere planleggere og frivillige, sier Anna, så det er bare 
å bli med.  

For alle
-Kafeén er både for de som vil lære seg norsk og også 
for de som har bodd her hele livet, minner Anna om.  
-Vi har ingen nivåinndeling, og man trenger ikke mye 
norsk-kunnskaper for å delta.  Det er mange måter å kom-
munisere på.  Det viktigste er å møte opp, for her har alle 
forståelse for hverandre, og vi prøver å hjelpe hverandre så 
godt vi kan.  

3. desember er neste språkkafe, og vi ønsker alle 
velkommen.  
Påmelding til anna@ullensaker.kirkene.net
Koronatider gjør at man må melde seg på før man kommer.

ALLE
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

JULEGRANTENNING
Mogreina skole Søndag 29.november 

klokken 15.00

Grunnet covid-19 blir det ingen julebasar i år, men vi 
ønsker likevel å holde julegrantenningen ute. Vi kom-

mer sterkere tilbake med tradisjonell basar når forholde-
ne tilsier at vi kan gjøre dette på en trygg måte.

PROGRAM:

Mogreina barnegospel skal synge, og presten har ordet.  
Jessheim Hovin og Mogreina skolekorps spiller.  

Vi avslutter med tenning av julegrana.

Vi oppfordrer alle som har, om å ta med lucialys på 
batteri for å lage en fin stemning ute i skolegården.

Vi følger smittevernreglene, og alle som kommer må 
registreres med navn og tlfnr.

Vi starter registreringen 14.30, så møt opp i god tid.
Støtt Menighetsrådet med virtuell kaffe og vaffel: 50 kr. 
og du er med i trekningen av en stor frukt- godtekurv.

Vipps nr 11856 - meny: Julegrantenning
Hjertelig velkommen til små og store!

HILSEN
FAU og Mogreina Menighetsråd

MOGREINA
Menighet
Se fullstendig aktivitetsliste på: 

www.kirkerull.no

STRIKKEKLUBB

2020 – ett år som har skrevet seg inn i historiebøkene på 
mange områder. Det er også året Mogreina startet opp en 
strikke- og håndarbeidsklubb. 

21.01.20 var datoen for første treff, og til alles glede så møtte det opp 
mange. Vi koste oss med kaffe, te og noe godt å bite i samtidig som vi 
delte denne fantastiske hobbyen.  Praten gikk lett på kryss av tvers av 
alder, ferdighet og interesserer.  

To treff til fikk vi til før Norge ble stengt ned. 
Så da satt vi hjemme alene igjen da med hobbyen vår, og jeg må vel 
innrømme at jeg var spent på fortsettelsen til denne fine klubben vi 
akkurat hadde startet opp. Hadde den forutsetninger for fremtiden? 

Jeg kjente i hvert fall på et savn, og det viste seg at det var det flere 
som hadde. Så når Norge så smått startet å åpne opp så gjennomførte 
vi likegodt ute. Vi tok det litt på sparket så vi hadde fint vær, og for 
noen fantastiske utekvelder vi hadde. Utsikten over Hersjøen i solned-
gang er nydelig!
Nå er høsten her og snart banker 2021 på døra. Gleden er derfor stor 
når vi kan si at Mogreina strikkeklubb fortsetter neste år.

Om du er nysgjerrig på hva vi driver med så er du hjertelig velkom-
men til å bli med. Vi har en gruppe på Facebook som heter «Mogreina 
Strikkeklubb», eller så tar du kontakt med Menighetsrådet for å få 
kommende datoer og å melde deg på.

Avslutningsvis vil jeg få takke de flotte damene i Menighetsrådet 
som har gjort dette mulig, og selvfølgelig alle dere som møter opp og 
blir med. Dette er så gøy og jeg gleder meg til mange flere kvelder i 
fremtiden.

Mvh Laila Egeberg på vegne av Mogreina Strikkeklubb
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A

13. desember

Hurra! 
Søndag 13. desember kl. 13 vigsles 
Ragne Øybekk Sander som diakon 
i gudstjenesten i Jessheim kirke. 
Biskop Atle Sommerfeldt deltar i 
vigslingsgudstjenesten. 

Du kan lese mer om Ragne og arbei-
det hennes med 13-20 på side 6 og 7.

DIAKONVIGSLING

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

HOVIN 
Menighet

Se fullstendig aktivitetsliste på: 

www.kirkerull.no

Hovin og Mogreina menigheter inviterer til

JULETREFEST FOR SENIORER
SØNDAG 10. JANUAR KL. 16 - 18.30
JESSHEIM KIRKE

Utlodning, servering, underholdning og andakt.
Det blir dessverre ikke juletregang i år, men vi
skal synge mange julesanger!

På grunn av smittevern er det begrenset antall plasser.

Påmelding på tlf. 48 99 13 47 eller e-post:
anna@ullensaker.kirkene.net.

Oppgi navn, telefonnr., og evt. matallergier.
Har du behov for skyss, gi beskjed ved påmelding.

Arr: Diakonutvalget i Hovin og Mogreina menigheter

Se mer på: www.ki rkerul l .no
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i Ullensaker

Lasse Thorvaldsen har vært ansatt i Hovin Menighet siden 2016.  Han trives godt i jobben 
sin, og ser hvor viktig det er med gode tilbud til de unge. -Å jobbe med ungdom er givende 
arbeid, sier ungdomsprest Lasse.  

-Vi ønsker å bidra til å skape fellesskap.  Lasse har sammen 
med Brage Midtsund (menighetspedagog i Furuset, for tiden 
prestevikar/kapellan i Ullensaker), Elizabeth Ledal, Halvor 
Lindberg og Oda Bandlien, startet et opplegg som heter 
RAST.

RAST – en pause fra hverdagen
-Mange ungdommer har travle hverdager, med skole og flere 
organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker at RAST skal være en 
møteplass der ungdom kan få hvile og påfyll, sier Lasse.  -Av 
og til kan det være godt å ha friheten til å velge om du har 
lyst til å delta eller ikke.  RAST er derfor et uforpliktende 
tilbud.  Det skal passe inn i en travel ungdomshverdag.  Her 
er det nok å bare være tilstede, møte andre ungdommer og ha 
det gøy.  Det er verdifullt i seg selv.  

For alle i Ullensaker
RAST er for alle fire menigheter i Ullensaker og møtene vil 
bli arrangert i Jessheim kirke og på Folkvang på Algarheim.  
Her blir det lovsang/salmer, andakt, lystenning, bønne-
vandring og mulighet til å «henge» etterpå.  -Det vil bli 
jevnlige møter framover, og enda mer regelmessig etter nyttår, 
forteller Lasse.  -Det er bare å følge med på nettsidene våre og 
facebook!

Konfirmasjontid
Konfirmasjonsforberedelsene er noe av det viktigste Lasse 
jobber med, og det er mange konfirmanter i Ullensaker.  
Målet med konfirmasjonsundervisningen er at ungdommene 
skal sitte igjen med noe verdifullt og en fellesskapsfølelse.  
Det skal ikke oppleves som en skoleklasse.  For å få enda stør-
re engasjement blant ungdommen kan de velge ulike linjer i 
forhold til hva de interesser seg for. 

Linjevalg
Konfirmantene kan velge mellom fem ulike linjer: 
1. Diakonlinje: Ungdommene er med på gjennomføring av 
ulike arrangementer som juletrefest for eldre og andakter på 
sykehjem.
2. Idrettslinje: Ungdommene møter opp i Hoppenspretthal-
len på Jessheim, og holder på med ulike aktiviteter og skaper 
et felleskap rundt idrett.
3. Kreativ linje: For dem som liker å holde på med tegning, 
design og håndarbeid.
4. Kor: Sang og musikk 
5. Film: For de film-interesserte

-Innholdet i selve undervisningen er den samme for alle lin-
jer, sier Lasse.  -Korona har satt alt litt på vent, og gjennom-
føring av linjene er noe usikkert dette året.  Men vi tenker å 
starte opp igjen for fullt så fort det lar seg gjøre.

Konf-leir
Et av høydepunktene er konfirmasjonsleiren.  Ungdommene 
kan velge mellom å være en weekend i Håkons hall på vin-
terstid eller en uke i Kragerø på sommerstid.  Arrangementet 
i Håkons hall rommer ca. 1000 ungdommer.  -Det er store 
forhold og en intens helg, men veldig morsomt, smiler Lasse.  
Da kan man teste ut alpinanlegget eller prøve seg på bob.  
I Kragerø er det ca. 400 ungdommer og sommerlige aktivi-
teter. På begge leirene er det med mange fantastiske ung-
domsledere og inspirerende undervisere. I år er vinterleiren 
avlyst og sommerleiren usikker, men vi jobber med et godt og 
morsomt alternativ!

Konfirmasjon 2021
I år startet konfirmasjonsundervisningen 3. november, og 
konfirmasjonen for Hovin menighet er de to første helgene 
i september 2021.  -Vi har planlagt ut fra de samme smit-
tevernreglene som gjelder i dag, så får vi heller bli positivt 
overrasket når den tid kommer, sier Lasse.
PS: Det er fortsatt mulig å melde seg på til konfirmasjon i 
alle menighetene. 
Ta kontakt med Lasse (Lasse@ullensaker.kirkene.net) eller det 
lokale menighetskontoret.

UNGDOMSARBEID
Av Elisabeth Østby
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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).

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.

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 5.–7. trinn i Jessheim kirke 
enkelte fredager kl. 18-20.30.  

Aktiviteter for ungdom
Ledertrening i Jessheim kirke.

13-20 Ungdom i Ullensaker: Lavterskel 
samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år.

Chilletid: en lavterskel samtalegruppe for 
ungdom i alderen 16+. Mat, prat og aktivitet. 
Annenhver tirsdag i Jessheim kirke. Følger 
skoleruta.

Jentegruppe i Jessheim kirke. En samta-
legruppe for jenter i ungdomsskolealder

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 torsda-
ger kl. 12.30–14.00.
Bibelgrupper i Jessheim kirke
Åpent hus på Kløfta menighetssenter torsda-
ger kl. 11.00-13.00, bortsett fra den første i 
måneden.

Lunsjkonsert i Ullensaker kirke første onsdag i 
måneden kl. 11.00-13.00.

Onsdagslunsj på Kløfta menighetssenter de 
resterende onsdagene i måneden kl. 11.00-
12.00

Kafé timeout og strikkekafe på Kløfta menig-
hetssenter onsdager 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, men 
for tiden ikke aktiv.

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: ca en gang i måneden samles jen-
ter/damer 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:  åpen samtale/bibelgruppe på 
Kløfta menighetssenter siste torsdag i måne-
den kl. 19.00-21.00.

Språkkafe: en flerkulturell møteplass i Jessheim 
kirke. Ca. en torsdag i mnd.

Bo- og aktivitetssentre
Kløfta bo- og aktivitetssenter: Andakt 
annenhver onsdag (oddetallsuker) kl. 14.30.
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter: 
Andakt hver torsdag kl. 17.00. Eget samtale-
tilbud for beboere på Gystadmyr.
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. 12.00. Eget 
samtaletilbud på Gjestad.
Skogtun: sangstund 1 – 2 torsdager i måne-
den 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.



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

www.kirkerull.no

Se lokalavisen eller 
www.kirkerull.no for ev. endringer Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke

Jessheim 
kirke

Mogreina 
kirke

Dato Kirkeårsdag
15.11. 24.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 

kl. 11 og 13
Gudstjeneste 
kl. 11.00

22.11. Domssøndag Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 11.00

29.11. 1.s. i adventstiden Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 11 og 13

Gudstjeneste 
kl. 11.00

06.12. 2.s. i adventstiden Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 11.00

13.12. 3.s. i adventstiden Lysmesse kl. 17.00 Gudstjeneste kl. 
11.00

Gudstjeneste 
kl. 13.00

Lysmesse kl. 
17.00

20.12. 4.s. i adventstiden Gudstjeneste på 
Gystadmyr bo- og 
akt.s. kl. 11.00

24.12. Julaften Gudstjeneste kl. 12.00, 
14.00 og 16.00

Gudstjeneste kl. 13.00, 
14.30 og 16.00

Gudstjeneste kl. 
12.00, 14.00 og 
16.00

Gudstjeneste 
kl. 14.00 og 
16.00

Gudstjeneste 
kl. 14.00 og 
16.00

25.12. Juledag Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste kl. 
11.00

Gudstjeneste 
kl. 11.00

31.12. Nyttårsaften Minnegudstjeneste 
kl. 15.00

01.01. Nyttårsdag Gudstjeneste 
kl. 11.00

03.01. Kristi åpenb.dag  Gudstjeneste 
kl. 11.00

Gudstjeneste 
kl. 11.00

10.01. 2.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 11.00

17.01. 3.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 11.00

Gudstjeneste 
kl. 11.00

24.01. 4.s. i åpenb.tiden Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste kl. 11.00 Gudstjeneste 
kl. 11.00

31.01. 5.s. i åpenb.tiden Fellesmøte med Sion 
kl. 18.00

Gudstjeneste 
kl. 11.00

Gudstjeneste 
kl. 11.00

PÅMELDING TIL JULAFTENSGUDSTJENESTER 

Det blir jul også i år, og vi håper at mange får mulighet til å 
oppleve en julaftensgudstjeneste i en av våre vakre kirker. Vi 
må imidlertid forholde oss til lokale og nasjonale smittevern-
restriksjoner, og dette betyr at vi må ha påmelding til guds-
tjenestene på julaften.

På hjemmesidene våre, www.kirkerull.no, ligger det lenke 
til påmelding. Det er også mulig å ta kontakt med ditt lokale 
menighetskontor for manuell påmelding.

Furuset kirke: furuset@ullensaker.kirkene.net, tlf. 63 94 40 10
Hovin kirke: hovin@ullensaker.kirkene.net, tlf. 63 94 40 20
Jessheim kirke: hovin@ullensaker.kirkene.net, tlf. 63 94 40 20
Mogreina kirke: mogreina@ullensaker.kirkene.net , tlf. 63 94 40 20
Ullensaker kirke: ullensaker@ullensaker.kirkene.net , tlf. 63 92 65 20

Uansett hvordan du melder deg på, skal du få en bekreftelse på 
at påmeldingen er registrert.


