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I sommer har vi pussa opp ei

seterstue fra 1880. Den var

trekkfull.  Musene hadde fri til-

gang til matkjeller og skap.

Likevel hadde setra  en sjarm

som gjorde den verd å ta vare på.

Nå står setra der på ny grunn-

mur. Vi har bytta ut de stokkene

som var for råtne. Den har fått

nye vinduer, tak og kledning.

Den skal kunne stå i hundre nye

år. Selv om mye er nytt, ser den

lik ut innvendig. Det er akkurat

like  koselig som før å krype opp

i skuvsenga med kaffekoppen.Vi

mennesker utvikler oss gjennom

livet. Den som vil leve  i lys av

Jesu kjærlighet, har en god

byggherre som vil hjelpe  med

utviklinga. Når vi  legger livet

vårt i Guds hender, vil han arbei-

de med oss. Den som er døpt

trenger ingen ny grunnmur.

Grunnlaget er trygt for bestan-

dig.  Men vi  trenger å vokse i

kunnskap og erfaring med  Guds

godhet. Vi må minnes om de

tingene vi trenger å endre. Få

bytta ut de råtne stokkene  i våre

liv. Vi trenger å la Gud elske

fram det som er godt og nyttig.

En god byggherre planlegger det

som skal gjøres. Gud har en plan

for våre liv. Han kjenner oss og

vet hvilke muligheter vi har. Jeg

tror han vet hva du har mulighet

til å bli. Hva tror du Gud har lyst

skal vokse fram i livet ditt?

Bibelen snakker mange steder

om Gud som bygningsmann. I

Jesajaboka kapittel 54, vers 11

står det for eksempel: Du
stakkar som er jaget av stormen,
og som ikke finner trøst!
(Israelfolket hadde vært ute i

hardt vær) Se, jeg gir deg en
grunnvoll av edelstener, bygger
din grunnmur med safirer.Gud

er ikke bare byggherre. Han

bruker de fineste materialer i ditt

Andakt:
Vær tålmodig!
Gud er ikke ferdig
med meg enda!

liv! Vi skal finne fram alt vi har

av vilje og kraft for å være en så

god versjon av oss selv som

mulig. Men å leve  med Gud gir

ekstra styrke. En jeg kjenner

sier: For meg er det godt å høre

Herren til. Slik er det for meg

også. Troen gir meg kraft og

styrke.  Det å høre til hos Gud

gir meg en enorm frihetsfølelse.

En papirdrage trenger et tilknyt-

ningspunkt for å kunne sveve på

vinden. Slik tror jeg det er med

mennesker også: Vi  er friest når

vi er forankra et trygt sted.En jeg

kjenner har i sommer tatovert

følgende på håndleddet: Deus

semper major. Gud er alltid stør-

re. Større enn våre begrensning-

er. Våre lengsler og forestillings-

evner. Gud er større. Derfor kan

vi trygt gå inn i dagene som sta-

dig blir litt kortere. Vi kan ta

imot høsten og vite at Gud vil

skape noe nytt i våre liv når vi

inviterer ham til det. Diakon

Edel Lilleeng Solberg

Den norske kirke innfører ny

ordning for gudstjenesten. Den

nye gudstjenesteordningen

introduserer en ny måte å tenke

på. Tidligere har man hatt en

gudstjenestebok, der det meste

har vært fastlagt for hele kirken.

Den nye ordningen gir den

enkelte menighet økt frihet til å

prege det lokale gudstjenesteli-

vet. En kan velge blant en del

alternative bønner, menighets-

svar og ulike musikalske og

visuelle uttrykk i gudstjenesten.

En slik lokal frihet er allerede

innarbeidet i mange andre kirke-

samfunn.

Det mest nyskapende ved

denne ordningen er at menig-

hetsrådet skal utarbeide en lokal

grunnordning for gudstjenesteli-

vet i menigheten, i samarbeid

med prest, kirkemusiker, andre

ansatte og frivillige i menighe-

ten. Før den lokale grunnord-

ningen blir fastsatt og sendt til

biskopen for godkjenning, skal

menighetsmøtet få uttale seg.

Alle stemmeberettigede kan

delta i menighetsmøtet. Dette

året er et innføringsår, der den

enkelte menighet kan prøve seg

litt fram. Innen 1. søndag i

advent i år skal alle menighetene

ha fått godkjent sin ordning.

Den nye ordningen åpner

også for større bredde i gudstje-

nestens musikk. Menigheten kan

velge liturgisk musikk innenfor

ulike sjangere av nyere rytmisk

populærmusikk, gregoriansk

musikk, folketoneinspirert

musikk, nyere klassisk musikk, -

eller den musikken som har vært

i bruk siden 1977.

I to tusen år har den kristne

gudstjenesten vært feiret, i vårt

eget land i mer enn tusen år.

Menigheten har kommet sam-

men på søndagen, dagen for Jesu

oppstandelse. Hele tiden har

gudstjenesten hatt en felles

grunnstruktur, med Ordets del

og Nattverdens del som hoved-

elementer. Noen er nok litt redd

for at vi ikke lenger vil kjenne

oss igjen i gudstjenesten. Og at

variasjonene blir veldig store fra

den ene menigheten til den

andre.

Det er viktig med gjenkjen-

nelse når vi går til gudstjeneste.

Selv om det blir variasjoner,

vil de faste leddene i gudstjenes-

ten fortsatt være med.

Variasjonene blir ikke større enn

at vi fortsatt vil kjenne oss godt

igjen i gudstjenesten. Grunn -

strukturen vil være den samme i

alle kirkene. Det nye vil forhå-

pentligvis oppleves som en beri-

kelse av gudstjenesten.

BOW

Mange har fått med seg at

Grunnloven ble endret 21. mai.

Men ikke alle vet at kirken har

vært en viktig pådriver i denne

prosessen. Noen tror at å miste

privilegier som statskirke er

uønsket, men Den norske kir-

kes ledelse har jobbet i mange

år for løsere bånd mellom stat

og kirke. Så Den norske kirke

ønsker endringene velkommen,

og er glad for at alle partiene på

Stortinget stilte seg bak.

Med ny tekst i Grunnlovens

§§ 2 og 16 er ikke lenger den

evangelisk-lutherske religion

statens offentlige religion. De

forskjellige tros- og livssyns-

samfunn skal behandles likt.

Loven slår fast at Den norske

kirke ikke lenger er en ren

statskirke, men en folkekirke.

Denne folkekirken vil fortsatt

hete «Den norske kirke» og alle

som var medlemmer i «statskir-

ken», er fortsatt medlemmer i

Den norske kirke.

Dette er ikke noe definitivt

skille mellom stat og kirke.

Prester, proster og biskoper vil

fortsatt være lønnet av staten.

Den norske kirke skal forbli

landets folkekirke, det står i

Grunnloven. Men kirkens egne

organer skal utnevne proster og

biskoper, ikke regjeringen, slik

det har vært til nå. Det er på

høy tid at kirken selv får velge

sine ledere. Endringene tyde-

liggjør Den norske kirke som

trossamfunn og det er prinsipi-

elt viktig.

BOW

Foto: Lund og Slaatto.

Ny gudstjenesteordning

Stat - kirke – hva nå?

Høsten 2013 får vi ny salmebok.

Det er snart 30 år siden «Norsk

salmebok» ble utgitt. «Norsk

salmebok 2013» vil inneholde

899 salmenummer med tilsam-

men 1079 tekster. I tillegg blir

det et utvalg av bibelske salmer

og liturgiske ledd. Salmeboka

vil ha større sjangerbredde enn

tidligere salmebøker. Den vil

romme den kjente og kjære sal-

meskatten så vel som nye salmer

fra inn- og utland.

535 nummer i den nye boka

er ført videre fra Norsk salme-

bok og 124 nummer fra salme-

boktillegget «Salmer 1997».

Tallet på nye salmer er 240. Av

salmene på norsk språk er 39 %

på nynorsk og 61% på bokmål.

Det er også med 15 salmer på

hvert av de tre samiske språke-

ne, og på kvensk.

BOW

Ny salmebok
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Trosopplæring for voksne 
høsten 2012:

13.9 Sigmund Danielsen med temaet 

“livsnære fellesskap – en balansekunst”.

09.10 Karsten Isaksen med temaet 

"Beskjeden som forandret alt"

Høstens
hyggetreff:
Fredag 7. sept kl 12: Jessheim

kirke, Rådhusvegen 5.

Fredag 5. okt kl 12: Jessheim

misjonssenter,

Trondheimsvegen 56.

Fredag 2. nov kl. 12: Jessheim

kirke.

Fredag 7. des. kl. 12: Jessheim

misjonssenter.

Kom gjerne alene, eller ta med

deg en du kjenner!

Hyggetreffene er en god anled-

ning til å bli kjent med nye

mennesker. God bevertning,

utlodning, og hyggelig pro-

gram. 

Middagsbønn
og åpent hus
Hver torsdag kl. 12 kan du opp-

leve et lite pusterom i Jessheim

kirke. På middagsbønnen kan

du tenne lys for noen du tenker

på, lytte til vakker musikk og

høre dagens tekster. Etterpå er

det kaffe og lunsj, med litt opp-

lesing, sang eller annet pro-

gram, og god tid til å slå av en

prat.

Behov
for samtale?
Noen ganger i livet kan det

være godt å ”rydde litt” i sitt

eget liv. Diakonen og prestene

har taushetsplikt. Ring gjerne

hvis du ønsker en samtale, eller

om noen du kjenner ønsker en

samtale. Hovin

(Jessheimområdet) menighets-

kontor, tlf 63 94 40 20, formid-

ler kontakt.

Postkort fra Jessheim stasjon
ca 1933, Romerike forlag.

Byfestgudstjeneste
22.-23. september vil kommu-

nen markere at Jessheim får

bystatus. Hovin menighet invi-

terer til byfestgudstjeneste i

Jessheim kirke (Rådhusvegen

5)  søndag 23. september kl.

11.00. Det blir sang og musikk-

innslag, og festkirkekaffe etter-

på. Stor utendørs kirkekaffe

hvis været tillater det,   med

besøk av spellemannslaget og

leikaringen. Kirkekaffen blir

inne i kafeen på kirka hvis det

regner. Om kvelden blir det

konsert med Anita Skorgan, se

egen omtale. Velkommen!

Jazz, pop, rock og blues er

sjangrene når Jessheim kirke

satser på å bli en større konserta-

rena for  en blanding av profe-

sjonelle /dyktige amatører, folk

utenifra/lokale band og musi-

kere.

I høst satser vi på en konsert i

måneden sier Geir Grande,

menighetspedagog i Hovin

menighet. Dette er et rusfritt til-

bud som mangler sidestykke i

kommunen.  Vi har gjort cafelo-

kalet vårt enda mer konsertvenn-

lig med scenetepper langs veg-

gene.  For de som allerede har

vært på cafekonsert i Jessheim

kirke så vil det bli gjenkjennbart,

bare mer av alt som er bra sier

Jon Bergh med et glimt i øyet.

Geir står sammen Jon i spissen

for dette arbeidet, og man kan

merke at de gleder seg veldig til

denne høsten.

Både Grande og Bergh føler

at det mangler en intim scene for

denne typen musikk i kommu-

nen samt et rusfritt tilbud på lør-

dagskveldene. Ønske bak dette

er at musikk av høykvalitet skal

presenteres til en overkommelig

pris.

Dette er tilbud vi ønsker skal

favne de garva jazzentusiastene

men også yngre mennesker som

er mer ukjente med denne typen

konserter, så derfor har vi raba-

terte priser for studenter og ele-

ver. Fellesnevneren er ikke

alder, men at man liker musikk

sier Jon Bergh.

Til høsten kan vi blant annet

glede oss til konserter med hus-

bandet Taratata med Geir

Grande (Gitar) og Kjell Håkon

Aalvik i spissen (Trommer)  og

Lauv, en Jazz Trio fra musikk

konservatoriet i Trondheim sin

utøvende Jazzlinje, med en lokal

Hurdalsgutt i spissen, tidligere

Yes-Sing pianist Kjetil Andre

Mulelid på tangenter. Tidligere

har også videregående bandet

«souled out» prøve seg å ha en

konsert, kanskje ditt band kan

være aktuelt?   For full oversikt

følg med på www.kirkerull.no

Er det noe du lurer på angå-

ende Cafekonsertene ta kontakt

med Geir Grande på

geir@ullensaker.kirkene.net

Håper vi ses på konsert.

Hilsen Jon&Geir

Savner du en konsertscene på Jessheim?

I Jessheim kirke har vi hatt til-

bud om babysang i seks år, og

flere hundre barn og like mange

mødre/fedre har vært innom på

ett eller flere kurs. Men hvorfor

holder vi egentlig på med dette?

Musikk og sang har vært en del

av menneskers liv til alle tider

og over hele verden. Den har

rammet inn livene våre, og lagt

til rette for meningsfulle øye-

blikk og gode opplevelser. Ofte

blir musikken beskrevet som et

universelt språk, den når forbi

barrierer og tilsynelatende

uoverkommelige grenser for

kommunikasjon. Musikk kan ha

kontaktskapende og formidlende

egenskaper der vi ikke kommer

til med verbalt språk, eller der vi

ønsker å formidle på en alterna-

tiv måte i tillegg til det verbale.

Slik kan musikk være nyttig i

mange spennende sammenheng-

er, for eksempel i arbeid med

demente, psykisk utviklings-

hemmede eller barn.

Musikalitet er en grunnleggende

og medfødt menneskelig egen-

skap vi alle har del i. Helt fra

spedbarnsstadiet er det tydelig at

barn reagerer positivt på

musikk. Et vanlig eksempel de

fleste foreldre har erfart er hvor-

dan vuggesanger før leggetid har

en beroligende effekt. Vi uttryk-

ker oss med, og reagerer på,

musikalske elementer som toner

og rytme lenge før vi lærer å

snakke.    

Det er viktig å ivareta barns

musikalske utvikling av mange

grunner. Først og fremst for gle-

den og de gode opplevelsene det

kan gi. I tillegg viser forskning

at musikalsk aktivitet kan ha

positiv innvirkning på barnets

utvikling på flere områder.

Undersøkelser ved Universitetet

i Toronto viser at aktiv delta-

Hvorfor babysang?
gelse i musikalske aktiviteter

styrker barns kognitive egenska-

per og dermed har positiv inn-

virkning på alt fra språk til mat-

tekunnskaper. Direktøren ved

det britiske instituttet for nevro-

fysiologisk psykologi hevder

også at det å synge for og med

barna fra tidlig alder kan være

forebyggende for senere språk-

problemer og legge til rette for

barnets utvikling.

På babysang ønsker vi å stimu-

lere både kroppsbevissthet,

språk og følelser og utsette

barna både for å høre og få være

med å skape forskjellige typer

lyder. Musikalsk samvær kan

være med å styrke det nære sam-

spillet mellom foreldre og barn,

og babysang kan være et fint

sted å utfolde seg musikalsk

sammen. Kan hende lærer du

noen sanger som utvider reper-

toaret hjemme også.

Når det er sagt, vårt mål er først

å fremst at vi skal ha en hygge-

lig stund sammen. Vi vil gi

barna (og foreldrene) musikal-

ske opplevelser som lar dem ta i

bruk flere sanser, samtidig som

vi tilbyr et godt fellesskap for

både store og små.

Babysangkursene i Jessheim

kirke går over 7 ganger, og det

koster 200 kroner å delta.

Tilbudet gjelder barn i alderen 0-

12måneder, sammen med en for-

elder, foresatt eller annen

omsorgsperson. Vi pleier å

begynne med en halvtimes

musikkstund med sanger, regler

og instrumenter. Etterpå spiser

vi lunsj sammen (inkludert i

kursavgiften). Vi bruker det

samme programmet gjennom

hele kurset, så det gjør ingenting

om du ikke kan sangene – du

lærer dem etter hvert! Vi stiller

heller absolutt ingen krav til

musikalsk erfaring eller stem-

meprakt. For ditt barn er din

stemme den vakreste i verden,

uansett! 

Hvis du har spørsmål eller vil

melde deg på babysang, 

kontakt  menighetspedagog

Marte Lavik: 

marte.lavik@ullensaker.kirkene.net

tlf: 63 94 40 29 / 92 62 96 73
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For mange er navnet Yes-Sing
noe som gir mange gode assosi-
asjoner: Øvelser, samlinger,
turer, turneer, opptredener og
konserter er blant noen av dem.
Det har vært ungdomskoret til
menighetene i Ullensaker svært
lenge. Nå lukkes kapitelet for
Yes-Sing og et nytt kapitel skal
åpnes. Til Høsten starter
«Ullensaker SoulTeens». Denne
navnendringen gjøres fordi vi
ønsker å samarbeide tettere med
koret for pre-tenåringene
«Ullensaker SoulChildren».

Vi kan betrygge de gamle
yes-sing traverne som syntes

dette høres trist ut med at alle de
gode erfaringene vi har hatt i
Yes-Sing selvsagt blir tatt med
inn i Ullensaker SoulTeens.

Det koster 300 kroner å være
med i Ullensaker SoulTeens  i
året og oppstart er 
27.August klokka 18.30 til
21.00 i Jessheim kirke og fort-
setter hver mandag utenom sko-
leferiene.

Har du lyst på å synge i et kor
hvor vi fokuserer på sangglede
og at du kan få utviklet deg som
sanger i tillegg til det fantastisk
gode sosiale miljøet vi har her?

Da kan du jo komme innom

og hilse på oss en mandag.
Ullensaker SoulTeens  skal ha
sin første opptreden  på festival
Gudstjenesten 16.september i
Furuseth kirke. Skulle det være
noe du lurer på angående
Ullensaker SoulTeens kan du ta
kontakt med menighetspedagog
Jon Bergh på

jon@ullensaker.kirkene.net

Vi håper vi du blir med å synge
og spille med oss denne høsten. 
-hilsen Ullensaker SoulTeens
styret

Gammelt kor – nytt navn

Gammel traver populær som aldri før
De som har vært på Jessheim
kirke på onsdager når det ikke er
skolefri kan ikke unngå å merke
den omfattende sykkelparken og
ikke minst de nærmere hundre
skoene som står inne i gangen.

Tria-trim er et tilbud for barn
i 2. til 4.trinn i sfo-tiden på ons-
dager i kirkens lokaler. Her
koser man seg med innebandy i
storsalen, ulike brettspill, man
tegner og leker sammen med
hverandre eller hjelpelederne fra
5. til 7. trinn. Etter lek og moro i

en times tid så har vi en samling
inne i kirkerommet hvor man får
høre en bibelfortelling og synger
noen sanger, det hele avsluttes
til stor begeistring med at man
får noe i hånden å spise og litt
saft.

Dette tilbudet har eksistert
lenge på Jessheim kirke, men
står likevel som et av de aller
mest populære tilbudene som
retter seg mot denne aldersgrup-
pen. I vår har vi hatt over 50 del-
tagere på Tria-Trim. Hvis dette

høres ut som noe for et barn du
kjenner eller du kunne tenke deg
og hjelpe til med å steke vafler
eller passe på at barna har det
bra ta kontakt med menighetspe-
dagog Brage Midtsund på
brage@ullensaker.kirkene.net.
Det koster 100 kr for et å delta et
år på tria trim. Lederne gleder
seg veldig til høstsemesteret og
ønsker alle hjertelig velkommen
til Tria trim onsdag den 5. sep-
tember klokka 12.15 til 14:00.

Velkommen til Knøttegospel!

Knøttegospel er et tilbud for barn i alderen 2-6 år. Vi
møtes til sangstund hver onsdag kl. 16.30 i Jessheim
kirke. Her synger vi kjente og ukjente barnesanger,
hører en bibelfortelling og har det hyggelig sammen.
Det er også mulighet for å kjøpe middag etter sang-
stunden.

For spørsmål eller påmelding til middag,
kontakt Marte Lavik.
Marte.lavik@ullensaker.kirkene.net
63 94 40 29 / 92 62 96 73

Velkommen til byfest og Jessheim kirke
Søndag 23.9 kl.11.00. Fest -
gudstjeneste med kirkekaffe. 
Konsert kl. 19.00.
Anita Skorgan med musikere.

Denne konserten henter i
hovedsak repertoar fra Anita
Skorgans CD-utgivelser med
eget materiale fra de siste to tiå-
rene. Her møter vi det repertoa-
ret hun brenner for, den mer seri-
øse siden av henne. Men aldri så
alvorlig at ikke livets lyse sider
bryter gjennom – i form av
underfundighet og glede.

Anita har arbeidet med folk
som Erik Hillestad, Kari
Iveland, Erik Bye, Ole Paus og
Tor Åge Bringsværd og satt
musikk til deres tekster. Her er
dype daler, vide sletter, melodi-
øst og melankolsk med enkelte
rytmiske oppsving og rom for
dynamiske solopartier.

Noen har sagt om Anitas
senere års musikk og stemme at

det virker som «balsam for sje-
len». Selv håper hun at mennes-
ker kan finne litt næring til sitt
indre liv, i hennes uttrykk.

Høsten 2011 ga Anita ut en
ny CD på Kirkelige
Kulturverksted med tittelen «På
gyllen grunn». Her hylles livets
syklus vi alle ubønnhørlig en del
av. Det er gamle vakre folketo-
ner til nye tekster av Erik
Hillestad. Et utvalg herfra blir
også å høre på konserten.

Musikerne hun har med seg
på konserten er: Jon Willy
Rydningen, tangenter, Olav
Torget og Børge Petersen-
Øverleir, gitarer.

Velkommen til en stemnings-
full konsertopplevelse som
avslutning på Byfesten. Bill. Kr.
200,00. Forhåndssalg på e-post:
hovin@ullensaker.kirkene.net,
eller mobil 98021036, eller ved
inngangen.
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FURUSET MENIGHET

Velkommen til
salmekveld
i Furuset
menighetsstue
Som en del av tilbudet

«Trosopplæring for voksne»

hadde vi en av kveldene

denne våren besøk av Kari

Lette P. Høghaug. Hun er

sogneprest i Hurdal, og har i

tillegg til studier i hymnologi

også utdannelse som kantor

og sanger. Temaet for kvelden

var «Trosvandring i salmebo-

ka», hvor de fremmøtte både

fikk lytte til og synge med på

en rekke av salmebokas

påske- og pinsesalmer. I for-

lengelsen av denne flotte

kvelden har Furuset menighet

invitert Kari Lette til å fort-

sette trosvandringen i salme-

boka med oss, og det blir der-

for

SALMEKVELD i

Furuset menighetsstue tors-

dag 25. oktober 2012 kl.

19.00.

Det vil bli både solosang

og mye fellessang, samt enkel

bevertning. Alle er hjertelig

velkomne!

Lyst til å synge i
KNØTTEKOR?

Også høsten 2012 blir det
knøttekor for aldersgrup-
pen 3-6 år hver tirsdag.
Koret starter opp tirsdag
28. august kl. 17.30 i
menighetsstua ved
Furuset kirke. Vi synger og
leker fram til 18.30. Det
blir også fortalt en liten
bibelfortelling. Både barn
og foreldre er velkomne til
å spise en enkel pølsemid-
dag 
kl. 17.00 (kr. 5,- pr. pølse).
Medlemskontingent kr.
50,- i halvåret.
Ta med en venn og kom
på Knøttekor!!
Velkommen!

Arr: Furuset menighet

Bli med på Festival F 14.-16. september!

Velkommen til
Babysang på Furuset!
På babysang synger vi, forteller

rim og regler og danser med

babyene. Man synger med den

stemmen man har. Det viktigste

på babysang er relasjon mellom

forelder og baby. Vi har baby-

sang hver tirsdag kl 12.30 i

Furuset menighetshus.  Sangen

varer ca 30. minutter. Etter dette,

har vi det sosialt sammen og blir

servert lunsj.

Det er ingen påmelding på

vår babysang. Det koster 100

kroner ut vårsemesteret som

varer til 12. juni. Vi starter med

babysang 28.08.12 kl 12.30. 

Ved spørsmål ring kirkekon-

toret på Furuset v/ Ragne Ø

Sander 63944015

Endelig nærmer det seg Festival

F igjen! Det er det 6. året på rad

at festivalen arrangeres. I år som

de to tidligere årene er det et

samarbeidsprosjekt mellom de 4

menighetene i Ullensaker.

Frivillige og ansatte har

gjennom hele året arbeidet for å

få til en bra festival, som også i

år arrangeres på Folkvang og i

Furuset kirke. Vi byr på mye

spennende for barn og ungdom

denne helgen. Fredagen vil det

være opplegg for barn i menig-

hetsstuen på Furuset. Det blir

formingsaktiviteter, Silje

Kleiven forteller for barna, og vi

serverer vafler. 

På lørdagen vil det bli mor-

somme og utfordrende aktivite-

ter for barn og ungdom ute på

Folkvang. Blant annet kan vi

nevne bruskasseklatring, høy-

hopp (om været tørker høyet…),

sumobryting, taubane, bunjirun,

ansiktsmaling, mm. Illusjonist

Ruben Gazki kommer og tryller.

Det er selvfølgelig også mye

deilig å kjøpe i kiosken! Dette er

en dag hvor hele familien pleier

å kose seg. 

Både fredag og lørdag er det

konserter i Furuset kirke. 

Ungdommene vil ha sitt eget

campopplegg på Folkvang. Om

du går på ungdomsskolen eller

er eldre, bør du ikke gå glipp av

dette. Utfyllende program for

campen finner dere på www.fes-

tivalf.no.

Vi håper på å se DEG på

Festival F!!

barn og unge i den norske kirke

PROGRAM:
Fredag 14. september

17-19 Aktiviteter for barn fra 1-4 klasse 
i menighetsstua på Furuset. 
Fortellerstund og vaffelfest!

20.00 Konsert i Furuset kirke med Silje
og Jens Andreas Kleiven.
Inngang kr 100,-
Etterfulgt av kafé i menighetstua. 
Slutt kl 23.00.

Søndag 16. september

11.00 Festival F Gudstjeneste 
i Furuset kirke. 
Musikk med Geir Grande m.fl, 
Yes-sing deltar. Kirkekaffe og 
sosialt i menighetsstua etterpå.

w w w. f e s t i v a l f . n o

Menighetene i Ullensaker

Folkvang 14.-16. september 2012

Lørdag 15. september

12.00 Åpning av festivaldagen
12.30 Hardhausen og 60 grader 

nord starter
13.00 Aktivitetsdagen starter
15.00 Ruben Gazki tryller
16.00 Studio F åpner!

Campregistrering.
Pris kr 200,- Se eget camp-
program på www.festivalf.no

17.00 Konsert i Furuset Kirke med 
barnekora i Ullensaker og 
Ivar Skippervold. Inng. kr 50,-

20.00 Konsert med Humming People, 
og Beatboxing med Jon Bergh.
Pris kr 100,- Gratis for de med 
festivalpass

22.00 Bålkos og ulike campaktiviteter
på Folkvang  utover natten

På søndagsskolen gjør vi dette:

Vi møtes klokka 11.00 i kirka.

Inne i kirka synger vi søndags-

skolesangen og åpner skattekis-

ta vår. Der ligger det et hint om

bibelhistorien vi skal høre. Så

går vi sammen ut i kapellet. Der

får alle et klistremerke i søn-

dagsskolekortet sitt, nye barn

får nytt kort. Deretter tenner vi

lys og synger åpningssangen.

Så fortelles en historie fra

Bibelen ved hjelp av tegneseri-

er, dvd, flanellograf, håndduk-

ker eller drama. Vi synger en

sang eller to sammen, aller helst

noen med bevegelser så vi får

dansa litt. Deretter deler vi oss i

to grupper: Gullivergjengen (0-

5 år) og Tårnagentklubben (fra

1te klasse). 

Tårnagentene går ned til

menighetsstua der de har eget

klubbrom. Vi snakker om bibel-

historien, løser oppdrag og får

utfordringer. Ta en titt på

www.tårnagentene.no

Gullivergjengen er opp i

kapellet. Der får de leke, tegne

eller lage noe med utgangs-

punkt i dagens tema. 

Oversikt over høstsemesterets

søndagsskoler

19.08.12 Utegudstjeneste på

Folkvang, Med opplegg for

barna

02.09.12 Familiegudstjeneste,

4års bok

16.09.12 Søndagsskole

23.09.12 Søndagsskole

30.09.12 Søndagsskole

14.10.12 Høsttakkefest i kirka

28.10.12 Søndagsskole

04.11.12 Søndagsskole

11.11.12 Søndagsskole

25.11.12 Lys våken og søndags-

skole

24.12.12 Julaftensgudstjeneste

www.søndagsskole.no

Søndagsskolen vår baserer oss

på opplegget til Sprellevende.

Vil du vite mer om hva dette er

ta en titt på 

Søndagsskolen er også på

Facebook. Lik oss der! 

TA KONTAKT.

Ønsker du at barnet ditt skal gå

på søndagsskole men har ikke

selv anledning til å komme,

eller har du andre spørsmål? Ta

kontakt med Furusets menig-

hetspedagog 

Ragne Øybekk Sander.

Tlf.: 63944015

Kom på Søndagsskolen i Furuset kirke!

Østengen
Begravelsesbyrå

Ullensaker og omegn
Stig A. Østengen

Tlf. 63 98 31 40 Kløfta
Tlf. 63 97 07 93 Jessheim

Hele døgnet

Besøk oss gjerne på
www.byraainfo.no
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En epoke er over
Steinar Bjørnsengen slutter etter 37 år som organist i Ullensaker
Steinar Bjørnsengen gir
seg som kantor i
Ullensaker kirke og går
over i pensjonistenes
rekke 1. september.

Utallige mennesker har truffet

Steinar Bjørnsengen i løpet av

hans karriere i Ullensaker

menighet. Han har vært i samme

stilling i 35 år, noe som ikke er

helt vanlig i våre dager. Steinar

forteller at han ble ansatt som

organist 1. august 1977. - Den

gang var det ikke en heltidsstil-

ling, så jeg jobbet som musikk-

lærer på Bakke skole i tillegg,

fram til jeg i 1984 fikk tilbud om

hel stilling i Ullensaker. Da jeg

begynte i jobben, hadde jeg ikke

eget kontor, så lærerjobben red-

det av og til tilgangen på hjelpe-

midler. 

Steinar er et kjent ansikt i kir-

kelige kretser, og kona hans er

nok like kjent. Da Steinar og

Else Marie flyttet til Ullensaker,

var planen at hun skulle være

hjemmeværende. Den planen

holdt bare til jul. Da blei det

akutt behov for organist i Hovin,

så da begynte hun der. I en peri-

ode var hun også sognediakon i

Hovin i tillegg til organiststil-

lingen. 

Steinar og Else Marie kjente

ikke til verken Kløfta eller folk

der da de begynte, og hadde

ingen relasjoner hit da de flyttet

hit, men Steinar hadde fått med

seg at Ullensaker kirke var en

veldig fin kirke. Det var en dia-

konisse fra Kløfta, søster Else

Gulbrandsen, som tipset ham om

jobben. Steinar var da organist i

Vestby. Da stillingen i

Ullensaker blei utlyst, tenkte han

at det ikke var noen vits i å kaste

bort papir og blekk på en søk-

nad, for den jobben var sikkert

så attraktiv at han ikke hadde

noen sjanse. Han satte seg alli-

kevel ned en kveld og sendte en

søknad, og en stund senere ring-

te lederen i menighetsrådet. Slik

gikk det til at Steinar og Else

Marie dro oppover i april, da

snøen lå grå på jordene og tåka

var tjukk som grøt, og Steinar

tenkte at dette blir det ikke noe

av. Men på intervjuet i kirka fikk

han et veldig godt førsteinn-

trykk, og på kvelden etter inter-

vjuet ble han invitert hjem til

Jens og Jorun Kværner og ble

tatt skikkelig hånd om allerede

da. Da han fikk tilbud om stil-

lingen, var det derfor ikke van-

skelig å takke ja.

Steinar har hatt en veldig

variert tjeneste i Ullensaker, og

det er mange gode minner og

opplevelser å ta med seg videre,

både fra gudstjenester, konserter

og annet. Spesielt godt husker

han julekvelden i 1989, da guds-

tjenesten ble direkteoverført på

TV. 

Som en del av organistjobben

har Steinar vært dirigent for kir-

kekoret helt fra starten av, og

også der følte han seg veldig

godt mottatt. Han kom til en

menighet som ville noe og som

hadde ambisjoner. To av tingene

menigheten ønsket seg, var kir-

kekor og barnekor. Allerede i

september satte han i gang med

kirkekor, og nå, 35 år seinere,

finner vi fortsatt medlemmer i

koret som har vært med helt fra

starten av. Steinar sier selv at

koret har vært den sosiale til-

knytningen han har hatt til

menigheten, ettersom medlem-

mene i kirkekoret også har vært

aktive i menigheten ellers. 

Opp gjennom året har kirke-

koret samarbeidet med mange

andre kor, både om seminarer og

konserter. I mange år hadde de et

nært samarbeid med Fet kirke-

kor, og de framførte blant annet

Egil Hovlands allehelgensmesse

på allehelgensdag, først i Fet og

så i Ullensaker. På slutten av 80-

tallet hadde også alle kirkeko-

rene i bygda + Kløfta sangerlag

et samarbeid om en pilegrims-

messe. 

Barnekor begynte Steinar

med vinteren 1978. Da koret

startet, var det 70 unger som

møtte opp. Det stabiliserte seg

etter hvert på 60 unger som

Steinar øvde med i to puljer på

Bakke skole. Det var hektiske

barnekortider på 80- og 90-tal-

let. Da hadde Steinar barnekor

på Kløfta, Else Marie på

Jessheim og Kirsten Waaler i

Mogreina. Minst en gang i året

hadde de felles seminar med

innleid sangpedagog. Da hadde

de øvelser på lørdag og opptre-

den på søndag.

Det er ikke bare kirkemusikk

og kor Steinar har drevet med.

Han har vært en engasjert

menighetsarbeider på flere fron-

ter. Han har vært fast med på

«Etter skoletid» på menighets-

senteret og på hyggetreffene i

Ullensaker kirke, han drev i

noen år pensjonistkor og hadde

knøttekor for førskolebarn noen

år. Han har samarbeidet med

fem sogneprester: Olaf Schøyen,

Per Arne Aasen, Knut Hope,

Øivind Haugli og Reidun

Furuseth + noen vikarprester

innimellom.

Steinar er glad i kontakt med

mennesker og syns det er kose-

lig å ta imot folk, både de som

kommer for å få en omvisning,

og de som kommer for å ha kon-

serter og opptredener i kirken.

Det har vært viktig for ham å

være til stede og tilgjengelig når

det skjer ting i kirken. – Vi er

ansatt som forvaltere, sier

Steinar, og skal forvalte kirken

til beste for dem som sogner til

den. 

Gudstjenestene har vært den

viktigste delen av arbeidet hans,

samtidig som det har vært flott å

få være kantor i en av landets

beste konsertkirker. Steinar har

aldri hatt behov for å reise til

byen for å oppleve konserter, for

de største konsertopplevelsene

har han hatt på sin egen arbeids-

plass. - Mange som oppsøker

kirken i konsertsammenheng,

kommer både fordi de vil høre

på musikken, men også fordi de

vil ha en opplevelse av stem-

ningen og rommet. Det er viktig

at folk føler at de får en opple-

velse i kirken, og mye av for-

kynnelsen ligger i selve kirke-

rommet.

Men som nevnt er det guds-

tjenesten som alltid har vært den

viktigste delen av jobben til

Steinar, og han ønsker at alle

skal føle at gudstjenestene er for

nettopp dem. - Tenk om det

hadde vært like ufarlig å komme

til Ullensaker kirke på en guds-

tjeneste som det er å gå på

Romerikssenteret på en lørdag.

Mitt ønske er at folk må bli

bevisste på hvilket klenodium

og hvilken kulturell skatt

Ullensaker kirke er.

Hvordan er det så mulig å

finne motivasjon etter 35 år på

samme arbeidsplass? For Steinar

har det ikke vært noe stort pro-

blem, man så har han også hatt

fokus på forskjellige ting i løpet

av sine år som kantor. –

Dessuten har jeg hatt veldig stor

frihet til å bruke det i meg som

jeg har, blant annet interessen

min for historie. 

Steinar har ikke turt å tenke

på hva han kommer til å savne

mest, men kirkekoret står langt

opp på lista. Ellers har han ingen

umiddelbare flytteplaner og blir

nok å se i kirka en del framover

også. En mann som har fått sin

egen inngang oppkalt etter seg,

er jo på det nærmeste forpliktet

til det. Det var i sin tid Sverre

Bogstad som begynte å kalle

sidedøra for Bjørnsengen-inn-

gangen, og det vil den nok hete i

lang tid framover også.

Steinar er klar for å takke for

seg nå, og sier at for ham har

Ullensaker menighet vært en

god menighet å være i. 35 år har

rett og slett gått innmari fort! Nå

håper han at hans etterkommer,

Wollert Krohn-Hansen, blir tatt

imot på samme gode måte som

han selv ble.

Steinar takkes formelt av på

kirkekaffen etter gudstjenesten i

Ullensaker kirke 9. september kl

1100. Vi takker Steinar for alt

det arbeidet han har lagt ned i

menigheten, og ønsker ham og

familien alt godt videre!

Steinar og Else Marie Bjørnsengen med Øystein, Tore og Magne.
Bildet er tatt etter den første gudstjenesten Steinar spilte på i
Ullensaker kirke i 1977.

Steinar Bjørnsengen prøve -
spiller for stillingen i
Ullensaker. Else Marie Bjørnsengen på orgelkrakken i Hovin kirke.
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– Kan du gi en kort beskri-

velse av deg selv?

– Jeg er ei nokså rolig jente som
gleder meg over livet og liker
nye utfordringer. Fra 4. august er
jeg gift med en snill mann, og vi
gleder oss til å slå oss ned på
Romerike.
– Hvor kommer du fra?

– Jeg bodde i Kenya som misjo-
nærbarn til jeg var ni år. Ellers
har jeg bodd utenfor
Kristiansand, til jeg begynte å
studere og jobbe i Oslo.
– Hva gjorde du 

i din forrige jobb?

– I Ski menighet hadde jeg
ansvar for ungdomsarbeidet i
menigheten. Hovedoppgavene
var konfirmantarbeid, ledertre-
ning og oppfølging av enkeltper-

soner og frivillige.
– Hva skal du gjøre i hos oss?

– Jeg skal nok være med på Etter
skoletid, Lys våken, Tårn -
agentene og andre aktiviteter for
barn og ungdom i Ullensaker
menighet. Jeg skal også ha
ansvar for den åpne barnehagen
på Jessheim.
– Hva gleder du deg mest til?

– Jeg er veldig glad for at denne
jobben gir meg mulighet til å bli
kjent med mennesker med ulik
alder og bakgrunn. Jeg blir
inspirert av å jobbe på lag med
en Gud som har skapt så mange
ulike og fantastiske mennesker.
– Hvorfor ønsker

du å jobbe i kirken?

– Jeg ønsker å dele det beste jeg
selv har fått. Det at Gud har

skapt oss, gir oss en uendelig
verdi. Jesus er min redning, og
jeg vil at så mange som mulig
skal bli kjent med ham. Det
handler om hele livet, og med
trosopplæringsreformen har vi
mange muligheter til å utfolde
oss som mennesker skapt av
Gud.
– Hva mener du er den viktig-

ste oppgaven(e) kirken har i

dag?

– Kirkens viktigste oppgave i
dag er å gi nye generasjoner
opplæring i kristen tro. Derfor er
jeg veldig glad for trosopplæ-
ringsreformen.

Annlaug Vegge blir ny
menighetspedagog i Ullensaker

Etter mange år som lektor og
avdelingsleder på flere musikk-
linjer i videregående skole, er
det spennende for meg å begyn-
ne som kirkemusiker i
Ullensaker.

Noen lurer kanskje på hvor-
for en skolemann søker til kir-
ken. Til det vil jeg svare at jeg i
utgangspunktet hadde tenkt å bli
prest som min far, bestefar og
oldefar. Jeg studerte teologi i
fem år, men spilte så mye piano
og orgel underveis at jeg
bestemte meg for å bryte teolo-
gistudiene og ta hovedfag
musikk. Min første stilling etter
studiene var 50% organistjobb i
Nord-Odal. Så ble jeg tilbudt
100% lektorjobb på musikklinja
på Stange vgs. Kona mi, Liv B.
Krohn-Hansen, var da kapellan
på Minnesund. Med to små
unger var det praktisk at ikke
begge jobbet i helgene. Nå er
ungene blitt ungdommer, Liv er
blitt prost og vi har flyttet til

Årnes. Da jeg så at stillingen
som var ledig i Ullensaker, tenk-
te jeg at dette er en stilling jeg
har lyst på. Jeg gleder meg til å
bidra for å skape gode musikal-
ske opplevelser ved gudstjenes-
ter, begravelser, vielser og kon-
serter i Ullensaker.

Mangler du
fritidsoppdrag?
Vi kan hjelpe deg
Etter 55 år i speidern ønsker
Sverre Bogstad å slutte. Har
du lyst til å bli med som
leder?

Ullensaker KFUK/KFUM
speidere holder til på
Ullinsheim. Vi søker etter
leder, og du behøver ikke å
være, eller ha vært, speider.
Vi har barn fra 2. trinn og
oppover. (Vi ønsker oss også
flere speiderunger).

Vi er mye ute i naturen og
har mange fine turer og lei-
rer. –Håper du kan avse noe
tid til å være med.

Hilsen oss ledere

Ta kontakt med Svein
90848098 eller Sverre
63980402/99520061

Et nytt semester står for døren
og Ullensaker SoulChildren
(USC).Koret for alle i  5.-7. trinn
i Ullensaker! 

Koret som holder til på
menighetssenteret på Kløfta
tror dette blir et veldig spen-
nende år, med mye lek, mer sang
og mange fine samlinger samt
konserter, opptredener og
SoulChildren Festivalen selv-
sagt.  De har opplevd en god
vekst siden de startet i 2010 og
har vært rundt 30 stykker på
enkelte  øvelser. Nå i år startes
det også Ullensaker SoulTeens
siden enkelte av medlemmene
har vokst ut av aldersgruppen,
men fremdeles ønsker å synge i
kor. USC synger mye sprek
musikk og har flere opptredener
i året. Dette arbeidet er en del av
trosopplæringen i Ullensaker og
er fellestiltak satt i gang av alle
menighetene i kommunen. Og
selv om koret har opplevd god
vekst så er det fremdeles god
plass til flere sier lederen for

arbeidet Menighetspedagog og
Trosopplæringskoordinator
Brag Midtsund.

Medlemskontingenten for et
år er 275kr, dette gir oss mulig-
heter til å søke om midler og
brukes på konserter, turer og litt
«digg» på øvelsene. Er det noe
du lurer på angående Ullensaker
SoulChildren ta kontakt med
Brage Midtsund på brage.midt-
sund@ullensaker.kirkene.net
Oppstart for koret er Torsdag
den 23.08 klokken 18.30 til
20.00 på Kløfta menighetssen-
ter.

Håper å se mange på øvelsen
for hva vi tror blir et veldig bra
semester, velkommen skal du
være!

Hilsen Lederne for

Ullensaker SoulChildren

Koret med SoulNy kirkemusiker

Temaet for kulturminnedagene
2012 er møteplasser. Dørringen
på hoveddøra til Ullensaker
kirke som vi ser på bildet, er et
symbol på kirken som møteplass
gjennom 800 år.  Den nye kul-
turstien starter mellom to
kirkesteder, dagens kirkested fra
1500-tallet og middel -
alderkirkens kirkested ca. 200
meter mot nordøst.  Men stien er
ikke bare en del av en gammel
kirkeveg.

Strekningen Ullensaker kirke

- Lautenbakken er en parsell av
hovedferdselsåra fra Oslo til
Stockholm fram til år 1900. Fra
1770 bar den navnet Den
Wingerske Kongevei. Tangen
(ved bikubene) med krohold og
hvilestue  var en viktig
møteplass for veifarende på
1800-tallet.

I tillegg var Kirkestua ved
kirken en viktig møteplass i
sognet med bibliotek og
foreninger i ca. 40 år fra 1894.

Fremmøte ved Ullensaker
kirke.Kl. 14.30  Leder i
Kløfta Kulturstikomité Finn
Tybring-Petersen ønsker
velkommen.
Marit Kopperud, kirketjener
forteller kort om den gamle
klokka
Klokkeklemt fra den gamle
kirkeklokka. (fra 11-1200-
tallet) 
Kløfta skolekorps spiller
marsj og fører an på vei ned
til starten av kulturstien.
(bikubene)

Kl. 15.00 Gunnar Tveit
(Statens Vegvesen) holder
tale og foretar offisiell
snorklipping.

Kløfta Skolekorps spiller
Norge i rødt, hvitt og blått

Kl. 15.25 Vi går opp til
Lautenbakken
Kl. 16.00 Lautenbakken,
Ullensaker Janitsjar spiller 
Kl. 16.15 Går til Brua over
Hynnebekken

Brua over Hynnebekken: 
Kl. 16.25 Dani Jamil El Gazi
9 år synger og danser
Kl. 16.45 Vi returnerer til
Ullensaker kirke 
Omvisning: 
I tårnet: Kirketjener Marit
Kopperud
I kirka: Kantor Steinar
Bjørnsengen

Kaffe og kaker. 
Kaffe og kakesalg kr. 50.-.

Kl. 17.30 Sang v/Per Øystein
Holt

Leder i Kløfta
Kulturstikomité, Finn
Tybring-Petersen avslutter

Kl. 17.45 Kirkeklokkens
klang gjennom tidene
v/sokneprest Reidun
Furuseth

Kl. 18.00 Helga ringes inn
med den store nye klokka!

Vel hjem!

Program for kulturminnedagen:KULTURMINNEDAGEN
lørdag 8. september 2012

«Møteplasser»
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Mogreina Kirke 100 år
MOGREINA MENIGHET

Søndag 10. juni var
alt klart for å feire
Mogreina Kirke’s
100 år.

Vi var alle sammen veldig spen-

te på om alt ville gå som plan-

lagt. Bare for å ha sagt det, alt

klaffet, og gikk etter planen

Men, først får vi se litt tilbake

i tid. Allerede for drøyt 2 år

siden begynte planleggingen.

Ikke minst med tanke på å få

utgitt er jubileumshefte til 100-

års markeringen. Flere aktuelle

kandidater ble kontaktet, og som

de aller fleste sikkert har fått

med seg, ble det Bjørg Vikne

Dæhlie som har skrevet jubi-

leumsheftet. 

Det ble slik vi håpet på, og

hun har gjort en formidabel jobb

for å få med seg det vesentlige i

forhold til kirkens historie frem

til i dag.

Gjennom de 2 siste årene har

jubileet vært tema på nesten alle

menighetsrådsmøtene, og ting

har etter hvert falt på plass, og i

tiden frem mot 10. juni har det

vært flere arrangementer.

Det første var i forbindelse

med kulturuka i Ullensaker. Da

ble det arrangert sang- og

musikkveld i Mogreina Kirke.

Her ble det fullt, og mange var

med på samlingen etterpå også.

Dette er tidligere omtalt i

Menighetsbladet.

I slutten av mai ble det arran-

gert en byttekveld på

Menighetshuset. Vi kunne nok

tenkt oss flere besøkende til

dette, men kan hende det var feil

tidspunkt. Ideen vil bringes

videre med tanke på å forsøke

igjen, kanskje i litt andre former.

Den 7. juni hadde vi det siste

arrangementet før jubileet, en

lokalhistorisk kveld i

Menighetshuset. Her ble det

«stinn brakke», og alle plassene

var opptatt. Bjørg Vikne Dæhlie

var selvfølgelig med, og fortalte

fra jubileumsheftet. Oddveig

Kjos fortalte om romeriksdrakta,

og historien bak denne.

Etter en pause, der det ble

servert smørbrød og kaffe/mine-

ralvann, fortalte Vidar Hansen

og Tore Nordmyren om forsva-

Menighetsrådsleder Trine Østgaard hilser menigheten.

rets historie rundt Mogreina og

Aur. Ikke minst den store akti-

viteten ved Aurtjern på begyn-

nelsen av 1900-tallet. Her var en

stor leir, og i årene rundt 1. ver-

denskrig var det stor aktivitet.

Så kom den store dagen. Med

dårlig vær dagen før, ble vi på

søndagen velsignet med sol.

Allerede fra kl. 10. begynte folk

å strømme til. Skolekorpset spil-

te utenfor kirken, og det var det

mange som satte pris på.

Til gudstjenesten var bis -

Mogreina Hovin skolekorps.

kopen i Borg, Atle Sommerfeldt

invitert, og holdt preken til en

fullsatt kirke. At det var mange

tilstede, merket vi på salmesang-

en. Det var skikkelig «trøkk» fra

første salme.

I etterkant har vi fått veldig

mange fine tilbakemeldinger på

gudstjenesten. 

Etter gudstjenesten var det

invitert til kirkekaffe, og i den

anledning var det satt opp et telt

utenfor Menighetshuset, samt at

det var dekket opp inne.

I forbindelse med kirkekaf-

fen, var det diverse taler fra

prost, biskop, ordfører og «gam-

lepresten». Det ble også tid for

gaveoverrekkelser og oppmerk-

somheter.

Alt i alt er menighetsrådet

veldig fornøyd med jubileet. Alt

gikk slik vi håpet på, og vi fikk

det været vi mener vi fortjente!

Før gudstjenesten
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TØMRING - TILBYGG - RESTAURERING - KONSULENT
FAGMESSIG UTFØRT TIL AVTALT PRIS OG TID

www.r-b-t.no

Manesjen 6B, 2050 Jessheim
Tlf. 97 08 38 54 • Mail: per.erik@r-b-t.no

Trondheimsveien 84

Pb. 23, 2041 Kløfta

Tlf. 63 98 01 19

Tannlege

K. Granli

MNTF

Trondheimsvn. 80

2040 Kløfta

Telefon: 63 98 01 07

Ta kontakt med:

Leif Inge Bergslid

Mob. 412 6 030

post@bgs-naturstein.no

Gravmonumenter
Utfører servicearbeid som

oppussing, navntilføyning,

sikring og omsliping.

Stort utvalg av nye gravsteiner.

Bedrammer og bronselykter.

Se utvalg og priser på

www.bgs-naturstein.no

MIDI
Frisør og Neglestudio

Gotaasalleen 2, 2050 Jessheim
Tlf. 63 97 00 31

Mandag - fredag 10-18

PB. 42, 2041 KLØFTA • TLF.: 63 98 36 66
MOBIL: 90 15 95 04

• Vaktmestertjenester • Snekring
• Vikartjenester • Felling av trær
• Snørydding • Graving
• Strøing • Transport

www.bygdeservice.no

Industriveien 23
Industriveien 8
2050 Jessheim

Telefon 63 97 18 42

MOGREINA MENIGHET

Biskop Atle Sommerfeldt, ordfører Harald Espelund og tidligere prest Knut Hope (innfelt), hilser 100-årsjubilanten.

Jubileumshilsninger og kaffekos
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Kontaktpersoner
Ullensaker menighet
Kløfta menighetssenter

tlf. 63 92 65 20

Sokneprest: Reidun Furuseth

tlf. 63 97 15 22

Kontortid Ullensaker prestekontor:

tirsdag-fredag 09-15

Kantor: Steinar Bjørnsengen

Kateket: Steinar Ørum

Soknediakon: Annelis Holmedal

Ungdomsarbeider: Gry F. Westheim

Menighetspedagog: Kristin Jørgensen

Bakke

Kontorsek.: Marit Sæther

Ullensaker kirke

tlf. 63 98 05 44

Kirketjener: Marit Kopperud,

tlf. 90 95 92 95

Jan Jakobsen. Ambulerende med base

i Ullensaker, tlf. 95 72 83 89

Renholder: Tran Trung Hau

Menighetsrådsleder: 

Gerd Elinor Muri Ihle

Furuset menighet
Menighetsstua i Furuset

tlf. 63 94 40 10

Sokneprest: Per Kristian Bandlien

tlf. 63 97 66 88 (p)

Kontortid: tirs. og torsd. 10-13

Kantor: Madelen Jostad

Menighetspedagog: Ragne Øybekk

Sander.

Kontorsek.: Randi Bogen Westrum

Furuset kirke

Kirketjener: Per-Arne Sedsvold

Menighetsrådsleder:

Einar Inge Ellingsen

Hovin menighet
Jessheim kirke:

Postboks 254, 2051 Jessheim

tlf. 63 94 40 20

Prest/prost: 

Bjarne Olaf Weider

tlf. 63 97 01 03 (p)

Prostiprest: Øivind Haugli,

tlf. 91 79 01 19

Sokneprest: Helge Skraastad

tlf. 22 10 88 17

Kontortid: Tirs.-fred. 09-14

og onsdag 17-19

Kantor: Jorunn Aasen Devold

Menighetspedagog: Marte Lavik

Menighetspedagog: Brage Midtsund

Menighetspedagog: Geir Grande

Åpen barnehage:

Daglig leder: Kristian Jørgensen Bakke

Kirketjener: Toril Riseng

Hovin kirke:

Kirketjener: Tore Kind

tlf. 63 97 13 43 (a)

Menighetsrådsleder:

Merete Ødegaard Thommesen

Mogreina menighet
Kontor i Jessheim kirke

tlf. 63 94 40 20

Sokneprest: Marit Rødningen Seines

tlf. 63 98 64 08 (p)

Kontortid: 

tirsdag-fredag 09-13

og onsdag 17-19

Kantor: Margaux Claire Lamont

Soknediakon: Edel Lilleeng Solberg

Menighetspedagog: Jon Halvor Bergh

Kontorsek.: Berit Vetland

Mogreina kirke:

Kirketjener: Leif Kværner

Menighetsrådsleder: 

Trine B. Østgaard

Kirkeverge
tlf. 66 10 81 45/46

Sverre Lauten

tlf. 415 33 898

Konsulent: Dene Støe

Tlf. 95 73 70 09

Kirketjener (ambulerende):

May Kristin Grønvold Bogstad

MOGREINA MENIGHET

Glimt fra lokalhistorisk kveld

BABYSANG I MOGREINA
Nytt kurs starter på Mogreina menighetshus 
onsdag 19. sep kl 10. 30 – 12. 30. 8 ganger.

Leder er kantor Else Marie Bjørnsengen.

Påmelding til Jessheim kirkekontor 63-94-40-20
eller til Trine B. Østgaard 91125120
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26. august
13. søndag i treenighets -
tiden
Luk 12,41-48
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100

1. september
Hovin kirke kl 1230 – kon-
firmasjon

2. september
Vingårdssøndag
Luk 17,7-10
Ullensaker kirke kl 1100 og
1300
Hovin kirke kl 1100 og
1300 - konfirmasjon
Jessheim kirke kl 1100 –
konfirmasjon
Furuset kirke kl 1100

9. september
15. søndag i treenighets -
tiden
Luk 10,38-42
Ullensaker kirke kl 1100 

Hovin kirke kl 1100 og
1300 - konfirmasjon
Mogreina kirke kl 1100 og
1300 - konfirmasjon
Jessheim kirke kl 1700

16. september
16. søndag i treenighetsti-
den
Matt 5,10-12
Furuset kirke kl 1100 – fes-
tivalgudstjeneste
Jessheim kirke kl 1100 -
misjonsgudstjeneste

23. september
17. søndag i treenighetsti-
den
Luk 7,11-17
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100 –
byfestgudstjenste
Mogreina kirke kl 1100

30. september
18. søndag i treenighets -

tiden
Matt 8,5-13
Ullensaker kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100

7. oktober
19. søndag i treenighets -
tiden
Joh 7,14-17
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

9. oktober
Kløfta bo- og aktivitets -
senter kl 1430

14. oktober
20. søndag i treenighetsti-
den
Mark 10,2-9
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

21. oktober
21. søndag i treenighetsti-
den
Luk 16,19-31
Ullensaker kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

28. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14
Ullensaker kirke kl 1100 og
1300
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

4. november
Alle helgensdag
Matt 5,13-16
Ullensaker kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Hovin kirke kl 1900
Furuset kirke kl 1900

11. november
24. søndag i treenighets -

tiden
Luk 12,35-40
Ullensaker kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100

18. november
25. søndag i treenighetsti-
den
Matt 14,22-34
Ullensaker kirke kl 1100 og
1300
Hovin kirke kl 1100
Mogreina kirke kl 1100
Jessheim kirke kl 1700

25. november
Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,1-13
Jessheim kirke kl 1100
Furuset kirke kl 1100
Ullensaker kirke kl 1900 –
Tomasmesse

Velkommen til kirke

Konfirmanter i Hovin

1.9. kl 12.30:

Antall: 22

Dahl Emil Ystenæs 

Ellevold Maren Elise Norbeck 

Grimsrud Tine S. 

Halvorsen Andrè Breivik 

Heggdal Tonje Bjordal

Holmvik Julie Helen

Myhre Helena Seland 

Nyheim Benedicte Brandsnes 

Prestby Tobias 

Rogne Jonas Bjørgaas 

Sandaker Emil 

Sebakk Synne

Skallerud Mathias

Sunde Stian 

Svensgaard Madeleine

Sørum Max

Tierney Marcus

Tønsager Christopher

Taalesen Tiril Staveteig

Volle Vilde Eline

Warming Sebastian

Aasdalen Maria 

Konfirmanter i Hovin

2.9. kl 11.00:

Antall: 22

Andersen Jens Kjernli

Bakken Martin 

Belhadi Thea Kahina

Brenn Vetle Johnsen

Bruun Synne

Clausen Celin

Ferro Julia Bianca

Halvorsen Andrè Breivik

Hunstad Bård Philip

Jahren Maiken Johannessen

Johansen Kyrre Arne

Kvernberg Katrine Mee Soh

Holter Hans Harald Myrvold

Larsen Tuva Frøseth

Larsen Karoline 

Larsson Oskar Holm 

Myrvold Viktoria

Mysen Sebastian

Olsen Anne-Line Claudius 

Rogstad Maren

Rogstad Maria 

Seipæjærvi Mathias

Kl 13:

Antall: 22

Blomli Daniel Andreas

Bråthen Lise Marie

Dammen Erik H. 

Fåne Herman Andreas

Gundersen Julie Bakker

Harstad Bjørn Andreas Kraby

Haugen Ane Elisabeth Grasmo

Hofseth Magnus Opsahl

Huso Tage

Johansen Jonas

Kolstad Haakon Korbi 

Kopperud Martin Henrik

Lundberg Emma Kolloen 

Mørk Lisa Befring

Nordengen Jeanette Martinsen

Nordengen Ola 

Rinnan Ida Kristine A. 

Skatvedt Nora Aakre

Støle Per Kristian Bergo

Tufteland Danilia Persia

Wiig Kirsten Daae

Øverbakken Ida Johnsen

Konfirmanter i Hovin

9.9. kl 11.00:

Antall: 18

Bøhmer Erik Olof Marinius

Engelund Amanda Andersstuen

Grefsrud Stine

Hansen Ståle Alexander

Høiberg

Hansvold Tobias

Hjelle Sunniva

Hognestad Mathilde Espelund

Høgvold Magnus Halvorsen 

Kjihl Lucas 

Lund Kamilla Risebrobakken

Laache Svein Harald

Nilsen Edward Knai

Olsen Julie Marthea Rommen

Rognholdt Kristine

Røe Robin Jensen

Sanders Kristoffer

Slåen Kenneth Andre

Ulsaker Sondre Gullichsen

Kl. 13.00

Antall: 17

Bergo Simen Tokerød

Flydal Kristoffer Nyhus

Gaasdal Thea Sørsæther

Hjellup Henrik Nøkleby

Jacobsen Hanna Olsby

Jacobsen Sondre Olsby

Kostich Celina Alexandria

Kristiansen Karoline Gro

Lien Hilde

Løland Christian René 

Mathiesen Nora Huken

Myrvold Alexander Ramsy

Rykke Mille Andrine

Joannessen

Skålhegg Ida Emilie Nelson

Slinning Sofia Nesdal

Toft Mathilde Rivas

Volden Benedikte Kristine

Konfirmanter i Jessheim

kirke 2.9. kl 11.00:

Antall: 18

Bjørndal Sigurd Øvre

Bragstad Johan-Magnus

Engelien Tor Joakim Strømme

Flatlie Are Sønnesyn

Fred Santigie Kabia Engh

Granlund Eirin Bjerkevold

Henriksen Herman Jappèe 

Henriksen Markus Hagen

Hvattum Karine 

Jansen Jesper

Knutsmoen Emil 

Lund Sivert Smedheim

Mohaugen Mikkel William

Risan

Olsen Joacim Sørum

Rognholdt Karine 

Vikan Martin Christensen

Zahl Rebecca Lauren

Øihaugen Kristine 

Konfirmanter i Mogrina

kirke kl 11.00:

Antall: 11

Berg Elisabet

Bunes Tonje Therese

Fløgstad Ole-Mikal

Hoset Amanda

Klevstadberget Kjell Marius 

Olsen Truls Ørbek

Pedersen Sigrid 

Risebrobakken Eirik

Sætre Fredrik Hagen

Sørby Henrik

Østhagen Philip René

Kl 13.00

Antall: 6

Johnsen Johanne

Ledal Trym

Nordlien Guro Østby

Saugnes Silje Marie Olsen

Trelsgård Anna Sofia

Venås Roger Andreas

Lillebakken

MOE DAME- OG HERREFRISØR
2050 JESSHEIM

Telefon 63 97 03 65

DROP IN –TIMEBESTILLING

Fuglerud Begravelsesbyrå Ullensaker
Ileveien 5, 2040 Kløfta
www.begravelsesbyrået-kløfta-jessheim.no
• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner
• Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det.

DØGNVAKT

BE
GRAVELSESBYRÅENES  

• FORENING • 

63 98 30 10 – 63 96 19 20

EIDSVOLL NATURSTEIN A/S
2080 EIDSVOLL – TLF. 63 96 05 40

GRAVSTEINER
* Egen utstilling
* Meget gunstige priser
* Montering med garanti
* Be om katalog/pristilbud
* Skrifttilføying – oppussing
* Etter personlig ønske
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Folkvang 14.-16. september 2012

FURUSET MENIGHET

DØPTE:

27. mai

Amund Haugen Saksvik

Julian Emil Gaalaas

Nikoline Emma Hansen

Marius Høyen Skottner

Millie Flindrum

17. juni

Linnea Brenn Larsson - døpt i

Skedsmo kirke

24. juni

Ella Sundström Enerud

29. juli

Petter Maxmillian Reuterdal

Stenseth - døpt i Austrått

kapell, Brekstad

5. august

Mille Sophia Arntsen Pedersen

Michelle Giskeødegård Olsen

Jonathan Thorstensen

VIGDE:

9. juni

Linda Cecilie Grøndahl og

Jan-Andrè Anfinnes Rønaas

30. juni

Karoline Margrethe Lund og

Georg Øiesvold

14. juli

Linn Charlotte Schjelderup og

Thomas Algarheim

21. juli

Stine Elise Nielsen og Lloyd

Andre Johansen

4. august

Tone Hansen og Svein Tore

Severinsen

DØDE:

15. mars

Bjørn Yngvar Haug

26. april

Astrid Kristine Amundsen

15. mai

Mary Victoria Gulbrandsen

18. mai

Ragnhild Lillian Ellingsdalen

22. mai

Henning Jensen

23. mai

Arne Christian Juliussen

31. mai

Lars Birger Sørnes

13. juni

Hans Kristian Fonbæk

18. juni

Hans A. Sollien

20. juni

Bjørn Monsebakken

26. juni

Else Marry Lund

8. juli

Inger Olaug Sømoen

13. juli

Wenche Helene Dyve

Furuseth

21. juli

Paul Kjell Nilsen

Per Nordby

HOVIN  MENIGHET

DØPTE:

29.april

Haakon Leander Øverlie

Sondre Smebøle

Mille Victoria Johansen

Hulby, døpt i Eidsvoll kirke 

Mathias Pedersen Aksdal, døpt

i Johannes kirken, Bergen

6.mai

Børge Mæhla Hoel

Martine Syverstad

13.mai

Isabella Chumsalee Fjelstad

Yvonne Westgård

20.mai

Simon Salvesen Klethagen

Mathilde Heia-Kristiansen

Chrisander Antonsen

Mikkel Dahlquist Thørn

Christopher Muli Barstein

Magnus Jamrozy Vøyvik

Kaisa Elisabeth Rognstad-

Dreyer

Nicoline Kibsgaard Dalen

Mathilde Green

Sofia Espeland

Louise Victoria Engebretsen

Lilja Regine Dimmen, døpt I

Ulstein kyrkje 

27.mai

Peder Løvgaard Faksvåg

Nicolas Steopan

Adrian Windedal

28.mai

Selma Skjelbred Dørum

Anna Skjelbred Dørum

Emma Sofie Brønn

Emrik Lindbøl Skogli

Alexander Mannerud Berntsen

3.juni

Max Emilian Røgh Damhaug

17.juni

Julie Helen Holmvik 

Fredrik Alexander Holmvik

Kyrre Arne Johansen

Kaya Emilie Kabia Engh

Fred Santigie Kabia Engh

Sofie Marie Nygård Sjølie,

døpt i Bjørke kirke 

24.juni

Einar Ihler-Antonsen

Julian Habberstad

Jesper Stakvik

Noah Andersen

Lotte Sparbo Trondsen

Gabriel Hultgreen, døpt i

Fagerborg kirke 

Sandra Strømsvåg Ryan, døpt

i Skårer kirke 

15.juli

Daniel Myrland

VIGDE:

9.juni

Line Skogstrøm Ruud og Thor

Henning Rundberg

23.juni

Sara Vegel og Svein Erik

Thorsø Amundsen

Ann Kristin Veiland og Kim

Olav Nafstad

30.juni

Linn Kvernstad Olsen og

Hugo Torleiv Munthe-Kaas

28.juli

Marie Jensen og Andre

Gonstad Johansen

DØDE:

5.mai

Knut Olav Eggen

8.mai

Per Heggum

Rønnaug Mentsen-Kvien

13.mai

Fredrik Vargmo Paulsen

17.mai

Olav Eysteinsson Wist Fjærli

18.mai

Henning Normann Smith

26.mai

Jens Skåland

28.mai

Mary Ellen Sætha

31.mai

Marie Antonette Breivold

4.juni

Reidun Sand

6.juni

Astrid Enger

7.juni

Sean Solli Fossum

9.juni

Kåre Kråkstad

15.juni

Ragnhild Synnøve Arvesen

17.juni

Else Mari Ruud

6.juli

Hans Jørgen Finskud

10.juli

Dagfinn Fredrik Myhrer

14.juli

Bjørg Sunde

16.juli

Olav Johan Bjerkeli

17.juli

Grete Olsen

22.juli

Lorang Børre Corneliussen

MOGREINA  MENIGHET

DØPTE:

29.april

Felix Hindahl Iversen, døpt i

Vålerengen kirke 

6.mai

Hedvig Othilie Grindstad

Engström

28.mai

Aron Mathias Syverstad-Dyre,

døpt i Fenstad kirke 

8.juli

Paul Filip Gundersen

Aaron Aasgaard

VIGDE:

30.juni

Jane Cathrin Albertsen og

Vegard Friberg

14.juli

Jeanette Gundersen Mørk og

Steinar Løvstad

DØDE:

20.mai

Anna Ragnhild Sandaker

13.juli

Preben Vittrup Nielsen

24.juli

Heidi Irene Rønningen

Pettersen

ULLENSAKER 

MENIGHET

DØPTE:

6. mai

Liam Fredrik Løvlien

Martin Syversten Nordvold

Phattharaphon Thananta

Sander Carlson

13. mai

Lukas Edseth Grav

27. mai

Alexandra Standal-Moen

Emma Sofie Brenni Eek

Sara Holum Olsen

3. juni

Hanna Lund Olsen

Simen Bjergene-Paulsen

William Aleksander Heggstad

17. juni

Alva Bakkebråten Rasen

24. juni

Ariana Larsen – døpt i Blaker

kirke 

Haakon Ruste Strand – døpt i

Lillestrøm kirke 

Nanine Isabelle Tofte-Lund

Norah Therese Fagerlid

Anderssen

1. juli

Liam Emilio Ekfeldt

Storsveen

8. juli

Markus Gundersen – døpt i

Stedje kirke 

15. juli

Ole Leander Haseth Løchsen

29. juli

Mille Nystuen

Morten Isac Harbosen

5. august

Stine Sigernes Jenssen – døpt i

Nordberg kirke 

12. august

Andreas Christoffer Stensrud

Johansen

Eivind Johan Holt

Hans Aron Løken Haug

Iver Nikolai Holt

Johan Amundsen

Johanne Johnsen

Maria Strand Johansen

VIGDE:

12. mai

Helene Syrstad Grønnvoll og

Trond Fladby

19. mai

Ingrid Rachel Strand og Esten

Finstad

26. mai

Elisabeth Sveen og Atle André

Brenden

2. juni

Bodil Iren Langsrud og Jørn

Pettersen

9. juni

Gunn-Hege Pettersen og Ole

Henrik Holt

16. juni

Barbro Elling og Geir Jensen

23. juni

Monica Olsen og Erlend

Allertsen Berg

Anne Ranveig Borgen og

Rune Tormod Karang

Aina Antonsen og Rune

Frostad

30. juni

Torun Helene Øi og Jarle

Dalen

28. juli

Kristin Reine Hammersbøen

og Håkon Myklebust

Bjørlykke

4. august

Hildegunn Herberg og Anton

Andersson

11. august

Inger Margrethe Kleven og

Tor Werner Bråthen

Aileen Macasinag Marcelo og

Kim Asbjørnsen

DØDE:

27. april

Thorleif Hammer

6. mai

Jorunn Martinsen

10. mai

Kristoffer Holen

14. mai

Jack Eriksen

18. mai

Laila Marie Løvstad

22. mai

Ambjørg Flaten Krogset

23. mai

Lillian Synnøve Furulund

29. mai

Leif Moen

30. mai

Asbjørn Fredrik Lerengen

1. juni

Mari Anne Akselsen

22. juni

Kirsten Augusta Korstadhagen

25. juni

Aase Semb Mathisen

27. juni

Ella Anderssen

9. juli

Carl Victor Hansen

21. juli

Marit Johanne Stokstad

5. august

Gunnar Solberg

SLEKTERS GANG

Lauritz Fladby as
Fra vårt grustak

i Vilbergvegen på Jessheim leverer vi:
SAND, GRUS, PUKK, SINGEL,

PYNTESTEIN, JORD
Tlf. 63 98 06 83

e-post: sissel@gardermoengrus.no


