
Mange er i sving på aksjonsdagen. Her er Jeanett L. 
Hansen klar til å ta i mot konfirmanter på 
fasteaksjonen i 2015. 
les mer om Fasteaksjonen 2016  på s.3

Biskopen kommer på Visitas til Hovin og Mogreina 
menigheter under selveste kulturuka
 les mer på s.6

Biskopen kommer Fasteaksjonen 2016

Jessheim kirke UNDER TAK
les mer på s.9
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Påskefeiring i år 33.
(En fantasifortelling av Steinar 
Tosterud, med bakgrunn i 
Markus-evangeliet)

Det var fullt av folk i Jerusalem. 
De kom fra hele landet for å slakte 
påskelammet i Jerusalem. De var 
godt forberedt. De hadde tatt med 
seg ingrediensene til et typisk jødisk 
påskemåltid sammen med et nek av 
bygget som nettopp var modent.
Påsken skulle feires, både som en 
minnehøytid kombinert med en 
takk for bygghøsten.

De fleste hjem hadde fått besøk av 
slekt og venner fra hele Israel, så det 
kunne være så som så med senge-
plasser for de yngste.
Johannes Markus, sønn av Maria 
(Mark 14,51-52) hadde  fått beskjed 
om at han måtte finne seg et sted 
å sove etter at påskemåltidet var 
ferdig.

Glad for å slippe unna alle som had-
de stablet seg sammen hjemme hos 
mor, forlater han huset og tar veien 
ned mot Getsemane. Der finnes det 
mange steder å kunne legge seg, 
enten i en av de mange små hulene 
eller under et av oliventrærne.

Midt på natten merker han at det 
kommer noen inn i hagen. Han drar 
kjensel på dem. Det er Jesus og hans 
disipler. Han hadde sett dem mange 
ganger, for mor Maria hadde ofte 
vært sammen med Jesus og disi-
plene.
Johannes Markus merker at Jesus 
nærmer seg det stedet han ligger og 
han hører den såre bønnen om å 
slippe å gå igjennom lidelsen. Han 
ser han stå opp og vekke disiplene, 
før han igjen ber.

Men plutselig skremmes Johannes 
Markus av fakler og soldater som 
kommer inn i hagen. Han drar på 
seg linkledet som han hadde tulla 
rundt seg og nærmer seg Jesus.
Da soldatene med Judas i spissen 
kommer bort til Jesus, kan han se 
alt på nært hold, helt til soldatene 
plutselig griper tak i han for å ta 
også han til fange.
Han frir seg ut av linkledet og flyk-
ter bortover i hagen.

Johannes Markus klarer ikke å 
glemme det han har opplevd og 
følger med da Jesus blir ført til 
Golgata for å korsfestes. Så sterkt 
inntrykk gjorde det at han etter flere 
år satte seg fore å skrive det alt ned i 
det vi dag kaller Markus-evangeliet.

Mark 14,51-52  En ung mann var i 
følge med Jesus; han hadde bare et 
linklede om seg. De grep ham, men 
han slapp linkledet og flyktet naken 
bort.

God påske
Steinar Tosterud

 

ROMERIKSSENTERET 

2040 KLØFTA 

Tlf 40002636 

Besøk oss på Facebook 

Ta med annonsen så får du 
30% på en  valgfri vare 

Annonse
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Torsdag 14. april
Tema: 
“ No livnar det i lundar”.  
Elias Blix og hans 
forkynnelse 
gjennom salmene.
Foredragsholder er 
Bjarne Olaf Weider, 
prost i Øvre 
Romerike prosti.

Samlingene er gratis og 
åpne for alle. Det blir 
enkel bevertning. Hvis 
du ikke har mulighet til 
å få med deg begge, må 
du gjerne stikke innom 
på den ene av dem.  
Hjertelig velkommen! 

Trosopplæring for 
voksne
er et samarbeid mellom 
alle menighetene i Ullen-
saker.

Velkommen til samlinger 
i Furuset Menighetsstue 
kl. 1900 – 2100 på disse 
torsdagskveldene:

Torsdag 3. mars
Tema: Påskedagene: De 
som så ham/Tilskuerne 
til Jesu siste uke.
Foredragsholder er Jos-
tein Ørum, forfatter og 
prest i Landvik menighet.

BEGRAVELSESBYRÅ

Stig-A. Østengen
Mob: 90 13 28 18 Mail: post@ostengen.no www.ostengen.no

Østengen
Ullensaker og Omegn Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta

Tlf.: 63 98 31 40 hele døgnet 

Tlf.: 63 97 07 93 hele døgnet

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og kommer gjerne hjem til konferanse!

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

www.bygdeservice.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

Ta kontakt med:
Leif Inge Bergslid
Mob. 412 76 030

post@bgs-naturstein.no

Trondheimsveien 84
Pb. 23, 2041 Kløfta
Tlf. 63 98 01 19

Tannlege
K. Granli

MNTF

Svenskestuvegen 7, 2067 Jessheim

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

www.r-b-t.no

Industriveien 8
2050 Jessheim

Telefon 63 97 18 42

Vi sørger for  
installasjonen!MOE DAME- OG HERREFRISØR AS

DROP IN –TIMEBESTILLING

Trondheimsveien 106, 2050 JESSHEIM
Telefon 63 97 03 65

Kari Jannes

       SALONG A/S

KLØFTA
Romerikesenteret
Tlf.: 63 98 13 39

LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17

FRA VÅRE GRUSTAK PÅ JESSHEIM LEVERER VI

SAND, GRUS, PUKK 
SINGEL, PYNTESTEIN, JORD

Tlf. 63 98 06 83
 E-post:sissel@ gardermoengrus.no 

Lauritz Fladby as

DØRER -VINDUER -GLASS -ETC

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

Vi ordner alt ved begravelser  
og kremasjoner.

Vi kommer hjem til  
konferanse hvis De ønsker det.

Ileveien 5, 2040 Kløfta

Jessheim Glasservice

Ta kontakt med  
kirkevergen.

Ledig  
annonseplass

Egen rabatt for pensjonister.
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

Storgata 13 - 2050 Jessheim  Tlf 63 93 45 00

ELEKTRIKER
 - KORT VENTETID
 - LANG ERFARING
Tar de fleste typer oppdrag.
Små og store.

www.elproffen.no

PIANOSTEMMING
Trenger pianoet å bli stemt?
Ring pianostemmeren i dag

Reparasjon av alle musikkinstru-

menter på eget verksted

Bent Dynesen 

Kløvervegen 11, 2052 Jessheim
Telefon Mob. 90031147

E-post:  bent@dansken.no

Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse 
med gravferd. 

Døgnåpen telefon: 
63 97 58 88 

LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS 
Avd. Jessheim - www.lundenbegravelsesbyraa.no

Annonse

Bli med på 
fasteaksjonen 2016!

I kriser er vann kritisk. Det er 
slagordet for årets fasteaksjon. Vann 
er noe av det aller første Kirkens 
Nødhjelp stiller med i katastrofer. 
De sørger for rent vann og mulighet 
til gode sanitærforhold der alt er 
ødelagt. Samtidig jobber de sammen 
med folk i utsatte områder for å 
forebygge den neste naturkatastro-
fen. Kirkens Nødhjelp jobber også 
med å påvirke politikere og andre 
beslutningstakere til å stanse kli-
maendringene.  
15. mars skal menighetene i Ullen-
saker være med og hjelpe gjennom 
årets fasteaksjon! Kl. 17 denne 
dagen sendes våre konfirmanter ut 
for å samle inn penger. Selv om det 
er mange konfirmanter, trenger vi 
flere bøssebærere for å dekke alle 
rodene! Å gå med bøsse kan være 
en fin aktivitet å gjøre sammen med 
barna, og også en fin måte å bli kjent 
i lokalmiljøet på. Så bli med!

Alt du trenger å gjøre, er å mel-
de deg til kontaktperson for din 
menighet (se under), og møte opp 
på selve aksjonsdagen 15. mars, til 
angitt tidspunkt.

Fasteaksjonen er menighetenes egen 
aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig 
for Kirkens Nødhjelp å være der 
med rent vann når katastrofen ram-
mer. Derfor håper vi du vil støtte 
fasteaksjonen i din lokale menighet, 
enten ved å stille som bøssebærer 
eller med penger i bøssa. Vi oppfor-
drer deg også til å bruke stemmen 
din i fasteaksjonens klimakampanje 
og slik bidra til å stoppe 
klimakrisen.
Dersom du har lyst til å være med 
som bøssebærer eller har spørsmål 
ang. fasteaksjonen, ta kontakt med 
din menighet:
Hovin menighet på Jessheim: 
diakon Anna Spilling, 
anna@ullensaker.kirkene.net, 
489 91 347

Oppmøte for bøssebærere som ikke 
er konfirmanter: 15. mars kl. 17.30 i 
Jessheim kirke. 
Mogreina menighet: leder for 
menighetsrådet Tore Nordmyren, 
t-nordm@online.no
Oppmøte for bøssebærere: kl 17.00 
i Mogreina menighetshus (ved 
kirken)
Furuset menighet: prest Steinar 
Tosterud, tosterud@ullensaker.
kirkene.net
Oppmøte for bøssebærere: kl. 17.00 
i Furuset menighetsstue (bak kirk-
en)
Ullensaker menighet: kateket Stein-
ar Ørum, steinar.orum@ullensaker.
kirkene.net
Det er behov for flere sjåfører til å 
kjøre bøssebærere på Kløfta. Har du 
mulighet til å være med på det, ta 
kontakt med Steinar Ø.
Oppmøte for bøssebærere: 
Kl. 17.00 Kløfta menighetssenter

For mer informasjon om fasteaksjo-
nen, se www.fasteasksjonen.no
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Hovin Menighet Furuset Menighet

Misjonsfestival

Søndag 22.mai blir det stor mis-
jonsfestival i Hovin 
kirke. Vi starter med misjonsgud-
stjeneste kl.11.00 med sang og 
musikk, og fortsetter med aktivi-
teter,salg av varer og mat. Mye for 
både små og store.
Alt til inntekt for Hovin menighets 
misjonsprosjekt: Arbeid til hjelp for 
barn og unge i El Alto i Bolivia.

 Träd in i dansen
Søndag 5.juni kl. 18.00 inviteres du 
til messe i Hovin kirke. Velkommen 
til folkedansmessa Träd in i dansen”! 
Menighetens kirkekor, Voce, Ullen-
saker spelemannslag og dansegrup-
pa “Snurrebassen” har forberedt seg 
godt! “Träd in i dansen” er en svensk 
folkedansmesse - en nattverdsgudst-
jeneste med tekst og musikk av Per 
Harling. Liturg er Helge Skraastad 
og dirigent Jorunn Aasen Devold.
Voce, Spelemannslaget og Snur-
rebassen fremførte denne messen 
sammen i 2009. Det er med glede 
vi tar den opp igjen og ønsker dere 
velkommen inn i fellesskap og glede.

Knøttegospel i Jessheim 
kirke!

Sangstund onsdager kl.17.00 i  
Jessheim kirke. 
Hele familien er velkommen på 
Knøttegospel. En halv time med 
barnesanger, tullesanger, regler 
og bevegelse, bibelfortelling og 
medlemskort med klistremerker.
Medlemskontigenten er 50kr pr. 
semester.
Mulighet for å kjøpe enkel middag. 
Må bestilles senest kl.11.00 den 
aktuelle onsdagen.
Spørsmål? Eller vil du bestille  
middag, kontakt menighetspedagog 
Marte Lavik Tlf: 48 99 13 48   
Epost: marte@ullensaker.kirkene.net

  
Ilust. Ella Okstad

Lyst til å synge i kor?

Vi trenger flere sangere i vårt pros-
jektkor denne våren. 
Koret er for barn i barneskolealder 
og vi øver 

Torsdager kl.18.00-18.45 
i Jessheim kirke. 
Barnekoret kommer 
denne våren til å 
jobbe frem mot 
opptredener på 
misjonsmesse 
22.mai og en stor 
barnekor-konsert på 
Festival F i 
september. 
Det koster 50kr å 
være med.

 

  Illustr.: Birgitte Kolbeinse

Hvis du vil være med eller har 
spørsmål, kontakt Marte Lavik.
48 99 13 48 / marte@ullensaker.
kirkene.net 
 

Krabbegudstjeneste i 
Jessheim kirke

Søndag 6.mars kl.11.00 arrangerer 
vi Krabbegudstjeneste i 
Jessheim kirke. 

Dette blir en familiegudstjeneste 
som er spesielt lagt til rette for de 
aller minste. Vi kommer til å bruke 
enkelte sanger fra babysanggrup-
pene våre i tillegg til kjente og 
kjære elementer som hører fam-
iliegudstjenesten til. Sokneprest 
Helge Skraastad leder gudstjenest-
en, kantor Jorunn Aasen Devold 
spiller og Knøttegospel synger. Etter 
gudstjenesten er alle velkommen til 
kirkekaffe med is og kjeks.

Tidligere og nåværende babysangere 
er spesielt invitert, men vi håper og 
tror at hele menigheten vil ha glede 
av dette! 

Hjertelig velkommen til små og 
store, unge og gamle!

Sønkidz i Jessheim kirke

Hovin menighets søndagsskole, 
Sønkidz, er barnas egen gudstjenest-
efeiring. Dette er et tilbud for barn 
under gudstjenestene i Jessheim kirke.
Velkommen til oss!
Ønsker du å bidra i søndagsskolen, 
eller har spørsmaål tak ontakt med 
menighetspedagog Marte Lavik, 
marte@ullensaker.kirkene.net 
/ 48 99 13 48
10.01 Oppstart - Jessheim kirke kl.11.00
24.01 Sønkidz -Jessheim kirke kl. 11:00
07.02 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
21.02 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
06.03 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
10.04 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00 
24.04 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
08.05 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
22.05 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
05.06 Sønkidz - Jessheim kirke kl.11:00
19.06 Sommeravslutning - Jessheim kirke 
kl.11:00

Hold deg oppdatert om 
Søndagskolen sønkidz i Jessheim 

kirke på www.kirkerull.no
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Furuset Menighet

Bli med på Tårnagenthelg i 
Furuset kirke!

Furuset Kirke har tårnagenthelg for 
tredjeklassingene 
lørdag 16. og søndag 17. april. 
Her vil vi løse mysterier, utforske 
kirken, kirketårnet og andre spen-
nende steder i kirken. Vi samles på 
lørdag 16. april kl 15 – 20, hvor det 
blir fortelling, aktiviteter, og mat. 
Dagen etter, søndag 17. april, er vi 
med på gudstjenesten og kirkekaffe. 
Arrangementet er gratis..
Dette er en opplevelse ingen 
3. klassing bør gå glipp av.  
Påmelding til 
jorunn.stokstad@ullensaker.kirk-
ene.net, eller ved å ringe Furuset 
menighetskontor på tlf 63 94 40 10.  
Håper å se deg som går i tredjeklasse 
der!

DANSEWORKSHOP

I forbindelse med kulturuka i 
Ullensaker arrangerer vi danse-
workshop torsdag 10. mars kl 16.00, 
i menighetsstua til Furuset kirke. 
Dette er et tilbud til deg som går i 
1. – 7. klasse.  Vi får med oss to in-
struktører fra tidendeklasse som vil 
lære inn en dans med oss i to timer. 
Kl 18.00 åpner vi dørene for foreldre 
og søsken, og fremfører dansen for 
dem. Da blir det også enkel kaffe/
kake- servering. Arrangementet er 
gratis, påmelding til jorunn.stok-
stad@ullensaker.kirkene.net, maks 
20 personer. Fellesskap, bevegelse og 
glede, -bli med! 
Hilsen Jorunn S. Stokstad, 
menighetspedagog i Furuset 
menighet

MINIMUSIKAL: 
«SKAPELSEN»

Furuset menighet inviterer til 
minimusikal tirsdag 8. mars kl 
17.00 i Furuset kirke. Musikalen er 
beregnet for barn 0-6 år, men større 
søsken er selvfølgelig velkommen. 
Knøttekoret deltar i muiskalen. 
Arrangementet er en del av pro-
grammet for kulturuka i Ullensaker. 
Fri entré. Vi håper å se mange barn 
som vil være med å synge, høre, og 
bevege seg,  -  hjertelig velkommen! 
Hilsen Madelen Jostad og Jorunn S. 
Stokstad.

Hyggetreff på Folkvang, 
våren 2016.
Hyggetreff ønsker trofaste og nye 
gjester velkommen til spennende 
vårtreff. Hyggetreff er et populært 
samlingspunkt for eldre. På pro-
grammet er det sang, musikk, fore-
drag/ kåseri og andakt. Utlodning 
og vinnermuligheter. Stemningen 
er god og bevertningen om mulig 
bedre.  
I vår er det Hyggetreff på følgende 
datoer:
17. mars,  21. april og  19. mai.
Vi møtes kl. 11.00 på Folkvang, alle 
datoene.
Kom alene eller sammen med noen! 
Velkommen!

AKTIVITETER FURUSET 
MENIGHET

Knøttekor
For barn opp til 6 år. I menighetsstua hver 
tirsdag kl 17.15-18.00. Pølsemiddag  fra 
kl 16.45. Her kan gjerne hele familien 
komme. 
Søndagsskole
Under mange gudstjenester er det søndagss-
kole for alle barn. Et lite stykke ut i gudstje-
nesten går søndagsskolen over i kapellet og 
er der til gudstjenesten er slutt. 
Barnekor
I samarbeid med skolefritidsordningen på 
Nordkisa skole og Algarheim skole, tilbyr vi 
barnekor for 1.-4.trinn, i SFO tiden.
Etter skoletid
Annenhver onsdag kl 12.15 – 14.15 på klub-
bhuset i Nordkisa. For 5. – 7. trinn. Lekse-
hjelp, mat, lek og spill og en bibelfortelling. 
Arrangeres i samarbeid mellom Furuset 
menighet, Hauerseter sportsklubb, Nordkisa 
skole og Sanitetsforeningen.
Tweenskvelder
For barn i alderen 4. – 7. klasse, kl 18-20.30, 
i Furuset menighetsstue – 12/2, 18/3, 22/4, 
20/5, 10/6. 
Kisa KFUK/KFUM speiderne
Hver onsdag er det speider på Folkvang
kl 17.30-19.00 for alle fra 2.trinn og oppover.
Åpen stue
Slå av en prat og kos deg med vaffel og 
kaffe. Et uformelt møtepunkt i hverdagen. 
I menighetsstua den andre mandagen i 
måneden kl 18-20.
Hyggetreff
På Folkvang – 18/2, 17/3, 21/4, 19/5, kl 11.00  

Se mer informasjon på 
www.kirkerull.no 

Trenger du noen å snakke 
med?

Livet gir oss gleder og utfordringer. 
Det er godt å kunne snakke om 

begge deler. Men det er ikke alltid 
lett å snakke om det som er vondt 
og vanskelig. Vi er tre diakoner i 

Ullensaker kommune som tilhører 
hver våre menigheter. Som diakoner 
er vi kirkens omsorgsarbeidere. Vi 
stiller gjerne som samtalepartner 

rundt mange temaer, ikke bare tro 
og tvil. Vi har taushetsplikt og tje-
nesten er gratis. Det er ikke et krav 
at du går i en av menighetene eller 
er medlem i Den norske kirke.Vi er 

her for deg!
Anna Spilling, Anneliss Holmedal 

og Rita Kristoffersen.  
-Diakonene i kirkene i Ullensaker.

Fv: Rita Kristoffersen, 
Anna Spilling og 
Annelis Holmedahl.



6  •
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20 
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166 

www.kirkerull.no 

Mogreina Menighet

PÅSKEVERKSTED  
Det blir påskeverksted på 
Mogreina menighetshus 
onsdag 16.mars kl 17.00 – 
19.00.Vi lager påskepynt, 
spiser litt og avslutter med en 
liten samling i kirken. Påmeld-
ing til Marianne Braathen mob 
91530688 eller Trine Østgaard 
mob 91125120 innen 13.mars
Alle er velkommen ! 
Mogreina menighetsråd             

JULEBORD PÅ 
MENIGHETSHUSET

Det er en god stund siden jul, men 
et lite tilbakeblikk på en hyggelig 
tilstelning, kan være på sin plass. 
2. des var 22 personer samlet til 
formiddagstreff og julebord. Friv-
illighetssentralen ved Rita Fjell og 
Mona Johansen hadde noen penger 
til overs fra den gangen det var 
grendekafe på Norrøna ,og som de 
gjerne ville bruke i lokalmiljøet. 
Det resulterte i et festkledd bord og 
nydelig julemat, musikk av 
Vegard Storbråten Øye på torader 
og storbesøk av den nye ordføreren, 
Tom Staahle. Mandel i riskremen 

Årsmøte i Mogreina menighet
Hvis du ønsker å bli bedre kjent med det som skjedde av aktiviteter i 

Mogreina menighet i 2015, så får du anledning til det søndag 10. april.   Da 
er det årsmøte på Menighetshuset når gudstjenesten er ferdig, ca. kl. 12.30. 
Årsmeldingen   blir gått gjennom, og det serveres kaffe, te og noe å bite i.  

Velkommen!

 BISKOPEN KOMMER

8.-13.mars kommer Borg biskop 
Atle Sommerfeldt på visitas til 
Mogreina og Hovin menigheter. 

Forrige bispevisitas fra Borg biskop 
var i 2006. Den gang  omfattet 
visitasen alle de fire menighetene 
i Ullensake kommune, og det var 
daværende biskop Helga Haugland 
Byfuglien som visiterte.  
Vårt ønske er at biskopen skal få 
et møte med menighetene våre og 
de gledene og utfordringene vi står 
overfor.
Biskopen skal blant annet møte 
kommunale instanser for å samtale 
om kirkens plass i Ullensaker kom-

mune, men det er også lagt opp til 
møtepunkter der biskopen skal få 
mulighet til å oppleve menighetsar-
beidet og menneskene som bor her 
hos oss.
Vi håper at vi går «mann av huse» 
på de åpne  arrangementene med 
biskopen som står på 
visitasprogrammet.

Tirsdag 8.mars kl.09.00: 
Åpningsgudstjeneste med nattverd i 
Mogreina kirke
Kl.18.00: Kulturkveld der musikalen 
«Det gode landet» blir fremført av   
Voce,barnekor fra Mogreina og 
Hovin, solister og musikere.
Inngang kr.100,-.
 kl.19.30: S torsamling   i menighets-
salen,Jessheim kirke. Møte med 
 biskopen. Bevertning. 
(Det er selvsagt mulig å komme 
direkte på storsamlingen)

Onsdag 9.mars kl.08.30:
Morgenbønn i Hovin kirke

Torsdag 10.mars: 0830:  
Morgenbønn i Jessheim  kirke
kl.12.30: Biskopen besøker Åpent 
Hus i Jessheim kirke. Alle velkomne.
Søndag 13.mars kl.11.00:Felles vis-
itasgudstjeneste for begge menighe-
tene  i Hovin kirke.
Etter gudstjenesten blir det stor 
kirkekaffe i Jessheim kirke der    
biskopen oppsumerer besøket med 
sitt visitasforedrag.
Velkommen til spennende dager.

og utlodning til inntekt for flyktnin-
ger, var fine innslag. Maten smakte 
og praten gikk blant gamle kjente 
i Mogreina. Takk til dere som tok 
initiativet!
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Ullensaker Menighet

Hyggetreff

Velkommen til Hyggetreff i 
Ullensaker kirke siste onsdag i 
måneden kl. 11.00. 
Variert program; noe til glede, 
ettertanke, noe til oppmuntring og 
pågangsmot!
Deilig bevertning og utlodning hører 
med hver gang. 

Onsdag 24. februar
Thor Ringsbu forteller «Litt fra 
gamle dager» og gir et glimt fra 
Madagaskar. 
Onsdag 30. mars:
Påskegudstjeneste i Ullensaker 
kirke. Middag i menighetssalen 
etterpå! 
Onsdag 27. april:
Per Morten Clausen, virksomhet-
sleder i Bymisjonssenteret Romer-
ike, forteller om Kirkens Bymisjons 
arbeid på Romerike.
Onsdag 25. mai:
Ord og toner ved Vigdis Gjelsvik og 
Helene Jensen.

Ullensaker kirkekor

Ullensaker kirkekor har denne våren 
fått flere nye medlemmer, men vi 
ønsker enda flere! Vi har øvelse hver 
tirsdag kl 19-21 og synger på noen 
gudstjenester, kirkejazz og andre kon-
serter. Repertoaret spenner over salmer, 
gospel, folketoner og klassisk. 
Kontakt Svein Langvad om du er inter-
essert i å begynne. 
Han har mobil 466 27 778 og epost 
svelang@gmail.com

Nytt ungdomskor på Kløfta
Er du ungdom mellom 11 og 15 år 
og ønsker å synge i kor?  
Bli med i «Funky Friday» som start-
er med denne våren med 6 øvelser 
i mars og april. Vi har avslutning-
skonsert 22. april. 

Koret vil synge poplåter som Love 
Yourself og Prayer av Justin Bieber, 
Cup song, og kristne gospel- og 
popsanger på norsk og engelsk. 
Øvelsene er på fredager etter skolen 
og starter med pølse og brød/lompe. 
 
Oppstart: Fredag 4. mars kl. 14.30-
16.00.
Datoer videre: 11. mars, 1. april, 8. 
april, 15. april og 22. april (konsert)
Ledere: Gunn-Jorun Roset Sunde og 
Wollert Krohn-Hansen
Sted: Menighetssenteret på Kløfta
For spørsmål eller påmelding: woll-
ert@ullensaker.kirkene.net
Mobil: 404 75 684

Konserter i Ullensaker kirke 
våren 2016 

Billetter med reserverte sitteplasser 
til alle konsertene kan kjøpes på 
Kløfta menighetskontor, T: eller på 
www.kirkerull.no.  

Fredag 11. mars kl 19 
Magnolia Jazzband med Wollert 
Krohn-Hansen. 
Obs: Kirkerommet er nesten utsolgt. 
Det selges også billetter under 
galleriet.    
Arr: Ullensaker Lions i samarbeid 
med menigheten.

Torsdag 17. mars kl 20 
Earth Hour-konsert med Kolon, 
Linnéa Sundfær Haug, Thomas 
Prito Engebretsen, Wollert 
Krohn-Hansen. 
Billettinntektene går uavkortet til 
Kirkens Nødhjelp.
Arr: Ullensaker menighet i 
samarbeid med Ullensaker 
kirkeakademi.

Fredag 10. Juni kl 20
Kirkejazz med Ullensaker kirke-
kor, Kolon, Linnéa Sundfær Haug, 
dirigent/sopran/blokkfløyte, Georg 
Reiss, klar/sax, Wollert Kro-
hn-Hansen, orgel/flygel, John Børge 
Askeland,

Aktiviteter i Ullensaker 
menighet
Småbarnstreff:
Hver mandag kl. 11:00 -13:00 på Kløf-
ta manighetssenter

Kløfta knøttekor, 3-5 år og Barnegos-
pel, 5-10 år på Kløfta menighetssent-
er annenhver onsdag (oddetallsuker) 
kl.17:30 - 18:30. Servering av pølser 
for hele familien kl.17:00. 

Åpnt hus: På Kløfta menighetssenter 
de tre første onsdagene i måneden 
kl. 11:00 - 13:00 

Andakt på Kløfta Bo- og aktivitets-
senter annenhver tirsdag (odde-
tallsuker) kl. 17:30

Gudstjenester i Ullensaker kirke:  
Se oversikt bakerst i bladet eller på 
www. kirkerull.no,  ønsker du for-
bønn kan du ringe, legge en anonym 
lapp i postkassen, sende en e.post 
eller stikke innom, så tar vi det med 
når vi ber sammen på kontoret. 

For kontakt: 
tlf. 63 92  65 20 eller 
ullensaker@ullensaker.kirkene.net
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HEKTA konfirmantleir på 
Lillehammer

Helgen 22.-24. januar dro alle 
menighetene i Ullensaker på 
konfirmantleir til Lillehammer. Vi 
var 115fra Hovin/Mogreina, 21 fra 
Furuset og 61 fra Kløfta. Totalt var 
det altså hele 197 konfirmanter! I 
tillegg var det med 13 fjorårskon-
firmanter som ble tilbudt eget ung-
domsopplegg, og et par eldre ung-
dommer som var med som ledere. 
Spedd på med 14 voksenledere, som 
inkluderte prester, diakoner, organ-
ister, kirkevergen(!) med kjærester 
blei det en solid delegasjon fra Ul-
lensaker. HEKTA er en selvstendig 
leirorganisasjon som arrangerer 
mange leire, de største er 
konfirmantleirer på vinteren på
Lillehammer, og to konfirmantleirer 
i Kragerø på sommeren. Det var 
hele 1500 ungdommer som var til 
stede i Håkons Hall sammen med 
oss. På programmet var det felles-
samlinger med mye dans, hopp og 
trøkk kombinert med tydelig Jesus 
fokus og budskap rettet mot ung-

dommenes hverdag. Konfirmantene 
hadde også valgt seg aktiviteter 
på forhånd, og det manglet ikke 
valgmuligheter! Noen sto i slalåm-
bakken på Hafjell, andre prøvde ut 
bob-banen på Hunderfossen, mens 
andre benyttet seg av innendørsak-
tiviteter som badeland eller ulike 
ballspill. På kveldene var konfirman-
tene samlet i små grupper hvor det 
var ungdomsledere , såkalte 
«rødskjorter» (de har på seg røde 
t-skjorter), som ledet samlingene. 
Vi kommer stort sett til dekket bord 
på Lillehammer, men har utviklet et 
godt sammarbeid med Hekta, slik 
at flere av våre ledere er med på å 
hjelpe til med praktiske gjøremål i 
løpet av helgen. Vi var også så held-
ige å få med oss en del 

konfirmantforeldre og andre 
frivillige som nattevakter, og dere 
ønsker vi å takke!
For noen av Hovin-konfirmantene 
blir det HEKTA-leir til sommeren, 
men for oss andre så ser vi fram 
til vår egen HEKTA-gudstjeneste i 
Jessheimkirke den 13. mars hvor alle 
våre konfirmanter er invitert.

FRITT BRUKERVALGGodkjent leverandør til Ullensaker komm
un

e 
  •

primaomsorg.no

02548

Annonse
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Jessheim kirke
Oppstart i  begynnelsen av april,
samlinger tirsdager og torsdager 
avhengig av antall påmeldte. 
Mer informasjon gies ved  
påmelding 
200kr, dette inkluderer enkel lunsj.

For påmelding eller spørsmål, 
kontakt menighetspedagog 
Marte Lavik:
marte@ullensaker.kirkene.net / 
48 99 13 48

Mogreina Menighetshus
Oppstart Tirsdag 1.Mars 2016 
Kl.  11.30 – 13.00 
200 kr. dekker lunsj og inkluderer 
en CD med barnsanger 

Påmelding til:
Margaux Lamont (kursleder) 
96839217 eller  Trine Østgaard 
91125120

Furuset Menighetsstue
Hver torsdag kl 11.00. Sang, litt mat 
og prat.  
Ingen påmelding nødvendig.

BabySang der du bor denne våren
Vi ønsker alle barn med foreldre 
hjertlig velkommen til BabySang 
denne våren. 
BabySang er et sted hvor barnet ditt 
kan oppleve nye sanseinntrykk og 
finne gleden i musikk og fellesskap. 
Det er også en fin anledning til å bli 
kjent med nye mennesker i samme 
livssituasjon i nærmiljøet ditt.
Sangstund for babyer (2-12 mnd.) 
og mor/far/omsorgsperson
En halvtimes sangstund med gamle 
og nye sanger, regler, musikk og 
bevegelse. 
Etterpå spiser vi en hyggelig lunsj 
sammen. 

Kløfta menighetssenter 
Oppstart tirsdag 5. april 2016 
kl. 11:00
koster 250kr, inkludert lunsj. 
For spørsmål og påmelding kontakt 
Annlaug Knapskog
E-post:  
annlaug.knapskog@ullensaker.kirk-
ene.net  eller mobil: 901 00 949

UNDER TAK
Rusomsorgens bygg og 
kirkekontorene er kommet under 
tak.Vi ser konturene av det som 
skal bli, og nysgjerrige tilskuere og 
brukerelurer på om disse byggene 
blir ferdige til sommeren.
Planen er ferdigstillelse til sommer-
ferien starter. Og vi er i rute.
Delevegger, rør, elektrisk, venti-
lasjon og alt innvendig er under 
etablering.

Det skal bli så fint! Rusomsorgen er 
veldig godt fornøyd med 
fremdriften og gleder seg enormt 
til å få et moderne og funksjonelt 
anlegg for sin virksomhet.

 

Kirkekontorene er et betydelig mindre prosjekt, ca 1/5 sammenlignet med 
rusomsorgen.
Det blir 6 nye kirkekontorer og dette dekker kirkens akuttbehov for flere 
kontorplasser.Det blir et flott atrium mellom byggene, og når hele 
prosjektet også med nytt kirkerom er ferdig, vil dette bli «ei lita lunge» i 
Jessheim sentrum. «Pusterommet» blir det kalt.
   Følg med følg med. 
Det kommer mer stoff om saken etter hvert som hele anlegget tar form.
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• Vaktmestertjenester 
• Snekring
• Vikartjenester
• Felling av trær
• Snørydding
• Graving
• Strøing
• Transport

www.bygdeservice.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

Ta kontakt med:
Leif Inge Bergslid
Mob. 412 76 030

post@bgs-naturstein.no

Trondheimsveien 84
Pb. 23, 2041 Kløfta
Tlf. 63 98 01 19

Tannlege
K. Granli

MNTF

Svenskestuvegen 7, 2067 Jessheim

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

www.r-b-t.no

Industriveien 8
2050 Jessheim

Telefon 63 97 18 42

Vi sørger for  
installasjonen!MOE DAME- OG HERREFRISØR AS

DROP IN –TIMEBESTILLING

Trondheimsveien 106, 2050 JESSHEIM
Telefon 63 97 03 65

Kari Jannes

       SALONG A/S

KLØFTA
Romerikesenteret
Tlf.: 63 98 13 39

LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17

FRA VÅRE GRUSTAK PÅ JESSHEIM LEVERER VI

SAND, GRUS, PUKK 
SINGEL, PYNTESTEIN, JORD

Tlf. 63 98 06 83
 E-post:sissel@ gardermoengrus.no 

Lauritz Fladby as

DØRER -VINDUER -GLASS -ETC

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

Vi ordner alt ved begravelser  
og kremasjoner.

Vi kommer hjem til  
konferanse hvis De ønsker det.

Ileveien 5, 2040 Kløfta

Jessheim Glasservice

Ta kontakt med  
kirkevergen.

Ledig  
annonseplass

Egen rabatt for pensjonister.
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

Storgata 13 - 2050 Jessheim  Tlf 63 93 45 00

ELEKTRIKER
 - KORT VENTETID
 - LANG ERFARING
Tar de fleste typer oppdrag.
Små og store.

www.elproffen.no

PIANOSTEMMING
Trenger pianoet å bli stemt?
Ring pianostemmeren i dag

Reparasjon av alle musikkinstru-

menter på eget verksted

Bent Dynesen 

Kløvervegen 11, 2052 Jessheim
Telefon Mob. 90031147

E-post:  bent@dansken.no

Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse 
med gravferd. 

Døgnåpen telefon: 
63 97 58 88 

LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS 
Avd. Jessheim - www.lundenbegravelsesbyraa.no

2053 Jessheim * Tlf 63 97 05 90 * myrvoldhagesenter.no

Annonse
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Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20
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Vi ordner alt ved begravelser  
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konferanse hvis De ønsker det.

Ileveien 5, 2040 Kløfta
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Ta kontakt med  
kirkevergen.

Ledig  
annonseplass

Slekters gang
John Olav Magnussen
25. november
Lisbeth Hexeberg
26. november
Aase Karin Borgeteien
29. november
Christian Lorentz Myrvold
1. desember
Solveig Berg
5. desember
Reidun Irene Viken
Øyvind Wassengen
9. desember
Carin-Anita Ingerø
Per Christian Kjøle
12. desember
Marit Hagen
18. desember
Borghild Karoline Johansen
22. desember
Petter Håskoll
24. desember
Leif Otto Myrvold
28. desember
Berit Telle
Harald Sevaldrud
29. desember
Hans Petter Brynildsen
31. desember
Kari Johanne Frogner
2. januar
Marie Johanne Berntsen
3. januar
Geir Kverneland
4. januar
Liv Syltevik
11. januar
Ivar Rudi
20. januar
Nils Anton Sæthermoen
21. januar
Ingebjørg Vegel
31. januar
John Messer

MOGREINA MENIGHET
DØPTE:
15. november
Sofia Kresz Møller

VIGDE:
14. november
Mona Løvlien Torgersen og Trond Løvlien 
Torgersen
16. januar
Merethe Olstad og Jan-Erik Skogland Johnsen
6. februar
Veronica Larsen og Espen Jensen

DØDE:
16. oktober
Anna Johanne Rønningen
31. oktober
Sergio Segura Hoffmann
14. november
Roar Reinholt Pedersen
11. desember
Dagfinn Olsen

ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
8. november
Aiden Roskifte
Alida Hanstvedt Hjertaker
Kian Østhagen Gabrielsen
Leon André Stendahl

Magnus Hansen

15. november
Sophie Storaas Ulander  – døpt i Fredrikstad 
domkirke

29.november
Amanda Skreen
Lucas Alexander Otterlei
13. desember
Mats Roar Johan Åkersten
Ferdinand Magnussen
Sarah Jakobsen
Andrine Mari Vogt-Ulriksen
Leah Andersen Sand
3. januar
Karla Emilie Dypeng Braun

10. januar
Torgeir Eilerås
Lykke Emilie Toftaker Sannerhaugen
Elias Nilssen
17.januar
Vilja Sofie Weflen Wold
Aurora Holtberget
Noah Brede Jørgensen

31.januar
Ludvik Johnsen Bakken
Otilie Holand
Liam Lindseth

DØDE:
29. oktober
Eva Grønsberg

3. november
Thorbjørn Midtskog

4. november
Solveig Hjerkinn 

5. november 
Bård Harald Frivik  
Lajla Nordlid 

10. november 
Tove Lise Skedsmo

14. november
Svend Skaarup  

25. november 
Ingeborg Fiskerstrand Vikan  
 
18. desember
Gunvor Dahle

24. desember    
Hedvig Svenkerud   

31. desember
Britt Eva Opheim Jansen  

8. januar
Marit Elisabeth Hammersbøen 
Ragnhild Asbjørg Norum 

23. januar
Kåre Egil Olsen

30. januar
Paul Gunnar Edvardsen

SLEKTERS GANG
FURUET MENIGHET
DØPTE:
31. januar
Iris Kristiansen

DØDE:
6. november
Arne Kristian Karlsen
8. november
Kirsten Olaug Waaler
19. november
Gunnar Emil Bredesen
20. november
Lars Christian Nordby
16. desember
Bjørg Helene Aas
3. januar
Aslaug Jahren
9. januar
Astri Emilie Foss
29. januar
Bergliot Johanne Borgen

HOVIN MENIGHET
DØPTE:
8. november
Ingrid Eileraas
15. november
Arabella Bjerke Kristiansen
Aria Katarina Kristiansen
Felix Flor Reiss
22. november
Abel Christopher Lorentzen Eide
Herman Ask Henriksen
29. november
Anders Olai Ruud
Iben Mistereggen Vik
Lucas Krage Guldsvaag
13. desember
Karina Krogfoss
Mira Halvorsen
25. desember
Vemund Santiago Gunleiksrud
3. januar
Thale Nestaker Flatner – døpt i Ås kirke
10. januar
Henry Sætre Elgvin – døpt i Tonsen kirke
17. januar
Herman Smidt Huus
Ida Natalie Mørk
24. januar
Elina Raimonda Prifti
31. januar
Filippa Christine Nilsen
Natalie Isabell Solberg
Oscar Tørudstad Lillesveen – døpt i Ringsaker 
kirke
Othilie Vedvik Grønlien

DØDE:
30. oktober
Kåre Bogstad
6. november
Tone Helene Sand
7. november
Aslaug Margrethe Dalen
14. november
Irene Lillebro Andersen
15. november
Emrik Theewong-Tyrihjell
19. november
Emanuel Løkka Hauerberg
25. november
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