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MENIGHETENE I ULLENSAKER Takk 
til Ullensaker kommune
Når Jessheim kirke nå står ferdig, og kirkerommet vigsles 5. mars, 
er det god grunn til å takke Ullensaker kommune for det flotte 
signalbygget som nå pryder sentrum av Jessheim. Prosessen fram 
til ferdig produkt har vært både lang og kort, lang i den forstand 
at dette har vært et mål de siste 14–15 årene, kort i den forstand 
at endelige bevilgninger til prosjektet ble vedtatt i februar 2016. 

Kommunens rusomsorg har i dette anlegget fått nye og moderne lokaler til 
sitt arbeid med daglig omsorg, og til kontorer og arbeidsrom for persona-
let. Dette har kommunens rusetat i kontakt og samarbeid med brukerne 
selv utviklet og skapt slik at lokalene har blitt optimale for virksomheten.

Kirkens aktivitetsrom er rehabilitert og utvidet, nytt og moderne kjøkken 
er på plass, inventar og utstyr er fornyet og rom med «mykje lys og mykje 
varme» er skapt til trivsel og fellesskap for barn, unge og eldre. Nye og 
rehabiliterte kontorer for ansatte gir trivsel og arbeidsglede.

Et nytt og flott kirkerom med et unikt kunstverk av brødrene Eimund og 
Vebjørn Sand står ferdig ved innvielsen. Kirkerommet inneholder anlegg 
for lys og lyd av beste kvalitet, og i løpet av 2018 vil et nytt orgel være på 
plass.

Tårnet med to klokker er synlig for alle, og utearealet «kirketorget» vil stå 
ferdig til 17. mai. Hele prosjektet ble muliggjort ved politiske beslutninger 
i Ullensaker kommune, og takken rettes til ordfører Tom Staale for beslut-
ninger, velvilje og engasjement.

Kommunens rådmann under prosessen, Tor Arne Gangsø, som nå dess-
verre har avsluttet sin virksomhet i Ullensaker, skal også takkes og æres 
for nødvendig tilrettelegging og saksbehandling. Kommunen har også gitt 
faglig støtte underveis i byggingen ved å stille til rådighet en fagperson, 
Tom Runar Lier, som har deltatt i prosjektering og oppfølging.

Ullensaker kommunen har vært støttende i hele prosessen, og det er all 
grunn til å takke for et svært godt samarbeid som har vært preget av at 
«dette er vi sammen om».

Ordfører Tom Staahle
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Ordfører Tom Staahle

Velkommen til 

Jubeluker på Jessheim!
Nå står den nye kirken ferdig, og vi gleder oss til å vise den fram og ta den i bruk! Vi vet at kirken vil komme 
til å bety mye for veldig mange mennesker. Det blir et bygg for jublende glede, for sorg og trøst, for livets 
store feiringer, for stille stunder til ettertanke, og for møter med det hellige. Vårt ønske er at det skal bli et 
sted der jord og himmel kommer nærmere hverandre med formidling både gjennom arkitektur, kunst, ord, 
sakramenter og musikk, og bli et kirkerom hele Jessheims befolkning vil bli både stolte av og glad i. 
Velkommen inn!

3. mars kl. 17.00
Vernissasje og foredrag: Kunstnerne og brødrene 

Eimund og Vemund Sand presenterer kirkekunsten 
gjennom utstilling og foredrag. 

5. mars kl. 11.00
Stor vigslingsgudstjeneste ved biskop Atle Sommer-
feldt, prost Bjarne Olaf Weider og stedlige prester, 

organister mm.

Kirken er åpen – 
velkommen inn!

Mandag 6. mars – fredag 10. mars 
står kirkerommet åpent fra kl 1000 

– 1500 for de som har lyst til å 
komme innom, bare for å se, eller 

for å sitte en liten stund.   
Tirsdag 7. mars serverer vi  
vafler fra kl 1100 – 1230.

www.vso.no

Rådgivertjeneste
innen alle fag

Rådgivende ingeniører

7. mars kl. 19.30
Halleluja» med Ullensaker korforening, 

Ullensaker kirkekor, kammerkoret Kolon og 
Voce, strykere, blåsere og solister.

9. mars kl. 12.00
Middagsbønn og Åpent hus med besøk av 
den kritikerroste sangeren og låtskriveren 

Dan Kristoffersen.

12. mars kl. 11.00
Gudstjeneste for alle – fellesskap, musikkgle-

de og ulike sanseopplevelser.

16. mars kl. 12.00
Middagsbønn og Åpent hus: «Ja, vi elsker 

dette vannet».

17. mars kl. 20.00
Salmer på skeiva: Intim og tilbakelent kon-
sert med bandet «Taratatas» favorittsalmer.

18. mars kl. 11.00–15.30
«Åpen kjerke»: Vi åpner dørene og serverer 

kaffe/saft og vafler!
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Tore Wiig har lang erfaring med kirke-
bygg. Han deltok i et team som vant ar-
kitektkonkurransen for Bugården kirke 
i Sandefjord. Han var hovedarkitekt ved 
byggingen av Østenstad kirke, var noe 
involvert ved Holmlia kirke, og nå ho-
vedarkitekt ved byggingen av Jessheim 
kirke. For øvrig må nevnes at arkitekt-
firmaet Hille Melbye AS ved arkitekt 
Harald Hille har tegnet både første og 
andre byggetrinn av Jessheim kirke. 

Og nå er du hovedarkitekt for tredje byg-
getrinn Jessheim kirke. Hva er spesielt med 
dette?
Det helt spesielle er at et så nytt kirke-
rom rives for å gi plass til et større kirke-
rom. Her har dessuten vært noen utfor-
dringer i form av eksisterende bygning 
samt tomtegrenser.

Dette har også vært et større og rela-
tivt langvarig prosjekt med lokaler for 
kommunens Rusomsorg og utvidelse 
av kontorer og aktivitetsrom for kirkens 
virksomhet. 

For meg som arkitekt har det i denne 
prosessen vært svært viktig å ta vare på 
det gamle kirkerommets kunst med 
glassmalerier og krusifiks og definere 
plass for dette i et helt nytt rom.

Hvordan ble dine ideer og tegninger mot-
tatt helt i starten av prosjektet?
Ved presentasjon av tegninger for kom-
munens politikere og administrasjon, og 
for byggekomiteen Jessheim kirke, fikk 
jeg umiddelbar positiv respons. Jeg har 
mottatt bare positive tilbakemeldinger.

Hvordan har kirkerommet «blitt til»?
Hovedideen har vært å tegne slik at rom-
met, lyset og kunsten spiller sammen. 
Min arkitektkollega Stefan Qvisen har 
bidratt i utviklingen av rommet og rom-
mets «artikulasjon», slik at det kan tjene 
til å formidle kirkens budskap.

Hva er det som gjør deg spesielt glad nå 
ved slutten av oppdraget?
Resultatet og kirkerommet har mer enn 
svart til mine forventninger. Jeg er glad 
for at rommet og kunsten jobber så flott 
sammen. Og det er gledelig at byggeko-
miteen liker det som er skapt.

Tore Wiig, Arkitekt
Hille Melbye Arkitekter AS
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Vi takker for oppdraget

Tlf: 63 97 92 00

JESSHEIM KIRKE
Jessheim kirke har i flere år vært altfor liten. Menighetens 
egen aktivitet og andre leietakeres behov har dessverre ikke 
fått tilstrekkelig plass, og ombygging og utbygging har 
vært helt nødvendig. 

Kirkerommet var dessuten i behov for omfattende utbedringer av 
gulv og tak. Når vi nå er kommet så langt at Rusomsorgen har fått 
et flott og tidsriktig bygg, at kirken har fått tilstrekkelig med kon-
torplass og flere aktivitetsrom, er det nå tid for innvielse av kirke-
rommet. 

Et usedvanlig vakkert rom som stemmer sinnet til andakt og etter-
tanke, og hvor rommet, lyset, kunsten og Ordet i fellesskap og gjen-
sidighet vil tale til mennesker.  I prosessen for å nå fram til skapelsen 
av kirkerommet har mange vært i involvert i ulike oppgaver.  

Tre aktører har hatt et spesielt ansvar i prosessen: Arkitekt Tore 
Wiig, entreprenør ved regionleder Ole Johan Krog og byggeleder 
Runolfur Thor Astthorsson Arkitekt Tore Wiig til venstre, Ole Johan Krogh Ø.M.Fjeld i 

midten og  Runolfur Thor Astthorsson, byggeleder VSO til høyre.

!
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!

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

Tlf:!63!97!05!90!–!www.myrvoldhagesenter.no!
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Ø.M.Fjeld  AS har store prosjekter på Ro-
merike, ikke minst i Ullensaker.  Å bygge 
kirke er en ny og spennende utfordring.

Hva har vært og er spesielt med Jessheim kirke?
Både konstruksjon og arkitektur på selve 
kirkebygget har vært spesielt. Videre at det 
er bygget frittstående høyt kirketårn. Slipt 
betonggulv er heller ikke så vanlig. Ellers et 
veldig greit byggeprosjekt. 

Kan du si noe om prosessen fra kontraktsinn-
gåelse og fram til ferdig kirkerom, og samar-
beidet med byggherre, arkitekt og byggeleder?
Det har vært en ryddig og profesjonell pro-
sess fra tilbudsfase, samspillsfase og prosjek-
terings- og byggefase. Det har vært en god 
tone med byggherre, byggeleder og arkitekt 
gjennom hele prosessen. 

Noe spesielt du er glad for?
Vi har vært med å bygge et monumentalt 
bygg i Jessheim sentrum som også blir et 
viktig signalbygg for framtiden. Kirkerom-
met med sin utforming og akustikk har fått 
en helt særegen atmosfære.               

Ole Johan Krog, entreprenør

Runolfur har lang erfaring som prosjekt- og byggeleder i offentlige 
prosjekter, og høster nå ny erfaring som byggeleder for kirkebygg.

Hva er spesielt ved dette å delta i et prosjekt som ombygging og utbyg-
ging av Jessheim kirke?
Det som har vært spesielt er for det første den æren det er å få mu-
ligheten til å være med å bygge kirke midt i en raskt voksende by 
som Jessheim, og for det andre å delta ved byggingen av det som 
skal være et signalbygg i sentrum.

Hvordan har prosessen vært med tanke på samarbeid og fremdrift?
Prosessen har vært et spennende løp med samspill og samarbeid 
mellom byggherre, bruker, arkitekt, entreprenør og kunstner. Kir-
kerommet er ett stort rom, men det er veldig mange detaljer som 
må drøftes og klargjøres slik at alle funksjoner kan bli optimale. 
Helt fra tidlig stadium med prosjektering av kirkerommet og fram 
til overlevering har alle parter deltatt konstruktivt, med et åpent 
sinn og med humør.

Er det noe som du kjenner på som spesielt gledelig?
At resultatet ble så bra og at samarbeidet mellom alle i prosjektet 
har vært så godt. Dette henger sammen. Vi har jobbet med respekt 
for hverandre og med respekt for at vi bygger kirke. Jessheim kirke 
er et veldig flott bygg med moderne arkitektur og med kunstverk 
som ivaretar kirkens ønsker, behov og verdier. 

Runolfur Thor Astthorsson, VSO Consulting AS
Byggeleder Jessheim kirke fra 1.6.2015

Stolt total-entreprenør for 

Ø.M.Fjeld har i totalentreprise 
ferdigstilt Jessheim kirke. 

Vi takker for oppdraget!

JESSHEIM KIRKE

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
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- en forvandlet keplerstjerne

Geometrien, like evig som Gud og lysende i 
den guddommelige tanke, ga Gud møns- 
teret… Etter hvilket han skapte verden, 
slik at den skulle bli den beste og 
vakreste og endelig mest lik 
Skaperen.

ALTERSMYKKET

Johannes Kepler - 
Harmonices Mundi 
1619.

Idé og konseptbeskrivelse ved Eimund Sand

Fakta

Altersmykket i Jessheim kirke er skapt av 

kunstnerne  Eimund Sand og Vebjørn Sand. 

Produksjon: Riktig Design, ved Edvard Brekke 

i samarbeid med SandAtelier, ved Eimund Sand og Vebjørn Sand.

Tekniske data

Materiale: 25 mm plexiglass og 10 mm Plexiglass.

Total vekt: 206,95 kg.

Total høyde: 7830 mm.

Produksjonstid: 1 år.

Konsulent geometri: Øivind Sand.

Ferdigstilt: februar 2017.
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Da vi så Tore Wiigs elegante 
kirkerom, som minnet om en 
grålys dag i fjellheimen, forsto 
vi straks at altersmykket måt-
te være like glassklart og stille. 
Dette var nordic cool: lyst, rent 
og enkelt. Det krevde former 
som var skåret rett ut av natu-
ren og streng geometri.

Kjernen i altersmykket i Jess-
heim kirke er et ikosaeder. Det 
dannes av 20 likesidede trekan-
ter. Ikosaederet er et av de fem 
platonske legemer som Platon 
beskriver i dialogen Timaios. 
I Rafaels maleri Skolen i Athen, 
ser vi Platon (med Leonardos 
ansiktstrekk) bære på Timaios, 
boken som regnes for å være 
et av de første forsøkene på å 
forstå naturen ved hjelp av ma-
tematikk.

De fem platonske legemer (te-
traeder, heksaeder, oktaeder, 
ikosaeder og dodekaeder) til-
hører en svært eksklusiv klubb 
der de selv er eneste medlem-
mer. I flaten kan man tenke 
seg uendelig mange likesidede 
figurer innenfor sirkelen, men 
i rommet bare fem. Disse regu-
lære polyedrene har like kanter, 
hjørner og sider. De er også 
naturformer og gjenfinnes som 
molekyler, krystaller og alge-
skjeletter.  Symmetrikreftene 
som viser seg i dem, synes å 
være fundamentale for hvor-
dan naturen organiserer seg.

Geometri Tro og viten
I verket Harmonices Mundi 
(Verdensharmonien) fra 1619, 
videreutvikler astronomen Jo-
hannes Kepler denne greske 
romformen til en stjerne. Ke-
pler forlenget de 30 kantene på 
ikosaederet utover i rommet, og 
der hvor linjene krysset hver-
andre, oppstod det 20 stjerne- 
armer på de 20 likesidede tre-
kantene. Harmonices Mundi 
er et sentralt verk i astrono-
miens historie og avgjørende 
for Newton da han senere for-
mulerte loven om gravitasjon 
i boken Principia. I Verdens- 
harmonien formulerer Kepler 
sin tredje lov for planetbevegel-
sene.  Keplerstjernen oppstod 
samtidig med det moderne 
verdensbildet, men den er også 
et storslått forsøk på å beskrive 
Guds harmoniske skaperverk.  
Kepler lar Harmonices Mundi 
tone ut i en lovsang til Ska-
peren, den største av alle geo-
metrikere. Han håper at pla-
netsystemets musikalitet kan 
lære menneskene vennskapets 
kunst og skape fred i religions-
krigens tid. Her smelter tro og 
vitenskap sammen i den edle 
renessansehumanismen som 
ville kultivere borgerne gjen-
nom opplysning, der hele men-
nesket skulle utvikles.

Kepler lar 
Harmonices Mundi 

tone ut i en lovsang til 
Skaperen, den største 
av alle geometrikere.

Et duerede
Altersmykket i Jessheim kirke 
er en forvandling av Kepler-
stjernen på Gardermoen, til-
passet et liturgisk rom. Kjernen 
er ikosaederet med 20 likeside-
de trekanter. Trekanten er i seg 
selv et velkjent kristent symbol, 
både på treenigheten og Guds 
øye. Ikosaederet er åpent og satt 
sammen av fasetterte triangler, 
fremstilt i klar 25 mm akryl. 
Det veier 70 kilo, måler 1 me-
ter i diameter og er stort nok til 
å kunne romme to mennesker. 
På innsiden av hvert triangel er 
det festet gullfolie. Smykkets 
hjerte og sentrum er ikke en 
gjenstand men et rom – ja, et 
sted. Dette stedet er vår visjon 
av kronen der himmelens fugler 
bygger rede fra Jesu lignelse.

Stjernearmer

Av de opprinnelig 20 armene 
på Keplerstjernen er bare fem 
tilbake, fremstilt i klar 10 mm 
akryl. Fire stjernearmer er plas-
sert i korsform på ikosaederet 
og viser til oppstandelsen. Grü-
newalds Isenheimeralter var en 
inspirasjon for oss. Sidearmene 
strekker seg både rett ut og he-
ver seg i triumf. Vi ville frem-
stille det forlatte korset og den 
seirende Kristus i en bevegelse.  
Hver stjernearm er dannet av 
tre gylne triangler. Et gyllent 
triangel er en likebent trekant 
med en ideell proporsjon i for-
holdet mellom lengden på de 
like bena og grunnlinjen. Men-
neskekroppen og naturen ellers 
er gjennomsyret av dette pro-
porsjonsmålet som vi kaller det 
gylne snitt. Fransiskanermun-
ken Luca Paciolis bok De divina 
proportione fra 1509 undersø-
ker det gylne snitt i geometri 
og arkitektur.  Boken er ikke 
minst berømt for Leonardo 
da Vincis geometritegning- 
er. Dette er illustrasjoner vi 
studerte da vi utformet ikosa-
ederet.
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Prismearmer

Karakteristisk for altersmykket 
i Jessheim kirke er de to pris-
mene som strekker seg nedover 
og oppover fra kjernen. De 
etablerer en vertikal lyssøyle i 
rommet.  Prismene er trekan-
tede, åpne og fremstilt i klar 
25 mm akryl med fasetter på 
kantene.  Prismearmene opp-
står av ikosaederet ved at dets 
flater forlenges ut i rommet. 
Her vil ikke kantlinjene krys-
se hverandre ettersom de er 
parallelle – såfremt vi ikke for-
lenger dem uendelig.  Den ene 
prismearmen strekker seg opp 
mot lyset, den andre ned over 
alteret.  De vil formidle Guds 
lys til kirkerommet og la det 
brytes i skulpturens mange fa-
setter.  Tanken er at lyset skal 
fastholdes og leke i stjernen og 
rommet. Dette er fortellinger 
om Skaperens enhet som spal-
tes i skaperverkets mangfold og 
Guds fredspakt med mennes-
kene: Regnbuen. Kepler selv 
studerte lysbrytning og skrev et 
banebrytende verk om optikk, 
Dioptrice fra 1611.

De vil formidle Guds 
lys til kirkerommet 

og la det brytes i 
skulpturens mange 

fasetter.

Skapelse og frelse

Prismet som strekker seg ned 
over alteret har innebygd to 
stjernearmer, plassert mot 
hverandre spiss mot spiss. Ar-
men som bryter ned fra ikosa-
ederet representerer Guds 
skapende og frelsende hånd. 
Armen som strekker seg opp-
over, representerer menneskets 
hånd som tar i mot skapelse 
og frelse. Hendene møtes ikke 
helt, men holdes fra hverandre 
med en avstand på 20 cm. Det-
te er et sitat fra fresken Adams 
skapelse av Michelangelo, der 
Guds myndige hånd strekker 
seg mot Adams søkende hånd.

Skaperens hånd er gjort  
28 % lenger enn Adams hånd: 
Denne asymmetrien peker 
på at Gud ved Kristus går oss 
langt i møte og strekker seg 
mer mot oss enn vi strekker oss 
mot Gud. Guds kjærlighet til 
menneskene er større enn vår 
kjærlighet til opphavet. Vi el-
sker fordi vi ble elsket først.  

De møtende stjernearmene har 
håndtegnet dekor overført på 
akrylflatene. På Guds hånd er 
motivet snekrystaller. Kepler 
studerte snekrystallenes hexa-
gonale symmetri i boken: Om 
den hexagonale sne fra 1611. 
Boken var en nyttårsgave til 
keiser Rudolf II og er den før-
ste vitenskapelige avhandlin-
gen om snekrystaller. Snekrys-
tallene knytter altersmykket til 
naturens fundamentale sym-
metrier som et speil av Guds 
skapertanke. Blant sneflakene 
er det tegnet en enkelt rose.  
På menneskets hånd er moti-
vet kniplinger, dekoren bygger 
bro til de liturgiske klærne, al-
terduken og dåpstøyet. Vi ville 
at smykket skulle føye seg inn i 
kirkerommets forfinede og in-
derlige miljø.

Visjonen var å skape et sveven-
de kunstverk som grep opp-
standelsens øyeblikk. Frelseren 
skulle bade i sitt eget lys. Alter-
smykket er tilegnet Guds Lo-
gos, Ordet som ifølge Johannes 
opplyser hvert menneske. Det 
er en gjenfødt renessansestjer-
ne som peker på forbrødringen 
mellom tro og viten, hjerte og 
fornuft. Vi ser hele mennesket i
Kristus. 

Skulpturens sentrale idé er å 
tolke det atmosfæriske lyset 
som flommer ned i kirkerom-
met over alteret. Vi arbeider 
med dette lyset i den teologiske 
tradisjonen fra middelalderens 
glassmalerier. Her ga lysets 
gjennomtrengning av de trans-
parente stenene en opplevelse 
av gudsnaturen som gjennom-
trenger materien, av inkarna-
sjon og oppstandelse, av en ny 
natur oppfylt av ånd. 

Glassmaleriene forvandlet de 
tunge murene til strålende 
vegger som skulle peke på den 
himmelske byen.  

Smykket er utformet i det mo-
derne materialet akryl, som er 
10 % klarere enn glass og gir en 
god lysbrytning når det faset-
teres. Vårt utgangspunkt skulle 
være en matematisk naturform 
som underbygget rommets 
kresne minimalisme. Med Ke-
plers ord: Naturen bruker så lite 
som mulig av alt…

Kristus

Naturen bruker så 
lite som mulig av 

alt…
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De tidligste kniplinger ble sannsynligvis fremstilt i Italia 
og Flandern på begynnelsen av 1500 tallet. Kniplinger 
er derfor en teknikk som stammer fra renessansen, den 
store kulturepoken der kunst og vitenskap blomstret i ett 
vårbrudd. Dette er tiden da Botticelli malte Våren der 
tidens stemning innfanges i bildet av de dansende grati-
ene i silkedraperier. Vestavinden Zefyr blåser på jorden 
og vekker blomster til live. Synet av kniplinger skaper da 
også en opplevelse av blomstrende forventninger til livet, 
av vår og renhet. Det er to slags kniplinger: De sydde, 
som er de eldste, og de kniplede. Det er de siste vi har 
valgt til altermøblene. Kniplinger har fra renessansen av 
vært mye brukt til kirkelige tekstiler. Det er derfor flott 
å kunne bruke noe håndlaget med en gammel teknikk i 
et moderne kirkerom.

Hvordan lages kniplinger? Dette er de tradisjonelle red-
skaper og materialer som brukes i fremstilling av kni-
plinger:
1. kniplepute
2. kniplepinne
3. prikkebrev
4. fine rustfrie knappenåler
5. tråd av en finhet som passer til arbeidet.

KNIPLINGER TIL ALTERMØBLENE 
I JESSHEIM KIRKE

Til alteret har vi valgt en knipling som heter Krystall. 
Den er tegnet av den svenske tekstilkunstner Marta 
Afzelius og kniplet av svensken Per Ola Skoglund. Til 
døpefonten har vi valgt kniplingen Liljesprang – den 
blir kniplet av Margery Sitkin. Margery har kniplet fle-
re alterduker og har vært til stor hjelp under prosessen. 
Til lesepulten har vi funnet kniplingen Kronan. Dette er 
etter et gammelt mønster som blir kniplet av Hege Brit 
Randsborg. Mønsteret er funnet i en gammel mønster-
bok som finnes i Östergötland museum.

Kunstnerne som har laget altersmykket til kirken, vok-
ste opp med en mor som kniplet. Da spørsmålet kom 
opp om hva som skulle dekorere altermøblene, kom 
tanken raskt på kniplinger. Kniplinger oppsto under 
renessansen, og denne kulturepoken har vært en stor 
inspirasjonskilde for Eimund og Vebjørn. En av stjerne-
armene til altersmykket er dekorert med et håndtegnet 
kniplingsmønster.

Kniplingene på altermøblene føyer seg naturlig inn i 
sammenheng med altersmykket – som jo er en gjenfødt 
renessansestjerne. Dette er vårens egen ornamentikk!

av Ane Sand
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«SALMER PÅ SKEIVA» i Jessheim kirke 17. mars kl 20
Taratata er tilbake i Jessheim kirke! Taratata ble startet av Lotte og Kjell Håkon Aalvik og Tora 
og Geir Bjørknes Grande tilbake i 2007, i forbindelse med en cafekonsert i Jessheim kirke. 
Siden den gang har de gjort mange tilbakelente og intime cafekonserter både i Jessheim kirke 
og andre steder. Taratata spiller låter av sine favorittartister innen ulike sjangere, men alltid 
med en egen vri og med masse spilleglede.  De har alltid med seg gjestemusikere og sangere, 
noe de også har på denne konserten.                             

Denne kvelden består bandet av: Lotte Aalvik – vokal, Kjell Håkon Aalvik- trommer, Tora B 
Grande – vokal, Geir B Grande, gitar, Petter Barg – bass, Wollert Krohn Hansen – keyboard, 
Margrethe Augdal – vokal, Katrin à Borg Johannesen – vokal, Bård Olav Weider – vokal, 
Marte Lavik – vokal og Jon Bergh – beatbox. Når de nå kommer tilbake til Jessheim kirke, 
er det for å gjøre en kirkekonsert med sine favorittsalmer, fortsatt med en egen vri, innen 
ulike sjangere og med masse spilleglede. Så her er det bare å holde av datoen, inviter med deg 
familie og venner og ta turen! 

Inngang kr 150,–. Forhåndssalg på e-post til hovin@ullensaker.kirkene.net 

SKRUK i Jessheim kirke

Søndag 23. april kl 18.00 blir det konsert med koret 
SKRUK under ledelse av Per Oddvar Hildre, bedre 
kjent som «Prots», i Jessheim kirke. SKRUK ble star-
tet i 1973, og har gjennom alle disse årene vært en 
plogspiss og grensesprenger innen norsk kormusikk. 
Koret er basert på Sunnmøre, og har gitt ut nærmere 
30 album. De rundt 50 sangerne i koret er spredt over 
hele landet og møtes til øvinger og konserter gjennom 
året. 

Nå har du mulighet til å oppleve en à cappella-konsert 
med dette prisbelønte koret i nybygde Jessheim kirke. 
Vi ønsker velkommen til en musikalsk vakker kveld 
med «The best of SKRUK».

HALLELUJA – ny kirke, kjempekor, solister og musikere!  
Vi feirer den nye kirka med klassisk konsert tirsdag 7. mars kl. 19.30.

Dere får bl.a. høre Missa brevis i dm av Mozart, en messe han skrev da han var 13 år. Her 
får vi høre gudstjenestens ordinarieledd (faste ledd) i Mozarts tonespråk. Ny kirke utløser et 
stor Halleluja og det gjør vi på Händels vis. Det store koret består av sangere fra Ullensaker 
korforening, Ullensaker kirkekor, kammerkoret Kolon og Voce. Voce er Jessheim kirkes 
kor og initiativtaker til konserten. Vi har med oss følgende solister: Linnea Sundfær Haug, 
sopran, Ingeborg Aadland, alt, Nils Georg H. Nilsen, tenor og Eirik Krokfjord, bass. Sist-
nevnte hadde vi gleden av å høre i rollen som St. Peter i kirkemusikalen «Det gode landet» 
i mars i fjor.

Musikere: Ragnhild Lien, Isa Caroline Holmesland, Ingjerd Forbord, violin, Hanna Ni-
coline Moland, Marius Røe Nåvik, Ingvild Spilling, bratsj, Jan Øyvind Grung-Sture, cello 
og Inga Aas, kontrabass.  Vi har også med Randi Anita Jacobsen og Katinka Gjerstad på 
trompet og Sebastian Hansvold på pauker. Wollert Krohn-Hansen, tangenter, og Jorunn 
Aasen Devold, dirigent.

Bill. kr. 250,- kan reserveres på hovin@ullensaker.kirkene.net eller på sms/telefon til Olaug 
på 481 33 945. 
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Hyggetreff i 
Jessheim kirke

Torsdag 6. april, kl. 12–
14.30. Middagsbønn i 
kirkerommet kl. 12. Ca. 
12.30 er det Hyggetreff 
med bevertning, allsang 
og utlodning. Vi får besøk 
av Steinar Ørum. Musikk 
ved Ingfrid Thorjussen på 
fiolin. 

Kontaktperson, diakon 
Anna Spilling, 489 91 347. 

JESSHEIM KIRKE
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Hele familien er velkommen på Knøttegospel. Sangstunden varer en halv 
time og inneholder barnesanger, tullesanger, regler og bevegelse. Det blir 
også bibelfortelling og medlemskort med klistremerker. Etter sangstunden 
er det mulighet for å kjøpe en enkel (og billig!) middag. Denne må bestilles 
senest kl. 11.00 den aktuelle onsdagen. Medlemskontigenten er 50 kr pr. 
semester. Hvis du har spørsmål eller vil bestille middag, kontakt menighets-
pedagog Marte Lavik, tlf: 48 99 13 48. Epost: marte@ullensaker.kirkene.
net

Hjertelig velkommen til liten og stor!

Følg med på våre nettsider: 
www.kirkerull.no og facebook: 
www.facebook.com/barnihovinmenighet for mer informasjon.

Knøttegospel i Jessheim kirke!

Orgel i Jessheim kirke?
Orgelkomiteen jobber intenst med anskaffelse, men 
det gjenstår litt arbeid før vi kan gå ut med hvem som 
får gleden av å levere orgel til Jessheim kirke. Orgel er 
håndverk på høyt nivå, og vi må beregne minst 1,5 års 
byggetid fra kontrakt er undertegnet til orgel er klart for 
levering. Vi kan si så mye at det (dessverre) ikke er en 
norsk orgelbygger, men at det vil bli et fabelaktig flott 
resultat uavhengig av hvilken av leverandørene som går 
videre. Det vil komme på plass et nytt flygel i kirkerom-
met til åpningen 5. mars, og festgudstjenesten vil styrkes 
med både kor og strykere.

Uteområdet
Det er prosjektert et nytt fint uteområde på kirketorget 
med hellelagt inngangsområde og et beplantet midtparti 
med stauder, gress og tuntre. Dette vil stå ferdig i løpet 
av tidlig sommer, og inntil videre får vi glede oss over at 
byggegjerder er fjernet, området er fint ryddet, og grus-
lagt for god fremkommelighet til åpningen. 

Veit du hva Jessheim kirke og Le Louvre i Paris har 
til felles? 
400 nye stoler er kjøpt inn til kirkerommet, og det er 
ikke hvilke som helst stoler som er valgt. Disse stolene er 
i tillegg til Le Louvre også brukt i Museum of Modern 
Art & Metropolitan Museum In New York, Art Institute 
of Chicago, The National Gallery og British Museum i 
London. Med andre ord en skikkelig designklassiker! I 
tillegg til at de er fine å se på, er de meget behagelige å 
sitte på. De er lette å håndtere og vil gi oss masse mulig-
heter for alternative løsninger tilpasset ulik bruk av kir-
kerommet. 280 av stolene leveres med polstret sete og de 
øvrige 120 uten polstring. Disse vil også kunne brukes i 
menighetssalen ved behov. 
 
Stolene og mye av det øvrige interiøret i kafeen er levert 
av Norengros. Deres styrke ligger i lokal tilhørighet, og 
vi fikk god hjelp og service med å finne møbelløsninger 
tilpasset vårt behov. Vi fikk profesjonell veiledning helt 
til alt var levert og montert. 

Jubeldag i nye Jessheim kirke
Søndag 5. mars blir en stor gledens dag. Da vigsles Jessheim  
kirke i gudstjenesten kl.11.00. Det blir en festgudstjeneste 
med biskop Atle Sommerfeldt,prost, menighetens prester,an-
dre ansatte og deltakere,korsang og musikk. Jessheim kirke 
vil ha plass til 400,og vi håper og tror at kirken vil fylles av 
glade,feststemte mennesker denne dagen. Etter gudstjenesten 
blir det kirkekaffe med mat,drikke og hilsener i kirkens andre  
nyoppussede lokaler. Velkommen!
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MOGREINA KIRKE
Trosopplæring for voksne våren 2017 
Arr: Menighetene i Ullensaker

Det ønskes velkommen til nye samlinger i trosopplæring 
for voksne våren 2017. Mogreina menighet er vertskap, og 
samlingene finner sted på Mogreina menighetshus følgende 
torsdager, kl. 19.00 – 21.00:
• 9. mars  v/Jan Tore Anthonisen, tidligere Regionleder i 
Normisjon Region Øst. Tema: Guds rike er nær. 
• 6. april v/Knud Jørgensen, 1. amanuensis II ved Det 
teologiske Menighetsfakultet. Tema: Hva sier Bibelen om 
misjon – i går og i dag?

Mogreina Babysang
Start: Tirsdag 28. februar 2017
Kl. 12–13.30 i Mogreina Menighetshus (åtte ganger).

Påmelding på SMS til sangleder: 
Margaux Lamont 968 39 217 eller 
Trine Østgaard: 911 25 120
 

Mogreina Barnegospel  
Mogreina Skole (gymsalen) i SFO-tiden
Start: Tirsdag 10. januar 2017 kl. 14.15–15.00.

Formiddagstreff på menighetshuset
Den første onsdagen i måneden møtes en god gjeng på me-
nighetshuset i Mogreina kl 10.30 for å gå en times tur i 
nærområdet. Etterpå samles vi til mat og prat. Om noen 
bare vil være med på siste del, er det helt i orden! Dette er en 
fin anledning til å holde kontakten med folk fra Mogreina 
enten de har flyttet eller fremdeles bor her☺ Onsdag 1. mars 
får vi besøk og underholdning av Liv og Bjørn Grytøyr. Det 
blir ekstra stas!
Velkommen!  

Påskeverksted  
Det blir påskeverksted på Mogreina 
menighetshus onsdag 22. mars  kl 
17.00 – 19.00. Vi lager påskepynt, 
spiser litt og avslutter med en liten 
påskesamling i kirken. Påmelding 
til Marianne Braathen mob 915 30 
688 eller Trine Østgaard mob 911 
25 120 innen 20. mars. 
Alle er velkommen!

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Info om utleie 
menighetshus 

Mogreina!
Pris og kontaktperson, 

Magne Jensen tlf.:  
993 73 779.

Vi takker for samarbeidet 
og gleder oss til å være 
med på videre utvikling 
av Jessheim sentrum.

Tlf: 900 200 71 - Web: www.nordbymaskin.no
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Gullkonfirmanter 2016

Magnolia Jazzband
Fredag 10. mars kl. 19
m/Anne Marte Slinning, vokal og Wollert 
Krohn-Hansen, orgel.
Første konsert med nytt lydanlegg.
Nummererte billetter: kr 300, på kirkerull.
no, Kaffedilla,
Menighetskontorene på Kløfta og Jessheim.
Arr: Kløfta Lions.

KONSERTER   Våren 2017
Earth Hour konsert
Lørdag 25. mars kl 20.30
Wollert Krohn-Hansen, flygel, 
Linnea Sundfær haug, sang med flere.
Earth Hour er et globalt fenomen der 
flere hundre millioner mennesker sluk-
ker lyset en time samme kveld for å stå 
sammen mot klimaendringene. Over-
skudd fra konserten går i år til Kirkens 
Nødhjelps arbeid for klima og miljø.

Billetter: Kr 200/100. 
Forhåndssalg kirkerull.no, 
Menighetskontoret Kløfta.
Arr: Ullensaker kirkeakademi 
og Ullensaker menighet.

Konsert og allsangkveld
Mandag 13. mars kl 18
m/Kløfta sangerlag, Kløfta knøtte- og 
barnegospel, gjestekor, elever fra kultur-
skolen.
Kaffesalg. Gratis inngang.
Arr: Kløfta sangerlag.

Gallerikonsert og foredrag
Onsdag 5. april kl 19
Martin Luther og kirkemusikken,Wollert 
Krohn-Hansen, orgel og foredrag. Musikk av 
J.S. Bach, jazz, salmeimprovisasjoner m.m. 
Gratis inngang. Kirkekaffe.
Arr: Ullensaker kirkeakademi.

Kirkejazz
Søndag 11. juni kl 18
Wollert Krohn-Hansen m/band, Beate Børli 
Løkken, Ullensaker kirkekor, Kløfta sangerlag, 
Kolon. Nummererte billetter: kr 200/100
Forhåndssalg kirkerull.no eller Kløfta menig-
hetskontor.

ULLENSAKER KIRKE
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Mogreina Babysang
Start: Tirsdag 28. februar 2017
Kl. 12–13.30 i Mogreina Menighetshus (åtte ganger).

Påmelding på SMS til sangleder: 
Margaux Lamont 968 39 217 eller 
Trine Østgaard: 911 25 120
 

Mogreina Barnegospel  
Mogreina Skole (gymsalen) i SFO-tiden
Start: Tirsdag 10. januar 2017 kl. 14.15–15.00.



• 14 •

Ullensaker kirkekor 40 år
–Vi trenger mer kirkesang, tenkte kantor Steinar Bjørnsengen, og startet 
kirkekor. 17. september 1977 var koret i gang, i første omgang med syv 
medlemmer. Bildet er tatt i starten av 1978. Fotograf Eiliv Grue. Korets 
historie har vært mangslungen, og størrelsen har variert. I dag er det 18 
aktive medlemmer. Jubileet skal markeres på flere måter utover 2017, 
blant annet med et lite historiehefte, innøving av korets ”oldies but Gol-
dies”, innslag på gudstjenester og Kirkejazzen i juni, og en større marke-
ring til høsten. Men viktigst er det å skaffe nye medlemmer. Vi øver hver 
tirsdag i Ullensaker kirke, og ønsker nye medlemmer veldig velkommen! 
(Første vanlige øvelse blir 14. mars, fordi vi for tiden er med i et felleskor 
som skal synge på åpningen av ny Jessheim kirke).

Nytt lydanlegg
Endelig er det nye tale- og konsertanlegget 
ferdig montert i Ullensaker kirke. Anlegget 
er av merke Alcons og er levert av Audio-
pol Invest og Magenta Music AS. Det er et 
høykvalitets  lydanlegg som skal dekke alle 
behov for tale og musikk. Kirkegjengere og 
besøkende til konserter, gudstjenester, be-
gravelser og vielser kan glede seg over klar 
og fin lyd. Vi gleder oss til å ta det i bruk!

Takk til Civitan
Menigheten har gjennom flere år spart 
penger til lydanlegget. Investeringen har 
vært mulig gjennom pengegaver fra for-
skjellige givere, overskudd fra konserter 
og støtte fra Ullensaker kirkelige fellesråd. 
Menighetsrådet vil takke alle som har gitt 
penger, mye eller lite. Her vil vi spesielt 
takke Civitan som har gitt et beløp på 
10 000 kr. 

Innvielse av anlegget
Installeringen skjedde i midten av januar, 
og anlegget er i bruk fra februar. Innviel-
seskonserten vil være konserten med Mag-
nolia Jazzband, vokalisten Anne Marte 
Slinning og kantor Wollert Krohn-Han-
sen, 10. mars kl 19. Denne konserten er 
arrangert av Lions, som også har gitt den 
største pengegaven til anlegget, nemlig  
125 000 kr. Billettsalget er godt i gang. 

VI GRATULERER JESSHEIM KIRKE 
MED NYTT KIRKEBYGG

Norengros gratulerer Jessheim
kirke med nytt flott kirkebygg!

 
Takk for godt samarbeid i forbindelse

med levering av møbler
og innredning til nybygget.

 
Visste du at Norengros er en av

de hurtigst voksende leverandører
av møbler og interiør til offentlig

sektor og private bedrifter?

ULLENSAKER KIRKE
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Annelis Holmedahl slut-
ter
Annelis har hatt tjeneste som diakon i 
Ullensaker menighet siden november 
2009, og det er en høyt aktet medarbei-
der som nå gir seg hen til nye utfordrin-
ger og pensjonist-tilværelse. 

Hva er det du kommer til å savne aller 
mest?
Alle de flotte menneskene jeg har fått 
bli kjent med. Tenker da både på kol-
leger og de frivillige jeg har fått samar-

beide med, men også alle unge familier og 
barn jeg har møtt gjennom de ulike akti-
vitetene. 

Hvilke oppgaver gleder du deg mest til å få 
mer tid til? 
Barnebarna mine. Håper også å få be-
søkt venner og tidligere medarbeidere i 
Bangladesh og Aserbajdsjan, hvor vi var 
misjonærer i mange år.

Annelis har blant annet lærerutdannelse 
med musikk fra tidligere, og er en meget 
dyktig sanger. I tillegg til de mer tradisjo-
nelle diakonoppgavene i menigheten har 
hun de senere år vært ansvarlig for baby-
sang-kurs på Kløfta. 

Har du noen oversikt over hvor mange baby-
er du har «kurset» gjennom disse årene?  
Jeg startet med Babysang i august 2010. 
Siden da har jeg «kurset»   400 babyer og 
foreldre, mest mammaer, men noen pap-
paer også.

Det er stort spenn i oppgavene til en di-
akon, og det har vært mange samtaler av 
ulik karakter. Det er samtaler for å hjelpe 

Konfirmasjon 2018 Ullensaker kirke
Det legges opp til høstkonfirmasjon  4. søndag i september fra og med 2018. Dette fører til at konfir-
masjonshelgen 2018 i Ullensaker kirke er flyttet fra siste helg i mai til helgen 22.– 23. september 2018.  
Konfirmasjonshelgen 2019 i Ullensaker kirke vil bli helgen 21.– 22. september 2019.

Velkommen til
avskjedsgudstjeneste for 

Annelis Holmedahl
i Ullensaker kirke

søndag 26. mars 2017 
kl 1100!

medmennesker gjennom sorg og kriser, og 
diakonen har stor kompetanse i sjelesorg og 
sorgarbeid.

Som leder for kirkens omsorgstjeneste, hva 
tenker du er de viktigste områdene lokalkir-
ken kan bidra med inn i menneskers liv? 
Å være tilstede/ tilgjengelig for de som 
trenger noen å snakke med om livets man-
ge utfordringer. Det er viktig å være synlig 
og skape gode møteplasser hvor det blir na-
turlig å snakke sant om livet, og våge å være 
ærlig om det som er utfordrende i livene 
våre.

Søndag 26. mars blir det avskjedsguds-
tjeneste, og det blir anledning for å takke 
en god medarbeider for en stor og viktig 
tjeneste gjennom syv år.

ULLENSAKER KIRKE
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Påskemåltid i Furuset menighet
Skjærtorsdag 13. april kl. 17.00

Det har blitt tradisjon med påskemåltid i Menig-
hetsstua, Furuset på skjærtorsdag. Slik også i år. 
Det blir en varmrett, sammen med påskemåltidets 
andre ingredienser, så som bitre urter, usyret brød, 
saltvann, persille og egg. På denne måten vil vi 
minnes det måltidet Jesus spiste sammen med sine 
disipler. Det blir både tekstlesning og sanger som 
tilhører måltidet. Både voksne og barn er velkom-
men til denne samlingen. Etter at vi er ferdige med 
måltidet, avslutter vi dagen med nattverdsamling i 
kirken. Til dette måltidet trenger vi en påmelding 
ettersom vi skal lage til mat. Det tas opp en kollekt 
til dekning av matutgiftene.

Påmelding kan meldes til menighetskontoret på 
Furuset. Tlf. 63944010/63944011 eller på e-post 
til tosterud@ullensaker.kirkene.net

Åpen kirke i Furuset
Tilbudet om Åpen kirke fortset-
ter hver tirsdag i Furuset kirke.
Kirken er åpen fra kl. 19.00– 
21.00. Stikk gjerne innom.

Karnevals-
gudstjeneste!
Det blir karnevalsgudstjeneste 
i Furuset kirke søndag 5. mars 
kl 11. Her skal vi dele ut bok 
til seksåringene, så alle som er 
født i 2011, er spesielt velkom-
men denne dagen. Barnekor 
deltar. Kle deg gjerne ut. Det 
blir kirkekaffe i menighetsstua 
etter gudstjenesten. 
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FURUSET KIRKE
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

I FURUSET KIRKE ASKEONSDAG 1. MARS KL. 19.00

Jeg husker første gang jeg deltok på en 
skriftemålsgudstjeneste. I starten opplevde 
jeg at dette var langt utenfor min komfort-
sone. Gudstjenestens innhold var da at vi 
først ble påminnet om at vi var syndere, 
deretter skulle hver enkelt for seg selv, ten-
ke igjennom hva som en ville legge fram 
for Gud.

Det ble litt underlig for meg, men i still-
heten dukket det fram ting som jeg ønsket 

å få tilgivelse for. Det neste leddet i guds-
tjenesten var at hver den som ville, kunne 
gå fram til alterringen, knele ned og med 
de ting som jeg hadde tenkt på i bakho-
det, fikk jeg kjenne prestens hånd på hodet 
mitt med ordene om tilgivelse for alle mine 
synder.

Min komfortsone var blitt flyttet, og jeg 
kjente meg lettere da jeg gikk ned fra al-

terringen. Det ble da også en ny opplevel-
se å gå fram til nattverd i slutten av guds-
tjenesten.

I Furuset menighet ønsker vi å gi videre en 
slik gudstjenesteopplevelse, onsdag 1. mars 
kl. 19.00. 

VEL MØTT til en annerledes kveld.

Steinar Tosterud

Ventilasjonsarbeidene er utført av

Ventilasjon og klima siden 1935

Stanseveien 11, 0975 Oslo • Tlf. 22 90 07 00 • Fax 22 90 07 10 • E-post: post@hybra.no

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

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no
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HOVIN MENIGHET

Skraastad har utført en fin tjeneste i Ho-
vin og har fått bety mye for mange men-
nesker. Jeg vet at mange er takknemlige 
for det han har betydd  i alle disse årene.

Han er født og oppvokst i Groruddalen 
i Oslo. Det har også vært hans bosted i 
de årene han har vært prest her. Han er 
gift med Berit og har 2 voksne barn og 
1 barnebarn.

Hvorfor ble du prest?
–Jeg ville først bli jurist og studerte jus 
et år. Men i løpet av dette året fikk jeg 
mer og mer lyst til å studere teologi. Jeg 
var usikker på hva jeg ville bruke det-
te til, men i løpet av studiet vokste det 
fram et kall til å bli prest. Så etter jeg 
hadde avsluttet utdannelsen og blitt or-
dinert til prest, var jeg ansatt som skole-
ungdomsprest, noen år på Helgeland og 
noen år i Østfold. Deretter var jeg prest 
en periode i Rødtvet menighet i Oslo. 
Jeg har også arbeidet i Norsk misjon i 
Øst og som ressurslærer på en ungdoms-
skole i Oslo. I 2001 ønsket jeg igjen å bli 
menighetsprest og da søkte jeg og fikk 
stillingen her i Hovin.

Når du nå ser tilbake, hvordan har me-
nigheten utviklet seg disse årene?
–I 2008 fikk vi Trosopplæringsrefor-
men. Den førte med seg statlige midler 
til trosopplæring for barn og unge. På 
grunn av denne ordningen er det blitt 
ansatt flere og det har ført til stor akti-
vitet blant barn og unge i vår menighet. 
Særlig har aktiviteten blant barn utviklet 
seg veldig, takket være stor innsats av 

14
. m

ai

ansatte og frivillige. Også oppslutnin-
gen om den kirkelige konfirmasjonen 
har økt mye.

Hva har gledet deg mest i de årene du har 
vært prest her?
–Jeg har gledet meg over alle de dyktige 
medarbeiderne jeg har hatt, både ansat-
te og frivillige. Alle har dratt i samme 
retning. Og det har gledet meg veldig 
å møte så mange flotte mennesker i 
forskjellige sammenhenger. Det gjelder 
ikke minst i forbindelse med begravel-
ser. Det er fint å være prest og bli invi-
tert inn i menneskers liv og kjenne at 
man kan få bety litt for andre. Det er 
meningsfullt.

HELGE SKRAASTAD SLUTTER
I 16 år har Helge Skraastad vært prest i Hovin menighet.  De aller fleste av disse årene har han vært sokneprest. Nå fyller han 
65 år og velger å gå av med pensjon.

Hva har vært det viktigste i din tjeneste 
som prest?
–Det har nok vært å forkynne i vid for-
stand. Jeg har ønsket å formidle at hvert 
menneske er verdifullt, samtidig som vi 
trenger hjelp til å leve. At Gud er glad i 
oss og gir oss tilgivelse og håp er viktig 
for meg. Nåde og sannhet er to sentrale 
ord i den kristne tro.

Du slutter når et nytt kirkebygg står ferdig.
–Jeg var glad i det gamle kirkerommet. 
Men med den befolkningsveksten vi 
har, ble kirkerommet for lite. Størrelsen 
både på kirkerommet og lokalene ellers 
begrenset mulighetene for å drive den 
virksomheten vi ønsket. Hovin menig-
het har grunn til å være stolte over hele 
det anlegget vi nå får. Jeg tror det vil bli 
til stor velsignelse for menigheten.

Søndag 14. mai holder Helge Skraastad 
sin avskjedsgudstjeneste i Jessheim. Da 
blir det anledning til å takke ham for 
hans trofaste tjeneste i menigheten vår.

Utvidet kirkekaffe i Hovin menighet
«Utvidet kirkekaffe» er et initiativ fra diakoniutvalget i Hovin menighet. Vi har som mål at vi skal tilby kirkekaffe etter hver gudstjeneste 
i menigheten, og dette har fungert bra. Høsten 2016 ble det arrangert kirkepiknik og adventsgrøt etter to utvalgte gudstjenester, for å 
gjøre litt mer ut av det. Dette syns vi har vært vellykket, og ønsker å videreføre konseptet med «Utvidet kirkekaffe» i menigheten vår. 
Tanken bak tiltaket er at det skal kunne bidra til å bygge fellesskap. Kanskje er det lettere å snakke med noen du ikke har snakket med 
før, når dere møtes ved grillen utenfor kirken, eller hvis du blir med å gå en tur etter gudstjenesten?
• 12. februar blir det akedag (hvis det er akeføre) med grilling.
• 30. april er det en større kirkekaffe i forbindelse med Tårnagent-helgen. 
Vi ønsker velkommen til gudstjenester i Hovin kirke. Og spesielt velkommen 12. februar og 30. april når det er utvidet kirkekaffe. 

Velkommen til
avskjedsgudstjeneste for 

Helge Skraastad
i Jessheim kirke

søndag 14. mai 2017 
kl 1100!
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Sønkidz i Hovin kirke
Hovin menighets søndagsskole, Sønkidz, er barnas egen gudstjenestefeiring. Dette 
er et tilbud for barn under gudstjenestene i Hovin og Jessheim kirker. Velkommen 
til oss på søndager kl. 11.00!

Sønkidz hører til i Søndagsskolen Norge, og vi slutter oss til deres overordnede vi-
sjon: Jesus til barna. Vi ønsker å legge til rette for at barn skal få høre bibelfortellinger 
og bli kjent med Jesus på sine premisser. Vi synger, prater, lærer om Jesus og bibelen, 
undrer oss og gjør mye annet gøy. Sønkidz starter sine samlinger sammen med de 
voksne i kirkerommet før vi går inn i Sønkidz-rommet for vårt eget opplegg. Det er 
selvsagt lov å ha med seg en voksen. For mer informasjon og semesterplan, følg med 
på www.facebook.com/barnihovinmenighet eller www.kirkerull.no. 
Du kan også kontakte Marte Lavik, marte@ullensaker.kirkene.net /48 99 13 48. 
Vil du hjelpe til med søndagsskolen? Ta kontakt, vi trenger deg!

Stian Streiff Hilton (42) 

er ansatt som vikar på Hovin kir-
kegård og blir å finne både ute 
og inne. Stian har bred er-
faring med oppgaver han 
nå skal løse på Hovin, og 
er et flott tilskudd i kir-
ketjener staben vår! 
Velkommen skal du 
være!

Nye medarbeidere

Hilde Kristine Sando Modalsli (27) 

er nyutdannet prest og i tillegg til et vika-
riat i Eidsvoll som prest er hun ansatt 
som trosopplærer i 40 % i Hovin 
menighet frem til sommeren. 
Hun vil ta del i blant annet kon-
firmantarbeidet. Hilde Kristine 
er opprinnelig fra Trøndelag, 
har nylig flyttet til Hurdal og 
vi ønsker velkommen både til 
Øvre Romerike og i staben! 

Sø
nd

ag
er

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!
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Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. 

AKTIVITETSOVERSIKT
Aktiviteter for barn

Småbarnstreff på Kløfta menighets-
senter hver mandag kl. 11.00-13.00. 
Åpen barnehage for barn 0–6 år
med foreldre i Jessheim kirke tirsdager 
og fredager kl. 09.00–12.00.
Babysang: kursbolker på 6–8 uker. 
Ta kontakt med ditt lokale menighetskon-
tor for påmelding.
-  Kløfta menighetssenter tirsdager
-  Jessheim kirke tirsdager og torsdager
-  Mogreina menighetshus tirsdager
-  Furuset menighetsstue torsdager
Kløfta knøttekor og barnegospel for 
barn fra 3 til 5 og fra 5 til 9 år på Kløfta 
menighetssenter annenhver mandag 
(oddetallsuker) kl. 17.00-18.30.
Knøttekor i Furuset menighetsstue hver 
tirsdag kl. 16.45–18.00. 
Knøttegospel i Jessheim kirke onsdager 
kl. 17.00 (med mulighet for påmelding til 
middag)
Jessheim KFUK/KFUM-speidere 
 speidergruppe for 2. klassinger og oppover.
Triatrim: aktivitetsklubb for 2.–4. klasse 
i Jessheim kirke onsdager kl. 12.15–13.45.
Barnekor for 1.–4. trinn under SFO- 
tiden på Nordkisa og Algarheim skole. 
Døli barnegospel på Døli skole onsdager 
kl. 14.15–15.00.  
Etter skoletid for 5. og 6. trinn på Kløfta 
menighetssenter onsdager kl. 12.30–14.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse i 
Jessheim kirke onsdager kl. 14.00–15.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse i 
Mogreina menighetshus en tirsdag i måne-
den kl. 17.00–18.30. 
Barneklubb på Hovin skole enkelte fre-
dager
Søndagsskole: under mange av guds-
tjenestene i kirkene våre har vi søndagssko-
letilbud til alle barn.

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

Aktiviteter for ungdom

Loftet ungdomsklubb fra ungdomsskole-
alder på Kløfta menighetssenter ca. 2. hver 
fredag kl. 19.00-23.00. 
Tweenskvelder for 4.–7. trinn i Furuset 
menighetsstue en fredag i måneden.  
Ledertrening i Jessheim kirke.
Mandagskafé i Jessheim kirke mandager 
kl. 17.00–20.00.
Konfirmasjon: stort, proft og gjennom-
arbeidet opplegg i alle menighetene med 
fantastiske leirer.

Bo- og aktivitetssentre

Kløfta bo- og aktivitetssenter: An-
dakt annenhver tirsdag (oddetallsuker) kl. 
17.30.
Gystad bo- og aktivitetssenter: An-
dakt hver torsdag kl. 17.00.
Gjestad bo- og aktivitetssenter: An-
dakt på Toppen annenhver torsdag kl. 
14.15, på Utsikten annenhver torsdag kl. 
15.00 og i biblioteket annenhver fredag kl. 
17.00. Eget samtaletilbud på Gjestad.
Skogtun: sangstund 1 – 2 torsdager i må-
neden kl. 17.00.

Kirkene våre

Velkommen til gudstjenester i våre fem 
vakre kirker: Furuset, Hovin, Jessheim, 
Mogreina og Ullensaker. Varierte guds-
tjenester med stor takhøyde og hyggelig 
fellesskap, ofte med kirkekaffe og kirke-
skyss-ordning. Se oversikt bakerst i bladet, 
i lokalavisene eller på hjemmesidene våre. 
Furuset kirke har Åpen kirke hver tirsdag 
kl. 19.00–21.00.

Aktiviteter for voksne

Middagsbønn i Jessheim kirke torsdager 
kl. 12.00.
Åpent hus/hyggetreff i Jessheim kirke 
torsdager kl. 12.30–14.00.
Bibelgrupper i Jessheim kirke
Åpent hus på Kløfta menighetssenter 
torsdager kl. 11.00-13.00, bortsett fra 
den første i måneden.
Hyggetreff i Ullensaker kirke første ons-
dag i måneden kl. 11.00-13.00.
Hyggetreff i Furuset menighet 
En torsdag i måneden. 
Informasjon kommer.
Åpen Stue i Furuset menighetsstue kl. 
18.00–20.00 den andre mandagen i hver 
måned.
Ullensaker kirkekor har øvelse i Ullens-
aker kirke tirsdager kl. 19.00–21.00.
Kirkekoret Voce har øvelse i Jessheim 
kirke tirsdager kl. 19.00-21.15.
Sorggrupper, besøkstjeneste og 
samtalemuligheter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert 
program. 
Trosopplæring for voksne: foredrags-
serie med tre foredrag hvert semester på 
torsdager.

Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskontor 
(se kontaktinfo side 2) 

hvis du lurer på noe om 
aktivitetene. Velkommen 

til fellesskap!

Elin Lambine ·  93 83 50 30
elinlambine@gmail.com
Haug gård ·  2040 KLØFTA
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Bli en brønnbygger! Fasteaksjonen 2017
Ingenting er viktigere enn rent vann. For vann gir ikke bare liv – vann kan 
også ta liv. Å gjøre noe for andre er viktig for oss som kirke, og den 4. og 
5. april skal vi bidra til at flere får rent drikkevann i Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon.

– Jeg har ofte blitt syk av det skitne vannet vi hadde her i landsbyen. Jeg måtte holde 
meg hjemme fra skolen fordi jeg hadde vondt i magen, og jeg har fått urinveisinfek-
sjon på grunn av vannet. Men nå er det mye bedre, forteller 13 år gamle Richard Wil-
son. Han er en av mange innbyggere i Ikonda i Tanzania som har fått en ny brønn. 
Beboerne i landsbyen har jobbet frivillig for å få bygd brønnen. De har fått hjelp fra 
Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon i Tanzania og det er penger fra TV-aksjonen i 
2014 som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. Nå er vannet mye renere, og det 
gamle vannet blir bare benyttet til å lage mursteiner og vanne åkrene.

Norge og alle andre medlemsland i FN har satt seg som mål å skaffe rent og trygt 
drikkevann til alle innen 2030. Men det er en lang vei fram siden det fremdeles er 
millioner av mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann. Du kan bli med på 
å gjøre denne veien kortere ved å bidra med penger eller som frivillig under Kirkens 
Nødhjelps Fasteaksjon 2017, der vi samler inn penger slik at enda flere kan få rent 
vann, slik som Wilson. Vi i menighetene i Ullensaker kommune er stolte av å kunne 
samarbeide med Kirkens Nødhjelp som arrangerer Fasteaksjonen for 50. gang i år. 
I 2017 markerer vi også at det er 500 år siden reformasjonen, og Fasteaksjonen er 
jubileets diakonale prosjekt. Også i Tanzania markerer de jubileet ved å hjelpe andre.

– Vi tror ikke at kirken lever i et vakuum. Vi tror på å hjelpe andre mennesker. Myn-
dighetene kan ikke hjelpe alle i Tanzania, og her kan vi bidra, sier biskop Emmanuel 
Makala, som er biskop i den samme regionen hvor Richard Wilson bur. Hovin, Mo-
greina, Furuset og Ullensaker menigheter lever heller ikke i noe vakuum og er glade 
for at vi kan støtte dette arbeidet, og vi oppfordrer alle våre støttespillere til å ta seg en 
ekstra gåtur denne ene dagen. For om du tar en tur en dag, så kan noen andre slippe å 
gå en ekstra lang tur hver eneste dag for å komme seg til nærmeste brønn.

Dersom du har lyst til å være med som bøssebærer eller har spørsmål ang. fasteaksjo-
nen, 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: tirsdag 4. april kl. 
17.30 i Jessheim kirke. Konfirmantene møter kl. 17. 
Mogreina menighet: leder for menighetsrådet Tore Nordmyren, t-nordm@online.
no. Oppmøte for alle bøssebærere: tirsdag 4. april, kl 16.45 i Mogreina menighetshus 
(ved kirken).
Furuset menighet: prest 
Steinar Tosterud, toste-
rud@ullensaker.kirkene.
net. Oppmøte for alle bøs-
sebærere: onsdag 5. april 
kl. 17.00 i Furuset menig-
hetsstue (bak kirken).
Ullensaker menighet: 
menighetspedagog Bra-
ge Midtsund, Brage.
Midtsund@ullensaker.
kirkene.net, 63 94 40 32. 
Oppmøte for alle bøssebæ-
rere: Tirsdag 4. april, Kl. 
17.00 Kløfta menighets-
senter.

Ullensaker kirkeakademi
Program våren 2017

ÅRSMØTE

“UTVIKLING AV KULTURARENAER”
Tid: Torsdag 16/2 kl. 18.00
Sted: Rådhuset Jessheim, Ullr
Kulturting og kulturkonferanse.

REALISME I LYS OG SKYGGE
Noen glimt fra Caravaggios religiøse kunst
Tid: Tirsdag 21/3 kl. 19.00
Sted: Galleriet, Jessheim
Foredrag av Reidar Hvalvik, professor
ved Det teologiske menighetsfakultet i
Oslo. Galleriet på Jessheim, i samarbeid
med Ullensaker Kunstforening.

EARTH HOUR
Tid: Lørdag 25/3 kl. 20.30 - 21.30
Sted: Ullensaker Kirke
Kantor Wollert Krohn Hansen med
musikere.

”DEMOKRATI OG
MENNESKERETTIGHETER”
Tid: Onsdag 29/3 kl. 18.00
Sted: Rådhuset Jessheim, Ullr
Grunnlovskomiteen 2014: «Demokrati
og menneskerettigheter»

GALLERIKONSERT
Tid: Onsdag 5/4 kl. 19 - 20.30
Sted: Ullensaker kirke
Gallerikonsert med foredrag.
“Luther og kirkemusikken”. Det blir
noe klassisk orgelmusikk og noe
neworleans-jazz, Bach’s Toccata og
fuge i d-moll mm. Kirkekaffe etterpå.

PILEGRIM
Ullensaker Kirkeakademi, Foreningen
Norden og Ullensaker Historielag åpner
årets pilegrimssesong med pilegrimsprest
Arne Bakken i domkirkeruinene,
Domkirkeodden på Hamar i juni.
Tur og program annonseres for
påmelding i løpet av april/mai.

SKAPERVERKETS DAG
Tid: Søndag18/6 kl. 12.00
Ottesang i Ullensaker kirke kl. 07.30.
Deretter pilegrimsvandring
til friluftsgudstjeneste på
Raknehaugen kl. 12. Kirkekaffe.

For mer informasjon om 
fasteaksjonen, se: 
www.fasteasksjonen.no
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VELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!

Det er årsmøtetid i menighetene våre. Her blir årsrapport, regn-
skap og budsjett lagt fram, og det blir orientert om aktiviteten 
i menigheten. Vårt håp er at årsmøtet kan være en god plass for 
deltakelse og engasjement, og ønsker alle hjertelig velkomne til 
å delta.

Her kommer en oversikt over årsmøtene i menighetene våre:
Furuset menighet har årsmøte i Furuset menighetsstue rett 
etter gudstjenesten 2. april.
Hovin menighet har årsmøte i Hovin kirke rett etter guds-
tjenesten 19. mars.
Mogreina menighet har årsmøte i Mogreina menighetshus 
rett etter gudstjenesten 12. mars.
Ullensaker menighet har årsmøte i Ullensaker kirke rett etter 
gudstjenesten 2. april.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være menighets-
kontoret i hende innen følgende frister:
Furuset menighet: 20. mars
Hovin menighet: 1. mars
Mogreina menighet: 1. mars
Ullensaker menighet: 15. mars

Dopte  Vigde  Dode
Velkommen til sangstund for 
babyer og foreldre!

Babysang er et tilbud for barn i alderen 0–12 mnd. og mor/far/foresatt. 
En samling består av en halvtimes sangstund med musikk, regler og 
bevegelse. Etterpå spiser vi en enkel lunsj sammen. Dette er et sted hvor 
barnet ditt kan oppleve nye sanseinntrykk og finne gleden i musikk og 
fellesskap med andre. Det er også en fin anledning til å bli kjent med 
nye mennesker i samme livssituasjon i nærområdet.

Hovin:
Vi starter nye grupper flere ganger i året, så er du interessert er det bare å 
ta kontakt. Kursene går over 8 ganger og koster 200 kr, dette inkluderer 
enkel lunsj. For påmelding eller spørsmål, kontakt menighetspedagog 
Marte Lavik: marte@ullensaker.kirkene.net / 48 99 13 48

Følg med på våre nettsider: www.kirkerull.no og facebook: 
www.facebook.com/barnihovinmenighet for mer informasjon.

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kvinnenes internasjonale bønnedag 2017 markeres med økume-
nisk gudstjeneste i St. Gudmund katolske kirke på Jessheim 3. 
mars kl. 19. Tema er «gjør jeg deg urett?», og temaland er Filip-
pinene. I forbindelse med Kvinnenes internasjonale bønnedag 
2017 ønsker Bibelselskapet på Filippinene å hjelpe kvinner som 
sliter med traumer. Pengene som samles inn på gudstjenesten 
vår vil gå til traumebehandling. Felles arrangement mellom: 
Den katolske kirke, menighetene i Ullensaker kommune, Kir-
keakademiet, Frikirken, Pinsekirke på Kløfta. Kirkekaffe etter 
gudstjenesten. 

Middag på tvers 

Middag på tvers er en flerkulturell middag for mennesker i alle aldre. 
Det serveres deilig mat fra en rekke ulike land, som gjestene selv. Vi 
starter med en leke- og sangstund og deretter spiser vi sammen. Inviter 
gjerne med deg noen! Neste Middag på tvers er lørdag 6. mai, 
kl. 15-17 i Jessheim kirke. Påmel-
ding innen tirsdag 2. mai. Ønsker 
du å bidra med en matrett, gi be-
skjed til kontaktperson under. 
Priser: Voksne: kr 75,–. Barn (fra 
4 år): kr 50,–. Familie: kr 250,–. 
De som har med mat, betaler ikke. 
Kontaktperson: Anna Spilling, tlf. 
489 91 347, anna@ullensaker.kir-
kene.net

Har du lyst å gå på symboljakt i kirken? 
Lurer du på hva slags mysterier du finner i 
bibelen? Liker du agentmat? Har du lyst til å teste 
orgelet eller klatre opp i kirketårnet? Vi håper at du har 
lyst å være en! 

Vi inviterer alle 3. klassinger til å være tårnagenter i våre kirker denne våren: 
Hovin kirke, Mogreina kirke, Furuset kirke og i Ullensaker kirke. Her kan du 
utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene. Som agent vil du i løpet av to 
dager få mange oppdrag og mysterier som du må løse. Du vil også få en egen 
agentkode. På søndagen vil alle som kommer til kirken på gudstjeneste, få vite 
hva agentene har funnet ut. 

Kjære 3. klassing med foresatte

Bli med på Tårnagent-
helg!

Englevakter
Til dere som har en 3. klassing i huset. Vil 
dere være Englevakter? En Englevakt er en 
som er med noen timer i løpet av helgen, 
følger barna opp i kirketårnet, hjelper til 
med maten, går sammen med dem på sym-
boljakt m.m.

Vi sender ut invitasjoner når vi nærmer oss. 
Der får dere informasjon om tiltaket og på-
melding.

Her er oversikt over 

Tårnagenthelg 
i de ulike menighetene:

Hovin kirke: 29. og 30. april.  
Kirkepiknik etter gudstjenesten søndag.

Mogreina kirke: 
29. og 30. april.
Furuset kirke: 
29. og 30. april.

Ullensaker kirke: 
11. og 12.mars.
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HOVIN
13. november

Birk Mensner Joa – døpt 
i Utstein kloster

Jenny Nordmo Warming
Ludvig Grønlien Haga 

Gaarder
8. januar

Angelica Herness Stens-
berg – døpt i Skedsmo 

kirke 
Olivia Grønning Slemdal
Rasmus Holthe Trender – 

døpt i Ullern kirke 
15. januar

Even Flobak Tehrani
Lilly Emelie Skjøldt 

Berger
Rebekka Bjerke

Rubi Irene Østlie 
Bosheim

Sebastian August Fi-
ve-Bråten
22. januar

Benjamin Eric Paulsen
Oda-Aurora Bidtnes Aas

Patrik Westlie
Sarah Amalie Trandum 

Hopland – døpt i Langset 
kirke 

29. januar
Matheo Leander Lorent-

zen Eide

FURUSET
20. november

Sebastian Langerød
8. januar

Joshua Gjertin Gullvik
22. januar

Klara Evelyn Stokstad 
Oserud

Max Myklevold Rosen-
kilde

HOVIN
20. oktober

Oskar Kristoffersen
27. oktober

Bjarne Anders Henden
28. oktober

Trine Ingvild Lund
3. november
Sverre Berg
5. november
Kåre Slattum
10. november

Aslaug Hafstad
20. november

Tore Erling Ruud
Hjørdis Brauteset

21. november
Ågot Dagny Olsen

23. november
Ruth Elton Sand

24. november
Bjørn Nyborg
27. november

Diis Kathrine Bodin
17. desember

Anne Petersen Veiteberg
18. desember
Odd Holum
29. desember

Berit Vera Johnsson
4. januar

Lillan Gran
5. januar

Oddmund Hølland
Håkon Nerli

6. januar
Glenn Velde

Elisabeth Martina Auguste 
Andersen
13. januar
Egil Olsen
15. januar

Johannes Bergseth
24. januar 

Aase Marie Sandåker
25. januar

Margit Oline Eriksen
26. januar

Hanne Marit Andersen

HOVIN
7. januar

Anne Susanne Granholt og 
Truls Jørstad

FURUSET
5. november

Line Jøraholmen og Dejan 
Savic

31. desember
Tine Høie og Magnus 

Karling

05. november 2016
Sara Helen Viskop Walberg 

og Johnny Jensen Tran

ULLENSAKER
15. januar 2017 

Helene Egeriis Hertzenberg 
og Lars Thore Rausand 

Hertzenberg

28. januar 2017 
Tordis Holm og Ståle 
Stålmann Kverndokk

MOGREINA
30. oktober

Beatrice Jørgensen
Brian Jørgensen

FURUSET
25. oktober
Olav Rudi

5. november
Noralf Einar Evensen

Kjell Gunnar Øen
10. november
Arne Gystad
23. november

Bjarne Steinar Kristoffersen
1. desember

Åsmund Jødahl
14. desember
Ståle Riksfjord
15. desember

Eilif-Helge Paulsen
5. januar

Elisabeth lynne
7. januar

Sofie Grøndahl
8. januar

Asbjørn Olav Bålsrud

MOGREINA
6. november

Aslaug Andersen
28. januar

Torbjørg Idun Grøtan

ULLENSAKER
30. september 2016
John Morris Fladby
8. november 2016

Lars Olav Agnar Nymoen
12. november 2016

Anne Lise Rud
19.november 2016
Elsa Solveig Søberg 

Johansen
25. november 2016

Einar Evensen
Roger Digre

4. desember 2016
Ingebjørg Johanne Lund

7. desember2016
Liv Eugenie Hallén
20. desember 2016
Øyvind Bjørklund
30.desember 2016
Gudrun Gundersen
30. desember 2016

Berit Busch
5. januar 2017

Hildur Ranveig Woldvik 
Sonja Modell

12. januar 12. 2017
Inger Johanne Paulsen

Dopte  Vigde  Dode

ULLENSAKER
30. oktober 2016 

Alfred Molberg Thomsen 
Ellinor Ruud Mathea Oddsteen

05. november 2016 
Lilly Helen Viskop Tran

20. november 2016 
Cornelia Sandbukt-Simonsen

27. november 2016
Ingrid Marie Fladby-Ekås

Theodor Mysterud
Casper Bergland Ebbestad

August Sundqvist
Mathias Finvik-Sørvold

4. desember 2016
Charlotte Svendsen holt
Sofie Lambino Raastad

Tyr-Odin Honnstad Kvebek
25. desember 2016
Leah Dahlak Tekle

8. januar 2017 
Emrik Knai Øverbakken
Signe Engesæter Nygård

15. januar 2017 
Milliane Neegaard

Mille Egeriis Hertzenberg
5. februar 2017

Mikael Sand Westad
Mathea Sand Westad
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Velkommen til kirken

www.kirkerull.no

SØNDAG ER KIRKEDAG
Se lokalavisen eller  
www.kirkerull.no for ev. endringer

Ullensaker 
kirke

Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

Dato Kirkeårsdag
19. feb Kr.forkl.dag Gudstjeneste  

kl 1100
Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

26. feb Sønd. før faste Gudstjeneste  
kl 1100

 Gudstjeneste  
kl 1100

1. mars Askeonsdag Gudstjeneste  
kl 1900

5. mars 1.s. i faste Karnevalsgudstj. 
kl 1100

Vigslingsgudstj. 
kl 1100

12. mars 2.s. i faste Tårnagentgudstj. 
kl 1100

 Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

19. mars 3.s. i faste Gudstjeneste  
kl 1100 på 
Kløfta menig-
hetssenter

Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

26. mars Maria budsk.dag Avskjeds-
gudst.A. Holme-
dahl  kl 1100

 Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

2. april 4.s. i faste Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

Krabbegudstj.  
kl 1100

9. april Palmesøndag Økumenisk 
gudstj. kl 1700

13. april Skjærtorsdag Gudstjeneste  
kl 1100 på 
Kløfta bo- og 
aktivitetssenter

Gudstjeneste  
kl 1700

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

Gudstjeneste  
kl 1900

Gudstjeneste  
kl 1100

14. april Langfredag Gudstjeneste kl 
1100

Gudstjeneste  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

16. april Påskedag Gudstjeneste  
kl 1100

Høytidsgudstj.  
kl 1100

Høytidsgudstj.  
kl 1100

Høytidsgudstj.  
kl 1100

17. april 2. påskedag Gudstj. Gystad-
myr bo- og akt.
senter kl 1100

23. april 2.s. i påsketiden Gudstjeneste  
kl 1100

Påskesanggudstj. 
kl 1100

30. april 3.s. i påsketiden Gudstjeneste  
kl 1100

Tårnagentgudstj. 
kl 1100

Tåragentgudstj.  
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

7. mai 4.s. i påsketiden Samtaleguds-
tjeneste kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

14. mai 5.s. i påsketiden Misjons-
gudstjeneste                    
kl 1100

Gudstjeneste  
kl 1100

Avskjedsgudst. 
H. Skraastad 
kl 1100


