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MENIGHETENE I ULLENSAKER

TAKK FOR GAVENE!
Menighetsbladet deles ut fire ganger årlig i alle postkasser og gjør kirkens bud-
skap og aktiviteter kjent for alle i Ullensaker. 
Våre givere gjør at vi kan fortsette å utgi bladet. Takk for at du bidrar! 
Vårt kontonummer er:1606 22 23166

Andakt

TAKK!!!

Til alle dere som gikk med bøsse, til dere som ga 
penger og til dere som bidro med kaker, skyss og 
tid under fasteaksjonen 20. mars: Takk! Dette var 
en fin innsamlingsaksjon som ga gode resultater :
Totalt i Ullensaker kom det inn 75 335,- i kontan-
ter og 17 174,- via Vipps (registrert på postnum-
mer i Ullensaker kommune). Den totale summen 
er altså 92 509,- og det er nok til å gi 462 mennes-
ker varig tilgang på rent vann!

Vi er veldig takknemlige og stolte av konfirmante-
ne og alle andre som har bidratt! 

Følg meg!

Jesus hadde nylig begynt sitt virke med å forkynne det gode budskapet om Guds 
rike i synagogene, drevet ut onde ånder og helbredet syke. En dag stod han ved 
Gennesaretsjøen og folket trengte seg på. Det lå noen tomme båter ved stranden 
og Jesus satte seg i en av dem og begynte å undervise. Fiskerne som eide båtene 
satt i nærheten og skylte garnene. Kanskje hadde de hørt om Jesus fra før. Hvis ikke 
så skjønte de på folkemengden at dette var en viktig person. Peter gikk i hvert fall 
om bord i båten sin og rodde Jesus litt ut fra land så alle fikk høre det han hadde å si.

Da Jesus var ferdig med å tale, ba han Peter om å legge ut på dypet og kaste ut 
garnet. Det virker ikke som Peter hadde noe særlig lyst til det, for han var trøtt etter 
en lang arbeidsnatt og det hadde allerede vist seg å være en dårlig dag for fiske. Men 
han lot Jesus få viljen sin. De rodde ut og kastet garnet på nytt og denne gangen ble 
garnet fullt! Peter fikk et glimt av hvem Jesus er : Guds Sønn! Han ble fylt av ærefrykt 
og ba Jesus gå bort fra ham, for han følte seg ikke verdig til å være i nærheten av 
Jesus. Men Jesus gikk ikke. Han kalte Peter. Inviterte ham til å følge ham. Til å fange 
mennesker. Og på samme måte som han kastet garnet på Jesu ord, snur Peter også 
opp-ned på livet sitt og karrieren sin på Jesu ord, og følger ham. Jesus kaller mennes-
ker overalt. Peter var en fisker – en praktiker. Han følte ikke at han var god nok eller 

hadde det som skulle til for å kunne gå med Jesus.

Fortellingen om da Peter ble kalt, viser oss at Jesu kall ikke handler om ferdigheter, 
yrke eller utdannelse, og heller ikke om å ha en moralsk uklanderlig fortid. Det be-
krefter et motiv som vi har sett flere steder i Bibelen: Gud kalte Israel, Moses, David, 
Maria, Paulus og mange flere som alle ville vært dårlige valg i menneskers øyne. Men 
når store ting kan skje midt i våre svakheter, skinner Guds kraft gjennom. Paulus 

setter ord på dette da han snakket om sin «torn i kroppen»:

Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: «Min 
nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av 

mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2 Kor 12,8f)
Jesus kaller ikke perfekte mennesker. Det er ikke bare de flinkeste som får tilhøre 
Gud. Jesus kunne kalt hvem som helst, og jeg tror at det er nettopp det han gjør. Jeg 
tror Jesus også kaller oss. Der vi er og slik vi er. Det finnes ikke noe annet sted vi kan 

begynne å følge ham.

Lasse Thorvaldsen
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Bispevisitas i Ullensaker og Furuset 
24. – 29. april

Dette ble ei flott uke med mange gode møtepunk-
ter. Biskop Atle Sommerfeldt fikk oppleve store de-
ler av livet i menighetene, og fikk et godt inntrykk av 
de gledene og utfordringene vi står overfor.

Biskopen hadde møter med både ansatte og menighetsråd, og 
var innom flere av de faste aktivitetene i menighetene. Han had-
de i tillegg flere møter med kommunale instanser.

Vi åpnet uken tirsdag 24. april, med en flott åpningsgudstjeneste i 
Furuset kirke med Steinar Tosterud, biskopen, Madelen Jostad og 
Jorunn Stokstad, hvor Madelen og Jorunn fremførte nydelig sang 
og musikk. Det var veldig gledelig at så mange fra menighetene 
møtte opp. 

Onsdag 25. april besøkte han Vesong ungdomsskole og hadde 
møter på Rådhuset på Jessheim. På kvelden var han på menig-
hetsrådsmøte og ungdomsgudstjeneste i Ullensaker kirke. På 
ungdomsgudstjenesten prekte Brage Molteberg Midtsund og det 
var en stor opplevelse å høre ungdommene synge «Deg være 
ære» så taket nesten løftet seg i kirken.

Torsdag 26. april framførte Wollert Krohn-Hansen og Linnea 
Sundfær Haug skolekonserten ”Den lille fløyta og det store or-
gelet” på galleriet i Ullensaker kirke. Publikum var en 4-klasse fra 
Borgen skole.

Torsdag kveld fikk også Biskopen oppleve menigheten i en fullsatt 
Furuset kirke med en veldig fin og innholdsrik trekkspillkveld v/ 
Brennis orkester, Steinar Tosterud og Madelen Jostad. Det var en 
fin blanding av bedehussanger og gammeldansmusikk og stem-
ningen var stor.   

En opplevelsesrik uke ble avsluttet med en storslått visitasguds-
tjeneste. Barnekoret i Furuset, Ullensaker kirkekor og Kolon del-
tok. Samt koret Kolon og trompetist Randi Anita Jakobsen. Dette 
ble etterfulgt av kirkekaffe og visitasforedrag i Ullensaker kirke. 
Der fikk menighetene både ros, oppmuntring og noen utfordrin-
ger å ta med seg videre.

Takk til alle med smått og stort som bidro til at visitasen ble en 
flott opplevelse både for biskopen og menighetene!

F.v: Prost Bjarne Olav Weider, biskop Atle Sommerfeldt, sog-

neprest Steinar Tosterud

Biskop Atle Sommerfeldt
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August

HOVIN MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Velkommen til 17. mai-gudstjeneste 
i Jessheim kirke!

For første gang arrangerer vi 17. mai-gudstjeneste i Jessheim 
kirke for både store og små. Gudstjenesten starter kl. 0915. 
Velkommen til en høytidelig og feststemt start på dagen før du 

går ut og ser på barnetoget.

Friluftsgudstjeneste på Raknehaugen

Søndag 10. juni ønsker vi velkommen til friluftsgudstjeneste 
på Raknehaugen kl. 12.00. Gudstjenesten er ved Per-Kristian 
Bandlien og Wollert Krohn-Hansen. En blåsekvintett deltar 
også på gudstjenesten. Ta gjerne med deg en campingstol hvis 
du har mulighet. Vi håper på godt vært og ønsker velkom-
men til en hyggelig utendørsgudstjeneste på historisk grunn 
– på Nord-Europas største gravhaug! Hvis du trenger skyss til 

Raknehaugen, kan du ringe tlf. 951 48 682.

Har du litt tid til overs? Vi trenger deg! 

Knøttekoret vårt trenger flere hender på kjøkkenet fra august! 
Ta kontakt med Marte Lavik (tlf 48991348) 

hvis du vil være med eller bare vil ha mer info. 
Du kan lese mer om Knøttekoret vårt på nettsidene våre: 

www.kirkerull.no

Ny i Hovin

Ingelin Dahl Helbø er opprinngelig fra Sandefjord, men bor 
nå på Sand med mann og en datter på to år. Hun er ut-
dannet master i musikkvitenskap, med både kristendom og 
pedagogikk i fagkretsen. Ingelin har jobbet som lærer og 
dirigent i mange år, og jobber også som sanger i mange ulike set-
tinger. Hun har jobbet mye med barn og unge, og hjertet hennes 

banker litt ekstra for gospelmusikk! 
Hun gleder seg veldig til å ta fatt på til å ta fatt på jobben som 

menighetspedagog i Hovin menighet.

Vi starter nye babysanggrupper i august!

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.

Middagsbønn i Jessheim kirke – et pusterom i hverdagen

I Jessheim kirke holdes det middagsbønn hver 
torsdag kl. 12 (med unntak av røde dager). 
Middagsbønn varer i ca. 20 minutter og består 
av salmesang, instrumental musikk, tekstlesning 
og bønn. Dette kan være et godt sted å senke 
skuldrene, enten man har en travel hverdag 
eller dagene er relativt åpne. 
- Alle er velkomne på middagsbønn, sier Anna 
Spilling, diakon i Hovin menighet. 
De som ønsker det kan bli med videre på 
Åpent hus etter middagsbønnen. 

Åpent hus og Hyggetreff
I forlengelsen av Middagsbønn (ca. 12.20) er 
det anledning til å stoppe igjen for en kopp 

kaffe og en matbit for de som ønsker det. Før-
ste torsdag i måneden er det Hyggetreff med 
ekstra program, de andre torsdagene er det 
Åpent hus med allsang, utlodning og servering. 
Program fram til sommeren: 
31. mai: Åpent hus
7. juni: Hyggetreff med besøk av tidligere sok-
neprest Helge Skraastad. 
14. juni: Åpent hus
21. juni: Sommeravslutning på Åpent hus. 
Misjonsmusikken synger.
Hver torsdag i sommer blir det enkel kirkekaf-
fe etter middagsbønn. 
23. august: Oppstart av Åpent hus
Kontaktperson: Anna Spilling, diakon. Tlf: 489 
91 347, anna@ullensaker.kirkene.net

Pusterom

10. juni
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24. mai 27. mai

7. juni

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Velkommen til Misjonsfestival!

Jessheim kirke, søndag 27. mai, kl. 11 
Hovin menighet støtter et misjonsprosjekt i El Alto i Bolivia, og søndag 

27. mai er det dette arbeidet som er i fokus. Gjennom en festival i Jessheim 
kirke kan vi være med og samle penger for å bedre livsvilkårene til barn 

og unge i El Alto. 
Denne dagen deltar Døli barnekor og kirkekoret VOCE i gudstjenesten 

kl. 11. Kollekten går til Hovin menighets misjonsprosjekt.  
Etter gudstjenesten blir det festival med aktiviteter for hele familien i atriet 
utenfor kirken. Det blir blant annet mulighet til å snekre sin egen fuglekasse 
eller prøve smia. Salg av kaffe, kaker og grillmat, og vi har såklart utlodning. 

Alle inntekter går til misjonsprosjektet. 
Dette blir en morsom dag!  Velkommen til store og små!

Velkommen til flerkulturell 
møteplass/språkkafé!

Velkommen til flerkulturell møteplass/språkkafé torsdag 24. 
mai, kl. 17-19 i Jessheim kirke. Flyktningekomiteen, flyktnin-
getjenesten, diakoniutvalget i Hovin og Mogreina og andre 
frivillige ønsker både små og store hjertelig velkommen til 
vår flerkulturelle møteplass/språkkafé. Det blir eget opplegg 
for barna ved Redd Barna. Kvelden er både for deg som øn-
sker å øve på norsk språk, og for deg som allerede snakker 
mye norsk. Dette er et fint sted å møte nye venner og lærer 

ulike kulturer å kjenne. 
Ønsker du å bidra med noe denne kvelden, eller har du 
spørsmål, ta kontakt med Anna Spilling, diakon i Hovin og 

Mogreina. Tlf. 489 91 347, anna@ullensaker.kirkene.net 

Lørdag 16. juni i Jessheim kirke kl. 15

HOVIN MENIGHET 

Påmelding konfirmasjon 2019

Til ungdommer født i 04 og deres foreldre/foresatte! Velkommen til å 
bli konfirmant i Hovin og Mogreina menigheter! I år har vi påmelding til 
konfirmanttiden tidligere enn vi har gjort før. Det blir et informasjons-
møte for interesserte ungdommer og foreldre i Jessheim kirke, torsdag 
7. juni kl.18-19. Påmeldingen starter samme kveld og er åpen i to uker! 

Ta kontakt med ungdomsprest Lasse Thorvaldsen (466 67 154) 
om du lurer på noe!

OPPLEV ALTERSMYKKET
Eimund Sand tar oss med på en reise 
gjennom kunsthistorien og naturhistorien 
og gir en nøkkel til å oppleve altersmykket 
på en ny måte. Vi hører om astronomen 
Johannes Kepler, renessansens malere, den 
greske matematikken, gotikkens glassmale-
rier og naturens forunderlige kunstformer. 
Disse perspektivene knyttes sammen i det 
nye altersmykket i Jessheim kirke, som 
er en hyllest til Guds Logos - det lys som 
opplyser hvert menneske. Smykket skal 
peke på at menneskets fornuftsliv og trosliv 
har den samme kilde og det samme mål. 
Verkets sentrale idé er å tolke og formidle 
Guds vertikale lys som strømmer ned i 
kirkerommet.  

”Geometrien, like evig som Gud og lysende i 
den guddommelige tanke, ga
Gud mønsteret… etter hvilket han skapte 
verden, slik at den skulle bli den
beste og vakreste og endelig mest lik Ska-
peren.”
Johannes Kepler - Harmonices Mundi 1619.

Velkommen!

Fra kl. 14.30 blir det
kreativt verksted for barn med Øivind Sand 
og Eimund Sand. Tema: Vi maler en stjerne!

Vi åpner dørene kl.14 og det blir servering 
av kaffe og vaffel.Foto: Håkon Sand

Et vanlig innslag på språkkafé er Kahoot (quiz). Her mottar 
Maria Haji (t.h.) premie fra de Kahoot-ansvarlige Hassan Adib 
og Shiar Marak. 
Foto: Salahaldin Kishti.
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17. juni

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

22. april

Støttetiltak

Friluftsgudstjeneste ved Sandtjernhytta 
søndag17. juni kl.11.00

Mogreina menighet har en god tradisjon med å samles til guds-
tjeneste ved Sandtjernhytta, i Guds frie natur. Tjernet er vernet na-
turreservat, og dette er virkelig en av bygdas naturskjønne perler. 

Blir det regn, og været ikke er like fint som på bilde her, så trekker 
vi inn i hytta og har gudstjenesten der. Etter gudstjenesten blir det 
dekket til det fellesskap over kaffekopper og kakebord, med gode 

muligheter for en prat.

Speidergudstjeneste  og markering av 
St.Georgs dag

Søndag 22. april feiret vi gudstjeneste sammen med 5. Eidsvoll 
speidergruppe i Mogreina kirke.   Det ble også en fin markering 
av St. Georgs dag, han som  er speidernes skytshelgen, og som 
har sin offisielle dag 23. april, og  legenden om han ble selvfølgelig 
lest. Vi fikk være med på at speiderne fornyet speiderløfte sitt, og  

de tok menigheten med på speiderbønnen.
Etter gudstjenesten samlet menigheten seg til en trivelig samling 

ute på kirkebakken med  en enkel servering. 

Økonomisk støtte til tiltak for barn 
og unge i Mogreina.

Nok en gang har julebasaren på Mogreina skole gitt oss mulig-
het til å bidra med økonomisk støtte til lokale tiltak for barn og 

ungdom i Mogreina. 
Vi ønsker å være med på å bidra til et godt lokalmiljø, og det kan 
søkes om midler til utstyr eller arrangement. Det legges vekt på 
at pengene kommer et bredt antall barn og unge til gode, og at 

det bidrar til inkludering og samhold. 

Søknadsfrist 31.05.18.
Søknad sendes: mail: t-nordm@online.no, eller Mogreina Menig-

hetsråd, v/Tore Nordmyren, Postboks 254, 2051 Jessheim



• 7 •

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no

Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

Konfirmanter

Lørdag 2. juni kl. 11.00
Malin Sofie Bergslid

Synne Hagvåg Elsebutangen
Tobias Eikåsen Ellingsdalen 

Andrea Ferreira 
Cecilie Vollaug Jensen 

Karoline Johansen 
Kaja Lysfjord Kemi
Vilde Knudsen-Hoff

Vilja Dahlstrøm Høvik
Sandra Paulsen 

Tuva Messundstad Sand
Lisa Daniela Skjulhaug

Sofia Alexandra Warvik Voukelatos
Kristine Aarhaug

Lørdag 2. juni kl. 13.00
Tobias Kopperud

Carl Mathias Frydenlund-Larsson
Katinka Selnes Nilsen

Veronica Selnes Nilsen
Eirik Nordahl Lystad
Stian André Olsen

Hanna Kirknes Rønåsen
Emil Flyen Raaen

Vetle Valås Rotseth
Victor Granvoll Ruud

Christian Dejligbjerg Steen
Sander Mikalsen Støback

Annika Lundin Aae

Søndag 3. juni kl. 11.00
Bendik Le Danielsen
Kristian Olsen-Foss
Nora Fredriksen

Hedda Marie Granli
Justice Kanyatti Kimani

Sofie Sand
Signe Kristine Uhlen Moen

Konfirmanter Furuset kirke

FURUSET MENIGHET

Kirkejazz med allsang

Ullensaker kirke
Søndag 3. juni kl 18

Velkommen til en svingende sommerkveld i Ullensaker kirke 3. juni kl 18. Kløfta sangerlag, kammerko-
ret Kolon og Ullensaker kirkekor vil bidra sammen med et topptrimmet band ledet av kantor Wollert 
Krohn-Hansen. Lars Frank er med på klarinett, Kjell Kjos på trommer og John Børge Askeland på kontrabass. 
På programmet har vi mange kjente gospellåter med høy allsangfaktor. Forhåndssalg av billetter : Kjøp billet-
ter på Ebillett eller på Kløfta menighetssenter, telefon: 63 92 65 20. OBS: Nummererte billetter! Arrangører 

er Ullensaker menighet i samarbeid med «Allsang i Ullensaker».

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

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

En forvandling av altersmykket i Jessheim kirke
Tekst Eimund Sand

Da altermøblene i den nye Jessheim kirke 
skulle dekoreres, fikk gullsmed Ane Sand an-
svaret for utsmykningen av alter, lesepult og 
døpefont. Kirken er en del av pilegrimsleden 
til Nidaros og dette satte henne på ideen om 
å lage et pilegrimssmykke basert på alters-
mykkets form.

I middelalderen var det vanlig at pilegrimer 
identifiserte seg med såkalte pilegrimstegn: 
stav, bredbremmet hatt og et smykke som 
fortalte om hvilket pilegrimsmål man hadde 
besøkt. Det mest kjente pilegrimssmykket er 
nok kamskjellet for de som vandret til Santia-
go de Compostella.

La oss studere altersmykket først: Kjernen i altersmykket i 
Jessheim kirke er et ikosaeder. Det dannes av 20 likesidede 
trekanter. Ikosaederet er et av de fem platonske legemer 
og tilhører en svært eksklusiv klubb der de selv er eneste 
medlemmer. Disse regulære polyedrene har like kanter, 
hjørner og sider. De er også naturformer og viser seg som 
molekyler, krystaller eller skjelettene til ørsmå dyreplank-
ton, såkalte radiolarier.

Pilegrimssmykket er en forvandling av altersmykket som 
igjen er en forvandling av Keplerstjernen på Gardermoen. 
Av de 20 armene på Keplerstjernen er bare fem tilbake 

i altersmykket. Fire stjernearmer er plassert 
i korsform på ikosaederet. Karakteristisk 
for altersmykket er prismene som strekker 
seg nedover og oppover fra kjernen. Pris-
met som strekker seg ned over alteret har 
innebygd to stjernearmer, plassert spiss mot 
spiss. Armen som bryter ned fra ikosaede-
ret viser Guds skapende og frelsende hånd. 
Armen som strekker seg oppover, viser 
menneskets hånd som tar i mot skapelse og 
frelse.

Skaperens hånd er gjort lenger enn Adams 
hånd: Denne asymmetrien peker på at Gud 
ved Kristus går oss langt i møte og strek-

ker seg lenger mot oss enn vi strekker oss mot opphavet. 
Guds kjærlighet er større. Gud er en pilegrimsgud som 
vandrer på jorden for å finne oss. Pilegrimssmykket til Jess-
heim kirke, fanger selve korsformen i altersmykket der vi 
ser fire forenklede stjernearmer plassert på et ikosaeder. 
Den lengste korsarmen vil da symbolisere Guds hånd fra 
altersmykket som strekker seg mot jorden.

Pilegrimssmykket er et stjernekors som viser korsets uni-
verselle kraft slik det er innvevd i naturformer, matematikk 
og det store mysterium om inkarnasjonen. I korset møtes 
alle fire himmelretninger i et sentrum - som for en pilegrim 
som har vendt tilbake fra en lang reise.

Det vakre pilegrimssmykket kan bestilles ved å sende mail til
hovin@ullensaker.kirkene.net eller på tlf 63 94 40 20.

Smykket i sølv koster kr. 600 og gullforgylt kr. 700. 
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Vellykket innflytterfest

Jessheim Normisjon
Ønsker deg velkomme til sine møter flg. datoer i 2018:

13. juni kl. 19.00
15. august kl. 1900

16. september kl. 1700
17. oktober kl. 1900

14. november kl 1900
Kontakt Inger Johanne Molnes, tlf: 41 26 38 05

Alle møter holdes på misjonssenteret, Trondheimsvn. 56

Noen av deltakerne på innflytterfesten i Jessheim kirke.
Det var variert program for store og små. Ordfører Tom Staahle 
snakket om framtidsplaner for Ullensaker, og det ble en interessant 
debatt rundt dette temaet. Kultursjef Jon Henrik Solhei presenterte 
det rike kulturlivet i Ullensaker, og Rujava group - en kurdisk mu-
sikkgruppe - underholdt.

Dåpsfest i Jessheim kirke 

Lørdag 9. juni kl. 1300-1500 ønsker vi velkommen til 
dåpsfest i Jessheim kirke! Denne dåpsformen, som også 
er kjent som «drop in-dåp», er for deg som selv ønsker 
å bli døpt eller som har barn dere har et ønske om å 
døpe, men som av ulike grunner har unngått den store 
dåpsfesten. 

Dåpsfesten er både for 
foreldre med små eller 
halvstore barn, for ung-
dommer som ønsker å 
konfirmere seg men som 
ikke er døpt ennå, og for 
voksne som ikke er døpt, 
men som ønsker å bli det. 
Vi håper at denne mu-
ligheten, med lav terskel 
og åpne dører inn til den 
vakre bykatedralen midt i 
Jessheim sentrum, vil pas-
se for nettopp deg.

Det er gjennom dåpen at 
du blir medlem av Den 
norske kirke. Dåpen er 
gave der vi blir minnet 
om at Gud lover å følge 
oss alle dager. Enten vi er 
troende eller ikke, kan vi være enige om at hvert nye liv en forunderlig 
gave. Når du ønsker å døpe og har en tanke om at dette er en gave 
du ønsker å gi deg selv eller barnet ditt, er det mer enn nok.  

Dere som er interessert i dette tilbudet, kan komme til Jessheim kirke 
(Rådhusveien 5) mellom kl.1300 og 1500 lørdag 9. juni, og så døper 
vi fortløpende fra omkring kl.1330 til kl.1500. Opplegget er enkelt: Vi 
har en enkel dåpssamtale, der vi også hilser på faddere (den som skal 
døpes må ha med seg minst to faddere over 15 år - kan ikke være 
foreldrene), før vi gjennomfører dåpen og feirer med kake for de som 
vil ha. Det er bare fint om dere har med familie og venner, men strengt 
tatt ikke nødvendig med mer enn faddere. Dåpsfesten er ikke forbe-
holdt de som bor på Jessheim eller tilhører Hovin menighet – det er 
bare å komme selv om du bor et annet sted. 

Hjertelig velkommen til dåpsfest i Jessheim kirke! 

Mandag 16. april ble det arrangert innflytterfest i Jessheim kir-
ke. Ullensaker kommune får mange nye innflyttere hvert år, og 
det kan være en utfordring å gjøre seg kjent i nærmiljøet, med 
kommunens tilbud - og ikke minst med andre. Innflytterfesten 
ble en hyggelig og informativ møteplass, både for de som nylig 
har flyttet til kommunen, og for de som har bodd her en stund!

De fire menighetene presenterte også sitt omfattende arbeid.
I tillegg var det utlodning med flotte gevinster sponset av næ-
ringslivet i kommunen, enkel servering og tid til å prate og 
mingle.   Vi håper å gjenta suksessen!
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ORGELINNVIELSE 
HALLELUJA - orgelet er på plass!  I skrivende stund jobbes det på spreng inne i kirkerommet. Orgelhuset er 
på plass, men alle piper skal stemmes og intoneres. Klangen skal tilpasses akustikken i vårt vakre kirkerom. 
Denne jobben gjøres av intonatør Jochen Breuer og lærling Raphael «Dieter» Haas fra orgelbygger Weimbs 

Orgelbau. En og en stemme gjøres klar, og det er bare å glede seg!

1.pinsedag innvies orgelet på festgudstjenesten kl.11.00. Orgelkonsulent Anders Hovind og kantor Jorunn Aasen Devold spiller. Liturger 
er prost Bjarne Olaf Weider og sogneprest Per -Kristian Bandlien

Festen fortsetter fredag 25.mai. Da blir det orgelinnvielseskonsert kl. 19.00.

Vi får høre orgelkonsulent Anders Hovind, trompetist Randi Anita Jacobsen, kirkekoret Voce og Jorunn Aasen 
Devold. Koret skal synge en kantate av Dietrich Buxtehude, Alles was ihr tut, for kor orgel og strykere.  

Orkesteret består av musikere fra Oslo Strings, 
Ragnhild Lien, Ingjerd Forbord, Isa Caroline Holmesland, Marius Røe Nåvik og Jan Øyvind Grung-Sture.

Bill. kr. 200,00, studenter kr. 100,00 og barn under 16 år gratis. Kan reserveres på 
hovin@ullensaker.kirkene.net eller på SMS 98021036.

Gratulerer med nytt kirkeorgel!
Jessheim kirke er nå komplett. Det nye flotte orgelet skinner i kirkerommet og komplementerer det som er 
en fantastisk kirke. Det er en stor glede for Ordføreren i Ullensaker å gratulere alle som er glad i kirken og 
som bruker kirkerommet. 

Et orgel skaper en fantastisk ramme un-
der gudstjenester og samlinger. Alle som 
har fulgt endringene i Jessheim kirke de 
senere årene vet hvilken endring den 
har vært igjennom. Jeg vil nesten våge 
den påstanden av Jessheim nå har Nor-
ges vakreste kirkerom. 

Jeg har hatt gleden av å ta en sniktitt i 
prosessen med å få på plass orgelet og 
når man tenker på det arbeidet som lig-
ger bak for å få dette på plass, stemt og 
klar til bruk er det imponerende. 

Ullensaker kommune og menighetene 
i Ullensaker har hatt et nært og godt 
samarbeid i alle år. Det er vi stolte av og 
glade for. At vi sammen nå har skapt en 
ny og moderne kirke med der orgelet 

nå har fått en sentral plass er på mange 
måter et bilde av det Ullensaker kommu-
ne er – et puslespill som settes sammen 
til en helhet.

Det blir fantastisk å overvære orgelkon-
serten og den formelle innvielsen av det 
nye orgelet den 25.mai. Jeg er sikker på 
at en varm følelse sprer seg hos alle som 
får oppleve at lyden fra dette nydelige 
instrumentet fyller kirkerommet. 

Et stort gratulerer.

Med de beste ønsker 

Tom Staahle
Ordfører Ullensaker kommune
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Gratulerer med nytt orgel!
 

Kirkene i Ullensaker er fantastiske kulturarenaer, og kirkene er 
også en betydelig kulturarrangør. Jessheim kirke er en moder-
ne kirke i en moderne by, og en flott kirke bør så absolutt ha 
et flott orgel – og det har vi fått!

Orgelet har alltid fascinert meg. Det har en utrolig klangvariasjon, en dynamikk 
og et mangfold ingen andre instrumenter kan drømme om. Orgelet er jo ikke 
noe man kan ta med seg, så hvert orgel går på mange måter i ett med bygget 
det står i. I Jessheim kirke har vi fått et orgel som kler kirken på en praktfull 
måte, og som vi håper alle besøkende setter stor pris på. Og ekstra fint er det 
at både instrument og organist kan få oppleves både med øyne og ører av 
publikum og menighet.

Gratulerer med nytt orgel, og ønsker mange fine musikkopplevelser med dette 
flotte instrumentet.

Jon Henrik Solhei
Kultursjef Ullensaker kommune

En gledens dag!
Nå er endelig dagen her! Vi skal få høre det nye orgelet i all sin prakt, vi skal få 
synge med og vi skal få lytte til de forskjellige klangfargene dette vakre instrumen-
tet er i besittelse av.  

På de 11 årene jeg har vært kantor i Hovin me-
nighet, har de siste årene virkelig vært fulle av 
forandringer og forbedringer på mange felt. Nå 
har vi et vakkert kirkerom med vakker kunst, 
god akustikk, nytt flygel, lys og lyd er på plass, 
og nå er det toppet med et pipeorgel vi bare 
kunne drømme om! Ullensaker kommune og 
Weimbs Orgelbau har gjort denne drømmen 
til virkelighet, og det er bare å takke!! Takk til 
orgelkonsulent Anders Hovind som har loset 
oss trygt igjennom hele prosessen.
Orgelet har en varm og vakker klang, og hver 
enkelt stemme har sin egen karakter som hver 

for seg fyller rommet. Orgelet gir mange mulig-
heter, og jeg gleder meg til å bli kjent med det. 
Takk til intonatør Jochen Breuer og lærling Rap-
hael «Dieter» Haas for at jeg hele veien har fått 
lytte og prøve. Det har vært en svært positiv og 
inspirerende opplevelse. 
Mitt ønske for Hovin menighet og Jessheim kir-
ke er at orgelet skal være til berikelse for guds-
tjenestelivet og kulturlivet i menigheten, løfte 
salmesangen og leve med i liturgien.  Jessheim 
kirke har allerede blitt en populær konsertkirke, 
nå kan det bli orgelkonserter også. Det er bare 
å glede seg!

Gratulerer Hovin menighet og 
Jessheim by, la oss fryde oss og 
glede oss sammen!

Kantor Jorunn Aasen Devold

Velkommen til Kløfta Tannhelsesenter. Din Tannlegevakt på Kløfta.

Alle typer behandlinger | Akutt tannlegetime | Kvelds– og helgeåpent
Kostnadsfri konsultasjon ved tannlegeskrekk eller stort behandlingsbehov

Alle nye pasienter får 30% rabatt på første undersøkelse

Ring oss på telefon 63 97 70 00 for bestilling av time
www.kloftatannhelsesenter.no
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ORGELBYGGING 
– et spennende og veldig fint yrke
Av Frank Weimbs

Sommeren 2016 var vi i nærheten av Jessheim i for-
bindelse med et annet orgelprosjekt og kom for å se 
grunnarbeidet til nye Jessheim kirke. Det var vanskelig 
å se for seg bygget som i dag er storartet å se til – 
et flott og imponerende nytt kirkebygg! Allerede i 
oktober 2016 lagde vi et anbud for et nytt orgel, og 
nå i pinsen 2018 kan vi høre det ferdige instrumentet. 
Å gjennomføre et slikt prosjekt på så kort tid er bare 
mulig gjennom et perfekt samspill fra alle aktører!

 Frank Weimbs

Sommeren 2016 var vi i nærheten av Jessheim i forbindelse med et 
annet orgelprosjekt og kom for å se grunnarbeidet til nye Jessheim 
kirke. Det var vanskelig å se for seg bygget som i dag er storartet 
å se til – et flott og imponerende nytt kirkebygg!  
I oktober 2016 la vi inn anbud for et nytt orgel, og nå i pinsen 
2018 kan vi høre det ferdige instrumentet. Å gjennomføre et slikt 
prosjekt på så kort tid er bare mulig gjennom et perfekt samspill 
fra alle aktører!
At valget til slutt endte med oss, viser oss at det er riktig å ta instru-
mentbygging på alvor. At det blir et vakkert møbel å se på er viktig, 
men ikke det avgjørende. Organistene trenger et arbeidsverktøy 
av høy kvalitet for å kunne uttrykke og presentere orgellitteraturen 
slik de ønsker. En absolutt følsom og perfekt agerende traktur så 
vel som en sikker og fungerende registermekanikk, er en forut-
setning og absolutt selvfølgelighet. Likeså den håndverksmessige 
gjennomføringen av orgelhuset.
Hva med klangen? Her er minst like mye fintfølelse påkrevd. Alle-
rede ved planleggingen av orgelet blir det klangmessige konsep-
tet diskutert og fastlagt. Pipenes mensur, det vil si deres størrelser, 
form og materialer (for eksempel de respektive legeringene på 
metallpipene eller utvalget av tresorter i trepipene), må være nøy-
aktig planlagt, da alle faktorer spiller en avgjørende rolle for klangen. 
Den endelige klanggivingen skjer gjennom intonatøren. Bare den 
som har talent for denne klanggivingen eller intoneringen kan ut-
vikle seg til en god intonatør. Å få en enkel tone til å klinge fint er 
ingen kunst, men å få et helt instrument til å harmonisere krever 
mye tid og ferdigheter! Vi setter orgelets klang høyest, og intonerer 
derfor hele pipeverket utelukkende i kirken. Bare slik kan vi tilpasse 
instrumentet optimalt til kirkerommets akustikk.
Når instrumentet så er ferdigstilt, blir det innviet i rammen av en 
høytidelig markering i menigheten.  Menighetens medlemmer ven-
ter i spenning og stor forventning på innvielsen og lyden fra det 
ferdige orgelet. Etter festlighetene vet vi hvorfor orgelbygging er et 
så spennende og fint yrke. Vi har blitt kjent med – og blitt glad i – 
folk fra menigheten. Et intenst og konstruktivt samarbeid ligger bak 
oss og et vellykket instrument er belønning for strevet. Den merk-
bare takknemligheten er også forfriskende for oss orgelbyggere. 
Vi tar farvel med et hjertelig «Auf Wiedersehen» og går styrket 
videre for å bygge et nytt orgel et annet sted i verden.

Tusen hjertelig takk, Jessheim!
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 Dopte      Dode    
AKTIVITETSOVERSIKT

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

hvis du lurer på noe om 
aktivitetene, eller se 
hjemmesidene våre: 
www.kirkerull.no. 

Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor 
(se kontaktinfo side 2) hvis du lurer på noe om aktivitetene, eller se hjemmesidene våre: www.kirkerull.no. 
Velkommen til fellesskap!

Aktiviteter for barn

Småbarnstreff på Kløfta menighetssenter 
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 menig-
hetssenter annenhver mandag 
(oddetallsuker) kl. 17.00-18.30.
Knøttekor i Furuset menighetsstue hver 
tirsdag kl. 16.45–18.00. 
Knøttekor i Jessheim kirke onsdager kl. 
17.00 (med mulighet for påmelding til 
middag).
Mogreina barnegospel, 1. – 4. trinn, 
tirsdager kl. 1415-1500 på Mogreina skole.
Jessheim KFUK/KFUM-speidere – 
speidergruppe for 2. klassinger og oppover.
Barnekor for 1.–4. trinn under SFO-
tiden på Nordkisa og Algarheim skole. 
Jessheim kirkes barnekor på Døli skole ons-
dager kl. 14.15–15.00.
Etter skoletid:
 - for 5. og 6. trinn på Kløfta menighets-
senter onsdager kl. 12.30–14.30.
- for 4. og 5. trinn i Jessheim kirke 
onsdager kl. 12.30-15.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse i 
Mogreina menighetshus en tirsdag 
i måneden kl. 17.00–18.30. 
Barneklubb på Hovin skole enkelte 
fredager
Søndagsskole: under mange av guds-
tjenestene i kirkene våre har vi søndagssko-
letilbud til alle barn.

Følg ellers med på facebook- og hjemmesi-
dene våre for informasjon om enkelttiltak 
som krabbegudstjenester, 4-årsbok, leir,  
påskevandring, juleverksted, misjonsfes-
tival, tårnagenthelg, LysVåken, Kirkerot-
te-teater, Festival F m.m.

Aktiviteter for ungdom

Tweenskvelder for 4.–7. trinn på Folkvang 
en fredag i måneden.    
Ledertrening i Jessheim kirke.
Mandagskafé i Jessheim kirke mandager kl. 
17.00–20.00.

1320 Ungdom i Ullensaker: Lavterskel 
samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 
år.
Konfirmasjon: stort, proft og gjennomar-
beidet opplegg i alle menighetene med fan-
tastiske leirer.

Aktiviteter for voksne

Morgenbønn i Jessheim kirke tirsdager kl. 
09.00-09.10 (følger skoleruta).
Middagsbønn i Jessheim kirke torsdager kl. 
12.00.
Åpent hus/hyggetreff i Jessheim kirke tors-
dager kl. 12.30–14.00.
Bibelgrupper i Jessheim kirke
Åpent hus på Kløfta menighetssenter tors-
dager kl. 11.00-13.00, bortsett fra den før-
ste i måneden.
Hyggetreff i Ullensaker kirke første onsdag 
i måneden kl. 11.00-13.00.
Kafé timeout på Kløfta menighetssenter 
første torsdag i måneden kl. 19.00-21.30.
Hyggetreff i Furuset, på Folkvang eller 
Nore en torsdag i måneden.
Formiddagstreff på Mogreina menighets-
hus første onsdag hver måned kl. 1030.

Åpen Stue i Furuset menighetsstue kl. 
18.00–20.00 den andre mandagen i hver 
måned.
Ullensaker kirkekor har øvelse i 
Ullensaker kirke tirsdager kl. 19.00–21.00.
Kirkekoret Voce har øvelse i Jessheim 
kirke tirsdager kl. 19.00-21.15.
Sorggrupper, besøkstjeneste og samtalemu-
ligheter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert pro-
gram 
Trosopplæring for voksne: foredragsserie 
med tre foredrag hvert semester, torsdager.
Tid for tro: fellesskapskvelder med forkyn-
nelse, samtale og enkel kveldsmat tre tors-
dager per semester kl. 19.00-21.00

Bo- og aktivitetssentre

Kløfta bo- og aktivitetssenter: Andakt 
annenhver tirsdag (oddetallsuker) 
kl. 17.30.
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter: 
Andakt hver torsdag kl. 17.00.
Gjestad bo- og aktivitetssenter: Andakt på 
Toppen annenhver torsdag kl. 14.15, på 
Utsikten annenhver torsdag kl. 15.00 og 
i biblioteket annenhver fredag kl. 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 va-
kre kirker: Furuset, Hovin, Jessheim, 
Mogreina og Ullensaker. Varierte guds-
tjenester med stor takhøyde og hyggelig 
fellesskap, ofte med kirkekaffe og kirkes-
kyss-ordning. Se oversikt bakerst i bladet, 
i lokalavisene eller på hjemmesidene våre.
Furuset kirke har Åpen kirke hver tirsdag 
kl. 19.00–21.00. Åpen kirke i Jessheim kir-
ke alle hverdager kl. 09.00-15.00.
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HOVIN

4. mars
Lilly Østgård Skogseth – 

døpt i Holter kirke 

11. mars
Else Sax Capjon – døpt 
i Sjømannskirken i Ant-

werpen

18. mars
Amalie Tanche-Nilssen
Helle Pedersen Bråthen

25. mars
Hannah Ingand-Weinl – 
døpt i Vålerenga kirke 

1. april
Elise Håheim

Thor Johansen Kolle

8. april
Helene Hanson Isaksen – 
døpt i Østre Aker kirke 

Tiril Leren

15. april
Henry Kolset

22. april
Alicia Lindås

Lucas Relling Kristiansen
Magnus Karlsen Aas

29. april
Kornelia Rønning Fjeld-

berg
Noah Linderoth-Jensen
Sanna Quanvik Alstad

6. mai
Clara Amélie Aas Larsson

Jenny Fossnes
Theo Hällström Bye
Tuva Sofie Schjoll

HOVIN

20. februar
Laila Skattebo

21. februar
Finn Otto Gjævert

28. februar
Robert Nilsen

2. mars
Rolf Bjarne Alexan-

dersen
Kari Dahl
6. mars

Christian Ditlev Bergh
12. mars

Asta Edland
18. mars

Fred Henry Moe
21. mars

Bjarne Arild Frøshaug
22. mars

Benthe Elisabeth Weeks
3. april

Knut Løchstøer
4. april

Harald Strand
9. april

Solveig Sandem
21. april

Bjørn Rommen
Torbjørn Nyhus

ULLENSAKER

21. januar
Emilie  Haider Skovseth

Isak Elle Sandstø
Konrad Farstad

28. januar
Furuset kirke, Isa Sand-

berg Ingebretsen

4. februar
Anine Wang Sjølie

18. februar
Adrian Fabro Prøis

Ada Leknesund Ørseng
Madeleine Westby 

Løvstad
Samuel Faråsengen 

Karlsson
Håkon Oustad Treider
Odin Skoglund Jensen

25. februar
Jonathan Lindskog Fjellvik

Mille Synnøve Sæter
Amalie Holm Karlsen

Tiio Sandnes Bjørnstad

4. mars
Leon-Emilian Bragstad
Tuva Hauge Gården
Jonas Øversjøen Voll

11. mars
Strømmen kirke, Signe 
Aker Nylend Andersen

18. mars
Peter Holen Hjemdal
Johannes Heie Ertzeid

15. april
Maiken Lindstad Paulsen
Charlie Alexander Lind-

borg-Berntsen

22. april
Jenny Skovheim Jokstad
Milda Berger Skovheim

ULLENSAKER

18. februar
Eva Falao
02. mars

Jonny Jakobsen
 

Petra Marit Willersrud
Gerd Aina Andreassen

03. mars
Leidulv Holte 

05. mars
Inger Synnøve Johnsen

06. mars
Roar Gulbrandsen

07. mars
Ivar Peistorpet

08. mars
Gunnbjørg Engeset

Greta Marie Høyning
16. mars

Margit Synnøve Jensen
19. mars

Åse Jorund Paulsberg
27. mars

Irene Karin Eriksen
02.april

Åge Wilhelm Randby
10. april

Lars Heggen
21. april

Ole Aksel Hauge
 

 Dopte      Dode    
AKTIVITETSOVERSIKT

FURUSET

11. mars
Oline Mundal Grøndahl

6. mai
Lykke Sofia Johansen 

Persson
Simen Molteberg 

Midtsund

MOGREINA

18. mars
Oliver Smestad

29. april 
Liam Emilian Høglo 

Johansen

MOGREINA

13. mars
Martyn Stuart Miller

17. mars
Martin Langvandsbråten

FURUSET

23. februar
Rakel Karoline Lauten

1. april
Borge John Lystad

9. april
Arve Roald Grøndalen

16.april
Turid Reidun Hasmo

Elin Lambine ·  93 83 50 30
elinlambine@gmail.com
Haug gård ·  2040 KLØFTA
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www.kirkerull.no

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

Se lokalavisen eller  
www.kirkerull.no for ev. 
endringer

Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

DATO KIRKEÅRSDAG

17. mai 17. mai Gudstjeneste kl. 1030 Gudstjeneste kl. 0915

20. mai Pinsedag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
21. mai 2. pinsedag Gudstjenste kl. 1100

27. mai Treenighetssøn. Gudstjenste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

2. juni Konfirmasjonsgudstj.       
kl. 1100 og 1300

3. juni 2.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Konfirmasjongudstj.     
kl. 1100

Gudstjenste kl. 1100 Gudstjenste kl. 1100

10. juni 3.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Friluftsgudstj. på 
Raknehaugen 
kl. 1200

17. juni 4.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste 
kl. 1100

Gudstjenste kl. 1100 Friluftsgudstj. på 
Sandtjernhytta kl. 
1100

24. juni Jonsokdag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

1. juli 6.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
8. juli 7.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjenste kl. 1100

15. juli 8.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
22. juli 9.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

29. juli Olsok Gudstjeneste kl. 1800 Gudstjeneste kl. 1100
5. aug 11.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

12. aug 12. s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

17. aug Ungdomsgudtj.       
kl. 1900

19. aug 13.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

26. aug Vingårdssøndag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100


