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MENIGHETENE I ULLENSAKER

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

Andakt

Dåpsfest i Jessheim kirke 

Lørdag 20. oktober kl. 1400-1600 ønsker vi velkommen til dåpsfest i Jessheim kirke! 
Denne dåpsformen, som også er kjent som «drop in-dåp», er for deg som selv øn-
sker 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 ungdommer som ønsker å konfirmere seg men som ikke er 
døpt ennå, og for voksne som ikke er døpt, men som ønsker å bli det. Vi håper at 
denne muligheten, med lav terskel og åpne dører inn til den vakre bykatedralen midt 
i Jessheim sentrum, vil passe for nettopp deg.

Dere som er interessert i dette tilbudet, kan komme til Jessheim kirke (Rådhusvei-
en 5) mellom kl.1400 og 1600 lørdag 20. oktober, og så døper vi fortløpende fra 
omkring kl.1430 til kl.1600. Opplegget er enkelt: Vi har en enkel dåpssamtale før vi 
gjennomfører dåpen og feirer med kake for de som vil ha. Kom alene, eller ta med 
familie og venner.  Se mer info på kirkerull.no

FUNNET
Mange har hørt fortellingen fra Bibelen om gjeteren og de 100 sauene. Der en kom 
bort, og ble funnet igjen.  Jeg har hatt noen samtaler, oftest med barn, om denne 
fortellingen. De kommer raskt frem til at gjeteren må være Jesus, og at sauene er oss 
mennesker. Så dreier samtalen inn på det å komme bort, og det å bli funnet igjen. Hvor 
godt det er å bli funnet igjen. Barn har fortalt mange fortellinger om at de har kommet 
bort. I en dyrepark, på kjøpesenter eller mange andre steder. Men alle disse barna ble 
funnet igjen. Og gleden over å fortelle at de ble funnet igjen ble veldig tydelig.  Jeg vet 
av egen erfaring at gleden over å være den som finner igjen sitt barn også er stor. Å bli 
funnet er godt også for voksne. Det er mye som kan skje i livet som gjør at vi føler oss 
bortkomne og usynlig eller på feil plass.

En annen fortelling fra Bibelen som kan leses som en fortelling å bli funnet er den om 
Filip og den etiopiske hoffmannen som vi finner i Apostlenes gjerninger 8,26-38: 

En engel fra Herren talte til Filip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra 
Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. Filip gjorde seg i stand og dro av 
sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som hadde tilsyn med 
skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å 
tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa 
Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» Filip sprang bort, og 
da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» 
«Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han 
Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykket i Skriften han 
holdt på å lese, var dette: 
Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han 
ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan 
fortelle om hans ætt? For hans liv er tatt bort fra jorden.
Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg 
selv eller om en annen?» Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og 
forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted 
hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir 
døpt?» Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror 
at Jesus Kristus er Guds Sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både 
Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.

Det er godt å bli funnet av Gud. Gud vil finne oss. Vi er alle sauer eller barn som kan 
bli funnet igjen. Slik hoffmannen ble funnet, kan vi også bli funnet. Og slik Filip fikk være 
med å finne hoffmannen, kan vi også være med å finne mennesker for Gud. Det er vi 
alle kalt til å gjøre.      

Av Per Kristian Bandlien
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Satsing på besøkstjeneste 
i Ullensakermenighetene

Som menighet kjenner vi et ansvar for å gi alle mulighet til et 
møte med kirken i den livssituasjonen de er i. Ikke alle har mu-
lighet for å delta i aktiviteter og på arrangementer, men trenger 
noen å snakke med og kanskje litt praktisk hjelp i hverdagen. Det 
kan gjelde både yngre og eldre. Helse og omsorgstjenester må i 
større og større grad foregå I hjemmet der vedkommende bor, 
da institusjonene har begrenset plass og de fleste ønsker å bo 
hjemme så lenge som mulig.. Dette påvirker også menighetens 
diakonale satsing på oppsøkende virksomhet.  Vi er nå opptatt av Sett av helgen 14.-16. september! Ta med familie og venner og få 

med deg en super og opplevelsesrik helg!

Fredag 14. september
Aktivitets- og fortellerstund for barn 

Kl. 17.30–19.00 Menighetsstua ved Mogreina kirke.
Spennende og morsom fortellerstund v/Silje Kleven. Aktiviteter 

for barna og vafler. Gøy for barn i alle aldre.

Lørdag 15. september
Aktivitetsdag for hele familien

Kl. 12–16.30 Folkvang, Algarheim
Morsomme aktiviteter ute for hele familien, med blant annet 
bruskasseklatring, høyhopping, speideraktiviteter, hoppeslott, an-

siktsmaling, kiosk og mer. 

«Hardhausen»
Kl. 13 Folkvang, Algarheim

Tøff hinderløype organisert av KFUK-KFUM Speideren i Kisa. Fra  
8. klasse og oppover. Muligheter for å dusje på Folkvang etterpå. 

Konsert med lokale barnekor
Kl. 17–18 Folkvang, Algarheim

Festivalbandet deltar.

Ungdomskveld
Kl. 20–21 Jessheim kirke

Showkveld med musikk, allsang, dans, humor, dyktige programle-
dere, et topptrimmet festivalband og sangere.

Ungdomskafé
Kl 21–23 Jessheim kirke
Salg av mat og drikke.

Søndag 16. september
Festivalgudstjeneste m/kirkekaffe

Kl. 11 Jessheim kirke
Festivalbandet, kor og solister deltar. Kirkekaffe. 

Alt på festivalen er gratis utenom festivalkiosken på lørdag, der 
en kan få kjøpt kaffe og kaker og pølser og brus.

Festivalen er en del av «Størst av alt» - trosopplæring for barn og 
unge i Den norske kirke. Arrangør er menighetene i Ullensaker, 

Mogreina, Hovin og Furuset, Den norske kirke.

å rekruttere frivillige til vår besøkstjeneste.
Forventninger til frivillige besøkere:

- Du kan sette av 2-4 timer i måneden for å besøke en som 
trenger det.
- Du må binde deg i minimum 6 måneder.
- Du er personlig egnet til å møte mennesker med omsorg og 
respekt.
- Du må innordne deg de reglene som gjelder og respektere 
taushetsplikten.
- Du må delta på et kveldskurs før du begynner og få oppfølging 
underveis.
- Du må være over 18 år.

Gjennom menighetens besøkstjeneste ønsker vi å tilby en ut-
strakt hånd til de som ønsker det.
Skal vi kunne imøtekomme dette behovet trenger vi mange fri-
villige, i alle aldersgrupper. Dette er en svært viktig og meningsfull 
oppgave som vi unner mange å få være med på.
Kunne dette være noe du kunne tenke deg?

Vi inviterer til et uforpliktende kurs for frivillige til  
besøkstjenesten

Mandag 8 okt kl 18-21 i Jessheim kirke (kurset er felles for alle 
menighetene i Ullensaker)

Temaer vi tar opp er.

Hva er menighetens besøkstjeneste?
Om taushetsplikt og grensesetting
Om å kjenne seg selv og respektere andre.
Om god kommunikasjon
Om å ta imot veiledning

Besøkstjenesten er felles for alle Ullensaker menighetene.
Hovedansvarlig for organisering og oppfølging er diakon 
Marianne Kraft, men de andre diakonene er også sentrale.

Har du spørsmål, ta kontakt Marianne Kraft, Tlf 93227530 
mellom kl 10 og 15 på hverdager.
Påmelding til kurs sendes på e- post:
Marianne.kraft@ullensaker.kirkene.net eller på telefon.

Arrangør: Den norske kirke i Ullensaker.
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MOGREINA MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

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

Mogreina kirke har fått oppgradert 
inngangsparti.

Med stor takk til Magne 
Jensen som på dugnad har 
pusset opp inngangsdøren 
til Mogreina kirke og til 
Mogreina Sanitetsgren som 
har gitt flott gave i form av 
lekre, solide krukker med 
blomster til inngangspartiet.

Dette har blitt et vakkert 
løft til den fine kirken vår! 

Tusen takk!

Mogreina Babysang

Mogreina Babysang starter 
 tirsdag, 4.September 2018 på Mogreina Menighetshus 

fra kl.12-13.30.
Hjertelig velkommen til alle foreldre med baby 2-12 måneder.

Vi har en halvtimes sangstund og så er det tid til mat 
og prat fram til 13.30.

Kurset varer 8 tirsdager og koster 200 kr.
Påmelding skjer gjennom SMS til Margaux (96839217) 

eller Trine (91125120)

Mogreina Vokal

Aldersgruppe: 18+ (dvs. du er voksen og du er glad i å synge).

Til høsten starter vi med korøvelser for voksne på Mogreina Me-
nighetshus hver onsdag kveld fra kl. 18-20.30. 

Målet er å skape glede og felleskap rundt det musikalske, samt 
jobbe mot en konsert i 2019.  Kanskje vi kan få til en liten 

Julekonsert allerede i 2018?  
Jeg gleder meg til å treffe alle som har lyst til å synge 

og ha det gøy.
 Vel møtt til første øvelsen, onsdag 5. september 2018! 

Ta med venner og kom!
Påmelding: Send e-post til margaux.lamont@ullensaker.kirkene.net 
med navn, telefon og hvilken stemmegruppe du vil synge i (Sopran, 
Alt, Tenor, Bass). Skriv gjerne også om hvilken musikalsk erfaring du 

har (om du spiller et instrument, har sunget i kor før osv.)  

Mogreina Barnegospel

Mogreina Barnegospel er et tilbud for 1.-4. klassinger på Mogreina 
skolen i SFO-tiden, 

Men om 4.klassingen har lyst å fortsette så er det bare å komme 
og da vil sangene og øvelsene tilpasset for å inkludere alle.
Øvelsene skjer hver tirsdag fra kl.14.20 – 15 i gymsalen på 

Mogreina skole.

Påmelding er for nye sangere, som ikke har vært med før og for 
de som har sluttet men ønsker å være med igjen: Send SMS til 

Margaux på 96839217 med navn og klassetrinn.

5.september

Mogreina Kirkes Musikk
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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
FURUSET MENIGHET

I bispedømmerådets møte i juni ble Karl Ove Jep-
pestøl ansatt som ny sokneprest i Furuset. Han 
tiltrer stillingen 1. oktober og vi ønsker ham hjer-
telig velkommen!  Det blir innsettelse og ordina-
sjon i gudstjenesten søndag 7. oktober kl. 11.00 i 
Furuset kirke. Hjertelig velkommen alle til denne 
gudstjenesten!
Her kan du lese litt om vår nye sokneprest, fortalt 
med hans egne ord:
Først og fremst vil jeg si at jeg ble veldig glad da 
jeg ble tilbudt stillingen i Furuset. Jeg har allerede 
hørt mye bra om stedet og ser frem til å ta fatt 
på arbeidsoppgavene. 
Jeg kommer selv fra et lite landlig sted som heter 
Jeppestøl. Der vokste jeg opp i en familie som til-
hører Frikirken. Jeg ble medlem av Den norske kirke da jeg i 2013 
tok en jobb som daglig leder i Vålerengen kirke. Spranget var ikke 
stort eller unaturlig, men det var et steg på veien til å bli prest i 
Den norske kirke. Jeg hadde allerede en mastergrad i teologi, og 
i 2016 bestemte jeg meg for å begynne jeg på praktikum. Det er 
siste året i presteutdannelsen. I 2017 begynte jeg som vikarier-
ende sokneprest i Bjerkvik kirke, mens jeg fullførte utdannelsen. 
Det var et lærerikt år for meg. Her erfarte jeg at jeg trivdes med 
å jobbe som prest. 

Vi tar avskjed med vår sokneprest 
Steinar Tosterud 

Furusets kjære sokne-
prest Steinar Tosterud, 
går av med pensjon fra 1. 
september. 
Søndag 26. august kl. 
11.00 holdes det av-
skjedsgudstjeneste i Furu-
set kirke.
Det er mange som kjen-
ner Steinar Tosterud. 
Gjennom 4 år har han bi-
dratt med sitt brennende 
engasjement og allsidige 
arbeid her i menigheten. 
Alle kjenner han som en inkluderende og varm prest med stor 
arbeidskapasitet. Steinar har betydd mye for veldig mange men-
nesker i sin prestegjerning og vi vil takke han for dette. Vi ønsker 
han masse lykke til videre!  Vi ønsker alle hjertelig velkommen til 
avskjedsgudstjenesten med påfølgende kirkekaffe.

Furuset menighet inviterer til:

Åpen stue
Menighetsstua ved Furuset kirke holder åpen stue 

kl. 18.00 – 20.00 på følgende datoer:
13.08, 10.09, 8.10, 12.11 og 10.12.

Åpen stue er et uforpliktende, sosialt og trivelig møtested 
for godt voksne. 

Velkommen til vaffel, kaffe, saft og gode samtaler. 

Hyggetreff 
Datoer for Hyggetreff til høsten er : 20.09, 18.10, 15.11 og 13.12.
Den 15.11 er vi på Nore. De andre gangene er vi på Folkvang.

Vi starter kl. 11.00 alle gangene bortsett fra 31.12. Da er det 
juleavslutning og vi begynner kl 18.00.

Åpen kirke 
Furuset kirke har åpen kirke på kveldstid alle tirsdager 

kl. 19.00 - 21.00. 
Kirken er åpen for lystenning, stillhet, bønn og samtale. 

Velkommen inn!

Jeg ble spurt om hvorfor jeg valgte å bli prest. 
Jeg var aldri noe skolelys, men som 19-åring, da 
jeg ble frelst, fikk jeg en brennende interesse for 
teologi, og det å bli bedre kjent med Jesus. Jeg 
begynte med et år på bibelskole. Syv år senere 
hadde jeg en master i teologi og en bachelor 
i klassisk gresk. Etter hvert som jeg lærte, økte 
også lysten til å lære bort. Jeg var ikke sikker på 
at det var prest jeg ville bli, men det var selvsagt 
i tankene. I løpet av studietiden fikk jeg også gle-
den av å gå til sjelesorg. Det var til stor nytte 
for meg. Her fikk jeg oppleve at noen tok meg 
imot som jeg var. Det var evangeliet i praksis. 
Det gav meg økt lyst til å være til støtte og hjelp 
for andre som går igjennom tøffe ting som livet 

og hverdagen byr på. Dette, og mye annet, får jeg lov til å være med 
på som prest. Det er noe av grunnen til at jeg valgte dette litt spesielle 
yrket.   Til sist må jeg si noe om mine interesser. Noe som kanskje 
stikker seg litt ut, er at jeg spiller gitar og synger i et metall band. Det 
er nok ikke så mange sokneprester som gjør det, men det har jeg stor 
glede av. Her får jeg utløp for masse energi og kreativitet. Jeg er også 
glad i fotball. Tottenham og IK Start er lagene. Og jeg er veldig glad i 
den gode samtalen, gode venner og relasjoner. Og jeg gleder meg til 
å bli kjent med menneskene i og rundt Furuset menighet.      

Innsettelse av ny sokneprest i Furuset
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13. oktober

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

Velkommen til barnekor i kirka!  

Velkommen til 4-årsbok-utdeling!

Søndag 14.oktober blir det utdeling av 4-årsbok i Jessheim kirke. 
Gudstjenesten starter kl.11.00 og vi begynner å registrere 4-årin-
gene kl. 10.30. Dette blir en familievennlig gudstjeneste der alle 
4-åringer vil få hver sin fine bok i gave. Etterpå blir det is og boller. 
For at vi skal rekke å skrive alle navnene i bøkene er det fint om 

dere møter opp innen kl.10.50.
Vi vil også ønske 4-åringene og familiene deres velkommen til 
Undretur i kirka lørdag 13.oktober kl. 11.00. Da skal vi bli bedre 
kjent i kirkerommet, lære noen enkle sanger, lage noe fint og spise 

litt sammen. Arrangementet varer i ca halvannen time.

Hjertelig velkommen til oss! 

Tore Thomassen kommer på menighetsfesten!

Torsdag 25. oktober kl. 19.00 er det menighetsfest for Hovin me-
nighet for å si TAKK til alle som bidrar med tid, engasjement, pen-
ger og forbønn for menigheten. Festen skal være i Jessheim kirke. 

Alle er velkommen, og ta gjerne med en venn eller to. 
Dere trenger ikke stå på noen medarbeiderliste for å komme. 

Det blir servert mat, og så blir det diverse program. 
Vi får blant annet besøk av Tore Thomassen som skal snakke 

rundt temaet «Sammen er vi best!»

Meld fra om du kommer til menighetskontoret, tlf. 63 94 40 20, 
eller e-post: hovin@ullensaker.kirkene.net

Hver torsdag er det middagsbønn i Jessheim kirke kl. 12. Dette er 
en kort samling med salmesang, tekstlesning fra Bibelen og bønn. 
Etter middagsbønn er du velkommen til å ta en kaffekopp og litt å 
spise på Åpent hus. I tillegg til servering, er det loddsalg og allsang. 
Første Åpent hus etter sommerferien er 23. august. 
En gang i måneden er det Hyggetreff med litt ekstra program, og 
en ekstra persilledusk på smørbrødene. 

I menigheten vår skal det være plass og rom for alle mennesker. 
Dette ønsker vi å ha ekstra fokus på i Hovin menighet, og nå har 
menighetsrådet fattet vedtak om at Hovin menighet skal være en 
inkluderende menighet. 

Erfaringen viser at en inkluderende kirke 
ikke kommer av seg selv. Vi ønsker ikke 
bare å legge til rette, men også bearbeide 
holdninger og iverksette konkrete tiltak. 
Menigheten ønsker at alle skal ha mulighet 
til å delta, på lik linje, og jobber konkret ut 
fra en sjekkliste.
Det er fem kriterier vi både ønsker å job-
be med og har forpliktet oss til å jobbe 
med:

Går du i 1.-4.klasse og er glad i å synge? 
Nå starter vi barnekor i Jessheim kirke, og vi har 
veldig lyst til å ha med deg!  På barnekoret skal 
vi synge mange morsomme sanger, kanskje noen 
kan danses litt til også? Vi skal også leke litt og 
høre en liten bibelfortelling.

Samtidig fortsetter Knøttekoret! Dette er et til-
bud for de minste barna sammen med foreldre 
eller en annen voksen. Opplegget sikter seg inn 
på 2-6åringer, men alle er velkommen.  Vi synger 
enkle sanger med bevegelse, leker og hører en 
liten bibelfortelling. 

Begge korene øver onsdager kl 17 i Jessheim 
kirke, så da er det bare å ta med hele familien! 
Vi starter opp 29.august.
Etter øvelsene er det mulighet for å være med 
på felles middag for Barnekoret og Knøttekoret.

Kontigent er 50,- pr barn pr.semester. 
Middag er 50,- for et barn og en voksen, 80,- for 
en familie.
Ved spørsmål, påmelding og påmelding til mid-
dag, kontakt: Ingelin Dahl Helbø eller Marte Lavik
ingelin.helbo@ullensaker.kirkene.ne

marte@ullensaker.kirkene.net/ 48 99 13 48

Program for Hyggetreff høsten 2018: 
6. september –kulturformidler Odd Georg Murud
4. oktober - Kristin Oldeide fra Kirkens Bymisjon
1. november – Sverre Kragset
6. desember – juleavslutning med julelunsj og diverse underholdning. 

Vel møtt!

Middagsbønn og Åpent hus/Hyggetreff

1. Holdninger: Vi skal arbeid kontinuerlig med egne holdninger.
2. Gudstjeneste: Vi skal feire gudstjeneste for alle og med alle.
3. Trosopplæring: Alle våre ordinære trosopplæringstiltak skal 
være tilrettelagt for alle.
4. Universell utforming: Vi skal legge til rette for samhandling med 

Ullensaker kommunes helse- og om-
sorgstjeneste.
5. Samhandling med kommunen: Vi skal 
sørge for at lokaler og uteområder er til-
gjengelige fore alle.

Hvis du har spørsmål eller innspill, ta kon-
takt med oss på
tlf. 63 94 40 20 eller e-post: hovin@ul-
lensaker.kirkene.net 

Vår inkluderende menighet
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HOVIN MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

”In Memory of Elvis Gospel” ;
Publikum og presse har latt seg begeistre!

I tre og et halvt år har trioen Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar 
Busk - også kjent som The FAB-3, hyllet Elvis på scener over hele 
Norge. Ved utgangen av 2017 hadde de tre telemarkingene gjort 
mer enn 120 konserter hvor de tolket noen av hans mange hits.  
I år ville de gjøre en helt ny produksjon - at det ble med gospel 

som ramme var ingen tilfeldighet!

Lørdag 22. september kl. 1900 blir det mulig å oppleve denne 
konserten i Jessheim kirke – sammen med Hovin menighets eget 

kor, Voce. Billetter får du kjøpt på www.ticketmaster.no . 
Velkommen!

Bli med i VOCE
Kirkekoret VOCE  ønsker gamle og nye medlemmer velkom-
men til et nytt semester.  Vi øver i Jessheim kirke tirsdager fra 

kl. 19.00 – 21.15. Første øvelse er 28. august.
Repertoaret er allsidig med alt fra viser til klassisk, men med vekt 

på gammel og ny kirkemusikk.
Voce skal bl.a. være med på konserten In memory of Elvis Go-
spel i september, ha adventskonsert sammen med SAS janit-
sjar, synge på Allehelgensdag, og til våren planlegger vi en guds-
tjeneste med Missa brevis i dmoll av Mozart som messemusikk, 
og vi skal være med på konsert med Maria Arredondo og Tor-
stein Sødal.  Voce er et åpent kor uten opptaksprøve, men det 
er ingen ulempe med erfaring og litt notekunnskap. Ta kontakt 
med dirigent Jorunn Aasen Devold, mobil 98021036, eller send 

epost til 
jorunn.aasen.devold@ullensaker.kirkene.net 

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

 Annerledes kveld om livsstil 
og livskvalitet på Kløfta menighetssenter 

18 okt kl 18-21.
Vi inviterer til en kveld litt utenom det vanlige. Det blir mannequ-
inoppvising, musikk-konkurranse, fokus på velvære med besøk fra 
apoteket og på det å bygge selvtillit og selvfølelse v/ diakon Ma-
rianne Kraft. Servering og utlodning. Alle er hjertelig velkommen.

Kafé «Timeout» på Kløfta menighetssenter

Vi fortsetter med å invitere til uformelt treff 1 torsdag i måneden. 
Vi prater, strikker, spiller brettspill, bordtennis eller hva vi har lyst 

til. Enkel servering til kr 40,- Stikk innom da vel!
Kl 21.15 har vi en enkel kveldsavslutning for den som har lyst.

Høstens datoer er, 6 sept, 4 okt, 1 nov og 6 des.

Det er plass til deg i Ullensaker kirkekor!

Ullensaker kirkekor synger på gudstjenester og konserter, og har 
det hyggelig sammen på øvelsene. Og vi ønsker å bli flere.
Vi øver i Ullensaker kirke hver tirsdag kveld, fra kl 19 til 21. 

Første øvelse i høst er tirsdag 28. august.
Tirsdag 11. september har vi åpen øvelse på Kløfta Menighets-
senter. Der kan du komme hvis du er interessert, høre hvordan vi 

jobber, og prøve å synge med.
Ta kontakt med kantor Wollert Krohn-Hansen – tlf 404 75 684 
eller styreleder Svein Langvad – tlf 466 27 778 - hvis du har lyst 

til å bli med.

Konserter høsten 2018 
Se kirkerull.no

Torsdag 6. september kl 17 - 17.45
«Den lille fløyta og det store orgelet»

Familieforestilling på galleriet.
Wollert Krohn-Hansen, orgel

Linnèa Sundfær Haug, blokkfløyte og sang.
Billetter kr 100. Familier opp til 5 personer kr 300. Ebillett, kirkerull.no.
Passer best for barn i småskolen, men kan også være hyggelig for yngre 
og eldre. Forestillingen blir tatt opp på video for å kunne presenteres til 

Den kulturelle skolesekken.
Søndag 30. september kl 18-20

Allsangkveld i menighetssalen
Wollert Krohn-Hansen, tangenter

Billetter kr 100 + salg av kaffe/kaker.
Arr : Allsang i Ullensaker i samarbeid med Ullensaker menighet.

Torsdag 4. oktober kl 19
Orgelkonsert med foredrag v/Wollert Krohn-Hansen

Verker av J.S.  Bach, Olivier Messiaen og Wollert Krohn-Hansen. 
Arr : Ullensaker kirkeakademi i samarbeid med Ullensaker menighet

Torsdag 15. november kl 19
Kirkeonsert

Tema: 100 års-feiring av Island som selvstendig stat.
Innslag av islandsk musikk.

Wollert Krohn-Hansen, orgel og flygel, med flere.
Arr : Foreningen Norden i samarbeid med Ullensaker menighet

Julekonserter i desember: Se kirkerull.no.

Nytt misjonsprosjekt i Nepal

Etter at vi i mange år har hatt fokus på og støttet arbeid på 
Madagaskar har menighetsrådet bestemt seg for å skifte misjons-
prosjekt. Det kan være godt å få et bredere bilde av hvordan 
misjonsarbeid drives. Derfor går vi nå inn for å støtte et arbeid 
i en ny verdensdel, et nytt land og en ny misjonsorganisasjon. 
Vi vil ha fokus på det Normisjon gjør i Nepal, foreløpig for en 

treårsperiode.
Det er hovedsakelig arbeidet ved distrikssykehuset I Okhaldunga 
vi vil støtte som gir et helsetilbud til 250.000 mennesker. Støtten 
vår går blant annet til pasientstøttefond som gjør det mulig for 
de fattigste å komme til sykehuset og få den behandlingen de 
trenger. I tillegg driver Normisjon med et arbeid I Kathmandu for 
utviklingshemmede barn og de støtter den menighetsbyggende 
arbeid blant sherpaene. I tiden som kommer vil vi bli mere kjent 

med dette landet og få mulighet til å engasjere oss. 

Misjonsgudstjeneste
Søndag 28 oktober er det misjonsgudstjeneste I Ullensaker kirke 
og leder for Normisjons internasjonale arbeid Dag Håkon Eriksen 
som opprinnelig er fra Kløfta deltar med preken og informasjon.
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Konfirmanter i Hovin Menighet
1.september kl. 11, Hovin kirke:
Cathrine Sørum
Fredrik Vegel Tolderlund
Helene Nordsveen Johansen
Herman Sedin
Iselin Pereira Granheim
Jacob Thorsen
Jesper Brandsnes Bekken
Linn Synnøve Leidal Røhme
Martine Vegel Tolderlund
Nicolai Alexander Elton Hauge
Pernille Fossum Kristoffersen
Rakel Maria Othilie Bengtsson
Sarah Linnea Røstad Thomassen
Sebastian Gullichsen Wikne
Simen Petrecz Martinussen
Stine Fjelland Leknesund
Ulrik Walan

1.september kl. 13, Hovin kirke:
David Elias Fauchald
Emil Carl Janson-Andersen
Emma Eriksen Stokkevåg
Fredrik Alexander Wærang Mathiesen
Herman Nesdal Slinning
Ingrid Næss
Julie Kristina Gabrielsen
Kari Ingelin Sjöström Johnsen
Malene Fredriksen Rasch
Malin Jenstad Aarsand

Malin Rosenlind
Marcus Norseth Kvam
Margrethe Mehus Hammerseth
Marie Eines Grandetrø
Mathias Forsmo Judre
Nicoline Sandberg
Ola Eines Grandetrø
Tobias Berntsen Severinsen

1.september kl. 11, Jessheim kirke:
Bjørn Kristian Kilde Krosnæs
Fabian Thingstad
Hanna Elise Bjørnsen
Henrik Eek Bredesen
Herman Hammer Monsen
Håkon Kristiansen
Ingrid Petrine Grimstad-Kirkeby
Jonas Renè Hansen
Jonathan Nygaard
Margrethe Mondok
Monja Sønsteng
Nora Evensen
Ola Gaarden
Petter Lars-Erik Segerson
Sander Wilhelm Larsen
Silje Seland Rangum
Thea Constance Reinertsen
Tobias Nicolay Hellerud Nordhagen

1.september kl. 13, Jessheim kirke:
Alexander Kordahl

Konfirmanter i Ullensaker 
Ullensaker kirke 22. sept. kl. 12.00
Hanne Reierstad Arnesen
Emilie Michelle Hellesen
Markus  Berg
Oliver Alexius Falk
Mathias Bruflot
Andrea Hansen Bilben
Lene Jacobsen
Henrik Nærø Lien
Mathias Klev Rotvik
Mathias Fyen Eidevik
Frida Olsen Hofstad
Jonathan  Brøter
Isabel Marie Syversen-Krøger
Markus Hungerholt
Morten Holt
Mina Andersen Domaas
Anna Trones
Julie Søvde Brekkhus
Caroline Karlend
Nora Gundesø
Marthe Jacobsen
Mats  Igelstad

Konfirmanter høsten 2018
Andreas Iversen
Arne Magnus Holter
Beatrice Hedenstad
Dinah Madeleine Høiland Valkve
Emma Elise Brodahl Ludvigsen
Fredrik Valen Lund
Hedda Stormoen Bamrud
Ida Adele Dalrud
Odin Trondsen
Ole Bjerktun
Sara Erdal
Sebastian Erdal
Tiril Stensrud Joelsen

2.september kl. 11, Hovin kirke:
Caroline Van Der Staal
Elida Grønlien Løvås
Erlend Døhlen Hansen
Helene Claesson Svindal
Jacob Karlsen Grønvold
Jaison Anders Holman
Kenneth Lindseth
Marthe Skjedsvold Johansen
Oliver Elstad Kolstad
Sivert Adriansen Gundersen
Ulrikke Faråsen

8.september kl. 11, Hovin kirke:
Agnete Kristine Inman
Alexander Arctander
Amalie Asbjørnsen Fjeld

Konfirmanter i Mogreina 
Menighet
9.september kl. 11, Mogreina kirke:
Benjamin Johnsen Johansen
Eline Haugseggen
Emilie Johnsen Skogstrand-Larssen
Kristian Fredrik Rosenvinge Øderud
Liana Bogen Westrum
Martin Nataniel Kjærstad Berg
Ulrikke Blix-Svendsen

Ullensaker kirke 22. sept. kl. 14.00
Nina Marie Haugland
Mathias Fjøsne
Anniken  Berntsen
Julie Lund Tørhaugen
Elina Marie Jødahl
Hermann Hauge
David Haugli Solbakken
Kevin Ringstad
Mia Pedersen Ullersmo
Elias Bringsli Øversjøen
Marlen Klemetsen
Aleksander Lund-Bekkely
Anniken Holthe
Patrick Lund Haugen
Julian Hill-Johnsen
Mathea Borgan Haugen
Michelle Anne Ringdalen
Martine Saxi Holm
Nicolai Dahlen Guntvedt
Stian Rojas-Bigseth
Emma Isabel Dobrin Lorentzen
Sindre Lerengen Stenseth
Leah Sandberg  Ass

Martin Finstad Røseplass
Tuva Håtun Hottran

Ullensaker kirke 23. sept. kl. 13.00
Elias Håkonsen Roalkvam
Oliver Femtegjeld Sletten
Eline Harviken Rosenlind
Emma Bekkerud Kjenner
Marita Bøhler
Emma Løken Tamm
Emilie Lindstad Nyberg
Margrethe Låstad Lund
Hermine Lunder Pettersen
Madeleine Håkonsen
Andreas Helge Hattmann
Heine Kjenslie Haraldsen
Oscar Wang Storberget
Kristian Ås
Julie Lindløkken
Malin  Heggedal Kjos

Konfirmant i andre kirker:
Mona Løvlie Tønsager Amundsen 
konfirmant i Markabygda kirke.

Chris Robert Berg
Emilie Hamnes
Emma Steinbakken
Filip Fjeldheim Da Silva
Hannah Aurora Lund
Hedda Nilsen
Isabel Andersen Bryant
Lena Elisabeth Altin Dahlstrøm
Leonora Elise Grønli
Lotte Emilie Hegstad
Magnus Rokkestad Resell
Malene Haugsbak Johansen
Maria Persia Tufteland
Selma Margrethe Belhadi
Synne Rognstad

9.september kl. 11, Hovin kirke:
Alma Brinck Røen
Emil Nordal
Eskil Håkonsen Ous
Kristine Grønbeck
Max Martin Weidemann Hansen
Maximillian Bolognino Aasheim

Konfirmanter som har blitt 
konfirmert i andre kirker:
Hedda Marie Granli 
(Furuset kirke, 3. juni)
Stine Irene Brattfjell Johansen 
(Ishavskatedralen, 13. mai)
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Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no

Navnet minnelund på 
Hovin og Ullensaker

En navnet minnelund er graver i et 
felt med felles minnesmerke hvor 
det er anledning til å sette opp navn 
og årstall for fødsel og død på den 
gravlagte. I en navnet minnelund vil 
gravplassforvaltningen sørge for fel-
les beplanting og de etterlatte kan 
sette fra seg blomster og lys. Graver 
i en navnet minnelund kan festes et-
ter fredningstidens utløp.

Vi er i sluttspurten for å tilrettelegge 
for gravlegging på navnet minnelund 
ved Hovin og Ullensaker gravlund. 
Vi merker økende interesse og et-
terspørsel etter denne gravleggings-
formen, og vi regner med at vi har 
arealene godkjente og klare til bruk i 
løpet av høsten. 

Har du mistet noen du er glad i?
Menighetene i Ullensaker har tilbud om samtalegrupper for de som 
har mistet sin ektefelle/samboer/livsledsager i dødsfall. 

Ny sorggruppe starter tirsdag 9. oktober kl. 14-16.

I en samtalegruppe kan man møte andre som er i en tilsvarende 
situasjon. Gruppen består av 4-8 deltakere og to gruppeledere. Vi 
møtes 9 ganger med ca. 3 ukers mellomrom. 
Gjennom gruppen ønsker vi at du skal få kunnskap om sorg, hjelp 
til å sortere utfordringene, mulighet til refleksjon og hjelp til å finne 
egen styrke og glimt av håp. 

Det blir enkel servering på alle samlingene. 
Gruppen ledes av to diakoner. 

Pris: 250,- per deltaker.
Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding!
Rita Kristoffersen, Furuset, rita.kristoffersen@ullensaker.kirkene.net, 
tlf. 470 17 544
Anna Spilling, Hovin og Mogreina, anna@ullensaker.kirkene.net, 
tlf. 48 99 13 47

Trosopplæring for 
voksne høsten 2018

Vi ønsker velkommen til nye samlin-
ger i trosopplæring for voksne høs-
ten 2018.

Hovin menighet er vertskap, og sam-
lingene finner sted i Jessheim kirke 
følgende torsdager, kl. 19.00 – 21.00:

13. september – v/biskop emeritus 
Andreas Aarflot. Tema: En tro som 
bærer.

11. oktober – v/biskop emeritus Øy-
stein Larsen. Tema: «Gi meg, Gud, en 
salmetunge» - om den danske sal-
meforfatteren Grundtvig. 

Enkel bevertning. Alle er hjertelig 
velkommen! 

Arr : Hovin, Mogreina og Furuset 
menigheter.

Chris Robert Berg
Emilie Hamnes
Emma Steinbakken
Filip Fjeldheim Da Silva
Hannah Aurora Lund
Hedda Nilsen
Isabel Andersen Bryant
Lena Elisabeth Altin Dahlstrøm
Leonora Elise Grønli
Lotte Emilie Hegstad
Magnus Rokkestad Resell
Malene Haugsbak Johansen
Maria Persia Tufteland
Selma Margrethe Belhadi
Synne Rognstad

9.september kl. 11, Hovin kirke:
Alma Brinck Røen
Emil Nordal
Eskil Håkonsen Ous
Kristine Grønbeck
Max Martin Weidemann Hansen
Maximillian Bolognino Aasheim

Konfirmanter som har blitt 
konfirmert i andre kirker:
Hedda Marie Granli 
(Furuset kirke, 3. juni)
Stine Irene Brattfjell Johansen 
(Ishavskatedralen, 13. mai)

Bjarne Olaf Weider slutter som prost
Etter omtrent 20 år som prost i Øvre Romerike prosti nærmer 

Bjarne Olaf Weider seg pensjonisttilværel-
sen. Ved utgangen av november går han inn 
i pensjonistenes rekker. Prostiet han har vært 
prost i omfatter Gjerdrum, Nannestad, Hur-
dal, Eidsvoll og Ullensaker. Gjennom årene 
som prost, og før det både residerende ka-
pellan og sokneprest i Hovin, har Bjarne Olaf 
Weider blitt godt kjent med menighetene, 
kommunene, prestene og de andre ansatte 
i kirka. Som prost har han hatt hovedansvar 
for å følge opp prostiets prester i deres tje-
neste, noe han har gjort med godt humør, in-
spirerende og samlende. Bjarne Olaf Weiders 
siste gudstjeneste som prost blir søndag 11. 
november kl. 17 i Jessheim kirke med etter-
følgende kirkekaffe. Vel møtt!

Ny i Ullensaker
Kristina Gavelin er opprinnelig fra Wilhel-
mina i Sverige, men har bodd på Jessheim 
med mann og en sønn på 8 år siden 2008. 
Hun har utdannelse innen religionsviten-
skap, pedagogikk og lingvistikk, og erfarin-
gen spenner fra barnehage til videregående 
skole. Hjertet banker for trosformidling og 
trosopplæring for barn og unge og vi gleder 
oss over at Kristina nå er blitt fast ansatt hos 
oss! Hun tar fatt for fullt fra august i 70 % 
stilling! Stort velkommen Kristina!

Kirketjener Leif Kværner går 
av med pensjon 17. august

Leif Kværner har vært ansatt som kirketje-
ner hos oss siden sommeren 2010 og har 
hatt fast tjenestested både i Mogreina og 
Furuset disse årene. Vi vil takke han spesielt 
for hans gode og smittende humør og for 
hans gode engasjement og solide utførel-
se av alle oppgaver. Vi ønsker han alt godt i 
pensjonisttilværelsen. 

På Hovin vil dette ligge i tilknytning 
til den eksisterende urnelunden. Det 
er rett innenfor muren med enkel 
adkomst og det vil plantes skjerming 
mellom parkeringsplassen og muren 
som også skal brukes til navneskilt. 
På Ullensaker vil dette bli på nord-
siden av kirken i nærheten av den 
anonyme minnelunden, og det blir 
et stort felles gravminne med plass 
for navneskilt. Det blir en skjermet 
vakker plass med anledning til å sitte 
ned på en benk. 
Mer info om navnet minnelund kan 
du finne på hjemmesiden vår : www.
kirkerull.no eller ta kontakt med kir-
kevergen tlf: 6610 8145 / 6610 8146.

Biskop emeritus Andreas Aarflot.
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AKTIVITETSOVERSIKT

Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskon-
tor (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 menighetskon-
tor (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 menighetskontor 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. 
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 
onsdager kl. 14.15–15.00.
Etter skoletid:
 - for 5. og 6. trinn på Kløfta menighetssenter 
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 gudstjenestene 
i kirkene våre har vi søndagsskoletilbud til alle 
barn.

Følg ellers med på facebook- og hjemme-
sidene våre for informasjon om enkelttil-
tak som krabbegudstjenester, 4-årsbok, leir,  
påskevandring, juleverksted, misjonsfestival, tår-
nagenthelg, LysVåken, Kirkerotte-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.

13-20 Ungdom i Ullensaker: Lavterskel samta-
letilbud for ungdom i alderen 13-20 år.
Konfirmasjon: stort, proft og gjennomarbeidet 
opplegg i alle menighetene med fantastiske lei-
rer.

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 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 måne-
den.
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 menighetshus 
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 samtalemulig-
heter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert program 
Trosopplæring for voksne: foredragsserie med 
tre foredrag hvert semester, torsdager.
Tid for tro: fellesskapskvelder med forkynnelse, 
samtale og enkel kveldsmat tre torsdager 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 Utsik-
ten annenhver torsdag kl. 15.00 og i biblioteket 
annenhver fredag kl. 17.00. Eget samtaletilbud 
på Gjestad.
Skogtun: sangstund 1 – 2 torsdager i måneden 
kl. 17.00.

Kirkene våre

Velkommen til gudstjenester i våre fem vakre 
kirker : Furuset, Hovin, Jessheim, 
Mogreina og Ullensaker. Varierte gudstjenester 
med stor takhøyde og hyggelig fellesskap, ofte 
med kirkekaffe og kirkeskyss-ordning. Se over-
sikt bakerst i bladet, i lokalavisene eller på hjem-
mesidene våre.
Furuset kirke har Åpen kirke hver tirsdag kl. 
19.00–21.00. Åpen kirke i Jessheim kirke alle 
hverdager kl. 09.00-15.00.

Dode  Vigde  Dopte   
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HOVIN

13. mai
William Giltvedt-Lunde-

gård
27.mai

Sophia Eline Holten 
Wangen
3. juni

Nikoline Aas Birkeli
9. juni

Emil Utz
10. juni

Emilie Larsen Sørlund-
sengen – døpt i Grefsen 

kirke 
17. juni

Adriana Huseby Liavik
Erlend Bjørnstad

Theodor Vikingstad-Has-
lie

24. juni
Jenny Olea Winbladh

Kelvin Irgens
1. juli

Milla Ruda Pedersen – 
døpt i bedehuset på Å

8. juli
Sara Røset

Sofie Lund Østvang
22. juli

Mikkel Greiner Norseth 
– døpt i Kong Oscar IIs 

kapell
29. juli

Morris Rex Hunter 
Kjærstad
5. august

Emelie Louise Bjer-
ke-Prohor – døpt i 

Hønefoss kirke 
Maria Trulsdottir Østvold

HOVIN

27. april
Eli Seim Kvernberg

29. april
Eva Else Berit Østbye

2. mai
Eugene Martin Rakoto-

nirainy
6. mai

Tore Olsen
14. mai

Bjarne Oddvar Gunne-
riussen
15. mai

Liv Christine Nygaard
26. mai

Vivian Elvira Kolsvik
30. mai

Reidun Vidvei
7. juni

Agnes Kristine Mikalsen
17. juni

Else Marie Karlsen
18. juni

Marit Synnøve Grøn-
bekk

Trygve Furuseth
22. juni

Knut Erik Steinbakken
23. juni

Egil Asbjørn Torvund
27. juni

Erland Hagen
4. juli

Astrid Marie Nordby
6. juli

Jorunn Synnøve Hamre
13. juli

John Lafton
Magne Grov

22. juli
Marit Rudi

28. juli
Per-Arne Nyborg

29. juli
Harald Tanke

MOGREINA

30. mai
Marit Roos

19. juli
Inger Haallman

ULLENSAKER

13. mai  
Thea Karoline Røhn-

eng-Bergersen
20. mai - Lesja kirke 
Elida Bergheim Rise

10.juni  
Eva Sundahl

24.juni   
Eliot Østhagen Gabrielsen

Lisa  Byfuglien  Svenke
Filip Nyberg

1.juli  - Skedsmo kirke 
Embla Sol Gjersvold

29.juli   - Lom stavkirke
Jonathan Michael Lunn 

Gjeilo
5. august  

Wilma Kristina Johanne 
Åkersten

FURUSET
20. mai

Eileen Indergård

MOGREINA

3. juni
Tidemann Valen-Sendstad

1. juli
Hedda Nilsen
Kasper Trane

Victoria Nilsen
29. juli

Andrine Hennie Heimholt 
– døpt i Skånland kirke 

ULLENSAKER

2. mai
Palmer Korstadhagen

4. mai
Einar Kristensen

5. mai
Oddvar Risløkken

18. mai
Solveig Elisabeth Halvorsrud

19. mai
Anne Johansen
Jan Andersen
Erik Bergersen

3. juni
Bente Håtun

7. juni
Per Gunnar Vikan

20. juni
Alf Ragnar Hofskelrud

23.juni
Odd Ingemann Reierstad

25. juni
Johannes Linde
Haldis Akselsen

4.juli
Mikal Mikalsen

09. juli
Randi Karoline Strøm

23. juli
Trygve Sjølivangen

24. juli
Hans Erik Fodstad

 

 

AKTIVITETSOVERSIKT

FURUSET

25. april
Ole Magne Vestli

27. april
Aina Karling

30. april
David Werket

1 mai
Vera Karin Algarheim

9. mai
Iver Andresen

19. mai
Anne Karin Busund Rakeie

1 juni
Rolf Sverre Stokstad

24. juli
Jarle Nordbrenden

Dode  Vigde  Dopte   
HOVIN

23. juni
Camilla Nicoline Woldvik 
og Georg Andre Kilstad

30. juni
Siri Moseid Johnsen 

og Kjell Arne Holm Sveiven
Vivian Nyongera og Lars Øystein 

Handegard
7. juli

Mariann Rudberg Nilssen 
og Jørgen Hynne Karlsen

27. juli
Isabell Bersås Gjøvik 
og Lars Erik Jensen

MOGREINA

16. juni
Marte Furulund

 og André Slemdal

ULLENSAKER

13.mai 
Trixie Vilchez Carbolido 

og Richard Pedersen
2.juni

 Linn Anita Andersen 
og Petter Skaare

9. juni  
Karoline Grindevoll 

og Stian Borgen
23.juni  

Mette Nyborg 
og Niklas Schei

30.juni
  Karoline Rognstad 

og Michael Christiansen
28.juli 

aila Etelka Køteles 
og Thomas Ghebrehiwet

4. august  
Karoline Anna Benum 

og Sindre Engh Lodding

FURUSET

12. mai
Trine-Lise Olsen og Øyvind Brenni

23. juni
Elisabeth Johannessen 
og Ole Martin Haugen

4. august
Josefine Johnsen og Gøran Olsen

 Elin Lambine ·  93 83 50 30
elinlambine@gmail.com
Haug gård ·  2040 KLØFTA
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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. aug Ungdomsguds- 
tjeneste kl. 1900

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

Gudstjeneste kl. 
1100

26. aug Vingårdssøndag Avskjedsgudstje-
neste for Steinar 
Tosterud kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

1. sept Konfirmasjonsgudst. 
kl. 1100 og 1300

Konfirmasjonsgudst. 
kl. 1100 og 1300

2. sept 15.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Konfirmasjonsgudstj. 
kl. 1100

8. sept Konfirmasjonsgudst. 
kl. 1100

9. sept 16.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Konfirmasjonsgudstj. 
kl. 1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Konfirmasjons- 
gudstj. kl. 1100

16. sept 17.s. i tr.tiden Felles Festival F-gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 1100

22. sept Konfirmasjons-
gudstj. kl. 1200 og 
1400

23. sept 18.s. i tr.tiden Konfirmasjonsgud-
stj. kl. 1300

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

30. sept 19.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

7. okt 20.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100. Innsettelse 
av ny sokneprest

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

14. okt 21.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

21. okt 22.s. i tr.tiden Fellesmøte på Sion 
kl. 1800

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

28. okt Bots- og bøn-
nedag

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

4. nov Allehelgensdag Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1900

Gudstjeneste kl. 
1900

Gudstjeneste kl. 
1100

11. nov 25.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100 og 1700

18. nov 26.s. i tr.tiden Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

Gudstjeneste kl. 
1100

25. nov Domssøndag Gudstjeneste kl. 
1100 på Kløfta 
menighetssenter

Gudstjeneste kl. 
1100


