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Foto: Håkon Kristoffersen.  

Velkommen til årsmøte i Furuset kirke! 
Møtet finner sted i menighetshuset etter gudstjenesten 

17.03.2019. Hjertelig velkommen! 
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Innledning  
2018 har vært et begivenhetsrikt år for Furuset kirke. Det har vært 

bispevisitas og utskifting av sokneprest. Det er begge krevende 

prosesser.  

 

Steinar Tosterud holder sin avskjedstale. Foto: Brage Molteberg Midtsund 

Steinar Tosterud hadde sin avskjedsgudstjeneste 27. august. Det var en 

verdig og fin avskjed. Steinar vil alltid ha en plass i hjertet og historien 

til Furuset kirke.  

Jeg, Karl Ove Jeppestøl, hadde min første dag som ny sokneprest 1. 

oktober 2018. Den første store begivenhet som jeg var med på var 

innsettelsen og ordinasjonen 7. oktober. Biskop, prost og ordfører var 

tilstede. Det var en fin og god start på min tjeneste i denne 

menigheten. Jeg ble tatt imot på en utmerket måte både av stab, 

menighetsråd og av frivillige.  

 



Innsettelsen begynte med 

gudstjeneste og ordinasjon i 

kirken, og ble avsluttet med 

kirkekaffe i menighetshuset. 

Der fikk jeg hilse på mange for 

første gang. Jeg ble møtt med 

en åpenhet og varme jeg bare 

kunne drømme om. 

 

Men det var et muligens enda større øyeblikk da jeg fikk være med på 

den første «ordinære» gudstjenesten i Furuset kirke. Det var en 

fantastisk opplevelse! Det var fullsatt 

kirke. Barne- og Tweens koret 

opptrådde. Og en masse 4-åringer kom 

for å motta 4-års bok.  

Det var da jeg forstod hvor privilegert jeg 

var som fikk lov til å være prest for 

denne flotte menigheten.  

Mitt inntrykk av Furuset menighet er at 

dette er en menighet med et 

engasjement og en oppslutning vi ikke 

finner mange andre steder. Det er en 

raushet, en varme og et felleskap som gjør 

dette til et godt sted å være.  Vi har fantastiske ansatte og frivillige med 

hjerte for Jesus og for felleskapet.  

Jeg vil ikke trekke frem enkeltpersoner, men jeg vil gjerne på vegne av 

stab og menighetsråd sende ut en stor takk til alle frivillige som gjør en 

utrolig innsats! Det er dere som gjør kirken til det den er. Måtte Gud 

velsigne vårt arbeid og denne menigheten i tiden fremover.  

Med vennlig hilsen Karl Ove Jeppestøl.     

Ordinasjonsdagen, 7. Oktober. På bildet: Avgått prost Bjarne Olaf Weider 
og Karl Ove Jeppestøl. Foto: Håkon Kristoffersen.  

Bildet fra Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok. 
Foto:  



Stab 
Steinar Tosterud arbeidet som sokneprest i 100% i Furuset kirke ut 

august 2018. Da gikk Steinar av med pensjon. Karl Ove Jeppestøl 

overtok denne stillingen fra og med 1. oktober 2018. Soknepresten har 

hovedansvar for gudstjenester og begravelser knyttet til kirken, men 

også andre steder i prostiet om nødvendig.  

Madelen Jonstad er i en 100% stilling som organist i menigheten og har 

hovedansvaret for det musikalske i menigheten. Hun spiller ved 

gudstjenester og begravelser i menigheten, men også rundt om i 

prostiet. Hun har også hovedansvaret for knøttekor og Barne- og 

Tweens kor. Hun var i permisjon fra august og ut året.  

Per Arne Sedsvold er vår trofaste kirketjener i 100% stilling. Det er han 

som sørger for at det alltid ser rent og pent ut på og rundt vår 

kirkegård. Han skuffer snø, legger til rette for gudstjenester og 

begravelser og holder orden i menighetssalen.  

Brage Molteberg Midtsund er vår trosopplærer i 80% stilling. Han har 

som sitt hovedansvar trosopplæringstiltak for barn i alle aldre, fra dåp 

til konfirmasjon. Han var ute i permisjon fra juni og ut året, men er nå 

tilbake.  

Sekretær Randi Bogen Westrum er ansatt i en 80% stilling. Hun har 

hovedansvaret for regnskapet og det administrative i menigheten. Hun 

har også ansvaret for regnskapet til flere av nabomenighetene.  

Rita Kristoffersen er vår diakon i 60% stilling. Hun gjør mye av den 

usynlige, men viktige jobben i vår menighet. Hun går på sykebesøk og 

har samtaler med folk i vanskelige situasjoner. Hun har også kurs og 

utadrettet virksomhet i og utenfor kirken.   

Jorunn Stalleland Stokstad er trosopplærer i 20% stilling. Hun har 

hovedansvar for babysang og Tweens. I høst hadde hun utvidet stilling. 

Hun ledet da korene og trosopplæringen for barn. 



Menighetsråd 
Menighetsrådets hovedsaker dette året har vært: Bispevisitas, 

ansettelse og avskjed for sokneprest, og forberedelse av kirkevalget 

2019.   

Medlemmer: Leder Anne Berit Laache Stokstad, Jon Ivar Muri, Heidi 

Andersen Steigedal, Truls Erik Paulsen, Erling Olav Wiig og Karl Ove 

Jeppestøl, Trude Molteberg Midtsund  

Vara: Ove Elstad, Ellen Melby Olsen, Marit Nørgaard Holmsen, Thomas 

Bjørtomt-Haug, Ingar Mellem, Anders Martin Grøndalen 

Verv: I året som har gått har Anne Berit Laache Stokstad vært leder av 

menighetsrådet, og Heidi Andersen Steigedal har vært nestleder. 

Vibeke Skottner var sekretær frem til hun flyttet ut av sognet på 

høsten, denne oppgaven ble deretter overtatt av Randi Bogen 

Westrum som tilhører staben i Furuset. Jon Ivar Muri og Heidi 

Andersen Steigedal var Furusets representanter i Ullensaker kirkelige 

Fellesråd. 

Oppgaver i 2018 

Menighetsrådet hadde flere større prosjekter i året som gikk. Blant 

annet hadde vi en del oppgaver både i forkant av og under 

bispevisitasen som vi arrangerte sammen med Ullensaker menighet. 

Sogneprest Steinar Tosterud gikk av med pensjon i august og i 

forbindelse med det ble det arrangert avskjedsgudstjeneste og 

påfølgende samling i menighetsstua med bevertning og taler. 

Menighetsrådet fikk også delta i prosessen når det skulle ansattes ny 

sogneprest. Vi gjennomgikk søknader og menighetsrådets leder var 

med på intervjuene. Den 7. oktober ble den nye sognepresten Karl Ove 

Jeppestøl ordinert i Furuset kirke. Etterpå var det samling i 

menighetsstua med bevertning og taler. Menighetsrådet har også 

bidratt på barne- og ungdomsarrangementet Festival F som flere av 

menighetene i kommunen samarbeider om. Gjennom hele året har vi 

hatt oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkekaffe. 



Planer for 2019 

I året som kommer skal menighetsrådet utarbeide en ny strategiplan. 

Denne skal være med som grunnlag for fellesrådets strategiplan som 

igjen sendes kommunen for bruk under deres planarbeid. 

Strategiplanen skal skissere menighetens tanker og mål både på kort 

og lang sikt og kan være et nyttig hjelpemiddel i årene som kommer. I 

september skal det arrangeres valg av nye representanter til 

menighetsrådene og Furuset er godt i gang med oppgavene som må 

gjøres i forbindelse med dette. 

Heidi Andersen Steigedal på vegne av menighetsrådet. 

 

 

Kirkemusikk 
Furuset menighet har 100% kantorstilling. Hovedvekten ligger på 

tjenester i egen menighet, men kantor tjenestegjør også i de andre 

menighetene i fellesrådet. 

Høsten 2018 hadde kantor permisjon fire måneder fra september til 

årsskiftet. I denne perioden ble spilling ved gudstjenester og kirkelige 

handlinger ivaretatt av vikarer, både innleide og ansatte i fellesrådet. 

Jorunn Stokstad var vikar for barnekorene. 

Kantor har hatt hovedfokus på barnekorarbeidet, i tillegg til planlegging 

og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Har også 

bidratt i trosopplæringstiltak. 

Solister har medvirket med ekstra musikk på utvalgte gudstjenester. I 

tillegg har også Kolon og Kisa pensjonistkor bidratt. 

Trekkspillkvelden 26. april med Kjell Brennis orkester bør også nevnes. 

Den ble avholdt i forbindelse med bispevisitasen. 

 



Knøttekor (1-6 år) 

Ukentlig. Fast kjerne på 10-15 stk. hele våren. Synkende oppmøte på 

høsten, mye tyder på et generasjonsskifte. Pølseservering hver gang. 

Barnekor – Algarheim og Nordkisa SFO (1.-4. klasse) 

Ukentlig. Ganske stabil gjeng, har ligget på mellom 10-20 medl. på hver 

skole. Øver på SFO. Frukt/grønnsaker hver gang.  

Tweenskor (4.-7. klasse) 

12-16 stk. hver gang, økende antall utover høsten. Øver på Folkvang før 

hver tweenskveld. Korene har deltatt på til sammen fem gudstjenester 

i løpet av året. De arrangerte felles konsert for foreldrene i kirka 13. 

mars.Under Festival F hadde barne- og tweenskoret konsert på 

Folkvang. Tweenskoret sang også på Etter skoletid på Jessheim 6. juni. 

 

 

Økonomi 
Regnskapet ble sluttført etter regler og forskrifter for menighetsråd. 

Det revideres av Romerike Revisjon IKS, 2050 Jessheim. Ved utgangen 

av 2018 har Furuset menighet til sammen kr 1.322.609,- i bank og 

kasse. 

Netto driftsresultat viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 35.167,-. 

Det regnskapsmessige resultatet viser et mindreforbruk på kr 144.167,-

. Mindreforbruket avsettes til ubundne fond. I denne avsetningen 

ligger det bruk av ubundne fond etter budsjett på kr 109.000,-, som er 

det budsjetterte merforbruket. Budsjettet bunnet i planlagt bruk av 

disposisjonsfond (fra gave) til kjøp av nattverdskalker til kirken, samt at 

vi ikke skulle få inn kontigenter fra 2019 konfirmantene da de startet i 

2018, slik vi pleide før. 

 



 

 

Menighetens inntekter  

Tilskudd fra Fellesråd      kr 17 000 

Trosopplæringsmidler      kr 20 000 

Trosopplæringsmidler til Festival F   kr 41 000 

Ofring til egen virksomhet     kr 76 282 

Betaling fra deltagere       kr 46 151 

(barnekor, knøttekor, babysang, søndagsskole, tweens) 

Utleie av menighetsstua      kr 50 950 

Frifond Ung Kirkesang      kr 19 758 

Frifond Hekta        kr 17 320 

 

Det var ingen konfirmantinnbetalinger i 2018. Fra 2019 kommer 

konfirmantinnbetalingene samme år som leiren de har/ samme år som 

de største konfirmantugiftene kommer. 

Av inventar og utstyr ble det i 2018 kjøp 25 nattverdkalker, kr 22.571,-. 

Det ble også kjøpt 12 nye konfirmantkapper, kr 10.000,- og et 

kjøleskap, kr 6.396,-. 

Ofringer til andre utgjorde kr 101.810,-, inkludert Fasteaksjonen på 

nesten 20.000,- som konfirmantene samler inn og inkludert kr 20.523,- 

som menigheten samlet inn til misjonsprosjektet i Mali i 2018. 

De største utgiftspostene er mat og aktivitetsrelatert 

forbruksmateriell/ utstyr.  Kirkemusikk ble budsjettert med kr 12.000,- i 

tilskudd fra Fellesråd, dette var feil i budsjettet for 2018.. Fellesrådet 

betaler inntil kr 12.000,- til kor/ solister i kirken, som ikke inngår i 

menighetens regnskap. 



I 2018 fikk også menigheten en julegave på kr 50.000,- som vi er svært 

takknemlig for.  

Festival F fikk tilskudd fra kommunen og fra Algarheim grendeutvalg. 

Festival F sitt budsjett har fram til 2019 alltid blitt satt i balanse, men i 

2018 fikk de et overskudd på kr 17.435,-. Det kan muligens forklares 

ved at aktivitetene i større grad ble fordelt og at det kom flere 

mennesker på aktivitetsdagen enn det har gjort på mange år.  Det ble 

solgt mer kioskvarer enn tidligere år. Dette overskuddet blir satt til 

eget ubundet fond.  

MR sitt driftsresultat unntatt Festival F vil da utgjøre kr (35.166 – 

17.435) 17.731,-, i mindreforbruk (overskudd).  

Hyggetreff kom inn som nytt ansvarsområde i menighetens regnskap 

fra 2018, og de hadde et mindreforbruk på kr 15.830,-. Rundt kr 8.000,- 

av disse var overføring av saldo bankkonto pr 01.01.18.   

Menighetens regnskap har gått som forventet i 2018. Sett bort fra 

mindrefobruk Festival F/ Hyggetreff, som til sammen utgjorde kr 

33.265,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsrapport trosopplæring 
 

Tweens 

Tweens har i løpet av året vokst seg større, og på juleavslutningen før 

jul var det 50 barn som koste seg med julefilm og god mat (felles med 

Jessheim og Kløfta). Vi har hatt Tweens hver tredje/fjerde uke året 

igjennom, og faste poster en tweenskveld er samlingsstund, aktiviteter 

(stikkball, brettspill, hobby) og et måltid. VI har også hatt basar til 

inntekt for menighetens misjonsprosjekt, og det var stor stemning og 

applaus for hver ny vinner. Denne gjengen var også med på å bygge båt 

i vår, og var dem som fikk legge siste kreative malingsstrøk på båten på 

forsommeren.  Det begynte mange nye i høst, og barna ser ut til å 

trives med enkle rammer og fokus på felleskap, lek og glede. Arbeidet 

ledes av Jorunn Stokstad, i samarbeid med Ragne Sander og Derek 

Wiens, og i høst også Anne Vollebæk og Ellen Furuseth. Flere frivillige 

foreldre bidrar også, slik at vi er 5-6 voksne hver gang. 

 

Babysang 

«Så nære er Gud, som hud er mot hud, som varmen fra ditt kinn» -

synger vi, mens babyer får en god klem, -hvis de ikke har krabbet av 

gårde for å sortere salmebøker i hylla, eller riste litt på en rytmeleke. 

Hver torsdag utenom feriene har en del babyer med mødre/fedre 

møttes til babysang i menighetsstua kl 11, hvor vi først synger en 

halvtime, før det er felles lunsj og gode samtaler frem til ca kl 13.  Det 

har vært ca  40 barn m/ følge innom i løpet av år, og antallet fra gang til 

gang har variert mellom fra tre til tolv babyer. Jorunn Stokstad har hatt 

babysangen hele året. 

 



Tårnagenter 

Klokka var bare litt over tre da kirkerommet var fullt av ivrige 

tårnagenter, og snart var 34 barn i gang med å løse mysterier og finne 

kirkesølvet som var forsvunnet. De gikk via kjeller og kirketårn, og 

gjennom symboljakt på kirkegården ble det også rom for gode samtaler 

om livets gang og sorgerfaringer. Barna var fulle av spørsmål under 

gudstjenesteverkstedet, og vi voksne svarte å godt vi kunne om tro, 

engler, nattverd, og annet de lurte på. Det var også full aktivitet når vi 

senere laget postkort, lekte og spiste sammen. Kvelden ble avsluttet 

med tegnefilm og snop. Barna var tilbake i god tid til gudstjenesten 

neste dag, og satte preg på denne med sang, bønn, oppgaver og 

pynting av alter. Arrangementet ble ledet av Jorunn Stokstad, sammen 

med Steinar Tosterud og Madelen Jostad. I tillegg var det med  5 

foreldre som hjalp til med mat og aktiviteter. Tårnagentsamlingen ble 

ledet av Jorunn S Stokstad, sammen med Madelen Jostad og Steinar 

Tosterud, og i tillegg hadde vi med to konfirmanter og fire frivillige 

forelde. 

Lys Våken  

Lys våken satte preg på adventstiden i kirkerommet med sine fine 

engler som hang ned fra galleriet – de satte også et fint preg på 

kirkeårets første gudstjeneste, der de bidro med sang, egenskrevne 

bønner, tekstlesing og pynting av alter. 12 barn var med, og det var god 

stemning og fine samtaler, og viktige spørsmål som kom frem. På 

grunn av begrensede ansattressurser i høst, ble Lys våken arrangert 

uten overnatting, så da møtte barna igjen søndag morgen til frukt og 

siste planlegging av gudstjenesten. Barna som var med på 

gudstjenesten, opplevde det som høydepunktet for helga, da de fikk 

bidra aktivt der Lys våken ble ledet av Jorunn S. Stokstad, sammen med 

Karl Ove Jeppestøl og Håkon Kristoffersen. I tillegg bidro et par foreldre 

frivillig med matlaging underveis.  

 



Påskevandring 

20. mars var det påskevandring i kirka, hvor første trinn på Algarheim 

og Nordkisa skole, samt alle barnehager i Furuset sogn var invitert. 

Menighetsrådet dekket bussleie for dagen, med innleid bussjåfør og 

Steinar Tosterud som reiseleder, slik at barna ble hentet til 

påskesamlingen og levert tilbake etterpå. Opplegget tok, som tidligere 

år, barna gjennom påskeuken, med sang og fortelling, og startet med 

«hosianna –tog» opp til kirken, og videre fortalte vi om skjærtorsdag 

med påskemåltid (boller og saft), langfredag, og helt til barna fikk 

«flytte gravsteinen» og fant en engel der (takk til Madelen) som 

fortalte at Jesus lever. Jorunn Stokstad ledet arrangementet, sammen 

med Madelen Jostad og Steinar Tosterud.   

Julegudstjeneste for barnehagebarn 

11. desember var barn fra Hoppensprett Nordkisa, Hoppensprett 

Gystad og Ekornrud familebarnehage samlet til juegudstjeneste i kirka 

(ca 55 barn). 18. desember var det gudstjeneste i Læringsverkstedet 

barnehage Ekornrud, hvor litt over 100 barn deltok. Jorunn Stokstad 

var ansvarlig for samlingene, og hadde med Per Arne Sedsvold på 

gudstjenesten i kirka, og hadde opplegget sammen med Karl Over 

Jeppestøl på Ekornrud. Vi tente lys, sang julesanger, og barna fikk roller 

i julefortellingen. Barna var ivrige, hadde mange spørsmål, og stilte 

villig opp som gjetere og engler, selv om englevingene klødde litt ifølge 

han som skulle fortelle at Jesusbarnet var født. 

Søndagsskole 

I 2018 hadde vi 12 samlinger. Vi møttes til vanlig søndagsskole under 

gudstjenester, i tillegg hadde vi en ettermiddag hvor foreldre og barn 

var sammen. Våren 2018 bygde vi båt sammen! Denne ble sjøsatt på 

gudstjeneste 10.juni. Vi hadde i 2018 godt med ledere, men flere har 

gitt seg. Nå er vi en frivillig og en ansatt. Derfor ønsker vi å bruke dette 

året til å rekruttere nye ledere. 



6-årsbok 

På fastelaven hadde vi storslått karnevalsgudstjeneste med utdeling av 

6årsbøker. Kirken var full av utkledde barn, og 23 6åringer fikk bok. 

Konfirmanter 

I 2018 ble 35 ungdommer konfirmert i vår menighet. De var med på 

undervisning med matservering, mange gudstjenester og selvfølgelig 

på leir. Det er gledelig med det store engasjementet fra foreldre. 

Trosopplæring for voksne 

Furuset menighet samarbeider med Hovin og Mogreina menigheter om 

trosopplæring for voksne. I 2018 var det 4 kvelder med undervisning og 

fellesskap. Bl.a. underviste de tidligere biskopene Andreas Aarflot og 

Øystein Larsen. Torunn Stokstad og Marit Vilberg leder dette i Furuset 

menighet. 

 

Årsberetning diakoni 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Ansatte og frivillige i menigheten 

bidrar på ulike måter til diakonal tankegang og praksis gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og 

kamp for rettferdighet.  

Furuset menighet har en diakoniplan, for 2015-2019, som beskriver 

mange av de diakonale tiltakene i menigheten vår.  

Nestekjærlighet: 

Under virksomhetsområdet nestekjærlighet har diakonen har et 

spesielt ansvar for besøkstjenesten, besøk på Gystadmyr bo- og 

aktivitetssenter, sjelesorgsamtaler, sorgarbeid, samtalegrupper og 

eventuelle samlivskurs/foreldrekurs.   



Besøkstjenesten skjer i private hjem og som fast besøkende på 

Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Diakonen var på 70 hjemmebesøk, 

inkludert besøk hos beboere på Gystadmyr.  

Diakonen hadde 97 sjelesorgsamtaler. Disse var enten på kontoret, i 

kirken, i private hjem eller på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.  

På Gystadmyr tar diakonen gjerne en kaffe sammen med de som sitter 

ved «pårørende bordet» i kantina og diakonen vært med på aktiviteter 

som strikkekaffe for beboere og sommerfesten. 

Nytt av året var en kurskveld for mulige frivillige besøkere. Denne 

kvelden ble avholdt i Jessheim kirke 08.10. Tanken er å utvide 

besøkstjenesten, sette den i et system med avtaler og trygge rammer 

både for de som ønsker besøk hjemme og for frivillige som ønsker å 

være «en besøker». Kvelden og videre oppfølging er et samarbeid 

mellom de tre diakonene i Ullensaker; Anna Spilling for 

Hovin/Mogreina, Marianne Kraft for Ullensaker og Rita Kristoffersen 

for Furuset menighet. 

I sorgarbeidet har diakonen nå ansvar for minning og deltar under 

minnegudstjenesten på Allehelgensdag (4.11.18). Også i år arrangerte 

diakonene i Hovin/Mogreina, Ullensaker og Furuset, en felles 

Temakveld om sorg, den 15.02. Diakonene holdt sammen et foredrag 

om Veien videre; tapserfaringer, sorg og håp. I år var arrangementet i 

menighetsstua i Furuset. Det ble sendt ut invitasjoner, samtidig som 

kvelden var åpen. Musikkinnslag ved Wollert Krohn-Hansen og 

kveldsmat. Gratis inngang. Diakonen er selvsagt tilgjengelig for 

sorgsamtaler når det er ønsket. 

Diakonen avsluttet en sorggruppe i regi av Ahus, på 8 samlinger, i mars. 

Det ble startet opp en ny sorggruppe, felles for de 4 menighetene i 

Ullensaker, ved tap av livsledsager/ektefelle i oktober. Denne blir ledet 

av Anna Spilling og Rita Kristoffersen. Gruppen avsluttes i mars 2019. 



En ny samtalegruppe for kreftpasienter ble startet opp høsten 2018 og 

avsluttet i januar 2019.  Kreftkoordinator Linda Skartlien og Rita 

Kristoffersen ledet gruppen. 

Felles for de fire menighetene i Ullensaker, ble det også annonsert et 

tilbud om foreldrekurs høsten 2018. Kurset ble avlyst. Ingen påmeldte. 

Inkluderende fellesskap: 

Under virksomhetsområdet inkluderende fellesskap har diakonen hatt 

et ansvar for Hyggetreff, Medarbeiderfest, Åpen kirke, Kvinnenes 

internasjonale bønnedag og Innflytterfest. 

Det er 8 Hyggetreff i året med varierende program. Sang og trekkspill 

med Steinar Tosterud og Madelen Jostad, boklansering av boka; 

Industrieventyret Fossum fabrikker i Nordkisa av Gunnar Horverak, 

kåseri av John Granly over Eidsvoll bygningen, Hans Børli jubileum, 

diktlesning av Anne W. Myrhaug mm. Diakonen har ansvaret for 

programmet og gjennomføring av Hyggetreff sammen med 

Hyggetreffkomiteen, bestående av Einar Stokstad, Sunniva Furuseth og 

Marit Vilberg, samt kjøkkengjengene fra Algarheim og Nordkisa. Bra 

oppmøte hver gang, fra 40 -60 stykker. God stemning og veldig god 

mat. 

Medarbeiderfesten ble avholdt 8. november. 51 påmeldte utenom 

staben. Sverre Kragset underholdt. Utrolig fint å kunne vise alle de 

flotte frivillige medarbeiderne våre at vi setter pris på dem og den 

innsatsen de legger ned for menigheten vår!! Ansvarlig for festen var 

Per-Arne Sedsvold og Rita Kristoffersen. 

Det var Åpen kirke 29 ganger i 2018. Kirken var da åpen for lystenning, 

bønn, evt samtale. På Allehelgensdag var det Åpen kirke på 

formiddagen. Jon Ivar Muri og Rita Kristoffersen holder kirken åpen. 

Det er i gjennomsnitt 1,6 personer som kommer. Det er kanskje ikke så 

mange, men for de som kommer er det et spesielt viktig tilbud. 



Kvinnenes internasjonale bønnedag, KIB, ble arrangert i Furuset 

menighetsstue og Furuset kirke 02.03.2018. Det ble servert spennende 

retter til kveldsmat først, etterfulgt av gudstjeneste i kirken. Linda 

Aadne fra Baptistmenigheten holdt andakt og det var bønnevandring i 

kirkerommet med bønneposter med temaene solidaritet, 

menneskeverd og miljøødeleggelser i Surinam. Ullensaker 

Kirkeakademi, Den katolske kirke, Frikirken, Pinsekirken, 

Baptistmenigheten og Den norske kirke, representert ved 

Hovin/Mogreina, Ullensaker og Furuset menighet stod sammen om 

arrangementet. Dessverre var det få som kom. 

Innflytterfest ble arrangert for 1. gang dette året som et nytt felles 

diakonalt tiltak for inkludering i Hovin/Mogreina, Ullensaker og Furuset 

menighet. Festen ble holdt i Jessheim kirke 16. april. Målgruppen var 

nyinnflyttede til Ullensaker kommune. Tanken var at de skulle få en 

mulighet til å bli bedre kjent med menighetene, kommunen og de som 

bor her. Ordfører Tom Staahle, kultursjef Jon Henrik Solhei og 

musikkgruppa Rujava group deltok. Det ble så vellykket at vi ønsker å 

arrangere en slik fest også i 2019.  

Tilrettelagt gudstjeneste for beboere, pårørende og ansatte ved 

Gystadmyr bo- og aktivitetssenter var planlagt 12.08, men ble avlyst i 

løpet av sommeren blant annet fordi Gystadmyr ikke klarte å 

organisere fellestransport pga. ferieavvikling. Planlegges senere ut på 

høsten i 2019. 

Åpen Stue: 

Hver måned er det Åpen Stue i menighetsstua. Det serveres vafler og 

kaffe, og det er god tid til samtale og sosialt samvær. Jon Ivar Muri 

leder Åpen Stue. 

Kamp for rettferdighet: 

Under virksomhetsområdet kamp for rettferdighet var diakonen med 

på å arrangere årets fasteaksjon og misjonsgudstjeneste. 



Årets fasteaksjon gikk til Kirkens Nødhjelps arbeide med å gi 

mennesker tilgang til rent vann, under mottoet «Vann forandrer alt». 

Konfirmanter, konfirmantforeldre og Saniteten i Nordkisa jobbet 

sammen med rep. fra staben: Steinar Tosterud, Brage Molteberg-

Midtsund og Rita Kristoffersen. Det ble samlet inn nesten 20 000 kr, 

pluss det som ble gitt direkte gjennom sms og vipps. Saniteten i 

Nordkisa serverte pølser og drikke til alle. 

Misjonsgudstjeneste. Furuset menighet avsluttet sitt årelange 

misjonsprosjekt i Kamerun 29.10.17 og inngikk en ny misjonsavtale 

med NMS med Mali som nytt fokusland. Misjonskomiteen, som bestod 

av Anne Berit Laache Stokstad, Sunniva Furuseth, Marthe Frogner 

Stokstad og Rita Kristoffersen, hadde møte 05.02. og 

misjonsgudstjenesten i 2018 ble holdt 08.04. Denne ble enkel, siden vi 

hadde to misjonsgudstjenester i 2017 (22.01 og 29.10). Det ble lest opp 

et infobrev fra misjonsarbeidet i Mali og lagd en forbønn. 

Ungkonemisjonen og Rita Kristoffersen stod for kirkekaffen. 

Ungkonemisjonen og Rita Kristoffersen stod også for kirkekaffen den 

17.06.18. Da var det menighetsfest og gudstjeneste med høytidelig 

sjøsetting av «menighetsbåten». Kirkekaffen bestod av kake-, kaffe- og 

pølseutsalg. Inntektene gikk til misjonsprosjektet i Mali. 

Videre arbeid: 

Det er mye bra diakonalt arbeide i Furuset menighet. På sikt hadde det 

vært fint om vi fikk på plass et diakoniutvalg for menigheten vår og at 

vi kunne jobbe for å bli en mer inkluderende menighet med tanke på 

nye innflyttere, flyktninger, mennesker med ulike funksjonshemminger 

og psykiske utfordringer. (dokumentet «Vår inkluderende menighet» 

fra Borg bispedømmeråd, 2016). 

Visitasberetningen gav også noen klare mål å jobbe frem mot; som en 

mer overordnet felles diakoniplan for alle menighetene i Ullensaker 

kommune. 



Statistikk 
 

Årstall: 2014 2015 2016 2017 2018 
Gudstjenester: 40 36 33 48 41 

Besøkende: 5022 4291 4299 5186 4818 
Gudstjenester med 
nattverd: 

15 20 19 30 23 

Gjennomsnitts besøk pr. 
gudstjeneste: 

125,5 119,2 130,2 108 117,5 

Dåp: 38 32 32 30 31 
Ofring til eget arbeid:  46251 54354 68649 65018 76282 
Ofring til andre: 94959 77158 101690 103685 82658 

Vielser: 6 6 11 7 6 
Begravelser/bisettelser: 24 24 36 27 30 
Konfirmert: 51 39 23 55 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hilsen fra Menighetsrådsleder 
Det skjedde mange spennende ting i Furuset menighet i 2018. Presten 

vår, Steinar Tosterud, ble pensjonist. Mange i menigheten var svært lei 

seg for å miste ham. Avskjedsgudstjenesten med kirkekaffe ble en trist, 

men flott dag! 

Heldigvis har vi fått ny prest!  Karl Ove Jeppestøl begynte hos oss i 

oktober. Menighetsrådet var med i prosessen fra utlysningen av 

stillingen til ansettelsen. Vi hadde ordinasjonsgudstjenesten i Furuset. 

Det ble en stor festgudstjeneste! Biskop, prost, ordfører, familie, venner 

og hele menigheten feira ordinasjonen og innsettelsen under 

gudstjenesten og kirkekaffen. 

Biskopen vår, Atle Sommerfeldt; var på visitas i Furuset og Ullensaker 

menigheter i april. Menighet og menighetsråd hadde flere møtepunkter 

med ham. Det var gudstjenester, samtaler, drøftinger og han fikk være 

med på Knøttekor og Trekkspillkveld. 

Vi er nå inne i ei spennende og viktig tid for Den norske kirke. Vi skal 

finne veien videre fra statskirke til ei selvstendig folkekirke. Furuset 

menighetsråd er med i denne prosessen. Vi uttaler oss i 

høringsprosesser om hvordan vi vil at kirkestrukturen skal være 

framover. De endelige lovene for Den norske kirke skal vedtas i neste 

menighetsrådsperiode. Så de som blir med videre får være med på 

store beslutninger og viktige veivalg for kirka vår! 

 

Anne Berit Laache Stokstad 

menighetsrådsleder   

 

 

 

 


