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leder

av Anfinn Andreas Kolberg

Krisepakke
Vi ser dem stadig vekk i Oslo. På fortau og gatehjørner. Tiggerne. De som biter hodet av all
skam og ber om hjelp for å overleve. Strekker
ut et pappbeger og ser bedende på deg. Det er
til livets opphold. “Tigerstaden” er visst blitt en
“tiggerstad”.
Vi liker det ikke. Vi vil helst tro at velferdssamfunnet tar hånd om de fattige gjennom
sosialtrygd og ledighetsmidler. Og har ikke
politikerne våre satt seg et mål om å utrydde
fattigdommen? De som busses inn fra fattige
land i det østre Europa, kunne i hvert fall blitt
hjemme hos seg selv ...
Men under vår velstående avvisning av dem
som tigger, ligger også et ønske om å få ha
vår egen velstand i fred. Uten å dele den med
andre. Dessuten har vi også en krise gående.
Finanskrise. Arbeidsledighet. Konkurser. Fremtiden virker i øyeblikket mørk nok selv uten påtrengende tiggere.
“Salige er de fattige” sier Jesus (Luk 6,20) og
snur opp ned på våre vante forestillinger. For
fattigdom er da ikke noe å trakte etter.
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Anﬁnn Andreas Kolberg
Ulvefaret 126, 1488 Hakadal
tlf 67050780
Torbjørn Olsen
Mona Kolberg
Rolf Theil
Thomas Evensen
Thorvald Moi
Fra ”De Fem benspænd”
av Lars von Trier og
Jørgen Leth

Men det store spørsmål er jo om vi blir noe lykkeligere av å tjene mer og kjøpe mer og utvide
huset og garasjen og bruke all ledig til å kjøre
til hytta på fjellet og hytta ved sjøen. Statistikken viser at lykken ikke følger med penger, men
tvert om avtar med økende inntekt og formue.
Hvorfor det mon tro?
Vi har valgt et ord til tema denne gangen som
knapt nok brukes i norsk lenger: “Armod”. Det
betyr omtrent det samme som fattigdom, men
handler ikke bare om mangel på penger. Armod
kan også betegne et liv der pengemangel langt
fra er et problem, men der selve innholdet i livet er preget av tomhet. Men den som mangler
penger og komfortable omgivelser og derfor
betegnes som fattig, kan likevel ha et rikt liv.
Så kan kanskje disse krisetider lære oss noe
om at penger slett ikke er alt. Det ﬁnnes også
mange andre slags verdier i livet. For eksempel å dele med hverandre. Kanskje burde det
lanseres en krisepakke i disse tider som kunne
handle om livsinnhold og åndelige verdier.

utgiver
trykk
opplag
kontakt
neste nummer
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Nittedal og Hakadal
menighetsråd
Flisa trykkeri
8200
kirkenytt@nokab.no
Ca 20. mai
Kirken
5. mai

andakt

av Torbjørn Olsen

Er det ikke mye fælt
i verden?
Gjennom en lang periode har vi ofte hatt besøk
av Jehovas vitner på døra. Hyggelige og blide
folk som ikke gir seg så lett. Vi snakker litt
om løst og fast, om vær og vind, før et nokså
fast spørsmål dukker opp hver gang: ”Er det
ikke mye fælt i verden?” Og hver gang jeg
får det spørsmålet, svarer jeg alltid med mitt
motspørsmål: ”Men det er da mye godt også!”
For det er mye som ikke er bra. Det er mye som
er ondt og vondt. Og det er mye som er fælt og
fylt med armod, men det er da også mye som er
godt? Jeg vet at Jehovas vitner har en helt spesiell
grunn for å stille akkurat det spørsmålet, men
det er også mange andre som roper på krise og
katastrofe. Finanskrise, bankkrise, klimakrise,
skolekrise og bemanningskrise. Jeg er spent på
hvilket ord og hvilke skriftstørrelse media vil
bruke den dagen det virkelig blir en krise.
Når livet ikke er så lett da baler vi også med
noe vi kaller ”det ondes problem”: Hvorfor er
det så mye ondt i verden, når Gud er god og
allmektig? Men ”det ondes problem” har også
et motspørsmål. Det er, det godes ”problem”.
Hvor er det så mye godt og bra i verden?
Hvorfor ﬁnnes omsorg, godhet og kjærlighet?
Og hvor kommer dette fra hvis Gud ikke ﬁnnes?
Begge spørsmåla vil forbli ubesvarte.

som elsker menneskene, elsker også deres glede...
Av kjærlighet er Han blitt som en av oss og gleder
seg med oss, gjør vann til vin for at gleden blant
gjestene ikke skal avbrytes.”
Jesus kommer med det gode. Han kommer med
håp og fremtidstro, midt i det håpløse og vonde.
Midt i det som nesten ikke er til å holde ut. Slik
kirkebygningen er plassert midt i dødens hage,
kirkegården. Den hvite bygningen mot den
mørke graven. Tårnet som peker oppover, selv
om alt annet peker nedover. Alteret og ansiktene
som vender seg østover, mot soloppgangen og
den nye dagen, mot den nye begynnelsen.
Det er mye fælt i verden, men vår bønn vil alltid
være: ”Frels oss fra det onde!”
”For jeg er viss på at verken død eller liv, verken
engler eller krefter, verken det som nå er, eller det
som kommer, eller noen makt, verken det som
er i det høye eller i det dype, eller noen annen
skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet
i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 8,38)

”Er det ikke mye fælt i verden?” Ja, det er kanskje
det, men ikke bare. Dostojeskij skriver om
vinunderet i Kana i boka Brødrene Karamasov:
”Det var ikke menneskenes sorg, det var deres
glede Kristus besøkte, da han første gang gjorde
et under. Han hjalp menneskene til glede. Den
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tema

av Mona Kolberg

Penger er ikke alt
Robert Eriksen (37) er bosatt på Harestua og synes det er greit å ha jobb
som avdelingsleder i banken på Åneby. I disse dager da ﬁnanskrisen er på
alles lepper og i alle medier, er det naturlig å spørre en bankmann hva han
tenker om det som skjer.
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Aller først, Robert, hva vil det egentlig si å være
fattig?

Det sies av og til at det også kan komme noe godt
ut av en slik krise. Hva tenker du om det?

Det er jo så forskjellig fra kultur til kultur, men
her hos oss vil jeg si at folk er fattige hvis de har
problemer med å få mat på bordet og klær til
barna. Å ha en levestandard som er under det
normale, må kunne kalles fattigdom.

Vi skal ikke glemme det som er vondt og
vanskelig for dem som mister jobben eller må
selge huset sitt. Når det er sagt, er det mye
positivt for vanlige folk som har sikker jobb og
bor trygt. I første omgang får de mer å rutte
med. Både rentene og prisene går ned. Dessuten
får vi ryddet opp i en del usunt i bransjen.
Bankene og meglerne får en påminnelse om
at ikke noe vokser inn i himmelen. De har
solgt produkter som verken de eller kundene
forstod,. Håndverkerne ble for dyre, og en del
useriøse aktører kom inn i markedet. Island er
et eksempel på noe skremmende og skadelig.
Forhåpentligvis kan vi ta lærdom av det slik
at det ikke skjer igjen. En annen ting er at
staten bruker mer penger, og det kan gi oss
en oppgradering av veier, offentlige bygg og
lignende. Det er jo bra for alle..

Finnes det fattige mennesker her i Nittedal?
Jeg tror nok at det er enkelte personer og
familier som kan oppleve seg som fattige etter
den deﬁnisjonen jeg nettopp ga, men stort sett
kan vi ikke si at fattigdom er noe problem her
hos oss. En annen ting er jo at folk ofte har
lagt seg til en høy levestandard og kan føle det
som ubehagelig hvis de må kutte ned på den.
Det at noen må moderere seg, vil jeg ikke kalle
fattigdom. Nittedal er, etter de store byene og
Asker og Bærum, en av de kommunene i Norge
med høyest gjennomsnittsinntekt.
Men dere merker vel ﬁnanskrisen i denne banken
også?
Hittil har ikke virkningene vært så store. Det er
imidlertid det vi kaller ”tørke” i pengemarkedet.
Det betyr at det er dyrere og vanskeligere
for banken å låne penger, og dette merker
selvfølgelig også kundene. Når noen mister
jobben og dermed får betalingsproblemer, er
det også et problem for banken. Derfor er vi blitt
mer forsiktig med såkalt ”mellomﬁnansiering”
og låner ikke penger ut til huskjøp før folk har
fått solgt det gamle huset sitt. Dette gjør vi av
hensyn både til oss selv og til kundene. Hvis du
får problemer med å betale lånet ditt, bør du ta
kontakt med banken så snart som mulig. Også
vi er interessert i gode ordninger.

I Bibelen sies det ofte at fattigdom er bedre enn
rikdom. Er du enig i det?
Fattigdom er ikke bra, men kanskje kan vi bli
lykkeligere hvis vi lære å leve mer nøkternt.
Vi kan oppdage at det ﬁnnes andre verdier
enn penger, for eksempel naturopplevelser.
De som tjener mye, har også ofte en livsstil
som koster mye. Derfor er det ikke sikkert at
de har et større handlingsrom enn den som
tjener lite. Å opprettholde en høy levestandard
krever også mye tid. Her i Nittedal er det godt
å leve. Vi har nærhet til naturen samtidig som
kommunen ligger sentralt og har god offentlig
kommunikasjon. Det er kort vei til Gardermoen,
og området er et av de distriktene i landet med
best tilgang på arbeidsplasser. Det er en gave,
og det gir oss store valgmuligheter, også i
vanskelige tider, sier bankmannen på Åneby.
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av sokneprest Kjell A. Skartseterhagen

Vær raus!
Armod? I de ﬂeste tilfelle tenker vi på at armod
er en situasjon hvor en har lite å byttemidler for
hånden! Enten det er penger eller tjenester.

forkynnende stemme. En gang avspilte jeg den
mens det var ofring i kirka. Det var en underlig
opplevelse – for meg en sterk preken.

En kan være arm om en har mye – det vet vi. Folk
med millioner av kroner på kontoen kan sitte å
ﬁntelle femtilapper for at en restaurantregning
skal bli likt fordelt mellom alle fråtsere. Det er
pinlig. Er det ikke utrolig hvor langt inne det
sitter noen ganger å være skikkelig raus? En
vil liksom ikke slippe seg løs. Å være fattig på
armod er å være rik. Penger bør ikke være et
problem når man har dem.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kan
ingenting ta med dig dit du går. Du behöver ingen
penningar när du för porten står.

Det ﬁnnes en ufrivillig armod og en frivillig.
Munker og pilegrimer er eksempler på det siste:
Folk som ga avkall for å kunne solidarisere seg
med andre som ble ufrivillige pilegrimer eller
fattige. For slik å statuere et eksempel om at
alle er like mye verdt.

Du kan ingenting ta med dig dit du går.
Du forvärvar ei for penningar ett endat litet år.
Du kan ingenting ta med dig dit du går!
Det ﬁnns alltid nogon hungrande som innved
vägen står ock du kann ingenting ta med dig dit
du går!
Med dette er ikke alt sagt om armod og
fattigdommens problem: Men noe! Vær raus
– la det bli din identitet! Da eier du rikdom!

”Du kan ingenting ta med degt dit du går” sang
Cornelis Vreeswijk med trubadurens klare og

Ombærer på Rotnes

Hobbyklubb

Bladet du leser legges i postkassene i Nittedal
menighet av i alt 42 frivillige. Nå trengs det en
ny ombærer på Rotnes på grunn av ﬂytting. Det
gjelder Kvernstuveien med ca. 70 husstander.
Bor du i område og kan tenke deg å gå en
spasertur med ”Kirkenytt” ﬁre ganger per år vil
vi gjerne høre fra deg.

Det har i mange år vært gode tilbud til de små
barna i Hakadal menighet, trilletreff, babysang
og barneklubb. Men hva med det litt større?
Nytt av året er ”Hobbyklubb” fra de som går i 1.
klasse og oppover. Kirkestua i Hakadal er base
for aktiviteter, men klubben vil også benytte
nærområdet. Denne våren er det bl.a. olabil
som står på programmet.

Ring kirkekontoret på 6705 9041 eller send en
e-post til kirken@nittedal.kommune.no

Klubben samles annenhver onsdag fra kl.17:30
– 19:00 (Dato: 4/3, 18/3, 1/4, 22/4, 6/5)
Koordinator: Anna Bjørnstad.
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ordhjørnet

av Rolf Theil

Armod
Armod og fattigdom er nemnde mange
stader i Bibelen, frå 2. Mosebok til Johannes’
openberring. Ordet armod lånte vi frå nedertysk,
truleg gjennom hanseatiske handelsfolk,
medan fattigdom er eit gamalt norsk ord med
røter i norrønt. Dei to orda tyder ikkje heilt det
same. Fattigdom er fyrst og fremst det å ha lite
til livsens opphald, medan armod har ei noko
vidare tyding, som omfattar både fattigdom og
naud.
Bibelen tek opp ﬂeire sider armoda og
fattigdomen. “Herren gjer fattig, og han gjer rik,
han fornedrar, og han opphøgjer,” les vi i Fyrste
Samuelsbok 2,7. Salomos ordtøke 10,4 slår
derimot fast at “Fattig vert den som er lat i sitt
arbeid, men strevsam hand gjer rik.” Salmane
107,40-41 fortel at Herren “auste vanvørdnad ut
over stormenn og lét dei villa seg bort i veglaus
audn, men lyfte dei fattige opp or armod og
gjorde deira ætter til ein talrik ﬂokk.”
Det hebraiske ordet i Salmane 107,41
som er omsett med armod, er ‘ånî ‘liding, naud,
plage, fattigdom’. Armod ‘fattigdom, naud’
er ei vellukka omsetjing, som godt dekkjer
tydingsspekteret til det hebraiske ordet. I
den svenske Bibel 2000 er ’ånî omsett med
förtryck ‘tyranni, vald, tvang’ og den engelske
King James-omsetjinga har afﬂiction ‘liding,

naud, plage’. Luther nytta elende ‘elende,
stakkarsdom’.
Vi ﬁnn mange tekststader som seier
korleis ein skal oppføre seg andsynes dei fattige,
mellom anna Salomos ordtøke 14,31: “Den som
er hard med ein arming, spottar hans skapar,
den som er mild mot dei fattige, ærar Gud.” I
NT står det mykje om fattigdom og dei fattige
– mellom anna dei vakre orda i Lukas 6,20–21,
der Jesus såg opp, feste auga på disiplane sine
og sa: “Sæle de fattige! Guds rike er dykkar.
Sæle de som no svelt! De skal mettast. Sæle
de som no græt! De skal le.” Det greske ordet
som her er omsett med fattige, er ptåkjoí, som
ordbøkene set om med ‘fattige’ og ‘tiggarar’.
Lat oss avslutte med Salomos ordtøke
31, som er ord av Lemuel, konge i Massa i Arabia,
“ord som mor hans hadde prenta inn i han.” I
vers 4–5 les vi at det ikkje sømer seg “for kongar
å drikka vin eller for fyrstar å nyta rusdrikk,”
men så held vers 6–7 fram slik: “Gjev heller
rusdrikk til den som held på å gå til grunne, og
vin til den som er sorgtyngd. Lat han drikka, så
han gløymer si armod og ikkje minnest si møde
meir.” Ikkje alle ville følgja mor til kong Lemuel
i eitt og alt.
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Fasteaksjonen 2009
Tirsdag 31.mars ”braker” det løs igjen med årets
fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp.
I år – som i fjor – er det våre konﬁrmanter som
gjennom sin dør til dør aksjon kommer med sine
bøsser på ettermiddagen og ber om et bidrag
fra kommunens innbyggere. Alle husstander
blir forhåpentlig besøkt, men er du ikke hjemme
denne ettermiddagen vil det i postkassen bli
lagt en giro der penger kan innbetales.
Alle våre konﬁrmanter som deltar i denne
aksjonen vil være utstyrt med et ID-merke, slik
at du kan stole på de som kommer på besøk. I
år går de innsamlede midler til klimaaksjonen
”SOS fra sør”. Fra nord til sør kjemper mennesker
mot tørke, ﬂom og ekstreme værforhold. Som
dessverre vanlig er det de som har minst som
rammes mest.

Kirkens Nødhjelp bidrar med nødhjelp
når katastrofene rammer, og sikrer fattige
mennesker tilpasningsmidler som gjør det mulig
å ruste seg mot ekstreme værforbehold. Ditt
bidrag betyr mye! Engasjerte enkeltmennesker
i Norge kan gjennom fasteaksjonen rope SOS,
og stå samme i kampen mot klimaendringer.
Ta godt imot våre konﬁrmanter! I fjor ﬁkk vi et
inn mer enn 70 000kr, noe som overgikk hva vi
trodde på forhånd. Men dette skal vi ”slå” i år!
Spørsmål i forbindelse med selve aksjonen? Ta
gjerne kontakt med kateket Dag Jonassen.

Jubileumsforberedelser
Forberedelsene av 400-årsjubileet i Hakadal
er i god gjenge. Den 29. januar var en stor
gruppe samlet i kirkestuen i Hakadal. Det var
representanter for alle de lag og foreninger
som har sagt ja til å være med og arrangere
festen. Fire vel-foreninger vil ta ansvaret for
kirkekaffen på Aas gård på jubileumssøndagen
den 7. juni. Bygdekvinnelaget vil organisere
en utstilling av gamle dåpskjoler og andre
tekstiler knytte til kirkelige handlinger. Røde
Kors vil være til stede og sørge for sikkerheten,
og speiderne stiller opp med ﬂaggborg.
Veterangruppa i Hakadal idrettslag vil lage
rebusløp, og golfklubben skal hjelpe til med
rigging. Blæsern og skolekorpset skal sørge for
musikk, og ”Kjerringa med staven” vil danse.
Når vi så kan legge til at skolene arbeider med
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historiske emner knyttet til dalens historie,
skulle vel det meste være nevnt.
Det var ﬂott å merke den store entusiasmen
og kreativiteten som fantes blant alle
de tilstedeværende. Dessuten arbeider
Historielaget sammen med menighetsrådet for
å få utgitt et festskrift, og det skal være ferdig i
god tid før den store dagen. Hele uka fram mot
den 7. juni vil stå i jubileets tegn med musikk,
fordrag og utstillinger, og kirken vil være åpen
alle dager. Jubileumskomiteen som samordner
det hele gleder seg stort over å merke den
positive interessen som dette jubileet omfattes
av. Nå er det bare ett stort spørsmål som venter
på svar: Kommer kongen?

annonser

ARK19 arkitektkontor as

akersgaten 73b, 0180 oslo
tel. 22 11 16 75 - 22 11 16 76 - fax 22 20 21 44
Nittedal:
reidar eckhoff arkitekt mnal npa mnil
glenneveien 18, 1481 hagan tel/fax 67 07 78 45 - mobil 480 27 176

Vi støtter foreningslivet. Vit at vi er der
www.nittedal.sparebank1.no
Tlf. 67 07 39 70 Fax. 67 07 39 89
Adr.: Grindbråtan 1, 1485 Hakadal
epost: nittedal@sjl.sparebank1.no
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Gudstjenester i Nitted

med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste og på www.nittedal.ki

1. mars - 1. søndag i faste

29. mars - 5. søndag i faste

hakadal 11:00

m.huset 11:00

nittedal 11:00

m.huset 17:00

Høymesse/Dåp/Nattverd
Skarseterhagen
Familiem./Dåp/Nattverd
Olsen
Treffpunkt/Nattverd
Weider

3. mars - tirsdag
døli

11:00

Gudstjeneste/Nattverd
Skarseterhagen

8. mars - 2. søndag i faste
nittedal 11:00

hakadal 13:00
m.huset 11:00

Høymesse/Nattverd
Weider
Dåpsgudstjeneste
Weider
Høymesse/Nattverd
Skarseterhagen

10. mars - tirsdag
skytta

11:00

Andakt
Vilberg

nittedal 11:00

5. april - palmesøndag
nittedal 11:00

m.huset 17:00

m.huset 11:00

Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen - (Årsmøte)
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

17. mars - tirsdag
døli

11:00

Andakt
Vikar

22. mars - 4. søndag i faste
nittedal 11:00

hakadal 19:00

Skriftemålsgt./Nattverd
Vikar
Skriftemålsgt./Nattverd
Vikar

24. mars - tirsdag
skytta
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11:00

Gudstjeneste
Weider

Høymesse/Dåp/Nattverd
Vikar
Treffpunkt/Nattverd
Weider

9. april - skjærtorsdag
hakadal 11:00

nittedal 19:00

Høymesse/Nattverd
Weider
Kveldsgt./Nattverd
Weider

10. april - langfredag
nittedal 11:00

hakadal 19:00

15. mars - 3. søndag i faste
hakadal 11:00

Familiem./Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Nattverd
Skarseterhagen

Pasjonsgudstjeneste
Skarseterhagen
Pasjonsgudstjeneste
Skarseterhagen

12. april - påskedag
m.huset 08:00
nittedal 11:00
m.huset 11:00

Ottesang
Skarseterhagen
Høytidsgt./Dåp/Nattverd
Skarseterhagen
Høytidsgt./Dåp/Nattverd
Olsen

13. april - 2. påskedag
m.huset 11:00

Høytidsgt./Nattverd
Olsen

14. april - tirsdag
skytta

11:00

Andakt
Vilberg

i Nittedal & Hakadal

å www.nittedal.kirken.no - ungdomsarbeidets terminliste er tilgjengelig på www.plussweb.no

19. april - 1. søndag etter påske

10. mai - 4. søndag etter påske

hakadal 11:00

nittedal 13:00

nittedal 11:00

nittedal 13:00

Høymesse/Nattverd
Skarseterhagen
Familiem./Dåp/Nattverd
Olsen
Dåpsgudstjeneste
Skarseterhagen

nittedal 11:00

m.huset 11:00

Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Dåpsgudstjeneste
Weider
Høymesse/Nattverd
Skarseterhagen

21. april - tirsdag

12. mai - tirsdag

26. april - 2. søndag etter påske

17. mai - 5. søndag etter påske

døli

11:00

nittedal 11:00
hakadal 11:00

m.huset 11:00

Andakt
Weider

Høymesse/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Vikar
Høymesse/Nattverd
Olsen

28. april - tirsdag
skytta

11:00

Gudstjeneste/Nattverd
Olsen

skytta

11:00

nittedal 18:14

Andakt
Skarseterhagen

Høymesse/Dåp/Nattverd
Skarseterhagen

19. mai - tirsdag
døli

11:00

Andakt
Viberg

21. mai - kristi himmelfartsdag
hakadal 11:00

Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

24. mai - 6. søndag etter påske
3. mai - 3. søndag etter påske
nittedal 11:00
hakadal 11:00
hakadal 13:00
m.huset 17:00

Familiem./Dåp/Nattverd
Skarseterhagen
Høymesse/Nattverd
Olsen
Dåpsgudstjeneste
Olsen
Treffpunkt/Nattverd
Weider

5. mai - tirsdag
døli

11:00

Gudstjeneste/Nattverd
Olsen

nittedal 11:00
hakadal 11:00

m.huset 11:00

Høymesse/Dåp/Nattverd
Skarseterhagen
Familiemesse/Nattverd
Olsen
Høymesse/Nattverd
Weider

26. mai - tirsdag
skytta

11:00

Gudstjeneste/Nattverd
Weider

31. mai - Pinsedag
nittedal 11:00
hakadal 11:00

Høytidsgt./Dåp/Nattverd
Olsen
Høytidsgt./Dåp/Nattverd
Skarseterhagen
11

annonser
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Ny struktur i Nittedal menighet
Nittedal menighetsråd prøver nå ut en ny
struktur for virksomheten. Formålet er å
fremme menighetsvekst og tilhørighet og
forsøksperioden vil være fram til oktober
2009.
Den nye styringsformen går i hovedsak ut på
at det er opprettet to menighetsutvalg, ett for
Rotnes og ett for Søndre. Utvalgene vil ha som
hovedoppgave å
• utvikle eksisterende gudstjenester
• legge til rette for andre gudstjenestelige
møter og samlinger
• utvikle arbeid for, og følge opp, aktiviteter
knyttet til aldersgruppen 0-13 år
• legge til rette for virksomhet for voksne,
for eksempel bibelgrupper, temakvelder og
konserter
Med to menighetsutvalg som skal stå for mye

av virksomheten, vil menighetsrådet kunne
begrense sin møtevirksomhet. Men det vil
fortsatt ta hånd om økonomi, planarbeid og
kirkepolitiske saker. I tillegg vil menighetsrådet
ha et overordnet ansvar for større felles
tiltak, samt det som er felles med Hakadal
menighetsråd.
Utvalgene består av seks personer; to av
menighetsrådets medlemmer, to personer
bosatt i området, samt to personer fra staben.
Med denne sammensetningen er kontakten
både til menighetsrådet og staben sikret
og det vil bli en helhet i arbeidet som skjer i
menigheten.
Menighetsrådets ønske med en slik struktur
er å få større nærhet til virksomheten og
skape vekst i menighetens to geograﬁske
hovedområder.

Ønsker du deg en tegning av Borghild Rud?
Eller kanskje du har barn eller barnebarn som
er døpt, konﬁrmert eller viet i Nittedal kirke?
Da er jo dette en ﬁn gave til dem. Eller til deg
selv?

og Borghild Ruds datter Kari Mona Prestø
forklarer bakgrunnen for motivene på mange
av hennes malerier og tegninger. En unik sjanse
til å lære kunstneren bedre å kjenne!

Det er ikke lenger lett å få kjøpt tegninger
av henne, men et nummerert og signert
restopplag fra 1985 (serigraﬁ) er oppbevart på
kirkekontoret og selges nå. Motivet er en typisk
Borghild Rud tegning med barn som plukker
blomster i forgrunnen, og med Nittedal kirke i
bakgrunnen (se bildet til venstre).

DVD’en selges separat for kr. 100,-.

Stiftelsen Kirkestua har fått laget en DVD,
”Nittedal minnes Borghild Rud”, som
inneholder opptak fra en minneutstilling i
2002. Et interessant foredrag om kunstneren,

Hele fortjeneste går uavkortet til anskaffelse av
instrumenter til kirkestua.

Trykk inklusiv DVD’en for kr 2000,-.Størrelse 36
x 48 cm.
Bestilles på kirkestua@nokab.no eller
928 37 896.
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menighetsrådvalget 2009

av Mona Kolberg

Mener du at kirken er viktig?
Vil du ha et sted der du kan komme med barna
dine til dåp, der du kan gifte deg eller begrave
dine døde? Ja, da er det klart at du bør være med
å ta ansvar for at kirken får gode medarbeidere
på alle plan. Det er ingen selvfølge at vi har en
kirke som kan tilby gudstjenester og kirkelige
handlinger, skape gode møtesteder for barn og
ungdom eller trøste og oppmuntre dem som er
syke eller har sorg. Statskirkeordningen har
nok av og til fristet oss til å tro det, men alle
vet at en organisasjon eller et fellesskap bare
kan fungere godt hvis medlemmene er aktive
og engasjerte. Det gjelder selvfølgelig også
kirken.
I september skal det velges nytt menighetsråd og
representanter til bispedømmeråd og kirkeråd.
Dette valget blir på mange måter annerledes
og mer spennende enn menighetsrådsvalgene
har pleid å være. Et problem har vært den lave
valgdeltagelsen, som regel ikke mer enn 3 – 4
% på landsbasis. (I Borg bispedømme var den
2,1% i 2005.) I forbindelse med det politiske
forliket som ble inngått 10. april 2008 om
statens forhold til Den norske kirke, har både
politikerne og kirken selv ønsket å styrke
demokratiet i kirken. Dette kan blant annet
skje ved at man får opp valgdeltagelsen ved
menighetsrådsvalgene. Nå er ikke dette noe
som kan skje i en håndvending, men en del
endringer i valgordningen skal forhåpentligvis
både øke interessen for og deltagelsen i valget.
Det aller viktigste ved nyordningen er at valget
skal skje samtidig med (13. og 14. sept.) og fysisk
i nærheten av Stortingsvalget. I tillegg skal det
sendes ut valgkort til alle medlemmene i Den
norske kirke med opplysning om tid og sted
for valget. Dette blir samtidig den endelige
14

oppryddingen i kirkens medlemsregister. De
som får tilsendt kort, og som enten ikke er eller
ikke ønsker å være medlem i kirken, kan nå på en
enkel måte gi beskjed om det. Kanskje vil dette
føre til en reduksjon i antallet medlemmer, men
samtidig vil det gi en etterlengtet opprydding i
registeret.
En av årsakene til den labre interessen for valget
er at det som regel bare er en liste og derfor lite
å velge mellom. Man skal imidlertid være klar
over at alle som kan samle ti underskrifter, har
rett til å stille liste ved menighetsrådsvalget.
Eneste betingelse er at listen er innlevert
til kirkekontoret før 15. mai, og den skal
godkjennes av menighetsrådet. Ellers er det et
mål å få så mange som mulig på listen slik at folk
kan stryke og kumulere. Listen kan minimum
inneholde så mange som skal velges pluss fem
varamedlemmer og maksimum det dobbelte
antallet. Det vil si at en liste i Hakadal skal ha
mellom 11 og 22 navn, og en liste i Nittedal fra
13 til 26.
En annen nyhet er at stemmerettsalderen
er senket til 15 år. Det betyr at ungdommen
kan få adskillig større innﬂytelse i kirken.
Forutsetningen er jo selvfølgelig at listene har
gode ungdomskandidater som de unge har lyst
til å stemme på. Det å få frem kandidater under
30 år er derfor viktig for nominasjonskomiteene,
et mål kan være å ha minst to. Kandidatene må
være over 18 år.
Nominasjonsprosessen er allerede i gang.
Både Nittedal og Hakadal har oppnevnt
nominasjonskomiteer som alt har begynt
arbeidet. Det har ofte viste seg vanskelig å få
folk til å stille til valg for menighetsrådet. Loven

Vil du melde deg til tjeneste i menighetsrådet eller vet du om noen som vil?
Kontakt nominasjonskomiteen!
For Nittedal: Erling Birkedal, ebirkeda@online.no tlf 928 32 645
For Hakadal: Mona Kolberg, monkolb@gmail.com tlf 67 05 07 80
sier at alle kirkemedlemmer har plikt til å la seg
velge, men ingen er tjent med at det velges
folk til menighetsrådet som egentlig ikke har
lyst til å være der. Derfor er det viktig, både
for nominasjonskomiteen og for alle andre
som er glade i kirken, at folk blir motivert og
oppmuntret til å la seg nominere.
Spesielt for valget i år er at de som blir valgt,
bare skal sitte i to år. Man ønsker nemlig å
avvikle menighetsrådsvalgene samtidig med
kommunevalgene, og for å få til det må man
nå velge for bare to år. Det kan kanskje gjøre
det lettere å få kandidater til listene denne
gangen.
Hva driver egentlig menighetsrådet med, vil
du kanskje vite. Kirkelovens § 9, som ofte kalles
menighetsrådets formålsparagraf, sier dette
om menighetsrådets oppgaver:
”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i sognet, særlig at Guds
ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent
med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge
samlet om gode formål og legemlig og sjelelig nød
avhjulpet.”
Dette kan kanskje virke overveldende i første
omgang, men i praksis viser det seg at det er
konkrete oppgaver i menigheten som skal
løses:

gode oppvekstvilkår?
• Hva kan vi gjøre for at ﬂere får høre om Jesus
og begynne å tro på ham?
Menighetsrådet har som regel møte en
gang i måneden. I tillegg kan det komme
ekstra arrangementer og samlinger som
menighetsrådet står ansvarlig for. To medlemmer
av menighetsrådet må la seg velge til å sitte
i kirkelig fellesråd som også har møte ca. en
gang i måneden. I gjennomsnitt bør et medlem
i menighetsrådet regne med ca to møtekvelder
i måneden. Medlemmene i menighetsrådet
får møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse på
samme måte som andre offentlig valgte, for
eksempel i kommunestyret.
Jeg har selv sittet to perioder i Hakadal
menighetsråd. Det har vært spennende og
givende oppgaver, og jeg vil oppfordre alle som
får en forespørsel om å stille til valg, til å si ja.
Kanskje oppdager du at kirken din er mer din
enn du trodde.
Husk

Aldersgrensen for å
stemme er 15 år!

• Hvordan kan vi legge til rette for at det holdes
gudstjenester slik at folk får lyst og anledning
til å komme?
• Hva kan menigheten gjøre for at mennesker
som har det vanskelig, skal få hjelp?
• Hvordan kan menigheten legge til rette for
at barn og unge i nærmiljøet skal få trygge og
15

trosopplæringen

av Elise Volen

Hyttetur i skogen
Lederkurset ”101things” for fjorårskonﬁrmanter
er nå halvveis. Dette ble feiret med en tur
i Nordmarka. Vi pakket sammen det aller
nødvendigste av mat, klær, aktiviteter og tok
sammen turen i halvannen meter snø med Dalen
leirsted som mål. Lørdag formiddag startet
turen som inneholdt en del undervisning. Einar
Weider var med oss og utfordret oss på å være en
leder som hadde stikkordet P O I N T. Her gjaldt
det å lære seg egenskaper som oppmerksom
og inkluderende osv. Videre tok han oss med
i Bibelens undervisning om nådegaver og Den
treenige Gud. Vi ble alle oppmuntret, utfordret
og mer kloke på en gang.
Etter en god bolk med kunnskap ble vi fortalt en
historie om Den hvite dame som engang bodde

på Dalen og hadde prøvd å redde Nittedal.
Hun ble hindret i å fullføre oppdraget derfor
måtte ungdommene komme seg gjennom alle
hindringene og ﬁnne løsningen slik at det 250
år gamle oppdraget kunne bli fullført. Med
stor innlevelse fant de både bibelske løsninger,
oppvaskbørste i tre, lagde minipapirﬂy, kors
og ikke minst konkurrerte de i ”capture the
cross”.
Kvelden ble avsluttet med singdown og Einars
utfordringer om å la Den Hellige Ånd utruste
oss. Natten for øvrig tok slutt rundt kl.7 og tre
timers søvn var kjærkomment før det skulle
vaskes og pakkes. Dalen var et nydelig sted og
vi gleder oss allerede til å ta det i bruk ved en
senere anledning.

Ny runde med Kirkecamp!
Er du født i 1998 eller går i 5.klasse i Nittedal
eller Hakadal? Da har du en gylden mulighet til
å innta din lokale kirke slik du aldri har gjort før!
Vi gjentar suksessen fra 2008 og invitere alle i
målgruppen til årets kirkecamp. Dette er en del
av trosopplæringen, inTro –fra sted til sted.
Hakadal Kirke
28.februar - 1.mars
Nittedal Kirke
28. - 29.mars.
Les mer på www.nittedal.kirken.no eller kontakt
trosopplæringsleder Elise Volen.
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Fra innsettelen av ny kirkeverge

Fra v.: sogneprest Kjell A. Skartseterhagen, leder i Nittedal menighetsråd Grete Mugaas, kirkeverge Torﬁnn Bø, leder
i Fellesrådet Erling Birkedal. Sammen representerer disse det nettverket av frivillige og ansatte som driver arbeidet
i kirken i Nittedal og Hakadal.

Menighetsweekend
Hakadal og Nittedal menigheter inviterer alle
til en Menighetsweekend 24 – 26 april 2009 på
Skogstad leirsted på Eina.
Det blir lagt opp til en variert og hyggelig
helg med alt fra samtaler i smågrupper
til
bibelundervisning,
kunstforedrag,
førstehjelpskurs, uteaktiviteter og ikke minst
tid til ettertanke. Dessuten eget tilpasset
opplegg for barn.
Skogstad leirsted ligger sentralt i Eina sentrum.
500 meter fra togstasjonen og rett ved riksvei
4. Med ﬂere typer soverom og familierom,
peisestue, møtesal, bønnerom, billiardbord,
fotballbane, lavvo og trampoline ligger alt til

rette for en hyggelig helg.
PRIS
Voksen 700,-/ barn over 4 år 350,maks 2300,- pr. familie (opphold og mat).
Betales til kontonummer 0530 5368964.
Merk innbetalingen med ”menighetsweekend,
etternavn og antall personer”
PÅMELDING
Innen 12.mars via www.nittedal.kirken.no eller
tlf 67 05 90 47.
Spørsmål rettes til kateket Dag Jonassen på tlf.
67 05 90 43
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slekters gang

desember - februar

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
døpte i nittedal
Amalie Larsgaard
Max Zander Waal
Fredrikke Soﬁe Sommer
Waaler
Ingrid Sveia Ruud
Sondre Livgard
Jesper Haugland
Sondre Haugland
Herman Vidarsson
Jakob Olaus Pﬁster
Eivind Åsheim Agnarsson
Synne Birkedal
Aron Tomren
Kaia Svebo Hardy
Dennis Rivenes Vyrmo
Bendik Vegstø
Rafael Martinuzzi-Danielsen
Magnus Hosking Johnsen
Tage André Skogen-Grimseth
Sivert Andersen Robøle
Smilla Margrethe Varma
Henriette Markhus
Malin Bø Engebretsen
Sebastian Bjørnsgaard Reinli
Mina Cecilie Riksfjord
Mille Elisabeth Jensen
Andreas Mutonga Høe
Aron Tomren

18

døpte i hakadal
Lita Angelica Gundersen
Leo William Bye
Sindre Sundsvåg Teppdalen
Jesper Sande Granås
Tilde Kvien Dahl
Marion Alice Eyra
Lund-Bosman
Alvilde Ottesen-Ourom
Ingeborg Kristine Holm
Frida Helbostad
Vilde Børrestuen Herstad
Marie Holm
Elias Darmstad-Kirkeby

døde i nittedal
Olive Aranka Moen
Jacob Ringstad Engebrigtsen
Armand Andersen
Rolf John Næss
Hans Bakken
Kazimierz Tujak
Helge Nikolai Nilsen
Trygve Eskerud

døde i hakadal
Karin Enger
Else Margit Bjørgen
Jenny Gudrun Tømte

Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no
Kirkekontoret, Rådhuset
1482 Nittedal
Tid
man, ons, tor. 10-14
tir. 10-17
fre. stengt
Tlf
67 05 90 41
Faks
67 05 90 47
E-post
kirken@nittedal.kommune.no

Sokneprest, Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
Jobb
67 05 90 45
Privat
67 07 00 36

Kirkeverge
Torﬁnn Bø
Kontor 67 05 90 42

Kapellan, Rotnes
Einar Andreas Weider
Kontor 67 05 90 40
Privat
67 07 22 36

Sekretær for kirkevergen
Åse Bjørsvik
Tid
man, ons, tor.
Kontor 67 05 90 49
Menighetssekretær
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid
man.-tors.
Kontor 67 05 90 41
Saksbehandler/ansvarlig
hakadal
Laila Tanner Söderqvist
Tid
man.-tor.
Kontor 67 05 90 48
Soknediakon
Randi M. Vilberg
Jobb
67 05 90 46
Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Sokneprest, Hakadal
Torbjørn Olsen
Jobb
67 05 90 39
Privat
67 05 08 82

Prosjektleder, trosopplæring
Elise Volen
Kontor 67 05 90 36
Mobil
922 18 378
Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen
Mobil
975 41 407
Ungdomsarbeider
Thomas Corneliussen
Mobil
911 18 917
fatﬁg2000@hotmail.com
Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Kontor 67 05 90 44
Mobil
404 02 241

Kirketjener Nittedal
Torill Kleiven
Mobil
976 99 032
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
980 52 689
Kirketjener Menighetshuset
Kadri Sæther
Mobil
468 37 490
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Geir Trehjørningen
Kontor 67 07 71 13 (kirken)
hakadal
Per Skrede
Kontor 67 07 55 00 (kirken)
Rådsledere
nittedal
Grete Mugaas
Privat
67 07 86 69
hakadal
Gunvor Støle Melsom
Privat
67 07 57 80
fellesrådet
Erling Birkedal
Privat
67 07 81 41

Organist II
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374
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Av Thomas Evensen

Hva mangler?
Armod er et av de ordene som, når det brukes,
bidrar til økt bruk av ordbøker. Slik som når
Georg Apenes brukte ordet ”bornert” for å
beskrive en partikollega og store deler av
nasjonen klødde seg i hodet fordi de aller
ﬂeste ikke har et forhold til ordet. Armod er
derimot noe mer velkjent. Vi bruker det ofte
til å beskrive de som lever i fattigdom. Er man
fattig, lever man i armod.

Når ﬁnanstopper krever nedbemanning
og moderasjon i lønnskrav fra sine ansatte
samtidig som de henter ut bonuser og krever
høyere lønn. Hva mangler?

Jeg er uenig.

Når produsenter av dun til putene våre velger å
plukke dun fra levende fugler fordi det gir ﬂere
potensielle plukkinger pr. fugl. Hva mangler?

For meg er fattigdom er et ord som beskriver
en mangel av noe utenfra – penger, mat og hus.
Armod derimot beskriver en mangel innenfra,
en mangel på noe essensielt. Fattigdom
kan deﬁneres og avgrenses med tall, ord og
statistikk. Armod er ikke like deﬁnerbart og
kan ramme alle samfunn og alle mennesker
uavhengig av den papirmessige, ytre tilstanden.
Ergo kan man leve i den ytterste fattigdom uten
å nødvendigvis leve i armod, men samtidig
vil man kunne leve i armod selv om man har
alle de ytre rikdommene et samfunn ﬁnner
tilfredsstillende.

Når makroøkonomer frykter for banknæringen
fordi krisepakken som skal hjelpe bankene ut
av kvikksand inkluderer krav om moderering
av lederlønninger. Hva mangler?

Når mediene midt under utallige kriser og
elendigheter velger å bruke sine forsider på en
prinsgemal innesluttet i sitt eget verdensbilde.
Hva mangler?

Dermed handler dette om forskjellen mellom
det å ikke ha noe eksternt og det å mangle
noe internt. Forskjell mellom det fysiske og
det psykiske. Fattigdom blir en tilstand hvor et
menneske ikke har nok til å kunne leve. Armod
er derimot en tilstand av dyp indre mangel for
et individ.

Forsidebildet denne gangen er hentet fra den
danske dogmeﬁlmen ”De fem benspænd”.
Scenen utspiller seg i en indisk slum der
hovedpersonen fortærer et måltid foran et
gjennomsiktig forheng. Bak dette forhenget
står en stor gruppe mennesker fra slummen.
Kombinasjonen måltid og slum blir i denne
sammenheng dekadent og grotesk. Den
frembringer en vond følelse i de ﬂeste av oss.
Hver for seg er derimot et måltid og et liv i
slummen hverdagslige ting vi neppe ofrer store
tanker. Vi spiser gode måltid mens mange
andre sulter. Vi ofrer det sjeldent en tanke før
noen viser oss den større sammenhengen.

Så hva kan man mangle? Kjærlighet, lykke,
glede, moral, suksess, respekt, selvinnsikt, vilje,
makt?

De lever i den ytterste fattigdom, men i forhold
til disse menneskene, i denne sammenheng,
lever vi i en tilstand av ekstrem armod.
Hva mangler?
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