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leder

av Anfinn Andreas Kolberg

Diakoni

Vi har satt omsorg som tema for dette nummeret. Først og fremst for å løfte fram menighetens diakoni og de mange frivillige medarbeiderne som sammen med soknediakonen
driver et stort og omfattende arbeid til glede
og hjelp for mange mennesker. Det trenger å
løftes frem, for det foregår stort sett i det stille.
Diakoni er navnet på den tjenesten som skjer
i Kirken med omsorg, medmenneskelighet og
nestekjærlighet. Ordet er gresk og beskriver
en tjeneste med hjelp og støtte for dem som
trenger det i menighetene. For Kirkens budskap dreier seg ikke bare om tro og indre liv.
Det dreier seg like meget om det livet vi lever
som mennesker i samfunnet. Det dreier seg
om hjelp og omsorg for alle som strever med
å leve. Det dreier seg om å være noe for noen,
slik Berit Johansen sier i intervjuet.

samarbeidet! Bildet sier på
en enkel og vakker måte
hva omsorg er for noe. Barnet trenger hjelp og
støtte for å få et godt liv og en god oppvekst.
Oppgaven med å være foreldre handler først og
fremst om omsorg og kjærlighet. Om diakoni.
Men med temaet “omsorg” ønsker vi også å
sette begrepet inn i en større sammenheng.
For omsorg er ikke bare noe som skal og bør
skje mellom mennesker. Som mennesker har
vi et ansvar for verden omkring oss. Det er vi
blitt sterkt minnet om i den siste tiden, særlig i
sammenheng med den store miljøkonferansen
i København.

Omsorg langs en omvei
Til forside har vi denne gang fått et bilde fra
Nittedal fotoklubb. Vi har bedt dem om bidrag,
og dette første bildet fra klubben lover godt for
Nittedal menighet og Pinsemenigheten
inviterer til felleskirkelig
kveldsbønn på Betel
en onsdag i måneden. Se gudstjenesteliste
og kirkens hjemmeside.
Hakadal kirke er åpen for bønn og stillhet
første onsdag i måneden fra 19:00-21:00
utgiver		
		
redaksjon
		
		
		
		
		
forsidebilde:

2

Nittedal og Hakadal
menighetsråd
Anfinn Andreas Kolberg
Mona Kolberg
Torbjørn Olsen
Thorvald Moi
Rolf Theil
Thomas Evensen
Torill Djupeng/Nittedal
fotoklubb

Vi regner med at dette er noe politikere og
statsledere skal ta seg av, men ikke bare de.
Alle må vi tenke på hvordan vi ved vår levemåte
virker inn på miljøet. Alle må vi ta hensyn til
den store sammenhengen som vi står i. Det er
faktisk også en viktig del av vår diakonale tje
neste i verden.

Det koster å trykke
Kirkenytt.
Takk for at du bruker giroen
som følger med dette bladet!
trykk		
opplag		
kontakt		
		
		
		

Flisa trykkeri
8200
kirkenytt@ulvefaret.net
Ulvefaret 126,
1488 Hakadal
tlf 67050780

neste nummer
tema
innlevering

Kommer ut innen 15.juni
Språk
20. mai

andakt

av soknediakon Randi M Vilberg

Omsorg langs en omvei
Det hender at noen av livets veistykker fortoner
seg som omveier. Som noen unødvendige eller
beint fram tunge og vanskelige etapper. Der
vi tenkte at veien gikk rett fram, ble det brått
slutt på de ferdig opptråkkede stier. Terrenget
stemmer ikke lenger med kartet – eller
omvendt.
En kvinne, som det blir fortalt om i Johannes
4, gikk på en måte omveier for å slippe å møte
folk. Hun hadde noe å skamme seg over, og
gikk derfor til brønnen for å hente vann på et
tidspunkt som andre normalt ikke var der på.
Men denne dagen var det en der. Det var
Jesus. Han var på vei fra Judea til Galilea og
hadde også tatt en omvei – av andre grunner
enn henne. Omveien gikk gjennom Samaria.
Kanskje var det med fullt overlegg han gjorde
det. Fordi Jesus som er Guds utstrakte hånd til
oss strekker alltid ut sin hånd til de som trenger
det aller mest.

folk der de var, og gikk ved
sida av i dialog.
Omsorg, diakoni, er så mangt på så mange
ulike plan. Diakoni omfatter alle sider ved
menneskelivet. Diakoni er ikke så fancy slik
Gunvor S. Melsom, tidligere leder av Hakadal
menighetsråd, sa en gang. Nei, det handler
ikke så mye om det store og prangende, men
om å gå langs veier og omveier for å møte
enkeltmennesker der de er. Ofte i det stille og
i det skjulte.
Jeg har sjøl erfart omsorg langs omveier fra
kanter jeg minst ventet det. Guds håndtrykk
gjennom andre. Ved å bli sett og lyttet til og
hjulpet til å orke å gå veien videre.
Kvinnen ved brønnen, på sin omvei ble hun
sett. Hun ble lyttet til. Hun følte at hun ble
respektert. Hun ble konfrontert med sannheten
om seg sjøl, men hun ble ikke fordømt.

Så møtes de på hver sin omvei der ved Sykars
brønn i Samaria. Det ble et møte på dypet, og
det ble grensesprengende, slik Jesus er. Hva
skjedde i det møtet?

Hun gikk fra vannkrukka og skammen og inn i
byen hvor alle andre var, og sa: ”Kom og se en
mann som har fortalt meg alt jeg har gjort Han
skulle vel ikke være Messias?”

For det første var det uhørt at en samtale
mellom disse to skulle finne sted i det hele
tatt. Jøder og samaritanere var ikke på talefot. I
tillegg var det ikke vanlig at en ukjent mann tok
kontakt med en kvinne. Her bryter Jesus alle
konvensjoner i det han ber kvinnen om vann.

Denne salmestrofen av Trygve Bjerkrheim
understreker den dype sannheten som kvinnen
ved brønnen fikk erfare:
Jesus tek seg av den eine,
som om ingen andre var…

Jeg tenker at dette handler mye om likeverd.
Omsorg kan bli veldig klamt og feil, dersom
det er en ovenfra og ned-holdning i hjelpen.
Jesus hadde ikke slike holdninger i møte med
enkeltmenneskene. Han inviterte alltid folk til
å sette ord på det de trengte sjøl, han møtte

Kanskje kan vi også lære å tenke annerledes om
omveiene i våre liv. Kanskje er det omveiene
som blir de mest verdifulle veistykkene som
gir sjanser til møter på dypet så avglansen av
omsorgen lyser over stubbete og kronglete
stier.
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Å være noe for
noen

”Vi skal ta vare på hverandre, det er
grunntanken i det kristne livet. Vi kan gå på
besøk, ringe, ha omsorg for gamle, ensomme
og syke. Bare det at noen kommer, er viktig.
Alle kan være noe for noen. Slik kan vi gjøre
hverdagen lettere for en som kanskje har det
vanskelig”.
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tema

tekst og foto: Mona Kolberg

Intervju med Berit Johansen (75)
Berit Johansen tar imot Kirkenytts utsendte
medarbeider i den hyggelige trygdeleiligheten
på Skytta. Der har hun bodd med ektemannen
Erling siden det var nytt i 2000. Berit og Erling
har begge vært aktive menighetsmennesker det
meste av livet, både i Oslo der de opprinnelig
kommer fra, og i Hakadal og Nittedal etter at
de flyttet hit. Berit har særlig vært opptatt av
diakonien og det kirkelige omsorgsarbeidet, og
det er derfor vi har oppsøkt henne nå.
Fortell litt om deg selv, Berit.
Jeg er født og oppvokst litt nord for Sagene
kirke i Oslo og gikk på Bjølsen skole. Etter
folkeskolen gikk jeg framhaldsskole og
handelsskole. Helst ville jeg bli barnepleier,
men fordi jeg hadde hatt polio, kom jeg ikke inn
på den utdannelsen. Det ble fire og et halvt års
læretid i Samvirkelaget og Samvirkeskolen. Da
jeg var 21 år gammel, giftet vi oss, Erling og jeg,
og vi fikk tre barn. Jeg var hjemme mens barna
var små, slik det var vanlig den gangen.
Vi bodde sju år på Ensjø før vi flyttet til
Rødtvedt der vi var aktivt med i menigheten.
Jeg var både klokker, kirketjener og med
i diakoniens besøkstjeneste. I den tiden
arbeidet jeg også noen år som kontordame på
Apotekernes fellesinnkjøp. På grunn av helsen
(polioen) ble min aktive tid i arbeid ikke så lang.
Jeg ville likevel gjerne gjøre noe og ble med på
å undervise innvandrerkvinner i norsk i regi av
menigheten. Det var riktig givende.
I 1990 flyttet vi altså til Hakadal. En dag, like
etter at vi hadde flyttet inn, var jeg ute og
kjørte langs Rulseveien i sprutende regnvær.
Da så jeg en dame som gikk langs veien med
to tunge bæreposer. Jeg stoppet og spurte hvor
hun skulle og om hun ville sitte på. Hun satte
seg inn i bilen og spurte om jeg var ny i bygda.

Jeg fortalte at vi nettopp
hadde flyttet inn og ikke
kjente så mange ennå. ”Kom på misjonsmøte i
kveld,” sa damen, og det gjorde jeg. Slik kom
jeg inn i menigheten, og ganske snart ble jeg
bedt om å overta formannsvervet i foreningen.
Det er vel typisk for Berit at hun sier ja når hun
blir bedt om å gjøre en jobb eller overta ansvaret
for noe. Men hvordan hadde det seg at du ble
engasjert i diakonien?
Det var diakonen i Nittedal på den tiden, Karin
Hagen, som spurte om jeg ville være med, og
dette kjente jeg jo fra Rødtvedt. Vi har faste
besøksvenner og går på besøk etter avtale.
Heldigvis kan jeg fremdeles kjøre bil, og derfor
kan jeg kjøre folk til gudstjenester og møter
eller ta besøksvennene mine med og gjøre
innkjøp eller gå til lege og tannlege. Jeg tar
også oppgaven med å ringe rundt, rett og slett
for å slå av en prat eller høre om alt står bra til.
Det er mange ensomme som setter pris på en
slik kontakt.
Dere bor selv i omsorgsbolig og trenger hjelp. Hva
tenker du om det?
Det å flytte fra huset i Hakadal og hit var en
veldig stor omveltning, men det var nødvendig.
Her er det vaktmester og ingen trapper. Vi
klarer oss stort sett selv med hjemmehjelp hver
fjortende dag. Det er kort vei til sykehjemmet
hvor vi trimmer en halv time fire dager i uken.
På Skytta møter vi også gode venner hver
fredag. Vi spiser middag sammen før vi ønsker
hverandre god helg. Slik får vi både gi og ta
imot omsorg.
Hva betyr diakonien for deg?
Vi skal ta vare på hverandre, det er grunntanken
i det kristne livet. Vi kan gå på besøk, ringe, ha
omsorg for gamle, ensomme og syke. Bare det
Fortsetter side 8
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ordhjørnet

Omsorg
“Sæl er den som har omsut for dei hjelpelause,”
les vi i Salmane 41,2 – og omsut og omsorg
tyder ‘tanke på, vilje til å passe noko(n)’, fortel
Nynorskordboka. Ordet omsut / omsorg er
berre nytta kring fem gonger i Det gamle
testamentet på norsk, men bodskapen er klår,
og blir teken opp att i Salomos ordtøke 12,10:
“Den rettferdige har omsut for buskapen sin,
men dei gudlause er harde i hugen.” Buskap
tyder bokstavleg ‘bøling’ eller ‘samling av
husdyr på ein gard’, men ein treng ikkje vera så
bibelsprengd for å skjøna at det like gjerne er
snakk om folk eller sjeler.
Vi kjenner att språkbruken til Paulus i
Apostelgjerningane 20,28: “Ta vare på dykk
sjølve og på heile den flokken som Den heilage
ande har sett dykk til å vera tilsynsmenn for!
Ver hyrdingar for Guds forsamling, som han
vann med sitt eige blod.” Tilhøvet mellom
tilsynsmann og forsamling blir mange stader
i Bibelen jamført metaforisk med tilhøvet
mellom hyrding (eller gjetar) og buskap. I
Peters fyrste brev 2,25 er jamføringa heilt
eksplisitt: “De var som bortkomne sauer, men
no har de vendt om til han som er hyrding og
tilsynsmann for sjelene dykkar.” Tilsynsmann er
forresten ei omsetjing av gresk epískopos, som
vi har lånt i forma biskop.
Jesus nyttar same metaforen i Evangeliet etter
Johannes 10,11-13: “Eg er den gode gjetaren. Den
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av Rolf Theil

gode gjetaren set livet til for
sauene. Men leigekaren,
som ikkje er gjetar og ikkje eig sauene, han
lèt sauene vera og rømmer når han ser ulven
koma. Og ulven herjar mellom dei og jagar dei
frå kvarandre. For han er leigekar og har ikkje
omsorg for sauene.”
Det hebraiske ordet i Salmane 41,2 som er
omsett med ‘som har omsut for’, er maskîl,
ei bøyingsform av verbet sakhal, som tyder
‘ha omtanke eller omsorg for’. I Salomos
ordtøke 12,10 er ‘den rettferdige har omsut
for buskapen sin’ ei omsetjing av ei hebraisk
setning som meir ordrett tyder ‘den rettferdige
kjenner livet til dyra sine’. Andre stader i Det
gamle testamentet er ‘ha omsut/omsorg for’
ei omsetjing av andre hebraiske formuleringar.
Når landet “som fløymer av mjølk og honning”
i Femte Mosebok 11,12 er kalla “eit land som
Herren din Gud har omsut for,” står det på
hebraisk ei formulering som like gjerne kunne
ha vore omsett med “eit land som Herren din
Gud bryr seg om” eller “eit land som Herren din
Gud uroar seg for.”
Går vi så attende til Det nye testamentet, finn
vi òg fleire ulike greske ord og uttrykk attom
den norske omsetjinga “ha omsorg for”, og
meir direkte omsetjingar ville ofte vera “bry
seg om”.

Soknediakonens hjørne		

Av Randi M. Vilberg

Gule roser

To gutter og ei
jente kom inn i en
blomsterbutikk.
De var omtrent
ni år gamle. En av
guttene beit seg i
leppa, så seg rundt
og gikk bort til mannen bak disken. ”Har dere
gule blomster?”
Noe ved barna fikk ekspeditøren til å ane at
her var det noe spesielt. Han viste dem gule
vårblomster. Gutten ristet på hodet og sa: ”Har
du noen finere?” Mannen spurte:”Må de være
gule?” ”Ja, for kameraten vår likte gult. Han
hadde alltid gul genser.”
”Er blomstene til begravelsen hans?” Gutten
nikket, tårer kom i øynene. Jenta kjempet også
med tårene. ”Hun er søstera. Han var en grei
gutt. En lastebil kjørte over ham.” Han skalv
om munnen. Den andre gutten overtok: ”Vi har
samlet inn penger. Vi fikk inn 18 kroner. Koster

gule roser veldig mye?” Mannen
smilte rørt: ”Nå har jeg noen
vakre gule roser her, og de har
jeg et spesialtilbud på akkurat
i dag: 18 kroner for 12.” ”Så bra.
Disse vil han like.”
Mange i våre menigheter er som
denne ekspeditøren; milde mot
de knuste og tilbyr trøstende
spesialtilbud. Mye foregår i det
skjulte og er ikke organisert - men er gull verdt!
Som soknediakon kjenner jeg til noen som
gjerne kunne tenke seg at noen kom jevnlig
på besøk, og kanskje også kunne være med
ut på tur eller hva enn det er behov for. Det er
mange som sitter aleine og kunne trenge noen
som kunne lytte til deres historie. Dersom
noen av Kirkenytts lesere har tid og lyst til å
bli en besøksvenn kontakt soknediakonen/
kirkekontoret.

Diakonifest med takk og dobbel glede.
Teodor Haugen fra Rælingen diakoni sang
muntert og inspirert for nær 30 fremmøtte

ildsjeler. Varmt takket soknediakon Randi
Vilberg frivillige omsorgssjeler i Betels lokaler
søndag 12.januar.
Nest eldste på festen var 85-årige Laura Kasin fra Søndre
med i alt 15 års omsorgsinnsats.
Leder for diakoniutvalget gjennom 16 år, Kristi Spilling,
føler for nyrekruttering med flere villige hender i alle
aldre i denne givende tjeneste. ”Yngst” i laget, Marit
Melhus fra Hakadal, kom med i diakonien på nittitallet.
Hun stilte også villig opp på fotoet sammen med
94-årige menighetsveteran Alf Syvertsen.
I alt teller diakonien 28 tildels aldrende frivillige.
(tekst og foto: Thorvald Moi)
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Tekst og foto Thorvald Moi

Menighetsrådskurs
6. januar i Skårer kirke ble det arrangert et inn
føringskurs for nye menighetsrådsmedlemmer
i Nedre Romerike prosti. Foruten ni fra Hakadal
og seks fra Nittedal menighet møttes nær 70
nyvalgte rådsmedlemmer fra Øvre Rælingen,
Rælingen, Strømmen, Lillestrøm, Skedsmo,
Lørenskog og Skårer i bitende januarkulde
på Borg Bispedømmes presentasjonsaften.
Biskop Helga Byfuglien gledet seg over gjensynet etter 400 års markeringen i Hakadal
kirke og prost Arne Sand som snart tar farvel
etter lang og tro tjeneste i prostiet. Personalsjef på bispekontoret, Ørnulf Elseth, foredro
om menighetsrådenes ”ansvar for å vekke og
nære det kristelige liv” (§ 9 i Kirkeloven), om
mulighetenes tid og forsøk med ny gudstje
nesteordning. De nye rådsmedlemmene fikk
også et innblikk i Borg bispedømmes komplekse organisasjon med 8 prostier, 38 fellesråd
og 118 menigheter. Med 115.000 innbyggere er
Nedre Romerike prosti et av de største i landet
med ekstreme vekstutfordringer for frivillig
innsats.
Kari Alfsvåg fortalte om Trosopplæringen –
kirkens største satsing i de siste 7 år. Her i
Nittedal er vi kommet godt i gang med tros
opplæringen, hvilket også ble berømmet..
Meget i de 224 sider i ”Håndbok for menig
hetsråds valgte” skulle mestres, kanskje litt

Fortsatt fra side 5
at noen kommer, er viktig. Alle kan være noe
for noen. Slik kan vi gjøre hverdagen lettere for
en som kanskje har det vanskelig. Når jeg sitter
i bilen på vei til et besøk, ber jeg alltid om at
Herren må være med og velsigne besøket. Jeg
ber alltid om at Han må hjelpe meg til å bruke
dagen til Hans ære.
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mye på en gang for de helt nye, slik som Bettina
Abrahamsrud, 18 åringen fra Hakadal og blant
landets yngste menighetsrådvalgte, og Audun
Hågå, nestleder i Nittedal menighet.
“Overveldende å møte både prost, biskop
og tallrike nyvalgte i alle aldre,” er Bettinas
inntrykk. Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet var viktige nøkkelord, forteller hun til Kirkenytt og
fortsetter: “Vi må alle tilpasse oss samfunnet og dele vår tro med andre, lage en god
“salat” til mnigheten. Blande de beste ”ingrediensene” i ungdomsarbeid, diakoni og god
gudstjenestereform.Oppfordringen var ”å leve
som en takrenne”! Være åpne for alt ovenfra, ta
i mot Guds ord og samtidig være et utløp utad”

I givende selskap: Biskop Helga Byfuglien, Bettina Abrahamsrud, Hakadal menighetsråd, prost Arne Sand,
Skedsmo og nestleder i Nittedals menighetsråd Audun
Hågå. (Foto Thv. Moi)

Diakoni er omsorg, sier Berit, men det er
vanskelig å rekruttere nye frivillige.
Kanskje du som leser dette, har lyst til å bli
diakonimedarbeider? Ta gjerne kontakt med
diakon Randi Vilberg på kirkekontoret.

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
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Gudstjenester i N

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

14. mars

Midtfastesøndag

		

Johannes 6,24-36

Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		
Betel
11:00
		

Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Familiemesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Gudstjeneste/ søndagsskole
Skartseterhagen

16. mars

tirsdag
Andakt

Olsen

Døli

11:00

17. mars

onsdag

Betel

20:00

4. april

1. Påskedag

		

Johannes 20,1-10

Betel
08:00
Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

Ottesang Eriksen
Høytidsgudstjeneste/Dåp/
Nattverd Skartseterhagen
Høytidsgudstjeneste/Dåp/
Nattverd Olsen

5. april

2. påskedag

		

Johannes 20,11-18

Kveldsbønn Skartseterhagen

Betel
11:00
		

Høytidsgudstjeneste/Dåp/
Nattverd Olsen

21. mars

Maria budskapsdag

6. april		

		

Salme 113

Nittedal 11:00
		
13:00
		
Hakadal 11:00
		
Betel
11:00
		

Gustjeneste, Konfirmanter
Weider og Jonassen
Dåpsgudstjeneste		
Weider
Familiemesse		
Olsen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

23. mars

tirsdag

Skytta

11:00

28. mars

Gudstjeneste/NattverdWeider

Palmesøndag

		

Johannes 12,12-24

Betel
11:00
		
Nittedal 19:00
		

Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Kveldsgudstj./Dåp/Nattverd
Weider

1. april		

Skjærtorsdag

		

Johannes 13,1-15

Nittedal 11:00
		
Hakadal 19:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

2. april

Langfredag

		

Markus 14,26-15,37

Hakadal 11:00
		
Nittedal 19:00
		

Langfredagsgudstjeneste
Skartseterhagen
Langfredagsgudstjeneste
Skartseterhagen
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Døli

11:00

tirsdag

Gudstjeneste/Nattverd Olsen

11. april

1. søndag e. påsk

		

Johannes 21,1-14

Nittedal 11:00
Høymesse/Dåp/Nattverd
		
Vikar
Skogstad 11:00 (Menighetsweekend) Familiemesse
		
Olsen og Weider

13. april

tirsdag

Vilberg

Skytta

11:00

Andakt

Betel

20:00

Kveldsbønn Skartseterhagen

14.april

Onsdag

18. april

2. søndag e. påske

		

Johannes 21,15-19

Hakadal 11:00
		
Betel
11:00
		
Nittedal 19:00
		

Familiegudstj./Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Kveldsgudstjeneste/Nattverd
Weider

20. april
Døli

11:00

tirsdag
Andakt

Weider

25. april

3. søndag e. påske

		

Johannes 14,1-11

Nittedal 11:00
Høymesse/Dåp/Nattverd
			
Skartseterhagen
Hakadal 11:00
Høymesse/Dåp/Nattverd
		
Olsen

Nittedal & Hakadal

ittedal.kirken.no - ungdomsarbeidets terminliste er tilgjengelig på www.plussweb.no

Betel
11:00
		

27. april

Gudstjeneste/søndagsskole
Weider

23. mai

1. Pinsedag

		

Johannes 14,15-21

tirsdag

Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

Høytidsgudstjeneste
/Dåp/Nattverd Weider
Høytidsgudstjeneste
/Dåp/Nattverd Olsen

Skytta
11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

2. mai		

4. søndag e. påske

		

Jesaja 1,18-20

Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

Familiegudstj./Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

4. mai		
Døli
Olsen

tirsdag

11:00

Gudstjeneste/Nattverd

9. mai		

5. søndag e. påske

		

Matteus 6,6-13

Nittedal 11:00
		
Betel
11:00
		

Gudstjenste/Dåp

11. mai		

tirsdag

Skytta

11:00

Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd
Weider

Andakt Skartseterhagen

12.mai		

Onsdag

Betel

Kveldsbønn Skartseterhagen

20:00

13. mai

Kristi himmelfartsdag

		

Apostelgjerningene 1,1-11

Nittedal 11:00
		

Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

16. mai

6. søndag e. påske

		

Johannes 17,18-26

Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

18. mai
Døli

24. mai

2. pinsedag

		

1 Korinterbrev 12,12-20

Betel
11:00
		

Høytidsgudstjenste
/Dåp/Nattverd Weider

25. mai

tirsdag

Skytta
11:00
		

30. mai

Gudstjeneste/Nattverd
Weider

Treenighetssøndag
		

Matteus 28,16-20

Betel
11:00
		
Hakadal 11:00
		

Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Familiegudstj./dåp/Nattverd
Weider

Døli
11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Weider

6. juni		

2. søndag e. pinse

1. juni		

tirsdag

		

Lukas 12,13-21

Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

Familiegudstj./Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

8 juni		
Skytta

11:00

tirsdag
Andakt

Skartseterhagen

tirsdag

11:00

Andakt Vilberg

11

Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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”Hemmelige” tjenester
Har du lest menighetens årsrapport? Visste
du at der får du full oversikt over alt som
foregår i menigheten i tillegg til årsstatistikker
med mer?
Årsrapporten blir behandlet
på årsmøtet og forteller om stor aktivitet.
Et imponerende antall frivillige og mange
ansatte driver et omfattende arbeid for alle
aldersgrupper. Vi nevner i fleng: barneklubb,
trilletreff, småbarnstreff, barnekoret Jubalong,
trosopplæring,
konfirmantundervisning,
ungdomsmiljøet ”Kafe Pluss”, lederkurs for
ungdom, samarbeid kirke-skole, kirkeringer, Y’s
Mens Club, bibelgrupper, menighetsweekend.

m i s j o n s f o r e n i n g e r,
kirkelig kulturuke, og sist,
men ikke minst, diakoniinnsats med omsorg i
praksis: formiddagstreff,
besøkstjeneste, sorg-grupper, andakter og
gudstjenester på aldershjemmene og for
spesielle grupper i tillegg til gudstjenester og
kirkelige handlinger. Årsmeldingene får du i
kirken eller på kirkekontoret.
Årsmøtene er i Nittedal 14. mars, i Hakadal
21. mars.

Den rosa sangen og de rosa hjertene
Fredag er Plusskveld, og denne kvelden
tjuvstartet vi på trippelsøndagen. Det var
fastelavenbrownies og fastelavenvafler, hjerteballonger og rosa servietter samt varme tanker
om mor. Konfirmanter fra Rotnes, 101-folk og
mange andre plussere og ledere hadde denne
fredagen funnet veien til Betel.I kveld var det
kjærlighet som var i fokus.
Ungdommene fikk prøve seg på speed-dating,
og her gjaldt det å være oppmerksom på
yndlingsfarger og yndlingsfilmer, for etterpå
skulle vinneren kåres. Når det kom til beste
sjekkereplikk, ble Kim på lederkurset kåret til
soleklar vinner med replikken: ”Har du et kart
for jeg har gått meg bort i øynene dine?” Til stor
jubel kunne han motta en rull med lovehearts
som premie.
Fredagskveldene på Betel avsluttes alltid
med singdown, og denne kvelden var intet
unntak. Kvelden var allerede gjennomsyret
av kjærlighet, så andakten ble også om
kjærlighet, men kanskje ikke slik vi forventet.
Trosopplæringsmedarbeider Kristoffer tok
oss gjennom historien om den barmhjertige

av Elise Volen

samaritan i både ord og bilder. Videre fikk vi
utfordringen om å se vår neste og gi kjærlighet
til vår neste.
Vi er som regel gode på å se de vi har blant
familie og venner, men det som utfordrer oss
enda mer, er å se de på utsiden av den innerste
sirkelen. De personene vi ikke har så lyst til å
bruke tid med. Gi dem kjærlighet og se dem
slik Jesus så alle og tok seg av alle. Denne klare
utfordringen avsluttet kvelden som ellers var
pakket inn i rosa ballonger, hjertebrownies og
ikke minst godt fellesskap.

Hvordan skriver man ordet hjerte med seg selv som
bokstaver? Det fikk disse prøve seg på.
Foto: Tonje Ruud Sjølie og Felicia Johannessen
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Nye medarbeidere
Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall
Øgård
av Elise Volen
Det er ungdomsklubben
Pluss
som
krever
mesteparten av Kristians
innsats. Og han gjør det
med glede: ”Ja, å drive ungdomsklubb er noe
av det kjekkeste jeg gjør!”, utbryter Kristian på
spørsmål om han trives med arbeidsoppgavene.
”Jeg har ledet en lignende klubb hjemme i
Bergen, og det gir virkelig både overskudd
og mening.” Kristian har sin bakgrunn i
organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK)
”Jeg var så heldig å finne en plass i et godt
lokallag nær der jeg bodde, ble utfordret på
lederoppgaver og oppdaget gleden ved å reise
på leir. Det har formet meg mye.” ”Var det der
du traff Jesus, mon tro?” undret jeg meg. ”Nei,
han kjente jeg nok før også,” kommer det fra
bergenseren. ”Jeg har vokst opp i en kristen
familie, og da jeg nærmet meg ungdomsskolen,
klarte mamma å overtale meg til begynne på

en kristen ungdomsskole. Det skal hun ha varm
takk for!” For Jesus er viktig for Kristian. På
jobbintervjuet sa han til og med at det ikke var
noe vits å begynne i stillingen hvis ikke målet
var å lede ungdom til Jesus. Og det står han på.
Vi trenger alle Jesus. ”Men ett er nødvendig” sa
Jesus til Marta som gjorde seg strev og uro med
mange ting (Luk 10,41f). Det viktigste vi kan
gjøre, er å hjelpe oss selv og andre på vei mot
frelsen. Og det ønsker jeg å gjøre med ungdom
her i Nittedal.”

Kirketjener Interimskirken Rotnes
Frank Willy Johansen ble ansatt som kirketjener i

Interimkirken Rotnes (Betel) fra 1.10.2009. Han
arbeider i en 8 % stilling.
Han er 62 år, gift, oppvokst i Maridalen men bor
nå i Hakadal. Han har bakgrunn som reparatør
v/ Oslo Lysverker og som miljøarbeider.
Han har også arbeidet ved Skytta- Bo og
servicesenter, frem til 2001 da han ble sterkt
skadet i trafikkulykke.

Menighetsweekend 2010
Hakadal og Nittedal menigheter har gleden av
igjen å invitere alle til menighetsweekend på
Skogstad leirsted på Eina 9 – 11 april.
Vi legger opp til en variert og hyggelig helg med
alt fra samtaler i smågrupper til bibelkurs, div.
tema samt egne barneopplegg, uteaktiviteter
og ikke minst tid til ettertanke. Rett ved
riksvei 4 og bare 500 meter fra togstasjonen
ligger leirstedet som har flere typer soverom
og familierom, peisestue, møtesal, bønnerom,
billiardbord, fotballbane – så alt ligger til rette
for en flott og hyggelig helg.
Pris: Voksen 750,-/barn over 4 år 400, maks
2100,- pr. familie (opphold og mat) Påmelding
innen 15.mars – gyldig fra deltageravgift
14

er innbetalt til konto: 0530 53 68964. Merk
innbetalingen
Menighetsweekend 2010.
Elektronisk på www.nittedal.kirken.no Tlf:
67059047 Spørsmål rettes til: kateket Dag
Jonassen 95241136 / dag.jonassen@nittedal.
kommune.no

Deltakerne på menighetsweekend på Skogstad 2009

15

Vi presenterer		

Av Svein Moldestad

Nittedal YsMens Club
Hva er en Y`s Man? Bokstaven
”Y” er hentet fra YMCA som
er den engelske betegnelsen på KFUM. Y`s
Men`s Clubs finnes i alle verdensdeler med i alt
ca 30.000 medlemmer hvorav ca 1600 i Norge.
Nittedalklubben har nå 20 medlemmer. Klubben ble stiftet i 1973. Alle menn og kvinner over
18 år kan bli medlem.
Formålet vårt er
- å fremme et godt kameratskap mellom
medlemmene,
- å gi et godt kristent fellesskap.
- å støtte opp om kirkelige aktiviteter
- å støtte opp om KFUM/K`s arbeid
- å orientere medlemmene om aktuelle
saker og spørsmål innen kristelige og samfunnsmessige områder.

Vi trenger din hjelp!
Hakadal kirke, denne vakre, stemningsfulle og
nydelige kirken som vi alle har et nært forhold
til – og er uendelig glad i. Her ønsker vi å
kunne gi et tilbud til alle aldersgrupper, store
og små, unge og gamle. Her skal vi ha flotte
gudstjenester, spennende temakvelder, barneog ungdomsarrangementer, allsangskvelder,
konserter og annen hyggelig samvær i form av
kirkekafé m.m.
For å kunne gjennomføre alt dette og mer,
trenger vi deg og din frivillige hjelp. Ellers får
vi det ikke til. Du bestemmer selv hvor mye du
ønsker å bidra – og med hva. Det er ikke snakk
om mange timer i løpet av et halvår, men ditt
bidrag betyr veldig mye. Vi trenger bl.a. følgende frivillige:
Kirkeverter - Klokkere (bistår presten under
gudstjenesten) - Verter til kirkekaffe (kaffekoking, kakebaking) - Div. frivillig arbeid/
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Vi har medlemsmøter en gang i måneden
(unntatt juli). Møtene holdes om kvelden i
Hauger ungdomslokale (mellom Slattum og
Kjuul) med bl.a. foredragsholdere utenfra.
Dette halvåret er møtetemaene: ”Innblikk i offshore – fjerning av installasjoner”, ”Innføring i
PC-bruk – Internet”, ”Informasjonsflyt i helsevesenet , pasient – pårørende – helsepersonell”, ”Frimureriet i Norge – et mannsarbeid på
kristen grunn”, ”Geologisk tidfesting og kristendommen”, ”Besøk og omvising i den nye
Kirkestua i Nittedal”. I tillegg kan vi delta på
aktuelle møter i andre Y`s Men`s klubber i Oslo-området. Hvis du ønsker å delta på et eller
flere av våre medlemsmøter for å se om dette
er noe for deg, er du velkommen til å kontakte
Ivar Østby tlf 902 08 894 eller Andreas WernerErichsen tlf 959 95 774.
Av Mette Iversen,
leder Hakadal menighetsråd
praktiske gjøremål ved arrangementer
Uten frivillige går Kirken i stå. Derfor håper vi
at du har lyst til å sette av et par timer en gang i
blant, og hjelpe oss med å bevare og styrke det
flotte fellesskapet i og rundt Hakadal kirke!
Vennligst kontakt leder av Hakadal menighetsråd, Mette Iversen, på tel. 900 54 576 eller på
mail: borg-lar@online.no
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14. November-13. februar

slekters gang

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpte Nittedal
Thea Kampen Lindstad
Leah Michelle StorbergetHeggen
Sigrid Marie Svarholt Odden
Emma Sofie Wiger
Tuva Helene Rugsveen
Lucas Oliver Bexrud
Daniel Hatledal Knutsen
Kaja Staff Valstad
Mia Sollie-Johansen
Martin Hombrekk Solbakken
Sofie Bjerva Johnskareng
Fredrik Michelsen Eggen
Emil Rua Westbryhn
Emre Byrknes Lauritsen
Matheo Fernås Meyer
Tuva Andreassen
Gudmundsen
Anine Birkedal
Emil Bråtveit Sundt

Døpte Hakadal
Noah Leander Kirkeby
Max Øiseth Olsen
Brian Christhoper Reinholdt
Erik Holmboe
Aksel Holmboe

Fredrik Blom Haarde
Aksel Blom Haarde
Even Aleksander Hoff Knai
Elise Bjørlin Basma
Tobias Grøtvedt Trangsrud
Herman Meldgaard
Noah Smedbakken

Jan Stefan Moen
Gerd-Margareth Jacobsen
Elise Helene Svendsen
Svein Haugane
Per Gustav Mo
Geir Brevik Akselsen
Aase Sylvia Ekholdt

Viet Nittedal

Døde Hakadal

Mette Tønder og
Per Christian Krogh
Kristin Ytterås og
Tor-Henning Haugland

Erna Marie Johansen Jensrud
Randi Helene Hansen
Bodil Mogensen Aurmo
Olga Marie Anthonsen
Kari Sørensen
Karen Hansen
Turid Synnøve Mathisen
Grete Andersen
Dagny Thingelstad
Anne Karine Kleiven
Ingrid Marie Kristiansen
Arnold Jonny Jakobsen
John Ove Malde
Truls Kristian Ydersbond
Bernt Lovin Hagbart Lauritsen
Oddbjørn Henry Møller
Helge Dyre Meen

VietHakadal
Liv Elisabeth Aas og
Svein Johnsen

Døde Nittedal
Svein Børre Samuelsen
Jens Trygve Tveten
Inger Thorbjørnsen
Arne Rustad
Lydia Larsen
Solveig Marka
Jon Egil Laake
Oddny Amundsen
Lillian Damaris Sumstad

“SoulChildren”
Nittedal og Hakadal menigheter inviterer til
Nittedal Soul Children
Annenhver torsdag på Betel kl 18-20
Alder: 10-15 år (4.-8. klasse)
Les mer på www.nittedal.kirken.no
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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
kirken@nittedal.kommune.no
Kirkeverge
Torfinn Bø
Kontor 67 05 90 42
Sekretær for kirkevergen
Åse Bjørsvik
Tid
mandag, onsdag og
annenhver torsdag.
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

Sokneprest, Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
Jobb
67 05 90 45
Privat
67 07 00 36
Sokneprest, Hakadal
Torbjørn Olsen
Jobb
67 05 90 39
Privat
67 05 08 82
Kapellan, Rotnes
Einar Andreas Weider
Kontor 67 05 90 40
Privat
67 07 22 36
Prosjektleder, trosopplæring
Elise Volen
Kontor 67 05 90 38
Mobil
922 18 378
Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen
Mobil
975 41 407
Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil
959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com

Soknediakon
Randi M. Vilberg
Jobb
67 05 90 46

Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Kontor 67 05 90 44
Mobil
404 02 241

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Organist II
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374

Kirketjener Nittedal
Torill Kleiven
Mobil
976 99 032
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
980 52 689
Kirketjener Menighetshuset
Frank W. Johansen
Mobil
958 39 769
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Geir Trehjørningen
Kontor (kirken) 67 07 71 13
hakadal
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00
Rådsledere
nittedal menighetsråd
Elisabeth Eriksen
Privat
67 07 86 69
hakadal menighetsråd
Mette Iversen
Privat
67 07 57 80
Kirkelig fellesråd
Ragnhild Thorstensen
Privat
67 07 21 87
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“Eit varmare land”
Det har vært en lang og kald vinter, og i skrivende stund det ser ut som kulda fortsetter ennå
en tid. Etter en slik vinter skulle en sannelig
ikke tro det var noen fare for global oppvarming. Vi fyrer og fyrer, og hos oss er det snart
slutt på vinterveden enda det bare er februar.
Å snakke om global oppvarming når termometeret kryper ned til -30 grader, virker nesten
som en vits.
Men om vi nå prøver å se litt ut over vår hjemlige horisont, blir det åpenbart at faren ikke
er over. Aldri har det vært målt høyere temperaturer på Svalbard og i Finnmark enn denne
vinteren. Og issmelting gjør det til en risikabel
affære å leve på øystatene i Det indiske hav
og Stillehavet. Uansett hva klimaskeptikerne
sier, er det helt klart at temperaturøkningen
på kloden først og fremst henger sammen med
menneskelig virksomhet. Kanskje er det også
andre naturlige årsaker, men hovedparten skyldes menneskers utslipp av karbondioksid. Og
da må det jo være best å ta et tak og gjøre noe
med det før det blir for sent.
Derfor var det dumt at det store klimamøtet i
København ikke førte til særlig mye. En kan jo
for så vidt se det urettferdige i at nye industristater som Kina, India og Brasil sammen med
verdens fattige land skulle måtte ta like stort
ansvar som de gamle industristatene. For på
våre kanter har vi jo drevet industri med utslipp
av CO2 i lange tider, og med det grunnlagt vår
rikdom. Og for oss kan det kjennes unødvendig
å stramme inn på energibruken. Ja, på denne
tiden av året er vi dessuten mange som med
Ivar Aasen sier ”Gjev eg var i eit varmare land”,
og løser flybillett til fjerne, tempererte himmelstrøk, uten å tenke på flymotorer og CO2-gass.
Og vi tenker kanskje at et varmere klima, ja det
er ikke så dumt, for det vil sikkert gjøre det mer
behagelig å leve her i landet.
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av Anfinn Kolberg

Men denne verden vi lever i, har vi ikke fått for
at vi skal bruke den opp. Leve i den og leve av
den, ja, men ikke ødelegge den. Omsorgen for
jordkloden vi lever på er også en del av ansvaret vi har fått som mennesker. Og da hører det
med å ta vare på isbreer og sjeldne planter og
dyr. Som en konsekvens av det kan det hende vi
burde betale det dobbelte av hva vi gjør i dag
for drivstoff og flyturer. Og vi burde i alle fall
helt sikkert sørge for at mesteparten av maten
vi spiser, ikke har vært transportert rundt halve
jordkloden før den frister oss i butikkhyllene.
Når det varsles om slike ting som en overhengende klimakrise, kjenner vi oss nokså hjelpeløse. Hva skal vel jeg kunne bidra med når
isen smelter på Grønland eller i Himalaya? Og
hvorfor skal jeg skifte til sparepærer som bruker et par minutter før de gir fullt lys, et lys som
ikke er noe hyggelig en gang, når veibelysningen ofte står på hele dagen, og flomlyset øses
ut over offentlige bygninger og næringsbygg?
Og hvorfor sette bilen hjemme og bruke buss
eller tog når jeg kan spare minst en halv time
ved å kjøre selv, og dessuten slipper å gå til og
fra holdeplassen?
Det er ikke vanskelig å finne argumenter for å
fortsette på den behagelige veien og fortrenge
tanken på dem som må flytte før havet stiger en
meter til. Det er ikke vanskelig å hevde at det er
andre som må gjøre noe før oss. Amerikanere
og kinesere er jo mange flere og slipper ut mye
mer enn vi gjør. Dessuten trenger jo verden den
oljen vi blir rike av her til lands.
Men hvor lett det enn er å finne gode argumenter mot å stramme inn på energibruken, så
burde det være klart for oss alle at morgendagens verden, barnas og barnebarnas verden, må
vi ta dra omsorg for i dag. Selv om det koster.
Før varmen for alvor kommer hit.

