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leder Av Torbjørn Olsen

Gudstjeneste
Stolt kan vi presentere et nytt nummer av Kirke-
nytt. Denne gangen er tema ”Gudstjeneste”. 
I snitt er over 100 mennesker tilstede og del-
takere på hver gudstjeneste i vårt bispedømme. 
Det er mange mennesker som i løpet av et år 
en gang eller hver søndag feirer gudstjeneste 
i kirkene våre. I 2012 skal også menighetene 
finner frem til sin grunnordning for den lokale 
gudstjenesten. 

Frem til nå har gudstjenesten vært lik i hele 
landet. I gudstjenestereformen er vekten lagt 
mer på stedegenhet og fleksibilitet, enn på 
likhet og gjenkjennelse. Nå skal hver menighet 
selv finner frem til hvordan de ønsker å feire 
gudstjenesten – dog innen noen rammer. Et 
politisk slagord lyder: ”Vi må forandre for å bev-
are”. Dette slagordet gjelder i mange sammen-
henger her i landet, også i forhold til gudstjen-
esten. Slik det er, har det aldri alltid vært. Og 
slik det er nå er, vil det heller aldri alltid være. 
Liturgi- og gudstjenestereformer har vært en 
del av den levende kirkes virkelighet. Men det 

er også noe smertefullt ved en slik prosess: å gi 
slipp på noe som oppleves som kjent og kjært, 
å føle seg fremmed og utenfor i sin egen kirke 
og menighet. 

Utfordringen til enhver reform er å finne ba-
lansen mellom å fornye og bevare. Det gjelder 
å ta vare på det beste som forfedrene og for-
mødrene har gitt oss og samtidig formidle det 
gamle budskapet til dagens mennesker. Da Øy-
vind Åsland overtok som ny generalsekretær i 
Norsk Luthersk Misjonssamband, lånte han et 
slagord fra sin danske kollega: «Vi vil gå i fe-
drenes fotspor, men vi vil ikke bruke deres tre-
sko». 

Kirken forvalter en arv. En rik og gammel arv. En 
arv vi skal gi videre til neste generasjon. Hvor-
dan forvalter vi denne arven? Ikke ved å grave 
den ned og levere den ubrukt videre, men ved å 
revitalisere og fornye den. Kun da kan gudstje-
nestelivet leve videre.

Takk for gaven ved siste giro!
Den	var	et	godt	håndslag	til	Kirkenytt.	Denne	gangen	ligger	det	også	ved	en	giro-
blankett.	Vi	er	forstatt	helt	avhengig	av	lesernes	gaver	for	å	kunne	gi	ut	bladet.  
Giro Nittedal 0530 37 60808 Giro Hakadal 2030 20 42250
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andakt Av sokneprest Torbjørn Olsen

”Den som elsker 
menneskene, elsker også 
deres glede”
Det finnes en fortelling om et fattig kinesisk 
par som ville gifte seg, men de hadde ikke råd 
til en stor fest som kunne utrykke den gleden 
de eide. Likevel ville de feire og bad derfor 
alle gjestene selv ta med litt vin til festen, som 
ved inngangsdøren ble tømt i en stor krukke. 
Da festen begynte gikk tjenerne rundt med 
den store krukken med vin for å dele ut til alle 
gjestene. Men overraskelsen var stor, da det 
viste seg at det bare var vann i krukka. Og alle 
gjestene satt med nedslått blikk, for alle hadde 
tenkt den samme tanken: Om jeg bare tar med 
en flaske med vann, vil ingen merke det når den 
helles i den store krukka med vin.

Gudstjeneste er feiring og fest. Søndag er 
oppstandelsesdag og skapelsesdag – den 
første dag i uken.  Det er så stort at det må 
feires - hver uke. I feiringen viser Gud sin 
raushet og godhet, og vårt gjensvar er glede 
og lovsang. Vin blir ikke til vann, men vann til 
vin. Jeg tenker at glede alltid er grunntonen i 

gudstjenestefeiringen en søndag formiddag. 
Kanskje er gudstjenesten i årenes løp også blitt 
så mye annet, men dypest sett handler det om 
glede. Gud gir og vi deler med hverandre det 
vi har fått. Vi binger med oss den vi er og det 
livet vi lever. 

Gud er den første som gir. Han fyller tomme 
hender og tomme kar.  Han fyller nattverdskalk 
og døpefont. Gud gir og vi kommer sammen for 
å dele.

Dostojevskij skriver i ”Brødrene Karamasov” 
om Jesus og vinunderet i Kana (Joh.2): ”Det var 
ikke menneskenes sorg, det var deres glede Kristus 
besøkte, da han for første gang gjorde et under. 
Han hjalp menneskene til glede. Den som elsker 
menneskene, elsker også deres glede ... og uten 
glede kan man ikke leve...”

Jesus bringer gleden og gjør den større. Han 
unner menneskene livsglede og fest. Der han 
er strømmer det over. Det er glede og liv i 
hans fotspor. Blinde ser, lamme går, døde blir 
levende, syndere får sine synder tilgitt og vann 
blir til vin. Guds vesen er å gi. Og mange kan 
fortelle at det først var i den dypeste fortvilelse, 
når alt var tømt, at de var tomme nok til å ta 
imot.  Tomme hender, som ikke holder fast i alt 
annet, var åpne nok til å ta imot noe nytt.

Fra vann til vin. Festen fortsetter hver søndag…

Foto: Anfinn Andreas Kolberg
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Tema: Gudstjeneste 

Prosten vår

Like ved siden av den flotte middelalderkirken fra slutten av 1100-tallet 
ligger prestegården i Skedsmo vakkert til i kulturlandskapet. Siden 1. 
januar 2011 har Torstein Lalim vært prost i Nedre Romerike prosti, og 
nå er det han og kona Helen Bjørnøy som bor i den fine bygningen fra 
1830. 
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Tekst og foto: Mona Kolberg

Torstein Lalim (54) er født og oppvokst i 
Stavanger, og fremdeles røper en distinkt 
skarre–r hans sørvestlandske opphav.  Han 
har sin teologiske utdannelse fra Universitetet 
i Oslo, og sin kone traff han i Nord-Norge. 
Sammen har de fire barn, men ingen av 
barneværelsene i den staselige presteboligen 
er bebodd.  Han har vært prest i Bragernes i 
Drammen i 17 år, og før han ble utnevnt til prost 
i vårt prosti, var han administrerende direktør 
ved Diakonissehuset Lovisenberg  i fem år. 

Ekteparet ønsket seg et sted å bo ikke for 
langt fra Oslo slik at prostens ektefelle kunne 
fortsette sitt arbeid som generalsekretær i 
Plan Norge, og derfor var de svært glade for at 
han fikk denne prostestillingen.  Skedsmo sogn 
har 18 000 innbyggere og bare to og en halv 
prestestilling der prosten er den halve, så han 
har en del vanlig prestetjeneste i det daglige.

Men hva er egenlig prostens spesielle oppgaver? 
Ordningen med proster er gammel i kirken vår. 
Fram til 1969 var det slik at prestene i prostiet 
selv valgte hvem som skulle være prost, og det 
var som regel den eldste og mest erfarne presten 
de da valgte. Etter 1969 ble prostetjenesten lagt 
til et bestemt sokneprestembete, og hos oss 
ble det altså Skedsmo.  Prosten er biskopens 
forlengede arm og har budsjettansvar for 
prestetjenesten. Det innebærer blant annet 
ansvar for at alle prestestillinger er besatt slik 
at gudstjenester og andre kirkelige handlinger 
kan gå som bestemt.  

I dag er prosten ikke lenger sokneprest, men 
har rollen som mellomleder og ansvar for å lede 
prestetjenesten i prostiet. En gang i måneden 
er han sammen med de andre prostene på 
møte med biskopen, og der drøfter de saker 
som gjelder planer og mål for prestetjenesten 
i bispedømmet. Prosten har god kontakt også 

med kirkevergene for blant 
annet å kunne bistå i konflikter 
mellom ansatte hvis en prest er involvert. 

Vi er midt i en ny gudstjenestereform.  Hva tenker 
du om det?
Kirken må fornye seg med jevne mellomrom. 
Vi mottar mange impulser fra andre kirker, for 
eksempel den engelske, og rundt i menighetene 
sitter det mange kreative mennesker som 
kommer med nye ideer.  Disse ideene og 
impulsene blir etter hvert akseptert og tatt 
inn i kirkens liv og liturgi. Ikke minst er det 
viktig å lytte til unge stemmer i menighetene. 
Det skal være noen som er aktive i kirken 
også om femti år. I denne reformen er vanlige 
menighetslemmer sterkere involvert enn 
tidligere. Hvordan vil vi ha det hos oss? Det 
er nok de aktive kirkegjengerne som er mest 
interesserte og positive til det nye. De som ikke 
går så ofte i kirken, kan kanskje oppleve at de 
blir fremmedgjort. Likevel er denne reformen 
et viktig skritt i demokratisk retning. Prester og 
organister kommer og går. Menigheten er der, 
og det er deres mening som nå blir hørt.

Hvilken rolle mener du gudstjenesten bør spille i 
kirkens og menighetens liv?
Gudstjenesten er det faste punktet og sentrum i 
menighetens liv. Også der det er få ressurser, er 
gudstjenesten det vi alltid kan stole på.  Derfor 
er det viktig at den er så god og meningsfull 
som mulig. Det er tre viktige dimensjoner ved 
kirkegang: I kirken får vi lytte og ta imot som 
enkeltmennesker, vi får oppleve fellesskap 
med andre, og vi er der stedfortredende for 
alle de kirkemedlemmene som ikke er til stede, 
men som ønsker at kirken skal være der når 
de trenger den. Det er en stor utfordring at 
så få kommer til gudstjeneste.  Det er der vår 
identitet som kristne bygges, den gir en essens 
av vår tro.  Fortsettes side 13
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av Anfinn Andreas KolbergOrdhjørnet

Gudstjeneste er et spennende ord. Det kan 
rent grammatikalsk bety to ting alt ettersom 
hvem som er subjekt og hvem som er objekt for 
tjenesten. Vanligvis lar vi Gud være objektet: 
Vi holder gudstjeneste for å tjene Gud med 
våre salmer og bønner. Vi tjener Gud ved å la 
bibelordet prege oss så vi kan leve rett. På den 
måten blir gudstjenesten noe vi gjør.

I Bibelen finner vi mange ord som understreker 
denne dimensjonen i gudstjenesten.  I 2. Mos 
3,11f leser vi ”Moses sa til Gud: «Hvem er vel 
jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av 
Egypt?» «Ja,» svarte han, «for jeg vil være med 
deg! Du skal få et tegn på at det er jeg som har 
sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, 
skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet.» 
Og forordningene i Moseloven peker i samme 
retning: Med offer og røkelse skal folket bære 
frem gaver til Gud. De holder gudstjeneste for 
Gud. Det gjelder også i den kristne kirke, bare 
at der er offertjenesten blitt en annen: Hebr 
13,15 ”La oss da ved ham stadig bære fram for 
Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten 
av lepper som bekjenner hans navn.”

Men Gud er først og fremst subjektet i 
gudstjenesten. Vi holder gudstjeneste fordi 

Gud tjener oss med sine gaver. Israelittene 
holdt gudstjeneste fordi Gud hadde fridd 
dem ut fra trelldommen i Egypt. Vi holder 
gudstjeneste fordi Gud i sin store kjærlighet 
har gitt oss ”sin Sønn, den enbårne”  og holder 
oss oppe ved sitt ord og ved Ånden. ”Hvor to 
eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt 
iblant dem.», sier Jesus, Matt 18,20.

Men Gudstjenesten er ikke ferdig når 
velsignelsen har lydt og postludiet er spilt. 
Paulus sier, Rom 12,1: ”Jeg formaner dere ved 
Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram 
som et levende og hellig offer til glede for Gud. 
Det skal være deres åndelige gudstjeneste.” 
Den åndelige gudstjenesten fortsetter ved at 
vi , som lever av Guds kjærlighet og nåde, gir 
noe videre – til medmennesker. Paulus skriver 
om det i  2. Kor 9, 11f ”Dere skal ha rikelig av 
alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige 
opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne 
tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare 
en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper 
også en overflod av takk til Gud.” For, sier Jakob 
(1,27) ”En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for 
Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse 
barn i deres nød.” 

Gudstjeneste
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soknediakonen har ordet Av Randi M. Vilberg

Fem ganger i året vil oppmerksomme 
lesere av Varingen se at det annonseres 
kveldsgudstjenester med livsglede i Fjellhamar 
og Øvre Rælingen kirker. En gudstjeneste 
for alle – og som er spesielt tilrettelagt for 
mennesker med utviklingshemming.

Disse gudstjenestene er et samarbeid mellom 
alle menighetene i Nedre Romerike prosti, og 
ansvaret for gudstjeneste og kirkekaffe går 
derfor på omgang. I februar hadde Nittedal og 
Hakadal menigheter ansvar for kirkekaffen – 
og diakoniutvalget serverte kaker og boller til 
80 – 90 personer. Og enda flere var til stede på 
gudstjenesten!

Prest Elisabeth Kristiansen er fast liturg. Fast 
innslag på gudstjenestene i Fjellhamar er også 
«Vasshjulet Tut og Blæs» - et hornorkester 

hvor musikantene opptrer i sine flotte røde 
uniformer. Den ene gangen i året vi er i Øvre 
Rælingen kirke, er det nattverd.

Medlemmene i diakoniutvalget og andre fra 
våre menigheter har av og til vært med på 
disse gudstjenestene. De forteller at de har 
blitt berørt på flere måter – og har kjent at det 
har vært godt å være til stede. Det samme kan 
jeg fortelle. Gjennom et fargerikt fellesskap gis 
det rom for alle – uavhengig av funksjonsgrad. 
Et sted hvor livets gleder og livets sårbarhet 
møtes av Ham som har skapt oss alle. 

Neste gudstjeneste er 11. april 2012 i Øvre 
Rælingen kirke kl. 18.30. Dersom du skulle ønske 
å bli med og ikke vil dra alene, kan du kontakte 
soknediakonen på mobil nr. 412 35 300.

Andre helgen i juni, fredag 8. til søndag 10., skal 
vi igjen arrangere menighetsweekend, denne 
gangen på Mesnali leirsted ved Lillehammer.
Dette leirstedet bruker vi også til våre konfir-
mantleirer. Flott natur og god mat og kan vi 
friste med, samt fin badestrand og mulighet for 
leie av kanoer. Leirstedet har egen fotballbane   
og et fint og møterom med plass til mange. 
Flere av rommene har eget bad og dusj – så 
dem fyller vi opp først.
Takket være sponsormidler fra våre to me-
nigheter blir ikke dette så dyrt. For hele helgen 
er prisene:  Barn 0-4 år gratis. Barn 5-12 år kr. 
400. Voksne kr. 1000 og makspris familie kr. 
2500. Påmeldingsfrist 24.mai.
Ved innbetalt beløp til konto 0530 53 68964 er 
du påmeldt.

Lurer du på noe angående weekenden ta gjerne 
kontakt med kateket Dag Jonassen,e-post:  dag.
jonassen@nittedal.kirken.no  Tlf: 95 24 11 36.

Så kom igjen og meld dere på! Dette blir en 
flott helg med masse program for hver enkelt!

Kveldsgudstjenester med livsglede

Menighetsweekend 2012 på Mesnali av Dag Jonassen

Fra Menighetsweekend på Skogstad 



Preplussgjengen dramatiserer prekenteksten under gud-

stjenesten i Hakadal kirke 12. februar. 

foto: Jan Inge Mathisen
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Søndag 12. Februar var det en helt spesiell 
familiegudstjeneste i Hakadal Kirke. Da tok 
nemlig Preplussgjengen over, og hadde ansvaret 
for gudstjenesten. Med litt hjelp fra prest 
Torbjørn og kirketjener gjennomførte de en flott 
og spennende gudstjeneste. Preplussgjengen 
hadde planlagt gudstjenesten i fire uker og 
hadde masse å vise frem. Allerede fra start var 
de tydelig til stede i prosesjonen, der de hjalp 
til med å bære frem ting til alteret. Underveis 
i gudstjenesten hadde de ansvaret for mye av 
liturgien og bønnene. I forbønnen fikk vi se 
prepluss i aksjon, gjennom opplesning av bønner 
som hele gruppen var med å skrive. De hadde 
skrevet flotte bønner som viser at ingenting er 
for lite eller for stort til å legges frem for Gud. 
Prepluss fikk også være nattverdmedhjelpere 
der de hjalp presten med å holde kalken og 
brødet under innstiftelsesordene.  
Et av mange høydepunkter var nok dramatisering 
av prekenteksten, hvor hele preplussgjengen 
deltok. Ved hjelp av konfirmantkapper og godt 
skuespill fikk vi se en moderne og kul versjon 
av prekenteksten.  Prekenen ble holdt av 
trosopplæringsleder Åshild og var skrevet ut i 
fra prekenverkstedet på en prepluss-samling. På 
grunn av dette gode samarbeidet fikk vi se på 
prekenteksten med nye øyne og perspektiver. 

Gudstjeneste med Prepluss Av Kristoffer Lønning Tørresen

Fasteaksjonen 2012

Siden mange av preplussgjengen er gode 
sangere, fikk vi en flott fremførelse av ”Gud 
er så glad i meg”. Prepluss ledet sangen på 
versene, og på refrenget var hele menigheten 
med og sang. Og vi fikk hjelp til bevegelsene 
på ”Han har den hele vide verden”. Den ble 
så populær at vi måtte synge den noen ekstra 
ganger. 
Etter gudstjenesten ble det arrangert akedag 
med pølsegrilling og akekonkurranse på jordet 
rett ved kirka. I bakken fikk vi se både unge og 
gamle i aksjon i mer eller mindre vellykkete 
renn. Alt fra akebrett til miniski var i aksjon, 
noe som selvfølgelig resulterte i litt knall og 
fall. 

Hos oss kommer konfirmantene med bøsser 
og ringer på om ettermiddagen tirsdag 27. 
mars. Bli med og støtt Fasteaksjonen til 
Kirkens nødhjelp! Kommer de ikke til deg, kan 
du bruke gavekonto: 
1594 22 87493



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 Nittedal & Hakadal
med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste  og på www.nittedal.kirken.no - følg ungdomsarbeidet på deres facebookgruppe Pluss
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25. mars Maria budskapsdag 
  Lukas 1,46-55
Nittedal 1100 Familiemesse/Dåp/Kirke 
  campWeider
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Høymesse. Torstein Lalim

1. april Palmesøndag
  Matteus 26,6-13
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp
  Skartseterhagen

5. april Skjærtorsdag 
  Lukas 22,14-23
Nittedal 1900 Kveldsgudstjeneste/ 
  Nattverd Skartseterhagen

6. april Langfredag 
  Markus 14,26-15,37
Hakadal 1100 Langfredagsgudstjeneste 
  Skartseterhagen

8. april Påskedag 
  Matteus 28,1-10
Nittedal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp 
  Weider
Hakadal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp 
  Olsen

9. april 2.påskedag 
  Lukas 24,36-45
Betel  1100 Høytidsgudstjeneste 
  Olsen

15. april 2. søn i påsketiden
  Johs 21,15-19
Nittedal 1100 Samtalegudstj.   Weider
Betel 1100 Høymesse   Olsen

22. april 3. søn i påsketiden
   Johs 10,1-10
Nittedal 1100 Familiemesse/Dåp/
  Tårnagenthelg   Weider
Hakadal 1100 Familiemesse/Dåp
  Tårnagenthelg  Olsen 

29. april 4. søn i påsketiden
  Johs 13,30-35
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp   Olsen
Betel 1100 Høymesse Skartseterhagen

6. mai  5. søn i påsketiden
 Lukas 13,18-21
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Olsen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp  
  Skartseterhagen
Betel 1100 Familiegudstj.   Weider

13. mai 6. søn i påsketiden
   Matteus 7,7-12
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Weider
Betel 1100 Høymesse Olsen

17. mai      Kristi himmelfartsdag/
Grunnlovsdag Lukas 24,46-53
Nittedal 1814 Forbønnsgudstjeneste
  Skartseterhagen

20. mai Søndag før pinse 
  Johs 3,16-21
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp
  Skartseterhagen

27. mai Pinsedag 
  Johs 14,15-21
Nittedal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp 
  Weider
Hakadal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp 
  Skartseterhagen



Gudstjenester i Nittedal & Hakadal
med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste  og på www.nittedal.kirken.no - følg ungdomsarbeidet på deres facebookgruppe Pluss
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28. mai 2.pinsedag 
  Johs 6,44-47
Betel 1100 Høytidsgudstj.   Weider

3. juni  Treenighetssøndag
  Lukas 10,21-24
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp Olsen
5. juni  tirsdag
Døli 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Weider
10. juni   2.søn i treenighetstiden  
  Johs 3,26-30
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Vikar
Mesnali   Menighetsweekend -  
  Gudstjeneste med prestene

17. juni   3.søn i treenighetstiden  
  Johs 1,35-51
Hakadal 1100 Familiemesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Høymesse Skartseterhagen 

Døli — andakter og guds-
tjenester følgende tirsdager

3. april  1100 Gudstjeneste/Nattverd
  Skartseterhagen
17. april 1100 Andakt 
  Vilberg
8. mai    1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Olsen
22. mai 1100 Andakt 
  Vilberg
5. juni   1100 Gudstjeneste/Nattverd
  Weider
19.juni  1100 Andakt
  Skartseterhagen

Skytta — andakter og guds-
tjenester følgende tirsdager

27. mars 1100 Gudstjeneste/Nattverd
  Skartseterhagen
10. april 1100 Andakt 
  Olsen

24. april 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Weider
15. mai 1100 Andakt 
  Skartseterhagen

29. mai 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Weider
12. juni 1100 Andakt 
  Vilberg 



Hagansenteret,  6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo  6706 1040
Velvære for hele familien!
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Går du med gifteplaner?
Nittedal Kirkestue med Borghild Rud-salen er en fin ramme om 
begivenheter som skal feires. Populære lokaler til bryllup, konfirmasjon, 
dåpsfest, minnesamvær mm. Men også til konferanser på dagtid og 
kveld. Trådløst nett, prosjektor og konsertflygel til disposisjon. Kan 
dekke til 100 personer i storsalen, eller 20-25 personer med småbord i 
Peisestua.
Kontakt oss på e-mail kirkestua@gmail.com eller telefon 928 37 896.  
Bli kjent med Kirkestua på: www.nittedal.org/kirkestua

Ikke for å få deg til å kjøpe et eller annet.
Ikke for å friste deg til å kjøpe noe du egentlig 

ikke trenger,
men for at du skal få ta imot en gave.
Det gamle, slitte og bevaringsverdige 

kirkehuset gjemmer en skatt.
Noen har funnet den.

Andre orker ikke engang gå dit for å lete.
Skatten kalles Guds rike.

Skatten er der 
alltid,

 for
 deg
og

meg.
Bente Birkedal  

Søndags- og helgeåpent hele året

Overgang fra side 5

Hvordan er en god gudstjeneste for deg?
Jeg må innrømme at jeg er svak for de ”store” 
anledningene: full kirke, kor og salmesang og 
prosesjon med mange prester! Ellers er jeg nok 

ganske kritisk, men fryder meg når jeg hører en 
god preken eller at salmesangen fyller kirken. 
Besøk i andre kirkesamfunn er også givende.  
Det er viktig å gå i kirken, det er en glede å 
være del av det store fellesskapet, sier prosten 
vår.
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Tekst og foto: Åshild Stordrange

Helga 3.-5. februar arrangerte styret i Pluss 
ny ledertur for 60 ungdommer fra Nittedal 
og Hakadal. Turen gikk til Skogstad leirsted 
i Eina, og  ble en stor suksess takket være 
en kjempeinnsats fra Pluss-styret. Dagen 
ble åpnet med Singup, en livlig morgen-
samling med lovsang og andakt. Deretter 
ledet ungdommene både lederundervisning, 
bibelgrupper og fritidsaktiviteter. I løpet 
av fritida koste deltakerne seg med ulike 
aktiviteter: brettspill, rugby i snøen, baking av 
nattverdbrød m.m. De ivrigste turgåerne dro 
på skitur med pølsegrilling på bål til tross for 
nærmere 20 minusgrader! På kveldstid samlet 
vi oss til Singdown, dvs andakt, lystenning og 
lovsang i god Pluss-tradisjon. 
Det er første gang Pluss arrangerer ledertur 
på vinteren, men av oppslutningen og 
tilbakemeldinger å dømme, er det tydelig at 
denne type turer faller i smak. Ett av målene 
med turen, var å bli bedre kjent på tvers av 

kullene, dvs at 101, 102, 103-lederne skulle få 
en sterkere tilhørighet til ett og samme leder-
fellesskap.  Det syntes absolutt å være tilfelle. 
Ungdommene ble også bedre kjent med 
de nye frivillige voksenlederne i Pluss, som 
har kommet fra Storsalen menighet i Oslo. 
Sist, men ikke minst fikk ungdommene lære 
mer om Jesus og ta nye steg i disippellivet.  
For mer info om Pluss og lederkurs, se www.
nittedal.kirken.no 

Ny suksess-tur for ungdommene i Pluss

Foto: Thea Dæhlen

I januar i fjor arrangerte Nittedal og Hakadal 
menigheter for første gang tårnagenthelg 
for 3. og 4. klassingene i bygda. I år skjer det 
helga 21.-22.april, så da er det bare å finne frem 
lommelykter og forstørrelsesglass og bli med! I 
løpet av helga skal tårnagentene løse spennende 
oppdrag, gåter og mysterier, og kirka skal 
utforskes fra kirketårn til kjeller. Kanskje finner 
brevduene veien tilbake til kirka i år med nye 
hemmelige oppdrag til tårnagentene? I løpet 
av helga blir det nok av spennende opplevelser 
for alle bygdas 3. og 4. klassinger! Helga toppes 

med Tårnagentgudstjeneste på søndagen, hvor 
hele menigheten får ta del i det agentene har 
funnet ut og se dem i aksjon. Følg med på www.
nittedal.kirken.no for mer info og påmelding!

Ny tårnagenthelg 21.-22. april

Foto: Hanne F. Weider
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En biskop vigsles i Borg
Det var en stor dag i Fredrikstad domkirke  søndag 29. januar da Atle 
Sommerfeldt ble vigslet til biskop i vårt bispedømme. 
Sommerfelt har vært generalsekretær i Kirkens Nødhjelp siden 1994. Han ble ordinert til pre-
stetjeneste i 1982 og har tidligere vært vikarprest i Oslo bispedømme og konsulent og gen-
eralsekretær i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Fra 1989 til 1993 var han assisterende 
generalsekretær i Botswana Christian Council.

Preses og forgjenger 
i Borg, biskop Helga 
Haugland Byfuglien vig-
sler Atle Sommerfeldt til 
tjeneste. “Dette ble en 
fantastisk opplevelse” 
sa en strålende fornøyd 
nyvigsleet biskop etter 
vigslingsgudstjenesten 
i Fredrikstad domkirke. 
Gudstjenesten ble et ut-
stillingsvindu for et mang-
foldig   bispedømme.

En biskop representerer 
kirkens enhet og store sam-
menheng. Dette understrekes 
særlig under deltakelsen ved 
forbønnshandlingen der det 
deltar prester, utenlandske 
biskoper og nasjonale og 
regionale kirkeledere. Fra 
venstre kapellan Onesimus 
Jalata-Nagari, Den norske 
kirke, tilsynsmann Øyvind 
Helliesen, Metodistkirken, 
Helga Haugland Byfuglien, 
preses i Bispemøtet, Solveig 
Fiske, biskop i Hamar, Bjørn 
Solberg, leder i Borg bispedømmeråd, Munib Younan, biskop i Den evangelisk-lutherske kirke i 
Jordan og Det hellige land, Ole Christian Kvarme, biskop i Oslo, Eva Brunne, biskop i Svenska kyr-
kan, Nigel Stock, biskop i Den anglikanske kirke, Svein Arne Lindø, leder i Kirkerådet og Kristin 
Fauske Wenstøb, menighetsrådsleder i Fredrikstad domkirke.
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En hyggelig prat på kirket-
rappa mellom to av landets 
ledere, Kong Harald og 
nyvigslet biskop Atle Som-
merfeldt. Kongen beskrev 
den nye biskopen som en 
fargerik mann med et stort 
hjerte. Kongen var også 
opptatt av at biskopens 
internasjonale bakgrunn 
ville berike Bispemøtet.

Atle Sommerfeldt er 
den 7. biskopen i Borg 
bispedømme. De fire 
første var Per Lønning, 
Andreas Aarflot Gunnar 
Lislerud og Even Fougner. 
Deretter  fulgte Ole Chris-
tian Kvarme, fra 1998 til 
2005, og Helga Byfuglien 
fra 2005 til 2011 da hun 
tiltrådte som preses blant 
biskopene.

I sin første preken som 
biskop tok Sommerfeldt et 
oppgjør med tanken om at 
Gud straffer for egne, for-
fedres eller nasjonens syn-
der. “Vi må tro på et liv før 
døden, fordi Jesus seiret 
over ondskap og død og 
inviterer oss til å være med 
ham, her og nå.”

Alle foto: Johnny Leo Johansen.
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Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang  November-februar

I julenummeret ble det 
dessverre feil med navnene 
fra Nittedal. Her kommer de 
riktige:

DøPTe i NiTTeDaL 
04.09. - 20.11.11
Eline  Kvernstad
Olav  Glømmi-Gakkestad
Sofie Grindheim Gulbrandsen
Aksel  Johansson
Filippa Granheim Boström
Tristan Sylstad Halstensen
Ida Emilie  Skott-Hasund
Julian  Kjuul
Sivert  Livgard
Karoline  Bakke
Madeleine  Bakke
Steinar  Livgard
Jesper Bråtveit Sundt
Anton Degn Haug
Aurora Tøien Pedersen
Mathea Jonsdottir Granum
Amalie Marielle 
   Østerby Sæther
Ingvild  Turi
Noah Alexander
   Hoksvold-Brox
Iver  Ekholdt
Ludvig Kirkestuen Haug
Magnus Jørgensen Holte
Lilja  Svaler-Aune
DøDe i NiTTeDaL 
02.09. - 18.11.11
Solveig  Pedersen
John Gustav  Flemmen
Arthur David  Woodhouse
Per Nikolai  Tønder
Johannes  Bechensten
Elisabeth Anette Sørensen
Jon-Magnus Stølan Kasene
Margit  Næss

Edith  Vestli
Erling  Samdal
Paul Nikolai  Paulsen
Edel Amalie  Johnsen
Villy  Jensen
Per Ingvar  Flatla
Frida Margrethe  Kulsveen
Inger Lise  Andersen
Arne  Martinsen 
VieT i NiTTeDaL 
01.10. - 8.10.11
Kari Elise Glenne 
og Thomas Hermansen
Lillian Larsen og Håvard Fjeld

November-februar
DøPTe i NiTTeDaL
Jenny  Veitsle
Vetle Olav  Yri
Martin Dalby Pedersen
Storm  Dahl
Nikolai Randlev Solberg
Mathias  Fodstad
Willem Peter 
   van den Oetelaar
Jonas Elias  Bjørnstad
Pernille Cecilie  
   Tønder-Krogh
Ask Tuveng Nielsen
Vida  Martinuzzi-Danielsen
Silje Martine  Svensbraaten
Martine Otilie  Storbye
Victoria Teksum Syversen
Vilde Alme Hafel

VieT i NiTTeDaL
Heidi Therese Hoffsbakken 
og Jørn Johannesen

DøDe i NiTTeDaL
Eldrid Tveten
Klara Mathilde Sofie Thrana

Else Solvang
Jan Meeg
Per Reidar Olsen
Kåre Bollum
Aage Willy Tveten
Åsta Jensine Leth
Dag Einar Egedius
Synøve Marie Bergli
Alfhild Margrethe 
  Hagejordet
Liv Inger Hylen
Per-Jon Ulriksen
John Edvard Paul Myra
Jan Tore Rundberget
Harald Osvald Blomberg
Frank Milton Olsen

DøPTe i HaKaDaL 
Tomine Sofie Berge Karlsson
Lucas Starkey Solberg
Oliver Kjernsli Tessem
Benjamin Korsmo Walskrå
Leon Dørum Mathiesen
Albert  Bermingrud
Milian  Tømte
Matteo  Tømte
Hedda  Holmsen

VieT i HaKaDaL
Anette Mjell og 
Fredrik Mietle Holmstøen 

DøDe i HaKaDaL 
Ruth Elvenes
Arne Johannes Ramstad
Magnhild Tømte
Bjørn Vidar Indsetviken
Jan Erik Andersen
Per Løwer Nilsen
Kari Sandvik
Inge Varpet
Dagmar Agnethe Karlsen
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret,	Rådhuset
Pb 63 1483 Hagan
Tid: man-tor.  8-15 
telefontid man-tor 10-14
 fre. stengt 
Tlf  67 05 90 41  
Faks  67 05 90 47
post@nittedal.kirken.no

Kirkeverge
Torfinn Bø 
Kontor 67 05 90 42
Mobil 920 69 866

Sekretær	for	kirkevergen	
Åse Bjørsvik
Tid mandag, torsdag og 
annenhver onsdag.
Kontor 67 05 90 49

Menighetssekretær	
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid man.-tors.
Kontor 67 05 90 41

Saksbehandler/ansvarlig	
hakadal
Merete Eielsen Strandberg
Tid man.-tor.
Kontor 67 05 90 48

Soknediakon
Randi M. Vilberg
Kontor 67 05 90 46
Mobil 412 35 300

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

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

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

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

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

Organist	
Gunnar Isaksen
Mobil 412 52 374

Organist
For tiden ubesatt

Prosjektleder,	trosopplæring
Åshild Stordrange
Kontor 67 05 90 38
Mobil 456 38 717

Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen 
Mobil  975 41 407

Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil  959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com

Kirketjener	Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil  909 10 970
Kirketjener	Hakadal
Helene Østby Mathisen, 
Mobil 980 52 689

Kirketjener	Menighetshuset
Siri Henden
Mobil  481 97 516

Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Kontor (kirken) 67 07 71 13 
hakadal 
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00 

Rådsledere
nittedal menighetsråd
Bente Birkedal
Privat  67 07 81 41

hakadal menighetsråd 
Ingvar Svegården
Privat  67 07 50 52

Kirkelig fellesråd 
Ragnhild  Thorstensen
Privat  67 07 21 87
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Snart får vi ny salmebok

I oktober kom den nye bibeloversettelsen. Den 
har ligget på topp i salgsstatistikken i måneds-
vis. Folk vil tydeligvis ha Bibelen i moderne 
språkdrakt. Første søndag i advent begynte et 
nytt kirkeår med nye tekstrekker og ny liturgi. 
Som prøvemenigheter har vi her i bygda alt fått 
en forsmak. Nå arbeider gudstjenesteutvalget 
med den endelige lokale tilpasningen av den 
nye liturgien. Og snart får vi ny salmebok også. 

Jeg har fulgt arbeidet med salmeboken ved at 
jeg har laget et dataregister for Kirkerådet. Det 
omfatter alle forslagene til salmetekster og 
melodier som er kommet inn. Med dubletter 
og varianter er det nå blitt over 7000. Men bare 
893 nummer er med i forslaget som legges frem 
for Kirkemøtet i april. Når Kirkemøtet har sagt 

sitt, begynner selve produksjonsprosessen, og i 
2013 skal den nye salmeboken være klar til bruk.

De fleste salmene er en videreføring av dem 
vi er glad i og bruker mest. Men det blir også 
et stort tilfang av nye salmer i mange stilarter. 
Der er det mye fint og spennende å bli kjent 
med. Salmeboken tar vare på stykker av kirkens 
salmeskatt fra urkirken og til i dag, og den tar 
med mange salmer fra søsterkirker over hele 
verden. Det er selvfølgelig også mye nytt fra 
dagens salmediktere og komponister i Norge. 
Spennende er det også med en rekke salmer på 
samisk og kvensk. Den endelige vurderingen av 
salmeboken får vente til den blir tilgjengelig, 
men nedenfor byr vi på en smakebit.

Velsignet være dere som
gir brød i tomme hender,
som bruker ord og gjerning slik
at fiender blir venner

Velsignet være dere som
gir rom for fred og nåde:
ved milde ord og vennlig sinn
lar kjærligheten råde.

Velsignet være dere som
gir legedom og varme,
lar Herrens fred få leverom,
gir vennlighet mot harme.

Velsignet være dere som
på jorden feller tårer,
som venter på den dag som gryr
da ingen lenger sårer.

Velsignet være dere som
selv åpner deres hender
for Herrens nåde som forblir
når dette livet ender.

Fra forslaget til ny salmebok
Tekst: Sven Aasmundtveit 1998

Gjengitt med tillatelse fra forfatteren

Av Anfinn Andreas Kolberg


