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leder Av Mona Kolberg

Prøysen og Grunnloven
Det er flere som kan feire jubileum i år, og 
disse vi tar frem her, er bare to utvalgte. To 
hundre år, ett hundre år, hva er forskjellig og 
hva har de felles, disse to jubilantene? Kanskje 
det viktigste er fremtidshåpet: Du skal få en 
dag i mårå / Enig og tro til Dovre faller. Begge 
jubilantene ser inn i framtida og har tro på at 
morgendagen skal by oss noe bedre enn den 
dagen som er nå. 

Selvfølgelig er vekten og betydningen svært 
ulik, men både Prøysen og Grunnloven 
gjør noe viktig sammen: De løfter fram de 
små i samfunnet. Minst en tredjedel av 
eidsvollsmennene skulle være bønder. Nå 
var det ikke de fattige husmennene som ble 
valgt til Eidsvoll, men det at bondestanden 
var så tydelig representert, var noe nytt og 
epokegjørende i sin tid. Ingen kvinner var der, 
ingen arbeidere, men likevel…

Hva gjør så Prøysen? Jo, han fortsetter dette 
arbeidet med å løfte fram dem som ikke 
var regnet for noe i samfunnet. Nå var det 
husmennene, tjenestejentene og  barna som 
fikk sin talsmann. Og ikke bare ble de skildret 
og fikk sin plass i litteraturen, også språket 

deres ble funnet verdig til en plass mellom to 
permer. Vi vet at Prøysen arbeidet mye med 
å finne en skriftlig form for det talespråket 
han ville bruke i bøkene sine, og mye kan vi 
nok takke Ivar Aasen for at dialektene i det 
hele tatt ble funnet verdige til trykksverte. 
Men mon vi ikke kan takke Grunnloven for 
det samme. Takke for at vi bor i et land der de 
sosiale forskjellene er forholdsvis små, der alle 
har rett til å bli hørt og si sin mening på sitt 
eget  språk.  

Vi feirer Grunnlovens fødselsdag, og vi feirer 
Prøysens. Vi ser fram til nye dager ”med 
blanke ark og fargestifter”, og vi håper at det 
blir lenge” til Dovre faller”.
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andakt Av sokneprest Torbjørn Olsen

Størst av alt er håpet

Takk for alle gaver til Kirkenytt!

Også	denne	gangen	ligger	det	ved	en	giro-blankett.	Regnskapet	for	2012	viser	at	vi	akku-
rat	kom	i	mål.Vi	er	helt	avhengig	av	lesernes	gaver	for	å	kunne	fortsette	å	gi	ut	bladet. 

Bruk	nettbank	eller	vedlagte	giro.
Giro Nittedal 0530 37 60808 Giro Hakadal 2030 20 42250

«Størst av alt er kjærligheten,» skriver Paulus 
til menigheten i Korint (1. Korinterbrevet 
kapittel 13). Men er det nå sikkert at det er helt 
sant? Spør kirkefader Augustin som lever på 
300 tallet. For størst av alt er nok håpet. Og 
«Håpet» har to vakre døtre, fortsetter han. De 
heter «Sinne» og «Mot». «Sinne mot ting slik 
de er og Mot til å forhindre at ting forblir slik 
de er.» 

Håpet for Augustin er ikke et abstrakt begrep 
eller en filosofisk konstruksjon. Håpet er i 
høyeste grad konkret. Håpet består av sinne 
mot urett og urettferdighet, men forblir ikke 
handlingslammet selv om uretten er stor. For 
håpet består også av mot, til å forandre det som 
er galt og gjenopprette det som er feil. Håpet 
setter i bevegelse, og målet er forandring.

Håpet om at ting kan forandres til det 
bedre, er for mange mennesker det eneste 
som holdt og holder dem oppe og i gang. 
Borgerrettighetsforkjemperne i et rasedelt 
USA, antiapartheidaktivister i Sør-Afrika eller 
demonstrantene på Maidan-palssen i Kiev. Var 
det ikke også håpet om forandring som var 
motivasjonen for samlingen på Eidsvold i 1814? 

Håpet om forandring får mennesker til ikke å gi 
opp selv om barndommen og utgangspunktet 
ikke var det beste. «Du skal få en dag i mårå» er 
håpet og grunnen til ikke å gi seg. 

Kirken er håpets bygning. Bygget mot øst, 
mot soloppgangen og den nye dagen. Et hus 
for en ny begynnelse og en ny mulighet. Den 
hvitmalte veggen i kontrast til den sorte grava. 
Spiret peker oppover og minner oss om at det 
er håp også når alt peker nedover og alt håp 
synes å være ute. 

Gud er håpets Gud.  Ordet «gud» (norrønt) 
betyr «Den du kaller på». Gud er den vi takker 
eller klager vår nød til.  Gud er den vi setter vår 
lit til, uansett hvordan livet blir, hva som enn 
møter oss av lykke og ulykke. Ved livets grense 
lever det store håpet om at heller ikke døden er 
det siste som skal ramme oss. Det evige håpet 
er horisonten på livet. «Du skal få en dag i mårå 
som rein og ubrukt står».

«Må håpets Gud fylle dere med all glede og 
fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den 
hellige ånds kraft.» (Rom. 15,13)
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For hvem? 3. og 4.-klassinger
Hvor?  Hakadal og Nittedal kirke
Når?  Lørdag 26. og søndag 27.  
 april 2014
Hakadal og Nittedal menigheter inviterer 
denne helgen 3. og 4. klassinger til å være 
Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen skal 
oppdrag og mysterier løses og kirken, tårnet 
og klokkene utforskes. Tårnagenthelgen 
arrangeres i mange kirker i hele landet, og 
det kan bli så mange som 10 000 Tårnagenter. 
I fjor var det 60 tårnagenter i Nittedal og 13 i 
Hakadal. Vi satser på minst like mange denne 
gangen!

Kirketårnet 
og andre hemmelige steder…. 
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. 
Det har vi lyst å gjøre noe med. Barn over hele 
landet skal klatre opp i kirketårn denne helgen. 
Mange vil også utforske om det finnes andre 
hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller 
et annet skjult rom.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene 
både agenttips og fortellinger som hjelper dem 
å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene 
ringvirkninger for både agentene og for andre... 

Nytt nettsted for barn
Søndagsskolen har utviklet nettstedet 
www.tarnagentene.no	  Her kan barna bli 
tårnagenter.

Tårnagenthelgen er utarbeidet av Den norske 
kirke i samarbeid med Søndagsskolen.

Kontaktperson:	 Gunn-Jorun	 Roset	 Sunde	
Mobil:	99	00	52	54
E-post:	 gunn-jorun.r.sunde@nittedal.kirken.

no	www.nittedal.kirken.no



5

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
ønsker å gi mennesker håp. Vi ønsker 
å gi barn i Vest-Afrika håp om en bedre 
framtid og vi ønsker å være med og løfte 
helsetilbudet i Mongolia. Vi ønsker å 
være med og gi håp til forfulgte kristne 
i Sentral-Asia og vi ønsker å gi kvinner 
i Etiopia håp om en trygg fødsel. Men 
mest av alt ønsker vi å gi et evig håp til 
mennesker som ikke kjenner Jesus.

NLM ønsker særlig å drive misjon blandt 
de folkgruppene der evangeliet fortsatt 
er ukjent. I 1994 startet NLM arbeid i 
Mongolia. Da var det kun en håndfull 
kristne i landet. Nå, 20 år senere, er det 
rundt 100 000 kristne i Mongolia. Vårt 
håp er at alle mennesker skal få mu-
lighet til å bli kjent med Jesus - verdens 
frelser!

ØNSKER DU Å FÅ TILSENDT PROSJEKTKATALOGEN FOR 2014? SEND EN MAIL TIL INFO@NLM.NO ELLER RING 22 00 72 00.

Jeg ønsker at gaven skal godskrives:

(Fyll evt. inn navn på forening)

*Navn:                     

*Adr:                                     

*Postnr:                *Poststed:                                                    

*Født:                     E-post:    

*Mobil:    Tlf:  

(Bruk BLOKKBOKSTAVER, felt merket med * må fylles ut)
PERSONLIG INFORMASJON

Personnummer:

(Fylles ut dersom du ønsker skattefradrag. Det gis skattefradrag på gaver mellom 500,- og 16.800,-)

Jeg har gjort meg kjent med og aksepterer 
avtalevilkår for AvtaleGiro.

Underskrift av kontoinnehaver

Sted/dato

Fylles ut av NLM:

KID nr:

Belast mitt kontonr: Beløpsgrense per 
trekkmåned kr:

OPPLYSNINGER TIL BANKEN:

Kredittkonto: 8220 02 90131

Vi anbefaler at dette beløpet settes minimum 3 ganger 
høyere enn månedlig beløp for å unngå at trekk stoppes 
ved en evt. økning. Du vil uansett aldri bli trukket for 
mer enn avtalt beløp.

SENDES: NLM GIVER, SINSENVN. 25, 0572 OSLO
Ved AvtaleGiro trekkes det beløpet du ønsker automatisk fra din konto til avtalt tid. 
Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bank. 

SVARKUPONG                                       BETALINGSOPPDRAG

FAST GIVERAVTALE   

FYLL UT, KLIPP OG RETURNER SKJEMAET TIL OSS.

JA, JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NLM JEG VIL ENDRE MIN EKSISTERENDE GIVERAVTALE TIL NLM

NLM-fadder

Landfadder

Barne- og familiefadder

(Fyll inn ønsket land)

Beløp/nytt beløp pr. mnd.:             

Trekkdato mellom 15. og 25.:

Avtalegiro  eller          Tilsendt giroblankett

Hver måned  Hvert kvartal  Hvert halvår

Jeg ønsker en årlig økning på 3%

ØNSKER DU Å 
BLI FA ST GIVER ?

NLM trenger din hjelp til å fortsette det vik-
tige arbeidet i Norge og internasjonalt. Som 
fast giver er du med på å sikre forutsigbare 
inntekter til NLM og det blir lettere å plan-
legge arbeidet. Ønsker du å bli fast giver? 
Fyll ut skjemaet under og send det til 
NLM Giver, Sinsenveien 25, 0572 Oslo.
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Vi i Kirkenytt vil hedre Alf Prøysen i jubileumsåret. Han er en av Norges store 
diktere, og vi vil også finne ut hvorfor det ble Nittedal han og familien valgte som 
bosted. I dette arbeidet har vi fått assistanse av Kari Mona Rud Prestø, datter til 
Alfs sjelevenn og samarbeidspartner helt til han døde, billedkunstneren Borghild 
Rud. 

To sjelevenner

Alf Prøysen og Borghild Rud fikk Statens Kulturpris for boka “Den grønne votten”, han for teksten og 
hun for illustrasjonene.

tema:
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Tekst: Anne Korsli

For folk flest, og for oss i bygda spesielt, er 
disse to nært knyttet sammen. Alfs tekster og 
Borghilds tegninger er kjente kunstverk som vi 
har kost oss med både i bøker, på utstillinger 
og ikke minst som faste utsmykninger i flere av 
Nittedals felles møtesteder. 

Borghild Ruds familie flyttet til Oslo da hun 
var 12 år, og hun og søsknene måtte begynne 
å jobbe etter konfirmasjonen fordi faren døde. 
Borghild var halt og skjønte at hushjelp var 
et umulig yrke for henne. Hun hadde også 
kunstnerdrømmen i seg og hadde tegnet og 
malt siden hun var liten. Hun visste hun ville 
bli kunstner, og da hun 16 år gammel debuterte 
på Statens høstutstilling, som den yngste 
noensinne,  hadde hun bak seg bare ett år på 
Kunst- og håndverkskolen og Akademiet.  Etter 
en tid giftet hun og Wilhelm seg, og de flyttet 
til Asker. Borghilds mor, Emma, som hadde 
drømt om å bli sanger, sydde nå for folk i Asker, 
og slik fikk hun høre om en gårdsgutt som sang 
så vakkert.  Dette ble starten på et kjennskap 
og vennskap mellom familiene Rud og Prøysen. 
Borghild og Alf begynte nå på det kunstneriske 
samarbeidet som skulle vare helt til Alf døde. 

De samarbeidet om tekster med illustrasjoner 
over en årrekke. Resultatet kunne man lese og 
se i «Magasinet for alle” og i «Arbeiderbladet». 
Der sto ”lørdagsstubbene” hver lørdag i 22 år, 
og etter hvert kom tekstene i bøker, aviser og 
blad.  Få visste at enten onsdag eller torsdag 
kveld, hver uke, kom Alf bort til Borghild og 
leste den stubben han hadde skrevet, høyt for 
henne. Når hun begynte å tegne, sa han ofte:  
”Ja, akkurat slik ser ho ut, du veit det du.» De 
var sjelevenner.

Alf og hans livs kjærlighet, sykepleieren 
Else, var nå et nygift par, og da Borghild og 
Wilhelm kjøpte seg hus og flyttet til Nittedal, 
til Kruttverkveien, flyttet Alf og Else etter. 
Wilhelm bygget på til atelier og ny leilighet, 
og da ble det rom for en familie til i den gamle 

delen av huset. Tilfeldigheter? 
Det var i alle fall tid for å 
flytte på landet for de unge familiene. Else 
var sykepleier, Alf skrev mer og mer. Nå kom 
Søndagsposten og Barnetimen i NRK. Forlaget 
Tiden ville gi ut «Dørstokken heme», og den 
skulle illustreres. Det ble mange togturer til 
byen fra Nittedal stasjon.

Hvordan var det mulig å få til et slikt fruktbart 
samarbeid mellom tekst og bilde? Alf sa av 
og til når han kjente på at stubben ikke var 
helt vellykket: « Ikke så farlig om stubben 
ikke er bra nok, Borghild sørger for at den blir 
bra.» De hadde sett den samme Hedmarken 
i barndommen. De var preget av de samme 
inntrykkene og hadde det samme synet 
på mennesker. Folk var bra nok, de hadde 
muligheter, og alle kunne ha like store gaver, 
om de var høyt eller lavt på rangstigen.  De 
hadde begge et kall, kunstnerkallet. Alf sang, 
tegnet og diktet. Diktet seg bort fra bygda når 
han så at bygda var for trang, og heim til bygda 
når han så at den var romslig og raus. Man 
skulle dele, ikke spare. Alf var redd hester, men 
modig på scenen, han elsket å opptre.  

Kanskje var ikke valget av Nittedal så underlig, 
det ligner på barndommens landskap for både 
Borghild og Alf. Det er et mangfold av både 
typer og karakterer begge steder. I dag bor 
Else fremdeles i det huset Alf senere bygde i  
Stasjonsveien  til seg og sin familie, og datteren 
Elin med sin familie bor i nabohuset.  

Etter at Alf døde så altfor tidlig av kreft, fikk 
Borghild også kreft. Samtidig hadde hun fått 
i oppdrag å illustrere Bokklubbens bøker som 
skulle komme ut etter hans død. Hun skulle 
lage nye litografier, et stort arbeid for Borghild 
som var syk. Radiumhospitalet sørget for eget 
atelier, slik at hun fikk fullført oppdraget. Da 
arbeidet var ferdig, var kreften borte. Borghild 
fikk 30 år til i kunstens tjeneste.   
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soknediakonen har ordet Av Randi M. Vilberg

... ja, det trodde jeg at jeg skulle få – en 
lørdag sist i januar. En som sto meg nær, var 
syk. Etter noen uker uten å ha fått vært der, 
var det nå planlagt besøk dagen etter. Så 
kom det en melding om dødsfall tidlig denne 
lørdagskvelden.

For sent. 
Så nær ved å kunne rekke det.
Så langt unna å kunne rekke det.
Så fjernt fra blanke ark.
Så fullt av bare sorte fargestifter.

Det er ikke alltid det er tid for trøst. Sorgen og 
skuffelsen og det sjølopplevde sviket greier 
ikke ta inn trøst når det ikke finnes trøst.
 
Uten sammenlikning for øvrig, kom det kloke 
ord fra Ole Einar Bjørndalen etter Emil Hegle 
Svendsens nedtur på standplass i det som så ut 
til å kunne bli gull til Norge i skiskytingstafetten 
under OL:”Vi er tause i slike situasjoner.. . 
Han må bearbeide dette selv, og så står vi til 
rådighet…” 

Å vite hva den enkelte trenger når ulykken 
rammer, er ikke lett. Forkynneren i Det gamle 
testamente skriver: ”.. en tid til å tie, en til å 
tale…” Til å forstå når det ene er viktigere enn 
det andre, behøves et lyttende sinn.

Så godt for meg – etter denne vonde helgen i 
januar – å få et par ”landingssteder” med min 
sorg og alt som rørte seg i meg.

Det første landingsstedet - hvor jeg kunne 
fortelle – og det ble tatt i mot. Uten at det ble 
trøstet. Uten annet enn et lyttende hjerte og 
sinn. Og varme. Og mat og kaffe.

Den andre landingsplassen fant jeg etter et par 
uker. Da var det noe mer rom for ettertanke og 
for å ta i mot refleksjoner og kloke ord.

Og til slutt – få knele ned ved alterringen – en 
hånd på hodet – og bønn. Også med et budskap 
fra Gud. Jeg husker ikke så mye av ordene. Men 
jeg kjente noe i kroppen.

Noe stilnet. 
Sorgen vedvarer. 
Men det bitre og såre fikk roe seg. 
Ble renset, så å si. 
Det var den stille og vare susen… om ikke fra 
furua - så fra Herren sjøl
direkte og indirekte.

Morgendagen er skjult for oss.
Men den er kjent av Gud.
Han som ER – bortom tid og rom og tanke.

En dag i mårå…



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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 23. mars  Maria budskapsdag 
  Lukas 1,26-38
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd Olsen   
  Menighetens årsmøte
Betel  1100 Familiegudstjeneste/Nattverd 
  Søndagsskole  Weider

30. mars  3. s i fastetiden 
  Lukas 11,14-28
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd
  Skartseterhagen/Jonas Lind Aase 
6. april 4. s i fastetiden 
  Hebreerbrevet 4,14-16
Nittedal 1900 Kveldsgudstjeneste/Nattverd  
  16 Pluss/Weider 
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Lind Aase  Menighetstur

13. april  Palmesøndag
  Johannes 12,12-24
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Lind Aase

17. april  Skjærtorsdag 
  Matteus 26,17-20
Nittedal 1900 Kveldsgudstjeneste/Nattverd 
  Vilberg/Skartseterhagen   

18. april  Langfredag 
  Matteus 26,30-27,50
Hakadal 1100 Langfredagsgudstjeneste 
  Lind Aase

20. april  Påskedag
  Lukas 24,1-9
Nittedal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/
  Nattverd Weider
Hakadal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/
  Nattverd Olsen

21. april 2.Påskedag 
  Lukas 24,13-35
Betel 1100 Høytidsgudstjeneste/Nattverd  
  Lind Aase

23. april  Onsdag
Ø.Rælingen 1830 Kveldsgudstjeneste med  
  livsglede (tilrettelagt)/Nattverd

25. april  Fredag
Betel 2000 Pluss SOUL Ungdomsguds-
  tjeneste/Nattverd   
  Øgaard/Lind Aase

27. april  2. s i påsketiden 
  Johannes 21,1-14
Nittedal 1100 Familiegudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Weider Tårnagenter
Hakadal 1100 Familiegudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Olsen Tårnagenter
Betel 1100 Høymesse/Nattverd
  Skartseterhagen

4. mai  3. s i påsketiden 
  Johannes 10,11-18
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd Olsen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Tor S. Olberg

11. mai  4. s i påsketiden 
  Johannes 16,16-22
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Skartseterhagen
Betel 1100 Familiegudstjeneste/Nattverd
  Søndagsskole  Weider

17. mai Grunnlovsdag 
  Lukas 1,50-53 
  Grunnlovsjubileet 1814-2014
Nittedal 1814 Fest- og forbønnsgudstjeneste 
  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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18. mai 5. s i påsketiden 
  Johannes 15,1-8
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd Olsen

25. mai  6. s i påsketiden 
   Lukas 8,1-8
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd
   Weider
Hakadal 1100 Familiegudstjeneste/Dåp/
   Nattverd Olsen
Betel 1100 Høymesse/Nattverd 
   Skartseterhagen

29. mai  Kristi himmelfartsdag
   Markus 16,19-20
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
   Weider

1. juni   Søndag før pinse 
   Johannes 15,26-27
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
   Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd
   Weider Misjonssøndag

4. juni  Onsdag
Fjellhamar 1830 Kveldsgudstjeneste med  
   livsglede (tilrettelagt)

8. juni  Pinsedag 
   Johannes 20,19-23
Nittedal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
   Nattverd Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
   Nattverd Olsen

9. juni   2.pinsedag 
   Johannes 16,5-11
Betel 1100 Høytidsgudstjeneste/Nattverd  
   Olsen

15. juni   Treenighetssøndag/ 
 Skaperverkets dag Matteus 28,16-20
Rotnes  1100 Friluftsgudstjeneste Dåp/
   Nattverd (sted kunngjøres
   senere) Weider

22. juni  2. s. i treenighetstiden
Hakadal 1100  Høymesse Dåp/Nattverd Olsen
Betel 1100 Høymesse/Nattverd Weider 

Døli   tirsdager kl.1100
Gudstjenester og andakter  
1. april Gudstjeneste Skartseterhagen
22. april  Andakt Vilberg 
6. mai  Gudstjeneste Olsen
20. mai  Andakt Skartseterhagen
3. juni  Gudstjeneste Weider
17. juni   Andakt Vilberg

Skytta  Tirsdager kl.1100 
Gudstjenester og Andakter
25.mars  Gudstjeneste Lind Aase
8.april  Andakt Lind Aase
29.april  Gudstjeneste Olsen
13.mai  Andakt Vilberg
27.mai  Gudstjeneste Weider
10.juni  Andakt Olsen
27.juni  Gudstjeneste Skartseterhagen



 Under krigen i Bosnia ble en ung jente spurt 
av en journalist om sin tro og håp etter all 
elendigheten hun hadde vært vitne til og 
opplevd. Hvordan var det mulig for henne å 
ha noen tro på noen Skaper og en rettferdig 
Jesus ettersom stort sett hele livet hennes 
hadde vært preget av krig?Hun ble rasende 
på journalisten og svarte at nettopp troen 
og håpet var det som holdt henne og mange 
andre oppe og ga dem hjelp til å komme 
gjennom hverdagen.

Ja – hva ville livet vært uten håp? 
Et ordtak lyder som følger: «Mister du 
penger, mister du lite. Mister du ære, mister 
du mye. Men mister du håpet, mister du alt.»

Folk er jo forskjellige, og med det deres håp. 
For meg er håpet og troen på daglig 
tilgivelse for mine synder noe 
som hjelper meg gjennom livet. 
Og jeg slutter meg til Paulus ord til romerne 
i Rom 5,2 «….vi er stolte over håpet om Guds 
herlighet» 

Vaclav Havel synes jeg beskriver det å ha håp 
på en glimrende måte: «Jeg er ikke optimist, 
for jeg vet ikke om det vil gå godt. Jeg er 
heller ikke pessimist, for jeg vet ikke om det 
vil gå galt. Jeg kan bare ha håp. Det har intet 
med ytre omstendigheter å gjøre. Håp er noe 
man har eller ikke har. Jeg takker Gud for 
denne gaven!»

Håp   av kateket Dag Jonassen
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Fra Kirkens Nødhjelp
Foto: Erlend Angelo/Kirkens 

Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig 
skal få sjansen til å overleve katastrofer. 
Krigsflyktninger fra Syria er noen av dem du 
støtter ved å delta i fasteaksjonen.  Da står du 
sammen med Wejdan Jarrah i hennes arbeid 
med å gi syriske flyktninger håp i en desperat 
situasjon. Wejdan er spesialist på å møte folk 
som har opplevd grusomme ting:

- Her i Zataari har altfor mange opplevd å se 
søsken og foreldre bli drept på bestialsk vis 
foran øynene deres. Men hvis jeg kan bidra 
til at de i det minste ser håp om en bedre 
fremtid, har jeg verdens mest meningsfulle 
jobb, sier 32-åringen som er fra byen Ibrid i 
Jordan og har master i psykososialt arbeid.   
- Det er klart det går inn på meg. Jeg møter 
så mange skjebner at jeg ofte må jobbe med 
egne tanker etter lange arbeidsdager og 
bearbeide dem for å ruste meg opp til en ny 
dag i leiren, sier hun. 

Fasteaksjonen lar oss i Norge gjøre noe 
konkret med alt det vonde vi hører om i 
nyhetene. Vi kan bidra. Hva vi gjør, teller for 
at hjelpen skal nå flest mulig. På samme måte 
som at Kirkens Nødhjelp trenger Wejdan 
som jobber med traumatiserte barn fra Syria, 

trenger organisasjonen at du gir tid, penger 
og bruker din stemme for å skape forandring.

Pengene vi samler inn til årets aksjon, 
går som vanlig til hele Kirkens Nødhjelps 
arbeid. Akkurat nå pågår et stort arbeid for 
syriske flyktninger. Vi leverer rent vann og 
trygge sanitære forhold, i tillegg til annet 
nødhjelpsarbeid, i samarbeid med kirkelige 
partnere som blant annet Det Lutherske 
Verdensforbund.

Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med 
gjenoppbygging og klimaforebyggende tiltak 
på Filippinene. Pengene som samles inn i 
fasteaksjonen, gjør det mulig å handle raskt i 
katastrofer, som etter tyfonen på Filippinene. 
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-
Marie Helland, ønsker å rette en stor takk til 
alle menigheter som deltar landet rundt, alle 
frivillige som går med bøsse, og alle som gir 
penger.

I Nittedal/Rotnes vil konfirmantene gå 
tirsdag 8. april og i Hakadal torsdag 10.april.

Ta gjerne ut kontanter på forhånd!

Fasteaksjon 2014

Støtt	aksjonen	direkte	ved	å:

* Benytte kontonr 1594 22 87493
* Sende GAVE på sms til 2468 
(200 kroner)
* Ringe givertelefon 820 44 088 
(200 kroner)
  For 200 kroner kan du gi et 
menneske sikker tilgang til rent 
vann!

Wejdan Jarrah i arbeid i flyktnin-
gleiren Zataari i Jordan.



Nittedal menighetsråd:
Bente Birkedal er valgt til leder og Vidar 
Myhre til nestleder for 2014.
Menighetens årsmøte finner sted i Nittedal 
kirkestue etter gudstjenesten den 30.mars. 
Årsmeldingen legges ut i kirken, på 
servicetorget og på nettet: www.nittedal.
kirken.no
Neste anledning til å delta på ”Middag med 
mer” er 11.mars og 6.mai.

Hakadal menighetsråd:
Ingvar J. Svegården er valgt til leder og 
Gunvor Støle Melsom til nestleder for 2014.
Menighetens årsmøte finner sted i Hakadall 
kirkestue etter gudstjenesten den 23.mars. 
Årsmeldingen legges ut i kirken, på 
servicetorget og på nettet: www.nittedal.
kirken.no

Fellesrådet:
Driftsregnskapet for 2013 er gjort opp med 
et overskudd på kr. 111 636
Mye av arbeidet i fellesrådet har i det 
siste dreiet seg om Rotneskirken og 
forberedelsene til byggestart. Kirkevergen 
og leder i Fellesrådet, Ragnhild Thorstensen, 
sitter i evalueringsgruppen for kulturhus og 
kirke.

Orgelkomiteen har tildelt oppdraget med 
å bygge nytt orgel i Hakadal kirke til det 
engelske firmaet  Harrison og Harrison. 
Arbeidet med å bygge orgelet vil komme 
i gang i løpet av våren 2014. Dette skjer 
i England. Monteringen av orgelet vil 
antakelig begynne våren 2015.
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Nytt fra 
rådene

Salmebokaksjonen 2014
KjøP KirKENS SalmEboK!

Første søndag i advent 2013 ble det innført en ny salmebok i 
Den norske Kirke. Hakadal menighet ønsker å ta i bruk den nye 
salmeboka i løpet av 2014, men har ikke økonomi til dette nå. 
Derfor starter vi «Salmebok-aksjonen 2014». Vi oppfordrer deg 
til å kjøpe NORSK SALMEBOK 2013, ved å sette inn kr. 300,- på 
kontonr. 2030 20 21350 - merk innbetalingen med navn! Du har 
da kjøpt en salmebok til Hakadal menighet. «Din» salmebok 

vil stå sammen med de andre salmebøkene i 
kirken. Søndagen hvor den nye salmeboken 
innføres, inviteres du til gudstjenesten og får 
med deg et eksemplar av Norsk Salmebok 1985 
og Salmer 97 hjem til odel og eie.  Kjøp en ny 
salmebok til kirken, få med deg to gamle hjem!  
Kjøp gjerne flere…    Målet er 100 nye salmebøker 
i løpet av 2014

Den nye salmeboken har  899 
salmenummer, av disse er 535 
salmer videreført fra Norsk 
Salmebok (1985) og 124 salmer 
er videreført fra Salmer 1997. 
240 salmer er nye, og blant 
disse er både mange kjente 
og flere nyskrevne. Den nye 
salmeboken har en langt 
større sjangerbredde enn 
tidligere salmebøker.   isbli di

          

Disse kan bli dine

Kjøp en ny og få to gamle!
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Kirke nå       Tekst og foto: Thorvald Moi   

Kirke NÅ etter nær 50 år - 
endelig i 2016
Tirsdag 25. februar samlet et 70talls involverte 
og interes serte seg i Kirkestua i Nittedal 
til prosjektleder Laila Jensens oriente ring 
og fascinerende video med de fire utvalgte 
forslagene til kirke og kulturhus.

Etter årelang innsats skal det endelig bli en 
kirke i sentrum. Med vedtatt kommunal 
bevilgning kr.31,5 millioner - styrket med 10 
millioner fra kirkens egenandel — siktes det 
mot en tidsriktig arbeidskirke med vekt på 
barne- og ungdomsarbeid i et kirkerom med 
plass til 250 til 500 ved skyvevegger. Et synlig 
og tilgjengelig bygg med verdig atmosfære, 
god akustikk og 70 P-plasser.

Kombinasjonen kulturhus/kirke søkes løst på 
ulike måter:  “kirke på taket” med inngang 
fra hver side, kirken plassert lengre unna 
kulturhuset med åpen plass i mellom eller 

som kirkebygg plassert i skråningen bak 
kulturhuset med spesiell utforming.

Nå imøtesees entusiastiske innspill og en 
kjempebra debatt. Om knappe fire uker, 20 
mars, skal avgjørelsen tas. Bilder av utkastene 
blir stående ennå en tid i Rådhusets 1. etasje.

Loppemarked  10. mai
Rotneskirkens loppemarked gav hele kr 
41.000 i fjor. Velkommen til å sette ny 
rekord 10. mai Nå gjelder det virkelig, ivrer 
loppegeneralen Arne Willy Dahl. Et tomt 
kirkebygg trenger inventar. Han takker alle 
for trofast kirkeinnsats gjennom snart 50 
år og i den spennende tiden fremover mot 
fullførelsen, og ønsker alle kirkevenner en 
velsignet god påske og givende påskehøytid.

Se selv: www.nittedal.kommune.no/
evaluering

Ildsjeler i Rotneskirkens venner, Jarle Langdal (tv) og “loppegeneral” Arne Willy Dahl (th) viser en av 
fire mulige løsninger for kirke i sentrum. ( byggestart 2016-2017- Gratulerer !)
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Etter valget i Nittedal 
kirke 25. februar 1814 
fikk de valgte represent-
antene med  en fullmakt 
til regenten, prins Chris-
tian Fredrik.

Dette ble markert i Nit-
tedal 200 år etter, ved 
guds-tjenesten 23. fe-
buar i år.

Tom Christopheresn 
fortalte om 1814, Vigdis 
Gjelsvik leste prolog for 
dagen og Kjell Skartse-
terhagen holder frem 
kopi av brevet til re-
genten.
Foto: Anfinn Kolberg

1814-2014:
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Til Norges regent, Prinds Christian Fredrik
Paa den anordnede Bededag i Nittedals 
Hovedkirke, Fredagen den  25de Februar 1814, 
have Menighedens Husfædre  efter Gudsti-
enesten foretaget sig Valget af tvende i Menig-
hedenboesatte Mænd til at begive sig til det 
anordnede Møde i Amtet, for der i Forening 
med de øvrige Amtets Menigheders Afsendte, 
at vælge tre af Amtets mest oplyste Mænd 
til at møde i Eidsvold for at bestemme og paa 
Nationens Vegne antage Kongeriget Norges 
Regjeringsform; Menighedens forsamlede Ind-
vaanere have da valgt:
Sognepræsten Jonas Henrik Stenersen, Provst 
over Nedre Romerige, og Bonden Torger Chri-
stiansen Norholm, 33 Aar gammel, og befuld-
mægtiget dem til paa Menighedens Vegne til 
at møde og stemme ved den berammede For-
samling.
Ved underdanigst at nedlægge denne Adresse 
i Deres Kongelige Høyheds Hænder, udbede 
vi os Tilladelse til at bevidne og yttre for Dem, 
Norges Trones Odelsbaarne! vor oprigtigste 
og taknemmeligste Glæde over, at De med saa 
kraftfuld Iver opfylder vore Hjerters

inderligste ønsker. Vi ansee det som et 
øyensynligt Beviis paa Forsynets kjerlige 
Styrelse over os, at vi i disse Farens og 
Trængselens Dage ere saa lykkelige at have 
Deres Kongelige Høyhed hos os til vor Trøst og 
Beroligelse.
Have vi hidtil villigen baaret Tidernes 
forøgede Byrder, vi ville herefter end villigere 
udholde større Besværligheder for vort 
elskede Fædrenelands Befrielse fra fremmed, 
forhaanligt, vanærende Aag, for vor elskede 
Fyrstes dermed forenede Glæde og Tilfredshed.
Denne vigtige Dag, Fredagen den fem og 
tyvende Februar Aar et tusind otte hundrede 
og fjorten efter Christi Byrd, og den hellige, 
høitidelige Pagt, som da blev indgaaet, vil 
og maa være os og vore Efterkommere i evig 
uforglemmelig og velsignet Hukommelse; Den 
vorde Deres Kongelige Høyhed og Deres høye 
Afkom til Held og Velsignelse indtil sildigste 
Alder!
Med disse vore Hjerters oprigtige Yttrelser 
anbefale vi os og den ganske Menighed i dyb 
Underdanighed.
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Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang  November-februar

Døpte  Nittedal
Thelma Inderberg Løvlie
Ingrid Francisco Isaksen
Mina  Flydal
Iver Adelsteen Krogsveen
Victor  Stray-Svenningsen
Helene  Stray-Svenningsen
Kirstina Bakkane Bendixen
Live Bjørn Ween
Saga  Nedresæter-Johansen
Aslak Hustoft Andersson
Emilia Roth Hansen
Andreas Roth Hansen
Vetle Kristoffer Mjøen
Phillip Auestad Meland
Samuel Alvar Bakke
Isabella Rose Panmee 
Stubberud
Emilie Solrud Ekornåsvåg
Mia Waal Presthagen
Alma Digre Tørresvold
Vanessa  Risløkken

Døpte Hakadal 
William Stensrud Mørck
Olivia Isla  Strachan
Luca Mancini  Kielland - 
Schumacher
Caspian Dørum Mathiesen
Solan Johannes Johansen 
Ingebrigtsen
Teodor Ims Østby

Anne Lise Rigland Mellem

Viet i Nittedal  
Ingeborg Bjørvand Engh 
og Sigmund Hauge
Christine Larsen 
og Kenneth Børresen

Viet i Hakadal
Helen Bostad 
og Trond Halvard Nedrebø
Heidi Stumo 
og Sverre Brekne
Hanne Aurmo Hosking 
og Per Åge Hovde 

Døde Nittedal 
Kai Fred  Vaager
Gunvor  Grønning
Arne  Sollie
Eilen Karøy Lehmann
Vibekke  Müller
Jan Marius  Stokmo
Jan Erik  Werner
Else Marie  Skøien
Eldbjørg A.  Lindquist
Aud Gjertrud Lidalen
Kjeld-Petter Gulbrandsen
Arna  Jordheim

Arvid  Johnsen
Hugo  Rasmussen
Kevin Grundén Madsen
Arild  Martinsen
Anne-Karin  Enersen
Bente Anita  Eldnes
Tore  Johansen
Arild  Nøsterberget
Anniken  Høstland
Helen Dorothy Auseth
Astrid  Marka
Per Inge  Dalelid
Waldemar  Jessen
Espen  Lauritsen
Jo Trygve Glømmi Bergmann
Magne Øistein Arneberg
Betty  Årdal
Olaf Bernhard Berglie

Døde Hakadal
Aage Martin Rasmussen
Eva Rasmussen
Harry Joakim Wang
Leif  Blomseth
Arild Johan Erlandsen 
Norma Thoresen
Eivor Sande
Thor Karsten Kirkeby

Givertjenesten Nittedal kontonr:   
 0530.43.27938
Givertjenesten Hakadal kontonr:  
 2030.20.21385

Nytt orgel i Hakadal kontonr: 
 2030.21.91906
Ny kirke på Rotnes kontonr: 
 1503.31.73420

Vil du støtte menighetenes arbeid ved å gi en gave?
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret,	
3. etg. Rådstua		
1482 Nittedal
Tid: man-tor.  9-15 
 fre. stengt 
Tlf  67 05 90 41  
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
Mobil 412 35 300

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Sokneprest,	Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
Mobil 977 15 759

Sokneprest,	Hakadal	
Torbjørn Olsen
Mobil 480 36 584

Kapellan,	Nittedal
Einar Andreas Weider 
Mobil 922 87 491

Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Mobil 404 02 241

Organist	
Gunnar Arne Isaksen
Mobil 412 52 374

Menighetspedagog
Gunn-Jorunn Roset Sunde
Mobil 990 05 254

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

Kirketjener	Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil  412 36 669

Kirketjener	Hakadal
Helene Østby Mathisen, 
Mobil 474 78 233

Kirketjener	Betel
Siri Henden
Mobil 481 97 516

Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Mobil 979 68 458 
hakadal 
Per Skrede
Mobil 979 68 461

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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Foto: Varingen

Kirkestua og Borghild Rud-salen er en perfekt 
arena for konserter.  Salen har en jevn, tydelig 
og varm akustikk. Kirkestua har også andre 
gode fasiliteter som er nødvendige ved bl.a. 
konsertarrangementer. 

Foreningen ”Kirkestuas venner” tok i fjor høst 
initiativet til en Operakaféserie i Kirkestua, 
og tiltaket er blitt meget godt mottatt av 
sanginteresserte nittedøler. Vi har hatt et 
publikumstall på gjennomsnitt 100 tilhørere på 
hver konsert. 

Konseptet ”operakafé” er å skape en 
konsertatmosfære som både er sosial og 
egnet for fine sangopplevelser. Vi åpner 
kaffe- og kakeserveringen 45 minutter før 
operaprogrammet starter. Her kan man slå 
av en prat med likesinnede operaelskere og 
hilse på gamle kjente. Midt ute i programmet 
er det mulig å få påfyll i kaffekoppen. Takket 
være gode sponsorer har det vært mulig å 
gjennomføre konsertene.

Gjennom mitt arbeid som sanglærer både på 
Musikkhøgskolen og Operahøgskolen kommer 

jeg i kontakt med og underviser noen av de 
beste klassiske sangtalentene vi har i Norge. 
Det er stor konkurranse om jobbene og et 
svært høyt nivå. Operakafeen i Nittedal er 
en mulighet for meg til å introdusere noen av 
disse talentene for Nittedals operainteresserte, 
og å gi studentene mulighet til å vise seg frem 
og prøve ut nytt repertoar. Alle som er med på 
konsertserien, er unge sangere som er i ferd 
med å avslutte sine masterstudier, eller som 
nettopp har gjort det. 

De unge sangerne som til nå har vært med 
i temaet til årets operakafeer, er mezzoene 
Mari Askvik og Jeanette Goldstein, sopranene 
Margrethe Fredheim og Magnhild Korsvik, 
tenor Nils G. H. Nilsen, baryton Eirik Krokfjord, 
og pianistene Lucia Moreno Sanz og Anja 
Stojanovic. Konsertvert er Svein Bjørkøy.

Operakaféserien avsluttes med en konsert 
i Kirkestua 13. mai i forbindelse med 
grunnlovsjubileet hvor det selvsagt blir mye 
flott norsk musikk, men også med innslag av 
opera. Vel møtt til fine operaopplevelser!

operakafé i Kirkestua
av Svein Bjørkøy


