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Hakadal kirke
400 år

1

leder

av Mona Kolberg

Et tidsperspektiv
Dette bladet står i jubelens og jubileets
tegn. Først og fremst gleder vi oss over at
vi kan feire Hakadal kirkes 400 år. Det er en
respektabel alder. Til høsten skal Nittedal
kirke markere sine 140 år, det er heller ikke
småting. Når vi så vet at begge kirkene
står på skuldrene, for ikke å si murene av
sine eldre forgjengere, er det en historie på
tusen år vi kan se tilbake på, tusen år med
kirke og kristendom her i dalen. I tusen år
har klokkene ringt over sorg og glede for
nittedølinger og hakadølinger.
Pinsen er kirkens fødselsdag, sier vi. Så
passer det godt å markere kirkejubileum
akkurat nå. Likevel, i kirkens historie blir
400 år eller 140 år bare et intermesso. I

2000 år har kirkens budskap lydt utover
verden. Fra den første pinsedagen i
Jerusalem, da disiplene ﬁkk Den Hellige
ånd, har budskapet om Jesus Kristus blitt
forkynt i by og bygd, i store katedraler og i
små trekirker på landsbygda i Norge.
Tallet på troende går ned, kan vi lese i
avisene. Det er vanskelig å få folk til å stille
på listene til menighetsrådsvalget. Jeg har
ikke tid, sier noen. Det angår meg ikke,
sier andre. I møte med nye landsmenn
og fremmede kulturer blir mange usikre
på egen tro og identitet. Kirken har stått
som et samlende punkt i norsk kultur og
historie i hundrevis av år. Den skal vel
fortsatt stå der?

Vi i redaksjonen i Kirkenytt gratulerer kirkene
og menighetene våre med jubileene!

redaktør

redaksjon

forsidebilde
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andakt

av Einar Weider

Det gjør noe med meg
g
Det var ganske spektakulært og overrumplende.
Det var bokstavelig talt kraftige saker som
skjedde i Jerusalem den dagen den kristne
kirke ble grunnlagt. Forvirret, forskrekket og
forundret er ord som brukes i teksten som
beskriver hendelsen:
«Plutselig lød det fra himmelen som når en
kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset
hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for
dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av
dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og
de begynte å tale på andre tungemål etter som
Ånden ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle
folkeslag under himmelen. En stor folkemengde
stimlet sammen da de hørte denne lyden,
og det ble stor forvirring, for hver enkelt
hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og
forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle
disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt
av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere
og medere og elamitter, folk som har bodd i
Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos
og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libyaområdet mot Kyréne, og innﬂyttere fra Roma,
jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi
hører dem tale om Guds storverk på våre egne
tungemål!» Apg 2,2-11
Pinsen er den høytiden der vi feirer dette.
Det er kirkens årlige jubileum. Det var da det
begynte. Jesus sendte – slik han hadde lovet
– Den Hellige Ånd.
Hvilket under var det egentlig som skjedde
denne dagen? Midt i disse voldsomme scenene
av vind og ildtunger, gjorde Gud en svært

konkret inngripen. Et språk-under. Plutselig
kunne disiplene snakke alle språk, de pratet
faktisk i vei så voldsomt at folk i nærheten
først trakk den konklusjon at de var fulle og sa
en masse vrøvl. Inntil det gikk opp for dem at
hver enkelt kunne høre evangeliet på sitt eget
språk!
Det var mange tilreisende i Jerusalem på den
tiden, med mange ulike språk. Og nå hørte hver
enkelt at disiplene fortalte om Jesus på deres
eget tungemål. Plutselig kjente de at dette
angikk dem. Kanskje var det nettopp det som
var det mest avgjørende i hele hendelsen – det
som satte det hele i gang, den verdensvide
kirkens utbredelse – at mennesker opplevde at
evangeliet angikk dem. De lyttet til budskapet
om Jesus, og det gjorde noe med dem.
3000 mennesker som hadde hørt disiplenes
tale, ble lagt til menigheten denne dagen (Tenk
om det hadde vært slik hver gang en av oss
prester gikk på talerstolen…) Det må ha vært en
overveldende opplevelse. Og likevel – dette var
bare en ørliten begynnelse på den kirken som
skulle utvikle seg. Den omfattet raskt millioner
av mennesker. I dag er den kristne kirke mer
utbredt enn noe annet i verden, og den vokser
raskere enn noen gang før,
med ca 1,5 milliarder kristne.
Stadig nye mennesker opplever at Jesus angår
dem. Jesus ønsker å være en del av nettopp
mitt liv, min hverdag. Han vil være min frelser
og veileder. Det angår meg og det gjør noe med
meg. God pinse!
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Jubel,
Jubileum,
Juballong
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”Først og fremst synes jeg at barna bør få
større plass. De må oppleve at de kan bidra,
at det de gjør er viktig. Kanskje de kan få små
oppgaver i gudstjenesten? ”

tema

tekst og foto: Mona Kolberg

intervju med Åse Stiegeler, dirigent for barnekoret juballong
Kirkenytt møter Åse en vakker vårdag
på Glittre-klinikken der hun jobber som
avdelingssykepleier. Hun bor i Hakadal, men
dialekten røper at hun har trådt sine barnesko
adskillig lengre vest.
Ja, det stemmer, sier Åse, jeg vokste opp i
Åsane utenfor Bergen. Der sang jeg i ten-sing
i min ungdom. Etter at jeg ﬂyttet til Nittedal,
sang jeg også et år i Kor uten navn, men med
to små jenter på fem og sju år var det vanskelig
å få tid til et slikt engasjement. Senere har jeg
ﬂyttet til Hakadal, og jentene mine begynte på
KBK (Kirkens barneklubb) i Hakadal kirkestue.
Jeg hadde lyst til å starte et barnekor, og det
syntes også sogneprest Torbjørn Olsen og
kantor Arnt Frode Strandskogen var en god ide.
Organist Gunnar Arne Isaksen og jeg driver nå
koret sammen. Han er pianist og ansvarlig for
lek, og jeg dirigerer.
Hvorfor kalte dere koret Juballong?
Vi ville ha et navn som hadde en klang av
noe som var gøy, noe som lyder som fest og
glede. Derfor velger vi sanger med fart og med
bevegelser til. Barn er ﬂinke til å uttrykke glede.
Det er også viktig å formidle at kristendom står
for livsglede.
Hvorfor driver du egentlig med barnekor?
Det er så morsomt med barn og musikk. Det
kan være en utfordring å ha egne barn med i
gruppen, men det er jo et ﬁnt tilbud til dem.
Vi møtes annenhver uke og har i det siste slått
koret sammen med kirkens barneklubb. Det
gjør at arbeidet ikke blir altfor krevende, verken
for barna eller lederne.

Kirkestua i Hakadal er et greit samlingssted,
men det er jo litt langt for dem som bor i
søndre del av kommunen. Vi prøvde å ﬂytte til
Menighetshuset, men så ble det stengt, og vi
lånte kantina på Rådhuset. Den egnet seg dårlig,
og nå er vi tilbake her. All ﬂyttingen har tært
litt på medlemstallet vårt, men jeg håper det vil
stabilisere seg fra høsten av. Barna liker godt å
opptre, og det er ﬁnt å være mange. Dessuten
trenger vi noen ﬂere ledere. Kanskje det ﬁnnes
noen tenåringer som har lyst til å jobbe med
barn og musikk? Det hadde vært ﬂott..
Nå er vi jo midt inne i en tid med reform av
gudstjenesten og salmeboka. Hva tenker du om
barnas plass i menighetens liv?
Først og fremst synes jeg at barna bør få større
plass. De må oppleve at de kan bidra, at det de
gjør er viktig. Kanskje de kan få små oppgaver
i gudstjenesten? De kan dele ut salmebøker
eller helle vannet i døpefonten. Slik er
familiegudstjenestene ﬁne. Der får barna den
plassen og oppmerksomheten de trenger og
fortjener.
Til slutt, Åse, hva gir deg størst glede?
Musikk gjør meg glad, jazz, soul og gospel, men
jeg liker all slags musikk. Dessuten blir jeg glad
når de rundt meg har det bra. Jeg er en sosial
person, liker å ha mennesker omkring meg.
Og så er jeg glad i lovsang. Vi burde ha mer av
det i gudstjenestene. En lovsangsgudstjeneste
en gang i semesteret hadde vært ﬁnt, sier Åse
med et smil.
Hermed er tanken overlevert til høstens nye
menighetsråd.
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ordhjørnet

av Rolf Theil

Jubileum
Herren talar til Moses på Sinai-fjellet i 3.
Mosebok: «Sei til israelittane: Når de kjem
inn i det landet eg vil gje dykk, skal landet ha
ei sabbatskvild for Herren.» Kvart sjuande år
skulle vera eit sabbatsår. Då skulle jorda kvila og
israelittane leva av ville dyr og ville vokstrar.
Herren sa vidare: «Så skal du telja sju sabbatsår
fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju
sabbatsåra vert førtini år. Og den tiande dagen
i den sjuande månaden skal du blåsa i horn;
på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile
landet. De skal halda det femtiande året heilagt
og lysa ut fridom i landet for alle som bur
der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk.»
Frigjevingsåret er kalla jubelår i nynorskbibelen
frå 1938 og bokmålsbibelen frå 1930. Desse
utgåvene har jubelår også i 4. Mosebok, medan
utgåvene frå 1978/85 har ettergjevingsår
(nynorsk) og jubelår (bokmål).
Frigjevingsår, ettergjevingsår og jubelår er
omsetjingar av hebraisk jovel, som tyder
‘vêrhorn’ (hornet til ein saubukk). I tillegg er det
namnet på dette femtiande året, då israelittane
bles i horn. I Septuaginta, den førkristne greske
omsetjinga av GT, er jovel sett om med áfesis
‘frigjeving’, medan Vatikanets autoriserte
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omsetjing til latin har iobeleus, ei latinisering av
hebraisk jovel.
På kyrkjelatin ﬁnst attåt iobeleus også iubilaeus,
med same tyding. Forma viser påverknad frå
iubilare ‘ropa av glede’, danna av iubilum ‘rop frå
gjætarane’ og opphavet til norsk jubla. Iubilare
‘ropa av glede’ og iubilaeus ‘frigjevingsår’ vart
assosierte så sterkt med kvarande at iubilare
også fekk tydinga ‘feira frigjevingsåret’ – derav
vårt jubilera. På 1500-talet vart òg iubilaeum
eit namn på frigjevingsåret, og her er opphavet
til vårt jubileum, som ikkje lenger har noko
religiøst innhald.
Jubel i uttrykket jubelår heng i hop med
hebraisk jovel, men det er ikkje så underleg om
vi òg knyter det til jubel ‘glederop’. Som eg viste
ovanfor, vart denne samanblandinga alt gjord
på latin i mellomalderen. I si bibelomsetjing
kalla Martin Luther frigjevingsåret for das
Halliar (das Halljahr i moderne rettskriving),
som tyder ‘ljom-året’. Ljom tyder som kjent
‘sterk ljod eller klang’, så Luther har òg blanda i
hop latin iubilum ‘rop frå gjætarane’ og iubilaeus
‘frigjevingsår’ – det siste av hebraisk jovel. Den
moderne tyske Luther-bibelen nyttar i staden
uttrykket das Erlaßjahr ‘frigjevingsåret’.

soknediakonen har ordet

av soknediakon Randi M. Vilberg

Musikk som løfter
Jeg er ingen musikkterapeut. Men jeg har erfart
at musikk kan være terapi. At musikk kan løfte
– gi glede – gi opplevelser av sorg og vemod.
Musikk kaller fram minner – hjelper kroppen til
å huske! I min ungdom hadde vi båndopptakere
og platespillere. Min første egeninnkjøpte
single-plate var med Anita Hegerland. og låten
het ”Mitt sommarlov”. Jeg kan når som helst
fremkalle de gode følelsene og stemningene fra
en fjern fortid når jeg nå en sjelden gang hører
akkurat denne sangen!
Musikk betyr ofte mye for dem som sørger. I
sorggruppearbeidet erfarer vi gang på gang
hvordan musikk kan røre ved mennesker. Det
kan være at gruppedeltakerne selv har med
seg musikk som betyr mye for dem, eller at vi
som ledere har valgt noe. Musikken åpner av
og til rom i noe av det dypeste i oss. Gråt kan
forløses, og få fritt leide, så å si. Når gråt og
følelser forløses, lettes noe av trykket. Jeg tror
det er en gave hver gang noe forløses i oss.
I arbeidet med demente mennesker, er musikk
en viktig del. Mye kan være glemt og borte
vekk, men sang og musikk får fram utrolig mye!
Kroppen husker! Kroppen kan synge, danse,
gråte, le – musikken får fram det levende!
Det ﬁnnes mennesker som ikke har språk,
som er rammet i talesenteret av sykdom.
Musikksenteret ligger et annet sted enn
talesenteret – det er verdt å vite – og å bruke!
Sanglaget og kantor/organist bidrar vesentlig
i så måte på gudstjenestene og andaktene på
Skytta bo- og servicesenter og Døli pleie- og
omsorgssenter.

kirke, er tilrettelagt for mennesker med
funksjonshemming, og dermed for alle.
Blæseorkesteret Tut og Blæs deltar alltid på disse
gudstjenestene. Jeg unner alle en opplevelse
av musikken deres, og ikke minst utøvelsen av
musikken! Velkommen til gudstjeneste som
berører - i Fjellhamar kirke onsdag 3. juni kl.
18.30 med påfølgende kirkekaffe.
Onsdag 17. juni kl. 18.30 inviterer Diakoniutvalget
til sommerlig hyggekveld på Betel, Sørlivn.
8, Nittedal. Her vil det også bli mye sang og
musikk! Vi får besøk av Steinar Tosterud som har
med seg trekkspillet sitt, og for mange vil han
være kjent for sine Prøysen-program. Det blir
kaker og kaffe, og alle er hjertelig velkommen!

God sommer!

“Vasshjulet tut og blæs” (under) medvirker på de
tilrettelagte gudstjenestene i prostiet

Kveldsgudstjenestene
som
arrangeres
to onsdager i semesteret i Fjellhamar
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Tekst: Kristoffer Lønning Tørressen

Kveldsmat og soveposer i kirka
Lørdag
28
februar
møtte
11
forventningsfulle femte klassinger opp i
Hakadal kirke. Og etter noen få minutters
beskjedenhet, tok de ofﬁsielt over kirka. Fram
til gudstjenesten søndag var kirka okkupert
av Hakadals ﬂotteste femteklassinger som
virkelig eide kirka dette døgnet!

frem dramastykket og leste opp selvskrevne
bønnelapper. En kjempeavslutning på begge
to som kan sies å være tidenes kirkecamp!!..
Dette var gøy!
Les mer om arbeidet i ”inTro –fra sted til sted”
på våre nettsider www.nittedal.kirken.no.

Nittedal var ikke noe dårligere. Nøyaktig
en måned etter troppet de opp hele 26 i
tallet. For da var det duket for Kirkecamp i
bygdas yngste kirke. Campen samlet femteklassinger fra alle kroker og kriker i Rotnes
og Søndre området og det var ingenting å
si på engasjementet og positiviteten i den
blandede ﬂokken.
I tillegg til klatring på prekestolen, knufﬁng
i benkeradene og godtespising i alterringen
hadde vi mye opplegg. Det hele begynte
med en skattejakt, der skatten var godteri
og masse gullpenger! For å komme til denne
skatten måtte de i gjennom mange poster
som var plassert overalt i kirka. Nå som
alle var fulle av adrenalin og sukker, hadde
vi undervisning om Noahs Ark. Da lærte vi
om sammenhengen mellom Noahs Ark og
kirka (Hint: kirkeskipet), men vil du vite mer
om det, må du bli med på neste kirkecamp.
Da det nærmet seg kvelden, var det tid for å
øve på ett dramastykke som skulle fremføres
på gudstjenesten. Hvem visste at vi hadde
en kirke full av ﬂotte skuespillere? Kvelden
ble avsluttet med ei nattafortelling som vel
egentlig ikke resulterte i søvn med første.
Proppa full med inntrykk og sukker tok
det litt tid før det var ro i leiren... Men litt
gøy må man jo ha! På søndagen avsluttet
vi med en ﬂott gudstjeneste der de viste
8

På øverste bilde ser vi gjengen som var med i Hakadal.
Mens det andre viser den effektive og trange bruken
av dåpssakrestiet som spiserom, her fra kveldsmaten.
Foto: Karina Sem Glømmi og Elise Volen
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Gudstjenester i Nitted

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

31. mai – Pinsedag

28. juni – 4. søndag etter pinse

Nittedal 11:00

Nittedal 11:00

Hakadal 11:00

Johannes 14,23-29
Høytidsgudstj/Dåp/
Nattverd Olsen
Høytidsgudstj/Dåp/
Nattverd Skartseterhagen

1. juni– 2. Pinsedag
M.huset 11:00
Hakadal 19:00

Johannes 3,16-21
Høytidsgudstj/Nattverd
Skartseterhagen
Historisk gudstjeneste/
Nattverd Prost Arne Sand

2. juni – tirsdag
Døli 11:00

Gudstjeneste Weider

7. juni – Treenighets søndag
Nittedal
Hakadal 11:00
Betel 17:00

Skytta 11:00

5. juli – 5. søndag etter pinse
Hakadal 11:00
M.huset 19:00

Jakob 4,11-12
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen

6. juli – tirsdag
Døli 11:00

12. juli – Aposteldagen

Johannes 3,1-15
se Hakadal!
Festgudstjeneste 400 år
Biskopen og prestene
Treffpunkt/Nattverd
Weider

Nittedal 11:00

Andakt Vilberg

Hakadal 11:00

9. Juni – tirsdag

Lukas 15,1-10
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

Lukas 5,1-11
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

14. juli – tirsdag
Skytta 11:00

Andakt Vilberg

19. juli – 7. søndag etter pinse

Matteus 5,20-26
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Kveldsmesse. Nattverd
Skartseterhagen

14. juni – 2. søndag etter pinse

M.huset 19:00

Nittedal 11:00

21. juli — tirsdag

Betel 19:00

Lukas 16,19-31
Høymesse Dåp/Nattverd
Weider
Kveldsmesse/Nattverd
Weider

16. juni – tirsdag
Døli 11:00

Andakt Olsen

21. juni – 3. søndag etter pinse
Hakadal 11:00
Betel 19:00

Lukas 14,16-24
Familiemesse Dåp/
Nattverd Olsen
Kveldsgudstjeneste Olsen

23. juni – tirsdag
Skytta 11:00
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Nattverdgudstj.

Døli 11:oo

Gudstjeneste
Skartseterhagen

26. juli – 8. søndag etter pinse
Nittedal 11:00

Markus 8,1-9
Høymesse/Dåp/Nattverd
Vikar

28. juli – tirsdag
Skytta 11:00

Nattverdgudstj Weider

2. august – 9. søndag etter pinse

Matteus 7,15-20
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
M.huset 19:00 Kveldsgudstjeneste/Nattverd
Weider
Hakadal 11:00

dal & Hakadal

irken.no - ungdomsarbeidets terminliste er tilgjengelig på www.plussweb.no

4. august – tirsdag
Døli 11:00

Nattverdgudstj Olsen

9. august – 10. søndag etter pinse
Nittedal 11:00

Salme 8,4-10
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

11-august – tirsdag
Skytta 11:00

Andakt Olsen

6. september – 14. søndag e. pinse
Lukas 10,25-37
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Hakadal 11:00 og 13:00 Konﬁrmasjon
Olsen
M.huset 17:00 Treffpunkt/Nattverd
Weider
Nittedal 11:00

8. september – tirsdag

16. august – 11. søndag e. pinse

Skytta 11:00

Hakadal 11:00

13. september – 15. søndag e. pinse

Lukas 19,41-48
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
M.huset 19:00 Kveldsgudstj /Nattverd
Skartseterhagen

18. august – tirsdag
Døli 11:00

Andakt Skartseterhagen

23. august – 12. søndag e. pinse
Nittedal 11:00

Lukas 18,9-14
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

25. august – tirsdag
Skytta 11:00

Gudstjeneste

Andakt

Salme 116,12-16
Nittedal 11:00 og 13:00 Konﬁrmasjon Rotnes
Weider
M.huset 11:00
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

15. september – tirsdag
Døli 11:00

Andakt

20. september –16. søndag e. pinse
Nittedal 11:00

Matteus 6,24-34
Festgudstjeneste 140 år
Dåp/Nattverd
Skartseterhagen og Weider
Familiemesse Nattv./Dåp
Olsen

29. august – lørdag

Hakadal 11:oo

30. august – 13. søndag e. pinse

22. september – tirsdag

Nittedal 11:00 og 13:00 Konﬁrmasjon Søndre
Weider
Markus 7,31-37
Nittedal 11:00 og 13:00 Konﬁrmasjon Weider
Hakadal 12:00
Familiemesse i friluft.
Dåp/Nattverd
Olsen og Skartseterhagen
M.huset
se Hakadal

1. september – tirsdag
Døli 11:00

Nattverdgudstj

5. september – lørdag

Hakadal 11:00 og 13:00 Konﬁrmasjon Olsen

Skytta 11:00

Gudstjeneste/Nattverd

27. september – 17. søndag e. pinse
Hakadal 11:00
13:00
M.huset 14:00
Nittedal 19:00

Johannes 11,17-27+37-44
Høymesse/Nattverd
Dåpsgudstjeneste
Olsen
Gudstjeneste
Skartseterhagen
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen
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Veikirke
Vil du vise sommergjestene dine det ﬁneste
kulturminnet i kommunen? Ta dem med til
Hakadal kirke! Også i år blir det veikirke i
Hakadal. Fra 6. til 31. juli er kirken åpen for
besøk mandag til fredag fra kl 11.00 til 16.00.
Salg av kaffe og vaﬂer i kirkestuen.
Veikirken er en annerledes rasteplass, et stille
og vakkert sted langs Riksvei 4.
12

Trilletreff på Utheim
Da menighetshuset ble stengt, fant trillende
mødre fort korteste vei opp til Utheim
Grendehus Nyveien. Der møtes fra ﬁre til
femten unge mødre med barnevogn til sosialt
samvær hver annen mandag mellom kl. 11 og 14,
forteller koordinator Aslaug Foss, som stadig
ønsker velkommen til stadig ﬂere (telefon
90965959).
Marina Tell er nyankommen fra Sverige med
lille Lisa. Med Kirkenytt på trille-besøk midt
i februar, uttrykker hun sin glade jubel over
raskt å ﬁnne et meningsfylt lokal nettverk med
likesinnede. På vegne av de da 4 (8!) fremmøtte,
kunne Marina fortelle:”Trevlig att träffast och

bli känt med andre nyblivna föraldror med barn
i samme åldrar. Gärne blir det mer ”skravelträff”
än trilletreff. ” Trilletreffet er et av mange
menighetstilbud.

Hege Sveen m/Krister, Kjersti Gakkestad m/Lilja, Jenny
Jonassen m/Lea og Mariana Tell m/Lisa. .
Tekst og foto:Thorvald Moi

Trøst i sorgens landskap
Sist i januar ﬁkk et trettitals medlemmer fra
menigheten mellom 20 til 74 år ﬁre givende
kurskvelder på Solli med hjelp til å ta vare på
seg selv og andre.
En sentral tanke i det kristen liv er å ta vare på
sin neste. Derfor har vi alle ansvar for å rydde
i eget liv, slik at vi kan bære oss selv. Støttet
av Studieboka ”Nærhet”, ble sentrale livstema som gudsbilde og identitet, følelser og
kommunikasjon, bearbeidig av sorg, skyld og
skam, utbrenthet og hvile dyptløyende og
gjenkjennbart gjennomgått.
Kursleder Sigmund Danielsen blottla sitt sjeleliv
fra 30 års arbeid med mennesker og sjelesorg.
Kursets ledetråd var at det som ble bevisstgjort
kunne vi gjøre noe med.Men det vi ikke får
bevisstgjort gjør noe med oss! Viktig å skjelne
mellom sjelesorg og terapi i ønsket ” å bli bedre
å være meg”. Gruppearbeidene bød på dype
fortroligheter og Aha-opplevelser – spesielt
innen sorgarbeid.

Kursarrangører var Nittedal og Hakadal
menigheter
v/Diakoniutvalget,
Nittedal
Sanitetsforening og Nittdal NMS.

Nyttig gruppe-erfaring i sjelesorg og tro: Andreas
Werner-Eriksen, Kursleder Sigmund Danilesen m/ sin
kursbok, Svein Moldestad, Hege Sandanger, Randi
Vildberg og Agnete Gade – fra diakoniutvalget.
Tekst og foto: Thorvald Moi
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Kandidater, menighetsrådsvalget i Nittedal
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Erling Birkedal
54 år
Forsker, Menighetsfakultetet

Anne Korsli
61 år
Lektor

Elisabeth Eriksen
37 år
Student

Elisabeth Magnus
62 år
Pensj. psykiatrisk sykepleier

Marit Fischer
55 år

Thorvald Moi
73 år
Pensjonist

Magne Fleisje
44 år
Seniorkonsulent

Grete Mugaas
61 år
lærer

Audun Hågå
52 år
Avdelingsdirektør
Helse- og omsorgsdept.

Liv Skjerstad
43 år

Eivind Junker
27 år
Student

Ragnhild Thorstensen
61 år
SFO-leder

Solveig Karlsson
22 år
Student

Eline-Victoria Aas-Thorkildsen
20 år
Miljøarbeider

Kandidater, menighetsrådsvalget i Hakadal
Bettina Abrahamsrud
17 år
Skoleelev

Rune Åmodt Kristensen
52 år
Lærer

Paul Erling Basma
40 år
Lærer

Sigrid Monrad-Haslum
72 år
Pensj. Sivilagronom

Therese Blomberg
17 år
Skoleelev

Marianne Sekkesæter
41 år
Kreftsykepleier

Kari Børrestuen
68 år
Pensjonist

Anna Helene Tørdal

Pål R. Gule
53 år
Oberstløytnant

Anne Hammer
65 år
Selvst. næringsdrivende

Ivar Østby
60 år
IT-konsulent

Mette Iversen
47 år
Aromaterapeut og
salgsmedarbeider

Menighetsrådsvalget 2009
Valget holdes i år den 13. og 14. sept., samtidig med Stortingsvalget og vil foregå i lokaler i nær
tilknytning til kommunens valglokaler. Stemmerett har den som er bosatt i sognet, er medlem av
Den norske kirke og fyller minst 15 år i valgåret. Det blir mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret
på Rådhuset fra 10. august. Se ellers annonser i Varingen
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Samhold, kaos og kos på menighetsweekend
60 forventningfulle i alder 0 til 74 – herav 30
myldrende barn - opplevde en givende og
lekende weekend på Oppland Nor-Misjons
romslige Skogstad Leirsted i Eina. ”Aldri før
vært med på noe så givende,” uttrykte en
sporadisk kirkegjenger fra Rotnes. ”Flott slik å
møte menighetsfeller utenom søndager kl. 11.”

10 åringene fra Hakdal, Wilde, Hanna, Kristin,
Maren og Andreas gjorde et sterkt inntrykk med
dramatiske dansetrinn og nifse diskofakter. Stor
munterhet ble det med vanskelig bøtteballett
og utskiftbar godteri-dusj. Lysvandringen siste
aften rundt hele leirområdet var betagende,
suverent arrangert i speiderstil.

Et engasjerende opplegg med betagende
deltagelse av de minste med lek, sang og dans
under gudstjenester og bibeltimer, var godt
tilrettelagt av Hanne Weider, Dag Jonasen
og Anne Bjørnstad. Minikurs om kirkekunst,
dans, førstehjelp, nådegaver og praktiske
løsninger for Menighetshuset på Rotnes gav
godt engasjement. Likeledes en megetsigende
nådegavetest.

Familien Botterud fra Rotnes, som deltok
med sine ﬁre små, deler gjerne inntrykk
med Kirkenytts lesere: ”Gøy å sprette på
hoppemadrassen og bli kjent med de andre
ungene, Spille inne og være ute i sola.” sier
Sigrid, 3 år. Storesøster Anne Marie, 7 år, hadde
det for travelt til å uttale seg. ”Og mange ﬁne
møter for barn og voksne,” føyer mor Anne
Johanne til.
Takk til leirsjef Hans Gjesdal og dugelig
dugnadsgjeng hvor alle tok i et tak med mat og
orden. Det er grunn til å glede seg til neste år.
Leirstedet er allerede reservert for oss da.

Fint å møte barn og voksne slik føler familien Botterud
fra Tumyrhaugen:Mor Anne Johanne og far Knut Jarle
med barna Knut Ivar 2år, Sigrid 3 ½ år, Inger Johanne 5år
og Anne Marie 7 år .. i et anfall av sjenerthet.
Tekst og foto Thorvald Mo
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Jubileumsskrift: Hakadal kirke 400 år

Jubileumsskrift: Hakadal kirke 400 år
Dette er årets bok for alle i Hakadal og
Nittedal. Den er blitt til som et resultat av et
samarbeid mellom Historielaget og Hakadal
menighetsråd. Tom Christophersen skriver
kirkens og bygdas historie. Marit Aabel belyser
kirkens interiør kunsthistorisk samtidig som
hun viser oss det i praktisk bruk. Mona Kolberg
skriver om kirkebyggets symbolikk , om musikk
i kirken og om alle prestene som har virket her,
fra 1600-tallet og frem til i dag.
Boka inneholder hilsener fra mange kanter og
har ﬂotte bilder. Dette er årets gavebok for alle
som er glad i kirken sin.
Boka som kommer ca 26. mai, er til salgs
i bokhandelen på Mo, på kirkekontoret, i
Hakadal kirke og på alle arrangementene i
jubileumsuka.

Heder
for
lang
og tro tjeneste i
menigheten
Inger og Rolf Evensen ble tildelt Kongens
fortjenstmedalje for sitt utrettelige arbeid
i Nittedal menighet med å ta vare på
ungdomslokalet Hauger. Her er de fotografert
med medalje foran Slottet i forbindelse med
audiensen hos Kong Harald.
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slekters gang

februar-april

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
døpte nittedal
08.02-03.05
Maiken-Charlotte Engh
Henriette Martens
Meyer Skavern
Alexander Bruno Kjølberg
Henrik Brendskag Pettersen
Oliver Holm Ravn-Hansen
Anton Beck
Kristian Breen
Martine Dahle
Elli Skjærvik Mork
Mikkel Jærv Augestad Wang
Hans Magnus Haugen
Jakob Skoe Olsen
Birk Bakke Sundnes
Angelica Iselin
Zimmermann Aaslund
Vilde Trangsrud
Marie Kristiansen Haug
Mons Barstad
Marie Louise Biagioni
Olav Fagerli Hansen
Live Glosli Husan

døpte hakadal
08.02-03.05
Maurits Olsen Ask
Karoline Bermingrud
Andreas Ljåstad
Rihana Ofelia Hustoft Sund
Mali Hagen Martinsen
Casper Vabe Dahl
Isak Lysaker Hansen
Emilie Hundere Olsen
Oskar Flatval Førland
Julia Nathalie
Nordseth Kennholt
Tora Tveit Ødegaard
18

Mari Melbye Engebretsen
Aleksander Wilhelm
Moberg Ness
Odin Leonard Hansen-Nilsen
Maria Efteland Lien
Emilie Ophaug Pettersen

viet i nittedal
14.02 - 25.04.09
Hilde Tessem og
Ståle Cornelius Minde
Develyn Layola Catig og
Morten Johansen
Kaewta Seelalai og
Knut Erik Eggen
Hanne Berglie og
Kåre Christian Beston Hågå
Beate-Kristin Hegerstrøm og
Rune Kirkerud

døde i hakadal
06.2. - 24.4.
Arne Sverre Lundberg
Per Ole Nielsen
Åse Marit Korvann
Lilly Tjernsli
Thor Bakke
Birgit Dorothea Tøien
Thorleif Olav Sørlie
Wenche Svalund
Karin Johansen

døde i nittedal
06.2. - 24.4.
Thora Synnøve Næss
Else Røsten
Inger Sophie Hermansen
Kristin Rønnaug Barhaug
Torbjørg Margrete Korsvold
Judith Nordlien
Aslaug Haugen
Egil Nilsen
Kai Saghaug
Bent Bentsen
Kari Stenberg
Johan Petter Hansen
Strauman
Kari Duerud Antonsen
Turid Myrvang

Gravminne fra Nittedal kirkegård

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
man, ons, tor.
Kontor 67 05 90 49
Menighetssekretær
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid
man.-tors.
Kontor 67 05 90 41

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

Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
980 52 689
Kirketjener Menighetshuset
Kadri Sæther
Mobil
468 37 490
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Geir Trehjørningen
Kontor (kirken) 67 07 71 13
hakadal
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00
Rådsledere
nittedal menighetsråd
Grete Mugaas
Privat
67 07 86 69
hakadal menighetsråd
Gunvor Støle Melsom
Privat
67 07 57 80

Saksbehandler/ansvarlig
hakadal
Laila Tanner Söderqvist
Tid
man.-tor.
Kontor 67 05 90 48

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

Kirkelig fellesråd
Erling Birkedal
Privat
67 07 81 41

Soknediakon
Randi M. Vilberg
Jobb
67 05 90 46

Organist II
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374

ledig 20 % stilling
som ungdomsarbeider i
nittedal og hakadal

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Kirketjener Nittedal
Torill Kleiven
Mobil
976 99 032

noe for deg?
ta kontakt med
kirkevergen!
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Hakadal kirke 400 år
program for jubileumsuka 1. juni - 7. Juni 2009

Mandag 1. juni kl 19.00 i Hakadal kirke:
Historisk gudstjeneste ved prost Arne
Sand, Nittedal kammerkor og kantor Arnt Frode
Strandskogen. Alle oppfordres til å komme
i ”gammeldagse” klær. Velkommen til
kirkekaffe etter gudstjenesten.
Åpning av jubileumsutstillingen.

Tirsdag 2. juni kl. 18.00 i Hakadal kirke:

Syng med oss - allsangkveld for store og
små. Nittedal gospelkor synger sammen
med oss. Åpen kirkekafé fra kl. 17.30 og
etter arrangementet.

Lørdag 6. juni kl. 18.00 i Hakadal kirke: På
kyrkjeveg. Konsert ved Anbjørg Lien og
Sondre Bratland. Pris kr. 150.- Forhåndssalg
av billetter i bokhandelen på Mosenteret
og ved inngangen

Søndag 7. juni - kl 11.00 i Hakadal kirke:
Jubileumsgudstjeneste
med
biskop
Helga Haugland Byfuglien og bygdas prester.
Hakadalen blæseorkester spiller på
kirkebakken fra kl. 10.30. Storskjerm i
Kirkestua.

Onsdag 3. juni kl. 19.00 i Hakadal
kirke:
Symboler
i
kirkekunsten.
Foredrag ved professor Reidar Hvalvik
fra
Menighetsfakultetet
i
Oslo.
Åpen kirkekafé fra kl. 18.30 og etter
foredraget.

Kirkekaffe på Aas gård fra kl. 12.30.
Underholdning av elever fra Kirkeby skole,
dans og musikk ved ”Kjerringa med staven”
og musikk ved Hakadal skolekorps.

Torsdag 4. juni kl. 19.00 i Hakadal kirke:
Kirkene i Hakadal. Foredrag ved lektor
og lokalhistoriker Tom Christophersen. ”Kor
21” fra Grefsen og dirigent Arnt Frode
Strandskogen deltar. Åpen kirkekafé fra
kl. 18.30 og etter foredraget.

hver dag i hele jubileumsuka er det
utstilling og kafé i hakadal kirkestue.
tirsdag - lørdag kl. 11.00 - 15.00:
utstilling av messehagler, gamle
dåpskjoler og bl.a. brudekjolen til
ingeborg fearnley.

Lørdag 6. Juni kl. 11.00: Natursti for store
og små i området rundt Hakadal kirke.
Arrangør Hakadal idrettslag. Salg av
pølser. Gratis drikke. Premiering.
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Utstillingen er satt sammen av Bygdekvinnelaget og Marit Aabel.

