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leder

av Torbjørn Olsen

I støpeskjeen
Dette nummeret av Kirkenytt har vi valgt å kalle
”I støpeskjeen”. Først og fremst for å sette fokus
på at vi lever i en tid med store omveltninger både
internasjonalt og lokalt. Folket i Midtøsten reiser
seg og kaster sine gamle ledere, og Aserbajdsjan
vinner Grand Prix. Alt er mulig! Her lokalt skjer
det også store omveltninger. Nye hus settes opp
i Kruttverket, tomter reguleres, kommuneplanen
for Mo debatteres, og til høsten er det kirkevalg
og kommunevalg. Samtidig leser vi i Varingen
at de neste 30 – 40 åra forventes det en
befolkningsvekst på en halv million mennesker i
Oslo og Akershus. Og mange av dem kommer til
oss. Vi står virkelig ved begynnelsen til fremtiden
for Nittedal og Hakadal.
Det som er bra ved at noe er i støpeskjeen, er
at det er nettopp det – i støpeskjeen. Mye er gitt

når det gjelder form og fasong, men mye er ikke
gitt og kan ennå formes. Fremtiden handler ikke
om slump og tilfeldigheter. Den handler ikke om
skjebne eller flaks. Fremtiden og utviklingen ligger
i hendene på oss og skapes av oss nå. Vi bygger
videre på det andre har bygget før oss. I det ligger
det også et ansvar og menneskets evige oppdrag
om ”å dyrke og passe hagen” (1. Mos.2,15). Dette er
det vi kaller forvalteransvar. Jeg nevner ofte i
vigselsamtalen med kommende brudepar at det
bare er forfallet som går av seg selv, alt annet må
du kjempe for. Det gjelder i ekteskapet og i livet
generelt. Om du vil noe, forandre noe eller bevare
noe, må du gjøre noe med det.
Fremtiden kommer til oss, den er rett rundt hjørnet.
Mulighetene er like mange som utfordringene. God
debatt, godt valg og alt godt i fremtiden!

Haldis Østby har i mange år hatt ansvar for
annonsene i Kirkenytt. Hun har skaffet nye
annonsører og holdt kontakt med de gamle. Hun
har sendt ut regninger og tatt imot betaling. Nå
har hun endelig fått avløsning, og menighetene
takker henne for lang og trofast tjeneste. Samtidig
er vi svært glade for å kunne fortelle at Anne

Hammer har overtatt ansvaret for annonseringen
fra og med dette nummeret. Kirkenytt skal være
selvfinansiert, og annonsene er en viktig del av
grunnlaget. I tillegg kommer det som betales inn
over giroene i bladet to ganger i året. Vi takker alle
som på forskjellige måter bidrar til at Kirkenytt
kan komme ut.

utgiver		
		
redaksjon
		
		
		
		
		
		
forsidebilde:
2

trykk		
opplag		
kontakt		
		
		
		

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

neste nummer
tema
innlevering

Kommer ut innen 30.sept.
Menighet
30. august

Nittedal og Hakadal
menighetsråd
Mona Kolberg
Anfinn Andreas Kolberg
Torbjørn Olsen
Thorvald Moi
Rolf Theil
Thomas Evensen
Katrine Kjenne
Ivar Lamo, Nittedal fotoklubb

andakt

Tegnet i Guds hender
Jeg kjenner en del mennesker som noterer ting
i hånda, ting de ikke må glemme. Det kan være
et telefon-nummer de skal ringe, handleliste fra
kona, eller navnet på en de er spesielt opptatt av.
Gud bruker tydeligvis denne huske-teknikken
mye. For i Jesaja 49,16 kan vi lese en kort og
nesten litt merkelig setning, men som likevel er
et av de sterkeste og næreste løftene Bibelen
gir oss. Der sier Gud:
«Jeg har tegnet deg i mine hender» (Jes 49,16)
Gud sa det til folket den gang, og han sier det til
oss alle i dag. Du er tegnet i Guds hender. Gud
husker alltid på deg, han kan ikke glemme deg.
Når man tegner eller skriver noe i hånda, har
man det med seg, lett tilgjengelig hele tiden umulig å glemme. Og Gud har heldigvis store
hender. Hvert enkelt menneske har han tegnet
der. Så har han oss tilgjengelig hele tiden -

Alt har en ende
Så også med Midtre Nittedal kirkering. Den
ble stiftet 17. oktober 1968 på det første møtet
hjemme hos Liv og Per Ruud. Ni modige og
fremsynte kvinner startet et viktig arbeid for
kirken vår. Det har vært holdt jevnlige møter hver
måned gjennom alle disse årene. Og pengene
som kom inn, ble brukt til anskaffelse av bruksting
til kirkerommet. Ny alterduk, som ble sydd av et
medlem, tre antependier i de liturgiske fargene
samt et prekestolklede i hvitt, sølvkanne som
brukes under nattverden, blomstervaser i sølv,
for å nevne noe. I 1995 laget de få medlemmene

umulig å glemme.
Dessuten er det fint at det er Gud som har
tegnet meg der – ikke jeg selv. Det er lett å
tenke at jeg må gjøre meg fortjent til en plass
i Guds hånd, en plass på laget, så å si. Men
Gud opererer ikke med noen første 11’er, ingen
avgrenset elite med plass til bare noen få. Å
være tegnet i Guds hånd avhenger ikke av min
tilnærming til Gud, min rettskaffenhet eller
fromhet – det er et løfte fra Gud til hver enkelt
av oss, som jeg kan få ta imot i tillit til at mitt liv
kan få være i hans hender
Av og til er det lett å kjenne dette, av og til er
det vanskelig. Våre livserfaringer er ulike, og
derfor klinger disse ordene ulikt i våre liv. Men
like fullt har Gud gitt oss dette løftet om at han
er opptatt av livene våre, engasjert i alt som
skjer med oss. Det er et løfte Gud gir deg: ”Jeg
har tegnet deg i mine hender»

av Kari Tåsåsen

som var igjen, julekrybben som har sin plass i
våpenhuset i juletiden.
Det var mange med i Kirkeringen i tidligere år, men
alder og sykdom førte til at «Ringen» ble liten.
Fra 1990 og fram til 2010 har vi hatt alt ansvar for
blomster til alteret og alt stell av kirketekstilene.
Vi lever i frivillighetens tidsalder. Det har vært en
stor glede og trivsel for oss å få være med i dette
arbeidet i kirken vår som vi er glad i. Nå håper
vi bare det er noen som tar utfordringen med å
videreføre noe av vårt frivillige engasjement.
Inger Evensen, Liv Ruud, Johanne Berg, Kari Tåsåsen.
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Nytt og gammelt i Nittedal
Bygda vår er i endring, folketallet vokser, og vi diskuterer friskt hva og
hvor det skal bygges, og hvor mange som skal få lov til å flytte inn hos
oss. Men noe er som det alltid har vært. På gården Nordre Skøyen er for
eksempel dagens bonde nittende generasjon. Det opprinnelige hovedbølet
er blitt delt, forteller Pål Skøyen, men familien hans har altså bodd på
dette stedet i bortimot 600 år. Så kan det kanskje være interessant å høre
hva han tenker om det nye som tar form omkring ham.
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tema

Gårdbruker Pål Skøyen (52) har i år 25-årsjubileum
som eier av Nordre Skøyen. Han er gift med Elin,
og de har to barn, Konstanse (18) og Magnus (17).
De driver med smågrisproduksjon, og i tillegg har
de oppstalling av hester, produksjon og salg av ved
og noe snørydding. Gården er på 120 mål, og Pål
driver også noe leiet jord.
Hva er etter din mening det beste ved å bo i Nittedal?
Det er jo lettvint, svarer Pål Skøyen etter å ha
tenkt seg om en stund. Her har vi nærhet til alt,
både natur og alle slags sørvisfunksjoner. Jeg
lever jo av naturen, for meg er den både yrke og
hobby. I tillegg til jordbruket er også jakt en del
av naturens avkastning. I de senere årene har vi
sett en positiv utvikling i bygda, særlig når det
gjelder tilbud til barn og ungdom. Dessuten er
det stor frivillig aktivitet på alle områder.
Jeg synes du nølte litt, er det noe ved dagens
utvikling du ikke er så fornøyd med?
Ja, det kan du vel trygt si. Jeg synes
sentrumsutviklingen
og
planene
for
utbyggingen på Mo er helt «på jordet»,
bokstavelig talt. Vi bygger ned den beste
matjorda, og det skjer i en tid da både Norges
og verdens befolkning øker i rekordfart,
og matmangelen på verdensbasis stadig
blir større. Her i Norge må vi prøve å øke
matproduksjonen, ikke minske den. Vi er et av
de land i verden som har minst dyrkbart areal
i forhold til innbyggertallet. Da kan vi ikke
ødelegge det lille vi har. Vi har både rett og
plikt til å være mest mulig selvforsynt med mat.

tekst og foto: Mona Kolberg

nærheten, og der kunne man få plass til både
kulturhus, kirke og nytt idrettsanlegg. For
øvrig forstår jeg ikke hvorfor «halve Norge»må
bo innenfor en radius med en times avstand fra
Oslo. Men jeg har tro på ungdommen. De ser
sammenhenger og verdier som vår generasjon
ikke har vært så opptatte av å ta vare på.
Så hva vil du si til de politikerne som skal forme
Nittedals fremtid?
Politikerne må ta kontroll for å skape et
«evighetssamfunn», noe som er bærekraftig og
livskraftig i et evighetsperspektiv. Det finnes
andre verdier enn billig kaffe-latte. Folk klager
over at maten er dyr, men 1/3 av alt som kjøpes,
blir ikke brukt, det havner på dynga. Vi som dyrker
jorda og lever av den, forvalter store verdier for
kommende generasjoner. Da kan ikke politikerne
med et pennestrøk utradere disse verdiene. Mo
gård er blitt en symbolsak i så måte.
For øvrig er det min mening at vi skal gjøre det
beste vi kan, både for dem vi lever sammen
med og for dem som kommer etter oss. Vi
har et moralsk ansvar for å ta vare på de små
ressursene vi har, sier bonden som står i en
600-årig tradisjon på Nordre Skøyen gård.

Hvor synes du Nittedal sentrum burde vært
plassert, da?
Ja, det er vel for sent nå, men etter min
mening burde man planlagt mer i området
ved Kruttverket og Sørli. Der er jernbanen i
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ordhjørnet

av Rolf Theil

I støypeskeia
Somme grev i jorda, men i dag skal vi grava i
orda! Difor byrjar eg med å fortelja om
verbet «støypa». Det er opphavleg ei avleiing av
verbet «stupa», som tyder ‘falla, styrta ned’. Vi nyttar
«stupa» i uttrykk som «ho stupte frå timeteren»
– eller i det litt underlegare «fjellet stupte ned
i sjøen», noko det reint bokstavleg sikkert ikkje
gjorde. Verbet «støypa» tyder opphavleg ‘å få til å
stupa’, men vi nyttar det helst i tydinga ‘la flytande
masse storkna i ei form’. Bakgrunnen for denne
språkbruken er at før massen storknar, må vi «få
han til å stupa ned» i forma.
Vi støyper med betong og metall i flytande
form, og begge typane støyping er kjende 5000–
6000 år tilbake i tida. I Bibelen møter vi støyping
fyrste gongen i 2. Mosebok, i samband med
hendingar som tradisjonen legg til 1200–1400 f.
Kr. På slutten av 31. kapitlet les vi at «Då Herren
var ferdig med å tala til Moses på Sinai-fjellet,
gav han honom to lovtavler, steintavler som Gud
hadde skrive på med fingeren sin.» I fyrstninga
av 32. kapitlet står det at folket tykte Moses
drygde veldig lenge på fjellet, så dei vende seg
til Aron, som bad dei koma med gullringane
som konene og sønene og døtrene deira hadde
i øyro. Aron tok imot gullet, støypte det om og
laga det med meisel til ein kalv. Då ropa folk:
«Dette er guden din, Israel, han som førte deg
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opp frå Egypt!» «Då Moses kom
ned til leiren og fekk sjå gullkalven og dansen,
vart han så harm at han slengde tavlene mot
fjellet og knuste dei.» I 5. Mosebok, 27. kapitlet,
nemner Moses tolv forbanningar og byrjar nett
med denne: «Forbanna vere den som lagar eit
utskore eller støypt gudebilete, ein styggedom
for Herren, eit verk av kunstnarhand, og set det
opp i løynd!»
Når vi skal støypa, treng vi ei støypeskei, der
vi har sementen, betongen eller det flytande
metallet. Men ser vi nærmare etter, oppdagar
vi at uttrykket «i støypeskeia» nesten berre
blir nytta i metaforisk (overførd, biletleg)
tyding. Eit lite google-søk fortel at kva som
helst kan vera i støypeskeia: kulturen, Ågotnes,
bedehuskonfirmasjonen, Sirdal Sports Resort,
naturbrukutdanninga, skulen, legetenesta i
Vinje, tidlegpensjonen for bønder, barnevernet,
det norske samfunnet, norsk distriktspolitikk,
Møre og Romsdal, torskeoppdretten, avlsdyra,
fjerntrafikken, den nye rettskrivinga, jordbruket
og mykje, mykje anna! Dessutan er ikkje mindre
enn sjølvaste Den norske kyrkja i støypeskeia
i samband med stat-kyrkje-spørsmålet og
arbeidet med dåpsopplæringa! Skal kyrkja
smeltast og støypast i ei ny form? Vi må passa
oss så ho ikkje endar opp som ein gullkalv…

Soknediakonens hjørne			

Av Randi M. Vilberg

Når alt blir annerledes
At noe er i støpeskjeen, betyr gjerne at noe
planlegges og skal ta form av noe en har tenkt.
De fleste av oss bærer på erfaringer om at planer
vi la, ikke ble slik vi hadde tenkt. Det kan handle
om små ting i livet, slik som for vesle Jensemann
som skulle snekre sybord til mor – for det ville
hun sikkert ha. Ettersom snekringen skred frem,
ble prosjektet mindre og mindre – til det endte
opp med ei spekefjøl – og mor ble sikkert glad.
Men det kan og handle om større ting i livet.
Mange bærer på smertelige erfaringer om at selve
livet ble så totalt annerledes enn det en hadde
tenkt. «Velkommen til Nederland» er skrevet av
Emily Perl Kingsley for foreldre som har barn som
er litt annerledes enn andre. Historien kan være en
påminnelse til oss alle – hva enn livet bød på som
en slett ikke hadde tenkt seg – eller ønsket.
Velkommen til Nederland!
Når du venter barn, er det som å planlegge en
fantastisk ferietur – til Italia.
Du kjøper en stabel med guidebøker og legger
store planer: Colosseum, Michelangelos David,
gondolene i Venezia. Kanskje lærer du noen
nyttige fraser på italiensk. Alt er veldig spennende.
Etter måneder med ivrig forventning,
kommer endelig dagen. Du pakker kofferten
og drar av sted. Flere timer senere lander
flyet. Flyvertinnen tar mikrofonen og sier:
«Velkommen til Nederland». «Nederland??»
sier du –«hva er det du sier, Nederland? Jeg
hadde bestilt tur til Italia! Jeg skulle vært i
Italia nå. Hele livet har jeg drømt om å reise
til Italia.» Men det er en endring i flyets rute.
Det har landet i Nederland, og der må du bli.
Det viktigste er at det ikke har tatt deg med
til et forferdelig skittent sted, fullt av nød og
sykdom. Det er bare et annet sted.

Så må du gå ut og kjøpe nye guidebøker. Du
må lære et helt nytt språk, og du vil bli nødt til
å møte en hel mengde nye mennesker som du
ellers aldri ville ha møtt. Det er bare et annerledes
sted. Det er roligere enn i Italia, ikke så flott som i
Italia, men når du har vært der en stund og du får
pusten igjen, ser du deg rundt… og du begynner
å legge merke til at Nederland har vindmøller, og
Nederland har tulipaner. Nederland har til og med
Rembrandt.
Men alle du kjenner er travelt opptatt med
å reise til og fra Italia. Og de skryter av hvor
fabelaktig fint de har hatt det der. Og for resten
av livet kommer du til å si: «Ja, det var dit jeg
også hadde tenkt meg. Det var det jeg hadde
planlagt.»
Og smerten ved det, vil aldri, aldri bli borte,
fordi tapet av en drøm er et veldig, veldig tap.
Men – hvis du tilbringer hele livet med å sørge
over at du ikke kom deg til Italia, vil du aldri føle
deg fri til å nyte de helt spesielle og skjønne
sidene – ved Nederland.
Om du befinner deg i støpeskjeen –
i Nederland – eller er et annet sted – ønsker jeg
deg Guds velsignelse – og en god sommer!

Formiddagstreffene
Formiddagstreffene i Hakadal kirkestue
fortsetter etter sommerferien. Vi samles den
første mandagen i måneden, på følgende
datoer: 5. sept, 3. okt, 7. nov. og 5. des.
Vi møtes til mat, prat, andakt, sang, musikk
og utlodning mellom klokken 12 og 14.
Vel møtt!
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Av trosopplæringsleder Åshild Stordrange

Trofaste InTro-frivillige takker for seg
Våren 2009 deltok familien Kjærnes Fossum
på menighetsweek-end i regi av Nittedal og
Hakadal menigheter. Her ble Merete kjent
med daværende trosopplæringsleder Elise
Volen, og sammen ble de inspirert til å starte
småbarnstreff i Nittedal kirke. Treffet er rettet
mot barn fra spedbarnsalder opp til 3 år, og ble
startet høsten 2009. Merete har vært leder av
småbarnstreffet, og hun har fått god bistand av
sin mann Jostein. Barna Ingeborg og Alfred har
også bidratt til å skape mye glede og entusiasme
på småbarnstreffene. Familien har vært en solid
bærebjelke i treffet som har blitt arrangert
annen hver torsdag i snart to år. De er for tiden
på flyttefot, og setter nå nesa mot Trøndelag,
nærmere bestemt Soknedal i Sør-Trøndelag,
hvor de skal overta Josteins barndomshjem.
På deres siste småbarnstreff i vår benytter jeg
anledningen til å forhøre meg litt om hvordan
det har vært å ha ansvar for dette treffet som
samler de minste av barna i menigheten. Merete

Familien Kjærnes Fossum

Wendy Tømterud

Husk babysang i kirkestuene i Hakadal og
Nittedal på torsdager! Hakadal: Annenhver
torsdag kl 11, Nittedal: Annenhver torsdag kl
1130. Trilletreff på Rotnes i Solli sanitetshus
annenhver mandag kl 1100. Vi trenger nye
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forteller at oppslutningen var spesielt bra det
første året, og at det siden har gått litt i bølger.
Hun sier at de har opplevd det meningsfullt
å drive småbarnstreffet. Både hun og Jostein
trekker frem at det har vært motiverende
å få tilbakemeldinger fra deltakerne om at
småbarnstreffet er et tilbud som de har lett
etter. De legger også til at de synes det er viktig
med frivillig innsats i menigheten, og de er glade
for at de har fått bidratt i så måte gjennom å
drive småbarnstreffet.
InTro – trosopplæringen i Nittedal og Hakadal
er avhengig av frivillige krefter, og som
trosopplæringsleder vil jeg takke hjertelig for
den innsatsen Merete og Jostein har bidratt
med. Vi nærmer oss nå siste samlinger for
babysang og trilletreff i Hakadal og på Rotnes,
og jeg vil derfor også rette stor takk til Wendy
Tømterud som har hatt ansvar for babysang og
trilletreff i Hakadal, og til Charlotte Gjelsvik
som har ledet trilletreff på Rotnes.

Charlotte Gjesvik

ledere! Ønsker du å bidra på babysang eller
trilletreff i Hakadal, Nittedal eller Rotnes?
Ta kontakt med trosopplæringsleder Åshild
Stordrange på tlf 45 63 87 17. Se også 
www.nittedal.kirken.no for mer informasjon.

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
Glenneveien 18, 1481 Hagan tel/fax 67 07 78 45
- mobil 480 27 176
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Gudstjenester i N

med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste og på w

19. juni

Treenighetssøndag

19. juli

		
Nittedal 11:00

Johannes 3,1-15
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

Døli

		

21. juni
Døli

11:00

tirsdag
Andakt Olsen

26. juni

2. søn. e. pinse

		
Hakadal 11:00

		

Lukas 16,19-31
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Ordinasjonsgudstjeneste
Elisabeth Eriksen ordineres

28. juni

tirsdag

		

Nittedal 18:00  

Skytta

11:00

		

3. juli 3.

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

søn. e. pinse

11:00

24. juli

tirsdag
Andakt Weider

Aposteldagen

		
Lukas 5,1-11
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd
		
Weider
Betel
19:00
Kveldsmesse/Nattverd
		
Weider

26. juli

Skytta 11:00
		

tirsdag
Gudstjeneste/Nattverd
Weider

31. juli

7. søn. e. pinse

		
Nittedal 11:00
		

5. Mosebok 30,11-16
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

2. august

		

Lukas 14,16-24
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

5. juli		

tirsdag

7. august

8. søn. e. pinse

		
Hakadal 11:00

Markus 8,1-9
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Kveldsmesse/Nattverd
Olsen
Temagudstjeneste
Lalim/Skartseterhagen/Aas

		
Nittedal 11:00

Døli

11:00

		

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

10. juli

4. søn. e. pinse

		
Hakadal 11:00

Lukas 15,1-10
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen

		

Betel

19:00  

12. juli
Skytta

11:00

Døli
11:00
		

		

tirsdag
Andakt Skartseterhagen

Betel
19:00  
		
Lillestrøm 19:00
		

9. august
Skytta

11:00

14. august

		
Nittedal 11:00

17. juli

5. søn. e. pinse

		

		
Nittedal 11:00

Matteus 7,1-5
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

Døli
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16. august
11:00

tirsdag
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen

tirsdag
Andakt Olsen

9. søn. e. pinse
Matteus 7,15-20
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

tirsdag
Andakt Skartseterhagen

Nittedal & Hakadal

www.nittedal.kirken.no - følg ungdomsarbeidet på deres facebookgruppe Pluss

21. august

10. søn. e. pinse

Betel

		
Hakadal 11:00

13. september tirsdag

		

1. Korinter 3,10-17
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen

23. august

tirsdag

		

Betel

Skytta

19:00  

11:00

		

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

27. august

lørdag

28. august

11. søn. e. pinse

Nittedal 10:00, 12:00 og 14:00: 		
		
Konfirmasjon Søndre
		
Weider/Jonassen

		
Lukas 19,41-48
Nittedal 11:00 og 13:00: Konfirmasjon Søndre
		
Weider/Jonassen
Hakadal 12:00
Friluftsgudstj. Råsjøen
Olsen
11:00
Høymesse/Nattverd
Betel
		
Skartseterhagen

3. september

lørdag

4. september

12. søn. e. pinse

Hakadal 11:00 og 13:00 Konfirmasjon Olsen

11:00

		

Skytta

11:00

Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

Andakt Skartseterhagen

18. september 14. søn. e. pinse
		
Nittedal 11:00
		

Hakadal 11:00
		
Betel  11:00
		

Lukas 10,25-37
Høsttakkefest/Dåp		
Skartseterhagen
Høymesse/Dåp		
Olsen
Familiemesse/Nattverd
Weider

20.september tirsdag
Døli 11:00

Andakt Weider

25. september 15. søn. e. pinse
		
Nittedal 19:00
		

Hakadal 11:00
		
Betel 11:00
		

Lukas 17,11-19
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen
Familiemessse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd
Olsen

27. september tirsdag
Skytta

11:00

Gudstjeneste Weider

		
Nittedal 11:00

Lukas 18,9-14
Høymesse/Dåp/Nattverd
		
Weider
Hakadal 11:00 og 13:00 Konfirmasjon Olsen

6. september

tirsdag

11. september

13. søn. e. pinse

Døli

11:00 Gudstjeneste/Nattverd Olsen

		
Markus 7,31-37
Nittedal 11:00 og 13:00 Konfirmasjon Rotnes
		
Weider/Jonassen
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Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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Spennende kirkecamp i Hakadal
Av Markus Mathisen
Cornelius.
Markus spør: Hvilken gruppe var du på?
Cornelius: grønn.
Markus: Hvordan var det å overnatte i kirka?
Cornelius: spennende og dårlig luft.
Markus: Hvordan var skatte-jakten?
Cornelius: lett, spennende, det var jeg som fant
skatten .

Tom-Emil: morsomt.
Markus: Hvordan var skatte-jakten.
Tom-Emil: morsomt.

Tom-Emil.
Markus: Hvilken gruppe var du på?
Tom-Emil: grønn.
Markus: Hvordan var det å overnatte i kirka?

Helene, brannvakt.
Markus: Hvordan var det?
Helene: slitsomt og litt kalt. Nå er jeg veldig trøtt,
fordi jeg sto opp kl. 04:15 og kom hit KL: 05:00.

Åshild, leder.
Markus: Hvordan var kirke-campen?
Åshild: flott, gøy, spesielt fordi jeg hadde
bursdag. Jeg ble 28 år.
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Av: Anders Helset Eriksen, trosopplæringsmedarbeider

Ledertreningsleir
Helgen 13.- 15. mai samlet vi lederne som
skal være med på leir, på Dalen i Lillomarka.
25 førstegangsledere, 4 med litt erfaring,
møttes fredag med Åshild, Kristian, Monica og
undertegnede.
Et mål for ledertreningen er at de skal utrustes
til å bli gode ledere i kirken, og da må de rustes
på flere plan. Tiende-klassingene har gått
lederkurs gjennom hele skoleåret, og treningen
kulminerer med denne turen. Fredagskvelden
ble brukt til god gammeldags bibeltime med
trening i å slå opp i Bibelen og samtale om
teksten: «den fortapte sønn». Til slutt roet vi
oss ned med ”Singdown”.
Lørdag kom Einar prest og Dag kateket. De
blir begge sentrale skikkelser under leirene.
Hovedmålet er å synliggjøre hvilken viktig rolle
våre unge ledere har på en slik leir, de er selve
bindemiddelet i en vellykket leir. Dag skal være
leirsjef på begge leirene. Han snakket om hvilke
plikter og forventninger vi har til lederne våre.
Mye tid brukte vi på å bygge samhold og
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lederkarakter. Et rebusløp ble arrangert med
poster hvor samarbeid var målet. De heldige
vinnerne fikk gleden av å møte de «voksne»
lederne til en fotballkamp. Nok en gang
viste erfaring seg som utslagsgivende og de
«voksne» vant 5-4.
Til Hakadal menighet har det ganske nylig
flyttet inn en kjemperessurs, nemlig Monika
Tikkanen. Hun sørget for at alle måltidene
var på plass til riktig tid, og da ikke minst
Tacomiddagen på lørdag. Alt blir så mye bedre
når måltidene fungerer. Tusen takk til Monika!
Lørdagskvelden ble avsluttet med nattverd, en
flott stund der mange deltok. Søndag var satt
av til evaluering og opprydding.
Til dem som som skal sende sine «barn» på leir,
vil jeg si: Vi har mange flotte ledere med oss, og
vi fortsetter trenden med at dette årets leir blir
litt bedre enn fjorårets, selv om man ikke skulle
tro det er mulig.

Foto: Åshild Stordrange
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Menighetsrådsvalget
Den 11. og 12. september skal det holdes
valg på nye menighetsråd samtidig med
kommunevalget.
Nominasjonskomiteene
er ferdige med arbeidet sitt, og i begge
menighetene foreligger det nå lister med det

antall personer som skal velges. Kirkenytt
presenterer her de nominerte med navn,
alder og adresse. En fyldigere presentasjon
av de enkelte kandidatene kommer i Varingen
nærmere valget.

Prioritert kandidatlliste til valget
i Nittedal menighet

Prioritert kandidatliste til valget i
Hakadal menighet

1 Thorstensen, Ragnhild Sønderland, 63 år
Utsiktsveien 37 1482 Nittedal
2 Skjerstad, Liv Dagfrid, 45 år
Kirkeveien 104 1480 Slattum
3 Karlsson, Solveig 24 år
Gjelleråsveien 4 1481 Hagan
4 Myhre, Vidar, 59 år
Tumyrveien 18 1482 Nittedal
5 Eriksen, Anders, 45 år
Sørliveien 45 1482 Nittedal
6 Hurthi , Kristin, 47 år
Skogveien 59 1482 Nittedal
7 Gade, Agnete Steensgaard, 54 år
Ringveien 24 1482 Nittedal
8 Birkedal, Bente, 55 år
Likollen 39 1481 Hagan
9 Gullhaugen, Herborg Osnes, 58 år
Myrveien 13 1482 Nittedal
10 Lind, Ingunn Mortvedt, 47 år
Skyttamyrveien 28 1481 Hagan
11 Korsli Anne, 63 år
Tumyrveien 47 1482 Nittedal
12 Normann, Åse, 62 år
Åstunet 1 1481 Hagan
13 Moi, Thorvald, 75 år
Østlivn 12 1482 Nittedal

1 Ivar Østby, 62 år
Vargvn. 4 1488 Hakadal
2 Anne Hammer, 67 år
Fuglåsvn. 40 1488 Hakadal
3 Roger Aukan, 42 år
Rulsevn. 9 1484 Åneby
4 Trine Nickoline Rogne Møller, 26 år
Granittvn. 14 1487 Tøyenhaugen
5 Ingvar Jostein Svegården, 64 år
Blomsterbakken 27A 1487 Tøyenhaugen
6 Jorun Selnes, 48 år
Ulvefaret 90 1488 Hakadal
7 Merete Wilskog, 37 år
Fuglåsen 8 B 1488 Hakadal
8 Monica Margit Löw Tikkanen, 45 år
Kalkbrennervn. 32 1487 Tøyenhaugen
9 Belinda Elin Opheim Fergusson, 40 år
Ulvefaret 137 1488 Hakadal
10 Gunvor Støle Melsom, 44 år
Fuglåsvn. 69 1488 Hakadal
11 Mona Kolberg, 67 år
Ulvefaret 126 1488 Hakadal
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Tekst og foto: Elisabeth Weum, styreleder

ENDELIG...
Endelig er tiden kommet til å åpne Kirkestuas
dører. Alt er på plass, både brannvarsling,
rømningsveier og alt som kreves for å få
godkjenning for bruk. Og inventar.
To dager etter godkjenning ble det feiret bryllup
med 100 gjester i lokalene, og noen dager senere
ble det holdt den første minnestunden. I glede og
sorg, slik livet arter seg. Men det er fint å kunne
samles til slike markeringer i vakre omgivelser,
som i Borghil Rud-salen, storstua i bygget. I
kirkestua skal det finnes både hjerterom og
husrom for hele Nittedals befolkning.
Vi har allerede fått mange bestillinger både til
konfirmasjoner og brylluper, avslutningsfester for
foreninger og lag, og det gleder oss. Endelig kan vi
få en inntjening også, og det er på høy tid. Kapitalen
er så godt som bunnskrapt. Heldigvis er det fortsatt
givere som støtter oss, så vi er allerede igang med
innredningen av siste byggetrinn: Underetasjen.
Der vil vi få egnede lokaler til mindre samlinger,
med en stor sal som kan deles i tre. Også der bygges
kjøkken, garderobe og egen inngang. Med tiden blir
det også et verksted som kan brukes til så mangt.
Kirkegårdskontoret ble tatt i bruk allerede for tre år
siden da det ble gitt tillatelse fra kommunen.
Men nå har ikke Stiftelsens primære oppgave
vært å skaffe nye selskapslokaler, men et

nødvendig supplement til de lokalene Nittedal
menighet har i den gamle, vakre trekirken vår
fra 1869. Selvfølgelig vil behovet for å være kirke
bli annerledes i 2011 enn da kirken ble bygd.
Derfor gleder vi oss til å se barn, unge og eldre
samles i de nye lokalene, og vi får se alle de nye
mulighetene disse rommene gir menigheten.
Dette skal bli spennende. Vi vet at mange har
ventet lenge på å få bruke lokalene. Nå er de der!
Til slutt: Takk til den trofaste dugnadsgjengen
vår og alle andre som har hjulpet oss, både med
penger, dugnad på kirkegården, konsulenthjelp
og engrospriser for å holde kostnadene
nede. Offisiell åpning blir søndag 16. oktober
med en festgudstjeneste og påfølgende
«festkirkekaffe» i kirkestua . Det vil bli mange
aktiviteter i lokalene i ukedagene etter, sikkert
noe som kan friste enhver til å ta en tur innom.
Dette blir annonsert i Varingen eller på vår
hjemmeside www.nittedal.org/kirkestua.
Kirkestuas email-adresse er kirkestua@gmail.com,
telefon 928 37 896. Bankgiro 2030 19 39516.
VI gleder oss til å treffe deg!
Kirkestuas Venner ber om din støtte gjennom
GRASROTANDELEN
Org.nr. 994926845
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slekters gang

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpte Nittedal
Therese Biagioni
Sanna Larsen Børresen
Didrik William Saltveit
Ingvild Birkedal
Amund Kirkeby
Matheo Hervig
Birk Sigurd Wiger
Anna Sølvberg Tjelle
Hedda Måseide
Kasper Milan Brudal Schrøder
Ella Lovis Vatle Buajordet
Louise Skjåkødegård Malvik
Storm Jevne Stoll
Ludvig Backman Eger
Helene Køste
Marius Teien Lindseth
Julian Garmark Westby
Elias Åmodt Blom
Solveig Drege Grøthe
Markus Nereng Hafredal
Louie Martin Hammerstad
Ida Janie Mjærfoss
Sofie Olaisen
Kevin Rode Werner

Døpte Hakadal
Benjamin Kvatningen
Aslansofuoglu

Hanna Oline Sletta Marka
Victoria Marie Gunkel
Frogner
Hedda Sofie Skari Granum
Henrik Helbostad
Vilde Dokken
Julie Kirkeby
Madelen Hagebø-Pettersen
Albert Hammer
Milla Meldgaard Breiby
Ola Marka
Sondre Solberg
Theo Darmstad-Kirkeby

Leif Åge Larsen
Eva Reidun Linnerud
Sverre Eilif Kirkebø
Marit Otilie Bromann
Morten Svendsen
Bent Carl Rasmussen
Egil Storm Eriksen
Eva Synnøve Brorson
Odd Fredrik Jensen
Sverre Trøyflat
Reidulf Asp
Roger Wilfred Zell
Knut Halvor Skarbøvik
Liv Birgit Ruud

Viet i Hakadal
Ingen i denne perioden

Viet i Nittedal
Unni Irene Fuskeland og
Joakim Bergli
Elisabeth Kristiansen og
Martin Fleisje

Døde Nittedal
Irene Bodil Stenerud
Kim Steffan Sagan
Svein Fladeby
Johannes Tjelle
Kristine Moe

Døde i Hakadal
Kristian Løvstad
Alf Elvenes
Erik Høibjelke
Kåre Hjalmar Hellevik
Ragnar Andersson
Kjell Håkon Jensrud
Svanhild Måløy
Henny Andreassen
Edel Kristine Ødegård
Lillian Mainy Pettersen
Emma Marie Ruud Stovner
Marit Omnes

Temagudstjeneste
«En verden uten atomvåpen»
7. august 2011 kl. 19 - i Lillestrøm kirke
Et arrangement i Nedre Romerike prosti
Musikk med gruppa
«One day I`ll be a little old Lady»
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe,
film og diskusjon.
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Foto: Torill Djupeng

Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no
Kirkekontoret, Rådhuset
1482 Nittedal
Tid:
man-tor. 8-15
telefontid man-tor 10-14
fre. stengt
Tlf
67 05 90 41
Faks
67 05 90 47
kirken@nittedal.kommune.no

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Kirkeverge
Torfinn Bø
Kontor 67 05 90 42
Mobil
929 69 866

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

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

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

Menighetssekretær
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid
man.-tors.
Kontor 67 05 90 41
Saksbehandler/ansvarlig
hakadal
Laila Tanner Söderqvist
Tid
man.-tor.
Kontor 67 05 90 48
Soknediakon
Randi M. Vilberg
Kontor 67 05 90 46
Mobil
412 35 300

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

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

Organist
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374
Organist
Jarle Vestad
Mobil
930 51 377
Kirketjener Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil
909 10 970
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
980 52 689
Kirketjener Menighetshuset
Kadri Sæthre
Mobil
468 37 490
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Mobil
979 68 458
hakadal
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00
Rådsledere
nittedal menighetsråd
Elisabeth Eriksen
Mobil
986 69 686
hakadal menighetsråd
Mette Iversen
Privat
67 07 60 82
Kirkelig fellesråd
Ragnhild Thorstensen
Privat
67 07 21 87
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av Thorvald Moi

Merket mange merker seg
Nytegnet symbol fra år 1990.
Den Norske Kirkes merke - også kalt Olavsmerket, er opprinnelig fra 1500-tallet . Korset
og to sølv-økser på rød bunn symboliserer
Hellig Olavs martyrium på Stiklestad i år 1030
– hvoretter landet ble kristnet etter hvert– på
vikingevis - med datidens våpenrett…
I 1965 kom Bispemøtet frem til at Olavsmerket
også var et samlende symbol for Den Norske Kirke.
Siden år 1990 har det vært kirkens offisielle
våpenskjold, logo eller varemerke som vi sier i
dag.
Det kristne korset preger også syv av Nordens
lands flagg. Godt da å bære et norsk flaggmerke
på yttertøyet i Danmark- for ikke å bli tatt for
svensk? Godt tegn på tilhørighet!
Kirke og omsorg hører sammen. Slik blir merket
også et omsorgsmerke- Det gir positive signaler
– på samme måte som Røde Kors, Norden,
speideres og andres merker.
I vår tid med et virvar av symboler - er det
ikke da på tide for et aktivt kristenfolk å bruke

Olavsmerket på yttertøyet ?
Kors-jakkemerke til daværende prost Arne Sand
for 9 år siden gav tydelige signaler om identitet
og samhørighet. Det mante til etterfølgelse og er
nå blitt blitt en mangeårig merkesak for meg!
Men hvorfor er da ikke dette stilige merket mer
i bruk blant kirkens tilhengere, diakonimedarbeidere og frivillige ildsjeler? Et enklere signal
på forkynnelse og omsorg trengs nå mer enn
noensinne – i tråd med andre trosretningers
svært så synlige symboler. Har vi angst for å stå
frem med vår tro?
Foreløbig er kors-jakkemerket i bruk av én her
i Nittedal – og det med gode kontaktgivende
resultater.
For å gi korsmerkesaken bedre grobunn er
dette 1 og1/2 cm lille Olavs-jakkemerket nå
innkjøpt i 10 eks. Det er tilgjengelig i Nittedal
for selvkost kr. 80,- + porto over telefon
67059041 - eller direkte til Kirkens Hus i Oslo
materiellekspedisjonen, Reidun Karlsen tlf.23081000 + post og kr. 50 i gebyr.

Merker med tillit,
her i hel størrelse.
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