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leder

Kyllingen og havet

av Anne Korsli

For alle Guds gåvor me takkar han
Som heile sin skapning forsyrgja kann,
Og umsut for oss vil bera!
Gud give då so me må liva her
At når me skal fara frå denne verd,
Me då kunne glade vera
Og alle gå inn til Guds æra!
Denne salma vart laga på 1600-talet av
Nikolaus Boye d.e. Vi kjenner oss att, for i dag,
mange hundreår seinare, takkar vi òg Gud for
alt det gode vi har fått i livet. Når vi høyrer
orda skaparverk og skapning, tenkjer vi på
positive opplevingar. Skaparverket blir til dei
paradisiske grøne engene vi les om i Bibelen,
og vi drøymer at vi ligg og kvilar utan tanke for
noko.
Etter kvart som åra går, skjønar vi at
skaparverket kan ha fleire sider. Ja, det er vel
framleis skaparverket? Havet, fullt av plast og
søppel, kasta over bord og frå land, frå nord til
sør. Meir og meir skrot legg seg på botnen, sist
veke fortalde ein dugnadsgjeng i Trondheim at i
hamnebassenget vart det kasta både kjøleskap
og bildekk. Vatnet, kvar er det reine og klåre
vatnet som gir liv til alt som veks, og som Peter
Dass så levande dikta om då han skreiv om
fisken i havet?
Skal vi leve her på jorda, kan vi ikkje halde fram
med å bruke vatn som søppelplass. Det er berre
små born som trur at noko kjem bort når dei
ikkje ser det. Vi er vaksne, og vi veit at ikkje
noko forsvinn av seg sjølv.

Gud har gitt oss ansvar for
dyra på jorda. Kva skjer med dei? Dei vi et
har fått eit tristare og vondare liv, så langt
eg kan sjå. Fjørfe har ikkje noko liv. Dei vert
klekt i tusental, nebbet klipt av når dei er små
kyllingar, skamfert både her og der. Proppa
full med antibiotika og slakta når dei har stått
på ein flekk i sju- åtte månader.  Det skal ikkje
vere slik, dei har fjør, dei er fødd til å springe og
småflyge langs bakken.
Vi må minne oss sjølv om at skaparverket, både
dyr, plantar og mennesket, er skapt for å ha eit
liv i samsvar med det dei var tiltenkt.
Havet og kyllingane, er det då ikkje noko håp?
Salma som N. Boye d.e. skreiv for lenge sidan,
minner oss om at vi ein dag skal fare frå denne
verda, og då skal vi vere glade. Mange ser
dette, at skaparverket er Guds verk, og gjer
noko. Bygdelag går saman for å rydde langs
strender, land brukar pengar på å rydde hav,
Middelhavet har blitt reinska med stort hell dei
siste tiåra. Vi, einskildmenneska, har sett på TV
at om vi kjøper økologiske egg, får kyllingane
det noko betre. 30-40 prosent av dei som vert
brukt i produksjonen av økologiske egg, vert
ikkje nebbklipt, og dei får eit betre liv enn sine
artsfrendar.
Og eg gler meg når eg ser at på Bunnpris i
Nittedal er dei mest alltid utselt på økologiske
egg, ja eg har sett dette i andre større butikkar
i bygda vår òg. Det er mange som tenkjer dei
same tankane.
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andakt

av Kjell A. Skartseterhagen

Ropet fra en såret jord
Nittedal kirke er blitt tilknyttet et nettverk
av såkalte grønne menigheter. Vi har
«skrevet under på» noen gjennomføringsmål
og forpliktet oss. Som et bevis på denne
forpliktelsen henger det i våpenhuset en
såkalt Hustavle – vi kunne kalle det en
«Våpenhustavle» – ja, for vi mennesker må ta
kampen opp og kjempe for skaperverket med
lysets og håpets våpen!
Jeg vil bruke denne andakten til å minne om
hva som står på denne tavlen. Som illustrasjon
til teksten er en akvarell av Håkon Bleken kalt
«Skaperverket», og teksten har biskop Finn
Wagle forfattet i samarbeid med forfatterprest
Eivind Skeie:
ROPET FRA EN SÅRET JORD
– Menneske, du som har kunnskap om godt og
ondt: Livet er truet, ta ditt ansvar!
OPPDAG HELHETEN
– Jorden er en vev uten sømmer som ingen har
rett til å rive i stykker.

KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN
– Moder jord har nok til alles behov, men ikke
til alles grådighet. Misforholdet mellom fattig
og rik er forakt for menneskeverdet.
LEV I FORSONINGEN
– Menneske, du som har makt til å ødelegge
jordens vev: Du er kalt til et liv i forsoning!
Disse sju imperativene, et for hver dag i uken,
er merkesteiner for pilegrimsvandringen vi
gjør. Skapertro og kristentro er ikke overtro
men tro på at det er noe over oss som gjør
virkeligheten vår mer viktig. Et såret skaperverk
roper – og vi kalles til å oppdage, sanse, glede
oss, dyrke, kjempe og leve. I den kristne tro er
vi mennesker verdifulle – vi er skapt og villet –
og eslet til himmelsk heder og verdighet.
Livets reise er ikke ut i det blå – men mot et
mål. Det er virkelighetsnær skapertro som vi
bekjenner hver søndag i kirka og som klokkene
minner oss om når de toner utover den vakre og
skapte dalen vår. Nå er det vi som er forvaltere!

SANS HELLIGHETEN
– En hellig duft hviler over alt som er til. Livet
skal verdsettes, vernes og elskes.
GLED DEG OVER SKJØNNHETEN
– Skaperverket eier sin egen rikdom. Ingen
ting er bare råvarer. Jordens gaver skal
forvaltes med hengivenhet og takk.
DYRK SAMMENHENGEN
– Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg
til låns. Alt skal du overlate til dem som følger
etter.
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Den grønne bygda
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tekst og foto: Mona Kolberg

”Barn og ungdom må lære å bli glad i naturen og forstå
hvor viktig den er for oss alle.”
Guro Haug (43) er kommunens miljøvernrådgiver Hun er vokst opp i Hakadal, og etter
at hun var ferdig med studiene på Ås, ble
denne jobben ledig, og hun flyttet hjem igjen.
Hun har alltid vært glad i å være ute i naturen,
og derfor er det en ønskejobb for henne å få
lov til å arbeide med å ta vare på de grønne
omgivelsene våre.
Jeg jobber med å bedre det ytre miljøet, sier
Guro. Jeg er for eksempel med på arbeidet
med å redusere forurensning til Nitelva og ta
tak i saker som gjelder forsøpling i nærmiljøet.
En viktig oppgave for kommunens miljøvernrådgiver er det også å komme med innspill i
byggesaker og bidra til at det blir tatt hensyn til
miljøet i kommune- og arealplaner.
Da har du vel litt å gjøre i forbindelse med
planleggingen av det nye kommune-senteret?
Ja, der er det mye spennende som skjer, sett
fra et miljøsynspunkt. Vi må bygge tett og
konsentrert slik at det blir mulig å sykle eller gå
mellom boliger, butikker og sørvisfunksjoner.
Det er et mål å redusere transportavstandene.
Vi vet jo at utslippene av klimagasser er det
største problemet for miljøet, og for Nittedals
del kommer det aller meste av disse gassene fra
transport. På den annen side må hensynet til
landbruket og mulighetene for matproduksjon
avveies mot behovet for byggetomter. I tillegg
må vi ta hensyn til flomfaren. Klimaet kan endre
seg, og det må kommunen regne med.
Hva mener du at er det største klimaproblemet?
Globalt er det helt klart utslippene av
klimagass. Det som er verdens klimaproblem,
gjelder også for oss. Derfor må vi bidra lokalt.
Alle kan gjøre noe ved å snu på noen vaner: Vi

kan tenke gjennom transportmønsteret vårt og
prøve å bruke kollektivtransporten mest mulig.
Vi kan kildesortere og revidere energibruken
hjemme.
Hva gjør du selv for å bidra til et godt miljø der
du bor?
Jeg har to barn, og jeg prøver ikke å kjøpe så
mye nytt, men heller la klær og leker gå i arv,
også til venner. Dessuten er vi bevisste på å
kildesortere søppelet. Da vi pusset opp huset,
la vi vekt på gjenbruk av gamle materialer og
bygningsdeler, og vi brukte bare miljøvennlig
maling. Det er som oftest bedre å restaurere
og reparere enn å kjøpe nytt. Dessverre må jeg
kjøre en del bil. Det er ikke så lett å få henting
og bringing til skole og barnehage til å passe
med kollektivtilbudet nord i dalen.
Hva er egentlig et godt ytre miljø?
Det mener jeg er et samfunn der vi ikke
overforbruker naturen, men lever i balanse med
den. Det er tross alt naturen vi lever av. Her i
Nittedal har vi lett adgang til friluftsområder
og natur, og dette må vi ta vare på. Vi må ta vår
del av folkeøkning og utbygging, men det må
skje på en miljøvennlig måte.
Hva kan kirken bidra med i denne sammenhengen?
Kirken som organisasjon kan for eksempel
ta mål av seg til å bli ”Miljøfyrtårn”. Det vil si
at man øker bevisstheten omkring bruken av
energi og håndteringen av avfall. Dessuten er
jo kirken en viktig meningspåvirker og kan være
med på å minne folk om å ta ansvar for naturen
og skaperverket. Det holdningsskapende
arbeidet er viktig. Barn og ungdom må lære å
bli glad i naturen og forstå hvor viktig den er for
oss alle, avslutter miljøvernrådgiveren.
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Livet og jorden
— skapelse eller tilfeldighet?

Mange har i de siste tiårene satt spørsmålstegn
ved Darwins teorier om hvordan vi og verden
rundt oss er blitt til. Ja, i det siste har flere
kjente såkalte darwinister stått frem og sagt at
Gud må finnes, forkastet “tilfeldighetsteorien”
og innsett at det er en plan bak det hele.
Faktisk
har
ikke
evolusjonsteorien
noen forklaring på hvordan livet kan ha
oppstått av dødt uorganisk materiale
og hvor den enorme informasjonen kom
fra som finnes i DNA-molekylet og som
styrer alle livsprosessene i skapningene.
For noen år siden fikk Francis Crick Nobelprisen
for sin oppdagelse av DNA`s struktur.
Hans beregninger viste at DNA er et så
komplisert molekyl at det aldri kan oppstå
av seg selv. Enhver detalj knyttet til DNAmolekylet er tydelige tegn på en konstruktør.
Forskere har vist at den enkleste livsform – en
spesiell bakterie – trenger tre hundre (300)
forskjellige proteiner for å leve – og ikke ett av
disse kan oppstå ved en tilfeldighet.
Astronomen Sir Fred Hoyle har jobbet mye med
beregninger over sannsynligheten for at liv kan
oppstå spontant, og uttalte for en stund siden
at det var like sannsynlig som at det etter en
virvelstorm som feide over en haug med flydeler
ville stå en fullt ferdig Boing 747 jumbojet med

av kateket Dag Jonassen
alt utstyr og fulle tanker, klar for take off!
Vitenskapen har så absolutt ikke motbevist
Guds eksistens – snarere tvert om.
Når ateistiske vitenskapsmenn og lærere
benekter en Skaper, snakker de som ateister
og ikke som vitenskapsmenn og lærere.
Jeg vil anbefale boken “Livet – skapelse eller
tilfeldighet” av dr.med. Kjell J. Tveter som gir
et interessant innblikk i hvor enestående og
avansert Gud har skapt jorden.
I 3. kapitel forteller han om om Beringlo-fuglen.
Den klekkes ut i Alaska nær Beringstredet, men
overvintrer på Hawaii hele 4500 km. unna.
Før avreise dit får den en enorm appetitt og
legger innen kort tid på seg 70 gram. Dette
utgjør proviant til reiseruten, og kroppsvekten
økes med mer enn 50%. Den flyr fra Alaska til
Hawaii i et strekk uten å hvile. Den er en dårlig
svømmer og må holde seg i luften hele tiden.
Den bruker 250 000 vingeslag på den 88 timer
lange turen og holder en konstant fart på 51
kilometer i timen. Lavere eller høyere hastighet
ville øke energibehovet, og da ville det ikke
være nok reservemat for å nå Hawaii. Fuglen
forbruker 0.6% av kroppsvekten sin hver time
i luften og bruker da 82,2 gram på strekningen.
Før reisen la den jo på seg bare 70 gram, men
V-formasjonen den flyr i, gjør at den bruker 23%
mindre energi, og de sterkeste i flokken veksler
på hvem som flyr først.
Hvordan vet den hvor mye den må spise før
avreise, hvordan vet den reiseruten til et
område den aldri før har vært i, og hvordan
klarer den å holde ruten uansett vær og vind?
Hvem har lært den at den må fly i
forts. neste side
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Nytt orgel i Hakadal

av Mona Kolberg - etter referat fra orgelkomiteen

Oppgaven med å skaffe nytt orgel i Hakadal
kirke nærmer seg nå realisering. Orgelkomiteen
er i gang med den såkalte prekvalifiseringen,
dvs at de innhenter referanser på de firmaene
som har meldt sin interesse for prosjektet. Det
er for eksempel viktig å vite om firmaene har
erfaring med å bygge orgler i vårt klima, og om
prosessen fram til det ferdige instrumentet
og oppfølgingen etterpå har vært god. Det er
også interessant om de økonomiske rammene
og tidsfristen ble overholdt.
Konsulenten for det nye orgelet heter Martin
Pearson. Han er den faglige eksperten i
arbeidet, og sammen med komiteen lager

han en kravspesifikasjon til det nye orgelet:
hvor mange stemmer det skal ha, og hvilket
klangspekter man ønsker. Materialvalget må
dessuten være tilpasset det lokale klimaet,
og fasaden skal utformes i samarbeid med
riksantikvaren.
Neste skritt på veien er anbudsinvitasjon, og
orgelkonsulenten skal revidere anbudspapirene
som så sendes til kirkevergen. Når anbudene
foreligger, skal komiteen og orgelkonsulenten
velge ut det firmaet som får oppdraget.  
Finansieringen av orgelet er snart fullført, og
menigheten i Hakadal kan se fram til en riktig
orgelfest i forbindelse med innvielsen.

Orgelgalleriet i Hakadal kirke med fasaden til det nåværende orgelet.		

forts. fra forrige side
V-formasjon for å komme frem? Jo,
Berlingofuglen er av Skaperen skapt slik.

foto: Anfinn Kolberg

Darwinisten Richard Dawkins sier at den som
tviler på evolusjonslæren, må være dum, gal
eller uvitende. Så da er nok undertegnede
dette – og det gjør ingen ting!
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Lopper i blodet
Fem timer med lopper i blodet gav 42.211
kroner til Rotneskirken
Lørdag 27. april kunne et trettitall venner av
Rotneskirken tilfreds puste ut etter vellykket
loppemarked på Sørli skole. Blant 10 tilbudsboder var salg av Borghild Ruud- bilder og
kjøkkentøy de ledende. Dernest kom auksjon,
hobby og leker med bøker og blad, cv/dvd  på
5. plass .Eldste utbud – en bok om Jerusalem
fra år 1627 – ble over til neste gang. Takk til
Varingen for flott omtale, til glade givere og
alle frivillige for formidabel innsats. Bra å ha
den ekte loppegeneralen Arne Willy Dahl med
i laget.
Foreningen for Rotneskirkens venner ble stiftet
søndag 14. april . Den er åpen for alle og har som
formål å støtte opp om bygging, innredning og
drift av kirke på Rotnes i Nittedal.
I styret sitter: Tommy Bech, Kadri Sæthre,
Renate Olberg (sekretær), Arne Willy Dahl
(leder) og Jarle Langdahl (kasserer).

Tekst og foto: Thorvald Moi
Tidligere
virksomhet
har
resultert i 4.147.000 kroner på
bok. De er innsamlet blant annet ved loppemarkeder, testamentariske gaver og offentlig
støtte. Rotneskirkens venner har nå tatt opp
igjen tradisjonen med loppemarked som et av
sine virkemidler.

Ung glød i Betel
Som erstatning for Menighetshuset på Rotnes
er Betel i Sørliveien et funn for så vel barn
som unge og eldre. Søndagskolens bidrag i
familiegudstjenestene på Betel er en troens
fornyelse også for langt eldre kirkegjengere. I
sannhet en fest i ord og toner og yre barns iver
i sang og opptredende
innlevelse.
Søndagsskolen teller inntil 20 barn. Barn i alder
fra 10-14 år leder selv
søndagsskolen på omgang,
forteller engasjert Hanne
Weider og forsetter: Når
barn møter innflytterbarn
med troen som fellesskap,
er positiv integrasjon et
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faktum.
Flere bør unne seg et oppløftende besøk
på familiegudstjenestene på Betel. Trivelig
kirkelunsj med verdifull nettverksbygging
er med på kjøpet! Velkommen til neste
familiegudstjeneste allerede 16. juni.

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

23.juni 5.sønd. i treenighetstiden		 18.aug. 13.søn i treenighetstiden
		

Nittedal 1100

		

Matteus. 18,12-18
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

30.juni Aposteldagen
		
Hakadal 1100

		

7.juli

Markus 3,13-19
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

7.sønd i treenighetstiden

		
Nittedal 1300

		
Betel
11:00
		

Markus 5,25-34
Dåpsgudstjeneste
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

14.juli 8.sønd i treenighetstiden
		
Hakadal 1100
		

Markus 12,28-34
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

21.juli 9.sønd i treenighetstiden
		
Nittedal 1100
		

Lukas 6,36-42
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

28.juli 10.sønd i treenighetstiden
		
Nittedal 1300
Betel
1100

		

4.aug.

Markus 11,25-26
Dåpsgudstjeneste Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider

11.sønd i treenighetstiden

		
Hakadal 1100

		

Johannes 8,31-36
Høymesse/Dåp/Nattverd
Prostiprest Kristine Værnes

11.aug, 12.søn i treenighetstiden
		
Nittedal 1100
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Johannes 4,27-30 og 39-43
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

		

		

Johannes 15,13-17
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Kveldsgudstj/Nattverd
Olsen

24.august

lørdag

Hakadal 1100

		
BETEL

1900

Nittedal 1000/1200/1400
		
Konfirmasjonsgudstjenester
		
Søndre Weider/Jonassen

25.august

Vingårdssøndagen

		
Matteus 19,27-30
Nittedal 1100/1300
		
Konfirmasjonsgudstjenester 		
		
Søndre Weider/Jonassen
Hakadal 1200
Friluftsgudstj/Dåp/Nattv
		
Olsen
Betel
1100
Høymesse/Nattverd
		
Skartseterhagen

31.august

lørdag

Hakadal 1100/1330
		
Konfirmasjonsgudstjenester 		
		
Olsen/Jonassen

1. sept.

15.søn i treenighetstiden

		

Johannes 15,9-12
Høymesse/Dåp/Nattverd
		
Skartseterhagen
Hakadal 1100/1330
		
Konfirmasjonsgudstjenester
		
Olsen/Jonassen
Nittedal 1100

7.september

lørdag

Nittedal1000/1300
		
Konfirmasjonsgudstjenester
		
Rotnes Weider/Jonassen

Nittedal & Hakadal

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

8.sept

16.søn i treenighetstiden

		
Nittedal 1100
		
Betel
1100
		

Skytta

Matteus 11,16-19
Konfirmasjonsgudstjeneste
Rotnes Weider/Jonassen
Gudstjeneste/søndagsskole/
Nattverd. Skartseterhagen

gudstjenester og andakter
tirsdager kl 1100
Gudstjeneste/Nattverd
25.juni

Min Kirkebok - fireåringer.
Skartseterhagen/Jonassen
Familiegtj/Dåp/Nattverd
/50-års-konfirmanter Olsen
Høymesse/Nattverd
Weider

		

		

9.juli
15.sept 17.søn i Treenighetstiden/ 		 23.juli
		
		
Høsttakkefest
13.august
		
Markus 5,35-43/Lukas 11,3
27.august
Nittedal 1100
Familiegtj/Dåp/Nattv.
		
Hakadal 1100
Betel
1100
		

22.sept 18.søn i treenighetstiden
		
Nittedal 1100

		
Nittedal 1300
Hakadal 1900
		
Betel
1100
		

Markus 1,40-45
Familiegudstj/Dåp/Nattverd
Min kirkebok fireåringer
Weider/Jonassen
Dåpsgudstjeneste Weider
Kveldsgudstj./Nattverd
Olsen
Høymesse/Nattverd
Olsen

29.sept 19.søn i treenighetstiden
		
Nittedal 1100

		

Lukas 9,57-62
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

10.september
24.september
		
8.OKTOBER

Skartseterhagen
Andakt/Vilberg
Gudstjeneste/Nattverd
Weider
Andakt Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Weider
Andakt Vilberg
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen
Andakt Skartseterhagen

Døli

Gudstjenester og Andakter
tirsdager kl 1100
Andakt Vilberg
18.juni
2.juli		
Gudstjeneste/Nattverd
		

16.juli		
6.august
		

20.august
3.september
		

17.september
1.oktober
		

Skartseterhagen
Andakt Vilberg
Gudstjeneste/Nattverd
Værnes
Andakt Vilberg
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen
Andakt Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Weider

6.okt. 20.søn i treenighetstiden
Matteus 18,1-11
		
Nittedal 1100

Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd
		
Skartseterhagen
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Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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Utstilling og veikirke i Hakadal
I år er det kunstneren Sissel Vagard som
har sommerutstilling i Hakadal kirkestue.
Utstillingen åpner den 12. juni kl. 18.00, og
fra kl. 19. 00 vil det være et arrangement i
kirken med musikkinnslag. og med kåseri av
kunstneren om kunst og tro. Etterpå blir det
kaffe i kirkestua.
Hakadal veikirke er i år åpen fra 8. juli til og
med 2. august, mandag til fredag mellom kl.
11.00 og 16.00. Det er kafé i kirkestua med salg
av kaffe, mineralvann og vafler.
Kunstneren Sissel Vagard forbereder utstilling sammen
med Haldis Østby.

Påskelys
Hvert år, på påskedag, bæres det et nytt påskelys inn i kirken. Det er merket med et kors og
årstallet. Før påske tok Lørdagsklubben fatt i
denne skikken, og barna lærte å lage sine egne
påskelys.

«Lys våken»

24 prosent av alle døpte 11-åringer deltok i 2011
på arrangementet «Lys våken» i sin menighet.
Det er en økning fra 2010, da 20 prosent deltok.
«Lys våken» foregår natt til 1. søndag i advent.
Deltakerne overnatter inne i kirken og har et
variert program som blant annet inneholder
skattejakt og gudstjenesteverksted. «Lys våken»
ble arrangert av 34 prosent av menighetene i Den
norske kirke i 2011.
23 prosent av døpte 8-åringer deltok i 2011 på
«Tårnagenthelg», et konsept som er utviklet i et
samarbeid mellom Kirkerådet og Søndagsskolen.
Opplegget inspirerer barna til å utforske og bli
kjent med kirkerommet, klokkene, kirketårnet
og bibelfortellinger gjennom å løse mysterier og
oppdrag. (KPK)

Hannah og Julie var på Lørdagsklubben før påske og
lærte å lage påskelys. Foto: Renate W. Olberg

I Nittedal inviteres 8-åringer til ”Lys våken”
til overnatting i kirkene ved månedskiftet
november/desember. Dette året blir det 24.
november i Nittedal kirke og 1. desember (1.
søndag i advent) i Hakadal kirke.
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Nytt fra
rådene
Fellesrådet

Hakadal menighetsråd

Arbeidet med å male Nittedal kirke vil bli satt i
gang så snart været gjør det mulig.

Møtedatoene for høsten blir som følger: 26.08.,
23.09., 21.10., 18.11., 16.12.

FR har nå gitt sin tilslutning til
prosjektstyringsplanen for kirke og kulturhus.
Kirkevergen ønsker å være medlem i
prosjektgruppen. FR anslår kostnadene for den
nye kirken til ca 60 mill.

Menigheten vil bruke den nye formen ”Vår
Far..” i familiegudstjenestene.

Marit Jelmert er ansatt i 30% av vikariatet for
trosopplæringsleder. Denne stillingen blir nå
omgjort til en ungdomsdiakonstilling. Gunn
Jorun Roset Sunde er ansatt i en ny 80% stilling
som menighetspedagog.

Nittedal menighetsråd
Kirkebakken ved Nittedal kirke var ett av de
stedene der valgmennene til riksforsamlingen
på Eidsvoll i 1814 ble valgt. MR ønsker å markere
dette ved bl. a. å henge opp et skilt og en kopi
av fullmakten. Det vil også bli arrangert en
gudstjeneste for å markere begivenheten.

Nittedal kirkestue
Nittedal kirkestue er åpen hver tirsdag kveld kl.
19.00 til kl. 20.00 for besøkende som ønsker å
besiktige lokalene. (Ikke i juli måned) Da vil det
være folk tilstede som kan svare på spørsmål
om leie etc.
Besøksadresse Kirkeveien 123, Slattum.
VELKOMMEN
Ønsker du å bruke Nittedal kirkestue til et arrangement? Du kan ringe Kirkekontoret i kontortiden, telefon 67059041 for å booke, eller for
14

å spørre om lokalene er ledige, priser etc.
Ellers er mailadressen til oss kirkestua@gmail.
com, telefon 928 37 896. Vi tar gjerne imot henvendelser på mailadressen vår.
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Hakadal menighet på tur
av Markus Mathisen
Vi ankom Nordtangen fredag ettermiddag
den 15 April. Det ble tomatsuppe til middag.
Så spilte vi spill. De små la seg, mens de store
spilte spill og leste. Til slutt la alle seg.
Lørdagen hadde vi mange forskjellige
aktiviteter. Først hadde vi en samling, Temaet
for turen var En usynlig venn. Etter samlingen
gikk vi ut å akte. Bålet ble tent og vi grillet
Over: Sju familier på tur til Nordtangen
t.v.: ”Mythebusters” eksperiment med brus og mentos.
Hvilken brus var det mest futt i? Foto: Torbjørn Olsen

pølser og drakk solbærtoddi. Så ble det
«mythbusters», da hadde vi flaskerakett og
testa ut hvilken cola det spruta mest ut av når
vi puta oppi en mentos. Cola light vant! Så gikk
vi inn å lekte. Vi fikk taco til middag.
Etter middag var det skattejakt. Etter
skattejakten spilte vi spill og leste. Til slutt la
vi oss.
Søndagen hadde vi god eggerøre til frokost så
begynte vi å pakke. Vi gikk til kapellet og hadde
gudstjeneste, alle barna hadde roller kirkevert,
nattverdhjelper, lese bønner. Så hadde vi kirke
kaffe. Så dro vi.
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13.00 Dyresafari, klatrevegg, fotohjørne,
kaninhopping, tegneaktiviteter
00
13. lørdagsgrøt, pølser, kumlokkvafler, svele, kaffe m.m
14.15 ruben Gazki – illusjonist som skaper
magiske øyeblikk for store og små
15.00 Forts. aktiviteter – salg av mat

16 –17.00 Globusgudstjeneste
- for alle aldersgrupper

Arrangører: SMM (Samarbeid Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det Norske
Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon, Himalpartner,
Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme), TOMB og Søndagsskolen Østfold krets.
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Februar-mai

slekters gang

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpte Nittedal
Aurora Hansson
Anton Moltzau Brekke
Eiril Johanne Mørk
Albert Bråtveit Sundt
Sofie Gunnes
Ella Glosli Husan
Andreas Geithung MeinichBache
Timo Wiger Sparby
Lina Hatledal Knutsen
Sander Haug Onstad
Emrik Hansen
Julie Eline Bye
Sofie Malee Moland
Mie Larsplass-Olsen
Oliver Finbråten
Victoria Løfsgaard Solstad
Bethina Rosland Linde
Eirin Lynghaug Jensen
Andrea Knobelauch
Amanda Knobelauch
Erik Mjærfoss
Daniel Nyvoll
Amelia Lovise Løvliseter
Sander Gravås
Paul Cornelis Kirkeby
Emma Victoria Sand
Ann Samantha Bolinas Schei
Katelinn Apego Jørgensen

Døpt Nittedal 18.11.2012
Matias Bjørnsgaard Reinli
Dessverre falt dette navnet ut av
listen da det skulle vært med. Vi
beklager, for Matias ble altså døpt
i november

Døpte Hakadal
Victoria Lorena Braga Solberg
Madeleine Souza Solberg
Luna Alexandra Solberg
Storm Østgård Johannesen
Torstein Nikolai Aas Hilmen
Nathaniel Tinnå Dullum
Kasper Hval Jensen
Tilde Haugen Sørlie
Jonas Elnæs
Ulrik Rytterager
Sophia Linnea Nordseth
Kennholt
Mathea Mikalsen

Viet i Hakadal
Marit Danielsen og
Lars-Christian Tryger Nilsen

Døde Nittedal
Karl Arnljot Johansen
Hildur Kristiansen
Helene Wanczyckyj

Britt Ullevold Sveen
Knut Olsson
Rønnaug Helene Evjen
Håkon Kirkeby Buch
Johannes Myhren
Svenn Lorang Myrvold
Birgit Emilie Zell
Torgun Henningsen
Ingeborg Amalie Aas
Fred Olav Hegerstrøm
Margit Iversen
Johanne Bøe
Eldbjørg Elisabeth Evja
Rikstad
Tore Andreassen
Olaf Bjørn Bjørnstad
Lars Heggset
Daniel Alexander Karlsen
Amundsen

Døde Hakadal
Arne Sigurd Fagerhøy
Jonny Aleksander Hepsø
Klara Marie Kongskog
Arne Fossneset
Ruth Johanne Ahlsen
Tron Johan Skillebekk
Eva Karin Ringen Berg

Populær 4-årsbok
94 prosent av menighetene i Den norske kirke
har en ordning med utdeling av en kirkebok
til 4-åringene i menigheten. Tradisjonen med
utdeling av 4-årsboken går tilbake til 1972. Nest
etter konfirmasjon, er utdeling av 4-årsboken
det tilbudet som har størst oppslutning i Den
norske kirke, når det gjelder tilbud for bestemte
18

årsklasser. I 2011 mottok 58 prosent av alle døpte
4-åringer boken. Det var samme andel som året
før. Utdelingen skjer som regel i forbindelse
med en barne- eller familiegudstjeneste.
Opplysningene kommer fram i Tilstandsrapport
for Den norske kirke, av Pål Ketil Botvar og
Sivert Skålvoll Urstad. KPK

Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret, 3. etg.
Rådhuset 1482 Nittedal
Tid:
man-tor. 8-15
telefontid man-tor 10-14
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
Kontor 67 05 90 46
Mobil
412 35 300

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43
Sokneprest, Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
Kontor 67 05 90 45
Privat
67 07 00 36
Sokneprest, Hakadal
Torbjørn Olsen
Kontor 67 05 90 39
Mobil
480 36 584
Kapellan, Nittedal
Einar Andreas Weider
Kontor 67 05 90 40
Privat
67 07 22 36
Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Kontor 67 05 90 44
Mobil
404 02 241
Organist
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374
Prosjektleder, trosopplæring
Åshild Stordrange
Kontor 67 05 90 38
Mobil
456 38 717
Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen
Mobil
975 41 407

Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil
959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com
Kirketjener Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil
412 36 669
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
474 78 233
Kirketjener Menighetshuset
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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Begynnelse
Det var nylig pinsehelg og feiring av kirkens
fødselsdag. Kirkeåret har en syklus som fører
oss gjennom et spenn av hendelser og som
speiler våre liv. Gjennom jul, påske og pinse
skildres en forvandling. Den Hellige Ånd kom
med underet på pinsedag: Mennesker med
ulike språk kunne forstå hverandre og ble
frigjort til et inspirert og modig liv.
Med denne pinsen kom et varmt sommervær.
Endringen kom raskt. Etter en het dag ble
natten fylt av et voldsomt tordenvær. Det
kjentes som å ha et febersykt barn i pleie – uten
å vite hvordan det skulle gå. Jeg fikk tanker om
vår kjære jordklode som er for varm og såret
etter vår bruk. Jeg så for meg menneskenes
skjøre bolig – i den ufattelige vide verden. I
hele mitt voksne liv har det kommet meldinger
om observasjoner av at vår klode er utsatt for
global oppvarming grunnet våre utslipp av
drivhusgasser. Jordens beskyttende ozonlag
har blitt redusert. Da kan strålingen fra
verdensrommet skade oss om vi ikke endrer
vårt levesett.
Oratoriet «Skapelsen» skulle fremføres av
kor og orkester - og jeg sang i koret. Teksten
var hentet fra Bibelens første Mosebok. Der
opplevde jeg skapelsens handling i sin storhet
og dramatikk. Jeg ble truffet av verket og var
inne i det. Guds ord og Haydns musikk førte
meg igjennom «Guds Ånd som svevet over
vannet» og til Gud sa: «Bli lys! Og det ble lys.
Gud så at lyset var godt og han skilte lyset
fra mørket». Gud manifesterte seg gjennom
naturens voldsomme krefter. Han skapte alt
fra dag til dag, men hvilte på den syvende. Det
handlet også om meg.
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av Marit Aabel

Menneskene er utrustet med evnen til å
undersøke og skape. Gjennom kjent historie
har mange forsket på tilværelsens opprinnelse.
I respekt for Guds ord har Kirkens forvaltere
vurdert
vitenskapelige konklusjoner om
opprinnelsens historie som trussel for Guds
ord. Moderne
mennesker, som tror på
Gud, kan anerkjenne vitenskapelige funn
og oppdagelser. Det utvider forståelsen av
skaperverket.
Slik tenker jeg om mitt liv: En dag satte jeg
føttene under meg. Jeg ble født med en iboende
utvikling. Med slektens arv og dens kultur la jeg
verden under mine føtter. Kroppens muligheter
og evner fikk utvikle seg. Jeg så tidlig at jeg i
min familie var alene om å ha fregner og brunt
hår - og jeg syslet med saker som bare jeg likte.
Jeg ante tidlig at bare jeg var meg. Jeg ble født
inn i min tid og er takknemlig for å være norsk
kvinne idag.
Hver dag er en begynnelse. Menneskene
har opp igjennom tiden skapt store og små
manifestasjoner til Guds ære. Gud skaper
fortsatt.

Marit Aabel: ”Tilværelsen” 2011. 145x180 cm

