underveis

hagevandring
konfirmantbilder
kirkevalget
Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 3, 2009

1

leder

av Rolf Theil

På kyrkjeveg
På ein måte er kristendomen ein vegens
religion. Det handlar om meir enn kyrkjevegen,
den vegen som presten i Rolv Wesenlunds
skapnad alltid byrja preika si med å nemna:
»Da jeg var på vei til kirke i dag.« Det handlar
heller ikkje berre om vegkyrkja, det moderne
påfunnet som gjer at travle turistar kan koma
innom og spørja om det også er ope her på
sundagar. Her hos oss i Nittedal kan forresten
begge kyrkjene sjåast frå riksveg 4. I tillegg
dukkar vegen opp i mange forteljingar om
Jesus. Føre påske kom Jesus ridande inn i
Jerusalem på ein eselfole. Då folk fekk høyra
at han var på veg, tok dei palmegreiner og
gjekk ut for å møta han. Ikkje mange dagane
etter måtte han bera krossen til rettarstaden

Golgata, truleg langs den vegen som seinare
fekk namnet Smertevegen eller Via Dolorosa.
Vegen er òg med i mange av likningane Jesus
fortel. Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til
Jeriko og fall i hendene på røvarar. Dei reiv av
han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg
og lét han liggja der halvdød. Der låg han heilt
til den miskunnsame samaritanen kom gåande
og hjelpte han. »Gå du og gjer som han.« Ikkje
nok med det, Jesus seier: »Eg er vegen, sanninga
og livet.« Fleire stader i Apostelgjerningane er
sjølve kristendomen kalla Vegen. Og vegen
står sentralt i gamaltestamentleg poesi. Som
det heiter i Salmane 25,4: ”Herre, syn meg dine
vegar, og lær meg dine stigar!”
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av Kjell A. Skartseterhagen

Underveis
til
Det
gjør fra
noeog med
”Fra Jersualem ned til Jeriko gikk det en mann”
– Omtrent slik begynner den fortellingen som
kalles ”verdens mest kjente -” eller ”verdens
viktigste fortelling”: ”Den barmhjertige
samaritan” fra Lukas 10 (kanskje Lukas 2 er enda
mer kjent og viktig). Vi kjenner fortellingen: om
ham som blir overfalt og ligger halvdød i grøfta:
Soknepresten går forbi. Humanetikeren går
forbi. Men en ﬂyktning uten oppholdstillatelse
spanderer sine siste 250 kroner på en taxi til
legevakta etter at ambulansen lot vente på seg.
Fortellingen forløses ved spørsmålet: Hvem av
disse tre synes du nå viste seg som en neste?
– Det gjelder altså ikke bare å være en neste, en
kristen eller en humanist – men å vise seg som
en. Derfor er det verdens viktigste fortelling.
Vi er alle underveis, sier jeg klisjeaktig.Verdens
gang og vår egen er felles vandring – et stykke
på vei. På vandringen er vi både utlevert og
innfelt. Utlevert til krefter som tar oss – innfelt
i kjærlighet som har oss. Den ulykkelige i
veigrøfta var utlevert til røvere på veien. Men
han han ble omfavnet av en nestes omsorg.
Begge deler forandret livet. I møte med det
vonde stillte han også spørsmålet: Hvordan kan
Gud tillate dette? I møte med den gode sa han:
Det ﬁnnes en barmhjertig Gud!
Så noen ord om vår tids glemte barmhjertige

samaritan: Oberst Stanislav Petrov. Verden var
underveis mot undergangen. Stanislav Petrov
opplever i 1983 sitt livs mareritt - vårt alles
mareritt – men det oppleves bare av ham. Han
var på vakt i et kontrollsenter for atomkrig da
det begynner å tute og blinke i alarmer og røde
lamper. ”I tre skrekkslagne minutter satt han i
sin dype bunker og nektet å ta konsekvensen av
instrumentenes klare varsel om et atomangrep
mot Sovjetunionen. Den instruks han hadde var
å trykke på knappen og sikre at mange byer i
USA ble utslettet. USAs sannsynlige svar ville
betydd slutten for oss alle. I ettertid ﬁkk Petrov
først hyllest for sin ordrenektelse, senere ble
dette en pinlig sak for hans overordnede. Petrov
selv ﬁkk sparken og vansmekter i utkanten av
Moskva, glemt – enda vi har ham å takke for at
vi er i live.” (Kilde: F.Heffermehl: Vanunu, s.42)
”Også vi når det når det blir krevet”
(Nasjonalsangen). Vi er alle underveis. Vi
trenger alle en neste. Vi er utlevert og innfelt. Vi
er vandrere i et skjebnefelleskap. Vi må ha mot
til å nekte ordre – og vi utfordres til handling.
Vi er i livets strid. Viktigst er det selv å kunne
motta kjærligheten. For hva hadde det blitt av
verdens viktigste fortelling hvis den ulykkelige
hadde avvist den barmhjertige? Mens vi er
underveis må vi både dele og motta. Så blir alle
rikere – og rike i Gud.

Vi gratulerer Nittedal menighet
med 140-årsjubileet for Nittedal
kirke!
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Kirkenytt på tur med Ståle Pinslie:

“Den
ﬁneste
hagen vi
har er jo
gratis”
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tema

tekst og foto: Mona Kolberg

Hagevandring i Varingskollen
Den ﬁneste hagen vi har er jo gratis, sier Ståle
Pinslie mens vi er på vei opp mot Veslekollen,
en av de to kollene som til sammen utgjør
Varingskollen. Det var nemlig forutsetningen
for intervjuet, at vi skulle gå opp på Veslekollen
og snakke sammen der. Vanligvis består et
intervju av spørsmål og svar, men her er det
bare å holde munnen igjen og ørene åpne. Ståle
Pinslie snakker nemlig som en foss, om stiene
i marka, om eiendomsforhold og rettssaker på
1700-tallet, om de første gårdene som lå her før
vikingetiden og om hvem som eier skogen vi
går igjennom.
Soppkurven må stå igjen, her er det sekk
og kaffetermos som gjelder. Vi går oppover
Sørslepen som fører til Ørﬁske, tidligere plass
under Døli, og en av de mange gamle farene
etter arbeid og virksomhet i marka. Ståle er en
av ildsjelene bak rydding og merking av stiene
i Varingskollen. Som barn gikk jeg med mat til
far som var brannvakt i tårnet her oppe. Da ble
jeg kjent i skogen, sier Ståle.
Hvordan ble du en slik entusiastisk skogsmann,
er et av de få spørsmålene som trenger seg på.
Sannelig om jeg vet, sier Ståle. Det begynte
kanskje med at jeg av og til var med faren min
på tømmerkjøring her i Varingskollen. Han
kjørte tømmer for kommunen, og deler av den
veien vi går på nå innunder Veslekollen, har han
bygget. Jeg husker at han lå her i hytta oppe på
Varingskolltoppen høsten 1954. Vi beundrer
en sirlig mur av naturstein og tenker på hvor
mye tungt arbeid som ligger bak den vakre
mosegrodde stien vi går på. Jeg håper virkelig
at denne veien ikke blir ødelagt av maskindrift,
fortsetter han.
Ståle Pinslie er utdannet bygningsingeniør,

og livets vei har ført ham både inn i de dype
norske skogene og ut i den libyske ørkenen.
En ting visste han sikkert, og det var at han
ikke ville sitte på et kontor. Egenlig tenkte
han på Skogskolen, men da han så utviklingen
i skogbruket på 1960-tallet, ble det teknisk
høyskole isteden. Han har drevet med
byggeledelse, jobbet som rådgivende ingeniør
og prosjekterte bl.a. fengsler, skoler og kirker.
I Libya var han engasjert i ﬂere oljeprosjekt sør
i landet.
Sansen for vern av naturen våknet tidlig og som
en konsekvens av bl.a. Brundtlandrapporten
på 80-tallet var han tidlig ute med å legge til
rette for energiøkonomisering i de byggene
han hadde ansvar for. Blant annet arbeidet han
med slike problemstillinger i ﬂere kirker på 90tallet.
Alle er enige om at vi må ta vare på naturen,
sier han, men uvettig utbygging kan ødelegge
det som er typisk, de lange linjene i et
landskap. I naturen er ingenting ﬁrkantet. Det
må vi mennesker også ta hensyn til. Vi må
ikke bebygge dyrket mark og ikke bygge på
høydedragene. Dessuten bør vi konsentrere
bebyggelsen og ikke spre den utover store
områder. Han er glad for at det her i Nittedal er
et mål å beholde den grønne bygda.
Vi er kommet opp på Veslekollen, og et
panorama over Romerike åpner seg for oss. Vi
ser Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo og hele
den sørlige delen av Nittedal. I sør- øst glimter
det i Øyeren, og bak sju blåner påstår Ståle at
vi ser Sverige. Han ﬁnner frem kart og kompass
og forklarer og peker. Store modne blåbær lyser
i rødnende lyng, og blanke bergﬂater blir brutt
Fortsetter side 7
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ordhjørnet

av Rolf Theil

Vegen
Fleire stader i Apostelgjerningane er
kristendomen omtala som Vegen. Den fyrste
staden, i 9,1–2, er samanhengen slik: »Saulus
rasa endå mot Herrens disiplar og truga dei
på livet. Han gjekk til øvstepresten og bad om
brev til synagogane i Damaskus, så han kunne
ﬁnna dei som høyrde Vegen til, både menn
og kvinner, og føra dei i lenkjer til Jerusalem.«
Vegen er ei omsetjing av hæ hodós, eit gresk
ord som ikkje berre tyder ‘veg, gate; gang,
reise’, men også ‘måte, framgangsmåte,
metode, middel’. I Apostelgjerningane 18,25–26
står det ikkje berre Vegen, men Herrens veg og
Guds veg. Bakgrunnen for denne språkbruken
er klår. For det fyrste kallar Jesus seg sjølv for
vegen i Evangeliet etter Johannes, 14,6: »Eg er
vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan
gjennom meg.« Også her er vegen ei omsetjing
av gresk hæ hodós.
For det andre talar Jesus om »dei to
vegane« i Bergpreika – jamfør Matteus 7,13–14:
»Gå inn gjennom den tronge porten! For vid
er den porten og brei er den vegen som fører
til fortaping, og mange er dei som går inn
gjennom den. Men trong er den porten og smal
er den vegen som fører til livet, og få er dei som
ﬁnn han.«
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For det tredje møter vi uttrykket
Herrens veg i Det gamle testamentet, fyrste
gongen i 1. Mosebok 18,17–19: »Då tenkte Herren:
Skulle eg dølja for Abraham det eg vil gjera?
Abraham skal då verta til eit stort og sterkt folk,
og i han skal alle folk på jorda velsignast. Til
det har eg valt han ut at han skal by sønene og
etterkomarane sine å halda seg til Herrens veg
og gjera rett og skil, så Herren kan la Abraham
få det han har lova han.« Det hebraiske ordet
for ‘veg’ i denne samanhengen er dérekh, som
har om lag det same tydingsspekteret som
gresk hodós.
Vi har her ﬂeire døme på at ordet veg
er nytta metaforisk. Det er vanleg å omtala livet
som ein veg – og det kan jamvel utbroderast
til at »folk har tydelegvis ein trong til å unngå
ubehag, å asfaltera livsvegen så han vert utan
groper,« som det stod på ei nettside. Det å leva
på det rette viset er å velja den rette vegen
– den smale vegen som fører til livet. Går livet
litt gale, kan vi jamvel hamna i den metaforiske
grøfta. Den som møter vanskar på livsens veg,
vandrar i eit metaforisk mørker, og då lyser
Herrens ord opp: »Ditt ord er ei lykt for min fot
og eit ljos på min stig.« (Salmane 199,105.) Eller
som det står i Job 34,21: »Guds augo vaktar på
kvar manns vegar, han ser kvart steg dei tek.«

borg bispedømmes diakonidag

Å ta imot - Å bli tatt imot
Tar vi imot andre og hvordan blir vi selv tatt
imot – når vi kommer med våre liv i ulike
livsfaser – når vi kommer med forskjellig
bakgrunn og erfaring – når vi kommer som den
vi er? Dette er tema lørdag 7. november 09:3016:00 når Borg bispedømme arrangerer stor
diakonisamling i Skårer kirke for medarbeidere
i menighetsråd, diakoniutvalg, ansatte og alle
andre diakoni-interesserte.
Dagen starter med gudstjeneste der biskop
Helga Haugland Byfuglien og lokalt ansatte
deltar. Journalist i Vårt land, Erling Rimehaug,
innleder med foredraget “Å se den som ikke
orker å bli sett”. Det blir innlegg fra mennesker
med forskjellige erfaringer: Harald Kjær,
fengselsprest, Ingunn Endrestøl, kunstner i

Hagevandring...

møte med livet, Kjersti Tjelle, som presenterer
internasjonal kvinnesamling i Skiptvet, og
Kathrine Breivik, livskunstner etter ulykke.
I løpet av dagen blir det toner og sang til
ettertanke og understrekning ved diakon
Theodor Hauger.
Å legge til rette for at alle lemmer får like
muligheter for å leve i kirkens fellesskap,
handler ikke bare om et ansvar kirken har, det
handler om det kristne livet. Dette er tema
for spesialprest i Borg bispedømme, Tor Ivar
Torgauten.
Har du lyst til å være med? Ta kontakt med
soknediakon Randi Vilberg, tlf 67059046.
Eller med Borg bispedømmekontor, tlf 69 30
79 00
Påmelding innen 15. oktober

Fortsettes fra side 5:

av røsslyng og einer. Her er det mye ﬁnere
enn på Storkollen, sier Ståle. Tenk at noen vil
ødelegge dette ved å bygge fem skiløyper
herfra. Toppen av skitrekket er tegnet inn midt
i tjernet der, sier han og ﬂirer. Et lite myrtjern
blinker som et blankt øye i landskapet.
Veien ned går dels på blåmerket sti og dels
langs gamle veier som Ståle har gjenoppdaget
og ryddet. Det er litt mer å gjøre her, sier han,
men det er jo bare bra å ha noe å fylle dagene
med når man er pensjonist. Vi aner et svakt

tråkk over myra og inn i skogen. Her gikk
antagelig den gamle ”byveien” fra Burås til
Stig. Den er inntegnet på rektangelkart over
Hakadal datert 1818. Her har mennesker og
dyr ferdes i uminnelige tider. Vi som lever i dag
har muligheten til å oppleve gleden i denne
”gratishagen”. La oss håpe at den ikke blir
ødelagt. Ståle Pinslie gjør i alle fall sitt beste for
å stelle den og holde den ved like, til glede for
oss alle.
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Av Einar Weider

På konfirmantleir
Fem dager med engasjement, undervisning,
ﬂørting, kanopadling, bading, disco,
gallamiddag, volleyball og lange, koselige
kvelder... Årets konﬁrmantleirer på Mesnali
ble opplevd som en fantastisk uke av drøyt
160 konﬁrmanter og 40 unge ledere fra
Hakadal og Nittedal. De var fordelt på to
leirer, den første 27.juni - 1.juli og den andre
3.-7.aug
Årets tema var ”Belong – Behave – Believe”,
og undervisningen handlet om å høre til, at vi
er skapt til å ha fellesskap med Gud. Selvsagt
var konkurranse-ånden og aktivitetsnivået
på topp. ”Camp Mesnali” har lang tradisjon

på våre leirer, som en gjennomgående
konkurranse med alle slags utfordringer fra
hinderløype til låtskriving. Dessuten var mye
engasjement knyttet til ”Oppdrag X”, som
utfordret konﬁrmantene til å løse oppdrag i
forbindelse med undervisningen, kombinert
med å kjøpe og selge informasjon med den
kjente valutaen ”Mesnadollar”. Til slutt endte
hver dag i en samling som kalles ”Singdown”,
med sang og andakt og levende lys – og
mulighet til å be og tenke dype - eller ikke
fullt så dype - tanker. Soving ble det jo ikke
mye av, men det kan man ikke kaste bort
tiden på når man skal få mest mulig ut av fem
fantastiske leir-dager

Konﬁrmant underveis – Anne Bratteberg fra Skytta
Tema ”Omsorg” og mirakelet om 3000 mette på 7
ﬁsker og 5 brød fenget bra for Anne (14) som var på sitt
femte konﬁrmasjonsbesøk i Nittedal kirke den 26.juli,
trygt i følge med pappa Per Ivar og med signatur
fra sogneprest Kjell A. Skartseterhagen. ”Godt å se
gangen i den nye gudstjensteordningen - med stående
salmesang. Fint nå å la oss selv bekrefte dåpshandlingen
for lenge siden og sammen med jevnaldrende få fornyet
synspunkter på kristen tro og lære. Jeg trives bra med
konﬁrmantveileder Dags unge og friske tone. En god
basis å ha med seg videre i livet, rapporterer Anne.
Hun er glad for seremonien den 6. september i den 140
år gamle Nittedal Kirke og går etter det videre på sin
vei siste året på Li skole og deretter på Bjertnes VGS.
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Av Thorvald Moi

5. gudstjeneste i mål for Anne fra Skytta.

Tekst: Elise Volen

inTro er underveis
Kreative tanker og idéer om trosopplæring
i Nittedal og Hakadal vokste sakte, men
sikkert fram noen år tilbake. Det resulterte
i en søknad om midler til prosjekt. Et
trosopplæringsprosjekt. To år er gått siden
prosessen i forkant var over. Prosjektet ﬁkk
innvilget midler, ansatt prosjektleder og
startstreken var tegnet. 3.september 2007
gikk startskuddet. Ordet forventning henger
igjen fra høsten 2007. Menighetene hadde
høye forventninger til trosopplæringen. Det
var høye forventninger til den nyansatte
prosjektlederen. Det var høye forventninger
til Gud og hans planer med trosopplæringen.
Prosjektlederen som ikke kjente verken
menighetene, kommunen eller menneskene
hadde forventninger som ikke var helt enkelt
å sette ord på.
Det har vært en spennende reise siden
høsten 2007. Vi startet med GPS –fra sted
til sted. Gud ville ﬁnne våre koordinatorer
og vi kunne koble oss på og ha med Gud fra
sted til sted. Tanken var god og vi prøvde oss
på å lage ulike møteplasser der vi kunne bli
enda bedre kjent med Gud og oppleve ham i
skaperverket, i klatreveggen, i verdensrommet
osv. Likevel var det noe med navnet som ikke
kommuniserte så godt. Våren 2008 ble GPS
til inTro. Fra sted til sted var fortsatt like
aktuelt og tankene med trosopplæringen
ble ikke endret. Med brask og bram ble inTro
kjent gjennom en konkurranse som endte
i en varm sommerdag på Mosenteret. Den
heldige vinneren av konkurransen kunne ta
med seg idol-Aleksander til en intimkonsert
for hele klassen.

arrangementer og uttallige høydepunkter.
Men vi er fortsatt underveis og i en prosess.
Vi kan ikke lene oss tilbake og si at nå er vi
ferdig, dette var løsningen. inTro har bare så
vidt startet! Vi har begynt å tenke at inTro
er en samlet enhet for alle i alderen 0 -18 år
og det gjenstår mye arbeid for at det blir en
enhet med en målrettet plan for opplevelser
og læring. Men vi er ikke lenger et prosjekt.
Trosopplæringen er kommet for å bli og
vi kan jobbe langsiktig. For satsningen på
trosopplæring fra myndighetens side er
forutsigbar for oss. Det er ennå mange
uoppgådde stier og veier for barn og unge
i Nittedal og Hakadal menighet. Når en dør
lukkes, åpnes en annen og vi kan fortsatt ha
høye forventninger til Gud og hans planer
for inTro. Vi merker at trosopplæringen er
omsluttet i forbønn og det håper vi den
fortsatt kan være i framtiden også, så husk
gjerne på oss når du ber!

På to år har inTro rukket å få en historie
som innholder mange leirer, enda ﬂere
9

Tekst og foto Thorvald Moi

Eivind Bakken:
8 år i Nittedal menighetsråd
Etter to givende menighetsrådsperioder er
avtroppende Eivind Bakken(72) i Nittedal
enverdifull kilde til menighetslivets nyere
historie. Når han nå er fri for dette vervet,
blir det ro til fortsatt innsats som Kirkenyttdistrbutør i Søndre Nittedal. Han holder
dessuten gnisten ved like med menighetens
St.Hansbål på Åråstranda, diakonitjenester og
årviss praktisk dugnadsinnsats ved Kirkestua.
Med sin 22 år gamle og nå historiske blå
Volvo – kalt ”Kirke- Ekspressen” - ble han et
symbol på frivillig hjelpsomhet for mange
takknemlige gratispassasjerer som nå tilbys
en mer komfortabel ekvipasje.
Givende glede og personlig vekst er en riktig
sammenfatning av menighetslivet for meg,
innrømmer Eivind tankefullt til Kirkenytt.
Flott å kunne bidra med lang livserfaring,
tenke litt mer med hjertet enn med hodet. Nå
får yngre krefter stake opp veien videre .

Flott dugnad i Kirkestua for Eivind Bakken
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Det hele startet brått og ﬂott i år
2001
med
samlingsmøte
for
nye
meninghetsrådsmedlemmer i Rælingen
kirke. For meg ble det spontan kontakt med
biskop Ole Kristian Kvarme. Rask kom jeg
med i Fellesrådet med ansvar for å tilsette
rette personer til menighetslivets mange
funksjoner - eksempelvis kateketer, diakoner,
organister, kirkeverge og kontorpersonell.
Konﬁrmantundervisningen ble en foryngelse
for meg. Fem kvelders ALFA kurs om
tro og lære ble en fornyelse. Fire sterke
menighetsrådsledere loset oss trygt gjennom
høringen ”Kirke og Stat ”, tilsettingen av
ny prest etter at Laila Riksåsen Dahl ble
biskop i Tunsberg og valg av ny biskop i
Borg bispedømme. Sårt i periodene er det at
Rotneskirke-prosjektet glapp og at vi så måtte
stenge menighetshuset. Flott at Nittedal
kirke nå står nymalt til 140 års- jubileet og
med utvidet gravplass. Trosopplæringsopplegget var også velkomment. Et
uforglemmelig minne ble våkenatten i
Nidarosdomen under Olavs-messen i 2001
etter menighetens felles ”bilgrimsferd” dit .
Takk for mektig opplegg av den da nytilsatte
sogneprest og pilgrimsentusiast Kjell Asgeir
Skartseterhagen . Med et slikt minne – vil
jeg fortsatt føle meg underveis, innrømmer
menighetstrofaste Eivind Bakken .Med sin
hilsen og på gjensyn, håper han på fortsatt
fruktbart samarbeid mellom menighet og
Kirkestua. Til slutt ønsker han seg bedre
utbredelse av begge menigheters informative
årsrapporter og sist, men ikke minst: en god
løsning for menighetshuset og kirkebygget
i Rotnesområdet. Han ønsker det nye
menighetsrådet lykke til.
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Gudstjenester i N

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

4. oktober – 18. søndag e. pinse
Nittedal 11:00
Hakadal 11:00
Betel

17:00

Romerne 14,1-8
Høymesse/dåp/nattverd
Olsen
Høymesse/dåp/nattverd
Skartseterhagen
Treffpunkt/nattverd
Skartseterhagen

25. oktober – Bots- og bededag
Nittedal 11:00
Hakadal 11:00
Betel

11:00

Jesaja 59,1-4.8-9
Bededagsgudstjeneste
Olsen
Bededagsgudstj/nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/nattverd
Weider

6. oktober – tirsdag

27. oktober – tirsdag

Døli

Skytta

11:00

Gudstjeneste/nattverd
Skartseterhagen

11. oktober – 19. søndag e. pinse
Nittedal 11:00
Nittedal 13:00
Betel
11:00

Markus 12,28-34
Familiemesse/nattverd
Weider
Dåpsgudstjeneste Weider
Gudstjeneste
Skartseterhagen

13. oktober – tirsdag
Skytta

11:00

Andakt
Vilberg

18. oktober - 20.søndag e. pinse
Nittedal 19:00
Hakadal 11:00

Markus 2,1-12
Temagudstj./nattverd
Vilberg/Weider
Familiemesse/dåp/nattverd
Olsen

20. oktober – tirsdag
Døli

11:00

Andakt
Weider

11:00

31. oktober – lørdag
Hakadal 17:00-18:00 Åpen kirke
Vilberg/Strandskogen

1. november – Allehelgensdag
Nittedal 11:00
Nittedal 17:00
Hakadal 11:00

Matteus 5,1-12
Høymesse
Skartseterhagen
Allehelgensarrangement
Vilberg/Strandskogen
Høymesse/nattverd
Olsen

3. november – tirsdag
Døli

11:00

8. november
Nittedal 11:00
Nittedal 13:00
Hakadal 11:00
Betel
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Gudstjeneste/nattverd
Olsen

17:00

Gudstjeneste/nattverd
Olsen

23. søndag e. pinse
Fillipperne 1,6-11
Høymesse/nattverd
Olsen
Dåpsgudstjeneste
Olsen
Høymesse/dåp/nattverd
Weider
Treffpunkt/nattverd
Weider

Nittedal & Hakadal

ittedal.kirken.no - ungdomsarbeidets terminliste er tilgjengelig på www.plussweb.no

10. november - tirsdag

24. november - tirsdag

Skytta

Skytta

11:00

Andakt
Vilberg

15. november – 24.søndag e. pinse
Nittedal 19:00
Hakadal 11:00
Hakadal 14:00
Betel

11:00

1 Timoteus 2,1-6a
Kveldsmesse/nattverd
Weider
Familiemesse/dåp/nattverd
Olsen
Gudstjeneste/konﬁrmantpresentasjon
Olsen
Høymesse/nattverd
Weider

17. november - tirsdag
Døli

11:00

Andakt
Weider

22. november - Domssøndagen
Nittedal 11:00
Nittedal 13:00

Matt 25,31-46
Gudstjeneste/konﬁrmantpresentasjon
Weider
Gudstjeneste/konﬁrmantpresentasjon
Weider

11:00

Gudstjeneste/nattverd
Skartseterhagen

29. november – 1. søndag i advent
Nittedal 11:00
Nittedal 19:00
Hakadal 11:00
Betel

Lukas 4,16-22
Høymesse/dåp/nattverd
Skartseterhagen
Korkonsert
Familiemesse/åp/nattverd
Weider
Se Nittedal

1. desember – tirsdag
Døli

11:00

Gudstjeneste/nattverd
Weider

6. desember – 2. søndag i advent
Nittedal 11:00
Hakadal 11:00
Betel

7:00

Lukas 12,35-40
Høymesse/dåp/nattverd
Olsen
Høymesse/dåp/nattverd
Skartseterhagen
Treffpunkt/nattverd
Weider
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Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 29. august kl 11:00

© zoom skolefoto

Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 29. august kl 13:00

© zoom skolefoto
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Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke søndag 3o. august kl 11:00

© zoom skolefoto

Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke søndag 3o. august kl 13:00

© zoom skolefoto
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Hakadalkonfirmantene i Hakadal kirke lørdag 5. september kl 11:00

© zoom skolefoto

Hakadalkonfirmantene Hakadal kirke lørdag 5. september kl 13:00

© zoom skolefoto
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Hakadalkonfirmantene i Hakadal kirke søndag 6. september kl 11:00

© zoom skolefoto

Hakadalkonfirmantene i Hakadal kirke søndag 6. september kl 13:00

© zoom skolefoto
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Rotneskonfirmantene i Nittedal kirke søndag 13. september kl 11:00

© zoom skolefoto

Rotneskonfirmantene i Nittedal kirke søndag 13. september kl 13:00

© zoom skolefoto
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To unge underveis
Solveig Karlsson- 22 år – Student fra Søndre.
”Som ungdom i menighetsrådet vil jeg virke for at kirken skal være
inkluderende. En kirke hvor gamle og unge kan få lytte til Guds ord og
føle seg hjemme. Som ung skulle jeg ønske at det var et større tilbud av
ungdomsgudstjenester, rettet mot unge mennesker som ønsker å lære om
Jesus og bli en del av et kristent fellesskap. Kirka er også en ﬁn mulighet til
å formidle musikk og kultur: Salmer og kirkekonserter.”
Eline-Victoria Aas-Torkildsen (20 år) Student/
miljøengasjert fra Rotnes. Bispdømmerådskandidat.
”Jeg ønsker ﬂere ungdommer til kirke. Har lyst til å satse på dette området.
Gi dem ﬂere muligheter til å bli i kirken etter konﬁrmasjonstiden. Gi dem
tillit slik at de føler at de er til nytte: Led en gruppe i klubben eller for de
mindre barna. Jeg vil gjerne at gudstjenestene skal bli rettet mot barn og
unge med ﬂere ungdomsgudstjenester. Jeg er også opptatt av at kirken er
tilgjengelig for alle, enten man er døv, blind, rullestolbruker m.m. Kirken
skal tilpasses alle.”

90 år for misjonen

av Kari Tåsåsen
bestemt på generalforsamlingen å gå sammen
med Det lutherske Indremisjonsselskap som
”Normisjon”. Fra år 2000 er vi derfor en del
av Normisjon. Normisjons verdier, visjon og
identitet bygger på Guds ord og Den norske
kirkes bekjennelse.

Søndre Nittedal Santalforening/Normisjon
feirer 90 år denne høsten. Foreningen ble
stiftet på Øvre Skyset en mørk oktoberkveld
i 1919, da som en forening for Den norske
Santalmisjon som ble grunnlagt av Lars Olsen
Skrefsrud i 1869. I 132 år var Santalmisjonen en
selvstendig organisasjon, men i 1999 ble det
20

Vi var en stor forening fram til 1990-tallet. Vi
som er igjen, er alle opp i årene. Men vi er glad
i foreningen vår og ønsker fortsatt å støtte
det verdifulle arbeidet som misjonen driver i
India, Mali, Nepal, Bangladesh, Equador og her
hjemme i Norge.
Foreningsjubileet blir markert med åpen fest
med Trond Pladsen som festtaler på Skytta
bo- og sørvissenter søndag 11. oktober kl 17.

mai - august

slekters gang

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpt i Nittedal
Audun Haugen Bjørnstad
Pia Thomasgaard Aanensen
Ask Fjøsne-Hexeberg
Tomine Sundseth Gjerde
Kevin Grundén Madsen
Alfred Singstad
Selma Skari
Noel Paltiel Salomonsen
Jennifer Sandanger
Kaja Sveum
Håvard Sølvik
Lerke Sundtveten
Alexander Fodstad
Kjirstina Sekse Hilleren
Thea Celine Skaug
Robin Johansen Teksum
Emil Johansen Teksum
Henrik Horni Pedersen
Joachim Tagge-Molstad
Heine Røberg
Alexander Hofﬂund-Nystad
Victoria Ringdal Stølen
Pernille Fønhus
Ida Susanne MartensJørgensen
Maya Marie Moland

Selma Snekvik
Sondre Onstad Mathisen
Martine Skogstad Johansen
Emily Skeie-Lebreux
Ingeborg Jacobsen
Jenny Aamodt
Julie Gammelsæter
Mattis Fekjær
Hedda Westerskov Wold
Vebjørn Thingelstad
Jonathan Bergli Halvorsen

Døpt i Hakadal
Marius Sandvik
Matteo Djupeng Levin
Nikolai Lyckander
Maria Jiangli Stenrud
Laila Halvorsen
Erika Johannesen Elverum
Filip Kraft
Live Simensrud
Isa Unhjem
Pernille Nordahl Vie
Tuva Marie Feet
Ola Solberg
Anna Kjønø
Lotta Døhlie Scheide
Kine Isabell Knudsen
Isa Aline Knudsen
Johannes Haglund-Clegg
Felix Blomseth Larsen
Elias Sørlie Kurseth
Arja Veitsle Klepp

Viet i Nittedal

Døpefonten i Nittedal kirke

Merete Evensen
og Leif Thomas Wisløff
Jorunn Brandbu
og Terje Olsen
Helene Vabø Thorsen
og Fredrik Nilsen
Mona Wilhelmsen
og Stein Tore Thy
Synøve Merete Sørhus
og Kenneth Lien Steen
Camilla Haugseth
og Carl Fredrik Solheim

Erle Pernille Langer
Rasmussen
og David Joseph Casby
Jorunn Hafel
og Arild Håby

Viet Hakadal
Kjersti Brendløkken
og Steinar Brendløkken
Kine Marie Marka
og Jan Børre Sletta Olsen
Rita Abrahamsrud
og Gunnar Thorvaldsen
Anne Hilde Bermingrud
og Anders Bermingrud
Gunn Blaasaas
og Kjell Erik Nergaard
Trine Skriden Wang
og Kim Andersen
Trude Skari
og Tom Erik Granum
Heidi Lysaker
og Jim Roger Hansen
Berit Jorid Flore
og Per Rune Stav
Stefﬁ Johannessen
og Glenn Erik Larsen
Linn Bjerke
og Pål Svindal
May- Linn Lund Hansen
og Jostein Brubak Klevan
forts. neste side
21

mai - august

slekters gang (fortsatt)

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
døde i nittedal
08.05. tom 04.09.09
Kjellfrid Kluftødegård
Sverre Christiansen
Randi Johanne Bollum
Vidar Lindquist
Reidun Klev Eskeland
Charles Agnar Ihlen
Lars Didriksen
May Elisabeth Krosby
Morten Evensen
Rolf Kristian Evensen
Jakob Laugstøl
Thorstein Randulf Thoresen
Asbjørn Jacob Olsen
Brynjulf Karsten Martinsen

Alf Wilhelm Ryden
Marit Øybakken
Ida Marie Eide
Leif Egil Arnesen
Frida Soﬁe Lamo
Bjørn Eddy Garborg
Johan Mikael Vedvik
Torstein Slungård
Albert Raymond Hart
Anne-Berit Johnsrud
Alf Bjarne Olsen
Torbjørn Antonsen
Harald Dyrseth
Thor Wilhelm Haave
Edith Davidsen

døde i hakadal
Bjarne Jørgensen
Åse Håkedal
Kjellaug Agnes Bergskaug
Reidun Myhren
Vera Hegli Grimstad
Liv Irene Mysen
Arnold Richard Forshaw
Gerd Gundersen
Sigrid
Westbye
Elvita
Andrade
Borghild Grøttum
Leif Brunsæl
Mathias Brønstad Braaten

Menighetsrådsvalget 2009
Nittedal menighet

Hakadal menighet

Faste medlemmer:
Eivind Junker
Ragnhild Thorstensen
Eline-Victoria Aas-Torkildsen
Magne Fleisje
Elisabeth Eriksen
Grete Mugaas
Audun Hågå
Liv Skjerstad

Faste medlemmer:
Bettina Abrahamsrud
Therese Blomberg
Anne Mette Iversen
Rune Kristensen
Ivar Østby
Kari Helene Børrestuen

Varamedlemmer:
Solveig Karlsson
Marit Fischer
Anne Korsli
Elisabeth Magnus
Thorvald Moi

Varamedlemmer:
Anne Hammer
Pål Robin Gule
Paul Erling Basma
Anna Helene Tørdal
Sigrid Monrad Haslum

Rekkefølgen på medlemmer og varamedlemmer er bestemt
av stemmetallet
22

Det var stor valgdeltagelse
ved menighetsrådsvalget: 1241
avga stemme i hele Nittedal/
Hakadal; noe som gir er en
valgdeltagelse på ca. 9,6 %
eller nesten en ﬁredobling fra
forrige valg..

Fra kirkevalget ved Kirkeby skole

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

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

Soknediakon
Randi M. Vilberg
Jobb
67 05 90 46

Organist II
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Kirketjener Nittedal
Torill Kleiven
Mobil
976 99 032

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
Kirkelig fellesråd
Erling Birkedal
Privat
67 07 81 41

Det koster å trykke
Kirkenytt.
Bruk giroen som
følger med dette
bladet!
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av Thomas Evensen

Det i mellom
Jeg har ikke vært særlig glad i reiser. Altså
ikke det å dra til forskjellige steder, men heller
den tidkrevende prosessen å komme meg fra
der jeg er til dit jeg skal. Jeg har jeg satt meg
et mål og vært ganske skråsikker på hvordan
jeg ønsker at slutten skal være. Alt i mellom
og all ventingen mot målet har frustrert meg.
Ofte har jeg sagt at jeg gjerne hadde testet
tidlige utgaver av teleporteringsmaskiner, om
de skulle dukke opp i min levetid. Det kan ofte
føles som at det mellom A og B er en endeløs
rekke småhendelser som utgjør en meningsløs
transportering til det virkelige målet. Dit du
faktisk vil. Hvorfor kan jeg ikke komme dit med
en gang når jeg vet hvordan det vil være?
Det kan godt hende alderdommen nå har
tatt fullstendig grep om meg og påpekt feil
i min yngre naivitet. Det kan også hende den
altomfattende reisen fra livets A til Å har
tatt uventede sideveier og vist horisonter
og muligheter om ikke tidligere var innenfor
synsfeltet. Det kan godt hende dette skjer med
alle på et visst tidspunkt, men jeg innser nå at
jeg setter mer og mer pris på det i mellom.
Jeg innser at min innstilling har vært uhyre
deterministisk, og at jeg hverken kan eller
bør kreve at det jeg ønsker alltid skal bli slik.
Den eneste som kan ha et deterministisk
utgangspunkt for livet, er en som vet alt,
både fortid, nåtid og fremtid. Jeg har ikke
den egenskapen, så enhver deterministisk
skråsikkerhet fra meg kan kun være enten
ønsketenkning eller tilbakeblikk.
Det jeg i alle fall ser som sikkert, er at det er
underveis, i mellom, at de små endringene
som påvirker endepunktet, skjer. Det er i
mellom nyansene kommer frem og fargelegger
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helheten - kanskje noe forskjellig fra hvordan
vi opprinnelig hadde sett for oss det totale
bildet.
Jeg anerkjenner nå, i større grad, at det i mellom
er en kvalitetssikring mot målet, og at nyanser
underveis har evne til å endre det meste.
Jeg har tenkt mye på hvor mange av mine
avgjørelser som har endt opp dårligere enn det
de potensielt kunne fordi jeg har mislikt reisen
i mellom. Fordi jeg underveis ikke har latt meg
påvirke så mye som jeg burde.
I økende grad ser jeg nytten av det som er i
mellom. Det er jo ikke alltid sikkert at jeg har
rett når jeg setter mål og retninger. Det kan
også godt hende jeg har gått glipp av eller ikke
har opplevd til fulle de viktige øyeblikk som
passerer på veien når jeg skråsikkert har hastet
mot endepunktet.
Jeg håper denne innsikten ikke vil gjøre meg
vimsete og upålitelig i fremtiden, men det å
ha et bestemt mål er ikke lenger en visshet om
kvalitet og korrekthet for meg. Jeg ønsker heller
å fokusere mer på å oppleve reisen i mellom.
Det vil kanskje også gi en større forståelse for
hvorfor jeg ønsker å komme frem.

