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intervju med utekontakten
årets konfirmantbilder
“min gps”

”Sumimasen wakarimasen!”
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leder

av Torbjørn Olsen

Takk til HEF!
Hakadal og Nittedal menighet har akkurat
gjennomført 11 konfirmasjonsgudstjenester
for våre 225 konfirmanter. Ny rekord i
antall
konfirmasjonsgudstjenester
og
ny rekord i antall konfirmanter. Det
store spørsmålet blir da: Hvorfor holder
andelen av konfirmanter seg så høy?
Fordi kirken er god på konfirmasjon?
Fordi ungdommen søker mening og
gode
svar?
Flotte
sommerleire
på
Mesnali og en god slump penger til slutt?
I andre nordiske land sliter kirkene med
å få konfirmanter. I Sverige konfirmeres
bare 35 % i Den svenske Kyrkan. I fjor
og i år satte Stockholms Stift i gang en
annonsekampanje for å invitere flere 15-åringer
til å følge konfirmantundervisningen. På
egen nettside, på Facebook, og på annonser i
kollektivtrafikken minnet kirken om at: «Du
er viktig» - i håp om å få flere konfirmanter.
I Norge konfirmeres totalt rundt 82% av

alle 15-åringene. Rundt 66% i Den norske
Kirken og ca 15 prosent velger Humanistisk
konfirmasjon eller annen form for konfirmasjon.
Jeg tror vi kan takke oss selv og våre
duellanter i Human-Etisk Forbund, fordi vi
sammen har klart å gjøre konfirmasjon til noe
selvfølgelig og naturlig for de fleste 15 åringer.
Alternativet kunne fort vært ikke å velge
det ene eller andre, men å velge - ingenting,
slik de fleste 15 åringene i Sverige gjør.
Så lenge det er alternativer å velge mellom,
har flertallet valgt å konfirmere seg, og
prosentsatsen bli høy. Det er flott og det
er positivt, ikke minst for konfirmantene.
Det er ikke slik at det er det samme hva
du velger. Valg sier noe om hvem du er og
hva du vil. Så er det altså ikke slik at Den
norske kirke og Human-Etisk forbund bare
konkurrerer med hverandre om konfirmantene,
men her hjelper vi også faktisk hverandre.

takk for at dere bruker giroblanketten i dette nummeret!
utgiver		
		
redaksjon
		
		
		
forsidebilde
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andakt

av Elise Volen

På besøk med jevne
pulsslag
Takk for meg, pleier jeg å si når jeg har vært hos
noen. Takk for deilig mat og kaffe og full pakke.
Da mener jeg alt det de jeg har vært hos, har
gjort for at jeg skal ha nye, fine minner å legge i
bagasjen min. Den bagasjen bærer jeg med meg
gjennom livet, og den inneholder alt av gode,
vonde, fantastiske, smertefulle, alvorlige og
lattermilde minner. Alle disse minnene former
meg og andre til å bli og være nettopp det vi er.
Nå er det på tide å si takk for meg i Nittedal.
Jeg fikk komme på besøk høsten 2007, og her
var det ikke vanskelig å trives, så besøket ble
på tre år. Minnene er mange, opplevelsene
og erfaringene likeså. Jeg kjenner på en stor
takknemlighet for den gjestfriheten dere har
vist.
Fra Nittedal og Hakadal tar jeg med meg
minnene om barna som krabber over
dørterskelen i kirken for å lære å synge og
danse samba i kirken. Noen år senere i livet
kommer de med en bærepose godteri for å
kose seg på kirkecamp. I en alder av 15 år møter
vi dem igjen med iPod i øra, pute under armen
og et lass bagasje, for da er det konfirmantleir.
Videre vokser de seg inn i lederrollen og tar nye
skritt sammen med Jesus.

litt kvalitetstid med Gud før kvelden, hører
på lovsang og tenker gjennom dagen sammen
med Gud.
Uansett er Bibelen og Jesus til for å brukes, og
om alt annet her i livet består av midlertidige
løsninger, nye utfordringer og nye erfaringer,
vil jeg utfordre deg til å finne varige pulsslag
der pulsen din slår sammen med Jesus. Kanskje
er du på besøk i barneåra for å gå videre til
tenåringsåra og deretter voksenlivet. Jeg er
glad for at Jesus ikke bare er på besøk hos meg.
Samme hva som skjer og hvor ferden går videre,
kan han og jeg gå sammen. Jesus sier i Johannes
evangelium, ”Bli i meg, så blir jeg i dere.” Det
handler altså først og fremst om å bare være,
sammen med Jesus. Det synes jeg høres helt
perfekt ut. Det er rett og slett et spennende
utgangspunkt for livet videre som kristen.
Så med det sier jeg takk for meg. Slik som det
står ”Pluss var her” på en benk i Ål, vil det stå
Pluss og ”inTro var he” i hjertet mitt i lang, lang
tid framover.

Jeg drømmer om at barn og unge i Nittedal
og Hakadal kan finne sine jevne pulsslag i
dagliglivet der pulsen slår sammen med Jesus.
Kanskje du starter dagen med å si takk for at du
ikke går gjennom denne dagen alene. Kanskje
du ber Gud om hjelp til å klare det som er
vanskelig akkurat den dagen. Kanskje du tar
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tema

av Mona Kolberg

Intervju med Utekontakten i Nittedal
Utekontakten i Nittedal har lokaler i Rotneskrysset, og der blir Kirkenytts medarbeider tatt
hjertelig imot av Tine Svensbråten (25), Line Søiland (35) og David Ark (35). I en hjemmekoselig
hjørnesofa (”Bruktbutikker er greie.”) bys jeg på kaffe, og så er praten i gang.
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tekst og foto: Mona Kolberg
Hva gjør egentlig Utekontakten?
Vi driver oppsøkende og forbyggende arbeid,
forteller David. Hos oss inviteres ungdommene
til å komme til samtale, både enkeltvis og
i grupper. Vi opptrer for eksempel som
ungdommenes støtte i samtaler på skolen eller
i møter med barnevernet. Vi kan også bistå i
retten, ved avhør, på familievernkontoret eller
andre instanser som hvor ungdom trenger oss.
Mange benytter seg av tilbudet vi gir, også til
andre problemer enn rus. Vi er ungdommens
talerør.
Vi er der ungdommene er, sier Line, og mye tid
går med til å være ute. Det er likevel viktig at
vi er tilgjengelige på et fast sted, slik at de kan
komme til oss for samtale. Dette tilbudet finnes
alle ukedager, og hver tredje helg. Ved siden av
dette har vi Åpen Tid hver tirsdag mellom kl. 17
og 20. Da kommer det ofte mange i følge, og
det er muligheter for å spille spill og gitar eller
bare snakke. Utenom Åpen Tid er Utekontakten
svært opptatt av at ungdommene kan komme
hit uten å være redd for at noen andre enn de
ansatte skal vite hvem de er. Vi er underlagt
en svært streng taushetsplikt, og for de aller
fleste ungdommene er dette utslagsgivende
for at de i det hele tatt ønsker å benytte seg
av tilbudet.
Hvordan er rus-situasjonen her i Nittedal?
Den er vel verken verre eller bedre enn i andre
lignende kommuner i nærheten av Oslo. Det er
klart at tilgjengeligheten på narkotika er stor,
og det er ikke vanskelig å få tak i det. Vi kan
hjelpe dem til å stå imot presset og til å finne
ut hva de vil med livet sitt. Alle ungdommer
trenger minst en trygg voksen som ser dem,
tar dem på alvor og som er til hjelp og støtte.
Når ungdom ruser seg, er det ofte noe som
ligger bak. Det kan være problemer med skole,
venner eller hjemmesituasjonen, eller det kan
være personlige kriser av forskjellige slag. Vi
forsøker å se de unge og ta dem på alvor. Noen
har gjort dårlige erfaringer og har liten tro på
seg selv.
Det er viktig at ungdommen blir hørt, sier Tine.
Vi hjelper dem til å tenke igjennom situasjonen
sin, og vi opplever at det arbeidet vi gjør, er
betydningsfullt. Mange synes det er lettere

å snakke med oss enn med
foreldre og lærere. At det er
frivillig å komme til Utekontakten, gjør også
at ungdommen er mer delaktig i sitt eget liv,
da de selv har valgt å benytte seg av tjenesten.
Det kan være til stor hjelp å få se sin egen
situasjon i forhold til andres. Derfor har vi
lansert Prosjekt Takknemlighet , Barn hjelper
barn, forteller David. Det begynte som et
tankespinn, men så ble det alvor. Vi samlet
inn 73 000 kroner, og med de pengene
reiste fem unge og fem voksne fra Nittedal
til Ungarn for å arbeide i en sommerleir for
barn av Romfolket. Prosjektets mål hadde vi
valgt ut i samarbeid med Anni Nordheim fra
Biri. Hun har drevet Hjelpesendinger til denne
gruppen i lengre tid og kjenner forholdene.
Vi samarbeidet også med den internasjonale
humanitære hjelpeorganisasjonen ADRA som
har en avdeling i Ungarn, da prosjektgruppen
trengte noen som hadde lokalkunnskap.
Da vi kom fram til Balatonsjøen i Ungarn
der leiren skulle være, viste det seg at det
ikke hadde blitt noen leir uten de pengene
prosjektet hadde samlet inn, for de vanlige
sponsorene hadde trukket seg på grunn av
finanskrisen. Med de midlene vi hadde, fikk
over hundre barn i alderen 6 -16 og 40 voksne
oppleve fine sommerdager med ballspill,
svømming, dans, sang og kunstneriske
aktiviteter. De unge som var med fra Nittedal,
opplevde å være viktige for andre. Det styrker
selvtilliten.
Vi fikk forøvrig 2700 kroner i kollekt fra
Nittedal kirke. Det er hyggelig å kunne melde
tilbake at pengene kom godt med.
Har dere ellers noen kontakt med det
kirkelige arbeidet i bygda?
Ja, vi er jo innom PLUSS av og til, og i
SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) samarbeider vi også med
kirken og med andre grupper som politi og
barnevern.
Hver tredje helg og noen ukedager ”felter” vi,
sier Line. Det vil si at vi går eller kjører rundt
der ungdom samles. Vi er ansatt av Nittedal
kommune for at ungdommen i bygda skal ha
det bra. Det er vår viktigste oppgave
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kaffekroken

av Rolf Theil

Ungdom
Då sonen min, Marius, var liten gut, kom han
ein dag til meg og spurde: “Pappa, har du vore
ungdom?” Spørsmålet overraska meg litt, men
eg svara sjølvsagt: “Ja, det har eg då vore!” Svaret
utløyste eit “Åh!” hos Marius. Fleire år seinare
fortalde han meg kvifor han hadde spurt og
kvifor han reagert som han gjorde. For honom
tydde ikkje ordet ungdom berre ‘ung person’.
Nei, ungdomar, det var skinnjakkekledde,
motorsykkelkøyrande tøffingar med sigarett i
munnen – kanskje slike som Åge Aleksandersen
syng om i Lørdagskveill’n: “Å lørdagskveill, å
ungdomstid, å Trøndelag du slætte tid, ei halv
ei på lomma, å ein tier som hain bomma hos
hain bæstefar i går.”
Ordet ungdom har fire ulike tydingar på norsk:
1. det å vera ung; 2. tidsrom då ein er ung; 3.
ung person; 4. unge folk. Så vidt eg kan sjå,
finn vi berre tyding 2 og 3 i Bibelen. Tyding
3 har eg berre funne éin gong, i nokre vakre
liner i Forkynnaren 11, 9–10, der faktisk også
ungdomstida er nemnd. Formuleringane er
meir poetiske og noko meir alvorlege enn i
songen til Åge Aleksandersen, men både Åge
og Forkynnaren prisar livsens vår: “Gled deg,
ungdom, medan du er ung, ver glad og nøgd i
livsens vår! Gå på dei vegar som hjarta vil, fylg
det som lokkar ditt auga! Men vit at Gud skal
krevja deg til rekneskap for alt det du har gjort.
Få sutene ut or din hug, og hald det vonde frå
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livet! For ungdomstida, livsens vår, kverv som
ein pust.”
Noko overraskande er det å oppdaga at det
stort sett er Det gamle testamentet som
er oppteke av ungdomstida. Eg har berre
funne ungdomen nemnd éin gong i Det nye
testamentet, i Paulus’ andre brev til Timoteus
2,22: “Legg ungdomslystene bak deg. Jag etter
rettferd, truskap, kjærleik og fred, saman med
dei som kallar på Herren av eit reint hjarte.”
Hebraisk har eit usedvanleg vakkert ord for
‘ungdom’ i Forkynnaren 11,9. Ordet er bahur,
som den hebraisk–engelske ordboka mi set
om med “young man” (ung mann). Ordet er
avleitt av verbet bahar, som tyder ‘å velja, å
utvelja’. Ordboka forklårar samanhengen ved å
skriva at ein bahûr “young man” er eit “choice,
in the prime of manhood” – ein person som er
utvald, som er i livsens beste tid, i manndomens
vår. Ungdomslystene i Timoteus 2,22 heiter
(i akkusativ fleirtal, hokjønn) “neåterikàs
epithymías” i den greske originalteksten. Den
gresk-danske ordboka mi set om “neåterikós”
(nominativ eintal, hankjønn) med “hvad der
passer sig for en ung Mand, ungdommelig”,
og det er “ungdommelig” som passar her.
“Neåterikós” er eit adjektiv avleitt av “neåteros”,
som tyder “yngre, nyere; ogsaa heftigere” og er
komparativ av “néos”, “ny, ung”.

Pluss
Jeg nærmer meg det store, røde huset i
Sørliveien. Det er her vi hører til, tenker jeg
med meg selv. Huset ser unektelig mer ut som
et bolighus enn en kirke der det ligger, midt i
boligfeltet, med lekestativ og barnefamilier
på alle kanter. Og kanskje er ikke den
assosiasjonen så dum. Ja, det er en kirke, for det
er et sted hvor en kan møte Gud. Og ja, det er
som et bolighus, for det er et sted hvor en kan
føle seg hjemme. I så måte kan selve huset stå
som et symbol på hvorfor Pluss finnes: Et sted
hvor ungdom kan kjenne tilhørighet, et sted
hvor ungdom kan møte Gud.
Mot slutten av august var styret i Pluss på
planleggingstur. Turen gikk til de deler av
Østfold som er fylt med bedehus og skoger, og
foruten team building og harrytur, ble det god
tid til planlegging av høsten. På programmet
står både konfirmantreunion, tur og disco,
arrangementer hvor mange vil bli involvert i

Nittenklubben,

tekst Kristian Sveinall Øgaard
foto Elise Volen
planlegging og gjennomføring. Disse større
arrangementene er vi stolte av. De er viktige
for ungdomarbeidet og ungdommene selv. For
mange vil nok likevel de vanlige Pluss-kveldene
være viktigst. Hver fredag utenom skoleferiene
åpnes dørene, og huset fylles med ungdommer,
musikk og gode samtaler. Pluss er et sted for
venner og et himmelsk perspektiv over livet.
Det kan vanskelig bli bedre enn det.

av Marianne D. Karlsen & Trine N.R. Møller

samme navn – modernisert innhold
Gledelig nyhet: Vi relanserer Nittenklubben i
løpet av høsten. Vi vil samle ungdommer i den
kristne ånd, synge lovsanger, bli bedre kjent
med Bibelen og skape et godt og trygt miljø
for Hakadal og Nittedals ungdom. Ha en slags
undervisning/ innledning/ ”snakkis” som vil
hjelpe ungdommene å tilegne seg den kristne
tro samt gi dem en mulighet til å finne sin plass
i det religiøse fellesskapet. Her vil vi legge vekt
på noen av den tidligere Nittenklubbens verdier.

Vi vil blant annet prøve gi ungdommen den
nærheten til kristendommen vi selv har erfart
og utviklet gjennom dette ungdomsarbeidet i
bygda.
Vi
kickstarter
det
hele
med
en
ungdomsgudstjeneste i Hakadal kirke 26.
september, som en del av kulturuka 2010.
Gudstjenesten vil være av, for og til ungdom,
men alle som vil komme er velkomne!
Vi Gleder Oss Til Å Se Deg!
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av kateket Dag Jonassen
Foto: Karl Fredrik Haugeland

Vellykkede konfirmantleire

Som i fjor var tema på våre leire også i år
”Belong - Behave - Believe ”, at vi hører til - og
er skapt til å ha fellesskap med Gud.
Vi var mange denne sommeren (ny rekord?)
med ca 200 konfirmanter og 30-40 ledere
fordelt på de to leirene. Den første var 26.30. juni og den andre 2.- 6. august. Her fikk
konfirmantene mange flotte og hyggelige
opplevelser – ja, for mange av dem blir disse
dagene forhåpentligvis et minne for livet. Ikke
minst kveldssamlingene, ”Singdown”, gir den
enkelte mulighet til en stille stund med bønn
og deltakelse i sang og lystenning. Hver kveld
er det også andakt, en flott avslutning på en
aktiv dag.
Vi pleier alle å trives på Mesnali. Det er
masse engasjement, både i undervisning og

fritidsaktiviteter som kanopadling, bading,
disco, div. konkurranser og vår alltid stilige
gallamiddag med pyntede og feststemte
konfirmanter og ledere.
Konkurransen ”Camp Mesnali” med bl.a
tøff hinderløype og andre utfordringer der
samarbeid er satt i fokus, har lang tradisjon
på våre leire. Nyere er derimot fjorårets
suksess ”Oppdrag X” der konfirmantene løser
oppdrag i forbindelse med undervisningen,
og der informasjon kan kjøpes og selges
med den meget lokale, men dog så populære
”Mesnadollar”.
Konfirmantene trives på leir, og flere av dem vil
være med som ledere neste år igjen.

av kateket Dag Jonassen

Ny trosopplæringsleder
Det er en glede å informere om at det er ansatt
ny trosopplæringsleder etter Elise Volen - som
går over i annen stilling.
Vår nyansatte medarbeider heter Åshild
Stordrange, er 27 år og kommer fra Flekkefjord.
8

Hun vil selvsagt bli nøyere presentert i en
senere utgave av Kirkenytt, men vi ønsker
henne hjertelig velkommen og ser frem til
å få henne som kollega og medarbeider i
menighetene.

av Elise Volen

Fadderpakker
Høstens store nyhet i trosopplæringen, ”inTro
–fra sted til sted”, er gaver til dåpsbarnet og
deres faddere. Trosopplæring er, sammen
med mye annet, også å skape gode vaner i
oppveksten når barna spør om Gud og tro.
Fadderne lover sammen med foreldre og
menighet å be for barnet, lære det selv å be og
hjelpe det til å bli kjent med Gud. Derfor vil vi som
kirke hjelpe fadderne til å holde dette løftet. Alle
barn som blir døpt i Nittedal og Hakadal, vil nå
få en gave fra kirken på 1-, 2- og 3-års dåpsdagen,
levert på døra av en av fadderne sine.
Trosopplæringsutvalget er stolt av å kunne
presentere det endelige produktet, og
iveren var stor da det var kalt inn til første
pakkedugnad på kirkekontoret.

Pakken til ett-åringene inneholder et bilde av
kirken med påtrykt aftenbønn. To-åringene
får en spisebrikke med bordbønn, og i treåringenes pakke er det en CD med sanger og
bibelfortellinger. Fireårsboka avslutter denne
serien med dåpsopplæringsgaver til de minste.

Fra fadderpakkedugnad på kirkekontoret

”Für Elise”
I 2007 ble Elise Volen ansatt som leder for
trosopplæringen i Hakadal og Nittedal.
Stillingen var helt ny i vår sammenheng og
mulighetene mange og store. Prosjektet ”GPS
– fra sted til sted” ble til ”InTro” under marsjen.
Mange tiltak for barn og unge ble utprøvd
og testet. Hva var å satse på og hva skulle vi
slippe tak i. Det har skjedd en revolusjon, eller
siden vi er i kirka, en reformasjon, av barneog ungdomsarbeidet i menighetene. Tilbudet
er mangfoldig og oppslutningen er stor. Vi vil
takke Elise for det hun har gitt og delt med oss.
Det som er sådd i barne- og ungdomsarbeidet,
vil vokse og gro i mange åre fremover. Vi ønsker
Elise lykke til i jobben som leder i barne- og
ungdomsorganisasjon ”Acta” i Østfold og
ønsker Åshild Stordrange velkommen som ny
trosopplæringsleder hos oss.
9

10

ARK19 arkitektkontor as

akersgaten 73b, 0180 oslo
tel. 22 11 16 75 - 22 11 16 76 - fax 22 20 21 44
Nittedal:
reidar eckhoff arkitekt mnal npa mnil
glenneveien 18, 1481 hagan tel/fax 67 07 78 45 - mobil 480 27 176
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Gudstjenester i Ni

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

3. oktober

19. søn. e. pinse

		
Nittedal 11:00
		
Betel
11:00
		

- Markus 10,17-27
Familiemesse/Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Natterd
Skartseterhagen

31. oktober

Bots og bededag

		
Hakadal 11:00
Nittedal 19:00
		

- Lukas 13,23-30
Solidaritetsgudstjeneste
Solidaritetsgudstjeneste
Olsen

10. oktober

20. søn. e. pinse

		

2. november

tirsdag

- 1 Mosebok 9,8-17
Høymesse/Dåp/Natterd 		
Skartseterhagen
Høymesse /Natterd Weider

Døli
11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd 		
Weider

7. november

Allehelgensdag

		
Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		
Hakadal 17:00
		

- Matteus 5,13-16
Høymesse/Nattverd
Weider og Vilberg
Høymesse/Nattverd
Olsen
Allehelgensarr.
Vilberg

9. november

tirsdag

Nittedal 11:00
		
Betel
11.00

12. oktober
Skytta 11:00
		

17. oktober

tirsdag
Andakt
Skartseterhagen

21. søn. e. pinse

		
Hakadal 11:00
13:00
		
Betel
11:00

		

- Markus 10,13-16
Familiemesse/Nattverd
Dåpsgudstjeneste
Weider
Høymesse/Nattverd
Olsen

19. oktober

tirsdag

Døli
11:00
		

24. oktober

Gudstjeneste/Nattverd 		
Olsen

22. søn. e. pinse

		
Nittedal 11:00
		
Betel
11:00
		

- Matteus 11,25-30
Høymesse/Dåp/Natterd 		
Olsen
Høymesse/ Natterd 		
Skartseterhagen			

25. oktober

tirsdag			

Skytta
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11:00

Gudstjeneste

Skytta 11:00
		

Andakt
Vilberg

14. november 25. søn. e. pinse

		
- Johannes 6,37-40
Nittedal 11:00 og 13:00 Gudstjeneste/
Konfirmanter
		
Weider
Betel
11:00
Høymesse/Nattverd 		
		
Skartseterhagen

16. november tirsdag		
Døli
11:00
		

21. november Siste søn. i kirkeåret
		
Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

-

Andakt
Olsen

- Hebreerne 3,12-14
Høymesse/Dåp/Nattverd 		
Skartseterhagen
Høymesse/Dåp/Nattverd 		
Olsen

ittedal & Hakadal

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

Hakadal 14:00
		
Betel
11:00
		

13:00
		
Hakadal 11:00
		

Dåpsgudstjeneste 			
Skartseterhagen
Høymesse/Dåp/Nattverd 		
Weider

23. november tirsdag

7. desember

tirsdag

28. november1. søn. i advent

12.desember

Skytta 11:00
		

Gudstjeneste/Konfirmanter 		
Olsen
Høymesse/Nattverd
Toven Diesen

Gudstjeneste/Nattverd 		
Skartseterhagen

		
Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		
Betel
11:00
		

- Matteus 21,1-9
Familiemesse/Dåp/Nattverd
Weider og Jonassen
Familiemesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Nattverd 		
Skartseterhagen

5. desember

2. søn. i advent

		
Nittedal 11:00

- Lukas 21,25-33
Høymesse/Nattverd

Døli
11:00
		

		
Hakadal 11:00
		
Betel
11:00
Nittedal 18:00
		

14. desember
Skytta 11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Olsen

3. søn. i advent
- Jesaja 35,3-10
Høymesse/Dåp/Nattverd 		
Olsen
Gudstjeneste
Lysmesse
Weider

tirsdag
Andakt
Weider

Kirkeskyss
Menighetene i Nittedal og
Hakadal tilbyr kirkeskyss en
søndag i måneden. I Hakadal
er det 26.09., 3.10., 7.11., 5.12.
og 25.12. Se ellers annonse
i Varingen for datoene
i Nittedal og for hvilket
telefonnummer som skal
ringes for å få skyss da det vil
variere.
Fra vårens kirkecamp i Nittedal kirke
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Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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Rotneskonfirmantene i Nittedal kirke søndag 29. august kl 11.00			

© Lill Tonje Johansen

Rotneskonfirmantene i Nittedal kirke søndag 29. august kl 13.00			

© Lill Tonje Johansen
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Hakadalskonfirmantene lørdag 4. september kl 11.00

			

© Lill Tonje Johansen

Hakadalskonfirmantene lørdag 4. september kl 13:00				

© Lill Tonje Johansen
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Hakadalskonfirmantene søndag 5. september kl 11:00				

© Lill Tonje Johansen

Hakadalskonfirmantene søndag 5. september kl 13:00				

© Lill Tonje Johansen
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Søndrekonfirmantene lørdag 11. september kl 10:00				

© Lill Tonje Johansen

Søndrekonfirmantene lørdag 11. september kl 12:00				

© Lill Tonje Johansen
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Søndrekonfirmantene lørdag 11. september kl 14:00				

© Lill Tonje Johansen

Søndrekonfirmantene søndag 12. september kl 10:00				

© Lill Tonje Johansen
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Søndrekonfirmantene søndag 12. september kl 13:00				

© Lill Tonje Johansen

Formiddagstreff
Formiddagstreffene i Hakadal kirkestue har
nå funnet sin form og sin tid. Frem til nyttår
møtes vi den første mandagen i måneden, kl. 12
– 14. Programmet består av bevertning, sang,
utlodning og noe underholdning. Trenger du
skyss? Ring 67050780 eller 93283195 mellom
klokken 9 og 10 samme dag som møtet.
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slekters gang

mai-august

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
døpte i nittedal
Eline Glømmi Woll
Lilly Irene Furulund
Amund Siggstedt Ryeng
Joseph Anin-Kyeremateng
Jesper Hammersgård Olsen
Camille-Victoria Catig
Johansen
Vilde Wallstad Stenersen
Mio Alexander Grubbli
Erik Sanne
Tilde Johanna Berg-Martinsen
Magnus Riksfjord
Alva Filippa Daae-Qvale
Alfred Kjærnes Fossum
Leander Piela
Patrik Hosking Johnsen
Oda Fiskaa Vetland
Stella Svendsen Risberg
Julie Rogne Christensen
Nicolai Tønder Krogh
Jenni Nielsen
Nora Onstad
Sophie Helene Ravn Hughes
Sanna Linnea Minde Tessem
Maja Hansen-Hallin
Felicia Fredrikke Ilmo Jasser

døpte i hakadal
Adrian Høilund-Brurok
Benedickte Kirkeby
Bo Nicklas Sandqvist
Henrik Ljåstad
Ida Anie Kvalheim Versland
Klaus Sander Thorpe
Thorkildsen
Kristian Holm
Luna Ellinor Vestgård Guttu
Martin Hellum
Mathilde Hellum
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Mathea Ingvaldsen Moltzau
Mikael Nansdal Jørgensen
Ola Løken Andersen
Seline Sjønnesen Nyhus
Simen Andreas Oldervik
Haugland
Sander Martinsen
Tobias Bekkeseth Castellan

viet i nittedal
Lena Merete Mæland
og Morten Jordbrånen
Wenche Gysler Karlsen
og John Kenneth Karlsen
Tine Olsen Linnerud
og Torbjørn Dragsnes
Lena-Marie Wetting Moen
og Lasse Iversen

kirkelig velsignelse
Diana Margarita Rodriguez
Penaranda
og Harald Kolnes

viet i hakadal
Jannicke Gunkel Frogner og
Tom Frogner
Jeanette Kirkeby og Anders
Kirkeby
Sissel Nordgaard og Trond
Luthman
Gerd Synnøve Grønli og Ingar
Skrede
Malin Veitsle Klepp og Hans
Gudbrand Skjåk Klepp
Monica Efteland og Terje Lien
Agnete Tøien Pedersen og
Øystein Aas Pedersen

døde i nittedal
Ruth Elsebeth Egedius
Evelyn Margrethe Skarsten
Gunnar Jensen
Annie Marie Andersen
Astrid Slungaard
Johannes Engh
Mette Westbye
Mary Sandaker
Thor-Erling Johnsrud
Guri Knudsen
Alf Guttorm Syversen
Rolf Kristiansen
Sissel Melby
Tor Ludvig Eilertsen
Per Sparby
Marius Engelberg
Egil Bjørn Martinsen
Nicolai Tønder Krogh

døde i hakadal
Tor Erik Overen
Leif Harald Ovesen
Thor Henry Anthonsen
Bjørn Knudsen
Ivar Willy Knudsen
Ingrid Brunsæl
Ingeborg Trøsviken

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
Kirkeverge
Torfinn Bø
Kontor 67 05 90 42
Sekretær for kirkevergen
Åse Bjørsvik
Tid
mandag, onsdag og
annenhver torsdag.
Kontor 67 05 90 49
Menighetssekretær
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid
man.-tors.
Kontor 67 05 90 41

Sokneprest, Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
kontor 67 05 90 45
Privat
67 07 00 36
Sokneprest, Hakadal
Torbjørn Olsen
kontor 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
Åshild Stordrange
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

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

Soknediakon
Randi M. Vilberg
kontor 67 05 90 46

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

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Organist II
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374

Kirketjener Nittedal
Torill Kleiven
Mobil
976 99 032
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
980 52 689
Kirketjener Menighetshuset
Frank W. Johansen
Mobil
958 39 769
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Geir Trehjørningen
Kontor (kirken) 67 07 71 13
hakadal
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00
Rådsledere
nittedal menighetsråd
Elisabeth Eriksen
Privat
67 07 86 69
hakadal menighetsråd
Mette Iversen
Privat
67 07 57 80
Kirkelig fellesråd
Ragnhild Thorstensen
Privat
67 07 21 87
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Av Bettina Abrahamsrud

“Min GPS”
Ett år siden det nye menighetsråd ble valgt har
allerede gått. Jeg vil takke for et trivelig, lærerikt
og koselig år med Hakadal menighetsråd der
lille ”unge og uvitende” meg ble tatt inn i
varmen og hørt på. Nå er jeg dessverre nødt til
å ta permisjon ett år, da jeg bestemte meg for
å studere innovasjon og entreprenørskap i Bø,
Telemark.
Det er som en klok kateket sa en gang at livet
er som en GPS, vi skal til slutt til et endelig mål.
Dette målet er forskjellig fra person til person.
Noen ønsker å oppnå drømmejobben, barn,
hus, kjæledyr, hytte ved sjøen, sommerhus i
Spania, mens andre ”bare” vil finne sitt livs
kjærlighet. Igjennom livet går vi ofte feil
vei, tar gale valg, men allikevel er dette valg
som former oss til de personene vi er og blir.
GPS’en vil allikevel vise oss nye veier som fører

oss til samme mål, på tross at vi tar gal vei i
utgangspunktet. Uansett hvor mange ganger vi
måtte gå feil vil aldri GPS’en si: ”Game over”,
for den vil aldri slutte å lede oss. Det handler
om å prøve og å feile, for kun ved det kan man
lære hva man virkelig vil. Ta sjanser, uansett om
de er små og handler om hva slags middag du
skal ha samme dag, eller de litt større om hvor
man skal studere eller hva man skal bli når en
blir ”stor”. Dersom jeg velger feil, og jeg ikke
liker den nye middagsretten jeg prøvde å lage,
eller ikke vil bli rockestjerne allikevel, vil alltid
GPS’ en gi meg en ny vei jeg kan følge, for å nå
mitt mål med livet. På samme måte som GPS’en
fungerer Gud. Bevarer man han i sitt hjerte vil
man verken gå feil, eller alene.
”Å våge er å miste fotfestet en liten stund. Og ikke
å våge er å miste seg selv” (Søren Kierkegaard)

Nittedal minisoul
Nytt barnegospelkor i Nittedal!
10 øvelser og en konsert!
Cd og tekst får du med hjem!
Sanger med futt, glede og mening!
Nittedal ”Mini Soul” er et prosjektkor for barn
i alderen 4 til 9 år.
Vi starter første øvelse den 15. september og
avslutter med konsert søndag 28. november.
10 øvelser over et kort høstsemester. Ved
oppstart får du både cd og tekst med deg slik
at du kan lærer sangene utenat.
Vi øver på Betel ved Nittedal stasjon (Adresse:
Sørliveien 8) hver onsdag fra kl.18:00 til 19:00
24

Høsten 2010:
15. september
22. september
29. september
13. oktober
20. oktober
27. oktober

3. november
10. november
17. november
24. november
28. november:
Konsert

Påmelding og spørsmål til :
Åse Stiegler. Tlf: 99035276.
Mail:aasestig@hotmail.com
Arr: Nittedal og Hakadal menighet /InTro

