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leder

av Mona Kolberg

Hva betyr menigheten..?
Denne sommeren har vi fått enda et bevis på
hvor viktig kirken er når vi opplever katastrofer
med tap av menneskeliv og den sorgen som
melder seg i kjølvannet av dette. Domkirken i
Oslo ble det naturlige samlingsstedet for alle,
uavhengig av religion og livssyn. Hvorfor er
det slik? En av grunnene kan selvfølgelig være
at kirken tilbyr rom og tid for sorgen, og faste
rammer med et språk som kan tolke og uttrykke
følelsene våre. Slik har det vært i Norge i 1000 år,
og dette gir vi ikke så lett slipp på.
Ikke alle som la ned roser utenfor kirken, hadde
lyst til å gå inn. Ikke alle føler seg hjemme i
kirkerommet, men kirken som bygning, som
samlingssted for våre felles kulturytringer, står

sterkt i det norske samfunnet. Det så vi også da
det ble invitert til minnekonsert i Hakadal kirke.
Men kirken er så mye mer enn det. Bare
bygningen ville være et tomt og sjelløst skall
hvis det ikke var en menighet som kommer
sammen der, søndag etter søndag og ofte ellers
også, for å prise Gud og be, lovsynge og takke
Ham. Menigheten er kirkens levende kropp, der
er åndedrettet og hjerteslagene i kirkens liv. En
levende kirke forutsetter levende menigheter.
I disse dager er de nye menighetsrådene valgt,
og de skal ta fatt på sine oppgaver i løpet av
høsten. Vi ønsker dem lykke til med arbeidet for
å skape en levende kirke her hos oss i Nittedal
og Hakadal.

Kirkenytt i nød!
I dette bladet av Kirkenytt finner du en
giroblankett. Menighetsbladet finansieres
av det som kommer inn på disse blankettene
og det vi får inn ved annonser. Nå er
økonomien for Kirkenytt i krise. Det kan
hende vi må legge ned hele bladet. Hvis
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du mener at det er viktig at vi har et slikt
organ, må du bruke giroen og gi en god
gave denne gangen. Vi oppfordrer særlig
giverne i Nittedal menighet til å se sitt
ansvar, for det er her problemet er størst.
TAKK FOR ALLE BIDRAG!
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Flisa trykkeri
7900
kirkenytt@ulvefaret.net
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tlf 67050780
Ca 10. desember
Fornyelse
18. november

andakt

av sokneprest Torbjørn Olsen

Se meg!
Dette nummeret av kirkenytt er det desidert
mest leste.
Hvorfor det? Fordi dette nummeret inneholder
årets konfirmantbilder.
Hva er det aller første konfirmantene gjør når
de blar opp på sidene med alle bildene.
Hva er det aller første du gjør og alle gjør når
du vet at du er avfotografert på et bilde?
Du leter selvfølgelig etter deg selv! «Hvor er
jeg? Hvordan er håret? Smilet? Øynene? »
Etterpå ser vi på de andre. Etter først å ha
funnet oss selv.
I det øyeblikket det skjer, at du står der med
bladet i hånda og leter etter deg selv, vil jeg at
du skal tenke på Gud. Tenke på Gud som leter
og speider etter oss. Gud som ønsker å finne oss
i vrimmelen. Vår Far i himmelen som ser på oss
med like stor interesse som vi ser etter oss selv.
Du satt sikkert også foran TV´n og så på
Hurtigrutens ferd nordover tidligere i sommer.
Det var mye vakker natur, mange flotte fjell og
stygge havneanlegg, men det mest fascinerende
var ikke naturen, turen eller konseptet. Det som
var mest fascinerende var menneskene.

Alle de menneskene som stod langs kysten og
vinka til kameraene om bord på båten. En hånd i
lufta og den andre hånda rundt mobiltelefonen.
Og alle vet hva som ble hørt i telefonen i det
øyeblikket: «Du er på, nå er du på TV, nå kan
jeg se deg!»
Det viktigste i livet er kanskje ikke å se, men
å bli sett. Det er noe dypt og grunnleggende
ved det å være menneske. Noe dypt og
grunnleggende som forteller oss at vi hører til i
en sammenheng som er mer enn bare oss selv.
Å bli sett, bekreftet og elsket.
Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Om jeg sitter eller står, så vet du det,
langt bortefra merker du mine tanker.
Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
(Salme 139,1-6)

“Guds øye”
Hakadal kirke
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tema

av Mona Kolberg

En stor familie
Laila Tanner Søderqvist (64) har vært ansatt på kirkekontoret i
Nittedal i temmelig nøyaktig ti år når hun den 13. oktober slutter for å
gå over i pensjonistenes rekker. Hun har i hovedsak vært saksbehandler,
daglig leder og sekretær for Hakadal menighetsråd, men hun har også
fungert som kirkevergens stedfortreder og har gått inn i den tjenesten,
for eksempel når stillingen har stått ubesatt. I disse ti årene har hun
opparbeidet en solid erfaring og en dyp innsikt og forståelse for arbeidet
i kirken og i menighetene våre.
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tekst og foto: Mona Kolberg

Si meg, Laila, hva er egentlig en menighet?
Jeg tenker at en menighet er som en stor familie,
den har både en åndelig og en fysisk betydning.
Man kan si at en menighet er en forsamling som
på et lokalt sted feirer gudstjeneste sammen. En
menighet er mennesker som er kalt av Gud til å
utføre det Jesus har sagt om å gå ut og gjøre alle
mennesker til disipler. Samtidig består den altså,
for eksempel i Hakadal, av alle dem som bor innenfor Hakadals grenser og er medlemmer av den
norske kirke.
Hva er de viktigste kjennetegnene på en
menighet med et godt menighetsliv?
Det viktigste må være at alle føler seg velkommen. Menighetsarbeid er ikke for spesielt interesserte. Man opplever gleden ved å være sammen
om å bygge menighet. For å få et godt menighetsliv
er det viktig å involvere så mange som mulig. Det
finnes oppgaver til alle. Det er ikke bare de ansatte
og menighetsrådet som skal prege og forme menighetens arbeid. Mye er av praktisk art, som å bidra med musikk, forberede gudstjenester og andre
arrangement og delta i barne- og ungdomsarbeid.
Hva har vært den største utfordringen for deg?
Det mest krevende har vært å måtte gå inn og
fylle kirkevergens rolle i tillegg til mitt eget arbeid.
Det har blitt lange dager med store arbeidsoppgaver og mye ansvar. Når ressursene i tillegg har
vært knappe og økonomien anstrengt, har det ikke
vært lett å sørge for gode arbeidsvilkår for kollegene mine.
Som daglig leder i Hakadal menighet kan jeg se
tilbake på mange spennende arbeidsoppgaver,
men den største utfordringen var å forberede
Hakadal kirkes 400-års jubileum. Det var en oppgave jeg lærte utrolig mye av, og det var en spennende tid med mange flotte opplevelser. Spesielt
morsomt var det at så mange var med på å lage
denne feiringen. Det er fint å se tilbake på.

Hvilke gode minner har du ellers
fra tiden på kirkekontoret?
Jeg tenker på en stab som har jobbet godt i
team, vært trygge på hverandre og tatt vare på
hverandre. Vi har nesten vært som en familie
og blitt godt kjent etter hvert. Jeg kommer
nok til å savne det gode fellesskapet.
Når det gjelder arbeidet i Hakadal menighet,
må jeg spesielt nevne alle de flotte menneskene
jeg har blitt kjent med. Som sekretær for menighetsrådet i flere perioder, har jeg opplevd
godt samarbeid på alle plan. Jeg beundrer alle
de frivillige som trofast stiller opp med mange
ulike oppgaver. Det at mange er så positive, gjør
at det skapes et godt menighetsliv.
Hvilke ønsker har du for Hakadal menighet i
det videre arbeidet?
Hakadal menighet har en visjon om å være
«Nær Kristus i ord og handling, himmelvendt
og jordnær». Dette handler om nestekjærlighet, om å ta vare på hverandre og bygge et
åndelig fellesskap, blant annet i gudstjenesten.
Det er viktig å ta vare på de frivillige, for uten dem
går menighetsarbeidet i stå. Man må våge å utfordre til frivillig innsats, de frivillige må få reelt ansvar
og innflytelse, det må skapes klima og fellesskap for
frivillighet, og vi må huske å takke hverandre.
Selv slipper jeg ikke Hakadal menighet helt. Som
medlem i orgelkomiteen vil jeg fortsette arbeidet
for at kirken skal få nytt orgel. Dessuten kommer
jeg nok til å delta på ulike arrangementer.
Din etterfølger er allerede ansatt. Hvilke råd
vil du gi henne?
Bruk god tid til å bli kjent med dem du skal samarbeide med. Se på alt det positive som er i gang, og
vent med å sette i gang noe nytt. Ta vare på de fri
villige. Det er alfa og omega i arbeidet i menigheten.
Vi i Kirkenytt takker Laila for innsatsen og
for godt samarbeid i alle år og ønsker henne
mange gode år som pensjonist
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kaffekroken

av Rolf Theil

Kyrkjelyd og menighet
Ordet menighet kjem av dansk menighed, som
atter kjem av gamaldansk menhet. Menhet var
lånt frå nedertysk, der det i dag heiter Meenheit.
Ordet tydde opphavleg ‘fellesskap’, og er er laga
etter mønster av latin communitas ‘fellesskap’.
I dag blir menighet mest nytta i kyrkjeleg
samanheng, med fleire tydingar. Vi kan snakka
om den kristne menighet, i tydinga ‘samfunnet av
alle kristne’. Vidare kan vi nytta det om alle folk
som soknar til den same kyrkja – alle som soknar
til Hakadal kyrkje, utgjer Hakadal menighet. Men
vi kan òg nytta ordet om alle som er til stades
under ei gudsteneste – som når vi seier at hele
menigheten reiste seg. Endeleg brukar vi menighet
om eit kristent samfunn utanfor statskyrkja, som
pinsemenigheten. I tillegg nyttar vi ordet menighet
om ei gruppe beundrarar eller tilhengjarar av ein
person eller ei sak som ikkje har noko med religion
å gjera i det heile – på eit internettside står det at
«de mystiske tungrockerne i Dream Theater har
en stor menighet i Norge». På nynorsk brukar
vi ikkje ordet menighet, men i staden kyrkjelyd.
Etterleddet lyd er eit gamalt norsk ord som tyder
‘folk, forsamling, flokk, lag’. Det er etymologisk i
slekt med tysk Leute ‘folk’.
I Bibelen er menigheter eller kyrkjelydar berre
nemnde i Det nye testamentet, og med nokre
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få unnatak står det då ekklæsía i den greske
originalen. I det gamle Hellas blei ekklæsía
nytta om ei forsamling av borgarar som var kalla
saman av utroparen, og ordet er danna av eit
verb som tyder ‘ropa ut’. I Det nye testamentet
tyder ekklæsía både ‘forsamling’, ‘kyrkjelyd’
og ‘kyrkje’, og her er sjølvsagt opphavet til det
norske framandordet ekklesiastisk ‘kyrkjeleg,
geistleg’. Ekklæsía har blitt til ordet for ‘kyrkje’ på
fleire romanske språk, som fransk église, spansk
iglesia, katalansk església og italiensk chiesa.
Den portugisiske forma, igreja, blei på 1500-talet
lånt inn i det austafrikanske språket swahili, der
det i dag heiter gereza – som tyder ‘fengsel’! Ein
stad på vegen må nokon ha misforstått noko…
Den fyrste førekomsten av ordet menighet
i bokmålsbibelen er Matteus 18,17, der Jesus
fortel kva ein skal gjera med ein bror som
syndar mot deg. Fyrst skal du tala med han på
tomannshand, men dersom det ikkje nyttar,
skal du ta med deg ein eller to til. «Hvis han
heller ikke hører på dem, skal du si det til
menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre
på menigheten, skal han være for deg som en
hedning eller en toller.» På nynorsk har ein her
nytta ordet forsamling, som også er ei brukande
omsetjing av ekklæsía.

Soknediakonens hjørne			
						

Av Randi M. Vilberg
Foto Liv Seiff

En sensommerkonsert
ble forandret – til en
minnekonsert – i Hakadal
kirke 21. august.
Mye ble forandret – etter den forferdelige
dagen da terroraksjonene fant sted i
Regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya.
Mange har fått et fjell av sorg å bære på,
fordi de har mistet noen som sto dem nær.
Omfanget av denne tragedien er så stor – den
har rammet så mange - på en gang.
Livet har blitt så forandret.
Slik det oppleves for de aller fleste som
opplever å miste noen – og kanskje særlig ved
brå og uventet død – og i ung alder…
Sorgen varer lenge – savnet alltid.

Mange er berørt på forskjellige måter - i møte
med denne ufattelige tragedien.
I Hakadal kirke denne kvelden – i den evige
Guds navn – hos Han som aldri forandres –
fikk vi være – og være sammen - med alt vi er
– og alt vi bærer på.
Silje Mørck (inititativtaker til minnekonserten),
Henie Ihler Ørstad, Hilde Thorkildsen, Vigdis
M. Gjelsvik, Mette Tønder, kantor Arnt Frode
Strandskogen og soknediakon Randi M.
Vilberg deltok på minnekonserten
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Tekst og foto: Åshild Stordrange

101 things - lederkurs for
fjorårskonfirmanter
I løpet av forrige skoleår fullførte over 40
10.klassinger menighetens lederkurs «101 things
to do and know about Jesus before you get old
and bored». I løpet av året fikk de utfordrende
oppgaver som ledere under Tårnagenthelga,
Kirkecamp og sommerens konfirmantleire
på Mesnali. Ungdommene hadde også egne
ledersamlinger på Betel tilknyttet Pluss
ungdomsmiljø. De såkalte «101-erne» får nå
muligheten til å avansere til lederkurset «102
things» hvor de blant annet får ansvar for å
arrangere de populære storkafeene på Pluss.
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De nykonfirmerte 10.klassingene ønskes nå
velkommen til lederkurset 101 things hvor de
får muligheten til å lære mer om Jesus, mer
om seg selv og det å være en god leder. Det
vil bli gøye turer og spennende utfordringer
i løpet av året! Ledergjengens kick-off blir
Pluss sin ledertur til Strandheim leirsted
21.-23.oktober hvor det blir spennende
workshop, godt fellesskap, Singdown og mye
moro. Påmeldingen har startet, og det er bare å
melde seg på www.nittedal.kirken.no!
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Tekst og foto: Thorvald Moi

Moden mening om menighet
I nærvær av nærmest famile tok 15-årige
Lars Magnus Krohg Austad steget inn i
menighetens mangfold søndag 12.juni. Det
ble etter hvert en tredobbel markering med
voksendåp, bursdag og konfirmasjon tett i
tett. Lars Magnus er selv en moden person
men av få ord. Etter oppvekst med foreldre
med frikirkelig bakgrunn virket vennekretsens
konfirmasjonsforventninger
spennende.
Viktig var det da med eget bevisst valg for
veien videre i livet. Nå takker han for verdifull
støtte i konfirmasjonstiden.

Nye menighetsråd
Nittedal menighetsråd 2011-2015:
1 Thorstensen, Ragnhild Sønderland, 63 år
2 Karlsson, Solveig
3 Birkedal, Bente, 55 år
4 Skjerstad, Liv Dagfrid, 45 år
5 Hurthi , Kristin, 47 år
6 Korsli Anne, 63 år
7 Myhre, Vidar, 59 år
8 Lind, Ingunn Mortvedt, 47 år
Den endelige rekkefølgen på nr 1 og 2 er usikker
idet bladet går i trykken.
Varamedlemmer:
1 Eriksen, Anders, 45 år
2 Gade, Agnete Steensgaard, 54 år
3 Gullhaugen, Herborg Osnes, 58 år
4 Normann, Åse, 62 år
5 Moi, Thorvald, 75 år
769 avlagte stemmer, 8 % av stemmeberettigede.

10

Hakadal menighetsråd 2011-2015
1 Gunvor Støle Melsom, 44 år
2 Merete Wilskog, 37 år
3 Trine Nickoline Rogne Møller, 26 år
4 Ingvar Jostein Svegården, 64 år
5 Ivar Østby, 62 år
6 Jorun Selnes, 48 år
Varamedlemmer:
1 Mona Kolberg, 67 år
2 Roger Aukan, 42 år
3 Anne Hammer, 67 år
4 Monica Margit Löw Tikkanen, 45 år
5 Belinda Elin Opheim Fergusson, 40 år
328 avlagte stemmer – 10% av
stemmeberettigede

ARK19 arkitektkontor as

Akersgaten 73b, 0180 Oslo
tlf. 22 11 16 75 - 22 11 16 76 - fax 22 20 21 44
Nittedal:
Reidar Eckhoff arkitekt mnal npa mnil
Glenneveien 18, 1481 Hagan tlf/fax 67 07 78 45 mobil 480 27 176

11

Gudstjenester i Ni

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

2. oktober

16. søn. e. pinse

		
Nittedal 11:00

Matteus 6,24-34
Høymesse/Nattverd/Dåp
Weider
Høymesse/Nattverd/Dåp
Skartseterhagen
Kveldsmesse/Nattverd
Weider

		

Hakadal 11:00

		

Betel 19:00

		
4. oktober

tirsdag

Døli 11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

9. oktober

17. søn. e. pinse

Nittedal 19:00
		
Betel 11:00
		

Johannes 11,17-27.37-44
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

11. oktober

tirsdag

Skytta 11:00

Andakt Vilberg

16. oktober
		

18. søn. e. pinse

Hakadal 11:00
		

Markus 2,18-28
Høymesse/Nattverd/Dåp
Skartseterhagen
Familiemesse/Nattverd/
Dåp Olsen

18. oktober

tirsdag

Døli 11:00

Andakt Olsen

23. oktober
		

19. søn. e. pinse

Nittedal 11:00

		

30. oktober
		
Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00

		

Hakadal 13:00
Betel 11:00
		

Bots- og bededag
Hebreerne 3,7-11
Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen
Dåpsgudstjeneste Olsen
Familiemesse/Nattverd
Weider

1. november

tirsdag

Døli 11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Olsen

6. november
		

Allehelgenssøndag

Hakadal 11:00

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

8. november

tirsdag

Skytta 11:00

Andakt Weider

Nittedal 11:00
		
Nittedal 17:00

		

13. november 22. søn. e. pinse
		
2. Mosebok 3,11-15
Nittedal 11:00
		
Nittedal 13:00
		
Betel 11:00
		

Gudstjeneste/Konfirmantpresentasjon Weider
Gudstjeneste/Konfirmantpresentasjon Weider
Høymesse/Nattverd
Prostiprest

Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		

Salme 73,23-28
Familiemesse/Nattverd/
Dåp Olsen
Høymesse/Nattverd/Dåp
Vikar

15. november tirsdag

25. oktober

tirsdag

Nittedal 11:00

Skytta 11:00
		

Gudstjeneste/Nattverd
Weider
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Døli 11:00

Andakt Vilberg

20. novemberSiste s. i kirkeåret
		
Matteus 25,31-46
		

Hakadal 11:00

		

Høymesse/Nattverd/Dåp
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd/Dåp
Olsen

ittedal & Hakadal

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

Hakadal 14:00
		
Betel 11:00

Gudstjeneste/Konfirmantpresentasjon Olsen
Høymesse/Nattverd
Weider

		
22. november tirsdag
Skytta 11:00

		
27. november
		
Nittedal 11:00
		
Hakadal 11:00
		
Betel 11:00

		
4. desember

		
Nittedal 11:00

		

Hakadal 19:00

Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen

1. søn. i adventstiden
Lukas 4,21,1-17
Familiemesse/Nattverd/
Dåp Weider
Familiemesse/Nattverd/
Dåp Olsen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

2. søn. i adventstiden
Lukas 21,27-36
Høymesse/Nattverd/Dåp
Olsen
Lysmesse Olsen

6. desember

tirsdag

Døli 11:00

		

Gudstjeneste/Nattverd
Weider

11. desember

3. søn. i adventstiden

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

		

Lukas 3,7-18
Høymesse/Nattverd/Dåp
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd/Dåp
Olsen
Høymesse/Nattverd
Weider

13. desember

tirsdag

Skytta 11:00

Andakt Vilberg

Formiddagstreffene
i Hakadal kirkestue
fortsetter i høst med samlinger den første
mandagen i hver måned fra kl. 12 til kl. 14. Vi
hygger oss med god mat, sang og musikk og
utlodning. Hjertelig velkommen.

Nytt ansikt på
kirkekontoret
Merete Eielsen Strandberg er ansatt
som ny saksbehandler og sekretær for
Hakadal menighetsråd. Hun har vært
menighetsforvalter
i Hasle menighet
i Oslo og tiltrer
stillingen hos oss den
1. oktober. Kirkenytt
vil presentere henne
nærmere i neste
nummer.

Ny bibeloversettelse
Den nye bibeloversettelsen lanseres
19. oktober i år. Den er enda nærmere
kildetekstene enn oversettelsen fra 1978 og
har et moderne og levende språk. Bibel 2011
er oversatt på nytt direkte fra grunnspråkene
gresk og hebraisk, og man har lagt stor
vekt på å bevare Bibelens rikdom av bilder
og poesi. En bredt sammensatt gruppe av
Norges fremste bibelforskere og forfattere
står bak Bibelselskapets nye oversettelse.
Dette er Bibelen for nye generasjoner. Den
forteller om en levende Gud til levende
mennesker i et levende språk.
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Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 27. august kl 10.00			

©
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Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 27. august kl 12.00			

©
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Søndrekonfirmantene lørdag 29. august kl 14.00
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Søndrekonfirmantene søndag 28. august kl 11:00					
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Søndrekonfirmantene søndag 28. august kl 13:00					
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Hakadalskonfirmantene lørdag 3. september kl 11:00					

©
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Hakadalskonfirmantene lørdag 3. september kl 13:00					
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Hakadalskonfirmantene søndag 4. september kl 11:00					
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Hakadalkonfirmantene søndag 4. september kl 13:00					

©

FOVEA

19

Rotneskonfirmantene søndag 11. september kl 11:00					
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TV-aksjonen 2011::

VI RYDDER FOR LIVET
TV-innsamlingen til Norsk Folkehjelp går av
stabelen 23.oktober.
Midlene fra årets TV-aksjon skal i år gå til det
omfattende arbeidet Norsk Folkehjelp gjør med å
rydde miner og klasebomber som ligger igjen etter
krig og konflikt i Europa, Afrika og Asia.
Miner, blindgjengere fra klasebomber og andre
typer eksplosive krigsetterlatenskaper gjør at
millioner av mennesker verden over må leve
med denne konstante frykten. Hver eneste dag
drepes og lemlestes sivile av slike våpen. Miner og
klasebomber ligger gravd ned over alt. Det er ikke
uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser,
dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det
igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.
Dette er en uakseptabel og helt unødvendig
trussel. Norsk Folkehjelp arbeider for å fjerne
den. Som en av verdens største aktører innen
humanitær mine- og eksplosivrydding er de en
leverandør av trygghet i krigsherjede land. De
gjør menneskers nærmiljø til et trygt sted igjen
- for lek, liv, gjenoppbygging og utvikling.
Det finnes ikke én løsning på rydding av miner

og klasebomber. Hvert område har spesielle
utfordringer og egenskaper, avhengig av
konfliktens omfang, lengde og type. Landskap,
klima og infrastruktur setter også betingelser.
Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett
verktøykasse for mine- og eksplosivrydding:
Kartlegging av problemet, manuell rydding,
minehunder og mekanisk rydding.
Minerydderne fra Norsk Folkehjelp finner
og graver fram miner, blindgjengere
fra klasebomber og andre eksplosive
krigsetterlatenskaper. De tilintetgjør også lagre
med miner, klaseammunisjon og andre våpen
for å hindre at de skal bli brukt.
Årets TV-innsamling handler om å gi millioner
av mennesker trygghet. Det kan du også være
med på ved å gi til innsamlingen ved ofringene i
kirken 23. oktober eller når innsamlerne banker
på. Eller enda bedre: Meld deg som bøssebærer!
For mer informasjon se
www.norskfolkehjelp.no
og www.tvaksjonen.no
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slekters gang

mai-august

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
døpte i nittedal
Martin Ytterbø Larsen
Anne-Mari Nielsen-Borgerød
Lucas Sæther
Stella Grundén Madsen
Ingrid Olafsdottir
Olai Jensen
Hilma Marie Risø
Felicia Aas Jørgensen
Fride Brekke Skara
Linnea Berggreen
Anna Skjønsberg Lundby
Maja Isøy Engen
Mathilde Lauritsen Krosby
Julie Hjulstad Jahr
Luna Trangsrud
Ingrid Lindheim Haram

døpte i hakadal
Pernille Woxen
Weni Kvalheim Skrede
Julie Victoria Sønmør
Haugrud
Kristian Dale-Andresen
Sander Elias Punnerud Nygård
Linnea von Krogh Robarth
Jacob Fløyen Tidem
Helene Nantaya Kirkeby
Emma Hansen Hindahl
Kristian Vollen
Oskar Aleksander Haldorsen
Jesper Martinsen
Sofie Fartum
Emeli Rosshaug
Filippa Digernes

viet i nittedal
Heidi Bråtveit
og Eivind Sundt
Hanne Monsen Stubberud
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og Øystein Aamodt
Lene Christin Jensen
og Alv Bjarne Kjuul
Turid Bøhn
og Bengt Granheim
Christel Nielsen Westergaard
og Egil Brevik
Ane Wangen Langebraaten
og Torstein Nærbøe Forset

viet i hakadal
Henriette Stenersen Robarth
og Bård Kjærulf Stenersen
Robarth
Lene Anita Jensen og Håkon
Tømte
Julie von Krogh Alfstad og Ole
Henrik Robarth
Torunn Hildur Karlsen og
Sven Erik Martin Ohlström
Jeanette Bekkavik og Alex
William Philip Richwood
Mette Kjempengren og Ketil
Fjell
Madeleine Eriksen og Glenn
Johnsrud
Ingrid Hoel og Kjetil Andreas
Svendsen
Terese Arna Kristoffersen og
Jan Andersstuen
Cathrine Madelene
Christensen og Eivind Berge
Karlsson

døde i nittedal
Liv Henriksen
Frank Kristian Bech
Gunvor Aslaug Paulsen
Jan-Erik Madsen
Ebba Wirena Jøtun

Bjørn Johannesen
Synnøve Kjuul
Kjell Lars Hansen
Knut Kristian Ellefsen
Hedrun Hennie Josefsen
Torun Steinum Hauge
Tore Eilertsen
Dagny Ringstad
Odd Røberg
Rigmor Irene Hansen
Ragnhild Winger
Linda Vogt
Inger Johanne Kristoffersen
Grete Jarnæs
Dagmar Randi Johansen

døde i hakadal
Marit Omnes
Kai Einar Hjørnstad
Reidun Nyquist
Inger Johanne Karlsen
Grete Synnøve Davidson
Kåre Patrick Måløy
Espen Bekkedal
Berit Skjeseth
Aslaug Wang
Egil Opheim
Reidun Nielsen
Vigdis Irene Stensrud
Emma Marie Ruud Stovner
Lillian Mainy Pettersen
Edel Kristine Ødegård
Henny Andreassen
Per Anders Øverengen
Kjell Håkon Jensrud

Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no
Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

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
post@nittedal.kommune.no

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

Kirkeverge
Torfinn Bø
Kontor 67 05 90 42
Mobil
920 69 866

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

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

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

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

Prosjektleder trosopplæring
Åshild Stordrange
Kontor 67 05 90 38
Mobil
456 38 717
Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen
Mobil
975 41 407
Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil
959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com
Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Kontor 67 05 90 44
Mobil
404 02 241

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

Endelig åpnet for bruk!
Kirkestua er tatt i bruk, flere brylluper, mange
konfirmasjon-, dåps-fester og jubileer er
allerede fortid. Og vi har fått mange gode
tilbakemeldinger, både på lokalene og
inventaret. At kjøkkenet er trivelig og velutstyrt
betyr tydligvis mye for våre brukere.
Nå er vi endelig i gang, etter mange, lange
arbeidsomme år.
Dette må jo feires. Søndag 16. Oktober blir den
store dagen da den offisielle åpningen skjer.
Og i hele uken som følger vil det bli forskjellige
kulturarrangementer, noe som skulle passe for
enhver smak.
Lokalene i underetasjen er fortsatt ikke ferdige
enda. Mer dugnad og flere midler må til.
Dette blir lokaler spesielt beregnet på barn
og unge. Vår søknad til Fylkeskommunen om
kulturmidler på 1 mill ble avslått fordi bygget
var påbegynt! Hele ordningen var ny da vi
søkte, så vi kom ikke med på tildelingen fordi vi
lå foran i løypa! Så da brast det håpet.

Søndag 16. Oktober Festudstjeneste i Nittedal
kirke kl 11.00
Fest-kirkekaffe i Borghild Rud-salen etter
gudstjenesten
Mandag 17. Oktober Spesiell invitasjon til alle
bidragsytende bedrifter
Onsdag 19. Oktober
Konsert
med
Nittedal Bygdekor (som øver fast i BR-salen)
Torsdag 20. Oktober
Operacafé
med
Svein Bjørkøy og stud.v. Musikkhøyskolen
Fredag 21. Oktober Alf Prøysen og Borghild Rud i
Borghild Rud-salen
La oss bli bedre kjent med dem!
Søndag 23. Oktober Solul Children i Nittedal,
konserf for og med barn.

Vi ber dere følge med på kunngjøringer i
Varingen om program og klokkeslett for de
forskjellige dagene. I skrivende stund ser uka
slik ut:

Bestilling av lokale på e-mail: kirkestua@gmail.com.
Telefon 928 37 896 mandag, onsdag og fredag kl.
18.00 til 20.00.
Visning hver mandag kl. 18.00 -20.00 etter avtale.

Under alle arrangementene vil det bli salg av kaker/
vafler, kaffe etc.
Benytt disse anledningene til å bli bedre kjent med
Kirkestua, vi har bygget den for deg!

VELKOMMEN TIL FESTUKEN VÅR!
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