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leder

Noe for alle

Hvordan kan kirken være noe både for barn
og voksne, både for gammel og ung, for alle
aldersgrupper og behov? Menighetsbladet
vårt forteller om et bredt spekter av tiltak og
aktiviteter, og i sentrum for alt arbeid står
gudstjenesten. I snart 2000 år har de kristne
samlet seg på søndag for å minnes og feire
at Jesus sto opp fra de døde denne dagen.
Søndagsgudstjenesten har nok hatt mange
forskjellige former og uttrykk alt etter den
kulturen og det miljøet den ble til i, men noe har
stått fast og kan finnes igjen i gudstjenestene
over hele verden.
I disse dager er Den norske kirke i ferd med å ta i
bruk en ny gudstjenesteform, en grunnordning
for gudstjenesten som på mange måter
representerer noe helt nytt. For første gang
har den lokale menigheten hatt et ord med i
laget når liturgien skulle utformes. Initiativet
til denne nyordningen kom fra ”Ungdommens
kirkemøte”, og vår egen prest Einar Weider var
en av pådriverne.

av Mona Kolberg

å
droppe
trosbekjennelsen,
bibellesningen,bønnen
eller
nattverden. Tanken bak dette initiativet fra
ungdommene var imidlertid at gudstjenesten
skulle være et sted der alle skulle føle at de hørte
hjemme og kunne delta på egne premisser. Det
skulle være vår egen gudstjeneste.
Har vi så lykkes med å skape en slik følelse
av tilhørighet for alle grupper? Vi ser
at familiemessene samler stadig flere.
Nattverdbordet er åpnet for nye aldersgrupper,
og barna strømmer til. Pluss-miljøet samler
mange unge, og de har sine egne andaktsstunder,
men foreløpig gir dette seg likevel ikke utslag
i et merkbart større gudstjenestebesøk fra
denne gruppen. Så har vi vel ennå ikke helt
lykkes med det som Ungdommens kirkemøte
så for seg med gudstjenestereformen. Men vi
har fått en levende, frisk og ny liturgi, med klare
bånd til gamle tradisjoner. Hvordan søndagens
gudstjeneste i enda større grad kan bli noe for
alle, må vi fremdeles tenke på og arbeide med.

Selvfølgelig er det visse ting som må
være med. Vi kan ikke bestemme oss for
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I grenseland….
Alt har en grense.
Dessverre eller heldigvis – alt etter som vi ser
det og hva det gjelder.
En dag tok barndommen slutt, en dag tok et
ansettelsesforhold slutt, en dag forstod du at
sommeren var slutt. På bryllupsdagen er du
ikke lenger forlovet og i fødestua er du ikke
lenger gravid.
Det er satt en grense for det meste i livet vårt,
noen ganger er det vondt, andre ganger godt.
Men, hva er egentlig en grense?

av sokneprest Torbjørn Olsen

om denne overgangen i dag ikke skjer over natten, men over flere år.
Det er også slik Gud skaper verden – ved å sette
grenser.
Han skaper kosmos, ved å sette en grense for
kaos.
Han skaper lyset, ved å sette en grense for mørket.
Han skaper det tørre land, ved å sette en grense
for vannet.

En grense er begynnelsen på noe annet! Der
grensene til et land slutter, begynner det for
et annet. Der barndommen tar slutt, begynner
ungdomstiden. Der yrkeslivet slutter, begynner pensjonisttilværelsen. Og når sommeren er
over, starter heldigvis høsten.

Hit, men ikke lenger!

Alt har en grense, som grenser opp mot noe annet.

En slik grense kan handler om tap og usikkerhet
for hva som venter nå.

For den som møter veggen er det da også en
trøst at du sannsynligvis befinner deg på det
stedet hvor du er nærmest en dør. En ny mulighet, en løsning på problemet du har gått med
for lenge. At noe har en grense, betyr at noe annet kan få lov til å begynne.

Grensen som ble satt ved Jesu liv langfredag,
var samtidig begynnelsen til noe nytt.

Vi har lagt bak oss tre helger med konfirmasjonsgudstjenester. Tretten gudstjenester der
vi fikk be for ungdommene og deres fremtid.
Konfirmasjon er fortsatt en overgangsrite som
markerer overgangen fra barn til voksen. En
grense. Noe forlates og noe nytt begynner. Selv

Av og til kan det være vondt å møte en grense.
Vi har ikke bedt om det, likevel skjer det og det
onde og vonde rammer oss. Vi må forlate noe
og går fattigere videre.

Det ble satt en grense for døden og det nye
livet fikk begynne.

Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?
(Jes.43,19)
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tekst og foto: Mona Kolberg

Bestefar og barnebarn
Vanligvis ber intervjueren om at intervjuobjektet forteller litt om seg selv, men når vi møter
en bestefar og barnebarnet hans i en stue i
nærheten av Varingskollen, kan det jo være
fristende å be dem om å presentere hverandre.
Hva kan du fortelle om bestefar, Markus?
Jo, han heter Ivar Østby og er 63 år gammel.
Han er glad i å samle ved, og han hjelper til med
å passe barn. Han er flink til å bygge fuglekasser
og male vegger og sykle, og når han er på hytta,
liker han å gå på ski. Det er han også flink til,
og han er fortere enn meg ennå. Når han er på
jobb, er han i havna i Oslo og driver med data.
Nå er det din tur, Ivar, hva kan du fortelle oss om
Markus?
Markus heter Mathisen til etternavn, er 12 år og
går i 7. klasse på Kirkeby. Han er med i speidern
og i Soul Children, for han er flink til å synge.
Dessuten sitter han som representant for
skolen sin i BUK, barn og unges kommunestyre.
Så du er altså blitt politiker, du, Markus. Hvordan
er det?
Jo, vi får være med og bestemme over penger.
Vi har bestemt at de skal gå til en aktivitet som
heter ”Move it”. Vi vil at folk skal komme i form
og få muskler.
Hva synes du om at så unge mennesker som
Markus får lov til å være med og bestemme i samfunnet, Ivar?
Det er i hvert fall helt annerledes enn da vi var
unge. Da var det ingen som spurte etter vår mening. Da het det: Sitt ned og ti stille!
Men på hytta er det du som bestemmer, bestefar!
Ja, det blir som jeg vil, men det er ikke lett å få
det til.

Hva driver dere med når dere er på hytta da,
Markus?
Vi spiller spill og spiser godteri. Om vinteren
bygger vi snøhule og går masse på ski. Hvis det
er dårlig vær, har vi skole. En dag var vi med en
bonde og hentet kviger. Da lærte vi om landbruk og det var fin gym.
Hvordan er det å bli gammel, tror du, Markus?
Man kan jo slappe av mye når man blir pensjonist. Bestefar er ganske sprek til å være så
gammel. Den andre bestefaren min har fått slag
og klarer ikke så mye mer.
Hva tenker du om det å være så ung, Ivar?
Han er heldig som har livet foran seg, men det
er ikke enkelt å være ung i dag. De har så mange
valg. Da jeg var ung, var det ikke så mye å velge
mellom. Min far ble sendt til sjøs da han var
konfirmert. Han var fra Hamar og hadde aldri
sett havet. Det har da gått litt framover.
Har du tenkt noe på hva du skal velge av skole og
utdanning, Markus?
Nei, egentlig ikke, men jeg tror man må tenke
på det man er flink til og det man har lyst til. På
skolen liker jeg best norsk. Det er morsomt å
lese og høre på lydbøker. Jeg liker en bokserie
som heter ”Marg og bein.” Det er en slags krim,
og den er spennende. I sommerferien leste jeg
nok en 10 – 15 bøker. Ellers liker jeg gym, og jeg
går på fotballtrening.
Hva tenker du om framtida for dem som er unge
i dag, Ivar?
Vi kommer nok til å leve godt på olja i mange år
ennå. Jeg har ikke lyst til å gi noen råd. De unge
må finne ut av tinga sjøl.
Og du da, Markus, hva tenker du?
Jeg tror det blir vanskelig å velge utdanning
og jobb, men jeg håper jeg blir så gammel som
bestefar.
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Ny lokal grunnordning for gudstjenesten
En liturgirevisjon nærmer seg fullføring når ny
lokal grunnordning blir tatt i bruk ved gudstjenestene fra 1. søndag i adventstiden. I Nittedal
og Hakadal har vi kjent forvarslet om ny liturgiordning gjennom flere år med prøveordning.
Første halvår i år har gudstjenesteutvalgene
arbeidet med de nye ordningene som er kommet fra Kirkerådet. Disse er sammenholdt med
erfaringene fra prøveperioden.
Et prinsipp ved denne liturgisrevisjonen er at
gudstjenesten skal være lokalt forankret. Derfor vil gudstjenestene i ganske stor grad variere
fra sted til sted. Det vil for eksempel være noen
små forskjeller mellom ordningene i Nittedeal

og Hakadal. Men alle steder blir gudstjenesten
formet innenfor den samme grunnstrukturen.
Gudstjenesteutvalgenes forslag ble tidlig i høst
lagt frem for menighetsmøter i begge sogn. Videre skal forslaget legges frem til vedtak i menighetsrådene. Derfra går forslaget tjenestevei
til prosten og så biskopen som skal godkjenne
lokal grunnordning for alle kirkene i bispedømmet. Når denne prosessen er gjennomført, tas
grunnordningen i bruk når det nye kirkeåret
starter 1. søndag i advent, 2. desember.
Vi har allerede tatt i bruk den nye tekstboka, og
neste høst kommer det ny salmebok.

Formiddagstreffene i Hakadal kirkestue
Vi fortsetter å møtes til formiddagstreff i
Hakadal kirkestue den første mandagen i
måneden. I høst er datoene 1. oktober, 5.
november og 3. desember. Vi begynner klokken
12 og slutter klokken 14.
På programmet står gode smørbrød, kaffe
og hyggelig prat, men også sang, musikk og
andakt.
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For å dekke utgiftene har vi utlodning hver
gang med fine gevinster.
I annonsen som står i Varingen før hvert
arrangement, blir det opplyst om et
telefonnummer du kan ringe hvis du trenger
skyss. Alle er hjertelig velkomne, og har du
lyst til å være med og hjelpe til, er det bare å ta
kontakt med sognediakonen.

Pluss: Dele liv - dele tro
Ungdomsarbeidet blomstrer! 24. august startet vi opp for høsten, og allerede første kvelden
tok nesten 90 ungdommer turen til Betel og
Pluss. Også antallet voksenledere stiger, og
denne høsten vil 14 frivillige, unge voksne bidra i arbeidet. Det gir oss mulighet til å sette
av mer tid til tett oppfølging av ungdommene,
samtidig som vi kan sette i gang nye aktiviteter.
Pluss har nylig vedtatt en visjon: «Dele liv –
Dele tro». Vi tror at det helt menneskelige
og det helt guddommelige hører sammen, og
i Pluss skal utfordringer og gleder i et ungdomsliv ha en like naturlig og selvsagt plass
som troen på den Gud som selv ble menneske.
Når vi deler, bidrar alle med sitt. Det er ikke
slik at noen skal konsumere det andre tilbyr.
Vi deler. Men å dele betyr også dele med dem
som ikke har. Som fellesskap skal vi dele vår tro
på den oppstandne med dem som ikke ennå ha
møtt ham. Vi skal dele.

Av Kristian Sveinall Øgaard,
ungdomsarbeider

Denne høsten har Pluss tre satsninger. For det
første starter vi med KRIK-arbeid på Rotnes
skole. KRIK står for Kristen Idrettskontakt, og
kombinerer idrett og kristen tro. KRIK-treningene vil være i forkant av Pluss annenhver
fredag. For det andre vil vi én gang i måneden
arrangere SOUL-kvelder på Pluss. Som alle andre Pluss-kvelder blir det god tid til den gode
samtalen, men SOUL vil også romme et ungdomsmøte med mer fokus på forkynnelse og
lovsang enn det vi tidligere har hatt på Pluss.
Sist, men ikke minst, etablerer vi det nye konseptet 16Pluss. 16Pluss er for ungdom i videregåendealder og har som mål å skape gode,
nære fellesskap der troen kan få næring, slik at
den blir en naturlig del av hverdagen.
Be for oss, og ta gjerne kontakt dersom du lurer
på noe eller ønsker å komme med en tilbakemelding!

Ny medarbeider i Kirkenytt
Kirkenytts redaksjon har fått en ny
medarbeider, og vi ønsker Anne Korsli
velkommen inn i fellesskapet rundt bladet
vårt.
Hva var det som fikk deg til å si ja da vi spurte om
du ville være med?
Jeg sa ja til å være med i redaksjonen fordi jeg
liker små tidsskrifter som kommer i postkassen
med jevne mellomrom, og med et innhold som
leserne ikke kan forutsi. Kirken i Nittedal står i
sentrum , og ettersom det er mye spennende
som skjer i og rundt kirken, ser jeg fram til å
jobbe med dette stoffet. Etter 35 år som lektor
på Bjertnes videregående skole, skal det bli
moro å skrive mer selv, og ikke bare rette
elevenes stiler.
Vi gleder oss til å lese det du skriver og ser fram
til samarbeidet.
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Tekst og foto: Åshild Stordrange

Babysang på Rotnes starter opp
Babysang i Nittedal og Hakadal kirkestuer har
lenge vært et populært tilbud for småbarnsforeldre med babyer. Nå er det en glede å ønske velkommen til babysang på Rotnes! Annenhver onsdag kl 12.00-14.00 kan foreldre og barn
møte opp i underetasjen iSolli sanitetshus, Sollivn. 7. Her blir det en hyggelig og aktiv sangstund med alt fra babysamba til mer kjente bar-

neregler. Deretter blir det medbrakt lunsj mens
babyene leker. Alle mammaer og pappaer med
babyer er hjertelig velkomne onsdag 3.oktober
kl.12.00!
Husk også babysang Nittedal kirkestue annenhver torsdag kl 1100-1300, og trilletreff og
babysang i Hakadal kirkestue torsdager kl 11001300. Se www.nittedal.kirken.no

Fra babysang i Hakadal kirkestue

Støtt ungdomsarbeidet i Nittedal
Vår ungdomsarbeider Kristian Sveinall Øgaard
har nå fått økt sin stilling som ungdomsarbeider
til 50 %. Hovedoppgaven i stillingen er PLUSS
– et fantastisk flott, voksende – og ikke minst
viktig arbeid for ungdom i hele bygda. Store
deler av denne stillingen er finansiert av
menighetsrådene. Vi trenger støtte fra deg for
å kunne opprettholde denne stillingen. Kunne
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du tenke deg å støtte oss med en fast månedlig
sum eller et engangsbeløp. vil ungdommen vår
nyte veldig godt av det.
Kontonummer til Nittedal MR: 0530 43 27938
Kontonummer til Hakadal MR: 2030 20 2350
Merk innbetalingen «Ungdomsarbeid»

Flexilån
“Boliglån med full frihet”

Flexilån gir deg tilgang
til det du har oppspart
i boligen og større
økonomisk frihet

Velkommen
innom for en bankprat

Tlf: 02130
www.rhbank.no
Adr.: Mattias Skyttersvei 21-23
Nittedal

Samle alle forsikringene dine hos oss, og du kan oppnå gode rabatter

Bank. Forsikring. Og deg.
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Om å sette spor.

Av ungdomsarbeider Kristian Sveinall Øgaard

Skoleåret 2007/08 ble jeg velsignet med
muligheten til å være elev ved Nordfjord
Folkehøgskule i praktfylket Sogn og Fjordane.
Over et skoleår fylt med bre, fjord og fjell, stod
en visjon: «Å sette spor under en åpen himmel.»
Høytsvevende? Kanskje. Sant? Definitivt.
I Pluss Ungdomsmiljø er det mange som har
satt spor under en åpen himmel. Forbedere i
menigheten. Givere som finansierer arbeidet.
Ungdommer som bidrar med hele seg. Frivillige
voksne som gir av sin fritid. Dere setter alle
spor.
Likevel er det noen spor som er tydeligere
enn andre. Noen har satt flere og dypere spor
i det fellesskapet som er Pluss. Anders Helset
Eriksen er en av dem. Når han og familien nå
har flyttet til Skedsmokorset, mister vi en helt
i ungdomsarbeidet. Anders er blant dem som
har formet Pluss mest. Han har vært med fra
den spede begynnelsen, og sett Pluss vokse seg
stadig større og bedre.
I løpet av de årene Pluss har eksistert, har
Anders satt av et ufattelig antall timer i dette
fellesskapet. Han har laget mat. Han har
ryddet stoler. Han har forkynt evangeliet fra
talerstolen. Han har roet ned undertegnede
når stresset kom. Han har møtt ungdommene
med anerkjennelse og kjærlighet, og i samtaler
og liv pekt på Jesus. Han har satt spor under en
åpen himmel, spor som ikke så lett slettes ut.
Gjennom sin innsats i Pluss har Anders fått bety
mye for mange, og han har fått bety enormt for
noen få. Kanskje er det siste det største. De
som kan telles på et par hender, de som har
fått en ny retning i livet etter å ha møtt ham.

De som aldri vil glemme. Men han også bidratt
til å forme et helt fellesskap av mennesker. Det
er stort.
Og like fullt: Det vakreste med denne historien
er likevel at vi kommer til å klare oss helt fint
uten Anders. Bak ham står en rekke ungdommer
og voksne som allerede har satt mange spor i
fellesskapet og hos enkeltmenneskene, og som
vil fortsette der Anders slapp med å sette spor
under en åpen himmel.
Du har satt spor, Anders, og det vil du fortsette
å gjøre der du er. Takk for innsatsen.

Studiepermisjon
Kapellan Eivind Andreas Weider har studiepermisjon denne høsten, fra 15.oktober til 2. november.
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Som vikarer til gudstjenester kommer Elisabeth Toven Diesen, Hanne G. Sinkerud og
prost Torstein Lalim.

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

Gudstjenester i Ni

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

7. okt.
		
Nittedal 1100
		

14. okt.
		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100
		

21. okt.

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100
		

28. okt.

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100
		

4.nov.

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Hakadal 1700
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19.s. i treenighetstiden
Johannes 7,14-17
Høymesse/Dåp
Skartseterhagen

20.s. i treenighetstiden
Markus 10,2-9
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Familiemesse/Nattverd/
Søndagsskole Weider

21.s. i treenighetstiden
Lukas 16,19-31
Høymesse/Dåp/Nattverd
E.T.Diesen
Familiemesse/Nattverd
Min kirkebok Olsen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

Bots- og bededag
Lukas 18,9-14
Gudstjeneste/Nattverd
T.Lalim
Gudstjeneste/Konfirmant
presentasjon Olsen
Gudstjeneste/Nattverd
H.G.Sinkerud

Allehelgensdag
Matteus 5,13-16
Gudstjeneste/Nattverd
Vilberg/Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen
Ord og toner på Allehel
gensdag Vilberg

11.nov.

24. s. i treenighetstiden

18.nov.

25. s. i treenighetstiden

		
Nittedal 1100
		
Nittedal 1300
		
Betel
1100
		

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100
		

Lukas 12,35-40
Gudstjeneste/Dåp/Konfir
mantpresentasjon Weider
Gudstjeneste/Konfirmant
presentasjon Weider
Familiemesse/Nattverd/
Søndagsskole Olsen

Matteus 14,22 34
Familiemesse/Dåp/Nattverd Weider
Familiemesse/Dåp/Nattverd Kirkecamp Olsen
Høymesse/Nattverd
H.G.Sinkerud

25.nov.

Kristi kongedag

2. des.

1.s. i adventstiden

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1900
		

		
		
Nittedal 1100
		
		
Hakadal 1100
		

9.des

Matteus 25,1-13
Familiemesse/Dåp/Nattverd Kirkecamp Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Kveldsmesse/Nattverd
Skartseterhagen

Ny lokal grunnordning
Matteus 21,10-17
Festgudstjeneste
Dåp/Nattverd Vilberg/
Weider/Skartseterhagen
Familiemesse/Dåp/Nattverd Adventsgave Olsen

2.s. i adventstiden

		
Nittedal 1100
		

Johannes 16,21-24
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

ittedal & Hakadal

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

Hakadal 1800
		
Betel
1100
		

16.des

3.s. i adventstiden

		
Nittedal 1800
		
Hakadal 1100
Betel

Lysmesse Speidere deltar
Weider
Familiemesse/Nattverd/		
Søndagsskole Weider

1100

23.des

		
		

Johannes 5,31-36
Gudstjeneste:
Vi synger julen inn.
Strandskogen/Skartseterhagen
Høymesse/Dåp/Nattverd 		
Weider
Høymesse/Nattverd 		
Skartseterhagen

4.s. i adventstiden

I høst inviterer Hakadal menighetsråd og
Anfinn Kolberg igjen til bibeltimer i Kirkestua. I den første bibeltimen skal vi ta for
oss Romerbrevet. Dette skjer mandag 8.
oktober kl 1900 – ca 2100.
Den andre bibeltimen skal være mandag 19. oktober. Innholdet er ennå ikke
helt bestemt, men det blir enten et mer
inngående studium av avsnitt i Romerbrevet eller gjennomgang av et av de andre
Paulusbrevene. .
Ta med bibel og kom og kom og lær mer
om hva som står skrevet!

2.Korinterbrev 1,18-22
Ingen gudstjenester

Skytta — ANDAKTER OG
GUDSTJENESTERkl.1100
Andakt Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen
13.november Andakt Vilberg
27.november Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen
11. desember Andakt/Vilberg

9.oktober
23.oktober

Døli —

ANDAKTER OG
GUDSTJENESTER kl.1100

2. oktober

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

16. oktober
6. november
20. november
4. desember
18. desember

Bibeltimer i Hakadal kirkestue

1. søndag i advent tar vi i bruk ny
lokal grunnordning for gudstjenestene i kirkene våre.
Ønsker du å leie Nittedal
kirkestue?
Nå kan du få lett få svar på om kirkestua
er ledig.
Henvendelser Nittedal kirkekontor
Telefon 6705 9041 kl 10.00 - 14.00
Eller post@nittedal.kirken.no
Nittedal kirkestue
Telefon 928 37 896 etter kl 17.00
Eller kirkestua@gmail.com
Besøksadresse:
Kirkeveien 123, Slattum
Kontortid tirsdager kl 19.00 til 20.00
VELKOMMEN!
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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 lørdag 25. august kl 11.00			
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Rotneskonfirmantene i Nittedal kirke søndag 26. august kl 11.00			
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Rotneskonfirmantene i Nittedal kirke søndag 26. august kl 13.00			

Hakadalkonfirmantene lørdag 1. september kl 11.00					
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Hakadalkonfirmantene lørdag 1. september kl 13:00					

Hakadalkonfirmantene lørdag 1. september kl 15.00					
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Hakadalkonfirmantene søndag 2. september kl 11:00					

©
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Hakadalskonfirmantene søndag 2. september kl 13:00					
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Søndrekonfirmantene lørdag 8. september kl 10:00					
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Søndrekonfirmantene lørdag 8. september kl 12:00					
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Søndrekonfirmantene lørdag 8. september kl 14:00					

©

FOVEA

Søndrekonfirmantene søndag 9. september kl 11:00					

©
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20

Søndrekonfirmantene søndag 9. september kl 13:00				

©

Konfirmantåret

FOVEA

2013

Det er i overkant av 200 konfirmanter i Nittedal og Hakadal menigheter hvert år.
Konfirmantåret starter etter høstferien.
Påmelding skjer derfor i oktober, etter at alle
9. klassinger har fått informasjon på skolene.
Elektronisk påmelding til konfirmasjon 2013
på: www.nittedal.kirken.no

Konfirmasjonsdatoer 2013
Søndre: 24. og 25.08. Hakadal: 31.08. og
01.09. Rotnes: 7. og 8. 09.
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slekters gang

mai-september

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
døpte i nittedal
Trym Andreassen
Gudmundsen
Silje Orderdalen Stamnes
Marie Aurora Julien-Løvås
Michael Rolseth Pettersen
Susanne Rolseth Pettersen
Albin Westling-Johansen
Alida Westling-Johansen
Hrang Lian Bawi Thang Nawn
Klara Maria Johanna
Johansson
Jesse Anin
Noor Strøm Steinheim
Mathias Medalen Grøndahl
Linn Lilian Stenrud
Herman Bjørheim
Adrian Alijevik Hoff
Ruben Elias Everås
Leander Timar Myrdahl
Tobias Eskildsen Hofoss
Isabell Maria Bergsten
Aron Karlsen Sannes
Lykke Fossøy Mathisen
Filippa Persson Sande
Thelma Svere
Vemund Hvalvik
Edward Snekvik
Lucas Juchli Unsgaard
Felix Faugli
Syverud-Stenbakken
Nicolay Svartkjønnli Syversen
John Inalu
Oskar Alexander Deepak 		
Adair
Amalie Fjeld
William Gammelsæter
Emil Rivenes Vyrmo
Harald Kristoffer Haagensen

døpte i hakadal
Camilo Hierrezuelo-		
Lindviksmoen
Lilli Blomseth Larsen
Emma Elnæs-Hjelle
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Jakob Sjøtveit Johnsrud
Tobias Bjerkeflåta Sjåstad
Lars Langebraaten Forset
Oda Emilie Feet
Olaf Aamodt
Linea Efteland Lien
Matheo Halvorseth Rongsjord
Anton Klette Johannessen
Mari Baklund Størseth
Magnus Hvidsten Thorslund
Alise Vedde Kirkeby
Hans Vegar Danielsen

viet i nittedal
Jessica Nina Olberg
og Florian Tobias Trompell
Tone Benno og Hans-Petter
Skurdal Lagerløv
Camilla Wang Norum
og Bjørn Andreas Pettersen
Ruby Catrin Svaler
og Eirik Aune
Tone Ihlen og Øyvind Sunde
Veronica Hammerstad
og Bjørn Andre Grubbli
Silja Berge og Thor Erik Moe
Inger Johanne Steinseth
og Kristian Goul Larsen
Marit Næss
og Tormod Andre Westberg
Tina Skogland Linde
og Atle Stordal
Ida Katharina Prestø Elgstøen
og Espen Paulsen

viet i hakadal
Silje Ranstorp
og Richard Hagen
Charlotte Gjelsvik
og Tor Jørgen Kvennes
Pettersen
Camilla Jansen
og Christer Maugesten
Stine Meldgaard

og Stig André Breiby
Ingeborg Svegården
og Arild Rødland

døde i nittedal
Dagfinn Heggeblom
Oddlaug Eldorhagen
Ruby Bergliot Bakken
Liv Judith Olsen
Åse Gjerløw
Bjørn Erling Jensen
Gunhild Bentsen
Tor Arnt Johnsen
Anne Marie Aarstad Jensen
Hjalmar Kirkeby
Astrid Johansen
Tor Arne Larsen
Lars Egil Hoff
Gunvor Lapstuen
Reidar Victor Caspersen
Johan Fossland
Karen Jonette Hagen
Aase Lilly Meiltoft
Frøydis Rosenberg
Anne-Marie Sulen Larsen
Ingolf Nerheim
Per Henning Lauritzen

døde i hakadal
Karl Andreas Jensen
Reidar Sverre Døhlie
Knut Henry Sjøblom
Kari Anne Hellum
Jon Bredesen
Enny Camilla Berg
Maren Oline Jørgensen
Lisbeth Synnøve Instanes
Berit Agnes Blomberg
Mari Strand
Ulf Egil Olaussen
Leon Hermansen
Jens Harry Jensen

Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret, Rådhuset
Pb 63 1483 Hagan
Tid:
man-tor. 8-15
telefontid man-tor 10-14
fre. stengt
Tlf
67 05 90 41
Faks
67 05 90 47
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
Privat
67 05 08 82
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
Organist
For tiden ubesatt

Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil
959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com
Kirketjener Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil
909 10 970
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
980 52 689
Kirketjener Menighetshuset
Siri Henden
Mobil
481 97 516
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Mobil
979 68 458
hakadal
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00

Rådsledere
nittedal menighetsråd
Bente Birkedal
Privat
67 07 81 41

Prosjektleder, trosopplæring
Åshild Stordrange
Kontor 67 05 90 38
Mobil
456 38 717

hakadal menighetsråd
Ingvar Svegården
Privat
67 07 50 52

Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen
Mobil
975 41 407

Kirkelig fellesråd
Ragnhild Thorstensen
Privat
67 07 21 87
23

En menneskealder
Det er spennende å stanse opp og tenke på
livet i langtidsperspektiv. Jeg har nettopp fylt
68 år og nærmer meg med raske skritt 70. Det
var en gang også for meg en ufattelig alder. De
som var 70, var virkelig gamle! Men sånn kjennes det ikke fra innsiden når man kommer i den
alderen. Det kjennes litt på utsiden. Men inni
den aldrende kroppen bor forsatt det samme
mennesket som en gang var barn. Den største
forskjellen mellom den jeg er nå og den jeg var i
barneårene, er vel livets erfaring. Forhåpentligvis har den gjort meg litt klokere.
I Salme 90 i Det gamle testamentet heter det
om menneskelivet: ”Om morgenen er de som
groende gress. Om morgenen gror det og
blomstrer. Om kvelden er det vissent og tørt ...
Vår levetid er sytti år, eller åtti år når styrken
er stor.” Om levealderen i snitt er blitt høyere i
vår del av verden, står likevel visdommen i salmens ord fast. I det store perspektivet er menneskelivet som et pust.
Sånn kjennes det i alle fall for den som er blitt
gammel. Da vi var barn, gikk tiden så langsomt.
Særlig når vi gledet oss til noe. En dag kunne
være som en evighet, for ikke å snakke om en
hel uke eller en sommerferie. Men nå – nå forsvinner ukene som om tiden skulle være utsatt
for storm. Og dagene – det er ikke mange år
siden jeg undret meg over foreldre som ikke
rakk å gjøre så mye, dagene strakk likesom ikke
til. Nå kjenner jeg selv det samme. Og jeg hører de fleste jevnaldrende snakke om hvor fort
tiden går.
Vi kan forestille oss tiden som en elv som renner
forbi. Nåtiden, det er der vi står midt i vannet
og kjenner at det bruser om oss. Står vi mot
24

Av Anfinn Andreas Kolberg

strømmen, kan vi ane tiden som kommer. Ser vi
nedover elven, ser vi tiden som har vært. Men
vi kan aldri komme annet sted enn der hvor vi
er. Og egentlig er det jo bare nåtiden som eksisterer fullt ut. Fremtiden er ikke kommet ennå.
Fremtiden er ikke før den når oss som nåtid. Og
fortiden har passert. Den er passé og ikke annet
enn minner og erindring.
Det er vel kanskje helst slik at som barn står vi
gjerne motstrøms i tiden og skuer med håp og
forventning ut over det som skal komme. Med
alderen vender vi oss mer og mer mot tiden
som har flytt forbi. At snart en menneskealder
har gått, merker jeg når jeg ser bøkene jeg
brukte i studietiden. Bøker fra midten av forrige århundre! Og en smule overveldende er
det å tenke på at når jeg forteller barnebarna
om mine besteforeldre, da snakker jeg om barnebarnas tippoldeforeldre!
Men hvorfor er det slik at tiden går stadig
fortere jo eldre vi blir? For tiden går jo verken
fortere eller langsommere. En dag er en dag og
et år er et år enten jeg er 5 år eller 68 år eller 100
år. Så hvorfor opplever vi det slik?
Jeg vet ikke, men jeg antar at det har med perspektiv å gjøre. For da jeg var 5 år, var et år en
femdel av livet mitt og en femdel av alt jeg
hadde opplevd. En femdel er en stor del av det
hele. En femtidel derimot er mye mindre. Og en
68-del enda mindre. Etter hvert som jeg lever,
blir altså en dag en stadig mindre del av alle
de dagene jeg har opplevd. Og da er det kanskje ikke rart at jeg føler tiden går fort. Mens
femåringen som venter på bursdagen, synes
dagene går uutholdelig langsomt. For en hel
dag er en meget stor del av 5-åringens liv.

