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tema:

Nittedals
superkommunikator

I 30 år har Jan Fossen vært redaktør for Varingen. En lokalavis som dekker
hele Nittedal, og som leses av nesten alle i bygda. Hva er hemmeligheten
bak en slik suksess?
Redaktør Fossen er ikke til å stoppe når han
skal forklare fenomenet, og jeg skjønner at for
30 år siden, da han ble headhuntet til Nittedal,
var det noen som skjønte at denne mannen
var den rette for dalen. Her er det ingen vei
bakover, bare framover. I dag er papiravisen
bare en variant av Varingen, Varingen kan leses
elektronisk på nett, mobil og ipad. Den kan
kjøpes i butikken, men også via SMS, slik at
den kan leses umiddelbart på mobilen. En stor
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kundegruppe når det gjelder den elektroniske
Varingen, er faktisk Nittedals pensjonister på
ferie. I Malaga leses Varingen i samme øyeblikk
som den kommer ut her i bygda. Fossen er
opptatt av at Nittedals befolkning endrer seg
hele tiden, folk flytter inn og ut av bygda, og
70% av de yrkesaktive jobber utenfor Nittedal.
Skal Varingen kommunisere med folk, må det
knyttes bånd, og hvert barn ha vært i avisa
minst en gang. Bilder fra arrangementer og

Foto: Varingen, Tekst: Anne Korsli
klassebilder er
populære, og
alle
mulig
omtaler
av
kulturelle
arrangementer er å finne i
lokalavisa.
— I 13 års
alderen tok eg
ein tur til Sogn
Dagblad for å
få meg jobb.
Eg ville selje
aviser,
men
helst ville eg
skrive i avisa»
sier Fossen,
som
startet
karrieren
som 14 åring
i
dagsavisa
Sogn Dagblad.
Han
skrev
fra
sportsarrangementer, tok bilder
og
begynte
som journalistlærling og ble til slutt en svært
ung redaktør.
— Har du ikke savnet å skrive på nynorsk?
— Eg er medlem av styret i Mediemållaget i
Noreg, og skal sjå til at språklova vert respektert
og at nynorsken vert fremja i Noreg.
For politikerne i Nittedal har alltid Varingen
vært en stor glede. I avisa har vi kunnet lese om
alt som har skjedd i kommunestyresalen. Vår
kjære Fossen har alltid vært til stede på viktige
kommunale møter. På 30 år har det blitt 330
kommunestyremøter, han har sett 5 rådmenn
og 7 ordførere. Hvor kommer denne sterke

interessen for det politiske livet
fra? Det er ikke mange som vet
at i en alder av 18 år, var Fossen
innvalgt på andre varaplass til stortinget for
Sogn og Fjordane.
Hvorfor vant journalistikken over politikken?
Svaret er uklart. Journalistikken lokket vel med
mange nye utfordringer. Fossen leter stadig
etter nye måter å kommunisere på, siden
samfunnet endrer seg så raskt. De nye planene
er levende bilder i den elektroniske utgaven for
lettere å kommunisere med alle aldersgrupper,
fra 4 til 90 år. Nye arenaer, 85% har i dag
tilgang til Facebook, har vokst stadig raskere.
Nittedal er i dag svært urban, samtidig som vi
har noe av bygda igjen. Men på disse 30 årene
har bygda vokst fra 15000 til 22000, og ingen
sitter og venter på en papirutgave av avisa, når
brannbilene er på riksvegen, sjekker folk med
den elektroniske Varingen for å få vite hva som
skjer.
Hva er så hemmeligheten bak kommunikasjonen med folk i Nittedal? Korte setninger,
når du skal sette komma setter du punktum.
Skriv med dine egne ord, ekspertspråk
hindrer lesere i å skjønne budskapet. Vi må
alltid ligge i forkant, ha noe eksklusivt å tilby.
Nå har vi inngått samarbeid med Akershus
fylkesmuseum, vi skal være med og lage et
bildearkiv med bilder tilbake til 1950-åra. Disse
bildene skal bli søkbare i vår elektroniske avis.
Det blir en rik kilde for Nittedals historie.
— Vi må ta innover oss den nye tida. Leserne
handler nyheter der de er å finne.
Fossen snakker seg varm, det er ikke vanskelig
å se at båndene han knytter mellom Varingen
og bygda får hjertet hans til å banke. Han har
nok verdens beste yrke, det å skape kontakt
mellom ulike mennesker i en bygd på 22000
innbyggere, må være det ultimate, drømmeyrket
som vil vare i mange år fremover.
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To nye medarbeidere
Menighetspedagog
Gunn-Jorunn Roset
Sunde

Jeg heter Gunn-Jorun Roset Sunde og har i
høst begynt å jobbe som menighetspedagog

Menighetspedagog
Mari Jelmert,
Hun er 26 år gammel, kommer fra Porsgrunn
og skal jobbe i en 30%-stilling som menighetspedagog i Nittedal.
Hun vil ha ansvar for lederkurset, og skal ha litt
å gjøre med 16+
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i Hakadal og Nittedal. Dette er en 80 % stilling, og jeg skal ha ansvar for trosopplæring i
alderen 0-12 år. Jeg bor på Kløfta med mann og
to jenter på 8 og 12 år. De siste 10 årene har jeg
jobbet som pedagogisk leder i barnehage og før
det 3 år på barneskole. Utdanningen min består
av 2 år med kristendom og menighetsarbeid fra
Høgskolen i Volda, og 3-årig førskolærerutdanning ved Høgskolen i Oslo. Jeg har alltid drevet
med musikk og særlig korsang og korledelse
for barn. På Kløfta har jeg gjennom de siste 10
årene startet opp og drevet Kløfta knøttekor og
barnegospel. Her i kommunen blir jeg å finne på
babysang både i Hakadal og i Nittedal kirkestue
tirsdager, samt på PrePluss på Betel annenhver
torsdag. Jeg har også ansvar for de yngste under vårt nye konsept «middag med mer» som
er en tirsdag i måneden i Nittedal kirkestue.
Lys Våken, Kode B og Tårnagent-helg er også
arrangementer jeg vil ha mye med å gjøre. Jeg
ser fram til mange spennende oppgaver her i
kommunen. Samtidig håper jeg på et godt samarbeid med alle dere frivillige. Vi sees!

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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andakt

av Einar Weider

Å henvende seg til Gud
Av og til sier mennesker til meg at de får ikke
til å be. De føler at de mangler ordene, at troen
ikke holder mål, eller at Gud er fjern eller til og
med uinteressert.
Når Jesus underviste disiplene om bønn, overrasket han dem. For i motsetning til den distanse og ærbødighet de var vant til å ha når de
tiltalte Gud, henvendte Jesus seg til ham som
en sønn som henvender seg til sin far, med et
nært, fortrolig og dagligdags språk. Og han
sammenlignet bønnen med nettopp forholdet
mellom barn og foreldre.
“Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik
hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved
å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere
har en Far som vet hva dere trenger, før dere
ber ham om det.” (Matt 6, 7-8)
Det forteller meg noe viktig om bønn. Det forteller meg at min henvendelse til Gud ikke er
en øvelse i veltalenhet, eller en forklaring til
Gud om hva jeg trenger og hvordan Han bør
gå frem. For Han vet allerede hva vi trenger, og
Han lengter etter å fylle våre liv med sin velsignelse.
Det er som når barna våre kommer til middagsbordet. De har ikke behøvd å be om middag,
og de har ikke behøvd å forklare oss hva de
trenger. For som foreldre vet vi det allerede, og
middagen står klar på bordet. De trenger bare
å sette seg til bords. Omtrent slik er det også
med bønn - det er “å sette seg til bords”, så å
si, hos vår himmelske Far, han som allerede vet
hva vi trenger.
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Det forteller meg også at å henvende seg til
Gud ikke er en prestasjon, et resultat av vellykket fromhet, men at bønn handler om å få komme frem for ham med alle ting, med seire og
nederlag, takknemlighet og klage, ja, faktisk alt
jeg har på hjertet, enten det er smått eller stort.
Jeg kan få henvende meg til Ham, fordi Han
alltid er vendt mot meg.
På et universitet var det en innarbeidet tradisjon at studentene ved avslutningen av studiet
var samlet i et av auditoriene for å få eksamenskarakterer. De som hadde bestått, og dermed
fullført studiet, gikk ut i festsalen for å feire,
mens de som hadde strøket, gikk rett ut av en
bakdør, så de slapp å blande seg med mengden
i festsalen. En slik dag la en lærer merke til en
mann som gikk urolig frem og tilbake i den
trange gaten bakdøren førte ut til. Læreren
spurte hva han gjorde der, og mannen svarte:
“Sønnen min får eksamenskarakterer i dag, og
dersom han stryker, skal han i hvert fall vite at
han har en far som venter på ham.”

Av soknediakon Randi M. Vilberg

Bygge gode fellesskap
Å være menneske er å kommunisere. Med ord,
uten ord, med kropp og hele oss, hele tiden.
”E’du ikkje på Facebook?” spurte en meg i
sommer. Nei. Jeg er ikke på Facebook. Eller
Linkedin. Eller noen andre nettsteder hvor
det nesten virker som de eneste saliggjørende
steder å være. Jeg er ”på mail” og ”på mobil”.
Motstrøms.
Det er helt sikkert mye fint og nyttig og bra ved
å være aktiv på sosiale medier. Men det finnes
ei slagside ved alt som er fint og bra og nyttig.
Jeg lurer på om ei slagside ved det å være ”på”
hele tiden overalt og over alle grenser, kan føre
til at man ikke blir helt tilstede i det som er
akkurat nå.
Jeg tror at ingen ting kan erstatte de virkelige
møtene. Ansikt til ansikt. Tid og rom. Og stillhet.
Jeg tror også at det menneskelige behovet for
å bli sett, hørt, akseptert og bekreftet, vil øke
til tross for at man har haugevis med ”venner”
på Facebook og mulighet for døgnkontinuerlig
kommunikasjon med hele verden.
Ordet communicare betyr ”å gjøre felles” på
latin. Vi kunne sagt mye om dette. Her og nå
vil jeg slå et slag for mulighetene for å bygge
gode fellesskap:

De voksne som ikke har barn, eller som har barn
som klarer seg selv på gruppene, er hjertelig
velkomne til en kopp kaffe eller te i peisestua
etter middag. Her håper vi det blir en hyggelig
og uformell prat om det som opptar dere. Grete
Mugaas og Randi M Vilberg (diakon) vil være
til stede her. Når barnegruppene er ferdig
18.30, kan de voksne som har lyst og anledning
bli igjen i peisestua, og delta i en bibel- og
samtalegruppe ledet av Anine Woodhouse og
Randi.
Se mer informasjon om tidspunkter, pris
og påmelding på kirkens hjemmeside, samt
kunngjøring og annonsering.
Til sist. Gud sjøl vil kommunikasjon! Han som
lar sitt ansikt lyse over oss. Vårherre er den
eneste jeg veit om som alltid er til stede med
hele seg. Vi kan komme med alt vårt og alle
våre forslag til vedtak til alle tider. Og vi også
få slippe ordene, være stille hos Ham. Kanskje
kan vi midt i all støy både rundt oss og i oss - få
roe oss og la Hans stemme få tale til oss. Guds
eget Ord som har bærekraft og slitestyrke for
tid og evighet.

Denne høsten starter vi et nytt tilbud for alle
i Nittedal og Hakadal. En tirsdag i måneden
inviterer vi til middag med påfølgende
aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper.
Barn under skolealder har en samling med
sang, lek, film, etc. sammen med Gunn-Jorun
Sunde (menighetspedagog)
Det som før het onsdagsklubben, er flyttet hit
som et tilbud for skolebarna. Dag Jonassen
(kateket) har ansvaret for dette.

“Kan du ikke snakke?” (Gustavsberg porslinsmuseum)

7

leder

av Torbjørn Olsen

Honningbiens dans
Igjen kan redaksjonskomiteen i Kirkenytt presentere et nytt nummer av bladet.
Denne gangen er tema ”kommunikasjon”. Vi
kommuniserer hele tiden med våre omgivelser.
Med kroppsspråk, skrift, tale og bilder. Analogt
eller digitalt. Hva vi kommuniserer gjennom,
forandrer seg stadig. De fleste av oss snakker
fortsatt sammen, men se på jentegjengen som
sitter på kafé. Ser de ikke mer på smarttelefonen enn de ser på hverandre? Alt nytt innen
kommunikasjon representerer ofte en revolusjon for oss mennesker, en ny måte å komme
i kontakt med hverandre på. I starten var det
kanskje lyder, fakter og tale. Så symboler, bokstaver, vardebrenning, budbringere, postvesen,
telegraf, telefon, SMS, email, Skype, facebook,
twitter og instagram. Mulighetene er mange og
den som lever får kommunisere.
Vi er ikke de eneste som kommuniserer, og vi er heller ikke så avanserte som vi

liker å tro. Hvalene kommuniserer over ufattelige avstander i havet. Frekvensen til en blåhval
kunne gått jorden rundt om ikke kontinentene
lå i veien. Når en honningbie har funnet en
blomstereng eller hage med nektar, flyr den tilbake til kuben og fremfører en ”haledans”. Retningen bien beveger seg i under dansen, indikerer himmelretningen hvor maten befinner seg,
og varigheten på dansen indikerer distansen.
Avansert? Prøv selv når du kommer hjem. Dans
en dans for resten av familien for å fortelle dem
hvilken butikk dere skal dra og handle i…
Kirkenytt er også i høyeste grad
en form for kommunikasjon. Vi ønsker å vise
leseren bredden, høyden og dybden av hele
kirkens arbeid i Nittedal og Hakadal menigheter. Grunn over andakten, se om det er noen av
årets konfirmanter du kjenner, bli beriket av intervjuet. Og støtt oss også gjerne med et lite
bidrag. God lesning!

Menighetene er avhengig av gaver for å kunne gi ut Kirkenytt,
derfor håper vi du vil bruke giroblanketten som ligger ved
dette nummeret.  Takk for alle bidrag!
Kontonummer Nittedal menighetsråd: 0539 37 60808,

utgiver		
		
redaksjon
		
		
		
		

Nittedal og Hakadal
menighetsråd
Anfinn Andreas Kolberg
Mona Kolberg
Torbjørn Olsen
Thorvald Moi
Anne Korsli

forsidebilde

Haldis Østby
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Hakadal menighetsråd 2030 20 42250

trykk		
opplag		
kontakt		
		
		
		
neste nummer
tema		
Stoffrist

Flisa trykkeri
8100
kirkenytt@ulvefaret.net
Ulvefaret 126
1488 Hakadal
tlf 67050780
Ca 13. desember
Mørketid
19. november

Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret,
3. etg. Rådstua
1482 Nittedal
Tid:
man-tor. 8-15
telefontid man-tor 10-14
fre. stengt
Tlf
67 05 90 41
post@nittedal.kirken.no
Kirkeverge
Torfinn Bø
Kontor 67 05 90 42
Mobil
920 69 866
Sekretær for kirkevergen
Åse Bjørsvik
Tid
mandag, torsdag og
annenhver onsdag.
Kontor 67 05 90 49
Menighetssekretær
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid
man.-tors.
Kontor 67 05 90 41
Saksbehandler/ansvarlig
hakadal
Merete Eielsen Strandberg
Tid
man.-tor.
Kontor 67 05 90 48
Soknediakon
Randi M. Vilberg
Kontor 67 05 90 46
Mobil
412 35 300

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Kirketjener Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil
412 36 669

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

Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
474 78 233

Sokneprest, Hakadal
Torbjørn Olsen
Kontor 67 05 90 39
Mobil
480 36 584
Kapellan, Nittedal
Einar Andreas Weider
Kontor 67 05 90 40
Privat
67 07 22 36
Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Kontor 67 05 90 44
Mobil
404 02 241
Organist
Gunnar Isaksen
Mobil
412 52 374
Menighetspedagog
Gunn-Jorunn Roset Sunde
Mobil
99005254
Trosopplæringsleder /
Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil
959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com

Kirketjener Betel
Siri Henden
Mobil
481 97 516
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Mobil
979 68 458
hakadal
Per Skrede
Mobil
979 68 461
Rådsledere
nittedal menighetsråd
Bente Birkedal
Privat 67 07 81 41
hakadal menighetsråd
Ingvar Svegården
Privat 67 07 50 52
Kirkelig fellesråd
Ragnhild Thorstensen
Privat
67 07 21 87
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slekters gang

mai-september

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpte Nittedal
Sander Kværnhaug Thorsrud
Julian Kirkeby Espedalen
Leah Amalie Albers
Fredrik Kristiansen
Lilly Nova Hagelsteen
Dalelid Møkkelgjerd
Thea Werner
Arya Sylstad Halstensen
Guro Henriksen Bollum
Herman Gabriel Angell Paaske
Ina Marielle Sem-Ullerflaen
Oliver Fernås Meyer
Oscar Fernås Meyer
Andreas Hansen-Guldberg
Wilhelm Elias Knaapila
Henrik Ytterbø Larsen
Max William Jansen
Oliver Johnsgaard Enger
Mikaela Johnsrud
Mathias Syversen Weik-Jensen
Falk Bjørnstad
Charlie Theodor Hammerstad
Kasper Hovdan Iversen
Lukas Martinsen Fredskov
Hanad Abdi Keiski
Tara Færo Johnsen
David André Fossum
Theodor Evjen Skipperud
Oskar Matheo Gørtz
Bækkelund
Luna Isabell Johansen Ottesen
Gretha Sofie Svensson

Døpte Hakadal
Anton Matheo Møller Nilsen
Elias Høilund-Brurok
Marius Harlem Solås
Adrian Hasselstrøm Brekke
Leah Amalie Albers
Hanne Nemeth Lunde
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Mathea Sønmør Haugrud
Kristine Solberg
Theodor Botnen Gustafsson
Iver Hellvik
Marion Røneid
Oscar Duclos - Klokkerud
Frida Riis Enander
Erik Oscar Riis Enander
Emilie Bollum Laake
Isabella Fearnley

Viet i Nittedal
Kiina Marie Terjesen Kjustad
og Bjørn Erik Olstad Steinseth
Kristin Aronsen
og Øivind Brochmann
Mona Hunderi
og Pål Gruer Paulsen
Karin Susanna Söderlund
og Hector Barney Eric Leon
Lise Mari Framvik Heggelund
og Magnus Kornbakk
Janne-Merete Pedersen
og Ola Vibekk Westbye
Ina Kopstad
og Ole Kristian Hauger
Emmeli Anne Grenman Eriksen og Jon Henrik Henriksen
Nina Lehne
og Tore Kværnerud
Kari Sandanger Dugstad
og Lars Roar Uggerud

Forbønn for ekteskap:
Breanne Darlene Laturnus
og Torstein Tidemann

Viet i Hakadal
Kari Lund
og Tor Brenna
Kristin Haugen

og Espen Rustad
Anne Britt Løkken og
Lasse Ingebrigt Ingebrigtsen

Døde i Nittedal
Odd Terje Myhren
Layla Løvstad
Solfrid Elise Haugane
Kai Normann Eriksen
Ove Halvard Akselsen
Laila Larsen
Tea Elfrid Lahtinen
Haakon Bollum
Ulf Christoffersen
Knut Oskar Jernbekk
Helga Marie Blåsås
Reidar Aksel Sønsteby
Per Oscar Kokkim
Simen Mikkelsen
Ellen Johanne Fleisje
Trine Merete Kristiansen
Gunnar Hansen
Synnøve Helene Christiansen
Hans Kristoffer Hoel
Marie Johnsen

Døde Hakadal
Per Fosstveit
Gudrun Gudmunda
Sigurdardottir
Beate Cecilie
Poverud-Petermann
Lis Ryg
Aud Schei Bjerke
Ole Paulsen Bekkevold
Marie Sandli
Haldor Ringstad
Arne Bøe
Jan Vilhelm Olavesen
Olav Næss

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

6.oktober -

20.s i treenighetstid

3.november

Allehelgensdag

		
Nittedal 1700

13.oktober

Matteus 18,1-11
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

21.s i treenighetstid

Hakadal 1100

		

Lukas 12,13-21

Lukas 6,20-23
Allehelgensgudstjeneste/
Nattverd «Ord og toner»
Vilberg/Skartseterhagen/
Olsen
Allehelgensgudstjeneste/
Nattverd Vilberg/Olsen/
Skartseterhagen

Nittedal 1100

Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Gudstjeneste m. søndagsskole/Nattverd Weider

10.nov.

25.s i treenighetstid

		

22.s i treenighetstid

Betel

Johannes 5,1-15
Høymesse Dåp/Nattverd
Olsen
Familiegudstjeneste/Nattverd Søndagsskole Weider

Nittedal 1100
Hakadal 1100

Betel

1100

20.oktober

Nittedal 1100
1100

		

Lukas 10,25-37
Nittedal 1100 1300 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Weider
Hakadal 1100
Familiegudstjeneste/
Dåp/Nattverd Olsen «Min
kirkebok» til fireåringene
Kirkesirkus i kirka etter
gudstjenesten.
Betel
1100
Høymesse/Nattverd
Værnes

27.oktober

Bots- og bønnedag

		

Lukas 15,11-32
Lovsangsgudstjeneste komponist Tore W.Aas Skartseterhagen/Strandskogen
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Olsen
Bots- og bønnedagsgudstjeneste/Nattverd Olsen

Nittedal 1100

Hakadal 1900
Betel

1100

1.november
Betel

12

2000

Fredag
Pluss SOUL Ungdomsgudstjeneste/Nattverd
Øgaard/Weider

17.nov.

26.s i treenighetstid

Nittedal 1900
Hakadal 1100

		

Lukas 13,10-17
Kveldsgudstjeneste for hele
soknet/Nattverd Weider
Familiegudstjeneste/Dåp/
Nattverd MiniSoul Olsen
Lunsj og lek på Hagen skole
etter gudstjenesten

24.november

Kristi Kongedag

		

		

Johannes 9,39-41
«Lys Våken» - gudstjeneste
Dåp/Nattverd Weider
Høymesse Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse Nattverd
Skartseterhagen

29.november

Fredag

Nittedal 1100
Hakadal 1100
Betel

Betel

1100

2000

Pluss SOUL Ungdomsgudstjeneste/Nattverd
Øgaard/Weider

ittedal & Hakadal

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

1.desember
Nittedal 1100
Hakadal 1100

1.søn. i adventstiden
Matteus 21,1-11
Høymesse Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
«Lys Våken»-gudstjeneste
Dåp/Nattverd Olsen

8.desember

2.søn. i adventstiden

		
Nittedal 1800
		

Lysmesse

Betel

1100

Johannes 14,1-4
Weider/Speiderne deltar
Høymesse/Nattverd Weider

15.desember

3.søn. i adventstiden

		

Matteus 11,2-11
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Nattverd Værnes

Nittedal 1100
Hakadal 1100
Betel

1100

22.desember
Hakadal 1800

4.søn. i adventstiden
Lukas 1,46-55
Kveldsgudstjeneste «Vi synger julen inn» Skartseterhagen/Strandskogen med flere

Skytta

Tirsdager kl.1100
Gudstjenester og Andakter

8. oktober
22.oktober
		

12.november
26.november
		

10.desember
		

24.desember

Andakt Skartseterhagen
Gudstjeneste/Nattverd
Olsen
Andakt Weider
Gudstjeneste/Nattverd
Værnes
Gudstjeneste/Nattverd
Weider
Andakt på julaften

Bibeltimer i Hakadal kirkestue
I høst inviterer Hakadal menighetsråd og
Anfinn Kolberg igjen til bibeltimer i Kirkestua. Den første bibeltimen tar for seg 1.
Tessalonikerbrev. Dette skjer mandag 7.
oktober kl 1900 – ca 2100.
Den andre bibeltimen blir mandag 4. november kl 1900 - ca 2100. Temaet er da 2.
Tessalonikerbrev.
Ta med bibel og kom og lær mer om hva
som står skrevet!

Vil du støtte menighetenes arbeid
ved å gi en gave?
Givertjenesten Nittedal kontonr:
0530.43.27938
Givertjenesten Hakadal kontonr:
2030.20.21385
Nytt orgel i Hakadal kontonr:
2030.21.91906
Ny kirke på Rotnes kontonr:
1503.31.73420

Døli 		

tirsdager kl.1100
Gudstjenester og andakter

(Gudstjenester i kapellet, andakter i peisestua)
1. oktober
Gudstjeneste/Nattverd
		
Skartseterhagen
15.oktober
Andakt Vilberg
5. november Innvielse av nytt orgel
		
Konsert og andakt Olsen
19.nOVEMBER Andakt Vilberg
3. desember Gudstjeneste/Nattverd
		
Olsen
17.desember Andakt Vilberg
13

Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 24. august kl 10:00			

© FOVEA

Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 24. august kl 12:00			

© FOVEA
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Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke lørdag 24. august kl 14:00				

Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke søndag 25. august kl 11:00				
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© FOVEA

© FOVEA

Søndrekonfirmantene i Nittedal kirke søndag 25. august kl 13:00				

Hakadalkonfirmantene lørdag 31. august kl 11:00					

© FOVEA

©FOVEA
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Hakadalkonfirmantene lørdag 31. august kl 13:30					

©

FOVEA

Hakadalskonfirmantene søndag 1. september kl 11:00					

©

FOVEA
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Hakadalskonfirmantene søndag 1. september kl 13:30					

©

FOVEA

Rotneskonfirmantene lørdag 7. september kl 11:00					

©

FOVEA
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Rotneskonfirmantene lørdag 7. september kl 13:00					

©

FOVEA

Rotneskonfirmantene søndag 8. september kl 11:00					

©

FOVEA
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Nytt fra rådene

Nittedal menighetsråd
Rådet gleder seg over en nymalt og flott kirke
og mange positive tilbakemeldinger om en
velholdt kirkegård i sommer.
I det videre arbeidet med gudstjenestereformen
trenger menigheten flere frivillige som vil være
med å planlegge og gjennomføre gudstjenester
sammen med staben. Ta gjerne kontakt med
kirkekontoret eller prestene.
Det gjennomføres et menighetsmøte etter
gudstjenesten i Nittedal kirke den 6.10.13.
Menighetsmøtet avgjør om menigheten skal

ta i bruk ny salmebok i gudstjenesten og
fastsetter fra hvilken dato boka skal tas i bruk
i Nittedal sokn.

Hakadal menighetsråd
Hakadal menighet arrangerer fest for alle
frivillige den 16. oktober i kirkestua. Invitasjoner
med nærmere informasjon kommer i posten.
Menigheten har vedtatt at ”Ilula orphan
program”, et hjelpeprogram for foreldreløse
barn i Tanzania, skal være menighetens
diakonale utviklingsprosjekt.

Fellesrådet
Fellesrådet arbeider nå for fullt med planlegging
av den nye kirken på Rotnes. Det foreligger en
romplan, og det er opprettet en brukergruppe.
Fellesrådet innkaller til folkemøte om den nye
kirken torsdag 12. sept.

Detaljreguleringsplanen for utvidelsen av
Hakadal kirkegård er fremmet til første gangs
behandling i kommunen.
Jotun fabrikker har betalt kr. 490 000 for
maling av Nittedal kirke.
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Camp Mesnali
Et av sommerens store høydepunkter er konfirmasjonsleirene som Nittedal og Hakadal kirke
arrangerer i samarbeid med ungdomsmiljøet
Pluss. Og i år var intet et unntak for de 3 leirene
som fant sted på Mesnali Leirsenter i Lillehammer. Over 70 spente konfirmanter og 30 engasjerte ledere pakket bagen sin for en fantastisk
uke med mye glede, Jesus, temasamlinger, lovsang, konkurranser og kjente og ukjente fjes
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Av Cathinka Andresen
Pluss Ungdomsmiljø

å være sammen med. Konkurransen ”Camp
Mesnali” utfordret alle på å bli kjent med bibelen, løse ulike fysiske oppgaver som en gruppe
og ikke minst krabbe i gjørme med et hjemmelaget kors av stokker. På kvelden fikk alle tid
til å slappe av, tenne et lys, bli bedre kjent med
Jesus og tenke igjennom dagen under lovsang
ved Singdown. Et minne som vil vare lenge!
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Å lese et bilde
Edvard Munch ble født for 150 år siden. Han
har preget vår kultur fra slutten av 1880tallet og griper oss fortsatt. Hans billedkunst
vises i jubileumsåret på Munchmuseet og i
Nasjonalmuseet. Edvard Munchs motivkrets er
personlig - han malte «det han hadde sett». Hans
store evner som maler utviklet seg i kontakt med
norske og europeiske samtidskunstnere. Bildene

Av Marit Aabel
ble komponert med motiv fra hans liv. Behovet for å
uttrykke følelsenes erfaring kalles ekspresjonisme.
Edvard Munch behandlet sine motiv flere ganger
igjennom sitt seksti år lange kunstnerliv, og vi har
sett ulike «Syk pike» og «Døden i sykeværelset».
Han var fem år gammel da moren døde. To søsken
døde også av tuberkulose. Motivene fulgte han
som en kraft fra det dypeste i hans eksistens.

Edvard Munch:
Døden i sykeværelset 1893
Med tillatelse fra
©Munchmuseet/ MunchEllingsen Gruppen/ BONO

Edvard var 14 år gammel da søsteren Sophie
døde. Maleriet fra 1893 kan være fra den
hendelsen. Edvard Munch kommuniserer
med bildets uttrykksmidler, og maleriet kan
leses slik jeg gjør: Forbindelsen mellom de sju
personene i rommet er sterk - uten at de holder
i hverandre - det er familien. Over sengen
henger et bilde og en innrammet tekst. Kanskje
det er et portrett av moren som døde flere år
før Sophie og en «Hustavle».
Kurvstolen er dreid med ryggen mot oss – den
syke sitter der - armen og hodeputen sees.
Fra sengen henger et laken - det er bevegelse
mellom seng og stol - enda kan den syke leve.
24

Værelset er malt i to farger, grønt og rødt. De
sortkledde skikkelsene er fremstilt som omriss
mot rommets farger. Bare søsteren Inger ser ut.
Hun bærer en svart mønstret kjole og viser sitt
ansikt. Den grønne veggen har to koloristiske
budskap: En giftig stemning - men også et
fruktbart håp. Menneskene er omgitt av et
blodrødt gulv. Fargen heter «Caput Mortuum»
- historisk knyttet til alkymiens stoffer for
destillasjon av pest. Den røde fargen står for
blod og offer – men dypest forbundet med
kjærligheten. Personene forlater ikke rommet
før tiden er inne. Forandret vil de gå ut av
værelset.

