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av Torbjørn Olsenleder

Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe!

Redaksjonskomiteen for Kirkenytt vil med 
dette nummeret få lov til å gi deg noen sider 
med glede og oppbyggelse i adventstiden. Ja, 
for det er fortsatt bare advent og det vil forbli 
advent helt til jula ringes inn julaften klokken 
fem. Først da begynner jula, ikke et sekund før. 
For det er vel ingen som feirer nyttårsaften i 
november eller 17. mai i april. ”Alt har sin faste 
tid”, står det i Det gamle testamentet.  

Men hva er det da som aldri er så galt at det 
ikke er godt for noe? Mange har klaget over at 
jula starter i oktober, med fersk julemarsipan 
i butikkhyllene, julebrus i stabler, åpning av 
årets julebordsesong, nisser og pynt overalt. 
Kan det tenkes at alle som synes jula starter alt 
for tidlig, har fått uventet hjelp av et forhold-
svis nytt kulturelt fenomen i Norge - ”Hallow-
een”? Flaggermus, spøkelser, gresskar og god-
teri må nå nemlig først tas ned og bæres ut av 
butikkene, før julepynten kan bæres inn. Den 
ofte utskjelte feiringen av Halloween har gitt 
juletiden tid.  Julefeiringen må vente. Slik den 
alltid har måttet vente til advent er ferdig. 

I skyggen av Halloween lever også en annen 
tradisjon. En tradisjon som er mer stillfaren, et-

tertenksom og mye større enn det Halloween 
noen gang kommer til å bli. Det er ”Allehel-
gensdag”. Hele dagen og kvelden er det en jevn 
strøm av mennesker til kirken og kirkegårdene. 
Lys blir tent og satt ned på gravene. Lys tent i 
sorg over det som er mistet og i håp over det 
som ventes. Den dagen bærer også i seg en helt 
tydelig forventningen om det som skal komme 
og om det å vente.

Redaksjonen	ønsker	alle	en	fin	og	innholdsrik	
adventstid!	Og	en	riktig	god	jul,	når	den	etter	
hvert	kommer.

Aldri så galt
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andakt

Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon 
tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår.  For 
den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel 
er etter kjærlighet som holder og bærer og 
kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender 
seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første 
julenatt da engelen proklamerte:

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede 
for hele folket. I dag er det født dere en Frelser.

Kjærligheten viser sitt ansikt den første 
julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer 
underet. Broen ble til mellom himmel og jord.
Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. 

Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket 
og fjern og venter på at vi skal finne han. Han 
lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i 
verden.
 
Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud 
mennesker helt nær. Inn i verdens mørke – ned 
til menneskers kaos – kom han for å skape fred 
og bringe lys. 

Lyset skinner ennå.

Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi 
oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som 
holder og som bærer og som møter oss forfra.
Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden.
I ham kommer Gud nær, slik verden var den 
gang, og slik verden er nå:

Skaperverket er truet og har feber. Mennesker 
sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden.
Håp avløses av fortvilelse. 

Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan 
ikke la være å tro at fred og rettferdighet er 
mulig. Vi kjemper for en bedre verden.

Gud ble som en av oss for å bære sammen med 
oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom 
som et barn som heter Jesus - Herren frelser. 
Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. 
Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred.

Velsignet julehøytid! 

av biskop Helga Haugland Byfuglien

Det gjør noe med megLyset skinner ennå

Hakadal kirke har  fått en ny, strikket julekrybbe av Aud 
Norun Andersson Den skal få plass i Kirkestua  der den 
blir å se i advents- og juletiden.
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Hva er lys, Knut?
tema:	  

Knut Østmoe (58) er lektor med fagene biologi (hovedfag 
om sopp), kjemi og fysikk.  I 27 år har han jobbet som 
realfagslærer på Bjertnes videregående skole. Ved 
siden av fagene sine er han glad i naturopplevelser 
og  setter pris på skogturer og annet friluftsliv. 
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tekst og foto: Mona Kolberg

Intervjuet fant sted i kjemirommet på skolen 
der Knut tydeligvis også føler seg hjemme.  Når 
temaet er lys, finner han straks fram brennere 
og annet utstyr for å demonstrere hva vi 
snakker om.
    Hva er egentlig lys, Knut?
Lys som er synlig for oss mennesker, er 
stråling som påvirker sansecellene i øyet og 
som oppfattes av synssenteret i hjernen, sier 
han. Det kan forklares med to modeller.  Når 
vi skal forklare lysbryting, beskriver vi gjerne 
lys som bølger. Det hvite lyset fra sola er en 
blanding av lys med forskjellige bølgelengder. 
Når solstrålene går gjennom vanndråpene i 
en regnbyge, brytes de kortbølgete strålene 
mer enn de langbølgete. Slik oppstår de vakre 
fargene i regnbuen. Skal vi derimot forklare 
hvordan lys oppstår, er det mer hensiktsmessig 
å kalle det for små energipakker.  Se her, sier 
den entusiastiske lektoren og finner fram 
demonstrasjonsmateriellet.  Han stikker to 
staver ned i hver sin metallforbindelse og fører 
dem deretter inn i flammen fra en gassbrenner. 
To flammer med ulik farge oppstår, en blågrønn 
og en purpurrød.  Fargene kan brukes til å 
påvise metall. De forskjellige metallene gir 
ulik farge. Hvis du fyrer opp i ovnen med et 
papir med fargetrykk, kan du se det samme, for 
eksempel grønt som betyr kobber. Det skyldes 
at det er metall i trykksverten. Fyrverkeri er det 
samme fenomenet.
    Vi vet jo alle at lys er svært viktig for alt liv, men 
hvorfor er det egentlig slik?
Lys er en forutsetning for alt høyerestående 
liv på jorda. De grønne plantene bruker lys 
fra sola, karbondioksyd fra lufta og vann 
fra bakken til å danne organiske stoffer og 
oksygen. Denne prosessen kalles fotosyntesen. 
Dyr spiser planter, og både planter og dyr 
trenger oksygen til forbrenningen. Sollyset er 
også viktig for helsa vår. Blant annet hjelper det 
oss til å produsere D – vitamin. Og tenk på hva 
lyset betyr for sansene våre. I totalt mørke føler 

de fleste av oss et visst ubehag.
   Ja,  lyset er jo viktig for oss rent 
psykisk også, ikke sant?
Sant å si har jeg ikke så mye greie på dette, 
men vi mennesker oppfatter ikke lyset likt. 
En liten gutt som var på tur med faren sin en 
gråværsdag, utbrøt begeistret:” Se, far, så 
fantastisk rosa farge himmelen har!”  Faren så 
bare de grå skyene, men han ville ikke ødelegge 
guttens opplevelse, og derfor svarte han: ”Ja, 
den er praktfull.”
Årstidene med de vekslende lysforholdene gjør 
det spennende å ferdes i naturen. Tenk å våkne 
ved et skogstjern en tidlig sommermorgen!  
Disen over vannet svinner langsomt bort i 
soloppgangen, og fuglene synger omkring deg. 
Tenk på høsten med alle fargene! Sterkt lys 
og lave temperaturer gir de kraftige fargene, 
særlig på lønn og rogn. Det grønne fargestoffet 
klorofyll som er så viktig for fotosyntesen, er 
brutt ned og lagret i stammen.  De gule og røde 
fargene overtar og faller til jorden sammen 
med bladene. Den aller beste lysopplevelsen 
forbinder jeg likevel med en vindstille 
sensommerdag ved sjøen. Solnedgangen gløder 
i alle regnbuens farger, og sankthansormene 
blinker i lyngen.  Når du legger på svøm, danner 
morilden selvlysende bølger.  En skitur i januar 
med minus 20 og gnistrende snøkrystaller er 
forresten heller ikke å forakte.
    Lys og mørke er også viktige symboler i all 
kunst?
Ja, tenk bare på hvordan en maler kan skape 
ulike stemninger ved å bruke lyse og mørke 
farger.  Mørkerødt, sort og brunt, da tenker vi 
på krig og sorg og ulykker. Lyse farger, derimot, 
setter oss i godt humør og bringer tankene hen 
på livsglede og gode opplevelser. 
    Og nå er vi i den mørkeste tiden på året.  Hva 
gjør du da for å holde humøret oppe?
Jeg gjør vel det som de fleste andre også gjør: 
tenner stearinlys og fyrer på peisen.  Slik kan vi 
jage vekk mørket og drømme om lysere tider.
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av Rolf Theilordhjørnet

Les vi den hebraiske Bibelen frå byrjinga, er jehî 
ôr det tjueandre og tjuetredje ordet vi støyter 
på. I Vulgata, den latinske bibelomsetjinga, er 
dette omsett med fiat lux, og på nynorsk med 
det verte ljos – eller for å ta heile 1. Mosebok 1,3–
4: “Då sa Gud: «Det verte ljos!» Så vart det ljos. 
Og Gud såg at ljoset var godt, og han skilde 
ljoset frå mørkret.” Det hebraiske ôr ‘ljos’ finst 
som element i fleire personnamn, til dømes 
Uria (han på uriasposten!) og Uriel – det siste 
kan tyde ‘ljoset mitt er Gud’.

Lux, det latinske ordet for ljos, ligg til grunn for 
namnet til den romersk-katolske og ortodokse 
helgenen Den heilage Lucia – ‘ho som ber ljos’ – 
som leid martyrdøden i Siracusa på Sicilia i år 
304, og som har festdag 13. desember.

Både i GT og NT er det knytt positive 
førestellingar til ljoset. Etter 1. Mosebok 
dukkar det opp att i den norske omsetjinga i 
2. Samuelsbok 22,29, der David kved ein song 
for Herren, som har fria han frå alle fiendar: 
“Ja, du er mitt ljos, Herre, Herren lyser opp 
i mitt mørker.” “Mitt ljos” er her ei omsetjing 
av hebraisk nêrî ‘lampa mi’, der nêr ‘lampe’ er 
etymologisk i slekt med arabisk nûr ‘ljos’. På 
arabisk blir jomfru Maria kalla umm an-nûr 
‘mor til ljoset’ og påskeaftan heiter sabt an-nûr 

‘laurdagen til ljoset’.

Når David kallar Herren for lampa si eller 
ljoset sitt, er det ein metaforisk eller biletleg 
språkbruk – Herren “lyser opp” livsvegen, han 
gjer at vi kan “sjå” kvar vi skal “gå” i livet. I Job 
24,13 er Herren heilt enkelt omtala som ljoset: 
“Andre gjer opprør mot ljoset. Dei kjenner ikkje 
ljosets vegar, held seg ikkje på ljosets stigar.”

Fyrste staden vi møter ljoset i NT, er i 
Bergpreika. I Matteus 5,1 les vi at “Då Jesus såg 
folkehopen, gjekk han opp i fjellet. Der sette 
han seg, og læresveinane samla seg om han.” I 
5,14–16 seier så Jesus: “De er ljoset i verda! Ein 
by som ligg på eit fjell, kan ikkje døljast. Ingen 
kveikjer eit ljos og set det under eit kar, men i 
staken; då lyser det for alle i huset. Såleis skal 
ljoset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei 
gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i 
himmelen!” På moderne norsk blir ordet fyrtårn 
nytta som ein metafor for eit førebilete.

Siste gongen vi møter ljoset i NT, er i siste 
kapitlet i Johannes’ openberring: “Dei skal sjå 
Guds åsyn, og namnet hans skal vera på panna 
deira. Natt skal det ikkje vera meir, og dei treng 
ikkje ljos av lampe eller av sol, for Herren Gud 
skal lysa over dei. Og dei skal råda i all æve.”

Ljos
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soknediakonen har ordet av soknediakon Randi M. Vilberg

Sommer-OL i Barcelona 1992. Britiske Derek 
Redmond var en av favorittene i 400-meteren. 
Han får en god start, men etter 250 m faller 
han plutselig. Det viser seg senere at en sene 
i beinet har røket. Hele kroppen og ansiktet 
forteller om store smerter. Han kravler seg 
opp igjen. Han kan ikke stå på beinet, men han 
begynner å hinke videre – mot mål.

På tribunen er det en stor og røslig kar som 
reagerer umiddelbart når Derek faller. Han 
løper nedover benkeradene, forserer sperringer 
og vifter unna vaktene som forsøker å stoppe 
ham. Han løper inn på banen, og tar igjen 
Derek. Han har en hvit T-skjorte på seg, og med 
store svarte bokstaver står det: ”Har du gitt ditt 
barn en god klem i dag?” Aldri hadde vel Derek 
trengt en klem fra faren sin mer enn nå. For det 
var faren – som kom løpende. Han var i tillegg 
Dereks manager. 

Far Tim legger armene rundt sin sønn, og sier: 
”Du trenger ikke gjøre dette, gutten min.”

”Jo, far – jeg vil i mål…” sier Derek mens 
han legger hodet på skulderen til faren og 

storgråter.

”Okey”, sier far, ”vi startet dette sammen – og 
vi skal fullføre det sammen.”

Og slik blir det. Far støtter sønnen med begge 
armene sine, og sammen går de resten av 
distansen. Folk på tribunene har reist seg – og 
de klapper. Så krysser de målstreken – sammen, 
de to.

Denne historien beveger. Og den står godt for 
seg sjøl. Men som mange før meg har tenkt, kan 
den også peke mot en annen far, vår himmelske 
Far. Det er slik vår himmelske Far er: På samme 
måte som far Tim reagerte umiddelbart på 
sin sønns fall og store smerte, reagerer vår 
himmelske Far. Han kom bokstavelig talt ned 
fra tribunen – julenatt for 2000 år siden – for å 
omfavne deg – reise deg opp igjen – gi deg nytt 
liv – som strekker seg like inn i evigheten. 
”Ja,	jeg	skal	bære	og	berge	dere,”	sier	Herren.	
Det er lys i mørke, det.

Jeg	 ønsker	 dere	 alle	 en	 julehøytid	 med	
overlys! 

Julehøytid med overlys

Er du glad i å fotografere, vil du ha bildene 
dine på trykk? Kirkenytts redaksjon vil gjerne 
ha bilder til temaet i bladet. Bildene vil bli 
brukt på forsiden. Send bidrag til: ”kirkenytt@

ulvefaret.net”  Vi bør ha bildene senest 
en uke før stoffristen som står angitt i 
hvert nummer. Navnet på fotografen blir 
offentliggjort.

Fotografer søkes

Kirkelig Fellesråd har ansatt to nye 
medarbeidere:  Kirketjener Frank W. Johansen 
og Ungdomsarbeider Kristian Sveinall Øgård. 

Vi regner med å komme tilbake med en 
fyldigere presentasjon i neste nummer

To nyansettelser
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Vi tar hverandres hender
Slik begynner vi småbarnstreffet i Nittedal 
kirke. Det krabbes og åles, og noen tar 
mer eller mindre stødige skritt rundt 
alterringen. Når Nittedal kirke åpner 
dørene til småbarnstreff, blir hver krok og 
krik utforsket av nysgjerrige barneøyne og 
hender. Småbarnstreffet har nemlig blitt et 
populært samlingssted for de som er helt i 
starten på livet.

Annenhver torsdag rigges det til for lek, 
regler, sang, mat og prat. Småbarnsmor 
Merete Kjærnes Fossum leder oss i en 

samlingsstund der barna får spille og synge 
med ulike bevegelser. Etterpå spiser vi 
medbrakt matpakke.

Det tok ikke lang tid før nyheten om sang for 
babyer hadde spredd seg, og vi er veldig glad 
for at høstens nyhet på inTro-programmet 
har blitt tatt godt imot. Småbarnstreffet er 
for barn og babyer i alderen 0 og oppover. 
Kirken har god plass til flere, så ta gjerne med 
deg naboen og matpakke, så sees vi!

Prepluss
Høstens tweensnyhet har kommet i gang og 
kan allerede nå sies å være svært vellykket. 
En dobling av antall fremmøtte fra første til 
andre gang sier sitt. Prepluss er en forsmak 

på ungdomsarbeidet samtidig som det er 
tilpasset alderen 11-13 år.

Etter jul utvider vi tilbudet og åpner dørene 
annenhver fredag på Betel kl.17-19. Vi lover da 
mye gøy, konkurranser, middag, playstation, 
bordtennis, airhockey, guitar hero, andakt og 
ikke minst blir du kjent med nye.

Medarbeider i trosopplæringen, Kristoffer, 
er leder for Prepluss, og denne høsten har 
han tatt oss gjennom temaene sett, elsket, 
velsignet. Vi gleder oss til Prepluss videre, og 
til å se nettopp deg der! 

Juballong
Det er gøy, gøy, gøy og rope høyt, høyt, høyt!
Juballong har vært på reise i bygda. 
Denne høsten har de landet på Betel på 
Rotnes og trives på huset. Dirigent Åse 
Stiegler og organist Gunnar Isaksen leder 
ivrige barnestemmer gjennom fengende 
soulchildren-rytmer og glade barnesanger.

Juballong øver annenhver onsdag på Betel 
kl.18-19 og er for barn fra 4år til 4.klasse. De 
har plass til flere sangere og medarbeidere. 
Ta kontakt med Åse Stiegler eller Elise Volen 
for spørsmål eller les mer på www.nittedal.
kirken.no. Vi sees på Betel!

Av Elise VolenVi sees...
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Gudstjenester i Nittedal & Hakadal
med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste  og på www.nittedal.kirken.no - ungdomsarbeidets terminliste er tilgjengelig på www.plussweb.no

6. desember – 2. søndag i advent
  Lukas 12,35-40
Nittedal  11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Olsen
Hakadal  11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Skartseterhagen
Betel  17:00   Treffpunkt/Nattverd  
  Weider 

8. desember - tirsdag
Skytta 11.00 Andakt  Vilberg

13. desember – 3. søndag i advent
  Matteus 11,11-19
Nittedal 11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Weider
Hakadal  18:00  Lysmesse  Olsen

20. desember - 4. søndag i advent
  Johannes 3,26-30
Hakadal  11:00 Høymesse/Dåp/ 
  Nattverd - Skartseterhagen
Nittedal  19:00 Synger julen inn  
  Skartseterhagen

22. desember – Tirsdag
Skytta  11:00  Gudstjeneste/Nattverd  
  Skartseterhagen
Døli  11:00  Andakt  Olsen

24. desember - Julaften
  Lukas 2,1-14
Skytta  og Døli 11:00 Andakt
Nittedal  12:00, 14:00, 16:00  Familiegudstj.  
  Skartseterhagen
Hakadal 12:00, 14:00, 16:00 Familiegudstj.  
  Olsen
25. desember – Juledag
  Johannes 1,1-14
Nittedal 11:00 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Olsen

Hakadal 11:00 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Skartseterhagen

26.desember  2. juled./Stefanusdag
  Apostelgjerningene 7,52-60
Betel 11:00 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Skartseterhagen

27. desember - Søndag etter jul 
  Johannes 1,16-18
Nittedal 11:00 Høymesse/dåp/nattverd 
  Olsen
31. desember Nyttårsaften
  Johannes 14,27
Hakadal 23:00 Midnattsgudstjeneste/ 
  Nattverd Weider

1. januar Nyttårsd./Jesu navnedag
  Matteus 1,20b-21
Nittedal  17:00 Forbønnsgudstjeneste 
  Olsen/Vilberg

3. januar  Kristi åpenbaringssønd.
  Lukas 2,41-52
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
5. januar Tirsdag
Døli 11:00 Gudstjeneste/Nattverd 
  Olsen

10. januar  1. s.e.Kristi åpenbaring
  Johannes 1,29-34
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
Betel 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
12. januar tirsdag
Skytta 11:00 Andakt   Skartseterhagen
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Gudstjenester i Nittedal & Hakadal
med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste  og på www.nittedal.kirken.no - ungdomsarbeidets terminliste er tilgjengelig på www.plussweb.no

17. januar   2.s.e. Kristi åpenbaring
  Johannes 4,5-26
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
Hakadal 11:00 Familiemesse/Dåp/ 
  Nattverd  Olsen
Betel 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider
18. januar tirsdag
Døli 11:00 Andakt Vilberg

24. januar Vingårdssøndagen
  Lukas 17,7-10
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider
26. januar tirsdag
Skytta 11:00 Gudstjeneste/Nattverd 
  Weider

31. januar Såmannssøndagen
  Markus 4,26-32
Nittedal 17:00 Familiearrangement 
  Strandskogen
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
Betel 11:00 Familiegudstjeneste 
  Weider

2. februar tirsdag
Døli 11:00 Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

7. februar   Kristi forklarelsesdag
  Johannes 17,1-8
Nittedal 11:00 Familiemesse/Dåp/ 
  Nattverd Weider
Hakadal 11:00 Familiemesse/Dåp/ 
  Nattverd Skartseterhagen

9. februar tirsdag
Skytta 11:00 Andakt Vilberg

14. februar Søndag før faste
  Johannes 12,24-33
Nittedal  11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
Betel 11:00 Familiemesse/Dåp/ 
  Nattverd Weider

16. februar tirsdag
Døli 11:00 Andakt Weider

21. februar 1 søndag i faste
  Job 2,1-10
Nittedal 11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
Hakadal 11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider
Betel 11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen

23. februar tirsdag
Skytta 11:00 Gudstjeneste/Nattverd 
  Olsen

28. februar 2. søndag i faste
  Lukas 7,35-50
Nittedal 19:00 Gudstjeneste/Skriftemål/ 
  Nattverd Olsen
Hakadal 11:00  Gudstjeneste/Skriftemål/ 
  Nattverd Olsen 
Betel 11:00 Gudstjeneste  
  Skartseterhagen
2. mars tirsdag
Døli 11:00 Gudstjeneste/Nattverd

7. mars 3. søndag i faste
  Lukas 4,31-37
Nittedal 11:00 Familiemesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
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Åpent 
mandag til 
fredag fra 
kl 09:30

man. og on. 
til kl 21:00

tir, tor 
og fre til 
kl 17:00
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Hakadal kirke ble feiret med 400 års jubileum 
i juni. Da ble det montert en ny utsmykking 
på kirkeskipets sørvegg. Den er til minne 
om middelalderens Hakadalskirke som også 
sto på Kirkeby. Utsmykkingen er utført i tre, 
er litt under en meter høy og består av en 
rundskulptur, stående på en sokkel inne i en 
nisje. På figurens sokkel står det St. Laurentius. 
Middelalderkirken i Hakadal var viet til denne 
helgenen.

Laurentius var født i Toledo omkring år 230 
og døde i Roma den 10. august 258. Han var 
skattmester, hadde ansvaret for omsorgen 
for de fattige, og var en av syv diakoner 
i Roma. Legenden sier at han under en 
kristenforfølgelse fordelte kirkens skatter til 
de fattige imot keiser Valerians befaling. Da 
prefekten kom for å hente kirkens skatter, 
hadde Laurentius samlet de nødtrengende 
omkring seg og svarte prefekten: ”Her ser du 
kirkens skatter – mennesker”.  

Laurentius ble dømt til døden og langsomt 
stekt på en jernrist på Romas torg. Midt under 
torturen tar Laurentius i bruk sitt våpen, 
humoren. ”Nå er jeg stekt på den ene siden. Snu 
meg, og så spis meg!” Han fortsatte å drive gjøn 
med bødlene til han utåndet. 

I kunsten fremstilles Laurentius som diakon og 
martyr med stekeristen som sitt kjennetegn. 
Laurentius, Lavrans, Laurits og Lars er det 
samme navnet. Det forteller at navnet til den 
kristne martyr var mye brukt i ”den kristne 
verden” og at det ble tilpasset språkene hvor 
legenden om St. Laurentius var kjent. Slik fikk 
han en lokal tilhørighet.

Treskjæreren Tore Skjærvold er født i 1973. Han 
ble valgt til å utføre oppdraget til Hakadal kirke 
fordi han hadde kopiert treskulpturer for kirker 
og vist stor dyktighet. Men han skulle  lage en 
unik skulptur som ingen før hadde sett. Han 
nærmet seg temaet i dialog med tradisjonen 
og vektla det vesenlige ved helgenskikkelsen. 
St. Laurentius står med ”Den hellige skrift” 
trykket til sitt hjerte og med grillen i den andre 
hånden. Han står oppreist og har et fredfullt og 
sterkt ansiktsuttrykk. Øynene er både seende 
og lukket. Skikkelsen uttrykker forsoning 
etter kampen mot nedbrytende krefter. Han 
har store barmhjertighetshender og nakne 
føtter som vitner om hans liv og kjærlighet 
til skaperverket.  St. Laurentiusfiguren står 
innenfor rammen av Gudshuset, det uttrykker 
hans tilhørighet i Kirken. Hakadal kirke har fått 
et unikt kunstverk til kirkejubileet.   

Synlig historie
av Marit Aabel

Foto: Anfinn Kolberg
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Jeg stilte til valg for å være med på å jobbe med 
menighetsbygging. Men jeg måtte gå noen 
runder med meg selv og familien om bli valgt 
til leder, for et lederverv fordrer mye arbeid 
og tidsbruk. Det nyvalgte Menighetsrådet 
består av engasjerte mennesker som vil mye og 
besitter stor kompetanse.  Å lede dette rådet 
tror jeg blir både morsomt og lærerikt, så jeg 
skrider til vervet med skrekkblandet fryd og ser 
frem til to produktive og spennende år.

Jeg er tilhenger av en åpen folkekirke som 
favner alt fra tradisjonskristne til de som har 
et aktivt forhold til kirkas aktiviteter. Jeg tror 
lavterskeltilbud er viktig for å gi kirkefremmede 
et tilbud, hvor sosialisering og nettverksbygging 
mellom kristne står i fokus. 

Utfordringene i nær fremtid er å finne gode 
lokaler for eksisterende og planlagte aktiviteter 
både på Rotnes og i Søndre. Vi trenger et 
sted hvor vi kan ha trilletreff og barneklubb, 
gudstjenester og søndagsskole, ungdomsklubb, 
barnekor og gospelkor. Dette er bare noen av 
aktivitetene som finnes i menigheten, og enda 
flere skal det bli! Nittedal menighet spirer og 
gror, og jeg synes det er et sunnhetstegn at vi 
har problemer med å finne store nok lokaler 
til alle sammen. Jeg gleder meg til den dagen 
vi for fullt kan ta i bruk kirkestua, og til den 
dagen hvor vi kan ta det første spadetaket til 
arbeidskirka på Rotnes! 

”Menighetsrådet?” ”Hvorfor?” Ja, det var det 
ikke få som spurte meg om, rett etter at mitt 
kandidatur ble gjort kjent i omgangskretsen. 
”Da må du jo være – kristen?” Ja, jeg er kristen. 
Dessuten er jeg glad i Kirken min – og jeg ønsker 
å bidra til å gjøre den enda bedre. 

Hakadal Kirke bør være ”en kirke i hverdagen”. En 
kirke med et allsidig tilbud til alle aldersgrupper, 
hva enten vi tror lite eller mye, tviler eller undrer. 
For meg er essensen i Kristendommen Jesus 
– og dermed hans budskap om nestekjærlighet. 
En kjærlighet og en omsorg som først og fremst 
vises i form av handlinger før de blir sett eller 
beskrevet med ord. Før eller siden trenger vi alle 
en hjelpende hånd – eller kanskje bare å bli sett 
og hørt i en vanskelig periode i livet. Jeg håper at 
vi i tiden som kommer kan få til mange ”møter” 
i Hakadal menighet - med medmenneskelig 
omsorg i fokus. 

En moderne irke krever moderne kommu-
nikasjon for å nå frem til folk. Ungdommen har 
en egen arena i form av Internet, khvor de lever 
ut både sorg og glede. Her må Kirken naturligvis 
også være tilstede. For å sikre eksisterende 
tilbud i tillegg til nye, vil menigheten også 
fremover trenge hjelp av frivillige. Her håper vi 
at også du har lyst til å bidra! Jeg gleder meg til 
å ta fatt på oppgavene i Hakadal menighetsråd. 
Vi er til for dere – og setter stor pris på råd og 
innspill underveis! Vi ses!

I kjærlighetens tjeneste
Av Mette Iversen 

Bygge menighet og kirke
Av Elisabeth Eriksen

Elisabeth Eriksen, 37 år, 
bosatt på Sørli, studerer 
teologi på 5. året, ferdig 
utdannet våren 2011.  
Nyvalgt leder i Nittedal 
menighetsråd

Mette Iversen,  47 år, 
bosatt på Tøyenåsen, 
aromaterapeut/
salgsmedarbeider. 
Nyvalgt leder i Hakadal  
menighetsråd

Nye ledere i menighetsrådene:
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Godt ledet av Grete Mugaas etter Inger 
Johanne Kjuuls opplegg, muntret et 20 talls 
voksne og et dusin viltre barn seg så vel av 
16 årige  korttryllekunstner Ole Jørgen Næss 
og onsdagsklubbens unge talenter fra 4-10 
år med sine klovnestreker - ledet av sjefklovn 
og organist Gunnar Arne. Bevegelig allsang 
og loddsalget gikk strykende. Superlodd 

selger Jørgen Kjull Sæther– sopte da også inn 
flest gevinster til forsamlingens tiltagende 
munterhet. Kateket Dag Jonassens humoristiske 
tanker om Guds GPS som veieviser mot målet 
og engler i menneskeskikkelser vakte munter 
ettertanke.Stor  applaus til egne krefter  for 
to timers givende underholding og moro og 
Solveig Karlssons vakre sang.

Festlig på Hauger.  Tekst og foto :Thorvald Moi

”Ungt klovnemylder”: fra høyre: Jørgen 10 år, Helene 4 år, Linda (på topp) 3 år, Karoline og Maja ( begge under) 
trygt ledet av sjefsklovn  Gunnar Arne –som  her spiller flere toner - med kateket Dag Jonassen som ankermann.

Mange lys å se i en ellers travel førjulstid. 
Barne- og ungdomsarbeidet blomstrer som 
bare det. Så mange som rundt 220 9.klasse 
elever i kommunen vår ønsker dette skoleåret å 
være med på konfirmantopplegget vårt og å stå 
til konfirmasjon høsten 2010. Dette er veldig 
positivt! Selv om det selvsagt er mange grunner 
til at disse ungdommene velger å konfirmere 
seg, virker det som om konfirmasjon er ”in”.

Onsdagsklubben på Hauger som ble ”født” 
forrige høst er også på mange måter et lys som 
gleder. Fra et oppmøtetall det første halvåret 
på ca.5-10 personer hver gang, kommer det nå 
ofte mellom 20-30 personer på samlingene 
våre.

Det har utviklet seg til en familieklubb der det 
først serveres et varmt måltid før vi har andakt/
bibelfortellinger samt diverse forskjellige 
aktiviteter etter det. Foreldrene har vært flinke 
til å ta ansvar og barna er stort sett i alderen 
4 – 12 år.

Lørdag 28.nov. har vi felles juleavslutning med 
Lørdagsklubben på Rotnes – noe vi ser frem til.

Interesserte som ønsker å bli med på nyåret 
igjen ta kontakt med undertegnede på mail: 
dag.jonassen@nittedal.kommune.no 
eller tlf: 67059043 / 95241136.

Mange lys å se av Dag Jonassen, kateket.
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rådenes møtedager våren 2010
De kirkelige rådene har følgende møtedager i 
vårsemesteret:
Nittedal menighetsråd:  14.januar, 4.februar, 
4.mars, 15.april og 3. juni
Hakadal menighetsråd: 21.januar, 18.februar, 

25.mars, 22.april, 27.mai, 17.juni
Kirkelig fellesråd: 27.januar, 11.mars, 29.april, 
10.juni
Møtene holdes i møterommet på kirkekontoret, 
4. etasje i Rådstua, og er åpne for publikum.

Nye menighetsråd tar over
Samtidig med Stortingsvalget var det som kjent 
også valg i Kirken. De nye menighetsrådene ble 
denne g<ngen valgt for en periode på to år, og 

de startet sitt arbeid 1. november. Nedenfor ses 
det nyvalgte menighetsrådet i Nittedal. 

Bakerst fra v.: Thorvald Moi, vara. Magne H. Fleisje, ny. Kjell Skartseterhagen. Elisabeth Eriksen, ny leder. Audun 
Hågå, ny nestleder. Ragnhild Thorstensen. Foran: Grete Mugaas. Liv Skjerstad, ny. Solveig Karlsson ny. Eivind Junker .
Ikke med på bildet: Eline-Victoria Aas-Torkildsen, Marit Fischer, Anne Korsli og Elisabeth Magnus.

Menighetshuset
På sitt siste ekstraordinære menighetsrådsmøte 
onsdag 28.oktober tok det gamle 
menighetsrådet stilling til  hva folkemøtet 
samme kveld hadde sagt om forvaltning av  
Menighetshusets mulige verdier med dette 
vedtaket:
”1) På grunnlag av dagens menighetsmøte vil 
menighetsrådet ikke på nåværende tidspunkt be 
Stiftelsen Arbeidskirke på Rotnes om lån av midler. 
2) Menighetsrådet anbefaler at det arbeides 
videre med andre mulige forsamlingslokaler i 
Rotnesområdet for menighetens virksomhet.”
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Årets lederkurs for fjorårskonfirmanter, “101 
things...”, startet i slutten av oktober med 
over 60 påmeldte. I fjor var det 27 ungdommer 
som tok lederkurset, og i år er altså antallet 
mer en doblet! Lederopplegget er en del av 
satsingen på ungdomsarbeid i menighetene. 
Det er et opplegg som både gir utrustning til 
lederoppgaver og er ment som en inngangsport 
til menighetens ungdomsmiljø “Pluss”
Når det er en så betydelig økning i 

oppslutning om dette tilbudet, er det både 
veldig flott og svært utfordrende. For det er 
viktig at alle som deltar blir godt ivaretatt 
og opplever det som meningsfylt og 
spennende. Trosopplæringsleder Elise Volen 
og trosopplæringsmedarbeider Kristoffer 
Tørressen har hovedansvaret for”101 things..”, 
og nå gleder de seg til å komme skikkelig i 
gang og bli kjent med denne store gjengen 
potensielle ledere.

I fjor fullførte 27 ungdommer menighetens 
lederkurs for fjorårskonfirmanter, “101 things..”. 
De ble etterhvert en dyktig ledergjeng, og 
utgjorde en viktig del av den store lederstaben 
på sommerens to konfirmantleire. Mange av 
dem er blitt med videre med lederansvar - på 
Konfirmantreunion, som ble arrangert på 
Cafe Pluss i september, og nå også i oppgaver 
knyttet til både dette årets nye lederkurs og 
ungdomsmiljøet Pluss. Dermed er det oppstått 
et nytt begrep: “102...-gjengen” - altså de som 
tok lederkurset “101 things...” i fjor, og som 
nå blir ressurspersoner, på samme måte som 
tidligere lederkursdeltagere i flere år har vært 
sentrale i Pluss. 

Kanskje er det en ny tendens at ungdomsmiljøet 
får tydeligere kull eller nivåer der de som har 
vært med en stund blir rollemodeller for de 

neste årskullene. Dette er en type kirkelig 
ungdomsmiljø som er ganske utbredt i noen av 
våre naboland, og kanskje kan det representere 
en interessant nytenkning i ungdomsarbeidet 
også hos oss.

En del av deltagerne på årets “101 things...” på oppstartssamling på Cafe Pluss   (Foto: Karl Fredrik Haugland)

Over 60 ungdommer på lederkurs av Einar Weider

Nå også 102... Av Einar Weider

“102...-gjengen” og styret i Pluss på weekend på 
Kjulshytta 13-15 november, for å planlegge nye 
lederoppgaver i ungdomsmiljøet    (Foto: Elise Volen)
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Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang  September-november

Lyskors på “Nådesøndgen” i 
Nittedal kirke 18. november. 

Foto Thorvald Moi

Døpte Nittedal
Andrea Rosland Linde
Julie Marie  Torjuul
Frida  Fagerengfra 
Storm Elias  Skaugen
Victoria  Humlekjær
Michelle  Oddsteen
William Vo Helmers
Olivia  Lutnæs
Mattis Tuveng Nielsen
Sofie Krogh Nordgård
Albert  Karlsen
Solveig  Svarva-Juven
Noah Fjær Løvbrøtte
Sofia  Ullerlien
Linus Sebastian  Grandre
Aurora Eline  Nygård
Mathias Svartkjønnli Syversen
Karoline Lisabeth  Mandt
Kevin  Kvernstad
Pia  Pettersen
Mathilde Moltzau Brekke
Margrethe Lindheim Haram

Døpte i Hakadal
Håkon Lange Rusten
Mie Rytterager
Marius Andrè Lorang 
Kristiansen Straith
Dina Marie Eilertsen
Carmen Natalija Hansen
Gustav Juell
Alexander Malsten Røsæg
Helene Korsmo Walskrå
Victoria Madeleine Hvidsten
Ludvik Jøssund Karlsen
Linnea Mariè Forland 
Helleberg
Christoffer Goffeng
Johs Leopold Kristiansen Ryen

Viet i Nittedal
Hege Naustdal 
   og Atle Tangen

Marit Rudlang 
   og André Bakke

Døde Nittedal 
Hanna Nebbenes Vangstuen
Kjell  Skare
Jørn Erik  Holm
Pål  Kvalnes
Bjørg  Vatsøy
Bjørn  Lapstuen
Solveig Elisabeth  Stoll
Kjell Konrad  Olsen
Anne Randi  Eriksen
Astrid Rebekka  Blindheim
Trond  Herud
Marit Asta  Steinlein
John Ragnar  Veastad
Eirik  Vestli
Reidar  Berntsen

Døde i Hakadal 
Tove Helen Kvamme
Elsa Trangsrud
Ingrid Kathrine Løvlie
Inger-Lise Sannerhaugen

Kongene kommer, kommer du?
Nittedal menighet holder Hellig-tre-kongersfest  for store og 
små på Betel den 3. Januar. kl 17:00  Velkommen!

Hakadal menighet og Fuglåsen vel inviterer til 
Juletrefest på Hagen skole den 29.12 kl 17.00 til 20.00. Andakt, 
gang rundt juletreet, kaffe og kaker, nissen kommer med poser 
til barna. Velkommen!
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret,	Rådhuset
1482 Nittedal
Tid man, ons, tor.  10-14 
 tir. 10-17 
 fre. stengt 
Tlf  67 05 90 41  
Faks  67 05 90 47
kirken@nittedal.kommune.no

Kirkeverge
Torfinn Bø 
Kontor 67 05 90 42

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

Menighetssekretær	
nittedal
Renate Wolter Olberg
Tid man.-tors.
Kontor 67 05 90 41

Saksbehandler/ansvarlig	
hakadal
Laila Tanner Söderqvist 
Tid man.-tor.
Kontor 67 05 90 48

Soknediakon
Randi M. Vilberg
Jobb 67 05 90 46

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

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

Sokneprest,	Hakadal	
Torbjørn Olsen
Jobb 67 05 90 39
Privat 67 05 08 82

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

Prosjektleder,	trosopplæring
Elise Volen
Kontor 67 05 90 38
Mobil 922 18 378

Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen 
Mobil  975 41 407

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	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 Thomas  Evensen

”Fiat Lux”

Eller “Bli lys!”. De første ordene ytret av Gud 
i Mosebøkene. Ordene som skapte lys, liv og 
alt vi nå kjenner til fra intet. Det er en enkel 
og nydelig litterær fremstilling av allmakten til 
en skaper som kan opprette lys kun ved egen 
vilje. To små ord som ligger som grunnlag for 
et mylder av tro, håp, konflikter og skjønnhet. 

Etter at Gud hadde skapt lys, definerte han det 
som godt, og lyset ble skilt fra mørket. Lyset er 
altså det gode, men hva er da mørket?  

Jeg kan ikke kun av egen vilje skape lys. Jeg 
trenger hjelpemidler. Selv om Gud ikke trenger 
hjelpemidler, må vi begge gjøre noe aktivt: Gud 
taler. Jeg må tenne en fyrstikk eller slå på en 
lysbryter. Lys må altså komme fra et sted. Lys 
kan ikke oppstå av seg selv, lys eksisterer ikke 
alene. Fjerner du kilden til lyset vil verden bli 
mørk, men mørket selv har ingen kilde å fjerne. 
Mørket er der uansett.

Hvis vi fjernet alle lyskilder på himmelen (da 
også inkludert vår sol), ville universet blitt helt 
stummende mørkt. Det som da skaper mørket, 
er fraværet av lys. Mørket blir dermed ikke 
skapt slik lys blir skapt, men blir synlig fordi det 
ikke eksisterer lyskilder. Mørket er der uansett. 

Når det lyse blir definert som godt, er det 
naturlig for de fleste å definere mørket som 
ondt. Ondskap er som oftest det vi forbinder 
med det motsatte av godhet. Om vi derimot 
anerkjenner at mørket er fraværet av lyset og 
dermed er permanent, oppstår et problemet. 

Vi blir tvunget til å anerkjenner at det onde 
er fraværet av det gode og dermed også 
permanent. 

Dette blir galt, nettopp fordi det onde ikke er 
fraværet av det gode, akkurat som det gode 
ikke er fraværet av det onde. Et menneske kan 
være både god og ond samtidig. Men -  det er 
ikke mulig å ha både lys og mørke samtidig. 
Enten er det en viss grad av lys, eller så er det 
helt mørkt.

Dette kan løses med en enkel anerkjennelse: 
Forholdet mellom lyset og mørket er ikke det 
samme som forholdet mellom det gode og det 
onde. Godt og ondt er motpoler der lyset og 
mørket ikke er det. Derfor tolker jeg mørket i 
skapelsen ikke som det onde, men heller som 
det nøytrale. 

Både godhet og ondskap og lys kan opphøre 
uten at det vil ha noe direkte konsekvens 
for universets eksistens. Mørket er nøytralt. 
Mørket er intet. Mørket er origo. Mørket er der 
uansett. 

Mørket er der uansett 
(eller en ikke-teologs utredning om ”mørket” i skapelsen)


