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Et år har gått, og hva har skjedd
i kirka og vår menighet?
Bli med på et tilbakeblikk
og la oss se hvordan det gikk:

I Hakadal vi alle vet
er liv og masse kjærlighet.
En møteplass for store, små
og sang for dem som knapt kan gå.

Jeg hylle vil vår gode prest
som gjør hver søndag til en fest.
Med visdomsord og stemme stor
han fengsler oss med Jesu ord.

Hos oss er porten høy og bred
for varme, glede, ro og fred.
Vi bryr oss om DITT liv især
og fryder oss når du er nær.

På kirkekaffe bør du gå,
da vil du flere venner få.
For ensomhet blir mindre når
du kaffe, kake, selskap får. 

Konserter ble det - det er topp!
Vår kantor gjør en kjempejobb!
Kantate, kor og violin,
og Göran Fristorp, han var fin!

Hvis du en formiddag har fri,
så kom til treff hos oss fordi
du sjelevarme finner snart
ved sang, musikk og herlig prat.

I Hakadal vi stolte er,
vi er så glad’ i kirka her!
Den ønsker deg VELKOMMEN inn
og bringer glede i ditt sinn.

Takk for året som gikk! Takk for alle gode treff 
og møter i og rundt kirken, og ikke minst: Tusen 
takk til alle dere frivillige hjelpere!

Velsignet jul og godt nyttår!

Hilsen  Mette

Av Mette Iversen, 
leder Hakadal menighetsråd

Et år har gått
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andakt
av biskop Helga Haugland Byfuglien

Å leve er å være underveis, både i bokstavelig 
og overført betydning. Ved Gardermoen er 
det plassert en vakker stjerne som er blitt et 
kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på 
vinterhimmelen, skinner både for dem som er 
på vei ut og for dem som er på veien hjem.

I julens fortelling har stjernen over Betlehem en 
viktig plass, og vi synger om denne stjernen i 
flere av våre kjære julesanger.

Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt 
for mer enn 2000 år siden, ble en ledestjerne 
som viste veien til stallen der Frelseren var født. 
Den førte de kloke fra øst til Jesus.

”Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede.”
                 Matt. 2:10

Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter 
som forsøker å lokke oss i ulike retninger. 
Rundt juletider kan det være vel verdt å tenke 
gjennom hva vi trekkes mot og hvilke stjerner 
vi vil følge.

I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv 
som var det viktige, men hvem stjernen ledet til. 
Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi 
mennesker frelse, håp og nytt liv. 

Jesus som verdens lys er et vakkert og 
meningsfylt bilde inn i julefeiringen. Julen er en 
lysfest. Vi tenner også lys ved livets ytterpunkter. 
Når små barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. 
Når døden rammer, trøstes og varmes vi med 
levende lys. Når en av våre kjære har blitt fulgt 
til graven, tenner vi lys på kirkegården. Disse 
lysene minner oss om han som kom som et lys 
til verden og som omslutter oss alle våre dager. 
Han gir oss håp også i mørket.

Vi er stadig underveis gjennom livet, noen 
ganger på vei ut, andre ganger på vei hjem. De 
tre vise fra fremmed land ble fylt med jublende 
glede da de så stjernen, for da visste de at de 
hadde funnet frem. Nå er det vi som er på vei. 
Jesus som er verdens lys, er til å stole på under 
vandringen. Det er trygt å følge han. Han leder 
oss så vi kommer frem, til den store gleden.
God jul!

Da de så stjernen…

Bispevisitas i Nittedal og Hakadal

Biskop Helga kommer på visitas i Nittedal og Hakadal uke 7,  
tirsdag 8. til og med søndag 13. februar.

Søndag er det visitasgudstjeneste for begge sogn i Nittedal kirke.



Høytid ute og 
hjemme hos Helene.
Syv hele år i halv stilling for Helene Østby Mathisen. Det nok på høy tid 
at resten av bygda blir kjent med denne blide 31-åringen som er 
kirketjener i Hakadal.
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Høytid ute og 
hjemme hos Helene.

Det er mandag og fridag for Helene. Passer 
bra da med besøk fra Kirkenytt og tilsyn med 
syk sønn. Smilende tar hun imot meg utenfor 
Meny og viser vei til Grindbråtan 54.

Elleve år med ektemann Jan Inge ble velsig-
net med to gutter på 8 og 10 år som finner 
mamma hjemme i rekkehuset på Åneby når 
de kommer fra skolen. Gjestfritt serveres det 
kaffe og lefser. Nå få uker før julehøytiden er 
praten i full gang om planer for juleforbere-
delsene hjemme og ute. Julekrybba er alt på 
plass og adventsstjernen nettopp hentet ned 
fra loftet til ære for fotografen. Med solen 
inn i stua ble det høytidsfoto. For å innhente 
fjorårets  forsinkelser er julegavestyret alt 
påbegynt, betror hun oss.

Adventstiden starter med lange fro-
koster på kjøkkenet lørdager. Søndag er ar-
beidsdag for Helene høyt opp i Hakadalen. 
Alt er likevel klart på lille julaften med en 
strøm av ny julepynt fra guttenes egen 
produksjon. En ting er fast – foruten krybbe 
og juletre: en flott syv-englers uro i taket. Et 
år hang den forresten oppe hele året! Julenis-
sen ble et stort savn i fjor, men ble raskt im-
provisert etter guttenes hylende protester.

Krybbeprakt og høytid i Hakadal.
Julekrybben er litt større i Hakadal kirke. 
Nær halvmeterstore praktfigurer er på plass 

til første barnegudstjeneste 
torsdag 16. desember. Den 
flotte krybben ble gitt av 
Kirkeringen for 7 år siden. Juletreet i kirkene 
er i de siste to år gave fra Nils Tomas Fearnley, 
utvalgt og nyhogget av kirkegårdsarbeiderne 
til begge kirker. Julaften er en hektisk dag, 
medgir hun. Kirken er full, og min faste plass 
må jeg da som regel gi til en annen. Første 
juledag er det mer ro. Det er egentlig min 
julehøytidsdag, og da er det plass til alle i 
kirken, som har 150 sitteplasser.

Halv stilling i 7 år.
Som kirketjener har jeg fri hver 4. søndag. 
Når det er fem søndager i måneden, byttes 
det på hvilken av kirkene som har gudstje-
nesten, Hakadal eller Nittedal. Da blir det en 
ekstra frisøndag til glede for familien med 
tur til foreldrenes hytte på Hedemarken. Jeg 
savner ellers et naturlig søndags-samvær 
med barna. Det er flott å være hjemme når de 
kommer fra skolen, men det forutsetter fort-
satt halv stilling. Hvor lenge det varer, er ikke 
godt å si nå, sier Helene. 

Gjennom 11 år har Helene vært speiderleder i I. 
Hakadal KFUK-KFUM til glede for egne og an-
dres barn. Et kjært minne fra denne tiden er da 
jeg i 2006 var vertskap for en speidervenninne 
fra Tanzania, avslutter Helene tankefullt.
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tekst og foto: Thorvald Moi

Grunnet feiltrykk i forrige nummer trykkes in-
tervjuet med utekontakten omigjen. Se side 18.

Redaksjonen ønsker alle Kirkenytts lesere 
en velsignet julehøytid og et godt nytt år!
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av Rolf Theilordhjørnet

Dei gamle israelittane hadde mange høgtider, men 
tre var særskilt viktige, les vi i 2. Mos. 23,14–16: 
«Tre gonger om året skal du halda høgtid for meg. 
Fyrst er det usyrdebrødshelga. I sju dagar skal du 
eta usyrt brød, så som eg har sagt deg, på den tid 
eg har fastsett, i abib månad. For då tok du ut frå 
Egypt. … Så er det skurdhelga, når du haustar inn 
den fyrste grøda av det du sådde på åkeren, og 
hausthelga, når året er ute, og du samlar i hus det 
du har avla på marka.» Usyrdebrødshelga var knytt 
til bygghausten, skurdhelga til kveitehausten og 
hausthelga til frukt- og vinhausten. 

Usyrdebrødshelga fall saman med påska, ei høgtid 
til minne om utvandringa frå Egypt. På hebraisk 
heiter denne høgtida pesah, som feilaktig blei 
tolka som ‘forbigang’ – Gud gjekk som kjent forbi 
dei husa der det var smurt blod på dørstolpen. 
Eigentleg var pesah namnet på ein rituell dans. 
Vårt ord påske kjem av pesah. Skurdhelga 
kjenner vi betre som pinse. Ordet pinse kjem av 
det greske pentækostæ, som tyder ‘femtiande’, 
fordi pinsa kom femti dagar etter påske. Den 
tredje store høgtida, hausthelga, er òg kjend som 
lauvhyttefesten. Ho blei feira i september/oktober, 
til minne om at israelittane budde i hytter (eller 
telt) i øydemarka etter utvandringa frå Egypt.
Desse tre høgtidene er òg kjende som valfartsfestar, 

for under desse høgtidene valfarta folk til Jerusalem 
frå heile landet. Salmane 120–134 er tekstar som 
har blitt nytta i tempelet i Jerusalem under desse 
høgtidene, og dei fyrste orda i kvar av dei er «Ein 
song til festferdene.» Den velkjende salme 121 held 
fram slik: «Eg lyfter mine augo til fjella: Kvar kjem 
mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, han som 
skapte himmel og jord. Han lèt ikkje foten din vera 
ustø, din vaktar blundar ikkje.»

Dei fyrste kristne overtok stort sett den jødiske 
høgtidskalenderen, men høgtidene fekk raskt eit 
anna innhald. Påska blei knytt til Jesu liding, død og 
oppstode, medan pinsa blei knytt til Den heilage 
anden. Den kristne jula fell ikkje i hop med nokon 
av desse tre valfartsfestane, men ho har drag til 
felles med festen som er nemnd i Joh. 10,22: «Så 
kom den festen dei heldt i Jerusalem til minne 
om innviinga av tempelet. Det var vinter.» Denne 
tempelinnviingsfesten heiter hanukka på hebraisk, 
og det tyder ‘innviing’. Det er ei lyshøgtid over 
åtte kveldar kring nymåne i desember. Hanukka 
blir feira med tenning av levande lys i ein særskild 
niarma lysestake, med feit mat og mjølkemat, glad 
musikk, tekstlesing og ofte med gjeving av gåver. 
Enkelte pyntar òg tre — noko som mange andre 
avviser som ein ikkje-jødisk skikk.

Høgtid



Formiddagstreff med 
”Femmix”
Første mandag i måneden er det formiddagstreff 
i Hakadal kirkestue. Disse treffene er for alle 
som har ledig tid på formiddagen. Man blir 
møtt med varme og får god føde for både 
kropp og sjel. Det er allsang og underholdning 
av varierte sang- og musikkrefter. Og 
selvsagt hører utlodning med. En tur innom 
formiddagstreffene anbefales!

Datoer i vårhalvåret: 10. januar, 7. februar, 7. 
mars, 4. april, 2. mai og 6. juni. Vel møtt!

Kirkeskyss
Denne høsten har både Hakadal og Nittedal 
menigheter hatt tilbud om kirkeskyss en søndag 
i måneden. Tilbudet blir annonsert i Varingen. 
De som ønsker skyss, kan ringe det oppgitte 
telefonnummeret og bli hentet av frivillige 
medarbeidere. Til nå har ikke responsen vært 
overveldende. Det kan kanskje tolkes dit hen at 
folk er flinke til å tilby skyss til dem som ikke selv 
kjører, og det er i tilfelle flott! Likevel, vi satser på 
å opprettholde tilbud om kirkeskyss en søndag i 
måneden for neste halvår også.

Takk, Kristi!
Det er mange i våre menigheter som er 
kvalifisert til medalje for lang og tro tjeneste. 
Blant dem finner vi Kristi Spilling. Hun har 
vært leder av Diakoniutvalget i 17 år! Sist vinter 
ønsket hun å fratre dette vervet, men ville 
fortsette som medlem ut dette året. 
Det står stor respekt av det trofaste 
engasjementet som Kristi har vist.: Mange timers 
ulønnet arbeid – ved siden av full jobb og omsorg 
for så mye annet i tillegg. En stødig og trygg 
leder med solid og kreativ praktisk sans, i skjønn 
forening med varm omsorg, støtte og forbønn , 
kan være stikkord for å beskrive hennes innsats. 

Kjære Kristi, på vegne av mange som føler seg sett 
av deg – og ikke minst fra denne diakonen: TAKK! 
Det er et lite ord, men det rommer det meste.

Jeg vil ønske dere alle en god julehøytid med disse 
ordene: ”Herren velsigne deg… og overraske deg!”

Deler av ”Femmix” synger og spiller på formiddagstreff
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soknediakonen har ordet Tekst og foto: Randi M. Vilberg



Takk, Haldor! 
På allehelgensdag har vi tradisjon for å invitere 
dem som har mistet noen av sine siden forrige 
allehelgensdag, til gudstjenester i begge 
kirkene. Under forbønnen leses navnene 
på dem som er døde, og det blir tent lys for 
hver av dem. I flere år har vi i Nittedal kirke 
benyttet et stort lyskors til dette. Det korset 
har vi lånt fra Råholt kirke. I år har vi fått vårt 
eget kors! Vi er takknemlige og glade!
Dette korset er laget av en sambygding, en kar 
som er bosatt i Hakadal, og han heter Haldor 
Ringstad. Takk, Haldor, for at du var villig til å 
lage dette vakre korset til Nittedal kirke!

Tema for dette kirkenyttnummer er ”Høy-
tid”, og en kan gjøre seg noen høye tanker:
Høytid  er navnet på noen spesielle kirkeårs-
fester: Jul, påske og pinse. Vi har kirkelige 
høytider og vi har familiehøytider: dåp, bryl-
lup osv.
Høytid er noe vi kan skape og gjøre ut av en 
situasjon idet vi gjør noe som slår an strenger 
som vibrerer på en spesiell måte. Vi kan si at 
”da hun tente et lys, så ble det høytid i rom-
met” eller ”da bestefar leste juleevangeliet, 
var det høytid hjemme”.
Når noe er høytidelig, er det noe som står 
fram som minneverdig og som skaper gode 
følelser og relasjoner mellom mennesker 
med den samme opplevelsen.
Vi bruker de samme bokstavene når vi ser 
at nå var det på tide vi kom i gang med noe, 
når noe er overmodent. Eksempel på dette er 
når vi sier at ”det var på høy tid at Kirkenytt 
hadde tema om høytid”.

Så har vi forskjellen på ”å ta seg selv alvor-
lig” og ”å ta seg selv høytidelig”. Det første 
er sett positivt på, nemlig at en skal ha tro 
på det en kan skape og få til. Det andre opp-
fattes negativt, at en har et overdrevent syn 
på sin egen viktighet.
Høytid er noe som kan skapes. Høytid er noe 
som kan ødelegges og krenkes. Å ta seg selv 
alvorlig er viktig, og å ta seg selv alvorlig i 
forhold til det høytidelige er meget viktig. 
Det er å ta seg alvorlig uten å ta seg selv 
høytidelig: Vi mennesker hører til i det høy-
tidelige! Kirkens fester er for oss – for alle!  Vi 
feier at Gud ble menneske og ble en av oss, at 
han sendte sin sønn til soning for våre synder  
og at han sendte sin Hellige Ånd for å være 
vår medvandrer i gode og onde dager. Disse 
festene er vårt rette element.
God høytid!

Høytidelige tanker
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av sokneprest Kjell A. Skartseterhagen



”Julens viktige person” var temaet en gang 
ved juleavslutningen på Rotnes barneskole. 
Vår tidligere prest, nå biskop Laila Riksåsen 
Dahl, spurte barna om julens viktigste per-
son. ”Jesus”, svarte noen nølende, men fikk 
vite at viktigst var ethvert barn i salen!  Den 
undrende stillhet ble brutt med spørsmålet 
om noen savnet noe. Til forsiktig fnising  ble 
det svart: ”Julenissen.” ”Nei og nei – han er jo 
her,” utbrøt hun. Og inn til almen jubel kom 
Sørlinissen i all sin prakt med tresko, fjøslykt 
og knortekjepp. Da følte jeg meg velsignet og 
tok første steget til nattverdbordet da hun 
senere forrettet som biskop.

Innfridd forventing gir dobbel glede og livs-
kraft. Det er hjertet som gjør nissen - ikke 
lua alene. Det å representere det gode i men-
nesket blir for meg et kall. Likeledes å være 
kulturbærer for helnorske fjøsnisse-tradis-
joner. Fjøsnisseantrekket vekker oppmerk-
somhet blant all verdens nisser og setter 
Nittedal på nissekartet internasjonalt. Nisse-
lauget Norge holdt sitt årsmøte 2009 i ”1880 
bygget” i Hakadal og laget der jul i april til 
stor undring og glede for barna.
 

Når barn spør meg om jeg er nissen, skuffer 
jeg dem ikke, men svarer at ”jeg er den du 
tror - så lenge du tror det.” Jeg er medfødt 
barnevenn og får vel dekket evig savn et-
ter to som ikke vokste opp. Det er først ved 
døden man kjenner og priser livet. Det er en 
velsignelse å kunne spre glede ved bare å 
være seg selv, så vel i fjøsnisseantrekk som 
uten ellers i året. Nå ser jeg frem til trafikk-
vaktøktene i nisseantrekk siste skoledag før 
juleferien og ønsker alle nissevenner glade 
jule- og nyttårsdager! 

En fjøsnisses 
bekjennelser
Hvem har glede av å glede i alle juler? I sitt 75. år mottok Sørlinissen, 
bygdas eldste fjøsnisse, hederspokal for sin 25-årige barneinnsats fra 
Julenissenes verdenskongress i København.
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av Torvald Moi

Forventningens fryd preger de 

tre før nissebesøket på Granstua 

barnehage. (Foto: Torill Djupeng
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Her er jeg - den nye 
trosopplæringsle-
deren! Siden 15.sep-
tember har jeg hatt 
den store gleden 
å få være trosopp-
læringsleder i Nit-
tedal og Hakadal. 
Det er en rolle jeg 
trives godt i, og jeg 
fryder meg over å få 
jobbe med de flotte 
barna og ungdom-

mene i menighetene våre!

Hvem er jeg og hva brenner jeg for? Jeg heter 
Åshild Stordrange, og kommer fra Flekke-
fjord i Vest-Agder. I løpet av mitt 27-årige liv 
har jeg tilbrakt mye tid som leder for barn 
og ungdom, både i Norge og i utlandet. Jeg 
har også tatt en master i diakoni. Jeg opp-
lever det som svært meningsfylt å bidra til 
at barn og unge blir kjent med Jesus og får 
kjenne Hans kjærlighet og omsorg. Jesus sier 
at det nettopp er barna som viser oss Guds 
rike. Gjennom mitt engasjement i trosopp-

læringsarbeidet ønsker jeg å jobbe for at 
Guds rike vokser i Nittedal og Hakadal.

Som trosopplæringsleder har jeg det over-
ordnede ansvaret for det helhetlige trosopp-
læringsarbeidet. Denne høsten jobber jeg 
spesielt med tweens- og ungdomsarbeidet 
vårt, det vil si Prepluss for 6.- og 7-klas-
singer og Pluss for alle ungdommer fra 
8.klasse og oppover. Som en del av dette 
har jeg ansvar for det nyoppstartede Kor 
Pluss samt lederkurset vårt ”101 things to 
do and know about Jesus before you get 
old and bored”. Det er svært gledelig at 45 
fjorårs¬konfirmanter har valgt å bli med vi-
dere på lederkurs. 

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med me-
nighetene i Nittedal og Hakadal!
Ta gjerne kontakt med meg på tlf. 45 63 87 
17 eller e-mail: ashild.stordrange@nittedal.
kommune.no dersom du har spørsmål ved-
rørende trosopplæringsarbeidet.

Husk Prepluss for 6. og 7. klasse annenhver 
fredag på Betel i Sørliveien: kl 1730-1900

Åshild Stordrange:

Ny trosopplæringsleder

De setter farge på kirkeåret
Bjørg Fuskeland er nettopp ferdig med tre av 
de fire planlagte prekestolkledene til kirken på 
Rotnes. For tiden er interimskirken i menighets-
huset ute av bruk, og kledene vil derfor bli tatt i 
bruk ved gudstjenestene på Betel.  Symbolene er 
tegnet av Anfinn Kolberg, og Bjørg har gitt mo-
tivene form ved valg av fargetoner og materialer. 

Bjørg Fuskeland og Anfinn Kolberg viser frem 
det røde og det grønne prekestolkledet

Det fiolette ble tatt i bruk 1. søndag i advent.



ARK19 arkitektkontor as
akersgaten 73b, 0180 oslo

tel. 22 11 16 75 - 22 11 16 76 - fax 22 20 21 44

Nittedal:
reidar eckhoff arkitekt mnal npa mnil

glenneveien 18, 1481 hagan tel/fax 67 07 78 45 - mobil 480 27 176
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Gudstjenester i 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

12. desember 3. søndag i advent
  Jesaja 35,3-10
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Hermansdottir
Nittedal	18:00		 Lysmesse  Eriksen

14. desember tirsdag
Skytta 11:00	  Andakt  Weider

19.desember 4. søndag i advent
  Johannes 1,19-27
Nittedal 19:00		 Vi synger jula inn Weider
Betel  11:00 Høymesse/Nattverd/  
  Søndagsskole  Weider

21. desember tirsdag
Døli 11:00  Andakt  Vilberg

24. desember Julaften  Lukas 2,1-14
Skytta  11:00		 Andakt  Vilberg
Døli 11:00	 Andakt		Eriksen
Nittedal		 12:00,	14:00	og	16:00		 	
	 Familiegudstjeneste Weider
Hakadal		 12:00,	14:00	og	16:00	
	 Familiegudstjeneste 
  Skartseterhagen

25. desember  Juledag  Johannes 1,1-14
Nittedal		11:00	  Høytidsgudstjeneste   
  Skartseterhagen
Hakadal  11:00  Høytidsgudstjeneste
  Weider

26. desember 2. juled./Stefanusdag
  Matteus 10,17-22
Betel 11:00		 Høytidsgudstjeneste/  
 Nattverd ..Weider

28. desember tirsdag
Skytta 11:00  Gudstjeneste
  Skartseterhagen

1. januar  Nyttårsd/Jesu navnedag
  Luk 2,21
Hakadal 17:00  Forbønnsgudstj  
  A.Eriksen/Vilberg

2. januar    Kristi åpenbaringdag
  Matteus 2,1-12

Nittedal 11:00  Familiemesse/Dåp/Nattverd  
  Skartseterhagen

4. januar tirsdag
Døli 11:00 Gudstjeneste/Nattverd 
	 	 Skartseterhagen

9. januar  1. s. e. Kristiåpenbaring
  Matteus 3,13-17
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen
Betel 11:00    Høymesse/Dåp/Nattverd/
  Søndagsskole  Weider

11. januar tirsdag
Skytta 11:00 Andakt  Jonassen

16. januar 2. s. e. Kristi åpenbaring
  Johannes 2,1-11
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider
Hakadal 11:00 Familiemesse/Dåp/Nattverd
  Eriksen
Betel 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen n

18. januar tirsdag
Døli 11:00	 Andakt  Vilberg

23. januar 3. s. e. Kristi åpenbaring
  Johannes 4,46-54
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd   
  Skartseterhagen
Betel 11:00 Høymesse/Nattverd/
 Søndagsskole  Hermansdottir
Nittedal 19:00 Kveldsgudstj/Nattverd
  Skartseterhagen

25. januar tirsdag
Skytta 11:00	 Gudstjeneste/Nattverd    
  Weider

30. januar 4. s. e. Kristi 
åpenbaring
  Matteus 8,23-27
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd   
  Weider, Stordrange
Hakadal  11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd   
  Eriksen
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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

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

6.februar 5. s. e. Kristi åpenbaring
  Matteus 13.24-30
Nittedal 11:00      Familiemesse/Dåp/Nattverd  
  Weider
Hakadal 11:00     Familiemesse /Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen

8. februar tirsdag
Skytta 11:00 Andakt  Weider

13. februar Vingårdssøndagen
  Matteus 20,1-16
Nittedal 11:00    Visitasgudstjeneste/Nattverd
  Biskop Helga Byfuglien 

15. februar tirsdag
Døli 11:00 Andakt  Vilberg

20. februar Såmannssøndagen
  Lukas 8,4-14
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd	
	 	 Skartseterhagen
Hakadal	11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Eriksen
Betel 11:00 Høymesse/Nattverd/
  Søndagsskole  Weider

22. februar tirsdag
Skytta 11:00  Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

27. februar Kristi forklarelsesdag
  Matteus 17,1-9
Betel 11:00 Høymesse/Nattverd  Olsen
Nittedal 19:00 Gudstjeneste/Nattverd 
  Olsen

1. mars tirsdag
Døli 11:00 Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

6. mars Søndag før faste

  Lukas 18,31-43
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd
  Lalim
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen

8. mars tirsdag
Skytta 11:00 Andakt  Vilberg

11. mars fredag
Kvinnenes internasjonale bønnedag

13. mars  1. søndag i faste
  Matteus 4,1-11
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd/
  Søndagsskole  Weider
Betel 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen

15. mars tirsdag
Døli 11:00	 Andakt 
  Weider

20. mars   2. søndag i faste 
  Matteus 15,21-28
Nittedal 11:00  Samtalegudstj/Nattverd 
  Weider, Jonassen
Nittedal 13:00  Dåpsgudstjeneste   Weider
Hakadal 11:00  Familiemesse/Dåp/
Nattverd 
  Olsen
Betel 11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd/
 Søndagsskole  Skartseterhagen

22. mars  tirsdag
Skytta 11:00  Gudstjeneste/Nattverd   
  Olsen
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Hagansenteret,  6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo  6706 1040
Velvære for hele familien!

14

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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Lurer du på hva en 102’er eller 103’ er er? 
Forklaringen finner du i veksten som skjer i le-
dermiljøet i Pluss. Siden det årlige lederkurset 
for fjorårskonfirmanter heter “101 things to do 
and know about Jesus before you get old”, blir 
disse gjerne omtalt som 101-gjengen. Og da 
faller det seg liksom naturlig etter hvert som 
miljøet vokser at de erfarene lederene om-
tales som 102, 103  osv.

For første gang hadde Pluss ungdomsmiljø 
denne høsten en felles lederweekend for alle 
disse. 60 ungdommer hadde en fantastisk 
weekend sammen på Haraset leirsted. Hen-
sikten med turen var både at den enkelte fikk 

utvikle seg som leder, at vi fikk prate sammen 
om kristen tro, og at teamfølelse og leder-
felleskap ble styrket. Samtidig ble det også 
tid til det vi kaller workshop  – som kor, band, 
dans, foto, idrett. Og det ga noen spennende 
resultater, for noe av dette fortsetter nå som 
aktiviteter i Pluss ungdomsmiljø. Allerede på 
presentasjons-gudstjenestene for årets nye 
konfirmanter var både kor, band, dansere 
og fotogruppe i aksjon. Så nå satser vi på at 
dette kan bidra til å utvikle Plussmiljøet og 
gjøre det enda enklere å finne seg til rette der 
for alle ungdommer som har lyst til å være 
med. 

Pluss lederweekend 
101-102-103... av Einar Weider
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Nittedal og Hakadal menigheter arrangerer Tår-
nagenthelg for alle 8- og 9-åringer 29.-30.januar 
2011! Dette blir en veldig spennende helg som 
dere ikke må gå glipp av!
I løpet av helgen skal vi løse oppdrag og mys-
terier og utforske kirken, tårnet og klokkene. 
Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag 
og søndag. Tårnagenthelgen arrangeres i mange 
kirker i hele landet samtidig, og det kan bli så 
mange som 10 000 Tårnagenter til sammen.

Kirketårn og andre hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. 
Det har vi lyst å gjøre noe med. Barn over hele 
landet får klatre opp i kirketårn denne helgen. Vi 
vil også utforske om det finnes andre hemmelige 
steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult 
rom.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene 
både agenttips og fortellinger som hjelper dem å 
løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ring-
virkninger for både agentene og for andre... 

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt er en 
som er med og passer på barna noen timer 
i løpet av helgen, en som kan være sam-
men med gruppene på oppdrag eller stå på 
post, hjelpe til med maten, m.m.

Nytt nettsted for barn
Til jul lanserer Søndagsskolen også nett-
stedet www.tarnagentene.no. Her kan 
barna bli Tårnagenter, de kan få et eget 
agentbevis og løse enda flere oppdrag.  De 
som ønsker det, kan også danne en egen 
Tårnagentklubb som er helt, helt hem-
melig…

Påmelding
Påmelding for barn og Englevakter skjer 
på: www.nittedal.kirken.no 
eller ta kontakt med trosopplæringsleder 
Åshild Stordrange på 45 63 87 17

Vi sees på Tårnagenthelg!

Tårnagenthelg for 
menighetenes 8-og 9-åringer!
Lørdag og søndag 29. og 30. januar 2011 inviteres alle landets 8-og 
9-åringer til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier.

Pappapermisjon
Sokneprest i Hakadal, Torbjørn Olsen, har 
pappapermisjon fra midten av desember og 
ut februar. Prostiprest Sigrunn Hermanns-
dottir og praksisstudent Anders Helset Erik-
sen vil fungere i hans stilling.  

Av Åshild Stordrange



17



18

Grunnet feiltrykk i forrige nummer trykkes intervjuet på nytt.

Hva gjør egentlig Utekontakten? 
Vi driver oppsøkende og forbyggende arbeid, for-
teller David. Hos oss inviteres ungdommene til å 
komme til samtale, både enkeltvis og i grupper. Vi 
opptrer for eksempel som ungdommenes støtte i 
samtaler på skolen eller i møter med barnevernet.  
Vi kan også bistå i retten, ved avhør, på familie-
vernkontoret eller i andre instanser hvor ungdom 
trenger oss. Mange benytter seg av tilbudet vi gir, 
også til andre problemer enn rus. Vi er ungdom-
mens talerør.
Vi er der ungdommene er, sier Line, og mye tid 
går med til å være ute. Det er likevel viktig at vi er 
tilgjengelige på et fast sted, slik at de kan komme 
til oss for samtale. Dette tilbudet finnes alle uke-
dager, og hver tredje helg. Ved siden av dette har 
vi ”Åpen Tid” hver tirsdag mellom kl. 17 og 20. Da 
kommer det ofte mange i følge, og det er mulig 
å spille spill og gitar eller bare snakke. Utenom 
”Åpen Tid” er Utekontakten svært opptatt av at 
ungdommene kan komme hit uten å være redd 
for at noen andre enn de ansatte skal vite hvem 
de er. Vi er underlagt en svært streng taushets-
plikt, og for de aller fleste ungdommene er dette 
utslagsgivende for at de i det hele tatt ønsker å 
benytte seg av tilbudet.

Hvordan er russituasjonen her i Nittedal? 
Den er vel verken verre eller bedre enn i andre 

lignende kommuner i nærheten av Oslo. Det er 
klart at tilgjengeligheten på narkotika er stor, 
og det er ikke vanskelig å få tak i det.   Vi kan 
hjelpe dem til å stå imot presset og til å finne 
ut hva de vil med livet sitt. Alle ungdommer 
trenger minst en trygg voksen som ser dem, tar 
dem på alvor og er til hjelp og støtte.
Det er viktig at ungdommen blir hørt, sier Tine. 
Vi hjelper dem til å tenke gjennom situasjonen 
sin, og vi opplever at det arbeidet vi gjør, er 
betydningsfullt. Mange synes det er lettere å 
snakke med oss enn med foreldre og lærere.  At 
det er frivillig å komme til Utekontakten, gjør 
også at ungdommen er mer delaktig i sitt eget 
liv, da de selv har valgt å benytte seg av tjen-
esten.
 Det kan være til stor hjelp å få se sin egen situ-
asjon i forhold til andres. Derfor har vi lansert 
”Prosjekt Takknemlighet , Barn hjelper barn”, 
forteller David. Det begynte som et tanke-
spinn, men så ble det alvor. Vi samlet inn 73 000 
kroner, og med de pengene reiste fem unge og 
fem voksne fra Nittedal til Ungarn for å arbeide 
i en sommerleir for barn av Romfolket. Prosjek-
tets mål hadde vi valgt ut i samarbeid med Anni 
Nordheim fra Biri. Hun har drevet ”Hjelpesen-
dinger” til denne gruppen i lengre tid og kjen-
ner forholdene. Vi samarbeidet også med den 
internasjonale humanitære hjelpeorganisa-

Intervju med 
Utekontakten
Utekontakten i Nittedal har lokaler i Rotneskrys-
set, og der blir Kirkenytts medarbeider tatt hjer-
telig imot av Tine Svensbråten (25), Line Søi-
land (35) og David Ark (35). I en hjemmekoselig 
hjørnesofa (”Brukt- butikker er greie,”) bys jeg 
på kaffe, og så er praten i gang. 



19

sjonen ”ADRA” som har en avdeling i Ungarn, 
da prosjektgruppen trengte noen som hadde 
lokalkunnskap.
Da vi kom fram til Balatonsjøen i Ungarn der lei-
ren skulle være, viste det seg at det ikke hadde 
blitt noen leir uten de pengene prosjektet hadde 
samlet inn, for de vanlige sponsorene hadde truk-
ket seg på grunn av finanskrisen. Med de midlene 
vi hadde, fikk over hundre barn i alderen 6 -16 og 
40 voksne oppleve fine sommerdager med ball-
spill, svømming, dans, sang og kunstneriske aktiv-
iteter. De unge som var med fra Nittedal, opplevde 
å være viktige for andre. Det styrker selvtilliten.
Vi fikk forøvrig 2700 kroner i kollekt fra Nittedal 
kirke. Det er hyggelig å kunne melde tilbake at 

pengene kom godt med. 
Har dere ellers noen kontakt med det 
kirkelige arbeidet i bygda?
Ja, vi er jo innom PLUSS av og til, og i SLT 
(Samordning av lokale kriminalitetsfore-
byggende tiltak) samarbeider vi også med 
kirken og med andre grupper som politi og 
barnevern. 
Hver tredje helg og noen ukedager ”felter” 
vi, sier Line. Det vil si at vi går eller kjører 
rundt der ungdom samles. Vi er ansatt av 
Nittedal kommune for at ungdommen i 
bygda skal ha det bra. Det er vår viktigste 
oppgave.

Tekst og foto Mona Kolberg

Ellgunn Mathisen er ansatt i fast stilling som 
kirketjener, fra 1.1.2011, med hovedarbeids-
sted Nittedal kirke. 
Ellgunn er 52 år og bosatt på Hagan. Hun har 
vært hjemmearbeidende de siste 20 årene. 
Før det arbeidet hun som butikkmedar-
beider/ass. butikksjef/daglig leder. 
Siste året har hun vært en del vikar som kir-
ketjener, hovedsakelig i Nittedal kirke. 
Vi ønsker Ellgunn Mathisen velkommen som 
ny medarbeider i kirken. 

,,

Nye medarbeidere
Kirketjener i Nittedal kirke, Torill Sandin 
Kleiven, og kirkegårdsarbeider ved Nittedal 
kirkegård, Geir Trehjørningen, slutter i sine 
stillinger i november og desember. Vi takker 
for samarbeidet og for den flotte innsatsen 
som er lagt ned i arbeidet og ønsker lykke 
til videre.

Ny kirkegårdsarbeider 
Thor Solberg er ansatt i fast stilling som 
kirkegårdsarbeider, fra 1.11.2010, med hovedar-
beidssted Nittedal kirkegård. 
Thor er 60 år, bosatt på Rotnes. Han er utdan-
net finmekaniker og har arbeidet i Siemens i 
over 30 år, blant annet som ansvarlig for me-
kanisk verksted. 
Vi ønsker Thor Solberg velkommen som ny 
medarbeider i kirken. F.v. Torill Kleiven, GeirTrehjørningen og Thor Solberg

Av kirkeverge Torfinn Bø 
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Fire ganger i året er et stort korps av frivillige ute 
og går kveldstur. De går fra postkasse til postkasse, 
rundt omkring i hele vår langstrakte bygd. Med seg 
har de et nytt nummer av ”Kirkenytt”, håndbåret til 
deg, for at du skal få gleden av et nytt nummer av 
menighetsbladet. 
Det er mange frivillige som har stått i denne tje-
nesten i mange år. En av dem er Lars Hoff, som 
har hatt ansvaret for rodene på Rotnes og i midt-
bygda. I mange år har Lars tatt på seg jobben med 
å distribuere til de andre ombærere i området. 
Kirkenytt vil takke Lars for jobben som er gjort og 

ønske Ragnhild Thorstensen velkommen som hans 
etterfølger. Vi vil også få takke de 52 andre ombær-
erne for den viktige jobben som trofast gjøres. Takk 
til dere som går ut av 
arbeidet og et hjertelig 
velkommen til dere som 
går inn i det. 
(NB! Ledig rute langs 
Nittedalsveien - 
Markerudlia, Skolevei-
en, Slattum gårdsvei og 
Rudsteinveien.)

Kirkenytt – håndbåret til din dør.

I praksis
Mange kjenner Anders Helset Erik-
sen fra det frivillige arbeidet i Nit-
tedal menighet, særlig på Pluss, i 
menighetsutvalget for Rotnes og 
i konfirmantarbeidet. Fra oktober 
og ut mars vil han være i praksis på 
kirkekontoret som prest. Anders går 
på Det teologiske menighetsfakultet 

hvor han har studert teologi de siste 
tre åra. Presteyrket innebærer så 
mangt, derfor er det viktig at kom-
mende prester får praktisert. Anders 
skal spesielt ha ansvaret for konfir-
mantene i Hakadal, og menighetene 
vil treffe han bl.a. ved gudstjenester 

og kirkelige handlinger.

Som et resultat av kor-workshop på Pluss le-
dertur, starter vi nå opp et eget kor hvor alle 
ungdommer er hjertelig velkomne til å bli 
med! Vi satser på kule sanger, dans, band og 
godt fellesskap.
Du har kanskje hørt og sett oss? Koret har 
allerede opptrådt på presentasjons-gudstjen-
estene for nye konfirmanter i Nittedal og 
Hakadal. Vi gleder oss til fortsatt å spre glede 
og liv blant våre tilhørere. Bli gjerne med!

Har du spørsmål, ta kontakt med trosopp-
læringsleder i Nittedal og Hakadal, Åshild 
Stordrange, på tlf 67 05 90 38/ 45 63 87 17
 

Velkommen i Kor Pluss!
Kor Pluss øver på Betel i Sørliveien 8 
annenhver fredag kl 1900-2030 
(i forkant av Kafé Pluss).

Kor Pluss er i gang!
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Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang  September-november

Døpte Nittedal
William Theodor  Birkedal
Ronja Iselin  Adair
Julie Kopstad Hauger
Elias Juchli Unsgaard
Kristoffer Ferdinand Sommer 
Waaler
Julie Marie  Eide
Kristoffer Sørlie Sollund
Elvira-Leona  Sarlemijn
Marius  Flydal
Helene Bay Røineslien
Kian Anthony  Ekholdt-Arcilla
Emil Olstad Skaug
Tina Emilie Espeseth Myrvold
Aksel  Ingebrigtsli
Matheo Aasen Bergskaug
Ola Johannes  Pfister
Casper Heggedal Svarstad
Herman Eriksen Aadland

Døpte I Hakadal
Daniel Langelid
Mia Sandviken Jansson
Kevin Mjanger
Mathilde Brunvoll Sæten
Sophia Rognskaug-Yzermans

Fredrik Hartmann Heyerdahl
Marita Kolstad Oppen
Ulrik Rosenkilde Edvardsen
Helene Refsdal-Karlsen
Nikolai Fuglø Harviken
Aleksander Tømterud
Nanna Røtvold Farstad
Lucas Thorsen

Viet i Nittedal
Elin Horsdal 
og Tore Langedal Endestad
Siw Romset 
og Knut Vidar Grøvslien
Heidi Sveia 
og Jon Henning Ruud
Marion Jenssen 
og Marius Bolle

Viet i Hakadal
Helga Iren Stumo 
og Kim Sande
Jenny Susanne Jonasson 
og Kenneth Bye

Døde Nittedal
Ivar Henning Halvorsen

Knut Gordon Nielsen
Maggi Synnøve Nilsen
Synnøve Marie Nygaard
Knut Jakobsen
Torunn Birgitte Pedersen
Torild Alvide Storø
Ester Bryhn
Marte Hemm

Døde i Hakadal
Terje Eugen Repsjø
Oddmund Peder Eilertsen
Einar Ramstad
Liv Jorun Gundersen
Inger Sigrid Nilsen

Hellig-tre-kongersfest i 
Nittedal
Den tradisjonelle Hellige-tre-kongersfesten i Nit-
tedal menighet skal feires på selve dagen, torsdag 
den 6. januar  2011 i lokalene til Betel i Sørliveien 8 
fra kl.18. Alle hjertelig velkommen! 

Hakadal menighet og Fuglåsen Vel inviterer 
til juletrefest på Hagen skole 
onsdag 29. desember kl.17:00 - 19:30. 
Bevertning, juletregang, andakt, utlodding 
og leker. Inngangspenger kr.30,- pr. person 
eller kr. 100,- pr. familie. 
Kanskje kommer nissen, kommer du?

Juletrefest i Hakadal

foto: Dag Kongsvik
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret,	Rådhuset
1482 Nittedal
Tid: man-tor.  8-15 
telefontid man-tor 10-14
 fre. stengt 
Tlf  67 05 90 41  
Faks  67 05 90 47
kirken@nittedal.kommune.no

Kirkeverge
Torfinn Bø 
Kontor 67 05 90 42

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

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

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

Soknediakon
Randi M. Vilberg
kontor 67 05 90 46

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

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

Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen 
Mobil  975 41 407

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

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

Organist	II
Gunnar Isaksen
Mobil 412 52 374

Kirketjener	Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil  909 10 970

Kirketjener	Hakadal
Helene Østby Mathisen, 
Mobil 980 52 689

Kirketjener	Menighetshuset
Kadri Sæthre
Mobil 468 37 490

Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Kontor (kirken) 67 07 71 13 

hakadal 
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00 

Rådsledere
nittedal menighetsråd
Elisabeth Eriksen
Mobil  986 69 686

hakadal menighetsråd 
Mette Iversen
Privat 67 07 57 80

Kirkelig fellesråd 
Ragnhild Thorstensen
Privat 67 07 21 87
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Av Thomas Evensen

Der julen for mine foreldre og deres foreldre 
hadde et nachspiel som ofte varte helt til påske, 
har den gjennom min levetid endret seg til å bli 
et mer intensivt vorspiel som starter i midten 
av oktober. Kommersielle krefter, sier noen, 
slitase,mener jeg.

Jeg tror julen er blitt eldre og ikke er like lysten 
på å være oppe så lenge som før.  Det er slitsomt 
å måtte holde ut til siste person har gått, og i lø-
pet av 2000 år vil man umulig unngå å erfare at 
det egentlig ikke skjer så mye etter selve festen 
uansett. 

Så vi har flyttet fokus. Ikke lenger skal vi ha 
barnslig lyst til godt ut i vinteren, men vi skal ha 
juleglede fra tidlig november. For det er mye å se 
frem til.

Foreldre gleder seg til å være med sine foreldre 
og sine barn. Besteforeldre vil være sammen med 
alle sine ban og barnebarn. Gjerne samtidig og 
på samme sted - alle sammen. Nygifte og par ser 
frem til å måtte velge hvor de skal være på de for-
skjellige dagene. Resten ser frem til å spise mat 
laget av andre, men bruker mest tid på å planleg-
ge nyttårsaften. Barn under 16 ser frem til gaver, 
men etter 1. desember forsvinner disse inn i en 
alternativ tidsboble hvor 24 dager beveger seg i 
samme tempo som en byggemelding.  

Når koordinering av tid og sted faller på plass, vil 
man måtte gå over til forhandlinger om mat og 

kaker. Hvem lager hva, hva liker hvem, og kan alle 
enes om sjokoladepudding til dessert? Sympatier 
går ut til de familier som ved juletider må navige-
re en multi-regional sammensetning.

Samtidig med koordinering av dager, personer, 
mat og innhold skal gaver handles inn til familie 
og kjente. De skal pakkes inn, og de skal leveres 
ut. De skal gis med omtanke, men kjøpes dagen 
før. Pakker skal bety mye, men koste lite. 

Hus og leilighet skal vaskes, ting skal ryddes, 
sølvtøy skal pusses, og kaker skal bakes. Marsi-
panen slipper vi derimot å tenke på, for den har 
vært klar siden oktober. 

Men – etter en forberedelsesperiode, som kun 
overgås av amerikanske valgkampanjer, når vi 
endelig klimaks med valg av en middels stor busk 
som vi omhyggelig prøver å pynte slik at det ser 
tilfeldig ut. 

Til slutt har vi ventet og vi har planlagt. Vi har 
bakt og vi har pakket. Vi har vasket og vi har 
pyntet. Vi har smilt og vi har kranglet. Forvent-
ningene er høye, for innsatsen har vært enorm.

De som fortsatt tviholder på å fortsette dette 
til påske, bør bli testet. For etter måneder med 
forberedelser, når julefreden endelig senker 
seg – så er det på høy tid.

Høytid tar tid


