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Drømmen om kirken i skogen
Folk har jo ikke tid til å høre
Juletid er gavetid
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leder

Gaver
Startskuddet for årets julehandel har gått for
lenge siden, og i år vil vi i følge hovedorganisasjonen ”Virke” handle for over 50 milliarder kroner i desember. Det vil i snitt si at en julehandel koster gjennomsnittsnordmannen rundt
10 000 kroner. I Oslo ligger gjennomsnittet litt
høyere, på 11 150 kroner, mens folk fra Hedemark og Østfold bare bruker 8700 kroner ekstra i juleinnkjøp.
Det er halv skatt i desember, litt ekstra å rutte
med. Vi skal kose oss, vi har tradisjoner å ivareta og ofte behov for litt ekstra i julen – og vi
blir gavmilde. Det som er flott, er at de ideelle
organisasjonene også merker en økningen i
givergleden. Bare hos Kirkens Nødhjelp kan du
velge mellom mange gode formål. Du kan kjøpe
tvillinggeiter for kr. 500,- til en fattig familie og
olivenolje for fred til kr. 300,-. En jungeldoktor
til grenseområdene i Myanmar kosterkr. 200
og et rødt trafikklys mot ”trafficing” kr. 300.
En helsesjekk til kun kr. 120,- går til fattige barn
i flyktningleire. Det er mange gode formål og
mye å velge mellom for den som vil gi.
De fleste har nok erfart at gleden ved å gi kan
være vel så stor som ved å få. Og hva en gave
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Av Torbjørn Olsen

er, kan oppleves så forskjellig.
Noen har fått livet i gave. Andre gaver kan være
til heftelse og bry. Noen gaver er gitt med baktanker, og andre gaver forandrer livet.
Dette nummeret av Kirkenytt har derfor tema
”Gaven”. Det handler om gaver vi gir og gaver
vi får, og om gaven som ble gitt oss av Gud.
Trosopplæringsplanen i kirken har som tittel:
”Gud gir – vi deler”. Det er en flott overskrift på
hva trosopplæring er, og hva det vil si å gå i Jesu
fotspor. Vi gir bare videre det vi selv har fått.
Lokalt er det også mange behov og gode formål. Nittedal og Hakadal menighet har opplevd
en stor vekst i ungdomsarbeidet den siste tiden
og trenger flere som melder seg som faste givere i givertjenesten. Komiteen for nytt orgel i
Hakadal har på rekordtid samlet inn nesten alt,
men nesten blir ikke noe preludium for presten.
Kirkenytt er vår gave til deg.

Redaksjonen ønsker alle en innholdsrik adventstid, en gavmild jul og et
ettertenksomt nytt år!
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Flisa trykkeri
7900
kirkenytt@ulvefaret.net
Ulvefaret 126, 1488 Hakadal
tlf 67050780
Ca 18. mars
Ny start
26. februar

andakt

Av biskop Atle Sommerfeldt

Himlen tar jorden i favn
Mennesket har så lenge vi har eksistert, forsøkt
å komme i kontakt med den makten som gjør
at vi finnes. I kamp med naturens makt og
ondskap har menneskene gjennom ritualer i
musikk, dans og malerier uttrykt sin lengsel
etter opplevelser av det som er annerledes
enn hverdagen, og som gir livet mening og
beskytter mot alt det onde i tilværelsen.
Denne drivkraften for å komme nærmere vår
tilværelses urgrunn er å søke etter det hellige.
Det hellige som er annerledes enn oss, som gir
livene våre mening, og som viser menneskets
storhet i forhold til alle andre skapninger.

liv. Vi slipper å streve og
strebe mot himmelen. Himmelen kom til oss.
Den hellige kommer til oss med ordene om
kjærlighetens tilstedeværelse og kraft. Derfor
får Maria og gjeterne høre de ordene som gir
dem livsmot og livskraft: vær ikke redde! Den
hellige er kjærlighet som overvinner ondskap
og død, og som favner oss alle i et himmelsk
favntak.
Det all grunn til å feire Jesu fødsel. Det er å feire
at Gud, Den hellige, tar oss i favn. Noen større
grunn til å feire finnes ikke.

Verdens eldste urbefolkning lever i Khalahariørkenen i Botswana. Sanfolket uttrykte sin
lengsel etter kontakt med det hellige i dans
og hulemalerier. Noen hevder å ha sett spor
etter disse ritualene, som er 70.000 år gamle.
I Botswanas høyeste fjell, Tsodilo Hills, finnes
mer enn 4000 hulemalerier som i alle fall
er 25.000 år gamle, og som uttrykker denne
tilbedelsen av det hellige. De aller fleste
kirkene har kirketårn med spir som uttrykker
den samme lengselen etter det hellige. Spirene
peker mot himmelen og uttrykker den samme,
urmenneskelige streben etter kontakt med det
hellige som Sanfolket uttrykte for 25.000 år
siden.
I Betlehem for 2000 år siden begynner en ny
historie. Himmelen tok jorden i favn. Det hellige
kommer til oss som et menneske, født av en ung
kvinne i en bestemt by i et kjent land. Og byen
ligger der fortsatt som et synlig uttrykk for at
det hellige slo seg ned blant menneskene. Det
hellige ble den hellige. Det er julens ufattelige
mysterium at den hellige, tilværelsens opphav
og dypeste mening, kom til oss og delte våre

Tegning: Birgitte Hendil. Gjengitt med tillatelse
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Drømmen om kirken i
skogen
Julefeiringa i 2012 ser vi alle fram imot, og bildene som
kommer på netthinna er fulle av snø, lys, våre to gamle,
ærverdige trekirker, granbar og noen nisser og engler. I vårt
indre hører vi kirkeklokker, knirking på snølagte veier og
beroligende julesalmer, mens smaken av marsipan, lefse og
sprøstekt kjøtt ligger på lur.
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Tekst og foto: Anne Korsli
De fleste som bor i Nittedal, har nok med seg
deler av disse juletradisjonene, men det finnes
også mange av våre sambygdinger som bærer
på helt andre bilder av jula.
En av disse er Benoit med sin familie, bosatt i
bygda de siste årene, og med god kjennskap
til jula så langt mot nord. Når han begynner å
fortelle om sin barndoms jul, kommer det fram
at klimaet må ha stor innflytelse på hvordan
julefeiringa foregår.
Mens Nittedal som oftest har noen få
minusgrader, er temperaturen i Kongo ofte på
rundt 45 varmegrader. Regntiden faller også
sammen med jula, så luftfuktigheten er høy, og
man er heldig hvis regnet ikke skyller ned. De
norske kjølige trekirkene står i sterk kontrast
til Kongos kirker bygd av murstein og med
plaststoler, materialer som tåler fukt og varme.
Benoit forteller om en strålende ramme rundt
julefeiringa. Kirka er pyntet med bilder og
oppsatser laget av blomster og blad og røde
og hvite blomsterkranser rundt inngangen.
Stjerner blir laget av blomster, og innerst i kirka
står det store korset. Det er skoleferie uka før
og etter juledagene, så alle i familiene kan gå
til kirka.
Tidlig 24. desember kommer de første, og de
oppholder seg inne i og rundt kirka helt til
den 25. eller 26.desember. Det spilles teater i
ventetiden fram til kl 3 om natta da man antar
at Jesus ble født, og teateret er realistisk. Man
henter ofte en nyfødt skuespiller som kan gråte
så man tror det virkelig er Jesus som blir født.
Det spilles mange ulike historier fra Bibelen
utover i jula, og noen lager dokker av den
hellige familie.

Store måltider blir forberedt,
for det er store folkemengder
som skal ha mat. Søtpoteter, frukt, grønnsaker,
ris og kukjøtt står på menyen, og penger blir
gitt til kirkens drift. Sang, dans og gaver er
andre elementer i denne feiringa. Gaver kan
være Bibler, sangbøker og klær. Storfamiliene
feirer sammen, og ofte blir menigheter som bor
litt vekk, også invitert til festen. Det kreves da
større forberedelser, flere kyr må slaktes, men
de som kommer langveis fra, har med seg mat
også, og mange byr på solide kor, som synger
for sine verter.
Jeg spør Benoit om gaver. Har gaver en plass
i denne julefeiringa, som så tydelig får fram
Guds enorme gave til mennesket, materialisert
i Jesus sin fødsel rundt klokka tre julenatta?
Benoit, som var rektor på en skole med over
600 elever før han kom til Norge, og som også
i årevis har vært pastor og evangelist i den
kristne kirken i Kongo, svarer: «Det er en gave
jeg tenker på hele tiden. Det er den hjelpen jeg
drømmer om å gi pygmeene som bor i skogen,
langt inne i de skogene ingen misjonærer
fra Europa kommer til. Da jeg var evangelist,
brukte vi fra kirken å dra inn i jungelen for å
hjelpe pygmeene, skogens folk, med klær og
mat. Jeg har siden den gang alltid drømt om å
få bygge en kirke for disse aller fattigste. De
bor under forferdelige forhold, barna har ikke
mat, ikke nok klær, og de lever bare av noe
metallarbeid. Dette er min drøm, og jeg tenker
på den hele tiden.”
Gaver kan være så mangt, du kan få dem, gi dem
eller drømme om dem. De beste vil trolig bli
virkelige en dag. Det kan bli flere som drømmer
om kirker langt inne i skogene.
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Smånytt fra menighetsråd og fellesråd
Hakadal
Lønn til ungdomsarbeider:
Ungdomsarbeider Kristian Sveinall Øgaard har
fått utvidet sin stilling fra 30 til 50%. For å dekke
de økte lønnskostnadene har MR bestemt at to
av tre kirkeofringer skal gå til eget arbeid, ikke
annenhver som har vært det vanlige til nå.
Givertjenesten:
Hvis du ønsker å støtte menighetsarbeidet
og ungdomsarbeidet spesielt, kan du melde
deg som fast giver. Du velger selv hvor mye
og hvor ofte du vil gi, men poenget er at
du forplikter deg til å gi et fast beløp i året.
En slik givertjeneste hjelper MR til å få mer
forutsigbarhet i budsjettarbeidet. Gaver til
menigheten er skattefrie etter vanlige regler.
Konto for givertjenesten i Hakadal er 203020
21385
Møtedatoer for våren 2013:
14. jan., 11. feb., 11. mars, 8. april, 13. mai og 10.
juni. Møtene er åpne.

Nittedal
Grønn menighet:
Nittedal menighet er registrert som ”grønn
menighet”. Det skjedde for et år siden. Nå er
Vidar Myhre oppnevnt som kontaktperson for
dette arbeidet. Menigheten ønsker blant annet
å arrangere ”skaperverkets dag” en gang til
våren.
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Ungdomsarbeidet:
Menighetenes arbeid for og blant unge er i
sterk vekst. Det trengs både frivillige og ansatte
ledere til å ivareta og lede arbeidet videre.
Derfor har vi våget å øke ungdomsarbeider
stillingen til 50%. Det betyr at vi gjennom
menighetenes givertjenester må samle inn
nesten 140.000,- kr i året til denne. For at vi
skal klare det, trenger vi flere stabile og glade
givere. Hvis du brenner for gode ungdomsmiljø,
ber vi deg om å være med som glad giver med
fast autogirotrekk på f.eks 300,- kr per måned.
Se mer informasjon om dette på kirkens
hjemmeside eller ring menighetskontoret for
mer informasjon.

Fellesrådet
Ledervalg:
Ragnhild S. Thorstensen er gjenvalgt som leder
og Mona Kolberg som nestleder i fellesrådet for
2013.
Kirkegårdsutvidelse:
Arbeidet med å utvide kirkegården ved Hakadal
kirke er nå i gang. Kommunen har bevilget
penger til planarbeidet, og utvidelsen vil skje
syd for den nåværende kirkegården.
Møtedatoer 2013:
8.jan., 26.feb., 9.april, 7.mai, 4.juni, 27.aug.,
8.okt., 19.nov. Møtene er åpne.

soknediakonen har ordet

Av Randi M. Vilberg

«Folk har jo ikke tid til å høre…»
Dette hjertesukket kom fra en mann i en gruppesamtale på MS-senteret forleden kveld. Han
var skuffet over manglende tilstedeværelse fra
de stedene man skulle kunne forvente noe mer:
i menigheter og forsamlinger spesielt, og i vårt
samfunn generelt.
Når livet butter, merker en hvor sårbar en er.
Og hva en virkelig kan trenge. Mennesker som
har tid og rom til å være hos en – i alt som er.
Jeg hørte litt på «Mellom himmel og jord» på
P1 forrige søndag. En kvinne fortalt om sin valg
frie tre- ukers mobil- og nett-karantene. Det
var ikke udelt positivt til å begynne med. Hun
var så vant til å hele tiden skulle sjekke mailer
og sms’er og hva det nå er alt sammen… abstinensen var påtrengende. Etter hvert som tiden
gikk, opplevde hun en stadig større frihet – og
mye mere tid til andre ting i hverdagen. Hun
måtte ikke hele tiden være oppdatert på alt og
alle. Hun hadde også gjort en del observasjoner
i denne tiden. Bl.a. hadde hun vært på en kafè
og sett en ungdomsgjeng sitte ved et bord. De
snakket ikke så mye sammen, for alle satt med
hver sine Iphoner og Ipoder og var ivrig opptatt
med hvert sitt…

Hvor blir det av de virkelige møtene mellom
oss? Hva i allverden bruker vi tiden vår på?

Den største gaven
jeg kan tenke meg å få
fra mennesker
er
at de ser meg
hører meg
forstår meg
og tar på meg.
Den største gaven
jeg kan gi
er
at jeg ser, hører, forstår
og tar på
et annet menneske.
Når dette har skjedd
føler jeg
at vi har skapt kontakt.
Dette skriver Virgina Satir i et dikt.
Det er mye legedom i fellesskap hvor mennesker ser hverandre, og har tid for hverandre.
Jeg tror dypt og inderlig at det kan utgjøre stor
forskjell – og at vi alle kan være avtrykk av
Guds evige tilstedeværelse.
En god start er kanskje å tenke at vi har da tid til
å skrive «med vennlig hilsen» ??
Med vennlig hilsen
Randi M. Vilberg
soknediakon
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Orgelgaven:

Gi lyd fra deg!
      Av

Ein julesalme

Arnt Frode Strandskogen

Vi har i snart tre år samlet inn penger til nytt
orgel i Hakadal kirke, og det er mange som
har gitt gaver! Det gamle orgelet skranter
og synger på siste verset! Både Nittedal
kommune og Sparbank1-stiftelsen har bidratt
med store beløp (1 million hver). Likeså
har Rotary og enkeltpersoner gitt til dels
betydelige beløp! Takk for det!
Nå gjenstår det ca 200 000 kroner før orgelet
er fullfinansiert! Derfor synes jeg at årets
julegave til deg selv kan være et beløp, stort
eller lite, til orgelinnsamlingen! Kunsttrykk
gitt av Marit Aabel er til salgs for 250 kr. En
veldig artig ting: Du kan konkret kjøpe deg en
av de nye pipene i orgelet. Da får du initialene
dine på pipebrettet ved den aktuelle pipen!
Det er en gave til deg selv og til kirken, og
den varer i svært mange år! Gi lyd fra deg!
Gi ditt bidrag til nytt orgel i Hakadal kirke:
kto. 2030.21.91906

Sakari Topelius, finsk forfattar, (1818-1898)
skreiv ein salme som og har mykje å seia til
vår eiga tid. Han set ljoset på slikt som vi
treng å høyra i den oppkava førjulstida.
Salmen er omsett til norsk av Arve Brunvoll
og har ein vakker melodi skriven av Jean Sibelius. Salmen kjem med i den nye salmeboka,
Gjev ikkje glans og gull og prakt
ved signa juletid!
Gjev meg Guds ære, englevakt
og over jorda fred!
Gjev meg den fest
som gleder mest,
med kongen beden hit som gjest!
Gjev ikkje glans og gull og prakt,
gjev meg ei englevakt!
Gjev meg ei heim på Herrens jord,
ei gran med barn i ring,
Ein kveld i ljos med Herrens ord
og mørker rundt ikring!
Å, gjev meg du
at eg kan bu
med samvitsfred, i von og tru!
Gjev meg ein heim på Herrens jord
og ljos frå Herrens ord!
Til høg og låg, til rik og arm,
kom fred i all vår strid!
Kom barneglad, kom hjartevarm
i verdsens vintertid!
Du, Herre, som
min konge kom!
Du, einast, skifter aldri om.
Til høg og låg, til rik og arm,
kom glad og hjartevarm!
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av Anders Helset Eriksen

Lys våken
«Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det
er lys og vi synger sammen………….» Hodet
er ennå fylt av den glade sangen fra barna i
Hakadal og Nittedal kirke. To helger etter
hverandre, 17.-18. november i Hakadal kirke
og 24.-25. November i Nittedal kirke, har det
vært arrangert ”Lys Våken”, et arrangement
i regi av trosopplæringen. Først 22 barn i
10-11 års alderen, fem ungdomsledere og to
såkalte voksne. Så 10 barn i samme alder, fem
ungdomsledere og de samme voksne
Men hva gjør de sammen? Jo, meningen
er at de skal gjøre kirken til et sted hvor de
ønsker å være, og det er mye lettere å få til
det når de vet hvordan de kommer seg til
kirkeklokkene, eller hvorfor vi deler nattverd,
for ikke å snakke om når de har sovet i koret
eller på galleriet fra lørdag til søndag. Hvor
kult er ikke det? Barna har fått lære om
hvorfor det heter våpenhus, hva dåp er, hva

bønn er. De har hatt prestene innom for å
snakke om teksten for søndagen og laget
en dramatisering over teksten. De har spist
pølser og godteri. De har vært på skattejakt
høyt og lavt, de har løpt, og de har aldeles
ikke sovet for mye! Sent i seng, tidlig opp! Ja,
nettopp lys våkne.
Jeg må skryte av ungdomslederne. De stod
på hele tiden, var tilgjengelige, var lekne og
irettesettende, klatrestativer, pådrivere og
bare så kule! Uvurderlige er de! Tusen takk.
Søndagene ble gjennomført med fantastiske
gudstjenester hvor barna var med i prosesjon,
dramatiserte, sang og mye, mye mer. De
satte et preg på gudstjenestene som var
til å glede ethvert hjerte. Så det var stolte
foreldre og slitne barn som dro hjem på
søndag ettermiddag, fulle av nye opplevelser
og kanskje noen nye bekjentskaper.

Fra Kirkecamp i Nittedal kirke 2011
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Av ungdomsarbeider Kristian Sveinall Øgaard

Lillomarkskapellet?!
I august var styret i Pluss på ekspedisjon. Ekspedisjonens mål var et staselig, men litt slitent leirsted og kapell i Lillomarka. Du kjenner kanskje til det? Lillomarkskapellet, heter
det, og ligger en liten rusletur fra Kjul.
På 1960-tallet ble dette leirstedet bygget på
dugnad av ungdommer fra Norges kristelige
student- og skoleungdomslag (NKSS eller
Laget), og frem til for få år siden ble det arrangert gudstjenester og leirer på stedet.
Men i dag står Lillomarkskapellet tomt. NKSS
har ikke bruk for stedet, og dersom de ikke
finner nye eiere, må kapellet rives innen 1.
april 2014, da festekontrakten utløper.
De siste månedene har Pluss vært i dialog
med NKSS om å overta Lillomarkskapellet.
NKSS er villige til å pusse opp kapellet, dersom Den norske kirke i Nittedal leier og driver stedet i ti år, med mulighet for å overta det
billig ved leiekontraktens slutt. Vi kan altså få
vårt eget leirsted, midt i bygda, midt i marka!
Tenk hva det kan gjøre for menighets- og ung
domsarbeidet i bygda vår å ha et eget leir
sted! Pluss samler mellom 80 og 90 ungdommer hver uke, og i inneværende år arrangerer
vi seks helgeturer utenom konfirmasjonsleirene. Med et eget leirsted vil vi kunne bygge
eierskap til et fellesskap gjennom å bygge
eierskap til et sted. Vi vil kunne styrke leirarbeidet ved å øke antallet leirer. Lillomarkskapellet kan bli et sted der ungdom i Nittedal
kan dele liv og dele tro, der de gjennom fellesskapet kan få troen på seg selv og troen på
Jesus. Hadde ikke det vært noe?!
Men det stopper ikke der! Med Lillomarkskapellets plassering sentralt i kommunen,
vil det kunne være et møtested for lag og
foreninger av alle slag. Det vil kunne være utgangspunktet for kommunale aktivitetsleirer
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for barn og unge. Det vil kunne være et sted
der barn og unge kan oppleve trygghet og
gode fellesskap, i et rusfritt miljø.
Og la oss ikke glemme resten av menighetsarbeidet. Hva med å arrangere familiedag i
Lillomarka, med gudstjeneste, aktiviteter og
middag? Eller å flytte formiddagstreffet fra
Hakadal kirkestue til Lillomarkskapellet? Og
selvsagt vil trosopplæringen utenom Pluss
også kunne bruke kapellet.
Og hvis du er en av dem som vil bidra til å
skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i
kommunen: Bli med! Hvis disse mulighetene
skal bli noe mer enn muligheter, så trenger
vi folk. Vi trenger en gruppe voksne som kan
litt om bygg, som kan ha tilsyn med stedet og
lede noen engasjerte ungdommer i dugnads
arbeid. Er det deg? Og vi trenger leieinntekter. Så hvis du er med i en forening eller et lag
som kan tenke dere å leie Lillomarkskapellet,
så gi en lyd. Kanskje nettopp den helgen dere
leier, gjør dette økonomisk bærekraftig.
Utfordringene er store, blant annet må
veiproblemet løses. Men jeg tror at mulighetene er større.
Vil du bidra? Ta kontakt! Send meg en mail
(kristian.sveinall.ogaard@nittedal.kirken.no)
eller ring meg (95901787); jeg tar gjerne en
uforpliktende prat!

Lillomarkskapellet		

Foto:

Chell Hill

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 Ni

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

23.desember

4. s. i adventstiden

24.desember

Julaften

		
2.Korinterbrev 1,18-22
Nittedal 1800
Mot julenatt
Strandskogen/Skartseterhagen

		
Lukas 2,1-20
Nittedal 1200 og 1400 og 1600 Familiegudstj.
		
Skartseterhagen
Hakadal 1200 og 1400 og 1600 Familiegudstj.
		
Olsen

25.desember

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		

Juledag
Johannes 1,1-14
Høytidsgudstj./Nattverd
Olsen
Høytidsgudstj./Nattverd
Skartseterhagen

26.desember

2. Juledag/
Stefanusdag Johannes 16,1-4a

Betel
1100
		

Høytidsgudstj./Nattverd
Olsen

30.desember

Romjulsøndag

		
Nittedal 1100
		

Lukas 2,25-35
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

1.januar

Nyttårsdag/
Jesu navnedag Matteus 18,19-20

Nittedal 1700
		

6.januar

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
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Forbønnsgudstj./Nattverd
Vilberg/Weider

Kristi åpenbaring
Johannes 12,42-47
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

13.januar

2.s. i åpenb.tiden

		
Nittedal 1100
		
Betel
1100
		

Kolosserbrevet 1,15-20
Høymesse/Dåp/Nattverd
Vikar
Familiegudstj./Nattverd/
Søndagsskole Weider

20.januar

3.s. i åpenb.tiden

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100
		

Johannes 1,15-18
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

27.januar

Såmannssøndag

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100
		

Matteus 13,24-30
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Familiegudstj./Dåp/Nattv.
Olsen
Høymesse/Nattverd
Weider

3.februar

Kristi forklarelse

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		

Lukas 9,28-36
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

Betel
2000
		

SOUL Ungdomsgudstj./
Nattverd

10.februar

Fastelavnssøndag

8.februar

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		

Fredag e. Kr forkl.

Lukas 18,31-34
Høymesse/Dåp/Nattverd
Toven Diesen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

ittedal & Hakadal

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

Betel
1100
		

Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

17.februar

1. s. i fastetiden

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100
		
Betel
1100

Matteus 26,36-45
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd Vikar

24.februar

2. s. i fastetiden

		
Nittedal 1900
		
Betel
1100
		

Lukas 13,22-30
Kveldsgudstj./Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

3.mars		

3. s. i fastetiden

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100

Lukas 22,28-34
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen
Familiegudstj./Dåp/Nattv.
Ski-og akedag KFUK/M Olsen

8.mars

Fredag e. 3. s. i faste

Betel
2000
		

SOUL Ungdomsgudstj./
Nattverd

10.mars

4. s. i fastetiden

		
Nittedal 1100
		
Betel
1100
		

Johannes 6,24-36
Høymesse/Dåp/Nattverd
Toven Diesen
Familiegudstj./Nattverd/
Søndagsskole Olsen

17.mars

Maria budskapsdag

		
Nittedal 1100
		
Hakadal 1100

		
Betel
1100
		

Olsen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

Skytta — ANDAKTER OG 		
GUDSTJENESTER kl.1100
24. DES.
27. DES.
15. JAN.
29. JAN
12. FEB.
26.FEB.
12.MARS
26.MARS

Døli

JulaftenandaktAnders Eriksen
Romjulgudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen
Andakt Vilberg
Gudstj. Skartseterhagen
Andakt Toven Diesen
Gudstjeneste Olsen
Andakt Vilberg
Gudstjeneste/Nattverd Weider

— ANDAKTER OG
GUDSTJENESTER KL.1100

Gudstjenester i kapellet, andakter i peisestua
24. DES.
Julaftenandakt/ Anne Hammer
8. JAN.
Gudstjeneste Olsen
22. JAN.
Andakt Weider
5. FEB.
Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen
19. FEB.
Andakt Vilberg
5. MARS
Gudstjeneste/Nattverd
Skartseterhagen
19. MARS Andakt Olsen

Lukas 1,39-45
Høymesse/Dåp/Nattverd
Toven Diesen
Høymesse/Dåp/Nattverd
13

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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Den største gaven tar minst plass
En trafikkvakts bekjennelser og nådegave.
Tekst Thorvald Moi, foto Anfinn Kolberg
reflekser og bursdagshilsen. Stor stas for en
7-åring å føle seg akseptert – være et leveår
eldre.

Siden tidenes morgen har gaver i alle fasonger
og anledninger skapt glede og forhåpninger,
forpliktelser og vennskap. Fra de vise menns
kostelige gaver til Jesusbarnet til nåtidens
julegave-kappløp. Den materielle verdien
vurderes nå ofte opp mot giverens ikke alltid
åpenbare hensikter. Er det snakk om soning
for ikke glemte hendelser, vennskapets
bevaring eller giverens egen selvhevdelse?
Hvor skal gaven plasseres og hvordan si takk
som monner? Som trafikkvakt kan jeg selv
takke for den nådegave som er gitt meg ved
å kunne skape øyeblikkets gleder gjennom
16 år for store og små. Dypt følt glede gir et
velment TAKK. Tillits- og forhåpningsfullt
betros på skolevei bl.a.: ”Jeg har bursdag på
tirsdag”. Dagen møtes med flagg, ballonger,

Ikke alle dager er like gode. Et oppmuntrende
ord sagt med et bergensk morgensmil er
alt som skal til for å få de unge til å sprette
glade videre på skolevei. ”Så tidlig har du
aldri kommet for sent før….” kan gi smilende
pågangsmot resten av dagen. Nettopp en
gave da som fyller meg med glede, er å motta
et noe skjevt smilende takk fra et litt fortvilet
barnehjerte. Da kommer solen frem i sinnet selv i den råeste morgenvaktstund.
La den største og dypest følte øyeblikkets
gave finne plass i mottagers og givers hjerter:
En oppmuntring er en nøkkel som passer til
alle låser. Gleden er som et lys- tenner du det
for andre, faller skinnet tilbake på deg selv.
Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for
livet går ut fra det. Ingen gave er større enn
den som finner gratis og evig plass i et hjerte.
Refleks-blinkende julehøytid ønskes fra
trafikkvaktene i Stasjonsveien
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Sykehuspresttjenesten på Ahus

Noen å snakke med.
Å bli rammet av sykdom er for de fleste av
oss en alvorlig og dyptgripende hendelse.
Livets sårbarhet kommer med ett så tett på.
Da kan det være godt å ha noen å dele sine
tanker med, enten man da er på sykehuset
som pasient eller som pårørende.
Sykehuspresttjenesten på Ahus er et godt
utbygd tilbud i så måte. Lokalisert nært
sykehuskirken i den store glassgata er den
lette å finne,. De fleste som benytter seg av
dette tilbudet gjør det gjennom kontakt via
personalet på de øvrige avdelinger.

snakke med oss, fortsetter han, både ved
at noen ønsker ikke å møte oss fordi de
ikke opplever seg kristne nok, eller at man
med ett kobler et slikt besøk inn mot at nå
”nærmer jeg meg slutten.” Tenker man slik
kan man lett avskjære seg gode mulighet
av fine samtaler, fremholder Mathisen som
tegner et bilde av sykehuspresten som en
slags los som skal være sammen en kort og
krevende periode. Og ønsker ved det å gjøre
terskelen for bruk av prestetjenesten så lav
som mulig.

Noen å snakke med
Samtalene mellom sykehusprest og pasient
beveger seg i et stort spenn. Alt fra livets
store spørsmål, til det å dele en kopp kaffe
sammen for å gjøre dagen litt hyggeligere.
Noen ønsker å snakke om tro, kanskje å bli
bedt for eller få nattverd ved sykesengen.
Andre har behov å dele tanker rundt ulike
ting i eget liv, som med ett har fått en ny
aktualitet.

Sykehuskirken og livssynsrommet
Midt i glassgata ligger sykehuskirken som
alltid er åpen. Her kan man få komme inn.
Sette seg ned i fred og ro, tenne sitt lys,
og be sin bønn. Hver torsdag kl 14 har vi
gudstjeneste her, og på tirsdager samles vi
til formiddagsbønn kl.11.30.
Vegg i vegg ligger sykehusets livssynsrom.
Her finnes ulike religiøse skrifter, bønntepper
og muligheter for rituell fotvask før man går
inn i rommet for å be.

Ved livets begynnelse og livets avslutning
Sykehuspresten beveger seg mellom livets
ytterpunkter. Det er den store gleden når et
barn kommer til verden, og det er sorgen og
savnet som kommer til uttrykk når et kjært
menneske dør. Og mellom alt dette, alle de
tanker og følelser det er hos et menneske når
sykdom rammer.
24 timer i døgnet
På Ahus er prestetjenesten tilgjengelig
24 timer i døgnet. Og vi er der for alle,
uansett tro og livssynstilhørighet. Vi
kontakter representanter for andre tros
og livssynssamfunn, sier sykehusprest Erik
Mathisen, som har sitt daglige virke på
sykehuset.
Mange sitter med fordommer knyttet til å
16

Å bli brukt
Prestetjenesten på Ahus er til for å bli brukt,
og det er vårt håp at den kan være til hjelp
i en sårbar og vanskelig situasjon, avslutter
Mathisen

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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slekters gang

September-desember

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpte i Nittedal
Eline Løken Aurmo
Max Kristiansen
Oscar Herud Nielsen
Eskil Fjelldal Rønning
Leonel Hansen
Rebecca Rut Da Silva Rønning
Maria Fiksdal Dobbertin
Petter Brenna-Lund
Kristian Rønning Haug
Mats Haugland
Elio Leander Voetmann
Thelma Aasen Bergskaug
Thomas Wiel Bjørkøy
Lucas Trangsrud
Sebastian Kjuul
Tobias Leander
Løken-Midthun
Christopher Hans Schwarz
Milian Engebretsen Hansen
Tilla Spernes Eidholm
Iselin Berge Dahl
Emil Ravn-Hansen
Leo Grorud Gjerdingen
Charlotte Nielsen-Borgerød
Ella Nordahl Holmesland
Selma Olivia Hagaseth
Iben Hornum Wetlesen

Døpte Hakadal
Mio Djupeng Levin
Sigurd Jøssund Karlsen
Helle Løken Andersen
Milla Marie Lie-Grimlid
Johanne Otelie Schønheyder
Oliver Korvann Kirkeby
Alexander Marthinsen Heads
Varg Morten Gundersen

Per Grønnerud
Roy Olsen
Harald Olsen Bergli
Stein Erik Ovli
Arle Oddvar Bøhn
Jan Erik Hovda
Reidun Thorbjørnsen
Einar Solvang
Ruth Evelyn Tollerud

Viet i Nittedal

Døde Hakadal

Silja Wangen Langebraaten
og Torstein S. Drogseth

Viet i Hakadal
Stine Hole Svoren
og Magnus Nøkleby

Døde i Nittedal
Johan Johansen
Per Kjelberg Slungaard
Harald Atle Sundt
Linna Elise Hageselle
Kirsten Margaret Asmyhr
Ole Bjørn Brente
Eva Voetmann
Inger Marie Bredesen
Lasse Fossum
Kjell Amundsen

Ruth Andersen
Betsy Fardal
Synnøve Wæhler
Anna Elida Døhlie
Elin Johanne Bechensten
Oddveig Juven
Anna Bertine Åmodt
Kristensen
Berit Johanne Lund
Olav Henrik Næsguthe
Grete Monn Kristensen
Nancy Margaretha
Christiansen
Ola Hagen
Ragnhild Østbråten
Olav Halvard Lundtveit
Anne-Lise Olsen

Juletrefest på Hagen
skole

Hellig tre kongers
fest

Juletrefesten i Hakadal er som vanlig et
samarbeid mellom menigheten og Fuglåsen
vel. Festen finner sted på Hagen skole
fredag 28 desember kl 17:00 Se nærmere
kunngjøring i Varingen.

I Nittedal feires Hellige tre kongersfest
søndag den 6. jan. kl. 18:00 i Nittedal
kirkestue. Se nærmere kunngjøring i
Varingen
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no
Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43
Kirkekontoret, 3. etg.
Rådhuset  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

Sokneprest, Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
Kontor 67 05 90 45
Privat
67 07 00 36
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
Organist
Jarle Vestad
Mobil
930 51 377
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
Kirketjener Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil
412 36 669
Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
47478233
Kirketjener Menighetshuset
Siri Henden
Mobil
481 97 516
Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Kontor (kirken) 67 07 71 13
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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Juletid er gavetid

Av kateket Dag Jonassen

Snart er det endelig jul igjen der gaver generelt
står i sentrum.
For mye fokus på gaver? Tja – det kommer vel
an på hvilke gaver vi tenker på.
Vi kjenner vel alle til verdens første julenisse
– Nicolas av Patara (senere St.Nicolas) – som
delte ut sine gaver i sekker på kirketrappen til
fattige og trengende og på den måten utførte
Jesu ønske at det du gjør mot mine minste, gjør
du mot meg.
Gaver er så mangt. Alle har vi gaver i oss –
nådegaver. Og la oss bruke dem, siden de jo er
en gave, gitt oss fra vår Herre. Bare det å tro på
julens budskap regnes som en nådegave.
Og la oss se alle gavene vi har rundt oss som
naturen, mennesker vi møter som kan bety noe
for oss, venner – ja bare det å få leve er jo på
mange måter en gave.
Jeg tror det er meningen at vi til en hver tid på
året bør prøve å være en gave for andre. Vi bør
se gavene vi har rundt oss og bruke de gaver
Gud har gitt oss til det beste for andre, og vi skal
søke den største gaven et menneske kan motta
– nemlig Jesus Kristus og livet med Ham.
Kanskje kan det i en litt vel hektisk juletid hjelpe
å tenke over at bokstavene G.A.V.E kan være
symbol for Gud som vi er Avhengige av og som
alltid er en Venn for Evig?!
GOD JUL!!

Maria med Jesusbarnet. Skulptur i Marienkirche
Lübeck. Foto Anfinn Kolberg
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