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Lyskilden
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leder

Solverv

av Anfinn Kolberg

Vi ble en gang kjent med en ung flyktningekvinne
fra Uganda. Hun kom hit om høsten, og alt var
nytt for henne. Et av de store spørsmålene var
om alle trærne holdt på å dø. Og hva gjorde
vi med alt løvet? For der hun kom fra var det
nok årstidsveksling, men ikke med de store
forskjellene vi har her hos oss.

Og la oss da, mens det er mørkt, tenne lys
istedenfor å forbanne mørket. Mange lys. Så
blir ikke mørketiden mørk, men den får lys. Den
blir en tid som innbyr oss til samvær innendørs
med god varme og mye lys i staker og lamper.
Det blir nesten som om vi er med på å drive
frem solverv og endring til lysere tider.

Jeg synes at årstidenes rytme er en av de fine
tingene ved å bo i dette landet, den evige
veksling mellom de lyse sommernettene og de
mørke vinterdagene. Jeg ser det ikke slik fordi
jeg setter pris vintermørke og solskygge under
Varingskollen nå når det lir mot vintersolverv.
Men jeg har likevel alltid satt pris på mørke
morgenstunder med stjerneskjær og gjerne
en stålende planet på en dypblå himmel. Og
morgenrøden som vi sjelden ser ellers i året, vi
som er glade i å sove lenge.

For lys og mørke har flere dimensjoner enn
årstider og wattstyrke i lampene våre. Det er
ikke for ingenting vi bruker lys og mørke som
beskrivelse av sinns-stemninger. Det er dette
vi ønsker å få frem gjennom temaet i dette
nummeret av Kirkenytt.

Det beste med årstidsvekslingen er kontrastene
mellom dem og det at vår og sommer, høst
og vinter har sitt eget preg. Og det beste ved
mørketiden er at den skaper forventning.
Mørket står i motsetning til lyset. Men lyset
skal vinne over mørket, og vi skal få en ny
sommer.

Det er ikke for ingenting heller at feiringen av
Jesu fødsel ble lagt til den mørkeste tiden av
året (selv om det ikke gjelder sør for ekvator,
men den delen av verden tenkte de ikke mye
på i Middelhavslandene på 300-tallet). Julen er
en feiring av lyset, en feiring av ham som kom
som verdens lys, slik Rembrandt så flott fikk
frem i maleriet vi gjengir på baksiden. I dette
perspektivet gir det mening å synge: “Julen er
kommet med solverv for hjertene bange”.

Vi ønsker alle våre lesere en gledelig jul og et godt nytt år!
utgiver		
		
redaksjon
		
		
		
		

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

forsidebilde

Anfinn Kolberg
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Stoffrist

Flisa trykkeri
8100
kirkenytt@ulvefaret.net
Ulvefaret 126
1488 Hakadal
tlf 67050780
Ca 22 mars
”en dag i mårrå”
25. februar

Frykt ikke!
Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjerde
av oss vil oppleve en eller flere perioder med
angst i løpet av livet. Mange flere kan kjenne
på uro og redsel. Til tider har kirken bidratt til å
forsterke både angst og frykt ved å fortelle folk
hvor dømmende og straffende Gud er. Og hvem
vil ikke bli urolig hvis vi må stå til ansvar for
alle våre tanker, følelser og handlinger hos den
makten som rår over liv og død? I juleevangeliet
er det gjeterne som opplever denne redselen
når store hendelser fra himmelen kommer til
dem julenatt.
I dag er det nok færre som er redde for Gud.
Allikevel er mange preget av angst. I vårt
samfunn er det frykten for ikke å strekke
til, redselen for hva folk tenker og sier,
usikkerheten om vi klarer å mestre uforutsette
hendelser, som treffer oss. Når alt dette og
mer til legges oppå hverandre, blir byrden vi
må bære tyngre og tyngre. Da kan frykten ta
herredømme over livet vårt.
Norge er det land i verden som kan gi
befolkningen det beste tilbudet innen helse,
utdanning, omsorg, arbeidshjelp og mye mer.
Vi skal være takknemlig og stolte over at vi
lever i et samfunn der fellesskapet gir oss en
slik grunnleggende trygghet. Samtidig viser
vår opplevelse av angst og frykt at dette ikke
er tilstrekkelig.
I Betlehem er det bygd en kirke over grotten
der den hellige familie etter tradisjonen gjemte
seg da de flyktet til Egypt fra mordet på alle
Betlehems guttebarn. Grotten er hvit fordi en
dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun
ammet Jesus. En av de eldste bildene i kirken er
hentet fra denne tradisjonen og viser Jesus som
ligger ved Marias blottede bryst.
Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon

av biskop Atle Sommerfeldt
enn den nyfødtes absolutte avhengighet av
moren. Bildet av Maria og Jesus skildrer denne
sårbarheten, men også den tryggheten barnet
har hos moren sin. I dette bildet av menneskets
mest grunnleggende behov vises julens
innerste hemmelighet for oss. Gud kommer
til oss - en skremmende tanke for mange - i
et sårbart barn som må finne sin trygghet ved
morens bryst. Så utrolig stor kjærlighet har
Gud til hver eneste en av oss at Han valgte selv
å erfare hva et menneskeliv er. Julens budskap
er at Gud ble menneske i Jesus. Han levde i
sårbarhet og trengte trygghet på samme måte
som vi.
Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de
burde skjelve i buksene. Engelens budskap var
tvert om at de ikke skulle være redde. Frykt
ikke, var engelens ord! Med frimodighet ble de
oppfordret til å oppsøke Gud i krybben. Mindre
skremmende enn et barn ved mors bryst kan
ikke Gud være.
Også til oss er budskapet at vi ikke skal frykte.
Vårt verd som menneske er ikke avhengig av
hva vi presterer eller hvordan andre mennesker
oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom hos
Gud. Som Jesusbarnet utleverte seg til Maria,
kan vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil
holde oss fast i alle de kriser og krevende tider
vi måtte komme til å oppleve slik en god mor
verger sitt diende
barn.
Frykt ikke! Jeg
forkynner dere en
stor glede. Da er
det virkelig grunn
for oss til å feire!
Ve l s i g n e t
julehøytid!
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Nytelse
og velvære i
mørketiden
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tekst og foto: Mona Kolberg

Nytelse og velvære i mørketiden? Kirkenytt
har besøkt Kristine Gjelsvik Rønningen (43)
som driver ”Kristines hud og kroppspleie”
på Mosenteret. Kristine er utdannet hud- og
kroppsterapeut og kosmetolog og har hatt
forretningen sin her siden senteret åpnet. Hun
arbeidet først i Oslo, men fant så ut at hun
gjerne ville ha jobben nærmere hjemme, og så
ble det Mo-senteret.
Hvordan gikk det til at du havnet i dette yrket,
spurte vi.
Det var vel egentlig tilfeldig, svarer hun. Jeg
hadde sommerjobb som hjemmehjelp, og da
fant jeg ut at jeg ville jobbe med mennesker. Så
ble det hud- og kroppspleie, og jeg angrer ikke,
for det er et spennende yrke. Nå har jeg drevet
på i 19 år. For det meste arbeider jeg alene, men
jeg har en som hjelper meg når jeg for eksempel
må ut på oppdrag. Jeg blir av og til bedt om å
komme på besøk i bedrifter for å hjelpe ansatte
som har stive og vonde skuldre og nakker. Det
er mye av det hos folk som sitter ved PC-en hele
dagen, og litt massasje kan gjøre underverker.
Du hjelper altså slitne kontorrotter, men hvem er
ellers kundene dine?
Hit kommer alle slags folk. Salongen ligger jo
gunstig til, midt i bygda og lett synlig for alle
som skal handle på senteret. Kundene mine
spenner fra tenåringer med problemhud til
nittiåringer som bare vil unne seg litt velvære.
En stund på benken hos meg kan oppleves
som et pusterom i hverdagen, litt ro og fred,
ja, ganske enkelt litt nytelse. Mange bestiller
time i god tid, og de kommer gjerne igjen
regelmessig. Ofte er det første besøket et
gavekort til jul eller fødselsdag, og så blir de

faste kunder. Det er forresten ikke bare kvinner
som liker å bli stelt litt med. Også menn
kommer, og det på eget initiativ.
Hva kan du tilby foruten avslapping og nytelse.?
Jeg arbeider med stell og rens av huden og
selger også hudpleieprodukter. Dessuten kan
jeg gi råd om hudpleie, og mange tenåringer
med hudproblemer kan få hjelp med renhold og
pleie av huden i en vanskelig tid. Det er viktig
å holde seg ren og ikke pille seg i ansiktet. Slik
unngår man å overføre bakterier. Dessuten gir
jeg enkle råd om kosthold og mosjon. Også
det er jo viktig for å holde huden sunn og frisk.
Mange tenåringer synes det er lettere å ta imot
råd fra meg enn fra foreldrene.
Merker du noen forskjell på årstidene?
Ja, det er nok flere som kommer i perioden
oktober til desember. En ting er at vi synes
vi trenger noe å se frem til, en liten ekstra
oppmuntring i mørketiden. Mange vil dessuten
gjerne være pene til jul.
Og selv da? Går du til kolleger for å bli stelt med?
Ja, så absolutt. Jeg tar gjerne behandling. Det
er deilig å bruke tid på seg selv og sitt eget
velvære. Nå i mørketiden er det dessuten ekstra
viktig å utnytte dagslyset. Kroppen trenger alle
de D-vitaminene den kan få. Derfor går jeg tur i
skogen så ofte jeg kan. Ja, selv når det er mørkt,
setter jeg på meg hodelykt og løper en tur.
Ellers er det fint å tenne stearinlys og hygge seg
sammen med familie og venner, sier Kristine,
som har som jobb å gjøre hverdagene våre litt
mer lystbetonte, også i mørketiden.

5

Av sogneprest Torbjørn Olsen

Trosopplæringsprisen til Nittedal
Under den store Trosopplæringskonferansen
på Lillestrøm onsdag 13. november ble
Nittedal og Hakadal menigheter tildelt
trosoppæringsprisen 2013 for ideen om
”Fadderpakkene”.
Hvert år deler IKO, Kirkelig pedagogisk senter,
ut en pris til menigheter, samarbeidsenheter,
organisasjoner eller grupper som på en særlig
måte har fremmet trosopplæring og kirkelig
undervisning. IKO ønsker å synliggjøre kreativ
og god trosopplæring ved blant annet å
framheve aktiviteter som involverer barn og
unge, stimulerer til tverrfaglig samarbeid i
menighetene og som kan være til inspirasjon
for andre.
Vinneren får en premie på 20 000 kroner
og et kunstverk av Helge Bøe. Årets pris
er den trettende i rekken, og i år endrer
den navn fra Dåpsopplæringsprisen til
Trosopplæringsprisen.
Fadderpakkene består av en pose med tre
innpakkede gaver som deles ut til en fadder
for hvert barn etter dåpshandlingen. På
posen er et bilde av kirken, dåpsbarnets navn

og dåpsdato. Fadderne utfordres til å gi en
pakke til dåpsbarnet på dåpsdagen de tre
kommende årene. Barnets foreldre oppfordres
til å ha ”kaffen klar” til fadderne disse dagene.
Første året inneholder pakken en innrammet
kveldsbønn med bilde av kirken, andre året
en spisebrikke med bordbønn og tredje
året en CD med barnesanger/- salmer og
bibeltekster. Fadderpakkene hjelper fadderne
til å gjennomføre fadderoppdraget, og arbeidet
bidrar til trosopplæring i hjemmet.

Ved utdelingen av prisen: fra v: Grete Mugaas, Kristian Sveinall Øgård, Anders Eriksen og Dag Jonassen

Nytt fra rådene
Begge menighetsrådene har hatt til
behandling et forslag til nye regler for valg av
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkerådet.
Ingen av rådene hadde innvendinger til de nye
reglene som blant annet gir stemmerett til alle
kirkemedlemmer som fyller 15 år i valgåret.
Hakadal:
Menighetsrådet ønsker å stille kirkestua til
disposisjon for løpende kunstutstillinger.
Marit Aabel har kontakt med kunstnere som er
interessert i å stille ut bildene sine.
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Nittedal:
En tavle med informasjon om kirkens historie
skal settes opp ved porten inn til kirkegården, i
nærheten av tusenårsstedet.
Fellesrådet:
Valg av ledere for 2014: Ragnhild Thorstensen,
leder, Mona Kolberg, nestleder.
FR er sterkt involvert i arbeidet med kirke/
kulturhusplanene. FR ønsker å opprette
undergrupper til å ta seg av ulike oppgaver i
tilknytning til bygging og innredning av kirken.

Av soknediakon Randi M. Vilberg

Nattens mørke er ikke mørke
”Nattens mørke er ikke mørke, Gud for deg.
Som dagens klare lys skinner natten.”
Denne salmen fra Taizé-fellesskapet som
kommer i den nye salmeboka nr 826, er etter
Salme 139, v. 11-12 i Det gamle testamente.
Jeg vet noe om mørke og mørketid. Mørketid
i andre menneskers liv og i mitt eget liv. Og
jeg vet noe om hvor godt det kan gjøre å høre
om eller lese – at andre har opplevd noe av
det samme. Å kjenne seg igjen i noen andre
og andres opplevelser kan være en styrke midt
i det som oppleves som en ensom vandring
gjennom lag på lag av natt.
Erling Rimehaug, redaktør og journalist i Vårt
Land, har bl.a. skrevet bøkene ”Når Gud blir
borte” og ”Tørsten gir lys”. I en omtale av
sistnevnte, sies bl.a. dette: ”Rimehaug satt i
stillheten på et retreatsenter og strevde med
vonde følelser for det som hadder hendt i livet,
med sorg og sinne over det som føltes bortkastet
og meningsløst. Da fikk han en åpenbaring om
at ingenting er bortkastet. Gud bruker alt til å
føre oss fram på sin vei. Denne forståelsen var
det en kristen middelaldermystiker, Johannes
av Korset, som formidlet. Hvorfor oppfattes
det da som å ha kommet til en endestasjon når
man blir kristen? spør Rimehaug. Med Johannes

av Korset som følgesvenn beskriver han sitt livs
reise. Han håper det kan hjelpe andre til å hvile
i tillit til Gud der de befinner seg.”
Mye stor litteratur er skapt av mørketid.
Lyrikeren Ingrid Vibe-Müller har ikke lagt skjul
på sitt livs mørke i sine bøker. Samtidig er hun
bærer av troen på Gud som finnes i lidelsen og
mørket, og midt i uroen finner hun sin hvile i
Ham. Jeg gjengir her et av hennes dikt:
DA, HERRE
Når smerten ved livet
gjennomstinger meg,
dirrer i sinnet
som giftige piler
skutt ut
med sikker hånd,
når lyskasteren
sveper over
mitt nakne liv
og ikke levner
noe usett tilbake,
da, Herre, da –
gjem meg i Din
forbarmende kjærlighet!
Hilsen med ønske om lys i mørketid og
julehøytid.

Kirkenytt trenger nye medarbeidere til redaksjonen.
Vi trenger først og fremst en person som kan ta seg av lay-out, og vedkommende bør beherske
eller være villig til å lære å bruke ”In-Design”. Vi trenger også flere kreative skribenter. Har du lyst
til å skrive og få det du skriver publisert for hele Nittedals befolkning? Prøv Kirkenytt da vel! Vil
du ha bildene dine på trykk? Kirkenytt kan gi deg en mulighet. Ta kontakt med redaksjonen eller
kirkekontoret!
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Pluss Voices				

av kapellan Einar Weider

Nå blir det swingende gospel og vakre ballader
i ungdomsmiljøet Pluss. For i november startet
«Pluss voices» i Nittedal, med øvelser på Betel
annenhver onsdag.
«Pluss Voices» er en del av Pluss, som er menighetenes ungdomsmiljø. Pluss vokser stadig.
Kafe Pluss er åpen hver fredagskveld på Betel
og samler 75-150 ungdommer. Det siste året har
det også etablert seg en idrettsgruppe i Pluss:
«KRIK Pluss», som samles i gymsalen på Rotnes
på fredager i forkant av Kafe Pluss. Det har også
etablert seg en fast samling for de eldste ungdommene i Pluss, med middag og samtale på
søndagskvelder, dette kalles 16Pluss. Og nå er
altså siste nye tilbud i Pluss dette ungdomskoret som øver på onsdagskvelder.
Koret ledes av Sverre Undheim som er musikkstudent ved NLA Høyskolen i Staffeldtsgate.
Han har selv drevet mye med kor. Han har ledet
kor og gospelgrupper i ungdomstida og blant
annet vært med som sanger i Stavanger Gospel
Choir. Sverre ser frem til å drive Pluss Voices i
Nittedal, og håper mange ungdommer vil bli
med.
Pluss Voices er for ungdom fra 14-20 år, med
øvelser på Betel annenhver onsdag (oddetallsuker). Utover våren blir det opptredener og
konserter.
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Sverre Undheim skal lede Pluss Voices

ARK19 arkitektkontor as

Akersgaten 73b, 0180 Oslo
tlf. 22 11 16 75 - 22 11 16 76 - fax 22 20 21 44
Nittedal:
Reidar Eckhoff arkitekt mnal npa mnil
Glenneveien 18, 1481 Hagan tlf/fax 67 07 78 45 mobil 480 27 176

Gudstjenester i Ni

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

22.desember

4.søn. i adventstiden Lukas 1,46-55

Hakadal 1800

Kveldsgudstjeneste «Vi
synger julen inn» Skartseterhagen/Strandskogen med
flere

24.desember

Julaften

		
Lukas 2,1-20
Nittedal 1200 1400 1600 Familiegudstjeneste
Weider
Hakadal 1200 1400 1600 Familiegudstjeneste
Skartseterhagen

25.desember
Nittedal 1100
Hakadal 1100

26.desember

Juledag
Johannes 1,1-14
Høytidsgudstjeneste/Dåp/
Nattverd Skartseterhagen
Høytidsgudstjeneste/Dåp/
Nattverd Weider

Andre Juledag/
Stefanusdagen

Betel
1100
		

Matteus 2,16-23
Høymesse/Nattverd
Weider

29.desember

Romjulssøndag

12.januar  2. s i åpenbaringstiden
		
Nittedal 1100
Betel		

17.januar
Betel

2000

Matteus 3,13-17
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
1100 Familiegudstjeneste/
Søndagsskole/Nattverd
Weider

Fredag
Pluss SOUL Ungdomsgudstjeneste/Nattverd
Øgaard/Weider

19.januar  3. s i åpenbaringstiden
		
Nittedal 1100

Hakadal 1100
Betel

1100

1 Mos 1,26-31
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Familiegudstjeneste/Dåp/
Nattverd Olsen
Høymesse/Nattverd
Værnes

26.januar  4. s i åpenbaringstiden
Nittedal 1100
Hakadal 1100
Betel

1100

Lukas 18,35-43
Samtalegudstjeneste/Dåp/
Nattverd Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Nattverd Olsen

2. februar  5. s i åpenbaringstiden

		
Nittedal 1100

Matteus 2,13-15
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen

1. januar

Nyttårsdag/Jesu
navnedag Lukas 2,21

Hakadal 1100

Hakadal 1700

Forbønnsgudstjeneste/
Nattverd Vilberg/Olsen

9.februar  6. s i åpenbaringstiden

5. januar  Kristi Åpenbaringsdag
Matteus 2,1-12
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd Olsen
Nittedal 1100
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Nittedal 1100

Markus 2,1-12
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Familiegudstjeneste/Dåp/
Nattverd Olsen

		
Nittedal 1900

Johannes 6,63-69
Kveldsgudstjeneste/Nattverd 16 Pluss/Weider

12. februar

Onsdag

Fjellhamar 1830 Tilrettelagt gudstjeneste/
Nattverd Weider

ittedal & Hakadal

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

16. februar
		
Hakadal 1100
Betel

1100

Såmannssøndag
Lukas 8,4-15
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen
Høymesse/Nattverd Weyde

23. februar  Kristi forklarelsesdag
/Bønnedag for land og folk
Nittedal 1100

28.februar
Betel

2000

Matteus 17,1-9
Festgudstjeneste for begge
sokn /Dåp/Nattverd
Skartseterhagen/Weider/Lalim

Fredag

		

Pluss SOUL Ungdomsgudstjeneste/Nattverd
Øgaard/Weider

2. mars

Fastelavnssøndag

		
Nittedal 1100
Hakadal 1100

9. mars

		
Nittedal 1100
Betel
1100
		

Johannes 17,20-26
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weider
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen

1. s i fastetiden
Markus 4,1-11
Familiegudstjeneste/Dåp/
Nattverd KODE B Weider
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

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

16. mars   
		
Nittedal 1100

2. s i fastetiden

Betel
1100
		

Matteus 15,21-28
Høymesse/Dåp/Nattverd
Weyde
Familiegudstjeneste/Dåp/
Nattverd Olsen
Høymesse/Nattverd
Skartseterhagen

23. mars

3. s i fastetiden

Hakadal 1100

		
Nittedal 1100
Hakadal 1100

Betel

1100

Lukas 11,14-28
Høymesse/Dåp/Nattverd
Skartseterhagen
Høymesse/Dåp/Nattverd
Olsen - Menighetens
årsmøte
Familiegudstjeneste/
Søndagsskole/Nattverd
Weider

Skytta

Tirsdager kl.1100
Gudstjenester og Andakter

14. januar
28. januar
		
11. februar
25. februar
		
11. mars 		
25. mars 		

Andakt Vilberg
Gudstjeneste
Skartseterhagen
Andakt Olsen
Gudstjeneste
Skartseterhagen
Andakt Vilberg
Gudstjeneste Weider

Døli 		

tirsdager kl.1100
Gudstjenester og andakter  

7. januar 		
21. januar
4. februar
		
18. februar
4. mars

Gudstjeneste Olsen
Andakt Weider
Gudstjeneste
Skartseterhagen
Andakt Vilberg
Gudstjeneste Olsen
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Hagansenteret, 6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo 6706 1040
Velvære for hele familien!
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Gaven som synger
Den varmeste gaven vi kan kjøpe nå i
førjulstida, er den nye salmeboka. Den har
et vakkert kors som blikkfang på omslaget,
og inni fins salmer vi aldri skulle tro skulle
stå i en norsk salmebok, vant som vi er
til de foregående utgavene. Små svarte
salmebøker på noen få centimeters høyde og
bredde. Ofte med eget navn i gullbokstaver,
konfirmasjonsgave. Slik var salmebøkene, til
langt ut på 1900 tallet.
Den nye, som vi har brukt 11 år på å lage, er
helt annerledes. 991 salmer er med, nesten en
tredjedel er nye, og språka er ikke bare våre
to norske målformer, her er også salmer på
de tre samiske språka, kvensk, engelsk og
andre fremmedspråk. Salmeboka kommer
som menighetsutgave, storskriftutgave,

av Anne Korsli

pocketutgave og gaveutgave. Valget er stort.
Med det store utvalg av sanger og salmer i
ulike sjangere, gospel, spirituals, viser og
salmer med opprinnelse i Latin-Amerika,
Afrika og Asia, vil nok gaven bli interessant
for større grupper enn tidligere. Bokhandelen
på Mo-senteret opplyste i november at alt de
fikk inn første gang ble solgt ut, men nå er ny
levering på plass og utvalget er stort.
Digital salmedatabase er også tilgjengelig for
menighetene, synging fra storskjerm er blitt
mer og mer vanlig. Vi kan bare undre oss
over når vi får en app slik at vi kan synge fra
hver vår lille smart-telefon.
Første søndag i advent synges det i Nittedal
kirke fra den nye salmeboka. Det er vel ikke
bare jeg som gleder meg?

Ny salmebok
i salg nå
kr 339.-
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40 år med stille støtte
av Thorvald Moi

Med stilig festivitas i Nittedal Kirkestue
19.oktober feiret Nittedal og Hakadal Y’s
Men’s Club sitt 40. år som støttespiller for
bygdas kristne barne- og ungdomsarbeid.
Lokal støtte og internasjonal tilknytting
I festtalen summerte Arne Willy Dahl innsatsen
gjennom tidene i Hauger Ungdomslokale og fra
tidligere presidenter:
Første møte den 28. februar 1969 ble trommet
sammen av Oscar Bandlien som da var leder
for Tensing-koret. Etter hvert ble det klart at
det var behov for en støtteforening for det
blomstrende ungdomsarbeidet. 14. oktober
1973 ble vi formelt chartret som Y’s Men’s
Club med St.Halvard i Oslo som fadderklubb.
Klubben står i en internasjonal sammenheng.
Region Norge hører til Area Europa og er i sin
tur delt inn i 12 distrikter. Med ny tilgang er det
nå 17 medlemmer.
Første president gjennom fire år var Lars Hoff
som i årtier sto i spissen for planer om en
Rotneskirke. Resultatet kan nå endelig ta form.
Siden da har presidentvervet vekslet mellom
medlemmene.
Hyllet æresmedlem:
Inger Evensen(90 års
dag) ble hedret med
60 gjesters applaus.

Veteraner og tilvekst:
Alf Johan Einarsen
medlem 15 år. Thorvald
Moi
og
Øyvind
Overn nye . Reidar
Eckhoff - medlem i
40 år og inne i sin 7.
presidentperiode.
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Det gror i Y’s Mens spor.
Første store oppgave ble å pusse opp,
modernisere og utvide Hauger Ungdomslokale.
Dette arbeid gikk over 3 år, ledet av Rolf
Evensen. Han var president i hele 6 år . Som
krumtapp i menighetens ungdomsarbeid,
sammen med sin Inger, mottok de begge
Kongens Fortjenestemedalje i sølv høsten
2008.
Andre oppgaver- var å bygge om bårehuset ved
Hakadal kirke til kirkestue og skaffe ny adkomst
for funksjonshemmede. Nåværende president,
Reidar Eckhoff, sto for det arkitektmessige
arbeid. Videre ble det satt opp gjerde rundt
begge kirkegårder. Gulvet i Nittedal kirke ble
lakkert.
Ungdomsarbeidet i Nittedal og Hakadal
menigheter har nå tatt seg opp:
Ungdomsklubben ”Pluss” er i dag den største
enheten innen Norges KFUK-M - til glede og
inspirasjon for videre innsats fra Y-s Men.
GLED DEG TIL TRIVELIG INNSATS:
Reiar Eckhoff — tlf. 67077845/mob 48027176.
e-post: ark19nit@online.no

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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Nytt konfirmantkull = lys i mørketid
Så er vi i gang igjen med et nytt konfirmantkull
– i år med rundt 220 unge 9.klasse elever som
velger kirkelig konfirmasjon. I fjor valgte 95
% av døpte ungdommer i konfirmantalder
kirkelig konfirmasjon i vår kommune. I år er
det nok noe tilsvarende uten at jeg nå har
fått undersøkt dette. Uansett er det gledelig
med så mange og motiverte konfirmanter.
Personlig trives jeg veldig godt med
konfirmantene
og
undervisningstimene
sammen med dem. Søndrekonfirmantene
(ca.110 av 220) har nå flyttet sine samlinger
fra Hauger og til Speilsalen i den nye, flotte og
moderne kirkestua ved Nittedal kirke, og der er
man jo bare nødt til å trives!
De øvrige konfirmanter er jevnt fordelt på
Nittedal ungdomsskole (Rotnes) med kapellan
Einar Weider som undervisningsansvarlig og
Hakadal Kirkestue (Hakadal) med sogneprest
Torbjørn Olsen. Nytt av året er nå at vi i
tillegg til sommerlinje for leirkonfirmanter og
vinterlinje for dem som ikke skal på leir, også
har en korlinje for dem som liker å synge. Her
tas Betel i bruk som undervisningssted. Mange

av konfirmantene våre velger å bli ledere etter
avsluttet konfirmasjonstid – noe som selvsagt
er svært hyggelig.
I tillegg til vanlig undervisning og åtte
gudstjenester (hvorav to kan være på Pluss) skal
konfirmantene også delta i Kirkens Nødhjelps
Fasteaksjon for å praktisere kristendommen,
samt delta på minst en fredagskveld på Pluss
på Betel for å bli kjent med klubben og dens
medlemmer og opplegg.
Sommerens konfirmantleire har vi flyttet fra
Mesnali til Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden.
Dette tror vi blir både hyggelig og vellykket. En
av grunnene til denne bytting er at vi kan gå fra
tre til to leire og med det spare arbeidstid for
ledere og stabsansatte.
Man skulle kanskje tro at med så mange og
forskjellige ungdommer kan undervisningen
i perioder bli vel utfordrende, men for
undertegnede er det en glede å få være sammen
med interesserte og hyggelige ungdommer
som for han er lys i en mørketid som tross alt
vinteren er her i nord.
Dag Jonassen, kateket og undervisningsleder

Fra konfirmantleir
sommeren 2013
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Et barn er født i Malawi

tekst:

Kirkens

Nødhjelp

Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født
på Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide 3
200 gram. Både mor og barn overlevde.

driver vi flere andre helsefremmende tiltak,
blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i
helsekomiteer for å spre kunnskap.

Det er ingen julestjerne over klinikken i
Kamyana. Ingen konger kommer på besøk med
gull, røkelse og myrra. Jane og John Kalikokha
har ikke en gang våget å tenke på navn til sin
førstefødte. Men de fikk en plass i fødestua.

En julegave som redder liv
For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp for
eksempel gi en jordmor medisinsk utstyr som
redder liv. Å gi en mor og et barn en trygg
fødsel er det beste julegavetipset fra Kirkens
Nødhjelp i år.

–Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å
føde her! Her blir jeg tatt godt vare på, og jeg
føler meg trygg. Hvis jeg hadde født hjemme,
ville risikoen for komplikasjoner vært mye
større, sier Jane Kalikokha (19).

Hvis du skal på julegudstjeneste denne julen,
håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen
med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med deg
kontanter til juleofferet!

Norske menigheter bygger helseklinikker og
utdanner jordmødre i Malawi gjennom Kirkens
Nødhjelp. Sammen ga vi Jane og sønnen en
trygg fødsel.
Malawi er blant landene i verden med høyest
mødre- og barnedødelighet. Her er fødsel
og død så nært knyttet til hverandre at ingen
har råd til å legge planer. Jane har båret på sin
hemmelighet i ni måneder, slik norske foreldre
gjerne venter til tolvte uke med å fortelle.
Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2
millioner barn over hele verden i forbindelse
med fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene
skjer i fattige land som Malawi.
Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi siden
2002. Våre lokale søsterkirker står for 40 %
av helsetjenestene i landet gjennom Malawis
kirkelige helseforening (CHAM). Sammen
bygger og utstyrer vi helseklinikker og fødestuer
og utdanner sykepleiere og jordmødre. Seks
norske sykepleierhøgskoler har vært med på
prosjektet ved å styrke utdanningen. I tillegg

foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp
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slekters gang  

september-november

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
Døpte Nittedal

Døpte Hakadal

Albert Johnsgaard Holmsen
Ane Elisabeth Jacobsen
Agnes Skjønsberg Lundby
Isak Kvatningen Aslansofuoglu
Marco Normann
Olav Fleisje
Sofie Tamburstuen Engeset
Mats Colin Vatle Buajordet
Emma Pedersen Bruninx
Marius Gran
Martine Gran
Hermine Sole-Stokkeland
Milla Sole-Stokkeland
Berith Alexis Larsen Steinseth
Jakob Steira Bjerkli
Sofie Olstad Skaug
Emma Holt Sibbern
Thea Lagerløv Benno
Demi-Emilia Sarlemijn
Mia Isabell Nerland Haugerud
Alexander Wettre Fuglevik
Louise Wettre Fuglevik
Johanne Holm Solberg
Liam Wollum Bratbak
Thomas Olsen Dawkins

Magnus Storstad
Linnea Vetnes Benno
Pernille Maugesten
Matheo Ryen-Furuberg
Brede Holund Nyseth
Sondre Nygård Flatbye
Iver Svaler - Aune
Jakob Flækken
Olivia Soot Frydenlund

Viet i Nittedal
Rikke Eun Hoch-Nielsen
og Sigmund Flaate
Eli Anne Winge Strandmann
og Fred Haugen
Iselin Nerland Hynne
og Anders Haugerud

Viet i Hakadal
Tone Anette Negård
og Josip-Simun Buljac

Døde i Nittedal
Britt Nitschke
Per Edgar Olesen
Monika Giil

Olav Tåsåsen
Odd Haugen
Gerd Johanne Krosby
Miro Zupancic
Einar Næssan
Olga Gunvor Granheim
Karla Øverby
Liv Reidun Lunde
Bo Helge Nordstrand
Eli Rigmor Hansen
Magnhild Nielsen
Marit Solveig Bøhler
Oddmund Aarvik
Bjørg A. Kassem
Arild Ingar Eriksen
Jan Fridjof Werner

Døde Hakadal
Marit Reidun Augedal
Gerd Solveig Ruud Fartum
Tor Einar Holum
Astrid Finstad
Asbjørn Thomassen
Kitty Utunen
Hilda Nergård
Helge Ivar Trehjørningen

Velkommen til
juletrefest

“Middag med mer”

Hakadal menighet og Fuglåsen vel inviterer til
juletrefest på Hagen skole, lørdag 28. desember kl.16:00 - 18:00. Bevertning, juletregang,
andakt, utlodding og leker. Inngangspenger kr.
30,- pr. person eller kr. 100,- pr. familie.
Kanskje kommer nissen, kommer du?
Mer info: www.nittedal.kirken.no

I forbindelse med det nye prosjektet vårt i Nittedal kirkestue «Middag med mer» en tirsdag i
måneden, inviterer vi alle i menighetene våre
til «Middag med juletregang» i Kirkestuen
14.januar fra kl.17:00
For ytterligere info se hjemmesiden www.nittedal.kirken.no

18

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

Kateket
Dag Jonassen
Kontor 67 05 90 43

Kirketjener Nittedal
Ellgunn Mathisen
Mobil
412 36 669

Sokneprest, Nittedal
Kjell A. Skartseterhagen
Mobil
977 15 759

Kirketjener Hakadal
Helene Østby Mathisen,
Mobil
474 78 233

Sokneprest, Hakadal
Torbjørn Olsen
Mobil
480 36 584

Kirketjener Betel
Siri Henden
Mobil
481 97 516

Kapellan, Nittedal
Einar Andreas Weider
Mobil
922 87 491

Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Mobil
979 68 458
hakadal
Per Skrede
Mobil
979 68 461

Kantor
Arnt Frode Strandskogen
Mobil
404 02 241
Organist
Gunnar Arne Isaksen
Mobil
412 52 374
Menighetspedagog
Gunn-Jorunn Roset Sunde
Mobil
990 05 254
Trosopplæringsleder /
Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil
959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com

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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Hvor er lyskilden?
Rembrandt har malt dette bildet som heter
”Hyrdenes tilbedelse”, i 1646. Jeg synes det
passer godt å stoppe opp litt ved dette bildet
når temaet for dette Kirkenytt er mørketid – og
vi nærmer oss jul. Vi er inne i mørketiden, men
nærmer oss stadig vintersolverv.
Bildet er fullt av symbolikk, men jeg vil nevne
spesielt Rembrandts bruk av lys og skygge.
Vi ser at hyrdene bærer på en lykt, men det
er ikke den som skaper lyset i bildet. Den gir
bare et beskjedent skinn til de nærmeste.

Da englene hadde forlatt dem
og vendt tilbake til himmelen,
sa gjeterne til hverandre: «La
oss gå inn til Betlehem for å
se dette som har hendt, og
som Herren har kunngjort
for oss.» Og de skyndte seg av
sted og fant Maria og Josef og
det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt
dem om dette barnet. Alle
som hørte på, undret seg over
det gjeterne fortalte. 1Men
Maria tok vare på alt som ble
sagt, og grunnet på det i sitt
hjerte. Gjeterne dro tilbake.
De lovet og priste Gud for alt
de hadde hørt og sett; alt var
slik som det var sagt dem.
Luk 2,15-20:
20

Av Ragnhild Thorstensen

Lyskilden i bildet er Jesusbarnet. Han sier om
seg selv at han er verdens lys. Vi ser at de som
er i nærheten av Jesus, blir opplyst av selve
lyskilden som er han.
Jeg synes bildet taler til meg om det som er
viktig i julens budskap – om å gå til kilden og la
seg opplyse. Vi trenger lyset i våre liv, både for
å se innover og utover. Vi trenger å bli minnet
om dette – særlig i en mørketid. La det bli
solverv i våre liv slik som Rembrandt fremstiller
det i dette bildet. Tilbedelse og lys.

