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Velkommen og vel møtt
Velkommen, sier vi til gjester, venner og 
slektninger som kommer på besøk. Velkommen 
til oss. Velkommen, sa vi til biskop Helga, 
velkommen til våre bygder, våre kirker og våre 
menigheter. Så hyggelig at du ville besøke oss. 
Velkommen er et ord som signaliserer at det er en 
forskjell på vertskap og gjester. Noen bor i huset, 
og noen er på besøk. 
Hva betyr det når vi sier vel møtt? Når bruker 
vi den frasen? Mon det ikke signaliserer at vi 
befinner	oss	et	sted	der	det	ikke	er	noen	vert	eller	
noen	som	er	gjest?	Når	vi	sier	vel	møtt,	befinner	vi	
oss alle på samme nivå. Vi er et sted der vi alle har 
den samme rett til å være, den samme tilhørighet.  
Og nå kommer jeg til poenget. 
Hva sier vi når vi møtes i kirken? Hva betyr det at 
presten eller kirkeverten sier velkommen? Er vi  
andre gjester i Guds hus, mens de som kom en 
halv time tidligere enn oss, er vertskap og eier 
stedet? Jeg har mange ganger reagert på ordet 
velkommen. Det er jo så godt ment, men mon 
tro om de som bruker det, i aller beste mening, 
forstår hva de egentlig sier: Dette er vårt hus, 
her er vi hjemme, og du er en gjest som ønskes 
hjertelig velkommen, men som snart skal gå 
igjen, for du bor jo egentlig ikke her. 
Men er det slik at de ansatte og faste frivillige 
har en større rett til å kalle kirken for sitt hus, 

enn vi som ”bare” er menighet? Selvfølgelig 
ikke! Jeg savner en større bevissthet rundt 
dette. Ord er ikke likegyldige, og mange av dem 
har underliggende betydninger som vi kanskje 
ikke tenker over i det daglige. 
Hva ville skje hvis vi ble møtt med ”vel møtt” 
istedenfor ”velkommen”? Kanskje kunne vi 
høre: Her er vi alle sammen som Guds barn i 
vår fars hus, Det er ikke forskjell på lek og lærd, 
på om du har teologisk embetseksamen eller 
bare går i barnehagen.  Når barn, svigerbarn og 
barnebarn samles hjemme hos besteforeldrene, 
er det de gamle som er vertskap. I kirken er det 
Gud som ønsker velkommen. Det er hans hus. 
Alle vi andre er bare på besøk, men vi føler oss 
hjemme som hos en god bestefar.
Vel møtt til gudstjeneste!  

Det koster å trykke 
Kirkenytt.

Takk for at du bruker giroen 
som følger med dette bladet!
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andakt

Det gjelder å se og bli sett. Det hadde ikke 
vært på langt nær så moro å i delta i VM på 
ski hvis det ikke hadde vært noe publikum 
eller TV-overføringer. Og mon tro om ikke 
populariteten til sosiale medier som Facebook 
og Twitter også er et uttrykk for ønsket om å se 
og bli sett. De som dyrker bloggingens kunst er 
uten tvil opptatt av at andre skal få del i deres 
innerste tanker og opplevelser. 

Vi er nok mange som ikke føler trang til å by 
seg frem til å bli sett på den måten. Men det 
betyr ikke at det er uviktig for noen av oss om 
vi blir sett eller ikke. Ensomhet er sjelden noe 
godt. For oss alle er det viktig å se og bli sett, 
ja og ha fellesskap med andre mennesker. Det 
gjelder i familie og nabolag, det gjelder på skole 
og arbeidsplass. I den lille katekisme har Luther 
en viktig setning i forklaringen til den fjerde 
bønnen i Fadervår, “Gi oss i dag vårt daglige 

brød.” Han regner opp alt vi trenger for å leve, 
men nøyer seg ikke med det. For til daglig 
brød i mer overført betydning hører gode 
menneskelige relasjoner så som “gode naboer 
og sådant mere”.

Kirken og menigheten er også ”sådant mer”. 
Gjennom den hører til i en større sammenheng 
i den ene, hellige og verdensomspennende 
kirke. Det er en stor opplevelse når du får 
treffe mennesker fra andre verdensdeler med 
andre språk og andre kulturer enn vår egen, 
mens troen i bunn og grunn er den samme: 
Fellesskapet mellom kristne fra hver sin kant 
av jordkloden er så sterkt fordi vi har en felles 
tro og kjenner den samme Herre og frelser. 
Evangeliet om Jesus handler i bunn og grunn 
om at vi har en Gud som ser oss og bryr seg 
om oss og vi legge til rette for liv og fellesskap 
mellom mennesker. 

På	 en	 særlig	 fin	 måte	 blir	 dette	 uttrykt	 i	
historien	 om	 den	 unge	Maria	 som	 fikk	 besøk	
av en engel. Hun ble naturligvis redd. Men 
engelen sa “Vær ikke redd, Maria, for du har 
funnet nåde hos Gud”. Og da engelen hadde 
forklart henne at hun skulle bli mor til Jesus, 
Gud sønn og vår herre, sa hun: “Lovet være 
Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk 
og forløst det”. 

Gud ser oss. Det betyr ikke at han vokter på oss 
for å straffe. Han ser oss og vil oss vel. Ordet 
“velsignelse” er ikke lett å gripe fatt i. En av 
de beste forklaringer jeg har sett og hørt er at 
Guds velsignelse er som et smil. Gud ser oss og 
smiler slik gode foreldre ser sine barn og smiler 
til dem. Under dette Guds smil skal vi få leve 
våre liv. Og fordi vi er sett, skal vi på vår side 
bruke øynene til å se hverandre. 

av Anfinn Andreas Kolberg

Se og bli sett

Birgitte Hendil. gjengitt med tillatelse
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tema

Samtale med Biskop Helga

Hun møter oss på kirkekontoret - slik hun møtte så mange andre under 
visitasen - med den lilla bispeskjorten under draktjakken og med en 
heklet rose i samme farge på jakkeslaget. Slik signaliserer hun både det 
høytidelige og det hverdagslige i en og samme person. For riktignok er 
Helga Haugland Byfuglien (61) biskop og ”primus inter pares”, den første 
blant likemenn, men hun er også mor og bestemor og liker å gå tur og 
strikke. 
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tekst: Mona Kolberg

Fortell litt om deg selv.
Jeg ble født og vokste opp i Bergen. Min far 
var prest, men han døde da jeg var bare to år. 
Slik sett var det ikke akkurat et prestehjem jeg 
vokste opp i, men min mor var en sterk og aktiv 
menighetsdame. I ungdommen kom jeg med i 
et levende ungdomsmiljø i den lokale kirken, 
og	 jeg	 fikk	 tidlig	 lederoppgaver.	 	 Jeg	 deltok	
på leire og lederkurs, og der ble jeg motivert 
og oppmuntret til å ta ansvar. Da jeg var 20 
år,	flyttet	 jeg	til	Oslo	 for	å	begynne	å	studere	
teologi på Menighetsfakultetet. Jeg likte godt 
de teologiske fagene, og i løpet av studiet ble 
det klart for meg at jeg ville bli prest. Slik sett 
passet det godt at MF åpnet praktikum for 
kvinner akkurat det året jeg var ferdig med 
teorifagene. Jeg og en jente til var de første 
som tok praktisk-teologisk utdannelse på 
Menighetsfakultetet. I det hele tatt har jeg 
opplevd at det åpnet seg muligheter, og at jeg 
fikk	 ansvar	 og	 tok	 imot	 det.	 	 Etter	 at	 jeg	 var	
ferdig	med	 studiene,	 flyttet	 jeg	med	mannen	
min til Trondheim der han hadde fått en 
prestestilling.	 Jeg	var	hjemme	noen	år	og	fikk	
tre	barn,	så	ble	jeg	ordinert	og	fikk	arbeid	som	
prest i samme by. Du kan vel si at jeg vokste 
langsomt inn i kallet.

Men hvordan gikk det til at du ble biskop?
Jeg	 ble	 faktisk	 spurt	 om	 nominasjon	 flere	
ganger før jeg sa ja. Blant annet gjennom 
stillingen som generalsekretær i KFUK/M 
hadde jeg skaffet meg ledererfaring, og det 
sterke kirkelige votumet styrket meg også i 
troen på at det var en riktig avgjørelse.
Hva vil du si er biskopens viktigste oppgaver?
Biskopens viktigste oppgave, slik jeg ser det, er 
å bidra til enhet i kirken. Det skjer blant annet 
gjennom å foreta visitaser i menighetene. Der 
skal jeg motivere og inspirere til å forkynne 
om Kristus. Jeg gjør som regel sju visitaser 

i året. Der møter jeg den 
lokale kirken og har samtaler med de ansatte, 
med rådene, med RLE-lærerne i grunnskolen 
og med kommunale ledere. Det er mange 
viktige berøringspunkter mellom kirken og 
kommunen. Det ser vi for eksempel i arbeidet 
med barn og unge, i omsorgsarbeid og i 
ansvaret for kirkebyggene. Her i Nittedal er 
jo en av de største utfordringene å få nye 
lokaliteter i midt-bygda. Et blomstrende barne- 
og ungdomsarbeid trenger et sted å være.

Hva er så ditt inntrykk av våre menigheter etter 
de tre første dagene hos oss?
Jeg ser jo at kommunen er tydelig tredelt og at 
det	 byr	 på	 noen	 utfordringer.	 Men	 det	 finnes	
så mye engasjement. Folk jobber så godt 
sammen, og det er mange frivillige som bidrar 
i menighetene og i samarbeid med staben på 
kontoret. Det er dessuten spennende å se hvor 
mye som skjer i trosopplæringsarbeidet og blant 
ungdommen. De største utfordringene ligger 
i å skaffe gode lokaler i Rotnesområdet.  Ellers 
er det jo mye nytt og viktig som skjer omkring 
gudstjenestefeiringen og den nye liturgien som 
blir innført fra første søndag i advent i år. 

Hva mener du er den viktigste utfordringen for 
Den norske kirke i årene som kommer?
Den største utfordringen, slik jeg ser det, er å 
gjennomføre trosopplæringsreformen. Det vil si 
å formidle kristen tro og tilhørighet, opplevelse 
og kunnskap til nye generasjoner. Grunnfjellet 
i	 trosopplæringen	 er	 konfirmasjonen,	 den	 har	
en sterk tradisjon blant folk. Alt annet må peke 
fram mot den og få sin oppfyllelse i den. Ellers 
er det viktig at barn og unge får en større plass 
i gudstjenesten. Det er krevende å kombinere 
tradisjon og fornyelse, men det må skje hvis 
kirken skal overleve, sier biskop Helga.
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av Rolf Theilordhjørnet

Når eg skal skriva om ordet vitjing – eller 
besøk – i Bibelen, byrjar eg straks å tenkja 
på Evangeliet etter Matteus 24–25, der Jesus 
talar til disiplane om tidene som skal koma. 
I det siste nytestamentet eg har kjøpt meg, 
den tyske Basis-Bibel frå 2010, har dei same 
avsnitta overskrifta “Die Rede von Jesus über 
die Endzeit” – Talen til Jesus om endetida. 
Denne talen kan ingen av oss heilt ha gløymt 
etter at vi fyrste gongen las eller høyrde han, 
same kor mange år eller tiår det er sidan. Jesus 
heldt ein lang tale under dramatiske omstende, 
og avslutta med desse orda: “De veit at om to 
dagar er det påske; då skal Menneskesonen 
overgjevast til krossfesting” (Matteus 26,2). 
Menneskesonen, eit uttrykk som Jesus nyttar 
om seg sjølve kring åtti gonger gjennom 
evangelia, er mellom dei mest omdiskuterte 
orda i Det nye testamentet. Det ordet vi skal sjå 
nærmare på denne gongen, er derimot mellom 
dei minst gåtefulle: vitjing eller besøk. Ordet er 
enkelt. Innhaldet er ikkje til å misforstå.
I Matteus 25,31–33 seier Jesus: “Men når 
Menneskesonen kjem i sin herlegdom og 
alle englane med han, då skal han sitja på 
kongsstolen sin i herlegdom. Alle folkeslag 
skal samlast framfor han, og han skal skilja dei 
frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå 
geitene, og setja sauene på si høgre side, og 

geitene på si venstre.” Sauene på høgre sida 
er dei rettferdige, geitene på venstre sida er 
dei bannstøytte. Kva er grunnlaget for å skilje 
“sauer” frå “geiter”? Svaret er endefram: “For 
eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tyrst, 
og de gav meg drikke; eg var framand, og de 
tok imot meg, eg var utan klede, og de kledde 
meg; eg var sjuk, og de såg om meg; eg var i 
fengsel, og de vitja meg.” Når dei rettferdige 
spør: “Når såg vi deg framand og tok imot deg, 
eller utan klede og kledde deg? Og når såg vi 
deg sjuk eller i fengsel og kom til deg?” – får dei 
dette svaret: “Sanneleg, det seier eg dykk: Det 
de gjorde mot ein av desse minste brørne mine, 
det gjorde de mot meg.”
“Eg var i fengsel, og de vitja meg.” “Jeg var i 
fengsel, og dere besøkte meg,” “Ich war im 
Gefängnis, und ihr habt mich besucht.” “Vitja”, 
“besøke” og “besuchen” er omsetjingar av det 
greske uttrykket “érkjomai pros”, som ikkje 
tyder noko meir komplisert enn “koma til” – 
“eg var i fengsel, og de kom til meg”. Her er 
det	 ingen	 innfløkte	 og	 gåtefulle	 teologiske	
formuleringar, og omsetjarane kan ikkje ha 
hatt så mykje å streva med. Det er all grunn til 
å forstå orda heilt bokstavleg. Vi treng ikkje å 
ty til teologiske utgreiingar eller diskusjonar 
om mogelege metaforiske tolkingar. Men 
bodskapen er mellom dei djupaste.



Soknediakonens hjørne   av Randi M. Vilberg

Nattverdbesøk
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Min årlige ”sydentur” går ikke sydover i det 
hele tatt. Den går nordover. Til et sted som 
heter Lia Gård, og som ligger i nærheten 
av Koppang i Østerdalen. Langt inne i de 
dype skoger ligger dette stedet, som er et 
retreatsted, - og som jeg vil anbefale på det 
varmeste.

En bebodd rasteplass
Utenfor asfalten
Under en åpen himmel
For deg som er underveis

I den vesle og vakre kirken på Lia Gård er det 
godt å være. Etter hvert som årene går, er det 
noe ved gudstjenesten – enten den er på Lia 
Gård – eller i en av våre kirker - som er blitt 
viktigere for meg enn mye annet. Det ene er 
nattverden.
”Jesu legeme – gitt for deg!” ”Jesu blod – utøst 
for deg!”

Det andre er velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg 
nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Det er Gud sjøl som gir – og jeg skal få ta i 
mot. Det som er bærekraftig og næringsrikt 
gjennom alle slags dager.

Det er ikke alle som kan komme seg til en 
gudstjeneste, verken her eller der. Jeg vil 
derfor si til dere som av en eller annen grunn 
må holde dere hjemme, og som ønsker å motta 
nattverd: prestene og diakonen kommer gjerne 
på besøk! Det er bare å ringe til kirkekontoret, 
eller direkte til en 
av oss – så kommer 
vi. Vi tar med oss 
nattverdsett, og i 
all enkelhet holder 
vi nattverdmåltid 
sammen med dere. 
Velkommen til 
å ta kontakt for 
nattverdbesøk! 

Etter å ha ligget nede hele 2010, er det nå en 
glede å ønske velkommen til nytt trilletreff 
på Rotnes! Annenhver mandag kl 11-13 samles 
foreldre og barn til sosialt fellesskap på Solli 
sanitetshus i Sollivn.7. Alle mammaer og 
pappaer med barn er hjertelig velkomne. Barna 
leker sammen mens de voksne prater og spiser 
lunsj. Trilletreffet ledes av Charlotte Gjelsvik. 
Husk også Småbarnstreff i Nittedal kirke 
annenhver torsdag kl 1130-1330, og trilletreff og 
babysang i Hakadal kirkestue torsdager kl 1100-
1300. Se www.nittedal.kirken.no 

Nytt trilletreff på Rotnes
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Besøk hos besøkstjenesten
Tekst og foto Thorvald Moi

Etter snart 40 år med besøkstjeneste i bygda vår 
ble det tid for et besøk hjemme hos Røde Kors- 
veteranekteparet Susanne og Stein Solberg 
på Skyset. Begge er de blitt pensjonister etter 
mer enn 40 års frivillig ildsjel-innsats i bygda, 
først i Ungdommens Røde Kors på 60-tallet, og 
nå i en velfungerende besøkstjeneste med 42 
medvirkende til glede for så vel besøkende og 
dem som blir besøkt.

Det ble et ekte besøk hvor Kirkenytt ble 
mottatt	med	varme	vafler	og	kaffe	—	samtidig	
som et vakkert dekket bord venter på åtte 
ferdigkursede	senere	på	kvelden.	«Flott	at	fire	
av dem er yngre enn vanlig»-utbryter Stein 
begeistret mens Susanne skjenker kaffe og 
Stein klargjørende kommer med en strøm av 
beundringsverdige fakta:

40 år i besøkets tjeneste
Tjenesten startet opp i 1972. To fra den gang, 
Marthe Aasrud og Susanne er fortsatt med- 
sammen med 40 andre trofaste besøksvenner 
over hele bygda. 24 av dem er «en til 
en-besøkende» til glede for begge parter. 
Kommunen og en del pårørende tipser oss om 
de	trengende.	Behovet	øker	jo	med	stadig	flere	

eldre. Det er også en utfordring for oss med 
kursing av stadig nye besøksvenner. I kveld 
kommer åtte av dem hit for å velge seg bekvemme 
adresser og få sin besøksvenn-nål. Mangt er det å 
vite og ta hensyn til i full diskresjon. Personvernet 
er absolutt. Derfor er vi tilbakeholdne med 
nærgående fotos fra virksomheten.

Faste velkjente gleder
Dølis kiosktralle hver onsdag er et populært 
tiltak gjennom 5 år nå. Tralla er mer et sosialt 
virkemiddel enn et inntektsmål for de 13 
besøksvenner som tar sine gledestørner der. 
Kveldskos på Døli og Skytta sykehjem er tiltak 
som vi også stadig ser fram til.
Fem dagsturer med spesialbuss for rullestolbrukere, 
fra UNI-buss, er årets høydepunkter. 
Det er viktig for de som trenger spesialtransport 
for livets berikelse, bl.a. til Finnerudplassen. 
Julegatebusstur til Lillestrøm og Oslo gir den 
ekte storbystemning. Alt skjer med positiv 
bistand fra kommunen. Neste tur blir allerede 
i mai for inntil 40 personer til populære 
Lygnasæter, avslutter Stein Solberg. Han gleder 
seg allerede nå til turen. For ham og resten av 
de 42 er delt glede tydeligvis tredobbelt glede. Å 
gjøre et besøk gleder like meget som å få besøk.

Førjulslunsj på Hadeland Gjestegård.
Karin Halvorsen (til venstre) og besøksvenn 
Wenche Nordby.

En regnværsdag på Finnerudplassen i Nordmarka.
Maren  Jørgensen (sittende foran til venstre i 
rullestol) og besøksvenn Ellen Johanne Waal.



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

27. mars Maria budskapsdag
  Lukas 1,26-38
Nittedal 19:00  Kveldsmesse/Nattverd
  Skartseterhagen &Eriksen
Betel   11:00  Høymesse/Nattverd  Weider

Nittedal menighets årsmøte på 
Betel etter gudstjenesten.

Hakadal 11:00  Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Skartseterhagen

3. april  4 søndag i faste
  Johannes 6,1-15
Nittedal 11:00  Familiemesse/Nattverd
Nittedal 13:00 Dåpsgudstjeneste
  Skartseterhagen
Betel  11:00  Høymesse/Nattverd Weider
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd
  Olsen

Hakadal menighets årsmøte i 
Kirkestua etter gudstjenesten

5. april   tirsdag
Døli  11:00  Gudstjeneste/Nattverd Olsen

10. april  5. søndag i faste
  Johannes 11,45-53
Nittedal 11:00  Høymesse/Nattverd Lalim
Betel  11:00  Høymesse/Nattverd/ Weider
Hakadal 11:00  Familie &Samtalegudstjeneste 
  Olsen/Jonassen

12. april  tirsdag
Skytta  11:00 Andakt Vilberg

17. april Palmesøndag
  Johannes 12,1-13
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd
  Skartseterhagen

19. april tirsdag
Døli  11:00 Andakt Skartseterhagen

21. april  Skjærtorsdag
  Lukas 22,14-20
Hakadal 18:00 Nattverdgudstjeneste 
  Skartseterhagen

22. april Langfredag
  Lukas 22,39-23,46
Nittedal 11:00  Pasjonsgudstjeneste 
  Skartseterhagen

24. april 1. Påskedag
  Matteus 28,1.8
Nittedal 11:00 Høytidsgudstjeneste/Nattverd
  Weider
Betel  08:00 Oppstandelsesfest m/frokost
  Weider
Hakadal 11:00 Høytidsgudstjeneste/Dåp
  /Nattverd Olsen

25. april 2. påskedag
  Lukas 24,13-35
Betel  11:00 Høytidsgudstjeneste/Nattverd
  Weider

26. april  tirsdag
Skytta  11:00  Gudstjeneste/Nattverd Weider

1. mai  1. søndag e. påske
  Johannes 20,19-31
Nittedal 19:00 Solidaritetsgudstjeneste 
  Weider&Berstad Weyde
Betel  11:00 Høymesse/Nattverd/
  Sønd.skole Weider

3. mai tirsdag
Døli  11:00 Gudstjeneste/Nattverd Olsen

8. mai   2. søndag e. påske
  Johannes 10,11-16
Nittedal 11:00 Familiemesse/Dåp/Nattverd
  Weider
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
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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

10. mai  tirsdag
Skytta  11:00 Andakt Skartseterhagen

15. mai  3. søndag e. påske
  Johannes 16,16-22
Betel  11:00 Høymesse/Nattverd 
  Skartseterhagen
Hakadal 11:00 Familiemesse/Dåp/Nattverd 
  Weider

17. mai  Grunnlovsdag
  Lukas 1,50-53
Nittedal 18:14 Forbønnsgudstjeneste 
  Skartseterhagen

22. mai 4. søndag e. påske
  Johannes 16,5-15
Nittedal 11:00 Høymesse/Nattverd Weider
Nittedal 13:00 Dåpsgudstjeneste Weider
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Skartseterhagen

24. mai  tirsdag
Døli  11:00 Andakt Vilberg

29. mai 5. søndag e. påske
  Efeserne 3,14-21
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
Betel  11:00 Høymesse/Nattverd/
            Sønd.skole  Hermannsdottir

31 mai   tirsdag
Skytta  11:00 Gudstjeneste/Nattverd Wei-
der

2. juni   Kristi himmelfartsdag
  Lukas 24,46-53
Hakadal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen

5. juni  6 søndag e. påske
  Johannes 15,26-16,4a
Nittedal 11:00 Familiemesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen
Betel  11:00 Høymesse/ Nattverd 
  Skartseterhagen

7. juni  tirsdag
Døli 11:00  Gudstjeneste/Nattverd Wei-
der

12. juni 1. Pinsedag
  Apostelgj. 2,1-11
Nittedal 11:00 Høytidsgudstjeneste/Dåp/
  Nattverd Weider
Hakadal 11:00 Høytidsgudstjeneste/Dåp/
  Nattverd Skartseterhagen

13. juni  2. pinsedag
  Johannes 3,16-21
Betel  11:00  Høymesse/Nattverd/
  Weider

14. juni  tirsdag
Skytta  11:00 Andakt Vilberg

19. juni 
Treenighetssøndag
  Johannes 3,1-15
Nittedal 11:00 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Olsen



Hagansenteret,  6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo  6706 1040
Velvære for hele familien!
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Tårnagenthelg 29.-30 januar
Siste helga i januar var det masse liv og 
begeistring i Nittedal og Hakadal kirker, da hele 
90 tårnagenter var i full sving med å utforske 
kirkerommet. Alle 3.- og 4.klassinger i bygda 
var invitert, og oppslutningen var overveldende 
positiv. I løpet av helga ble det løst spennende 
oppdrag, gåter og mysterier. De engasjerte 
tårnagentene utforsket kirken fra kirketårn 
til kjeller. Noen av oppdragene ble til og med 
levert av brevduer med hemmelig beskjed! 
Utstyrt med lommelykter, forstørrelsesglass 
og kameraer la de ut på jakt etter symboler, 
skatter og hemmelige gjester. Ved hjelp av godt 
agent-samarbeid klarte de å knekke kodene og 
løse oppdragene! 

Søndagens Tårnagentgudstjeneste samlet 
fulle kirker både i Nittedal og Hakadal. Her 
fikk	 hele	 menigheten	 ta	 del	 i	 det	 agentene	
hadde funnet ut i løpet av helga, og agentene 
bidro med stor bravur som skuespillere, 
forbedere, korister, i tillegg til at de medvirket 
under dåpen. Tårnagentsangen ”Himmel 
over livet” ble fremført med stor innlevelse i 
begge kirkene. Tårnagentene kan nå fortsette 
etterforskningen og løse nye oppdrag på 
www.tarnagent.no !

Biskopen gjestet Pluss Storkafé
Fredag i bispevisitasen ble biskopen med følge ønsket 
varmt velkommen på Pluss Storkafé av om lag 100 
ungdommer	 i	Pluss	ungdomsmiljø.	De	fikk	oppleve	
en	 kjempekveld	 med	 leker,	 flotte	 innslag	 av	 Kor	
Pluss, samt Singdown, som er et fast innslag på Pluss, 
og består av andakt, lovsang, bønn og lystenning. 
Ungdomsarbeider Kristian Sveinall Øgaard ledet en 
fin	samtale	med	biskopen,	hvor	hun	fortalte	om	sitt	
forhold til Jesus og hvordan han er et forbilde for 
henne som leder. Biskopen delte også erfaringer fra 
sin egen tid på lederkurs i ungdomstiden, og la vekt 
på at det hun her lærte hadde bidratt til å forme 
henne til den lederen hun er i dag. 
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– Nå er livet bedre
12. april er vi i gang med Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon	 der	 våre	 220	 konfirmanter	
besøker	 de	 fleste	 husstandene	 i	 kommunen	
for å samle inn penger til årets aksjon. I fjor 
satte vi ny rekord med over 82000 kroner 
innsamlet - et beløp vi gjerne overstiger 
i år! Så ta godt imot våre konfirmanter 
denne ettermiddagen!	 Alle	 konfirmantene	
er utstyrt med eget ID-kort og bøssene er 
merket Fasteaksjonen 2011. Fasteaksjonen 
2011 handler om rettferdighet og i år løftes 
Kirkens Nødhjelps arbeid med økonomisk 
rettferdighet i Tanzania frem og setter fokus 
på såkalte VICOBA-grupper  og  PETS-grupper. 
VICOBA (Village Community Banks) er spare- 

og lånegrupper der medlemmene sparer små 
beløp hver måned. Pengene samles i en pott, 
og medlemmene får anledning til å ta opp små 
lån for å investere i inntektsgivende arbeid 
og en bedre framtid. I PETS-gruppene  trenes 
medlemmene i å overvåke lokale budsjetter 
samt urettferdige skatteregler som gjør at 
internasjonale selskaper kan tjene seg rike 
på Tanzanias ressurser. Men de innsamlede 
midler brukes ikke kun i Tanzania, men der de 
til en hver tid trengs mest. Kirkens Nødhjelp 
mener	det	er	nødvendig	å	jobbe	på	flere	nivå	
for å sikre rettferdig fordeling av jordens 
ressurser og gi økonomisk uavhengighet for 
enkeltmennesker.  

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

•	 Over	 én	 milliard	 mennesker	 lever	 i	
ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar 
menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk 
rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for 
en fremtid uten fattigdom. 
•	Det	er	menigheter	landet	rundt	som	står	
for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. (Navn på din menighet) 
menighet arrangerer aksjon ddmm (dato) 
og trenger bøssebærere. Ta kontakt 
med (… navnet på menigheten eller 
kontaktperson) dersom du vil være med.
•	Pengene	 som	samles	 inn	går	 til	Kirkens	
Nødhjelps arbeid over hele verden. 
•	Støtt	aksjonen	direkte	ved	å	benytte	
…kontonummer 1594.22.87493.
… Ring givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
… Send en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)

Yohana (14) hjelper moren sin i grønnsakboden på 
torget. Hun er medlem i en VICOBA-gruppe. På 
den måten er livet blitt bedre både for henne og 
Yohana. Nå kan han håpe på en utdannelse som 
politimann.

Av: Kateket Dag Jonassen
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Ved det kirkelige valget blir det også valgt 
medlemmer til Bispedømmerådet og 
Kirkemøtet. Hos oss gjelder dette Borg 
bispedømme. Bispedømmerådet er blitt 
utvidet når det gjelder representanter 
ut over de kirkelige ansatte, fra 4 til 7. 
Dette	betyr	at	det	også	vil	bli	flere	 leke	
deltakere på Kirkemøtet som totalt vil 
øke fra 86 til 115 personer. I praksis vil 
”vanlige” menighetsmedlemmer få en 
økt	innflytelse	på	de	viktige	avgjørelsene	
som tas i disse organene.

Vi trenger gode råd!
Mener du at kirken er viktig? Vil du 
ha et sted der du kan komme med 
barna dine til dåp, der du kan gifte 
deg eller begrave dine døde?

Ja, da er det klart at du bør være med å ta ansvar 
for at kirken får gode medarbeidere på alle plan. 
Det er ingen selvfølge at vi har en kirke som 
kan tilby gudstjenester og kirkelige handlinger, 
skape gode møtesteder for barn og ungdom 
eller trøste og oppmuntre dem som er syke 
eller har sorg. Statskirkeordningen har nok av 
og til fristet oss til å tro det, men alle vet at en 
organisasjon eller et fellesskap bare kan fungere 
godt hvis medlemmene er aktive og engasjerte. 

I september skal det velges nytt 
menighetsråd og representanter til 
bispedømmeråd og kirkeråd.  For to år siden ble 
valgdeltakelsen i Nittedal og Hakadal nesten 
tidoblet. Dette skyldtes den nye ordningen med 
å legge kirkevalgene samtidig med de offentlige 
valgene. Likevel var det ikke mer en ca 10 % av 
kirkens medlemmer som avga stemme. Dette 
tallet bør bli høyere i år.

En av årsakene til den labre interessen for 
valget er at det som regel bare er en liste og 
derfor lite å velge mellom Alle som kan samle ti 
underskrifter, har imidlertid rett til å stille liste 
ved menighetsrådsvalget. Eneste betingelse er 
at listen er innlevert til kirkekontoret før 1. mai, 
og den skal godkjennes av menighetsrådet. 
(Alle på listen må være medlemmer i Den 
norske kirke). Ellers er det et mål å få så mange 
som mulig på listen slik at folk kan stryke og 
kumulere (gi tilleggsstemmer). Listen kan 
minimum inneholde så mange som skal velges 
pluss fem varamedlemmer og maksimum det 
dobbelte antallet. Det vil si at en liste i Hakadal 
skal ha mellom 11 og 22 navn, og en liste i 
Nittedal fra 13 til 26.

Stemmerettsalderen er senket til 15 år. 
Det betyr at ungdommen kan få adskillig 
større	 innflytelse	 i	 kirken.	 Forutsetningen	
er jo selvfølgelig at listene har gode 
ungdomskandidater som de unge har lyst til å 
stemme på. Det å få frem kandidater under 30 
år er derfor viktig for nominasjonskomiteene, 
et mål kan være å ha minst to. Kandidatene 
må være over 18 år. Ved forrige valg ble 
ungdomskandidatene kumulert frem på listene.

Nominasjonsprosessen er allerede i gang. 
Både Nittedal og Hakadal har oppnevnt 
nominasjonskomiteer som alt har begynt 
arbeidet. Det har ofte viste seg vanskelig å få 
folk til å stille til valg for menighetsrådet. Derfor 
er det viktig, både for nominasjonskomiteen og 
for alle andre som er glade i kirken, at folk blir 
motivert og oppmuntret til å la seg nominere.

Hva driver egentlig menighetsrådet med? 
Kirkelovens § 9, som ofte kalles menighetsrådets 
formålsparagraf, sier dette om menighetsrådets 

Av Mona Kolberg
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oppgaver: 

”Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt 
som kan gjøres for å vekke og nære 
det kristelige liv i sognet, særlig at 
Guds ord kan bli rikelig forkynt, 
syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og 
unge samlet om gode formål og 
legemlig og sjelelig nød avhjulpet.” 

Dette kan kanskje virke overveldende i første 
omgang, men i praksis viser det seg at det er 
konkrete oppgaver i menigheten som skal løses:
•	Hvordan	kan	vi	legge	til	rette	for	at	det	holdes	
gudstjenester slik at folk får lyst og anledning 
til å komme?
•	Hva	kan	menigheten	gjøre	for	at	mennesker	

som har det vanskelig, skal få hjelp?
•	Hvordan	kan	menigheten	 legge	 til	 rette	 for	
at barn og unge i nærmiljøet skal få trygge og 
gode oppvekstvilkår?
•	Hva	kan	vi	gjøre	for	at	flere	får	høre	om	Jesus	
og begynne å tro på ham?

Menighetsrådet har som regel møte en 
gang i måneden. I tillegg kan det komme 
ekstra arrangementer og samlinger som 
menighetsrådet står ansvarlig for. To 
medlemmer av menighetsrådet må la seg 
velge til å sitte i kirkelig fellesråd som også har 
møte ca. en gang i måneden. I gjennomsnitt 
bør et medlem i menighetsrådet regne med 
ca to møtekvelder i måneden. Medlemmene 
i menighetsrådet får møtegodtgjørelse og 
kjøregodtgjørelse på samme måte som andre 
offentlig valgte, for eksempel i kommunestyret. 



Kor Pluss 
trenger pianist!
Er du interessert i 
å spille med oss? Ta 
kontakt med trosopp-
læringsleder Åshild 
Stordrange på tlf. 45 63 
87 17 eller på e-post:
ashild.stordrange@
nittedal.kommune.no
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Døpte Nittedal 
Bertine Holund Nyseth
Max  Vingan
Albertine Paula Synnøve  Jarl
Leana Nybakk Reinfjord
Liam André Mathisen Flåtten
Erling Fardal Linde
Jonathan  Arnesveen
Maud Victoria Olsen Nielsen
Anna Lucia  Haugen
Jonas Kjøl Malde
Oliver Hjertum Jarsve
Maria Tamburstuen Engeset
Ragna Doseth Magnussen
Lionel Vardenær Hagen
Mikkel  Kitdal
Markus  Kampen-Linnerud
Mari Glesaaen Gill
Kristoffer  Dahle
Synnøve Marie  Storli
Tia Irene  Nicolaysen
Martine Osland Hermansen

Døpte Hakadal
Maja Storstad
Alicia Katherine Klaveness
Silje Gjelsvik Kvennes

Wilma Myklebust Grundetjern
Leon Aleksander Hustoft Sund
Aurora Engan Løvstad
Astrid Aurora Vikeby 
Myhrhaug
Mathea Ophaug Pettersen
Lynn Michelle Waal 
Pedersveen
Lone Larsen Korsvold
Anna Kristiansen Aaneby

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

Døde Nittedal 

Randi Adele Abrahamsen
Kåre Gustav Schmidt
Marianne Berger
Synnøve Kristine Faugli
Ole Ansgar Martinsen
Reidar Karlsen
Per Jahr
Karsten Hansen
Kirsten Margrethe Konglevoll

Edel Louise Jensen
Olav Edland
Solveig Randi Eriksen-Vik
Odd Figenschou
Liv Charlotte Løvlie
Ada Karin Larsen
Harald Marka
Asbjørn Jensen
Kaj Harring
Kjell Halvorsen
Oddvar Alf Westbryhn
Odlaug Holm
Liv Øksne
Asta Kommedal
Solveig Overn

Døde i Hakadal
Magne Husum
Kåre Sigurd Johnsen
Arne Stern
Gina Skånvik
Svanhild Elida Holter
Gerd Wivian Laskerud
Ruth Elise Berglie
Cynthia Lynn Makens 
Fearnley
Ragnhild Hagen

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang 19. November-20. februar

Kirkenytt søker 
annonsemedarbeider

Vi trenger en annonsemedarbeider 
til å holde kontakt med annonsørene 
våre og skaffe nye. 

Er du interessert, ta kontakt med 
kirkekontoret.
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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 Nittedal
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 
Permisjon til 1. juni
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 
Gunnar Isaksen
Mobil 412 52 374

Organist
Jarle Vestad
Mobil  930 51 377

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 60 82

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

For noen uker siden forlot jeg kuvøsen som ung 
voksen i 20-årene og snublet uunngåelig inn i 
30-årene. Umiddelbart etterpå fikk jeg strekk i 
ryggen. Det hadde sikkert mer med bevegelsene 
jeg forsøkte å utføre i det mine venner kalte 
“jentetrening”, enn det hadde med alder, men 
det føles betryggende å kunne spøke bort dårlig 
form med overgangen til det voksne liv. Dog - 
det virker merkelig å blir voksen i det øyeblikket 
man blir 30. Det føltes som når jeg ble ungdom 
av håndspåleggelse eller ansvarlig ved å fylle 
18. I mitt tilfelle er kanskje 30 den siste mulige 
terskelen å treffe før man må anses som en 
del av den voksne verden. Jeg har unngått de 
andre kriteriene og ble egentlig ikke voksen av 
egen vilje. Jeg forvillet meg inn i lokalet hvor 
30-åringene var samtidig som rommet med 
20-åringene lukket døren. Det ble lokket med 
bedre mat og kaker. Jeg liker kaker. 

Så jeg har jobb, bor for meg selv og er blitt 30 
og har et kakemonster malt på kontordøren 
min. Burde gjøre meg til voksen. Iallfall til 
en prøveperiode. Allikevel kan jeg se for 
meg skepsisen til de som allerede har vært 
der en stund. De med kone, barn, leilighet, 
stakittgjerde, Volvo, hund og forbrukslån og 
som allerede har slitt ut medlemsjakken. Hvor 
har jeg vært liksom. Vi som slippes inn kun 
grunnet alder, blir nok sett på som annenrangs 
voksne. Ikke like voksen som de som virkelig 
er voksne. For selv hos de vokse er rangering 
viktig. Da førerkort og jobb er det nærmeste 
jeg kommer etter 30 år, er det ikke rart det 

ikke kvalifiserer som voksen blant den harde 
kjernen av 30-åringene.  

Men - jeg blir mobbet fordi jeg er gammel. Dette 
bør telle i min favør. En fin ting med å jobbe i et 
miljø hvor den overveldende majoritet er en god 
del år yngre enn meg er at jeg ofte får høre at jeg 
er gammel. Det er ingen ende på vittighetene til 
20-åringene som ramser opp grunner til at jeg 
er veldig gammel. “Moren din er gammel,” sier 
jeg da og avslutter enkelt samtalen. 1-0 til den 
voksne. Modent gjort av meg. 

Det finnes mange grunner til at jeg faktiske har 
blitt voksen nå. Jeg har allerede lagt merke til at 
det er mye lettere å tenke seg å bli 40 når jeg er 
30 enn det var å tenke seg at jeg skulle bli 30 når 
jeg var 20. Samtidig har sett at idrettsutøvere 
på min alder ikke lenger er unge og lovende. Jeg 
har funnet ut at det som voksen er mer legitimt 
å gå med dressbukse, skjorte og frakk til vanlig. 
Derfor har jeg kjøpt meg frakk. Mengden lyd 
som jeg nå kategoriserer som støy er blitt 
tredoblet - og jeg vet av erfaring at dette er et 
tegn på voksenhet. Jeg har også registrert at 
pensjonssparing ikke er et pyramidespill for de 
over 60, men noe jeg burde forstå. 

La oss derfor ikke lenger dvele ved at jeg kanskje 
kom noe sent inn i lokalet, men la oss heller 
fokusere på at jeg faktisk kom i det hele tatt. 
Kan jeg få lov til å være voksen selv om jeg ikke 
har oppnådd mer enn et førerkort og en smårar 
jobb? Jeg lover å lære fort. Koz fra Thomas.

Hurra for oss voksne!


