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leder Av Anfinn Kolberg

Nå også med farger
Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start 
både for oss som lager det, og for dere som 
skal lese det. Omsider bringer vi bladet inn i 
en mer fargerik tilværelse. I dette nummeret 
har vi fargetrykk på åtte av bladets 20 sider, og 
det skal vi fortsette med til økonomien blir mye 
bedre. Vi håper at alle dere som leser Kirkenytt, 
vil sette pris på et mer fargerikt blad.

Vi har valgt “Ny start” som tema for bladet, 
men ikke det bare for å markere firefargetrykk 
i Kirkenytt. Det handler vel så meget om de 
mange små og store begivenhetene som gir 
livet en ny retning og en ny start. På forsiden 
lar vi vårens første blomster varsle om at en 
ny sommer er i anmarsj. Og vi møter familien 
Linkosuonio som har flyttet inn i sitt nye 
hus. På side 18 finner vi en lang liste over 
nye verdensborgere og kirkemedlemmer i 
oversikten over døpte i menighetene. Listen 
over de døde minner oss om hvordan livet får 
en slags ny start når vi må leve videre uten 
mennesker vi var glad i og knyttet til.

Når vi setter i gang med noe nytt, er det 
også viktig å holde kontakten med det som 

var. Denne vinteren har det vært en voldsom 
oppblomstring av interessen for slektsgransking 
med utgangspunkt i TV-programmet “Hvem 
tror du at du er?” Nysatsing skjer ikke på beste 
måte ved å rykke opp eller skjære av sine 
egne røtter. Derfor er det viktig, som Halvor 
Gundersen skriver på siste side, å ta vare på det 
kulturlandskapet vi lever i og som minner oss 
om de mange generasjonene som har levd her 
før oss.

Mens vi lager dette nummeret av Kirkenytt, er 
vi midt i fastetiden, og vi ser frem mot påske. 
Påske betyr også en ny start, ja kanskje den 
aller viktigste nystart av dem alle. Budskapet 
om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde er 
et gammelt budskap. Men hver påske er det 
like nytt, for det handler ikke bare om det 
som skjedde i Jerusalem for 2000 år siden. 
Det handler like meget om oss som gjennom 
påskens budskap skal få ta til oss håpet 
om forsoning og fred og en ny begynnelse. 
Forsidens hestehov viser livet som gror frem 
der det ikke ser ut som at noe kan gro. Det skal 
minne oss om at det nytter å satse i tro og håp 
på å gjøre det som er godt.



3

andakt Av kateket Dag Jonassen      

Ny start

Takk for alle gaver til Kirkenytt!

Også	denne	gangen	ligger	det	ved	en	giro-blankett.	Regnskapet	for	2012	viser	at	vi	akku-
rat	kom	i	mål.Vi	er	helt	avhengig	av	lesernes	gaver	for	å	kunne	fortsette	å	gi	ut	bladet. 

Bruk	nettbank	eller	vedlagte	giro.
Giro Nittedal 0530 37 60808 Giro Hakadal 2030 20 42250

Tenk – den eneste som ikke bare kan gjøre noe 
med min fremtid, men også min fortid, er Jesus 
Kristus.
 
Ja, hver dag – faktisk hvert øyeblikk i mitt liv 
– kan jeg få tilgivelse for mine mange feil, og 
mulighet for en ny start!
 
For godt til å være sant?  
Neida!  Godt og sant, og fantastisk!
 
I min bil har jeg en GPS som på mange måter 
for meg er et symbol på hva Jesus vil være for 
meg, hva Han ønsker å bety, hvordan Han vil 
hjelpe meg med mine veivalg gjennom livet. 
GPS`n viser meg målet jeg skal til og veien jeg 
bør følge for å komme frem dit. 

Men ofte – veldig ofte – klarer jeg ikke å følge 
denne veien. Jeg kjører feil, «faller» på en måte 
og roter det skikkelig til. Da viser den meg en 
ny vei. En ny vei mot det samme målet. Men 
på nytt «surrer» jeg meg bort og får det ikke 
til. GPS`n gir meg heldigvis ikke opp. Alltid 
viser den meg en ny vei mot det samme målet, 
men det er mitt valg å følge denne veien. 

Sånn er det da virkelig med Jesus! Han viser 
meg veien jeg bør følge mot målet Han 
har satt for meg. Selvfølgelig bommer jeg 

ofte på denne veien og går feil. Men Jesus 
viser meg alltid en ny vei jeg bør følge, 
en ny start, og gir meg aldri, aldri opp. 
Og takk for det!

Alle kan vi få en ny start i livet vårt, men det 
er vårt valg å velge den vei Jesus viser oss. 

For Jesus er Veien, Sannheten og Livet!

Birgitte Hendil: Nattverd. Gjengitt med tillatelse.
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Tema: Ny start 

Den nye starten på livet til familien Linkosuonio 
ligger på toppen av Tumyrhaugen på Rotnes. 
Et ekte 70-tallshus troner høyt der oppe, med 
utsikt over hele Romeriksåsen og sørover helt 
ned mot Lillestrøm, ja egentlig har man 360 
graders utsikt fra tomta. De visste å plassere 
hus i Nittedal på den tida. 

Nær forestående skolestart for eldstejenta 
Hilda fikk mor og far, Helene og Jorma, til å se 

seg om etter større bolig. Leiligheten ble litt 
trang, og mor drømte om verksted i eget hjem. 
Ettersom far var snekker for et firma i Nittedal, 
var dette et kjent område. Jorma, oppvokst i 
Lahti, var fra før av glad i skogen, og man må 
elske trær for å velge Nittedal. Helene har 
Lofoten, med fjell og hav, som referanse. 

Det var nok meningen at vi skulle bo her, sier 
Helene. Alt ordnet seg, og plutselig var huset 

På toppen av Tumyrhaugen
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Tekst: Annd Korsli
Foto: Jorma Linkosuonio

vårt. Vi stortrives, har gode naboer, det er stille 
og rolig og fin nærbutikk. Det er utfordrende å 
sette i gang med oppussing for å få huset slik 
det passer våre behov. Vi var i hus nyttårsaften 
og synes det går fort og greit med arbeidet på 
huset. Det som har forbauset oss mest, er den 
fantastiske utsikten til alle verdens hjørner, 
og at det bor så mange her i bygda. Mye av 
bebyggelsen vises ikke fra hovedveien. 

Nittedal har en ung befolkning, 
og derfor er det også mange 
aktiviteter for barn. Det blir mye å velge i når 
Hilda 6 år og Lydia 1 ½ år skal ta Nittedal i bruk. 
Far, Jorma, er en habil ishockeyspiller. Han har 
hatt hockey som hobby hele livet, så der har 
kanskje idrettslagene  noe å jobbe med, for vi 
har vel ikke ishockeylag i bygda? 

Jorma har hatt arbeidsplassen sin hos 
snekkermester Per Bjerke i Nittedal. Her 
har han  i den siste tida jobbet mye med 
restaurering av eldre bygg i Oslo, blant 
annet på universitetet. Kompetansen som 
møbelsnekker er gull verdt når gamle bygg 
skal restaureres. Helene jobber i Oslo-skolen 
og skal nå ta pedagogisk utdanning i tillegg. 
Hun arbeider også som smykkekunstner, lager 
smykker og kunstobjekter og er med i gruppa 
KL!NK. Drømmen om verksted i eget hus blir 
nå oppfylt, og  de av våre lesere som har lyst til 
å se hva Helene lager, kan gå til nettsida www.
helenejl.com   

Å leve livet som kristne har alltid betydd mye 
for familien. Helene og Jorma er oppvokst som 
læstadianere og går til vanlig i Messiaskirken i 
Oslo. Da de for første gang var på gudstjeneste 
på Betel, ble de positivt overrasket. Det 
er mange barnefamilier der, og barn har 
en like viktig plass som voksne. De unge 
barnefamiliene på Rotnes er aktive og jobber 
hardt for ny Rotnes-kirke. De er opptatt av  at 
alt kristent arbeid skal være tilpasset så vel 
store som små. Positive ting skjer, Pluss-miljøet 
for ungdom og unge ledere vokser hele tiden, 
det er lørdagsklubb og familiearrangementer.

Familien Linkosuonio har nok helt rett, det var 
her de skulle bo. Vi er helt enig, og vi takker 
for den flotte tilveksten til kristenlivet i 
Nittedal. 
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Hvordan måler man vekst? I Pluss har vi de 
siste årene opplevd en vekst som vises i statis-
tikker. Det er noe tilfredsstillende ved å skrive 
søknader og årsmeldinger og rapportere om 
tre- eller firedobling i oppmøte over to år, eller 
å kunne søke om pengestøtte på bakgrunn av 
170 betalende medlemmer. 

Men hvordan måler man vekst? Kan vi trekke 
frem disse tallene og si at ungdomsarbeidet er 
i vekst? Gir de et helt bilde, eller forteller de 
bare deler av sannheten? 

For en tid tilbake var syv ungdommer samlet på 
Betel en søndag ettermiddag. Etter å ha delt et 
måltid og lyttet til undervisningen om hva det 
vil si å være kristen, satt de syv og samtalte om 
hvilken betydning dette har for livet, før de la 
livene sine frem for Gud i bønn. Denne veksten 
vises ikke i tall. Men det er likevel vekst.  

Som ungdomsarbeider havner jeg rett som det 
er i samtaler med ungdommer som forteller om 
hvordan møtet med Jesus har forandret livet 
deres. Noen forteller om hvordan de i møte 
med Gud fikk troen på sin egen verdi. Andre 
snakker om hvordan de bruker friminuttene på 
skolen til å snakke om Jesus med medelevene 
sine. Atter andre kommer strålende til meg og 
forteller at de har skjønt hvorfor Jesus måtte 
dø. Denne veksten vises ikke i tall. Men det er 
likevel vekst. 

Pluss er i vekst. Vi ser noe av veksten i tallene 
som stiger. Vi ser den og takker Gud. Likevel 
er kanskje den viktigste veksten den som ikke 
reflekteres i tall. Kanskje er det slik at den 
egentlige veksten skjer bak og over tallene. 
I Pluss ønsker vi å tenke vekst på tre måter: 
Vekst i antall, vekst som fellesskap, vekst hos 
enkeltpersoner. Vi ønsker at flere kommer 
til våre samlinger, og at tallene skal stige. Vi 
ønsker at det fellesskapet som er Pluss, skal 
vokse seg sterkere og nærere, og at vi som er 
en del av det, mer og mer skal oppleve at det er 
vårt hjem. Og vi ønsker at enkeltpersoner skal 
vokse i tro, at Ola og Kari Nittedøl skal vokse i 
det nye mennesket og bli mer lik Jesus. 

Hvordan måler man vekst? Kanskje kan ikke 
all vekst måles. Kanskje må vi også anerkjenne 
den veksten som ikke passer inn i statistikk. 
Men selv om den ikke kan måles, så kan slik 
vekst merkes. Du må bare gå litt nærmere for 
å se den. 
Velsignet faste- og påsketid. 

Hvordan måler man vekst?
Av Kristian Sveinall Øgaard
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soknediakonen har ordet Av Randi M. Vilberg

I ei tid hvor stillhet og ro blir mer og mer 
fraværende, tror jeg det kan være en god in-
vestering å reise på retreat.

Det finnes mange retreatsteder i Norge, og re-
treater finnes i mange former og tradisjoner. 
Den klassiske formen er kirkens gamle tide-
bønnsrytme med personlig veiledning, men  
den kan også kombineres med fjellvandring 
og kanopadling. Det fins famileretreat, tema 
retreat, manns- eller kvinneretreat og mer til. 
Viktigst av alt er tausheten som gjør det mulig 
å høre Gud tale.

Hera Torine Sørum (snart 16 år og fjorårskonfir-
mant) og jeg har et retreatsted felles: Lia Gård 
(www.liagard.no) langt oppe i Østerdalen. 
Retreat er at voksne kan få slappe litt av og få 
være litt stille, meditere over bibeltekster og 
sånn, mens barna blir passet på i barnegrup-
per, sier Hera Torine. Med dette refererer hun 
til Familieretreatene som Lia Gård er særskilt 
kjent for. Supert både for foreldre og beste-
foreldre, ta med barna på noe annerledes!

— Hvordan fant du på å reise dit?
    Mamma hadde hørt om det, så vi dro, da 
var jeg ca. 6 år. Vi likte oss så godt der, og 
siden har vi reist flere ganger. Jeg var med 

i barnegrupper da, senere har jeg blitt en 
del av husfolket. Å være husfolk innebærer 
mye forskjellig arbeid. Jeg er hjelper i den 
minste barnegruppa, er med litt på opp 
vasken og av og til litt annet arbeid. Men det er 
andre som lager maten.

— Hva betyr det for deg å være på Lia?
    Det betyr veldig mye! Det høres kanskje rart 
ut, men selv om jeg er husfolk, får jeg slappet 
av, det er god stemning og snille folk. Jeg har 
fått mange nye venner! Vi blir kjent og så plan-
legger vi turene oppover, drar sammen på to-
get, og er der – på Lia. Og Ingeborg og Sigmund 
(som har bygget opp Lia Gård) er veldig snille 
og vil at vi skal ha det bra. De er blitt som noen 
besteforeldre!

— Så dette er kanskje noe du vil anbefale andre 
å dra på?
    JA! Jeg anbefaler det veldig! Det passer for 
alle folk, både små og store. Og jeg ser jo at 
de fleste som har vært på en retreat, kommer 
igjen, sier Hera Torine. I fjor var  hun på Lia 
Gård både i vinterferien, i påsken, på somme-
ren – og i høstferien! Slå den!
  
For egen del har jeg aldri vært på familieretreat. 
Men jeg har vært på utallige andre retreater, og 
fra høsten 2008 på det som kalles kontempla-
tivt retreat. Det har vært en vandring inn i noe 
nytt. Rammene rundt kan ikke bli bedre — de 
dype skogene, stillheten, Storsjøen som ligger 
så vakkert til mellom fjellene, den gode maten, 
den vakre kirken, ja, det må i grunnen opp-
leves… Og så dette viktigste: jeg har blitt ført 
inn i en dypere relasjon til Gud. Bønnelivet har 
blitt annerledes. Opplevelsen av å være i Guds 
nærhet og favn. Retreat på Lia Gård ble for meg 
starten på noe nytt.

Starten på noe nytt

Hera Torine anbefaler å reise på retreat



Av kateket Dag Jonassen
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Da er våre menigheter igjen klare til 
gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps 
årlige Fasteaksjon, og atter en gang er det 
våre konfirmanter som besøker husstandene 
i kommunen med sine fastebøsser! 
Så ta vel imot dem! 

Selve aksjonsdagene er i Søndre- 
og Rotnesområdet  19.mars om 
ettermiddagen, mens Hakadal har sin 
aksjon 21.mars, det også på ettermiddagstid. 
Samtlige konfirmanter er utstyrt med 
ID-kort, samt plomberte og merkede bøsser.
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon har som 
mål å samle inn penger til dem som 
trenger det mest, og å forandre årsaker 
til nød gjennom beslutningspåvirkning. 
Pengene som samles inn,  går til Kirkens 
Nødhjelps arbeid over hele verden. 
Din støtte betyr mye! Her er noen eksempler:

-  For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelps
rasjoner til sultrammede.

-  For 200 kroner kan du gi et menneske sikker 

tilgang til rent vann.

-  For 1000 kroner kan du sørge for at en lands-
by får en vannpumpe.

Over 40 000 bøssebærere fra alle landets 
menigheter vil i perioden 17. – 19.mars gå fra 
dør til dør for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Dette gjør aksjonen til 
Norges største dør-til-dør-aksjon.

Gå gjerne inn på www.fasteaksjonen.no hvis 
du vil vite mer om selve aksjonen eller mail/
ring kateket Dag Jonassen dag.jonassen@nit-
tedal.kirken.no  / tlf. 95241136 hvis du lurer på 
noe om aksjonsdagene og gjennomføringen 
av disse i vår menighet.

Takk for din støtte! Takk for at du er 
med og skaper forandring! Sammen 
med andre! For andre! For hverandre! 
I fjor samlet våre konfirmanter inn over 
73000 kroner. Dette er et meget bra resultat 
– men hva med ny rekord i år?

Fasteaksjonen 2013
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Gudstjenester i Nittedal & Hakadal
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 24. mars Palmesøndag 
Johannes 12,1-13
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider
Hakadal 1100  Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Christine H. Aarflot

28. mars Skjærtorsdag 
  Johannes 13,1-17
Hakadal 1900 Kveldsgudstjeneste/
  Nattverd Aarflot

29. mars Langfredag 
  Lukas 22,39-23,46
Nittedal 1100 Langfredagsgudstjeneste
  Aarflot

31. mars Påskedag 
  Johannes 20,1-10
Nittedal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Olsen

1. april Andre påskedag 
  Johannes 20,11-18
Betel 1100 Høytidsgudstjeneste/ 
  Nattverd Skartseterhagen

5. april   Fredag e. påskedag
Betel 2000 SOUL Ungdomsguds- 
  tjeneste/ Nattverd

7. april Andre s i påsketiden 
  Johannes 20,24-31
Nittedal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Weider. Områdestevne
   NMS deltar.
Hakadal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd 
  Aarflot

14. april Tredje s i påsketiden 
  Markus 6,30-44
Nittedal 1100  Høymesse/Dåp/Nattverd  
Olsen
Betel 1100  Høymesse/Nattverd  Aarflot

21. april Fjerde s i påsketiden   
  Apostelgj.8,26-39
Nittedal 1100   Familiegudstjeneste/Dåp/
  Nattverd  Weider
Hakadal 1100  Familiegudstjeneste/Dåp/
  Nattverd  Olsen
Betel 1100  Høymesse/Nattverd  Vikar

28. april Femte s i påsketiden  
  Johanness 17,6-11
Nittedal 1100   Nittedal/Dåp/Nattverd
  Skartseterhagen
Hakadal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Olsen
Betel 1100   Familiegudstjeneste/ 
  Nattverd  Søndagsskole  
  Weider

3. mai Fredag e. 5. s i påsketiden
Betel 2000  SOUL Ungdomsguds- 
  tjeneste/Nattverd

5. mai  Sjette s i påsketiden  
  Matteus 6,7-13
Nittedal 1900  Pilegrimsgudstj./Nattverd. 

Pilegrimsvandring	
start	kl.1600	v.	kirken.	
Skartseterhagen/Stordrange

Hakadal 1100   Familiegudstjeneste/Dåp/
Nattverd  Olsen

9.mai Kristi himmelfartsdag  
  Johammess 17,1-5
Nittedal 1100   Høytidsgudstj./Dåp/
   Nattverd  Skartseterhagen



Gudstjenester i Nittedal & Hakadal
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12. mai  Søndag før pinse  
  Johannes 16,12-15
Nittedal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd  
  Weider
Betel 1100   Høymesse/Nattverd
  Skartseterhagen

17. mai  Grunnlovsdag  
  Lukas 17,11-19
Hakadal 1814   Forbønnsgudstjeneste  
  Skartseterhagen

19. mai Pinsedag  
  Johannes 14,23-29
Nittedal 1100   Høytidsgudstjeneste/Dåp/
  Nattverd Olsen
Hakadal 1100   Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd  Skartseterhagen

20. mai Andre pinsedag 
  Johanness 7,37-39
Betel 1100   Høytidsgudstjeneste/ 
  Nattverd Olsen

26. mai Treenighetssøndag  
  Lukas 24,45-48
Nittedal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd   
  Vikar
Hakadal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd   
  Olsen
Betel 1100   Familiegudstj./Nattverd  
  Søndagsskole Weider

2. juni    2. s i treenighetstiden
  Johanness 3,1-13
Nittedal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd   
  Skartseterhagen
Hakadal 1100   Familiegudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd  Weider

9. juni    3.s i treenighetstiden  
  Markus 10,13-16
Nittedal 100   Skaperverkets dag  
 Gudstjeneste/Dåp/Nattverd. 
 Olsen/Weider med flere. 
 Menighetsdag		for	begge	sokn.	
	 etter	gudstjenesten

16.juni   4. s i treenighetstiden
  Salme 22,8-12
Nittedal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd  

Olsen
Hakadal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd  

Weider
Betel 1900   Kveldsgudstjeneste/

Nattverd Olsen

23.juni   5. s i treenighetstiden  
  Matteus 18,12-18
Nittedal 1100   Høymesse/Dåp/Nattverd  

Olsen

 ANDAKTER OG GUDSTJENESTER  

Skytta – KL.1100
26.	MARS Gudstjeneste/Nattverd Weider
9.	APRIL  Andakt  Weider
23.	APRIL Gudstj./Nattv.Skartseterhagen
14.	MAI  Andakt  Vilberg
28.	MAI  Gudstj./Nattv. Skartseterhagen
11.	JUNI  Andakt  Weider

Døli – 	 	 KL.1100
(Gudstjenester i kapellet, andakter i peisestua)
19.	MARS Andakt Skartseterhagen
2.	APRIL  Gudstjeneste/Nattverd  Olsen
16.	APRIL Andakt  Vilberg
7.	MAI	 	 Gudstj./Nattverd 	Weider
21.	MAI  Andakt  Olsen
4.	JUNI  Gudstjeneste/Nattverd  Olsen
18.J	UNI  Andakt  Vilberg



Hagansenteret,  6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo  6706 1040
Velvære for hele familien!
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Nest siste helga i april er 
det klart for nye oppdrag 
og mysterier for bygas 3. 
klassinger! 21.-22.april er 
Nittedal og Hakadal kirker 
stedet å være for de som 

liker artige utfordringer. Alle 3. klassinger 
er velkommen til en begivenhetsrik helg i 
kirkene i Nittedal og Hakadal. Her er det bare 
å finne frem lommelykter, forstørrelsesglass 
og bli med og løse spennende mysterier!

Tårnagenthelga er en del av inTro- 
trosopplæringen i Nittedal og Hakadal 
menigheter, og ble arrangert for første gang 
i 2011. Årets arrangement blir det tredje i 
rekken. Erfaringen fra de siste årene har vært 
svært god, og arrangementet har hatt stor 

oppslutning. Tårnagentene utforsker kirken 
fra kirketårn til kjeller med stor frimodighet. 
I fjor ble enkelte av oppdragene til og med 
levert av flaggermus med hemmelig beskjed! 
Forhåpentligvis blir det like god oppslutning 
om helga i år. Velkommen til tårnagenthelg 
20.-21.april! Følg med på www.nittedal.
kirken.no for mer info og påmelding.

For første gang arrangerte inTro i år Kode 
B for 5.-7.klassinger. Arrangementet gikk 
over fem samlinger, inkludert gudstjeneste 
i Hakadal kirke på såmannssøndag. 15 
deltakere var med på samlingene, hvor de 
fikk knekke spennende koder fra Bibelen og 
lage kreative versjoner av Babels tårn med 
spaghetti og marshmallows. Kode B-dansen 
var en rød tråd gjennom alle samlingene, og 
denne ble fremført med stor bravur på Kode 
B-gudstjenesten 27.januar. Her deltok Kode 
B-gjengen også med levende dramatisering 
av såmannsteksten, lesning av egen bønner 
og kollektinnsamling. Deltakerne hadde 
også bakt usyret brød som ble brukt til 
nattverden. Ekstra gjevt var det nok for 
de to ministrantene som fikk bidra under 

nattverden sammen med Torbjørn prest. 
Kode B var uten tvil en suksess som må 
gjentas! Alle 5.-7.klassinger er velkomne til 
å fortsette moroa på Prepluss annenhver 
mandag kl.18-20.

Tårnagentene kalles inn 
til nye oppdrag!

Kode B for 5.-7.klassinger
Av Åshild Stordrange. Foto: Monika Tikkanen

Tekst og foto: Åshild Stordrange

Fra kode-B-gudstjeneste i Hakadal kirke
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Nittedal menighetsråd
Rådet arbeider med å styrke og fornye 
givertjenesten og vil utarbeide en brosjyre til 
utdeling. 
Rådet stiller seg positivt til at det skal arbeides 
for å opprette en fjerde prestestilling. Saken 
kommer opp på årsmøtet

Hakadal menighetsråd 
Rådet stiller seg positivt til at det skal arbeides 
for å få en fjerde prestestilling med spesielt 
ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i 
begge menighetene. Saken kommer opp på 
årsmøtet.

Årsmøter
Begge menighetene har avviklet sine 
årsmøter i tiden etter at dette bladet gikk i 
trykken. Vi kan derfor dessverre ikke referere 
noe fra disse møtene, men oppfordrer alle til å 

skaffe seg og lese årsmeldingene, både 
fra de to menighetsrådene og fellesrådet.  
Årsmeldingene ligger i kirkene, på 
kirkekontoret og på sørvistorget på rådhuset. 
De kan også leses på kirkens hjemmeside  : 
www.nittedal.kirken.no

Fellesrådet
Trosopplæringsleder Åshild Stordrange har 
søkt og fått et års permisjon. Fellesrådet er i 
gang med å finne en vikar for henne.
 Siden trosopplæringsreformen  nå er 
fullfinansiert, har vi fått penger til å ansette 
en til i dette viktige arbeidet. Fellesrådet vil 
utlyse en 80% stilling og håper å ha den nye 
medarbeideren  på plass før høstsemesteret 
er i gang. 
Arbeidet med å planlegge den nye kirken  på 
Rotnes er nå kommet et godt stykke videre. 
Fellesrådet arbeider med et utkast til en 
rom- og funksjonsplan for den nye kirken, 
og i løpet av året regner vi med at en avtale 
med entreprenør skal være på plass. Man tar 
sikte på en totalentreprise for kulturhus og 
kirke, og arbeidet skjer i nært samarbeid med 
kommunen.
Malingfabrikken Jotun har godtatt å betale en 
erstatning for feil med malingen av Nittedal 
Kirke. Kirken blir malt om igjen i samarbeid 
med og etter råd fra riksantikvaren.

Nytt fra rådene Av Mona Kolberg

“Rotneskirkens venner”
Hører du med til dem som ser fram til å ta 
den nye kirken i bruk? Da er dette foreningen 
for deg. Arne Willy Dahl har tatt initiativ til 
å starte opp igjen med loppemarkedene til 
inntekt for Rotneskirken. Det første holdes 
på Sørli skole 27. april i år. Alle venner 

og tilhengere av Rotneskirken inviteres 
til å gi lopper og være med å arrangere 
loppemarkedet. Vil du melde deg inn i 
foreningen eller bidra til loppemarkedet? 
Alle henvendelser til Arne Willy Dahl, tlf. 907 
69 917.
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Pluss vinterturen til Skogstad ble en suksess!

Pluss har tradisjon for svært høy oppslutning 
om turene vi arrangerer hver høst og vår. 
Denne turen var den første som var åpen for 
alle “plussere” fra 10.kl. og oppover, ikke bare 
de som går på lederkurs. Av oppslutningen 
å dømme, var det ingen tvil om at turen var 
populær. Med 99 deltakere og ledere slo 
Pluss ny rekord i deltakere på tur (dersom vi 
ser bort fra konf.leirene).

Temaet for turen var “Bra nok?”, og gjennom 
seminarer, bibelgrupper og andakter fikk 
vi formidlet at vi alle er bra nok til at Jesus 
vil ha noe med oss å gjøre, og at Gud er bra 

nok til å satse på. Ungdomslederne i Pluss 
bidro både med undervisning, kor, lovsang, 
baking, KRIK-trening, aking og lek i snøen, 
samt bibelgrupper. Visjonen til Pluss er «Dele 
liv – dele tro». I løpet av turen kom dette til 
uttrykk gjennom et trygt fellesskap og gode 
samtaler som rommet hele livets spekter, 
både sorg og glede, tro og tvil.

Stemningen var upåklagelig, og det 
var en fornøyd og noe trøtt gjeng som 
satte seg på bussen hjem søndag.  
Vi er overbevist om at dette var en tur som 
satte dype spor hos deltakerne. En suksess til 
gjentakelse!

Pluss vintertur til Skogstad
Av Åshild Stordrange
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Nær et hundretalls unge og stinn 
brakke på Soulkveld i Klubb Pluss. 

Kirkenytts utskremte medarbeider fikk en 
vekkende opplevelse i Betel på en etter 
sigende vanlig soul samling som fortonte seg 
høyst uvanlig for en aldrende utenforstående. 

Det ble et heseblesende, fullstappet 
ungdomsvekkelsesmøte. Alt så vel med 
øyeblikkelig knappenålstillhet med 
bergensk sammenhengende trosappell fra 
ungdomleder Kristian Sveinall Øgård - til 
øredøvende engelsk gospelsang, levende 
musikk, kantine kos og støy. Med sine over 
150 medlemmer har ungdomsklubben Pluss et 
godt ord på seg i distriktet.

En overbegeistret gjest fra Fjellhammer 
organiserte et gruppebilde til lokal bruk der og 
til stor hjelp for Kirkenytts lesere.

Vokalisten, nå snart 18 årige Catinka 
Mølmen Andresen fra Rotnes(på 
bildet), erfarer et sterkt og givende 
fellesskap med gode trosfeller. 
For henne er det en god og nyttig 
fortsettelse fra konfirmasjonstiden, 
først som leirdeltager og året 
etter som leirleder, 16 år gammel. 
Fredagenes klubbsamlinger og 
månedlige Soulaftener sprer nå 
hygge i hennes hverdag.

Ung Gospelstart med rot 
i Rotnes 

Tekst og foto: Thorvald Moi

Litt av jubel skaren- nå på foto i Fjellhammer.

Voksenleder Marianne Thormodsæter (21) presenterer 

bassist Stian Jemberg Bekken (19) og vokalist Cathinka 

Mølmen Andresen (18 år i ma
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Et langfredagstre
Av Torbjørn Olsen

   Det kommer an på øyet som 
ser, heter det – og det vet vi 
er sant.
   At noen ser det som ingen 
andre ser. Noen har blikk 
for detaljer og ser sammen-
henger der andre ikke ser 
eller legger merke til noe som 
helst. Vi er forskjellige.
   På kirkegården i Hakadal er 
det plantet lønnetrær. Noen 
er gamle og faller fra, og nye 
kommer til. Slik er livets gang, 
også for et tre. Lønnetreet var 
i gammel tid et hellig tre som 

ofte ble plantet for å markere 
en fødsel. Lønnetrærne på 
kirkegården bærer kanskje 
bud om de lange linjer og 
om livets omskiftelighet. Vå-
rens lysegrønne knopper og 
sommerens fyldige kroner. 
Høstens symfoni av farger og 
vinterens sorgtunge og nakne 
greiner.
  Etter en langfredagsguds- 
tjeneste kom en deltaker bort 
til meg, en person med sans 
for det visuelle. Hun sa: Han 
henger der ute! 
   Hvem henger hvor, svarte 
jeg. Jesus, sa hun. Han henger 
korsfestet i et tre på kirke- 

gården!
   På sørsiden av kirken hang 
han. Korsfestet i et lønnetre. 

   ”… salige er deres øyne, for 
de ser…”(Matt.13,16)

Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang  November-februar

Døpte i Nittedal
Anine Oweineh Øygarden
Ivar Sæthre
Emma Karoline Hoff
Nicklas Nilsen Korslund
Georg Nordahl Ringard
Liam Haangmann-Bredesen
Signe Standal Isachsen
Emilia Magnusdottir Kløvjan
Pia Fogh Brodahl
Kaja Heggelund Dahl
Eva Raustøl Knutsen
Sara Halvorsen Hjelkerud
Max Bang Kragerud
Thea Birkedal
Elida Solbakken
Noah Bjergvang-Nilsen

Døpte Hakadal 
Sofie Jappée Ilieva
Dennis  Skrede
Haakon Nathaniel Grønnvold
Mikkel Vierli Svegård
Sindre  Marka
Martin  Borgeteien

William  Refsdal - Karlsen
Celine  Rasmussen
Lukas Leander Sletta Marka

Viet i Nittedal
Jeanette Haug Knudsen 
og André Risløkken

Viet i Hakadal 
Astrid Laake 
og Øyvind Paaske Einarsen 

Døde i Nittedal
Grete Granaas 
    Lorentzen Jansen
Hans Gulbrand   Holmerud
Johnny   Haugen
Torgerd Helene   Raae
Bjørn   Olsen
Inger Ethel   Stakston
Gunnar   Filstad
Tore   Nordstrøm
Marie   Haug

Jan Richard   Corell
Trygve   Nordeng
Hildur Johanne   Bråthen
Terje   Isebakke
Vera Dagny   Knutsen
Helma Oddlaug   Hansen
Kari Louise   Bang
Arild   Bergerud
Edvald   Boasson

Døde Hakadal 
 Annie  Stai
Sissel  Alme
Otto  Leversen
Ragnhild  Myrvold
Margit  Sand
Elsa  Fossneset
Else Margrethe Haug
Ragnhild Cecilie Johansen
Gerd Olaug Hammer
Markku Allen Keiski
Inger  Strøm
Einar Arnold Skei Håvik
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

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

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
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

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 474 78 233

Kirketjener	Menighetshuset
Siri Henden
Mobil 481 97 516

Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Mobil 979 68 458 
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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Av Halvor Gundersen

  En høstdag i 1923 laget Gerhard Munthe 
dette bildet. Originalen finnes på Markerud, 
og det var nettopp herfra han ble inspirert av 
utsikten østover, mot kirken og Dalgårdene. 
Hovedinntrykket har forandret seg lite på nitti 
år, og kirken er fremdeles det samlende punkt 
der den ligger høyt og fritt.
  -Det er viktig å ha noe rolig og uforanderlig 
å hvile blikket på, sa Sjur Fleisje en gang. Fra 
gården sin Søndre Slattum hadde han nok 
mang en gang sett dagen komme langsomt 
over åsen i øst. En trenger ikke være kunstner 
for å la seg fasinere av soloppgangen her, særlig 
i den mørke årstid.
  Områdene rundt våre to kirker er av naturlige 
grunner helt spesielle, både av hensyn til fortid 
og til framtid. Det er også mange usynlige bånd 
som gjør disse steder svært viktige for mange. 
Med alderen blir gjerne båndene enda sterkere, 
og det gjelder sannelig også hele bygda. I den 
grønne bygda Nittedal er de viktigste delene av 
kulturlandskapet i hovedsak som de alltid har 
vært. Det er en stor kvalitet ved kommunen 
som gir identitet og kontinuitet og som må 
passes på.
  Utviklingen går fort, og Nittedal er en press-

kommune. Vi må selv sørge for at utviklingen 
blir skånsom, kontrollert og helst knyttet til 
mulighet for kollektiv transport.
  De siste dagers oppslag om Glitres mulige 
framtid gir grunn til å etterlyse en langsiktig 
og pietetsfull strategi for området som helhet. 
I forkant av en utbyggingprosess bør vi slå en 
ring  rundt det kulturmiljøet kirken er en viktig 
del av. Her finner vi I dag et godt bevart sam-
menhengende kulturlandskap - ennå. Hver gård 
og hvert hus har sin historie, og noen steder 
kan vi nesten vandre i historien. Historielaget 
har også laget et lite hefte-”Nord i Hakadal” og 
et historisk kart som guide til en slik vandring, i 
fantasien eller i virkeligheten.
  Ved Rotnes er gården og innmarka med plass-
ene til nå spart for inngrep slik at alt virker som 
en naturlig helhet. Riksveien ligger selvsagt 
der, men det er å håpe at de rette instanser på 
sikt finner en god løsning slik at det gamle møl-
lebruket med bygningene ikke oppleves som  
adskilt fra resten av kulturmiljøet. 
  Det er viktig å være I forkant av de tunge plan- 
og utbyggingprosessene med klare tanker om 
vern av kulturmiljøene. 

KULTURLANDSKAPET 

Gerhard Munthe: 

Markerud sept. 1923

Gjengitt med tilla-

telse fra Anne Prydz 

Sæterdal.


