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av Anfinn Andreas Kolbergleder

Hvitveisen lyser mot oss nå i mai mens dette 
skrives. Og vi får en forsmak på en sommer som 
vi håper blir i hvert fall litt bedre enn den i fjor. 
Vi synes vi har fortjent det. Det er ikke rett
ferdig at vi får en ny våt og kald sommer igjen, 
slik det var i fjor. 
Rettferdig? For hvem?

Vi har satt rettferdighet som tema for dette 
nummeret av Kirkenytt. Det henger selvfølgelig 
sammen med den pågående rettssaken som ennå 
skal engasjere oss i mange uker. Kanskje også 
etter at punktum blir satt ved at dommen faller. 
Derfor har vi valgt å intervjue en av dem som 
har det som sitt arbeid å forvalte rettferdighet, 
advokat fullmektig Evy Ann Hagen (se side 45)

Det er ikke noe enkelt tema. For hva rettferdig
het er, kommer i stor grad an på hvilken side vi 
ser saken fra. Og det kommer an på i  hvilken 
sammenheng vi bruker begrepet, og hva vi me
ner med ordet rettferdig. «Det må være rett
ferdig,» sier barna, «de andre må ikke få mer 
enn meg.» «Det må være rettferdig,» sier fag
foreningene, «De andre må ikke få mer lønns
tillegg enn oss.» Og det da urettferdig at noen 
blir hengende  etter i lønnsutviklingen mens 
 andre sitter på den grønne gren. Og den som har 

forbrutt seg ved terroranslag og mord, må få en 
rettferdig dom. Men, som Evy Ann Hagen sier: 
«Her er ikke rettferdighet mulig, ingen straff er 
rettferdig.  Jeg er opptatt av hvordan vi kan lære 
barn og ungdom å ta avstand fra terroristens tan
ker. Vi kan alltid velge mellom godt og ondt, og 
vi må stå ansvarlig for våre valg, også moralsk.» 

Språklig er det for så vidt ganske greit. Rett
ferd er sammensatt av to ord: rett og ferd. Det 
 handler altså om å ferdes rett, eller leve på en 
rett måte. Hva som er rett og rettferdig, er av
hengig av hvilket rettssystem eller moralsystem 
vi forholder oss til. Om det er vei trafikkloven, 
straffeloven, skolereglementet eller menneske
rettighetene. Men i grunnen dreier det seg 
alltid til slutt om det aller dypeste: nemlig om 
forskjellen på godt og ondt. 

Så begynner vi kanskje å ane at her duger ikke 
bildet av skålvekten som symbol på rettferdig
het. Her er ikke først og fremst spørsmål om 
hva som er rettferdig for meg eller deg, og om 
det er det gode eller det onde som veier mest. 
Spørsmålet blir heller om jeg lever slik at det 
betyr noe positivt for menneskene omkring. 
Det er når rettferd kobles med kjærlighet, at 
den blir til rett ferd. 

Rett ferd
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andakt av Kjell A. Skartseterhagen

Hvert menneskeliv er et under, – et utrolig 
 potensiale av muligheter. Når et lite foster får  vokse 
fram til dagslysets mirakel, ligger en  verden og ven
ter som både er fager og farlig. I den lille menneske
kroppen ligger potensiale til 100 års liv!

Noen er født som milliardærer eller tron
arvinger, mens andre er født i dyp fornedrelse 
og fattigdom. Det er anfektende og hjerte
skjærende! Så frister vi lykken i en verden hvor 
lykke/ulykke rammer – rammer ikke – rammer 
– rammer ikke. Ja,  av og til føler vi det er like 
tilfeldig som når vi river kronbladene av preste
kragen. Når synes vi at vi har lykkes i livet? Når 
vi er blitt besteforeldre? Når vi ser 120 kvadrat
meter boflate som resultat av vårt livs arbeids
innsats, eller et kunstverk er omsatt for 100 mil
lioner og gjort narr av penger? Når vi har arvet 
mest? Når vi har tatt vår grad eller fått drømme
jobben? Eller holder det å finne en firkløver, høre 
en måltrost eller et stykke av Liszt? 

Skaperverket er et under, og vi kan prise Gud 
for den blomstertid og alle de andre tidene som 
kommer. Samtidig er naturen en utrolig brutal 
arena. Stærungen på sin første ferd blir spist 
levende av skjæra! En god søvn er god – men 
også dødens lillebror.

Når vi er ute i naturen er vi i kontakt med vårt 
eget. Elementer som vi er bygd opp av, og som 
beskytter oss og gir oss eksistens. Elementer 
som truer oss og kan rive oss over ende, enten 
det er en orkan eller en flodbølge. Hadde ikke 

skaperverket vært slik som det er, med alle sine 
finurligheter og luner, så hadde ingen av oss 
vært! Ja, verden er fager og farlig! Det er farlig 
sant. Vi eksisterer – (eksistere – utspringe, jfr 
ordet sisterne) – vi springer ut av vår jord som 
en vannkilde!

Jeg tenker ofte at menneskene gir verden en 
stemme – gjør den til et subjekt! Universet er 
så stort og så stort, det er blindt og døvt og har 
ingen erkjennelse. Det er menneskenes lovsang 
som roper takken tilbake til Skaperen på hele 
verdens vegne! Det er menneskenes klage rop 
som presenterer skapningens sukk over å være 
under korset!

Det er et vågestykke å si at under hele 
 eksistensen ligger det en skapervilje og en 
kjærlighet som er uten grenser! Guds ord er 
et ord som setter ord, ja nettopp setter ord på, 
vår opplevelse og erkjennelse. De styrer, ikke 
dikterer, men gir oss en anelse og gir oss tro 
på vårt eget verd i det hele. Menneskelivet er 
verdt alle de år det får, og vi kalles til å gjøre 
hverandres liv meningsfylte.

Vi lever alltid i nuet. Og i nuet møtes to evig
heter – den bak og den foran. Tiden er nu
ets historie. «Også evigheten har han lagt i 
 menneskenes hjerter» forkynner Forkynneren. 
Vi blir kalt til tro, håp og kjærlighet i en verden 
som trenger tro, hvor mennesker må klynge seg 
til håp og lever av kjærlighet!

Sommertanker

Hakadal kirke er åpen veikirke fra mandag 9. 
juli til og med fredag 3. august, alle virkedager 
fra klokken 11 til 16. 

I kirkestua er det kafé med salg av kaffe og 
vafler , og der er det også en utstilling med 
bilder av Liv Benedicte Nilsen.

Veikirken 2012
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Evy Ann Hagen, 
advokatfullmektig
Evy Ann Hagen (46) er ansatt i 
advokat firmaet Owe Halvorsen et 
Co som har kontor på Mo. Firmaet 
har hovedkontoret sitt på Lillestrøm 
og beskjeftiger ni jurister og tre 
administrativt ansatte. De arbeider 
med forretningsjuss og privatrett, 
men tar ikke straffesaker. 

Når en jurist mottar vitnemålet sitt for bestått eksamen, må hun 

med håndslag avlegge et løfte:

«Aldrig vidende at ville vige fra Ret og Retferdighed, mindre 

råde nogen til ufornøden  Trætte eller i annen Maade med 

Raad eller Daad befordre nogen uretvis Sag eller Idræt.»
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tekst og foto: Mona Kolbergtema

Fortell litt om deg selv. 
Jeg er født i Aurskog, men bor nå i Oslo og 
 arbeider altså i Nittedal. Politikk og samfunns
spørsmål har alltid interessert meg, men det 
var først i godt voksen alder at jeg bestemte 
meg for å studere juss. Jeg avla juridisk embets
eksamen ved Universitetet i Oslo i 2008. Først 
tok jeg økonomisk utdannelse og  arbeidet i 
DNB Nor og i Bankklagenemda.  

Hvorfor valgte du jussen?
Juss har i alltid fascinert meg, det sier så 
mye om samfunnet, om hvordan vi velger  
å  organisere oss. Dessuten liker jeg orden 
og  system. Jussen forklarer hvordan man 
 organiserer ting, og i hele offentlig sektor ser vi 
hvor viktig dette er. Juss er en svært an vendelig 
utdannelse og gir mange mulig heter i yrkes
livet. Vi arbeider ikke med straffe saker i dette 
firmaet, men med mye annet. Folk trenger hjelp 
til å sette opp testamente og kontrakter, det kan 
være snakk om skifte av dødsbo eller for deling 
av  eiendom ved samlivsbrudd. 

Jurister kan gi gode råd og forhindre at folk 
havner i konflikt. Hvis en konflikt først har opp
stått, kan vi hjelpe til å løse den. Vi vet hva lover 
og regler sier, og vi prøver så godt vi kan å gi in
dividuelle råd. Vi kan forta en avveing  mellom 
det klienten ønsker og det loven sier. Det er 
et visst spillerom, og vi prøver å få et resultat 
som er i tråd med klientens behov og lovens 
bokstav. Klienten er min oppdragsgiver, og han 
eller hun styrer prosessen.

Det hender at klienter er misfornøyde med det 
rådet vi gir. Advokaten skal si ifra når saken ikke 
har mulighet til å vinne fram for retten. Det hører 
til en advokats yrkesetikk at de ikke skal bidra til 
trette og uenighet. De skal fremme rett og rett

ferdighet og ikke yppe til strid 
i utrengsmål. I den etter utdanningen som alle ad
vokater er pålagt, inngår også kurs i etikk.

Da jeg søkte jobb, var det viktig å finne et 
advokat kontor med gode holdninger. Vi gjør 
det vi mener er riktig, og vi tror klientene er 
fornøyde med det. Vi viser dem at det kan 
være lurt å bruke litt penger på for eksempel 
å kvalitets sikre kontrakter. Det kan forbygge 
konflikter i fremtiden.

Hva betyr begrepet rettferdighet for deg?
Tidligere var det ofte forbundet med tanker 
om hevn og gjengjeldelse. Den gamle bibelske 
regelen om «øye for øye ...» gjelder fortsatt 
mange steder i verden.  Her hos oss har straff  
blitt et middel til å beskytte samfunnet mot 
forbryteren og samtidig gjøre straffbare hand
linger mindre attraktive. Det siste kaller vi all
menpreventive hensyn. Dessuten skal straffen 
virke som rehabilitering, den staffedømte skal 
få sjansen til å bli et bedre menneske.

I sivilsaker, som jeg driver med, er det viktig at 
vi finner gode ordninger som sikrer opplevelse 
av rettferdighet. Hvis begge partene i en sak 
er litt misfornøyde, har vi fått til et godt for
lik, begge har måttet jenke seg litt.  Men selv
følgelig hender det at en part vinner. I alle til
feller er det viktigst at rett skal skje fyllest.

Terrorsaken er jo i alles tanker. Hva tenker du som 
jurist om den? Hva er rettferdighet her?
Her er ikke rettferdighet mulig, ingen straff 
er rettferdig.  Jeg er opptatt av hvordan vi kan 
lære barn og ungdom å ta avstand fra terror
istens tanker. Vi kan alltid velge mellom godt 
og ondt, og vi må stå ansvarlig for våre valg, 
også moralsk. 



Av kateket Dag Jonassen
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Så er selve undervisningen av årets 
 konfirmanter over – med unntak av de tre 5da
gers konfirmantleirene på Mesnali i  sommer. 
Sommerlinjekonfirmantene har møtt opp hver 
14.dag siden november.

Vinterlinjekonfirmantene, de som ikke skal på leir, 
har møtt til våre undervisningsopplegg en gang i 
uken. I tillegg har vi konfirmanter til hørende Res
surssenteret på Nittedal ungdoms skole som også 
har hatt sin under visning en gang i uken.
I 2011 valgte over 83% av døpte 9.klasse elever 
i kommunen kirkelig konfirmasjon – et gledelig 
høyt tall. Noe særlig dårligere er det ikke i år 
heller med i alt 214 konfirmanter.

Vi har til sammen hele 13 konfirmasjonsgudstje
nester til høsten – 5 for Hakadals konfirmantene, 
3 for Rotnes og 5 for Søndre. Vi må også utvide 
med en leir til siden vi er velsignet med så man
ge og flinke ungdomsledere. Hele 75 ledere blir 
med, fordelt på de tre leirene + 7 såkalt «godt 
voksne». Nærmere 30% av fjorårets konfirman
ter er med som ledere på leir i år.

Forhåpentligvis har konfirmantene lært å finne 
frem i Bibelen, og ellers har temaene vært så 
forskjellige som bl.a. Den hellige ånd, bønn, tro 

og vitenskap, døden, Sønnen, om å følge Jesus, 
hva former deg etc. Kristendommen ble også 
praktisert gjennom årets Fasteaksjon i regi av 
Kirkens Nødhjelp, der konfirmantene klarte å 
samle inn over 73000 kr.

Konfirmantene har også deltatt på Pluss
kvelder på Betel. På Storkafe har de fått møte 
ungdomslederne og deltatt på andakter med 
lystenning og bønn, samt fått sjansen til å 
snakke med kristne ungdommer og voksne  
om sin tro. 

Neste års konfirmasjoner
Hvis det fortsatt melder seg like mange kon
firmanter som i år, regner vi med lørdags
konfirmasjoner både i Hakadal, Rotnes og 
Søndre. Det betyr 24.og 25.august for Søn
dre, 31.august og 1.september for Hakadal og  
7. og 8.september for Rotnes. Rett før og et
ter høstferien 2012 vil det komme informa
sjon i Varingen, og vi håper å besøke samtlige  
9.  klasser i kommunen med informasjon om 
opplegget. Den Norske kirke kommer til å  sende 
ut informasjon generelt om  Konfirmasjon 2013, 
men vi kommer altså med egen infor masjon til 
høsten. Se ellers kirkens hjemmeside  
www.nittedal.kirken.no

Litt konfirmasjonsinformasjon



Soknediakonens hjørne   Av Randi M. Vilberg

Av Markus Østby Mathisen
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Den norske kirke har som mål å være en 
tjenende kirke, og har formulert en visjon for 
den diakonale tjenesten: Guds kjærlighet til 
alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort 
gjennom liv og tjeneste.

Den lokale planen for diakoni både innvirker 
på og påvirkes av øvrig virksomhet i kirken. 
«Alle utfordres av et hverdagsliv i tjeneste» 
heter det i Plan for diakoni 2008. Diakonien 

blir i dag definert gjennom fire bærebjelker: 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for rettferd.

Finn Wagle og Eivind Skeie har skrevet «Hustavle 
– ropet fra en såret jord». Den gjengis på 
baksiden  som oppfordring og utfordring til oss 
alle.
Med ønske om en god sommer!

Ropet fra en såret jord

Markus spør: 
Hva heter du?
Hvor mange år er du?
Hvilken gruppe var du på?
 Har du fått noen nye venner?
Var Skattejakten gøy?
Har du hatt det morsomt?
Hva var mest morsomt?
Var lederne snille?
Hvor var skatten?
Var du nervøs eller redd når du var på scenen?

Håkon,	10	år, var på gruppe 1, skattejakten var gøy, 
har hatt det morsomt, mest morsomt å se flagger
musene, lederne var snille, var litt nervøs når jeg var 
på scenen.
Daniel,	 10	 år, gruppe 2, fått en ny venn, gruppe
lederen, kjente de fleste, lederne var snille, skatten 
var ved låven, syntes det var gøy på scenen.
Alexander,	 10	 år, gruppe 3, ikke fått nye venner, 
 kjente mange fra før, lederne var snille, var ikke ner
vøs eller redd.
Ole,	agent	013,	9	år, gruppe 4, fikk ingen nye venner, 
kjente mange fra før, skatten var ved garasjen, i en 

jordhaug, lederne var snille.
Markus spør to som var på gudstjenesten:
Eirik	og	Waldemar,	7	år, 
Har dere lyst til å være med på Tårnagenthelg? Nei!
Hvorfor vil dere ikke være med? Vi vil ikke!
Hva tror dere skjer der? Aner ikke!

Tårnagenthelg i Hakadal
6 på kirketrappa

Markus skriver for Kirkenytt       Foto Helene Mathisen
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Av trosopplæringsleder Åshild Stordrange
foto: Kim Stumo Sande

Babysang har lenge vært et svært populært til
bud for mødre og fedre i Nittedal og  Hakadal. Til
taket drives av frivillige, og babysang i  Nittedal 
trenger nå nye ledere. I den forbindelse har jeg 
invitert Helga Stumo som har ledet babysang i 
Hakadal denne våren til å fortelle litt om hvor
dan hun har opplevd en slik frivillig tjeneste:

- Kan du si litt om hva det å lede babysang går 
ut på?
Det å lede babysang går litt av seg selv. Åshild 
har satt opp programmet med sanger på en 
CD, og vi bruker blant annet kjente sanger som 
Lille Petter Edderkopp. Det er lite høytidelig og 
koselig, jeg har møtt mange hyggelige folk på 
både babysang og trilletreff. Vi koker kaffe og 
serverer litt kjeks, så går resten av seg selv. 

- Hva var motivasjonen din for å si ja til denne 
frivillige oppgaven? 
Jeg bor like ved Hakadal kirke og var innom 
nesten hver torsdag på enten trilletreff eller 
babysang. Åshild kom innom en gang og lurte 
på om noen ville ta over ansvaret for babysang. 
Marija og jeg ble enige om at vi kunne gjøre 
det sammen. Selv om jeg hadde hovedansvaret 
så hadde vi det sammen de fleste gangene og 
det var fint å dele på det. Jeg tenkte at dette er 
et kjempefint tilbud for alle som vi ut og møte 
andre mødre/fedre og siden datteren min lik
te det så godt ville jeg hjelpe til slik at jeg var 
 sikker på at tilbudet ville fortsette.

-  Hvordan har du opplevd å lede babysang? Har 
du fått noe igjen for det selv? 
Det har vært gøy og fint å lede babysang. Vi 
har en CD som går i bakgrunnen på de fleste 
 sangene og mange kjenner til sangene slik at 
det går ofte av seg selv. Babyene pleier å like 
det veldig godt, og det er det som har vært 
mest gøy. Det er koselig å gjøre noe sammen 
med datteren min som jeg ser at hun liker godt. 

Jeg har lært noen sanger og jeg synger nok mer 
for henne enn om jeg ikke hadde gått på baby
sang. Men jeg har ingen sangstemme, så hvem 
som helst kan gå på babysang!

 - Er dette noe du tror andre kan ha glede av? 
Hva vil du si til andre som vurderer å ta over 
stafett pinnen?
Ja, jeg tror de fleste vil ha glede av dette. Det 
var mange innom som sa at det hadde vært fint 
med en liten pause hvor de gjorde noe koselig 
med babyen sin. Det som er fint er at man kan 
komme innom de gangene det passer, man for
plikter seg ikke til noe og det koster ikke noe. 
Samtidig så liker de fleste babyer det veldig 
godt. Mitt tips til de som tar over er bare å ha 
det gøy!

inTro/Hakadal menighet vil rette en stor takk 
til Helga Stumo og Marija Jurin som har tatt 
ansvar for babysangen i Hakadal denne våren!
Husk babysang i kirkestuene i Nittedal og 
 Hakadal torsdager kl.1113!

Babysang trenger nye frivillige!



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 

Glenneveien 18, 1481 Hagan tlf/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 - følg ungdomsarbeidet på deres facebookgruppe Pluss

17. juni      3.sønd i treenighetstiden
  Johannes 1,35-51
Hakadal 1100 Familiemesse/Dåp  Olsen
Betel  1100 Høymesse    
  Skartseterhagen

24. juni 4.sønd. i treenighetstiden  
St.Hansdag  Matteus. 16,24-27
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp  Weider 

1. juli 5.sønd i treenighetstiden   
  Matteus 7,21-29
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp  Weider

8. juli 6.sønd i treenighetstiden   
  Matteus 16,13-20
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp    
  Skartseterhagen

15. juli 7.sønd i treenighetstiden 
  Lukas 19,1-10
Betel 1100 Høymesse Skartseterhagen

22. juli 8.sønd i treenighetstiden
Markus 12,37b-44 /ev.alt.tekst
Hakadal 1100 Gudstjeneste med    
 minnemarkering Skartseterhagen

29. juli 9.sønd i treenighetstiden
  Johs 8,2-11 / Olsok Lukas 9,23-26
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Weider
Skedsmo 1800 Olsokgudstjeneste   
  Weider

5. aug. 10.sønd i treenighetstiden
  Matteus 18,21-35
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen

12. aug, 11.søn i treenighetstiden
Markus 2,23-28
Betel 1100 Høymesse Skartseterhagen

19. aug. 12.søn i treenighetstiden   
  Markus 2,23-28
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Olsen

25. august  lørdag 
Nittedal 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste 
 Rotnes Weider

26. aug.13.søn i treenighetstiden   
  Lukas 12,41-48
Nittedal 1100 og 1300 
 Konfirmasjonsgudstjenester  Rotnes
 Weider
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp  Olsen 
 Menighetsmøte: Ny gudstjeneste
Betel 1100 Høymesse Vikar

1. september lørdag 
Hakadal 1100,1300	og	1500
 Konfirmasjonsgudstjenester Olsen

2. september Vingårdssøndag 
  Lukas 17,7-10
Nittedal 1100  Høymesse/Dåp
  Skartseterhagen 
 Menighetsmøte: Ny gudstjeneste
Hakadal 1100 og 1300
 Konfirmasjonsgudstjenester Olsen

8. september lørdag
Nittedal 1000,	1200	og	1400   
Konfirmasjonsgudstjenester Søndre Weider

9. sept 15.søn i treenighetstiden 
  Lukas 10,38-42
Nittedal 1100	og	1300	
Konfirmasjonsgudstjenester Søndre Weider
Betel 1100 Høymesse    
  Skartseterhagen 



11

Gudstjenester i Nittedal & Hakadal
     med forbehold om endringer - følg med i varingens gudstjenesteliste  og på    www.nittedal.kirken.no - følg ungdomsarbeidet på deres facebookgruppe Pluss

16. sept 16.søn i Treenighetstiden
   Matteus 5,10-12
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp   
  Skartseterhagen
Hakadal 1100  Familiemesse/Dåp Olsen  
 Høsttakkefest Bygdekvinnelaget
Betel 1100 Familiemesse Weider  
  Søndagsskole, kirkelunsj

23. sept 17.søn i treenighetstiden  
  Lukas 7,11-17
Nittedal 1100 Familiemesse/Dåp/ 
  Min kirkebok fireåringer  
  Weider/Jonassen

30. sept 18.søn i treenighetstiden
  Matteus 8,5-13
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Weider
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp   
  Skartseterhagen
Betel 1100 Høymesse Olsen

7.okt  19.søn i treenighetstiden  
  Johannes 7,14-17
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp   
  Skartseterhagen

Skytta - Andakter og guds tjenester  
  tirsdager kl 1000
26. juni Gudstjeneste/Nattverd  
  Olsen

10. juli   Andakt/Skartseterhagen

24. juli   Gudstjeneste/Nattverd
  Weider

14. august  Andakt Weider

28. august  Gudstjeneste/Nattverd 
  Olsen

11. september Andakt Skartseterhagen

25. september Gudstjeneste/Nattverd  
  Weider 

Døli - Andakter og guds  tjenester  
  tirsdager kl 1100
19.juni  Andakt Skartseterhagen

3.juli  Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

17.juli  Andakt/Skartseterhagen

7.august  Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

21.august  Andakt Vilberg

4. september  Gudstjeneste/Nattverd  
  Olsen

18. september  Andakt Vilberg

2. oktober  Gudstjeneste/Nattverd  
  Skartseterhagen



Hagansenteret,  6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo  6706 1040
Velvære for hele familien!
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- Hva var motivasjonen din for å si ja til en  
 frivillig tjeneste?
Fra barndommen er jeg ikke vant med å delta som 
frivillig. Jeg har helt opp i voksen alder trodd at man 
må ha lønn for alt man gjør, ellers er det ikke verdt 
å gjøre det. Ei heller er jeg oppvokst med en sterk 
tro, faktisk har jeg følt at jeg har falt av flere ganger.
Men for 5 år siden gikk jeg gjennom en krise, 
og en av de tingene som skjedde i etterkant var 
at jeg ble kalt tilbake til Guds menighet. Og da 
begynte en fantastisk reise som skulle forandre 
meg og mitt syn på verden .Jeg oppdaget blant 
annet verdien av frivillig arbeid, og hvor viktig 
dette er for mange funksjoner i samfunnet.I en 
periode har jeg utført lett frivillig arbeid i Filadel
fia, men det var først etter at jeg flyttet hit til Nit
tedal at jeg føler meg som en del av et fellesskap.
Da den nye nettsiden til Nittedal kirke ble lan
sert, fant jeg plutselig en liten knapp der jeg 
kunne melde min interesse for å delta som 
frivillig og være med på å bygge Guds rike for 
fremtiden. I løpet av  minutter hadde jeg sendt 
av gårde en epost og satt i gang spennende pro
sesser, og det varte ikke lenge før jeg fikk svar.

- Hvilke oppgaver hadde du i Tårnagenthelga?
Jeg hadde hørt om Tårnagenter, men hadde al
dri sett en hel episode av serien. Da jeg takket 
ja til å være med på å arrangere en Tårnagent
helg, forstod jeg umiddelbart at jeg skulle være 
med på noe helt fantastisk.
Min hovedoppgave denne gangen var knyttet til en 
oppgave som Tårnagentene skulle løse, men det er 
alltid en masse ting som ordnes underveis. Det er 
gøy å være en ressursperson, en som lederen kan 
stole på og kan føle det trygt å gi oppgaver.
Så allerede mens arrangementet pågikk, tenkte jeg 
for meg selv, at hvis det blir Tårnagenthelg neste år, 
vil jeg gjerne være med igjen.

-Hvordan har du opplevd å delta i tårnagent-
komiteen? 
Man opplever så utrolig mye på en så kort liten 
helg, men det jeg satte mest pris på, var å gjøre 
noe stort for barna. Det var fantastisk å se alle de 
flinke og glade barna som strømmet til for å delta.
Som trebarnsfar er jeg opptatt av å skape gode 
og trygge rammer for barna. Det følte jeg at vi 
fikk til, og det ble vel raskt bekreftet når barnas 
tillit til oss vokste.
Men størst var det når jeg kunne sette meg ned 
på kne med ett av barna og fortelle hva bønn var. 
Da de forstod det og begynte å skrive ned bøn
nene sine, følte jeg at jeg var med på noe viktig.

- Har du noe du vil si til andre som vurderer å 
bidra som frivillig i menigheten?
Alle som vil se en voksende kirke, alle som vil 
se glade mennesker, alle som vil bety noe for 
andre enn seg selv, kan ha glede av å bidra som 
frivillig. Ikke tenk at «noen burde gjøre dette». 
Tenk at du kan gjøre det og bety en forskjell.

Møte med en frivillig medarbeider på 
Tårnagenthelg: Christian Karud-Lund

Tekst og foto Åshild Stordrange
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I forbindelse med at banken åpnet sitt nye kontor 
på Mosenteret, har Sparebankstiftelsen Jevn
aker Lunner Nittedal drysset gaver over bygda 
vår.   Gaven til det nye orgelet i Hakadal kirke ble 
overrakt av banksjef Robert Eriksen i Nittedal og 
Roar Ruden fra Sparebankstiftelsen. Nils Thomas 
 Fearnley mottok gaven på vegne av orgelkomiteen. 
Denne storslåtte gaven betyr at vi er kommet 
et langt skritt nærmere realiseringen av det nye 
 orgelet. Sammen med millionen fra kommunen 
og det komiteen har samlet inn, mangler det nå 
bare et par hundre tusen før det nye orgelet kan 

 bestilles. Orgelkomiteen arrangerer konserter og 
andre kulturtiltak i kirken, og inntektene går til det 
nye orgelet.  Vi takker alle som har bidratt så langt.

De to siste helgene i mars fant en spent gjeng 
frem liggeunderlag og soveposer for å overnatte i 
Nittedal og Hakadal kirker! Kirkecamp har rukket 
å etablere seg som et populært tilbud for bygdas 
5.klassinger og ble i år arrangert for 5.år på rad.
Kirkecampen startet med lek og moro ute, for så 
å fortsette med spennende oppdagelsestur og 
skattejakt inne i kirka. Temaet for kirkecampen var 
«vår kirke». 5.klassingene skulle få bli kjent i kirka 
si og kjenne at de hører til her. En viktig del av pro
grammet var derfor oppdagelsesturen i kirka, hvor 
deltakerne fikk lære om de forskjellige leddene i 
gudstjenesten. Deretter var det tid for den sagn
omsuste skattejakten. Utstyrt med skattekart og 
med støtte fra ungdomslederne tok deltakerne seg 
frem i tårnet og ned i den skumle kjelleren, og tros
set frykten for å møte både flaggermus og rotter. 
Jubelropet sto i taket da skatten endelig ble funnet. 
Det var en lykkelig gjeng med stjerner i øynene 
som kom bærende på skattekista. 
Vinnerne av skattejakten fikk som premie å ringe 
inn til gudstjenesten søndag morgen, og alle del
tok på familiegudstjeneste med stor innlevelse. 
Her fikk menigheten høre og se hele gjengen i ak
sjon, hvor de delte av det de hadde lært om kirka 

og gudstjenesten. Barna deltok i de fleste ledd, 
fra prosesjon og dekking av alterbordet, til frem
føring av selvskrevne bønner, sangen «Vår kirke» 
med dans og flott dramatisering av teksten om 
Jesus som 12åring i tempelet. 
Det er spennende å se hvordan deltakerne i løpet 
av helga utforsker kirka og gjør den til sitt egen. 
Under gudstjenesten på søndag ble deltakerne 
spurt om de følte seg hjemme i kirka, og svaret 
var et rungende «JA!» Det er en gledelig respons 
som vitner om at kirkecampen gjør 5.klassingene 
trygge på at kirka er deres og at de hører til der. 
En av deltakerne svarte slik da hun ble spurt 
om hvordan Kirkecampen vært: «Det var super 
duper gøy!»

Stor gave fra Sparebank1 til nytt orgel i Hakadal

«Super duper gøy» kirkecamp! Tekst og foto Åshild Stordrange

Fra v: Arnt Frode Strandskogen, Roar Ruden og 
Nils Thomas Fernley      foto:Kristin Ruud
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Helgen 21.22.april inntok om lag 70 ivrige 3. 
og 4.klassinger Nittedal og Hakadal kirker som 
tårnagenter, hvor de løste spennende oppdrag, 
gåter og mysterier. De engasjerte tårnagentene 
utforsket kirken fra kirketårn til kjeller. Noen av 
oppdragene ble til og med levert av flaggermus 
med hemmelig beskjed!
Spennende program
Utstyrt med lommelykter, forstørrelsesglass og 
kameraer la tårnagentene ut på jakt etter sym
boler, skatter og hemmelige gjester. Ved hjelp 
av godt agentsamarbeid klarte de å knekke 
kodene og løse oppdragene! En av de mest 
spennende postene var flaggermusjakt i kir
ketårnet, med kyndig bistand fra flaggermus
ekspert Jeroen Van der Kooj. Tårnagentene fikk 
også lyse seg frem til et hemmelig budskap i 
den mørke middelalderkjelleren, og de fikk 
selvsagt ringe i kirkeklokkene som seg hør og 
bør for ekte tårnagenter. I tillegg møtte de en 
spesiell gjest på kirkegården som gav agentene 
en viktig ledetråd for å finne en nedgravd skatt!

Skatt i åkeren
Tema for tårnagenthelga var ”skatten i åkeren” og 
en viktig del av helga var derfor skattejakt. Ved 
hjelp av GPS, metalldetektor, samt beskjeden fra 
den hemmelige gjest på kirkegården, klarte tårna
gentene å finne skatten i åkeren! Spenningen var 
til å ta og føle på i det skatten ble gravd opp, og 
overraskelsen var stor over at skatten inneholdt 
dåpskanne og nattverdbeger! Guds skatter er ikke 
som andre skatter, og det fikk tårnagentene snak
ket om i samtalen rundt skattens betydning. 

Tårnagentgudstjeneste med 
brask og bram
Søndagens Tårnagentgudstjeneste ble et høyde
punkt, hvor to fullstappede kirker fikk ta del i det 
agentene hadde funnet ut i løpet av helga. Tårna
gentene deltok aktivt under gudstjenestene,, blant 
annet med selvskrevne bønner og tekstlesning. 
Tårnagentsangen ”Himmel over livet” ble fremført 
med stor innlevelse i begge kirkene. Det er glede
lig at tårnagentene syntes å storkose seg i løpet av 
helga både i Nittedal og i Hakadal. Det var i hvert 
fall ingenting å si på engasjement og innlevelse! 

Tårnagentene løste oppdrag 
og mysterier!

Av trosopplæringsleder Åshild Stordrange
Foto: Cecilie Martine Nielsen
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Med Pluss’ egen lovsangskveld som «kickoff» 
lå alt til rette for en spennende ledertur for 
alle sommerens konf.ledere. De mest ihuga 
av ungdommene dro opp fra Betel i mørke 
og vått terreng allerede fredag kveld, mens 
de fleste ankom i et mindre populært snøvær 
 lørdag morgen.

Hele lørdag ble brukt til lederundervisning, 
teambuilding og planlegging av sommerens 
konf.leire. Det ble også tid til fotballspill, tre
klatring og fysiske leker med et imponerende 
engasjement. Vi er så heldige å ha med oss om 
lag 80 ungdomsledere som er innstilt på å gjøre 
de tre konf.leirene til en best mulig opplevelse 

for konfirmantene. Så det er bare å glede seg til 
sommerens høydepunkt på Mesnali! 

Årets ledergjeng preges av en positiv innstilling og 
et godt fellesskap. Ungdommene fra Søndre, Rot
nes og Hakadal har nå blitt bedre kjent på tvers av 
aldersgrenser og tilhørighet i bygda. Det er glede
lig å se at ungdomsmiljøet vårt bæres av så mange 
ressurser og flotte ungdomsledere som er med og 
tar ansvar for Pluss og på konf.leir. 

Søndagen ble våre bønner om sol besvart, og vi 
fikk nyte et deilig vårvær før vi vandret hjem hver 
til vårt etter en flott helg med gode venner, felles
skap og nye skritt i vandringen med Jesus.

Fredag 4.mai hadde Pluss ungdomsklubb gjort 
 lokalene på Betel i Sørliveien på Rotnes klare for 
en helt spesiell Plusskveld. I lange tider hadde 
styret i Pluss planlagt en lovsangskveld. Denne 
ideen hadde kommet frem på en av Pluss sine 
styre turer. Og det falt i veldig god smak hos  styret. 
For at en slik kveld skulle greie å bli gjennom ført, 
måtte mye planlegging til. Plussbandet måtte 
øve på sanger, kafégruppa måtte planlegge en 
meny til kvelden, og det estetiske måtte ordnes.

Så var kvelden kommet. Bandet hadde øvd inn 
mange sanger på programmet, og var klare. 
Kafeen stilte med innbakte pølser, smoothie og 
hjemmelagde cupcakes. Lokalene i Sørliveien 
var gjort om til et ordentlig konserthus. 150 
konfirmanter, ledere og vanlige Plussgjengere 
var samlet på Betel for å få oppleve kvelden. 
Det ble en suksess for Pluss. Alt i alt var det en 
vellykket kveld med mange fornøyde bidrags
ytere. Gjett om det skal gjentas!

Ledertur til Dalen leirsted

Lovsangskveld på Pluss! Av Thea Dæhlen/foto Katrine Kjenne
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Kirkelige handlinger i Nittedal og Hakadal
slekters gang  mai-august

døpte i nittedal
Noah Matheo Holmen
Lukas Jirving Woods
Trond Michael Symes
Frida Gurine Aurmo Øde
gaard
Kristina Haaland Sygnestveit
Alva Hagberg Sporstøl
Sebastian  Odden
Mille Fohrn Markussen
Imka Elvira  Sørlie
Magnus  Amundsen
Signe  Amundsen
Amund Johannessen Bru
William Rogne Christensen
Aurora Grønberg Bexrud
Oda  Stade
David Spilling Krishna

døpte i hakadal
Oliver Myhren Andresen
Sari  Unhjem

Fredrik Konow Ollendorff
Seva Augusta  Vestbø
Amalie Viktoria  Vigmostad
Martine  Ljåstad
Casper  HagenRanstorp
Anders  Aabel

viet i nittedal
Ingrid Bratteberg og Marius 
Nergård Pettersen
Morten Vegar Moen og Trude 
Lise Amundsen

viet i hakadal
Hanne Børrestuen 
og Jarle Erland Herstad 

døde i nittedal
Bjørn Olav  Nilsen
Gerd  Lieungh
Bjørn  Bai
Kent Ove  Stenfelt

Per Willy  Holm
Johan Martin Sigvartsen
Tove Olsen Bergli
Edvard Amandus Lindrupsen
Johanne  Breiland
Cathrine Emilie Halvorsen
Lena  Crispin
Kate  Holm
Ruth  Falldalen
Tor Kristian  Myrvold
Sigrid  Wangensteen

døde i hakadal
Ingrid Bøe
Aase Elin Røvang
Anders Ivar Andersson
Krzysztof Grudzinski
Åse Solveig Bredesen
Edith Pedersen
Agne Nordbotten
Claire  Fjeldet

Årets kunstutstilling i kirkestua er ved billedkunst
neren Liv Benedicte Nielsen. Den skal bli stående 
hele sommeren, også  i perioden for «Veikirken».

Billedkunstneren Liv Benedicte Nielsen skriver 
blant annet:

Billedkunsten ble en erkjennelsesvei i forsøk 
på å trenge inn i skaperverket og de religiøse 
virke ligheter, samtidig som maleri først og 
fremst må være maleri, holde faglige mål.

Bibelen, som den franske maleren JeanFrancois 

Millet (181475), kalte malernes bok, ble en stadig 
mer uutømmelig kilde, fra Genesis til Apokalypsen. 
Ved sitt kraftfulle og billedrike symbolspråk fører 
den oss fra det synlige mot det usynlige, eller av
dekker evigheten midt i tiden.

Kunstutstilling i Hakadal
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Nittedal og Hakadal menigheter
www.nittedal.kirken.no

Kirkekontoret,	Rådhuset
Pb 63 1483 Hagan
Tid: mantor.  815 
telefontid mantor 1014
 fre. stengt 
Tlf  67 05 90 41  
Faks  67 05 90 47
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
Privat 67 05 08 82

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

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

Organist	
Gunnar Isaksen
Mobil 412 52 374

Organist
For tiden ubesatt

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  909 10 970
Kirketjener	Hakadal
Helene Østby Mathisen, 
Mobil 980 52 689

Kirketjener	Menighetshuset
Siri Henden
Mobil  481 97 516

Kirkegårdsarbeidere
nittedal
Thor Solberg
Kontor (kirken) 67 07 71 13 
hakadal 
Per Skrede
Kontor (kirken) 67 07 55 00 

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 Finn Wagle / Eyvind Skeie 

ROPET FRA EN SÅRET JORD
Menneske, du som har kunnskap om godt  
og ondt:
Livet er truet, ta ditt ansvar!

OPPDAG HELHETEN
Jorden er et vev uten sømmer
som ingen har rett til å rive i stykker.
 
SANS HELLIGHETEN
 En hellig duft hviler over alt som er til.
Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

GLED DEG OVER SKJØNNHETEN
 Skaperverket eier sin egen rikdom.
Ingen ting er bare råvarer.
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og 
takk.

DYRK SAMMENHENGEN
 Ditt liv er innfelt i jordens liv.
Alt er gitt deg til låns.
Alt skal du overlate til dem som følger etter.

KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN
 Moder jord har nok til alles behov,
Men ikke til alles grådighet.
Misforholdet mellom fattig og rik
er forakt for menneskeverdet.

LEV I FORSONINGEN
 Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens 
vev:
Du er kalt til et liv i forsoning!

Fra grønnkirke.no

gjengitt med tillatelse.

Hustavle

Håkon Bleken «Skapelsen» 2001


