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leder

Forsidebildet denne gangen er fra et fredelig 
møte ved minnesmerket i Hafrsfjord som 
handler om en av de skjellsettende hendelsene 
i norsk historie: Ved slaget i Hafrsfjord ca 870 
ble Norge samlet til ett rike. Det er ikke sikkert 
forandringen ble så stor for dem som bodde i 
dalen vår den gangen, men det har gitt oss en 
identitet som norske. Rikssamlingen under 
Harald Hårfagre står som et tidsskille i vår 
norske historie – på samme måte som slaget 
på Stiklestad 29. juli 1030. Norge ble ikke et 
kristent land gjennom det slaget. Men kongens 
død og legendene om under som skjedde ved 
hans grav, kom til å bety et tidsskille i historien 
om kristningen av Norge. 
Slike tidsskiller er tegn på forandringer 
i samfunnet. Det opplevde vi alle etter 
terrorhandlingen 22. juli. Da ble det klart for oss 
at vi ikke vil gi etter for terror ved å mure oss 
inne i frykt og frasi oss den demokratiske arven 
vi har med oss fra tidligere tidsskiller – i 1814 
med Grunnloven, i 1884 med parlamentarismen, 
i 1905 med Norges selvstendighet, i 1945 med 

friheten etter fem års okkupasjon.
Også på annen vis setter vi stadig merkedager 
og tidsskiller. Vi feirer fødselsdager enda vi 
vet at ikke noe annet er forandret en tallet vi 
setter for alder. Vi feirer nyttår med fest og 
raketter enda vi vet at den eneste forandringen 
er årstallet i datoen. Men kanskje er det også 
viktig for oss å sette tidsskiller på denne måten, 
for gjennom dem får vi likesom tak på den 
strømmen av tid som drar oss med fra dag til 
dag, fra måned til måned og fra år til år, og som 
vi føler går fortere jo eldre vi blir. For hva er 
vel et menneskeliv i det store tidsspennet på 
tusener av år, ja, titusener og millioner av år?
”Dagene mennesket får, er som gress, det 
blomstrer som blomsten på marken. Når 
vinden farer over den, er den borte.”  Disse 
pessimistiske ordene fra Salme 103 kunne 
salmedikteren skrive fordi han visste at Guds 
miskunn varer evig. Det kommer til syne i et 
annet tidsskille som vi også markerer i vår 
kultur. Vår tidsregning starter med Kristi fødsel.  
Gledelig jul! 

Av, Anfinn Andreas Kolberg

tidsskille
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andakt Av sokneprest Kjell Asgeir Skartseterhagen

Dette er en opplevelse som jeg rangerer som 
en av de fem viktigste i min barndom: Å få øye 
på meg selv i speilet for første gang – det vil si, 
skjønne at dette var meg. Nå er det ikke lenger 
en så stor opplevelse å se speilbildet – men en 
sang har gjort noe med det også.

7 måneder etter at jeg ble født en vinterdag i 
Søndre Land, ble det født en liten gutt i delstaten 
Indiana i USA. Han fikk navnet « Michael», 
etternavn «Jackson». Han var «King of pop»! 

Michael Jackson har en fantastisk låt som heter 
Man in the Mirror – ”Mannen i speilet” :
Den er i oversatt versjon ikke så langt fra en 
profetisk liturgi:
Nå vil jeg bety  en forandring – for en gangs 
skyld – i livet mitt.
….Når jeg bretter opp kraven på min 
favorittvinterjakke – så er det fordi denne 
vinden stormer  i mitt sinn: Jeg ser gatebarn – 
som ikke har nok å spise!  Hvem er jeg – at jeg 
kan unne meg å være blind!  Late som jeg ikke 
ser deres behov!
….Jeg begynner med mannen i speilet! Jeg 
utfordrer ham til å gå nye veier! Og intet 

budskap kunne ha vært tydeligere... Hvis du 
ønsker å gjøre verden til et bedre sted – Kast et 
blikk på deg selv – og så : Bety noe nytt!  

«Make that Change» Gospelkoret lar det runge 
i bakgrunnen!

King of pop danser ikke lenger blant oss, men 
budskapet lever videre. 
Å se på mannen eller kvinnen i speilet har også 
med vår selvrespekt å gjøre! Se der! Du er en som 
utgjør en forandring, som deler ditt brød med 
den som sulter () og metter den som lider nød, 
da skal lyset renne for deg i mørket og natten 
skal bli som høylys dag…. Jesaja 58, vers 10.

I en musikkvideo til «Man in the Mirror» blandes 
det inn forskjellige personer som har betydd 
noe nytt i verden - en forandring: Martin Luther 
King Jr, John F.Kennedy, Lech Walensa og flere 
nobelprisvinnere, Moder Teresa og til slutt – 
helt til slutt: I bønn – erkebiskop Desmond Tutu 
i bønn: – et speil for oss på hvor all forandring 
begynner! Alle kan bety noe! 

Forandring: Make that Change!

«Make that Change»

Den nye bibeloversettelsen 
ble feiret med foredrag og 
høytlesning i bokhandelen 
på Mo.  Foto Bente Grue.

Bibel
lansering
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tema: Forandring  

tid for forandring
Ungdomstid er tid for forandring. Slikt tenkte vi i re-
daksjonen av Kirkenytt da vi ba to  ungdommer fra 
Rotnes om å stille opp til intervju.  De to er  Cathinka 
Andresen, t.h (16) og Victoria Kristiansen (17). 
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Vi treffer dem i en hyggelig stue i Skogveien, 
og første spørsmål kommer helt naturlig:

Fortell litt om dere selv!
Jeg går i andre klasse på Bjertnes , på linjen 

for service og samferdsel, sier Victoria. Jeg 
håper å kunne starte min egen bedrift en gang, 
kanskje noe med import. Før spilte jeg fotball, 
nå trener jeg på treningsstudio, og på fritiden 
er jeg sammen med venner. Jeg har vært aktiv i 
Pluss-miljøet siden konfirmasjonstiden.

Cathinka går i første klasse på Akademiet, en 
privat videregående skole, på linjen for medier 
og kommunikasjon. Hun har også spilt fotball. 
Min hovedinteresse nå er foto, forteller hun 
ivrig, og hun håper å kunne reise ut i verden og 
ta bilder av mennesker og natur. Jeg vil fange 
øyeblikk, sier hun.

Hva er de viktigste forandringene som har 
skjedd for dere i det siste? 

For meg var det en stor overgang å begynne 
på en ny skole, sier Cathinka. Vi må tørre å opp-
leve at noe blir forandret, at vi må ta ansvar for 
oss selv og bli kjent med andre mennesker.  Det 
er fint å prøve noe nytt.

For meg er den viktigste forandringen at jeg har 
fått bedre kontakt med faren min som jeg ikke 
kjente før, sier Victoria. Det har vært både godt 
og vanskelig. Siden håper jeg å kunne studere vi-
dere, ledelse eller markedsføring. Det hadde vært 
fint å komme til Bergen og oppleve et nytt miljø.

Jeg har lyst til å reise ut i verden etter vi-
deregående, sier Cathinka med glød i blikket. 
Jeg har lyst til å oppleve Karibien, både natur og 
kultur, men Singapore og New Zealand er også 
spennende reisemål.

Jeg vil besøke min far på Barbados, supplerer 
Victoria. Kanskje jeg kan studere videre i USA, 
legger hun drømmende til. Men jeg gruer meg 
litt til siste år på skolen. Det er mye å gjøre.

Dere er begge aktive i Pluss. 
Hvorfor har dere valgt å engas-
jere dere der?

Det begynte med konfirmasjonstiden, er begge 
enige om. Leiren og spesielt Sing down blir trukket 
fram som positive opplevelser. 

Jeg regnet meg ikke som en kristen, sier Victoria, 
men på konfirmasjonsleiren var det akkurat som 
om noen skrudde på en bryter. Ja, tenkte jeg, kris-
tendom er bra. Senere fikk jeg brev om jeg kunne 
tenke meg å være leder, og da ble jeg glad. 

På Pluss kan du være deg selv, skyter Cathinka inn. 
Alle er veldig åpne, og det er et fint sted å være. Jeg 
har funnet min egen gudstro og mange venner der.  
Åshild og Kristian er flotte ledere.

Er det noen forandring dere ønsker dere? Hva bør 
bli annerledes?

Jeg ønsker meg mindre stress blant ungdom, sier 
Cathinka. Vi må få tid til å være unge, gjøre ting vi 
selv liker og ha det bra med oss selv. Jeg vil gjerne 
være aktiv i samfunnet og si ja til utfordringer, men 
plutselig er alt oppe i en stor balje, og du ser ikke 
konsekvensene.

Jeg blir så oppgitt over unges selvbilde, fortset-
ter Victoria. Alt de er opptatt av, er mat og trening. 
Dette er for en stor del medienes skyld. De pre-
senterer sylslanke modeller, og de mange slanke- 
bloggene gjør det ikke lettere å finne sin egen stil.

Jeg har meldt meg inn i AUF, sier Cathinka. Politikk 
er viktig og interessant, og den kan forandre sam-
funnet.

Victoria interesserer seg ikke for politikk, men 
hun beundrer Siv Jensen.  Det må bli mer likestillng, 
sier hun, særlig i idretten opplever vi jenter å bli 
diskriminert. Jeg har selv opplevd ikke å være god 
nok, fortsetter hun, men heldigvis har ingen mob-
bet meg for hudfargen min. 

De to venninnene, som fant hverandre i fotballen, 
er enige om en ting: På Pluss kan du være deg selv. 
Det er et fristed

Tekst og foto: Mona Kolberg



6

av Rolf TheilOrdhjørnet

 Ordet ‘forandring’ er berre nytta éin gong 
i Bibelen på norsk – både i 1978/85-utgåva og 
i den nye frå 2011 – nemleg i den åttande siste 
boka i Det nye testamentet, Jakobs brev, som 
tek til slik: «Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi 
tenar, sender si helsing til dei tolv stammane 
som er spreidde omkring i framande land.» Lat 
meg for ordens skuld nemna at «dei tolv stam-
mane» er stammane som folket i det gamle 
Israel var delt i; dei hadde namn etter dei tolv 
sønene til Jakob, stamfaren til israelsfolket.
 Ordet ‘forandring’ står i 1,17: «All god gåve 
og all fullkomen gåve kjem ovanfrå, frå han som 
er Far til lysa på himmelen. Hos han er det ikkje 
forandring eller skiftande skuggar.» Det greske 
ordet som her er sett om med forandring, er 
parallag , som vi kan setja om med ‘veksling, 
skifte, forandring’. Vi kan med andre ord slå fast 
at den eine gongen som forandring er nytta i 
Bibelen, er det for å understreka ein mangel 
på forandring, ein stabilitet, hjå «han som er 
Far til lysa» – «på himmelen», som den norske 
bibelomsetjinga legg forklårande til. I den lat-
inske bibelomsetjinga, Vulgata, er parallag sett 
om med transmutatio ‘omflytting’. 
 Verba ‘forandra’ og ‘endra’ finst rett nok 
somme stader i Bibelen. At Gud er uforander-
leg, les vi nemleg også om heilt på slutten av 

Det gamle testamentet, i Malaki 3,6: «Eg, Her-
ren, har ikkje forandra meg, og de, Jakobs søner, 
har ikkje gått til grunne.» Jakobs søner, det er 
dei tolv stammane.
 Det er interessant å sjå korleis dei nordiske 
broderfolka våre formulerer Jak 1,17. I den nyas-
te danske Bibelen, «i oversættelse autoriseret 
af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 
kgl. resolution af 19. februar 1992», ser teksten 
slik ut: «Alle gode og fuldkomne gaver kommer 
ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der 
ikke findes forandring eller skiftende skygge.» 
 Den svenske omsetjinga frå 2000 har 
denne formuleringa: «Allt det goda vi får, varje 
fullkomlig gåva, kommer från ovan, frå him-
laljusens fader, hos vilken ingen förändring sker 
och ingen växling mellan ljus och mörker.»
 Vi prøver oss også på den færøyske bi-
belomsetjinga, som heller ikkje er så vanskeleg 
å forstå: «Hvør ein góð gáva og hvør ein fullko-
min gáva er omanfrá og kemur niður frá faðir 
ljósanna, og hjá honum er ikki umbroyting ella 
umskiftingarskuggi.» Det er faktisk ein god del 
som liknar den nynorske omsetjinga frå 1938: 
«All god gåva og all fullkomi gåva kjem ovantil, 
frå Faderen til ljosi, han som det ikkje er um-
brøyte ved eller skiftande skugge.»

inga forandring



For noen år siden var jeg i en diskusjon med 
en godt voksen dame som jeg kjenner og er 
glad i.  «Du må lære deg til å ta i mot, du også, 
da…» sa jeg lettere oppgitt over at mine forsøk 
på noe godt falt til jorden i møte med hennes 
motstand. «E’ har ikkje legning til det, e,» var 
hennes kontante replikk. Jeg ler fortsatt når 
jeg tenker på denne situasjonen, og krediterer 
dama for godt svar!

Legning eller ikke legning. Å forandre seg er en 
vanskelig og krevende øvelse. Gamle mønstre 
har festet grepet, og det skal svært gode grun-
ner med høy motivasjonsfaktor til for å løsne 
sådanne. To forhold er svært viktig å huske på: 
Jeg kan ikke forandre noen andre. Og jeg kan 
bare forandre meg selv. Men at vi alle kan fo-
randre en hverdag for noen andre, det er jeg 
overbevist om.  Mange er de vitnesbyrd fra 
mennesker, også i bygda vår, om at noen brakte 
med seg lys i et mørke ved det helt enkle: en 
telefon, et besøk, noe praktisk hjelp, en sms, ja, 
det finnes uttallige måter å lyse opp en grå og 
trist hverdag på.

Historien om nordavinden og sola illustrerer 
dette: Nordavinden og sola kranglet en gang 
om hvem av dem som var den sterkeste. Plut-
selig fikk de øye på en mann som vandret på 
en vei nede på jorda. Mannen hadde en tykk 
kappe fordi det var en kald dag. «Den av oss 
som greier å få mannen til å ta av seg kappa, 
er den sterkeste,» sa nordavinden. Sola sa seg 
enig i det. Nordavinden begynte å blåse. Storm-
skyene jaget over himmelen. Løvet ble virvlet 
opp fra bakken. Trærne bøyde seg i vindkas-
tene, greiner knakk tvers av, og det ble isende 
kaldt. Mannen bøyde seg framover, trakk kappa 
godt rundt seg og kjempet seg gjennom storm-

kastene. Nordavinden satte inn alle kreftene 
sine for å rive kappa av mannen, men til ingen 
nytte. Til slutt måtte nordavinden gi seg, og 
det var solas tur. Sola kom fram bak de mørke 
uværsskyene. Lufta ble varmere, og fuglene 
begynte å synge. Mannen nede på veien gledet 
seg over solskinnet. Etter hvert ble det så varmt 
at han tok av seg den tykke kappa og satte seg 
ned for å hvile i det gode været. «Nå må du in-
nrømme at jeg har  vunnet,» sa sola.

Lys og varme vil alltid vinne over det isende 
kalde mellom mennesker. Lys og varme kan 
utgjøre en viktig forandring i en hverdag som 
ikke er til å bære. Førjulstiden er for mange en 
ekstra vanskelig tid. Vi kan ikke forandre det. 
Men vi kan kanskje gjøre noe slik at en dag blir 
litt lettere å bære for noen som har det vondt 
på en eller annen måte.

Og så handler jo julen mest av alt om Ham som 
aldri forandres, han som brakte lyset og var-
men inn i en frossen og kald og fortapt verden. 
Han evner også å forandre og forvandle oss.  I 
et samfunn hvor den ene forandringen jager 
etter den andre i et heseblesende tempo, er 
dette min bønn: «O du som ei forandres, bli hos 
meg…» En velsignet julehøytid ønskes dere alle!

CANTUS NOVUS 
Øver i Nittedal kirkestue hver tirsdag 
kl. 20.00 – 22.00 . 
·         Solistoppgaver 
·         Utvikle dine sangferdigheter
·         Klangbehandling på høyt nivå 
·         Attraktive prosjekter
For mer info se cantusnovus.no 
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soknediakonen har ordet Av Randi M. Vilberg

Forandre en hverdag
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Tekst og foto av Torvald Moi

Stadig fornyelse i et markant, spennende liv.  
Sjøsterk samtale kom fort i gang med kaffe 

og kona Astrids hjemmebakst i eneboligen 
på Mosletta. Der kastet Konrad endelig 
anker i 1987 etter et spennende yrkesliv med 
stadig fornyelse på de syv hav og noen år på 
Nesoddfergen . Da som pensjonist og med 
bopel på sjømannfeltet på Slattum. Før det 
seilte han som styrmann til 1980 og senere som 
kaptein i Johan Jebsens rederi med stykkgods 
på Østen og bra kjennskap til sjømannskirkens 
åpne dører.

Sofienberg boligkompleks drog nytte av hans 

maskintekniske innsikt og sans for stadige 
problemløsninger, nå som landkrabbe og 
pensjonist.

Beskjedent nevner han utfordringen i 
Nittedalspolitikken. Et parti med fornyelser 
på programmet engasjerte. Det brakte han 
inn i kommunestyret og en periode i kirkelig 
fellesråd på 90 tallet. Fra den tid minnes 
han en kapellan som han satte høyt. En stor 
personlighet som gjorde inntrykk med sine 
sterke meninger om forandringer - om enn litt 
før sin tid.

Tiden i kommunestyret opptok all tid og 
bar også preg av store forandringer med nytt 
politisk parti i vippeposisjon.

Vant som han er med tidlige å tone flagg og 
seile etter trygge sjømerker, var han først ute 
med å følge oppfordringen i siste Kirkenytt 
med bære det kristne Olavsmerket. Konrad og 
kona Astrid føler selv trygghet i menighetslivet 
og oppfordrer alle i menigheten til frimodighet 
med det flotte Olavsmerket,. Nå følger de ekstra 
spent med i Rotneskirke-utviklingen, men med 
realistisk innstilling til om de vil kunne oppleve 
denne gleden i sin tilmålte levetid.

konrAd

Dypvannsseileren Konrad Lid (78) var først ute med å 

tone flagg med kirkens Olavsmerke på jakkeslaget.

De nye menighetsrådene har konstituert seg. 
Nittedal menighetsråd har valgt Bente Birkedal til 
leder. I Hakadal har Ingvar Svegården  fått vervet. 

Leder i Kirkelig fellesråd er Ragnhild Thorstensen. 
Alle lederne er valgt for et år. 

nye menighetsråd
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Av styreleder i stiftelsen Elisabeth Weum

16. oktober 2011 var satt som offisiell åpningsdag, 
med invitasjoner til hele påfølgende uke med 
ulike kulturinnslag som vel skulle friste de fleste. 
Masse tilfredse besøkende, lovord både om 
programmet og den vakre bygningen. Mange 
ble takket og fikk velfortjent heder for sin innsats 
gjennom mange, mange år.

Kirkestua har vært i drift siden 30. april i år, da 
ble det første bryllupet feiret i Borghild Rud-
salen og tilhørende lokaler. Det viser seg at salen 
godt kan romme 110 middagsgjester, men også 
mindre familieselskaper med bare 30 til bords 
går fint. Felles for alle er at de fryder seg over de 
vakre lokalene. Vi har allerede booket 8 brylluper 
i 2012, så etterspørselen er stor. I tillegg kommer 
alle andre selskaper og begivenheter. Det 
velutstyrte og trivelige kjøkkenet frister mange. 
Men aller viktigst er det jo at lokalene brukes i 
det daglige. Tre kor har ukentlige øvinger på 
kvelden (Cantus Novus, Nittedal Bygdekor og 
Gospelkoret), samt babysang, sorggruppe og 
mange andre arrangementer i menighetens regi. 

Varslingsanlegg og kameraovervåkingen er i 
drift, nå jobbes det for å sette i stand lokalene 
i underetasjen. De vil egne seg godt til barne- 
og ungdomsarbeid, mindre selskaper og 
foreningsarbeid. Lokalene har egen inngang på 
bakkeplan og store, doble glassdører direkte 
ut på sydsiden av bygningen, noe som gir gode 
lysforhold. En speilvegg for de grasiøse, og 
parkett på gulvene.

Alle vet jo at vi må satse på dugnadsarbeid for å 
klare økonomien. Derfor takker vi alle dere som 
fortsatt sender oss bidrag. På denne måten går 

arbeidet fremover, vi må jo ha midler for å handle 
materialene til dugnadsgjengen! Vi takker for kr 
5000,- fra Nittedal kommune på åpningsdagen, 
kr 11 600,- fra ofringen i kirken, og kr 25 000,- 
fra Anne Marie Sulen Larsen, en fast giver som 
har bidratt i mange år.  Et maleri fra Sparebank 
1, stort håndknyttet teppe fra Kari Tåsåsen 
(Kvernhjulet), og mye annet har vi mottatt i 
årenes løp. Det er motiverende å arbeide med 
en sak når vi erfarer så stor støtte fra dere. EN 
STOR TAKK!

Hjemmeside: www.nittedal.org/kirkestua
e-mail: kirkestua@gmail.com
Telefon: 928 37 896
Gavekonto nr.: 2030.19.39516
Grasrotandelen: 32774994926845
til Kirkestuas Venner

en vellykket åpningsuke 
av kirkestua

Ordfører Hilde Thorkildsen og kultursjef Rune 
Winum  gratulerer stiftelsen v/Elisabeth Weum  med 
praktfull Kirkestue  Foto: Henry Gjevsen.
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Tekst og foto Torvald Moi

Foto Torvald Moi

Siri Henden - opp-
vokst i Hakadal - tar 
jobben med å ringe 
med klokken og job-
ben som kirketjener 
seriøst. Siri har ikke 
jobbet i kirke før, 
men hun er godt 
kjent med kirkelivet 
da hun er glad i det 
gode kirken har å by 
på. Huner opptatt 
av sjelelig ro og fred, 
og nyter det kanskje 

spesielt godt her iNittedal hvor det er så vakkert 
med dalen, høydene, skogen og bondegårdene. 
Hun liker den fine naturen vi har her, og gleder 
seg til barna blir enda større slik at turene hele 
året kan bli lengre og mer opplevelsesrike.
Som kirketjener er hun også opptatt av at det er 
presten, prestens budskap og menigheten som 
skal være i sentrum - i fin harmoni. Da må hun trå 
litt tilbake, noe hun er bevisst på. 
Du vil fort merke hvor ordentlig det er i guds-
tjenestelokalet når Siri har ansvaret. Hør bare 
på klokkeklangen på en søndag. Som hennes 
datter sa: «Det er jo like fint som på en iPad.»

Sirlig klokkeklang fra Betel

Merete eielsen Strandberg
Hvem jeg er? Jeg er snart 38 år og kommer opp-
rinnelig fra Tveit, ei bygd på østsiden av Kristi-
ansand. Her har jeg brukt mye tid på styrer og 
som deltaker i kirkens arrangementer og i spei-
derarbeid. Som 18 åring fant jeg ut at bibelskole 
i Oslo var en spennende vei videre i livet. Og i 
Oslo ble jeg værende. Jeg tok kateketutdannel-
sen på MF og jobbet som kateket i Holmen me-
nighet i Asker i tre år før jeg bestemte meg for 
å prøve en helt annen retning i livet. Det ble en 
bachelor innen IT med mye vekt på utvikling av 
datasystemer, en utdannelse som har vært god 

å ha med seg videre, 
men endte altså opp i 
kirkelig stilling igjen. 
Her føler jeg at det er 
en plass for meg. Jeg 
får jobbe administra-
tivt samtidig som jeg 
får være i kontakt med 
menigheten en balan-

se jeg trives god med. Ellers er jeg gift, har to 
barn, hund og bor på Skytta. 
Saksbehandler med tilleggsfunksjoner er min 
stillingstittel. En spennende tittel med mange 
muligheter og utfordringer jeg gleder meg vel-
dig over å ha startet på. Jeg skal assistere for 
kirkevergen og være saksbehandler for Hakadal 
menighet. Dette virker som en fantastisk menig-
het med mange positive frivillige mennesker 
som ønsker noe for kirka si. Det synes jeg er gøy 
og gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle.  
Stillingen er ikke så veldig annerledes enn den 
jeg hadde i de nesten 8 årene jeg var menighets-
forvalter i Hasle menighet i Oslo, men jeg får ta 
del i en mer helhetlig kirkehverdag. Det synes jeg 
er veldig spennende. 
Jeg gleder meg veldig over å få være her og set-
ter stor pris på en inkluderende stab med et 
fantastisk humør. Jeg ser også frem til å stadig 
bli kjent med flere av alle dere frivillige som gjør 
arbeidet i menighetene våre mulig å drive. Tusen 
takk for at dere er tilstede!



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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18. desember 4.s. i adventstiden 
  Lukas 1,39-45
Nittedal 1900 «Vi synger jula inn»  

Gjelsvik/Strandskogen/Skartseterhagen
Betel 1100 Høymesse/Nattverd 
  Skartseterhagen

20. desember tirsdag
Døli 1100 Andakt Skartseterhagen

24. desember Julaften 
  Lukas 2,1-20
Nittedal 1200	1400	1600 Familiegudstjeneste 
  Olsen
Hakadal 1200	1400	1600 Familiegudstjeneste  
  Weider
Skytta 1100 Juleandakt 
  Skartseterhagen/Sanglaget
Døli 1100 Juleandakt  
  A.Eriksen med sangkrefter

25. desember Juledag 
  Johannes 1,1-14
Nittedal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Weider
Hakadal 1100 Høytidsgudstjeneste/Dåp/ 
  Nattverd Olsen

26. desember 2.juledag 
  Matteus 10,16-22
Betel 1100 Høytidsgudstjeneste/
  Nattverd Weider

27. desember tirsdag
Skytta 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Olsen

1. januar Nyttårsdag 
  Matteus 1,20b-21 
Nittedal 1700 Forbønnsgudstjeneste 
  Vilberg/Skartseterhagen

3. januar tirsdag
Døli 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

8. januar Kristi Åpenbaringsdag 
  Lukas 2,40-52
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Weider
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Høymesse       
  Skartseterhagen

10. januar tirsdag
Skytta 1100 Andakt  Weider

15. januar 2.s. i åpenbaringstiden 
  Markus 1,3-11
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen
Hakadal 1100 Familiemesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Høymesse   Weider 

17. januar tirsdag
Døli 1100 Andakt Vilberg

22. januar 3.s. i åpenbaringstiden 
  Johannes 4,4-26
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Olsen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen

24. januar tirsdag
Skytta 1100 Gudstjeneste/Nattv.  Olsen

29. januar 4.s. i åpenbaringstiden 
  Johannes 9,1-7.35b-38.
Betel 1100 Familiemesse Weider

5. februar Såmannssøndag 
  Markus 4,26-34
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp Weider



gudstjenester i nittedal & Hakadal
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Betel 1100 Høymesse Olsen

7. februar tirsdag
Døli 1100 Gudstjeneste/Nattv.Olsen

12. februar Kristi forklarelsesdag
  Markus 9,2-13
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp Weider
Hakadal 1100 Familiemesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Høymesse Skartseterhagen

14. februar tirsdag
Skytta 1100 Andakt  Vilberg

19. februar Fastelavnssøndag 
  Johannes 20,20-33
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Høymesse Weider

21. februar tirsdag
Døli 1100 Andakt  Weider

26. februar 1.s. i fastetiden 
  Matteus 16,21-23
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen

28. februar tirsdag
Skytta 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

4. mars 2.s. i fastetiden 
  Lukas 7,36-50
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp   Olsen

6. mars  tirsdag
Døli 1100 Gudstjeneste/Nattverd 
  Skartseterhagen

11. mars 3.s. i fastetiden 
  Markus 9,17-29
Nittedal	1100 Familiemesse/Dåp Weider
Betel 1100 Høymesse Skartseterhagen

13. mars tirsdag
Skytta 1100 Andakt  Vilberg

18. mars 4.s. i fastetiden 
  Johannes 3,11-16
Nittedal 1100 Høymesse/Dåp 
  Skartseterhagen
Hakadal 1100 Familiemesse/Dåp Olsen
Betel 1100 Familiemesse Weider

20. mars tirsdag
Døli 1100 Andakt  Olsen

25. mars Maria budskapsdag 
  Lukas 1,46-55
Nittedal 1100 Familiemesse/Dåp Olsen
Hakadal 1100 Høymesse/Dåp Prostiprest
Betel 1100 Høymesse Weider



Hagansenteret,  6707 9050
Mattias Skytters vei 117, Mo  6706 1040
Velvære for hele familien!
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Åpent 
mandag til 
fredag fra 
kl 09:30

man. og on. 
til kl 21:00

tir, tor 
og fre til 
kl 17:00
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Vi henvender oss med dette til alle som er 
Hakadal kirkes venner. Forholdet til kirken er 
en vesentlig del av livet til mange mennesker, 
og noen av dere har også helt spesiell 
tilknytning til kirken av personlige grunner.
Det er ganske kjent i bygda at vårt kirkeorgel 
ikke er i den forfatning vi skulle ønske. Et 
godt instrument er viktig for å gjøre alle gud-
stjenester og kirkelige handlinger til den op-
plevelsen vi gjerne vil det skal være. Vi som 
jobber i kirken, ser det som en del av tjen-
esten å bidra med forslag som kan forbedre 
situasjonen.
 Vi har i en tid nå hatt et prosjekt på gang hvor 
vi driver med innsamling til et nytt kirkeorgel. 
På mange måter får vi inn midler. Vi prøver å 
være oppfinnsomme og bruke de muligheter 
vi vet om. Det at vi gjør det på vegne av alle 
kirkemedlemmer og brukere, på vegne av 
fellesskapet i bygda, gir oss frimodighet. Vi 
har derfor frimodighet til å spørre deg om 
et bidrag til orgelet, stort eller lite. Kontoen 
er:  2030 21 91906  Hakadal menighetsråd v/ 
Anne Hammer.  Vi takker på forhånd, og ta 
gjerne kontakt vedrørende idèer , bidrag, og hva 

hver enkelt vil gjøre for å realisere dette viktige 
prosjektet. 
Innsamlingen til orgel er kommet godt i gang, og 
pr i dag er innsamlet beløp på nærmere 300.000.
kroner. Nittedal kommune har bevilget 1 million 
kroner, og vi er dermed halvveis! 
Orgelkomitèn og kirkestaben i Hakadal og Nittedal 

Av orgelkomiteen og kirkestaben

Vil du være med å 
realisere nytt orgel? 
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Helga 21.-23.oktober dro 90 ungdommer fra Nit-
tedal og Hakadal menighet på ledertur til Strand-
heim leirsted i Røyken. Turen var en del av leder-
kurs for 10.klassinger og videregåendeelever i regi 
av Pluss ungdomsmiljø. Helga ble en stor suksess, 
hvor ungdommer fra Li, Rotnes og Hakadal ble be-
dre kjent med hverandre og bedre kjent med Gud. 
De fikk også startet på lederundervisningen som 
de skal gjennom dette året. Utover dette fikk ung-
dommene utøvd sine kreative og sportslige evner 
innen ulike aktiviteter: idrett, dans, kor, band og 
foto, med flott resultat. På kveldstid samlet vi oss 
til Singdown, dvs andakt, lystenning og lovsang i 

god Pluss-tradisjon. Det ble i alt en svært fin tur 
hvor vi koste oss og hadde det gøy sammen.
Denne type ledertur ble arrangert for første 
gang i fjor, med om lag 60 deltakere. Etter årets 
oppslutning å dømme er det tydelig at denne 
type turer faller i smak hos ungdommene. Det 
gleder oss stort at hele 30 % av konfirmantene 
blir med videre etter konfirmasjonstiden, som 
deltakere på lederkurset «101 things”. I tillegg 
er det flott at mange av de unge lederne som 
nå går på videregående, fortsetter i Pluss og på 
lederkurset ”102/103 things”. For mer info om 
Pluss og lederkurs, se www.nittedal.kirken.no

rekordstor 
oppslutning om 
Pluss ledertur og 
lederkurs!

Etter flere år med småbarnstreff i Nittedal kirke, 
har vi nå gått over til babysang i Nittedal kirke-
stue, noe som har rukket å bli svært populært. 
Gleden er stor over å få ta i bruk vår nye, flotte 
kirkestue  som egner seg godt til babysang. An-
nenhver torsdag møtes om lag 10-12 babyer med 
foreldre til sang, dans, lek og lunsj. Tiltaket er nytt 
fra i høst, og oppslutningen øker for hver gang. 
Barna er i alderen 3 måneder- 1,5 år, men også stør-
re barn er velkomne. Vi ønsker alle nye hjertelig 
velkommen! Babysangen i Hakadal kirkestue har 
også plass til flere! Gjennom babysang får foreldre 
og barn en helt unik stund sammen, og vi er glade 
for å kunne tilby dette populære tiltaket i begge 
menighetene våre. 

Babysang i i Nittedal kirkestue og Hakadal kirke-
stue annenhver torsdag kl 11-13.
Se www.nittedal.kirken.no  for mer info. Vi tren-
ger nye frivillige som kan tenke seg å lede baby-
sang! Ta kontakt med trosopplæringsleder Åshild 
Stordrange på tlf 45 63 87 17. Opplæring vil bli gitt. 
(Foto: Kari Tveøy)

Babysang i nittedal kirkestue!  av Åshild Stordrange

Tekst og foto: Åshild Stordrange
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kirkelige handlinger i nittedal og Hakadal
slekters gang  September-november

Også i år samarbeider Hakadal menighet og Fuglåsen vel 
om den tradisjonelle juletrefesten.  Den holdes den 28. 12. 
på Hagen skole. Se nærmere kunngjøring i Varingen.

I Nittedal feires Hellig tre kongers fest den 6. januar 
kl 18.00 i Nittedal kirkestue.
Se nærmere kunngjøring i Varingen.

juletrefest på Hagen skole 

Hellig tre kongers fest

Døpte Nittedal
William Theodor  Birkedal
Ronja Iselin  Adair
Julie Kopstad Hauger
Elias Juchli Unsgaard
Kristoffer Ferdinand Sommer 
Waaler
Julie Marie  Eide
Kristoffer Sørlie Sollund
Elvira-Leona  Sarlemijn
Marius  Flydal
Helene Bay Røineslien
Kian Anthony  Ekholdt-Arcilla
Emil Olstad Skaug
Tina Emilie Espeseth Myrvold
Aksel  Ingebrigtsli
Matheo Aasen Bergskaug
Ola Johannes  Pfister
Casper Heggedal Svarstad
Herman Eriksen Aadland

Døpte I Hakadal
Lukas Stien Andreassen
Augustin Ruud Hansen
Lisa Andrea Norman Hopen
Celina Ariya Blix
Edvard Johan Dahle Nedrelid
Sander Skottun Flåm
Leon Alexander  Moen
Aurora Kristin Grindalen
Elida Stumo Sande
Anita Smith-Teigen
Emil Døhlie Scheide

Døde Nittedal
Ivar Henning Halvorsen
Knut Gordon Nielsen
Maggi Synnøve Nilsen
Synnøve Marie Nygaard

Knut Jakobsen
Torunn Birgitte Pedersen
Torild Alvide Storø
Ester Bryhn
Marte Hemm

Døde i Hakadal
Bjørn Martin Johannessen
Odd Johansen
Bjørn Koldstad Mathiesen
Randi Arvida Johansen
Erling  Olav Kvernes
Ragnhild Jensen
Tor Aksel Løkken

Kirsten Margrethe Bottolfsen
Johan Pedersen
Eivin Bøhnsdalen

Viet i Nittedal
Elin Horsdal 
og Tore Langedal Endestad
Siw Romset
og Knut Vidar Grøvslien
Heidi Sveia
og Jon Henning Ruud
Marion Jenssen 
og Marius Bolle
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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
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
Jarle Vestad
Mobil 930 51 377

Prosjektleder,	trosopplæring
Åshild Stordrange
Kontor 67 05 90 38
Mobil 456 38 717
Prosjektmedarbeider
Kristoffer Lønning Tørressen 
Mobil  975 41 407

Ungdomsarbeider
Kristian Sveinall Øgård
Mobil  959 01 787
kristian.sveinall.ogaard@gmail.
com

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

Kirketjener	Menighetshuset
Siri Henden
Mobil 

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 Thomas Evensen

Forandringer skjer kontinuerlig og overalt. Det 
omhandler alt fra erstatning av cellene i kroppen til 
regimeendringer og personlige veiskiller. Forandrin-
ger er individuelle, lokale, nasjonale og universelle. 
De er både naturlige og konstruerte, reelle og opp-
diktede. Forandring er uunngåelig, og kun døden, 
kanskje den endelige forandring, er like sikker som 
forandring selv. 

Men – selv ikke noe så absolutt som døden er uten 
forandring. De holdninger vi har til den siste reise, 
har gjennomgått betydelige forandringer gjennom 
menneskets eksistens. Fra en kontrollert og sikker 
død,  tett omslynget av familie og venner, har vi 
gjennom millenniene observert et skifte til dagens 
desperate forsøk på utsettelse og samfunnets over-
levering av dødsøyeblikket fra kirke til sykehus. Men-
nesket har gjennom sine forandringer opparbeidet 
en tanke om at selv død er noe som kan overvinnes. 
For de fleste vil til himmelen, men få ser frem til å dø. 

Litt småfrekt er det i det hele tatt å leke med tan-
ken om at vi kan beseire det endelige. At vi kan være 
bedre enn det som er satt i stein. Dette er jo litt ar-
rogant av oss, men samtidig er det arroganse overfor 
det etablerte som gir endring. Det er arroganse som 
ofte er en nødvendighet ved de forandringer som 
betyr noe for et samfunn. Uten småarrogante bedre-
vitere som sa «nei, vi kan styre bedre selv», hadde 
vi kanskje fortsatt vært knyttet til Sverige. Uten et 
småfrekt «innovasjonene tilhører landet og inntek-
tene skattelegges knallhardt», ville vi nok ikke hatt 
den samme oljerikdommen. Jeg mener bestemt at 
en politiker eller samfunnsdebattant har som mål å 
endre et samfunn, fortrinnsvis til det er det be-
dre, og en slik tankegang og et slikt ønske inne-
holder i sin natur en god dose arroganse. Å se 
en eksisterende løsning og si «jeg kan gjøre det 
bedre», krever en viss frekkhet, en viss mistillit 
til det faste, en viss arroganse. 

Uten fullstendig å renvaske det arrogante 
mennesket, vil jeg slå et slag for at arroganse 
i samfunnsmessige og endringsmessige sam-
menhenger kan være en positiv egenskap.

For, i sin søken etter forandring og forbe-
dring, må mennesket av nødvendighet ha en 
naturlig arrogant holdning til det som allerede 
er. Når det har låst sitt syn og fokusert sitt sinn 
på forandring, er mennesket ustoppelig. Vi sky-
ter fremover, og etablerte sannheter må vike 
for ny kunnskap og ny tilværelse. Forhåpentlig-
vis bedre kunnskap og bedre tilværelse. 

Det er to ting som gjennom historien har 
skapt størst forandring, som gjennom millenni-
ene har medført størst endring på kortest tid: 
krig og oppdagelse. 

Det finnes ingen tidsperioder i moderne his-
torie så fylt med innovasjon som  andre ver-
denskrig og det tiåret hvor USA skulle putte en 
mann på månen. Moderne seiling og navigasjon 
ble oppdaget når vi fortsatt oppdaget verden, 
og grunnlaget for internett ble unnfanget som 
et militært eksperiment under den kalde kri-
gen. De største forandringer skjer ved krig eller 
oppdagelse. Så når det arrogante mennesket 
på nytt ser etter fremgang, hvor skal han finne 
det?

Mitt forslag er Mars. Mars er vårt eneste håp. 
Vi steg ut av hulen og oppdaget ild, vi så forbi 
horisonten og oppfant navigasjon, vi skuet mot 
himmelen og satte en mann på månen. Verden 
har sjelden vært så samlet som under måne-
landingen. Verden har sjelden opplevd større 
fremgang. Mars er neste. Det er uansett bedre 
enn krig. 

For vi er arrogante mennesker, og arroganse 
er ikke ufarlig. 

det arrogante mennesket


