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Søndag 28. februar 
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste*

Søndag 7. mars 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste*
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste*

Onsdag 10. mars 
Skoklefall kirke kl 
19.30 ungdomsguds-
tjeneste

Søndag 14. mars 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste

Søndag 21. mars 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste
 
 

Onsdag 24. mars 
Skoklefall kirke kl 
19.30 Vesper

Palmesøndag 28. mars 
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste

Skjærtorsdag 1. april 
Gjøfjell kirke kl 18.30 
gudstjeneste

Langfredags 2. april 
Nesodden kirke kl 15 
gudstjeneste

Påskeaften 3. april 
Nesodden kirke kl 
22.30 PÅSKENATTS-
GUDSTJENESTE

Første påskedag 4. april 
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste

Andre påskedag 5. april 
Skoklefall kirke kl 
19.30 gudstjeneste i 
vesperstil

Onsdag 7. april 
Skoklefall kirke kl 
19.30 ungdomsguds-
tjeneste

Søndag 11. april 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste for små 
og store
Gjøfjell kirke 
kl 11 gudstjeneste

Søndag 18. april 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste

Søndag 25. april 
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste

Onsdag 28. april 
Skoklefall kirke kl 
19.30 Vesper
 
 
 

Søndag 2. mai 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste

Onsdag 5. mai 
Skoklefall kirke kl 
19.30 ungdomsguds-
tjeneste

Søndag 9. mai 
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste for små 
og store

Kristi himmelfartsdag 13. mai 
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste

Søndag 16. mai 
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste
 

Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste

Grunnlovsdagen 17. mai 
Nesodden kirke kl 10 
gudstjeneste

Lørdag 22. mai 
Skoklefall kirke kl 
10.30 gudstjeneste – 
superlørdag
Gjøfjell kirke kl 10.30 
gudstjeneste– super-
lørdag

Første pinsedag 23. mai 
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste

Søndag 30. mai 
Skoklefall kirke kl 11 
gudstjeneste
Nesodden kirke kl 11 
gudstjeneste
Gjøfjell kirke kl 11 
gudstjeneste
 
* Nye smitteverntiltak 
avventes. Følg med på 
nettside og Facebook!

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

K
irkefoto: Jan H

eier

Foto: Leiv Bjerve

$

I N N H O L D

Leder ....................... 2 

Kantord .................... 3

I speilet:  
Marlou Claessen ........ 5 

Barne- og ungdoms- 
sidene ................. 6–7

Nytt tak ..................10

850-årsjubileum .....11

Ordførerens salme ....12

Kirkespeilet for  
20 år siden .............13

Slekt følger  
slekters gang ...........14

blomster til Inger 
Johanne Holte .........15

På gang ..................16 

MER OM NESODDKIRKEN PÅ
 kirken.no/nesodden og på Facebook

* Kirkespeilet kom ikke ut i  
1977 eller 1996, ergo er vi  

nå i vår 51. årgang.  

AKTIVITETER
 

Lørdag 20. mars for-
teller Geir Thomas 
Risåsen om påske-
tradisjoner i regi av 

Nesodden kirkeakade-
mi. Se mer på side 3. 

Nesodden m.hus

ONSDAGSKVELDS
 

Onsdagskveldene 
i Gjøfjell fortsetter 
så snart situasjonen 

tillater.  
Følg med på  
hjemmesiden. 

Gjøfjell menighetshus

VESPER
 

Det er planlagt 
vesperkvelder onsdag 
24. mars og 28. april,  

Andre påskedag, 
mandag 5. april blir 

det også vesper. 

Skoklefall kirke 



Kveldskirka på Nesodden – en 
felleskirkelig satsing med ung-
dom som målgruppe! 

«Gjennom samtaler mel-
lom prester og pastorer 
i Den norske kirke, 

Misjonskirken og Pinsekirken på 
Nesodden er det kommet frem 
en felles drøm om å kunne 
være med å bety en for-
skjell for unge mennesker 
på Nesodden.» Slik åpner 
pastor Stine Tollefsen i 
Pinsekirken når hun skriver 
om ønsket om kveldsåpne kir-
ker med hovedfokus på unge som 
er ute og «henger».

Kirkene på Nesodden har altså en 
visjon om å kunne utgjøre en forskjell, 
gjennom samarbeid og åpne kirker. 
Kirkene har en drøm! Jeg har sett 
engasjementet, møtene, planleggingen 
bak denne drømmen. Det igjen skaper 
en tro på at dette er en drøm som kan 
bli virkelighet. Kirkene og lokalsam-
funn samarbeider – sammen skaper vi 
det gode liv.

Bakgrunnen for dette prosjektet er 
en uttrykt bekymring. Vi kan se det 
i media, fra skoleledelse, politikere 
og foreldre, en tydelig bekymring for 
ungdom knyttet til festing og rus. 
Pinsekirken har vært i dialog med ord-
fører rundt hva vi som kirke kan bidra 
med, og opplevde tillit og et sterkt 
ønske om vårt bidrag i dette arbeidet. 
Og arbeidsgruppen er tydelige på at 
samarbeid mellom kirkene er selve 
grunnstenen i dette:

«Som prester og pastorer er vi over-
bevist om at et slikt arbeid vil kunne 
utføres best dersom vi samarbeider 
som kirker og benytter oss av de loka-

lene vi har i de ulike bygdene våre».
Det vil skje flere ting disse kvel-

dene. Musikk i kirkene – stille rom 
– aktivitet – kafé i menighetshusene. 
Knyttet til gjennomføringen trenger 
vi frivillige som vil bruke litt av sin 
tid på dette. Det trengs mer enn en 
kubbe for å lage et bål. Så er håpet 

at vi blir mange som bidrar til å 
skape trygge rom, et godt sted 

for alle, også med tanke på 
smittevern! 

Vi har mye av det 
vi trenger: kirkerom, 
caferom og engasjerte 

voksne. Stine Tollefsen 
skriver: «Vi er også ganske 

sikre på at voksne i kirkene våre 
ser viktigheten og verdien av dette, 

det er et stort engasjement for barn 
og unge, og mange vil nok bidra med 
kaker og vaffelsteking, kaffekoking 
og tilstedeværelse og samtaler slik at 
vi kan få til en rullering på dette, mye 
basert på frivillighet». Er det noen 
som ønsker å bidra – ta kontakt.

Drømmen er kveldsåpne helgekir-
ker i alle bygdene på Nesodden. Vi 
er ikke helt der, men 12. mars starter 
prøveprosjektet opp i Skoklefall kirke. 
Deretter vil det rullere i Misjonskirken, 
Pinsekirken, Gjøfjell og Skoklefall hver 
fredag frem til 25. juni.

Det er et dobbelt kall som sty-
rer oss, formidle evangeliet og Guds 
grenseløse kjærlighet, slik at det vi 
formidler i gudstjenester og kirkelige 
handlinger og omsorg for medmennes-
ker går hånd i hånd. Vi tror at også 
dagens mennesker går med en lengsel 
etter noe større enn seg selv. Kirkene 
ønsker å skape møtesteder for men-
nesker og mellom mennesker og Gud.

Alt godt,
  Svein
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NESODDEN KIRKESENTER
Åpningstid Mandag–fredag 9–15 
Telefontid Mandag–fredag 12–15

Adresse: Tangen Nærsenter  
Vestveien 51,1452 Nesoddtangen  

tlf 66 96 58 20 (12–15) 

www.nesodden.kirken.no
Fungerende kirkeverge  

Christine Tellefsen tlf 928 43 650
Sokneprest  

Svein Hunnestad tlf 917 18 292
Kapellan  

Kristin Bugge Heilo 
917 65 658

Kapellan (p.t. sokneprest) 
Eva Kirkemo 454 17 644

Trosopplæringsleder | menighetspedagog  
Silje M. Aalandslid tlf 923 21 372

Menighetspedagog  
Morten Olaussen tlf 942 98 942

Organister  
Ingeborg Christophersen tlf 452 23 917 
Torbjørn Eftestøl tlf 957 53 950 (25%) 

KIRKENE
Kirketjener  

Trond Urianstad tlf 909 32 721

Leder i Gjøfjell menighetsråd 
Pål Erik Plaum tlf 934 96 227  

Leder i Nesodden menighetsråd  
Arne Tor Selin Bjerke tlf 481 79 083

Leder i Skoklefall menighetsråd 
Grethe Øyna Milivojevic tlf 476 23 699 

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Rolf Dagfinn Pettersen tlf 412 12 843  

NESTE KIRKESPEILET
Noe du synes vi burde ha med?  

Ta kontakt! Ann-Turi Ford 976 40 814  
eller ann-turi@fordforlag.no

Frist for neste nummer er 10.5.2021

Et felleskirkelig løft  
for ungdommen!
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Oddgeir Bruaset har gjort mer 
enn å besøke folk der ingen 
skulle tru at nokon kunne bu. 

En av de fineste julegavene i 2020 var 
en bok han har skrevet om julesanger. 
Han forteller at kirken helt i begynnel-
sen var redd for nye salmetekster på 
grunn av risikoen for vranglære. Derfor 
benyttet man utelukkende bibelske 
salmer og andre lyriske tekster fra 
Bibelen i gudstjenesten. 

Det som gjorde ny salme-
diktning aktuell igjen, var 
en strid på 300-tallet om 
hvorvidt Jesus var ett 
med Gud eller om han 
kun var Guds utsending. 
Keiser Konstatin innkalte til 
et kirkemøte i Nikea i år 325, der 
det ble vedtatt at Jesus var sann 
Gud og sant menneske. I den nikenske 
trosbekjennelsen sier vi sann Gud av 
sann Gud, født, ikke skapt, av samme 
vesen som Faderen. 

Alle var ikke enige i denne konklu-
sjonen, og 72 år senere ville en annen 
romersk keiser åpne en kirke i Milano 
for dem som ikke anerkjente Jesus 
som Gud selv. Men dette fant ikke 
biskop (senere helgen) Ambrosius seg 
i. Sammen med mange kristne okku-
perte han dette kirkebygget. Keiseren 
svarte med å sende soldater. Striden 
varte i månedsvis. De kristne okkupan-
tene holdt stand ved å synge lovsanger 
som Ambrosius skrev, og for å sitere 
Bruaset: «desse hymnene song dei med 
slik glød og innleving at soldatane utan-
for kyrkja vart rivne med». Ambrosius 
ble vår første kristne salmedikter. 

Av de minst 14 salmene han skrev i 
løpet av denne konflikten har vi én i vår 
salmebok: «Folkefrelsar til oss kom». I 
denne salmen, som vi synger i adventsti-
den, slår Ambrosius det fast at Jesus er 
Gud Fader lik. 

Ambrosius var en biskop med stor 
innflytelse, og blant andre kirkefade-
ren Augustin (fra Hippo i nåværende 
Algerie) ble sterkt påvirket av ham. 
I Store norske leksikon står det at 
Ambrosius sine prekener i Milano lærte 
Augustin «å tolke de hellige skriftene i 
nyplatonsk ånd, å søke innover i skrifte-

ne etter en dypere, åndelig mening og 
å søke innover i seg selv etter sitt 

vesens innerste grunn i Gud».
Helt siden jeg begynte i kan-
torjobben på Nesodden for 

ni år siden har det vært 
en gudstjenestereform 

på gang. Det har vært 
mye materiale å ta stilling 

til. Nå er prosessen så og si 
ferdig. De faste gudstjenestepro-

grammene som tas i bruk våren 
2021 skal brukes i en del år fremover. 

I Nesodden kirke har vi valgt å bruke 
den nikenske trosbekjennelsen oftere 
enn før. Når vi messer den, og når vi 
synger salmen Folkefrelsar til oss kom, 
bindes vi sammen i tid og tro med stem-
mer som sang disse på 300-tallet. Den 
åpne alterringen symboliserer at vi deler 
nattverden med mennesker til alle steder 
og alle tider, og det samme gjør musik-
ken og poesien. 

Nå er det faste, og tid for å vende seg 
innover og minne seg selv om ikke å ta 
ting for gitt. Det er et mer alvorlig preg 
på gudstjenestene, selv om akkurat søn-
dagene egentlig ikke er fastedager. Jeg 
liker denne tiden frem mot påske. 

Endelig ser det ut til at vi kan åpne 
kirkedørene igjen, men vi må nok leve 
med restriksjoner en god stund til. 
Kantorissimo er satt på vent inntil vide-
re, men en vakker dag skal vi kunne 
flokke oss sammen til kulturopplevelser, 
da blir det jubel og glede! 

Alt godt, 
Ingeborg

NOEN KANTORD 

Demonstranten og 
salmedikteren Ambrosius

NOTISER
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HØR KÅSERI OM 
PÅSKETRADISJONER!
Nå kan Nesodden kirkeaka-
demi endelig invitere til et 
foredrag de måtte avlyse i 
fjor. Lørdag 20. mars klok-
ka 14 i Nesodden menig-
hetshus vil da kunsthistoriker 
på Norsk folkemuseum, Geir 
Thomas Risåsen, fortelle om 
tradisjoner knyttet til påske-
feiring. 

Det blir også kaffepau-
se, samtale og et besøk 
i Nesodden kirke for å se 
altertavla som viser Jesus i 
Getsemane etter påskemål-
tidet.

Risåsen har skrevet en 
rekke bøker og artikler, og er 
ofte å se på TV og i radio. Han 
har arbeidet med kulturmin-
nevern og har vært involvert 
i restaurering både av Slottet 
og Eidsvollsbygningen. 

Inngang koster 100 kroner, og 
på grunn av smitteverntiltakenes 
begrensede antall deltagere må 
man melde seg på via sms leder 
Eli Drivdal på 99226323.

post@ingeborgchristophersen.com



– Du har 
begynt som 
saksbehandler på 
Nesodden kirkesenter, hva gjor-
de at søkte du den jobben?
– Jeg har vært ute etter en ny jobb 
siden desember 2019 og har søkt mye 
forskjellig, men det var to hovedpunkt 
som gjorde at jeg ønsket meg denne 
jobben. Først så var det endelig en 
jobb på Nesodden. og med tre barn 
var det viktig for meg å bli på halvøya 
vår. For det andre var det mange for-
skjellige oppgaver som skulle gjøres, 
noen nye for meg, andre som jeg var 
kjent med fra før. Kombinasjonen av 
å lære noe nytt og å gjøre det jeg kan 
fra før var meget attraktiv. I tillegg 
visste jeg at teamet på kirkekontoret 
var veldig hyggelig, så jeg hadde lyst å 
bli en av dem.
 
– Du er nederlender, hvordan havnet 
du i Norge – og på Nesodden?
– Da jeg var ni år leste jeg en roman 
som foregikk i Skandinavia. Jeg har 
alltid likt natur, altså skog, fjell og sjø 
veldig godt, så mitt mål var å bo et sted 
med skog, fjell og vann når jeg ble stor. 
Romanen jeg leste ga meg lyst til å bo 
i Skandinavia. Etter fullført forskning 

 
til master-

grad i Finland, og en tur over 
Hardangervidda med venner i vin-

teren, var det tydelig at Norge var å 
foretrekke framfor Finland.
Jeg startet mitt eget foretak hvor jeg 
underviste i norsk fra mitt eget norsk-
kurs, og i den forbindelse var jeg på 
prøve i Norge. Da begynte jeg å dykke 
og ble frelst på undervannsverdenen. 
Da en åpning som dykkerinstruktør 
på Svestad kom opp, var det gjort. 
Katter og bøker ble lastet i en stor 
Ford Transit sommeren 2004 og emi-
grasjonen var et faktum. Jeg bodde 
på Spro først, men i 2006 kjøpte jeg 
et hus, med en meter til skogen, utsikt 
til fjell og sjø og har siden bodd på 
Digerud. (Men jeg føler jeg tilhører 
Nesodden).
 
– Kan du fortelle oss litt mer om deg 
selv? 
– I tillegg til det jeg har navnt har jeg 
en mastergrad i «Speech and Language 
Pathology» (spes ped i audiologi og 
logopedi). Jeg elsker å trene UTE, 
liker meg under vann, og er språk-
nerd. Jeg har tre gutter på barnehage, 
barneskole og ungdomsskole, to katter 
og en kampfisk, pluss norsk samboer.

– Hva har du drevet med før? 
– De siste ti årene har jeg vært instruk-
tør på Nutec på Svestad. De kurser 
offshore-arbeidere, politi og ambu-

lansearbeidere i sikkerhet, sikring, 
overlevelse i sjø, i brann, det å stupe 
med livbåter, og i å komme seg ut 
et helikopter som er under vann. 
Og ikke minst har jeg undervist 
i HMS, noe som jeg simpelthen 
elsker. Jeg har vært instruktør 
på Prodykk Oslo, dykket med 
kurselever, bygd litt websider, 
gjort administrasjonen, vært res-
sursplanlegger og har gjort ser-
vice på dykkerutstyr. Som stu-
dent i Finland gjorde jeg alt fra å 
være barnepike, male bygninger, 

bygge pc og undervist til å stå på 
storkjøkken og jobbe i en kjøttfabrikk. 
Dette har gitt meg innsikt i at vi alle er 
unike og at vi allikevel kan jobbe godt 
sammen bare alle prøver.

– Hva er du mest opptatt av?
– Barn, mat, trening og litt strikking 
for tiden. Og så syr jeg egne klær.

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Ikke ennå.

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– To bøker: Pandemic av A.G. Riddle og 
The super easy Vegan slow cooker cookbook 
av Toni Okamoto.

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Over at jeg har fått ny fast jobb i 
koronatid, og at det snart er fastel-
avnshelg. Men det er samtidig litt trist, 
siden vi ikke kan ha fastelavn som jeg 
er vant til hjemmefra. I det sørøstre 
Nederland er dette nemlig en stor fest 
på lik linje med Rio. Derfor skal barna 
og jeg ha vår egen fest hjemme.

– Hva ser du på tv? 
– «Sabrina» sammen med 13-åringen 
min, «Grizzly og lemen» sammen med 
de andre to barn. Samboeren min og 
jeg ser på science fiction. Har jeg egen 
tv-tid blir det en dokumentar, eller en 
romantisk serie.

I SPEILET:ANNONSER
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SE VÅRE NETTSIDER: 
www.spar-esset.no

SPAR-ESSET MAT
GRYTERETTER
KOLDTBORD

SNITTER
KAKER

MIDDAG

Telefon 64 93 92 77 • Telefaks 64 93 92 37

Vi hjelper 
deg med 
maten

Når
 kvalitet 
teller
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G R A V S E R V I C E

VI STELLER 
GRAVEN FOR DEG

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn
Telefon: 986 29 013 •E-post: lindebrate@live.no

n o r d r eLindebråte
g å r d s d r i f t

VI LEVERER NYE GRAVMONUMENTER (stort utvalg)
VI VASKER, RETTER OPP, MALER OG LEGGER  
BLADGULL PÅ GAMLE STØTTER
• Mai: vårblomster
• Juni: sommerblomster
• August: høstblomster
• Allehelgen: krans og lys
Selvvanningskasse er en forutsetning.

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti

ANNONSÉR I KIRKESPEILET!
Ring 976 40 814 eller send epost til ann-turi@fordforlag.no

64 93 26 00 – hele døgnet

garder.bgr.no

Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Ditt lokale gravferdsbyrå

Lindtruppbakken 13

ved Skoklefallkrysset 
Kapellveien 2, 1452 Nesoddtangen  •  www.akriss.no

• Allmenntannleger
• Rotfyllingsspesialist
• Oralkirurg
Kvelds-/lørdagstimer 
Gratis parkering
Nær buss-
holdeplass AKRISS

 tannhelse

Telefon
93 27 71 65

MARLOU  
CLAESSEN
Navn: Marlou Claessen
Alder: 49 år
Bosted: Digerud
Jobb: Saksbehandler



trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Silje og Morten

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

Aldri før har rent vann vært så 
viktig som i 2020, da pandemien 
rammet oss alle. Utfordringene 

forbundet med dette fortsetter i 2021, 
hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år 
lange erfaring, kunnskap og arbeid med 
vann er livsviktig i kampen mot det 
dødelige viruset. Vi fortsetter vårt fore-
byggende vannarbeid ved blant annet å 
bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vann-
biler og drive opplæring i hygiene for å 
forebygge covid-19. I årets aksjon besø-
ker vi landsbyen Kasalaulo i Zambia, 
hvor Kirkens Nødhjelp bygget en brønn 
i 2018. De positive effektene av brøn-
nen er mange, og vi vil bli bedre kjent 
med dette gjennom Susan, Champo og 
Japhet. Se mer på fasteaksjonen.no

På Nesodden har vi valgt å gå for en 
heldigital aksjon. Innsamlingen vil 
foregå i samarbeid med Misjonskirken. 
Pengene til årets Fasteaksjon samles 
inn via disse kanalene:

•Vipps til 2426
•Via Facebook 
•Ved å sende SMS med  

kodeord VANN til 2426 (da trek-
kes 250 kr)

•Betalingsfunksjon på  
fasteaksjonen.no

ENDELIG:  
BABYSANG I GANG
Babysang skal i gang igjen! Første samling blir i Skoklefall 4. 
mars. Deretter følger vi samme rutine som før jul: 
HVER UKE I SKOKLEFALL KIRKE, KLOKKA 11 OG 12.30 
HVER PARTALLSUKE I GJØFJELL KIRKE KLOKKA 13
Samlingene varer i omtrent 30 minutter og vi sørger for å over-
holde de til en hver tid gjeldende smittevernregler.
For informasjon og ukentlig påmelding må foreldrene følge med 
på Facebooksiden Babysang Nesodden.

TIPS OSS!
trosopplaering@ 

nesodden.kirken.no
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SLIK BLIR ÅRETS FASTEAKSJON



Kirkesenteret har hatt et ekstraordinært år Av Ann-Turi Ford

KIRKESJEF GJENNOM KREVENDE TIDER
Christine Tellefsen har fungert som 
kirkeverge godt over et år – et år 
av det høyst uvanlige slaget.

Det var da forhenværende kir-
keverge Jan Heier ramlet på 
isen og skadet skulderen i 

desember 2019 at Christine Tellefsen 
først ble spurt om hun kunne være fun-
gerende kirkeverge i hans fravær.

– Vi hadde ikke mange å velge 
mellom, og jeg var den i administra-
sjonen med lengst fartstid, medgir 
Fagerstrand-damen – som har vokst 
opp med mor og far som var oberstløy-
tnanter i Frelsesarmeen.

– Slik jeg ser det har min oppgave 
vært å holde skuta flytende, sier hun 
– og innrømmer at hun gleder seg over 
positive tilbakemeldinger.

I januar i fjor ble hun konstituert i 
stillingen. Jan Heier er nå kirkeverge 
på Hvaler, og den nye kirkevergen har 
ikke begynt ennå. 

– Spennende med ansatte
Fra desember 2012 og de følgende 
drøyt åtte årene fram til hun begynte 
å lede virksomheten hadde Tellefsen 
vært saksbehandler på kirkekontoret.

– Hvordan har det vært?
– Det har jo vært ganske krevende og 

utfordrende, innrømmer hun.
– Men jeg har lært ekstremt mye i 

løpet av dette året. Om ting som offent-
lig forvaltning, det å ha personalansvar 
og lede en stab, strukturer, rutiner og 
økonomi. Jeg lærer noe nytt nesten 
daglig og det er spennede. 

Håndteringen av ansatte er noe hun 
synes har vært ekstra spennende. 

– Jeg har hatt gleden av å ansette 

tre nye medarbeidere. Tidligere har jeg 
vært involvert i å ansette folk i mindre 
stillinger, nå har det vært fint å ha hele 
prosessen. 

Noe av det Christine Tellefsen har 
vært mest fornøyd med i løpet av sitt 
drøye år som kirkesjef er nettopp det å 
prøve å skape et godt team.

– Det som står mitt hjerte nærmest er 
å skape et godt arbeidsmiljø her. Skal 
vi få gjort noe, er vi helt avhengig av å 
ha det. Og av å være åpne og snakke 
sammen. Jeg prøver å motivere folk, og 
gjøre at dette blir et godt sted å være. 

Grimnes imponert
Leder av Nesodden kirkelige fellesråd, 
Petter Grimnes, er full av godord.

– Fungerende kirkeverge har fått på 
plass et godt lag, gode rutiner og en 
bra struktur, sier han. Grimnes sier 
han er imponert over både stab og 
ledelse gjennom et krevende år. 

– Kronapandemien har satt mange 
av oss på prøve, men jeg opplever at 
kontoret har levert det de skal. Det er 
veldig flott å ha fått både Morten og 
Silje på laget, og nå sist Marlou. Det er 
en styrking jeg er sikker på kan bidra 
til at kirken på Nesodden går en fin 
tid i møte. 

En av vriene hun har gjort er at hun 
har fått omgjort sekretærstillingen Elin 
Dammyr nylig sluttet i til en hundre 
prosent saksbehandlerstilling. Den har 
Marlou Claessen staret i (les mer om 
henne på side 5). 

– Jeg så at det var behov for å styr-
ke administrasjonen og gi stillingen 
flere arbeidsoppgaver slik at det ble en 
fulltids saksbehandlerstilling. Hun får 
også hovedansvaret for nettsiden og 
Facebook, som kan følges opp fortlø-

8 9

kirkesenteret. Gode hjelpere som har 
stilt opp når jeg har bedt om hjelp. Det 
er jeg veldig takknemlig for., sier hun.

Tellefsen håper hun vil bli husket for 
ordet kommuniksjon.

Jarl trådte til
For at hun skulle kunne lede kirke-
kontorskuta var Christine Tellefsen 
avhengig av at noen andre tok over 
hennes jobb. 

– Vi var så heldige at Jarl Eidjord, 

som egentlig skulle slutte, sa seg villig til 
å fortsette og gå over i sakbehandlerjob-
ben. Det har fungert veldig bra.

Også for Eidjord har det vært fint.
– Jeg skulle ha gått av med AFP, 

men tingene jeg hadde planlagt har jo 
ikke vært mulige å starte med uansett 
på grunn av covid-19, smiler han. 

– Mange baller i lufta
På pulten til den konstituerte kirkever-
gen ligger nå, blant mye annet, saken 

om Skoklefalls nye tak – en sak hun 
håndterer sammen med kommunen.

Hun synes det både er vanskelig og 
spennende å holde mange baller i lufta 
samtidig og å forholde seg til mange 
ulike problemstillinger og ting. 

– Dette er en veldig allsidig og inter-
essant jobb. Jeg har stor glede av fel-
lesmøtene med de andre kirkevergene. 
Der møter jeg folk som jobber med 
samme ansvarsområder.

På fritida er Christine Tellefsen 
svært aktiv, blant annet med trening og 
musikk. Hun er veldig glad i sin opp-
rinnelige jobb.

– Jeg liker veldig godt kontakten 
med de pårørende og byråene i forbin-
delse med koordineringen av gravfer-
der og vedlikeholdet av gravregistrein-
gen.

Fellesrådsleder Petter Grimnes kan 
ikke si noe mer om situasjonen på 
Kirkesenteret når Kirkespeilet går i 
trykken.

–Nå håper vi at vi går litt lysere og 
lettere tider i møte.

pende når hun er på kontoret daglig.
– Jeg er opptatt av ryddighet og for-

utsigbarhet, men ikke av å kontrollere 
folk, sier Tellefsen og berømmer samar-
beidet med leder og nestleder i Kirkelig 
fellesråd. 

– Menighetsrådsleder Grethe Øyna 
steppet inn i prostiets nye kommuni-
kasjonsgruppe på frivillig basis, noe 
vi har satt stor pris på. Etter hvert vil 
hun overlate stafettpinnen til Marlou. 
En kjerne med tidligere menighets-
rådsmedlemmer gjør en stor innsats for 

Alle foto: Ann-Turi Ford

Konstitusert kirkeverge Christine Tellefsen 
i full sving på kirkekontoret.
Nederst på motstående side: (f.v.). 
Christine Tellefsen, Marlou Claessen og 
Jarl Eidjord.
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En vet ikke eksakt når Nesodden 
kirke ble bygd, men antage-
lig omkring 1175 – så i 2025 
vil vi feire 850 årsjubileum for 
Nesoddens eldste bygning. 

Det er et solid bygg, med 
bortimot metertykke veg-
ger , bygd for å stå i mer 
enn 1000 år. Nesodden 

kirke har med andre ord stått trygt og 
stødig gjennom skiftende tider og sam-
let nesoddinger i både glede og sorg i 
mange hundre år. Så om disse veggene 
kunne tale ... Apropos vegger – på den 
nordre veggen i koret, er det et kors 
med sirkel rundt. Dette er et symbol 
som finns i mange kirker fra denne 
tiden. Det er ett av flere i denne kirken, 
men de andre har blitt kalket over og 

synes ikke lengre.
Jubileumskomiteen har valgt å bruke 

dette korset som logo for 850-årsjubile-
et, i en tilnærmet lik farge slik det står 
på veggen i dag. Logoen er utført av 
Christian Friisk i Pro shop as. 

Jubileumskomiteen som forbereder 
dette jubileet er Hilde Strøm, Svein 
Hunnestad, Arne Bjerke og underteg-
nede. Komiteen arbeider med å få til 
møte mellom kirken, kommunen og 
opplysningsvesenets fond, for blant 
annet i denne prosessen få til et helhet-
lig arbeid med vei og utbygging rundt 
kirken, slik at dette kulturlandskapet 
sees i et helhetlig perspektiv.

Komiteen har har inngått avtale med 
Ann-Turi Ford og Ford forlag om å 
skrive jubileumsbok om kirken. Planen 
er å lage en praktbok, rikt illustrert med 
nye og gamle foto og annet billedmate-
riale. Med bidrag av flere fagfolk, men 

med Ann-Turi Ford som hovedforfatter 
og redaktør.

Det er også planlagt en ide-dugnad 
(når tiden igjen åpner for samling uten 
smittefare), der en inviterer interesserte 
nesoddinger til å komme med forslag, 
ideer og synspunkter på jubileumsfei-
ringen.

Orgelet i Nesodden kirke er i svært 
dårlig stand! Flere eksperter har sett på 
dette, og gitt uttrykk for at : «Det ikke 
uten store ombygninger og endringer 
vil kunne forbedre eksisterende instru-
ment. Dette vil være et så stort, omfat-
tende og kostbart arbeid – at det vil koste 
mer enn det smaker»! En har derfor et 
stort ønske om et nytt orgel i kirken – et 
instrument med karakter og kvalitet som 
denne kirken fortjener. Kirken brukes 
til alle kirkelige handlinger,  messer,dåp, 
konfirmassjoner, vielser og begravelser, 
samt et rikt konsert-liv, blant annet blir 
Kantorissimo-konsertserien svært ofte 
arrangert her.

Orgelet er viktig både for kirken og 
de kirkelige handlinger, men også for 
kulturlivet på Nesodden Det er opp-
rettet en orgel-komite bestående av: 
Kantor Ingeborg Christophersen, pen-
sjonist tidligere organist og lærer på 
NMH John Lammetun, nestleder i 
Creo og organist Anders Hovind og 
undertegnede. 

Det må selvsagt søkes inn penger 
både til eksternt og internt til jubileet i 
Nesodden kirke. Det vil bli opprettet 
en konto for bidrag og donasjoner til 
kirkejubileet. Konto for nytt orgel - der 
det kan gis bidrag, er allerede opprettet. 
Konto nr 1506.44.65187

I tillegg vil det også bli opprettet en 
egen konto for 850-årsjubileet, og en 
egen konto for nytt orgel – dette for 
bidrag og donasjoner.

Halvor Håkanes

Nesodden kirke jubilerer om fire år:

850 ÅR ER VEL VERDT Å FEIRE!Nytt tak på Skoklefall kirke i år
Forbipasserende vil ha lagt 
merke til at det er noe alvorlig 
galt med det gamle taket på 
Skoklefall kirke. 

Advarende skilting forteller om 
fare for fallende skiferstein, 
og i tillegg ble det før jul 

meldt om vannlekkasjer. Prosjektleder 
Lars Thømt i Virksomhet Eiendom i 
Nesodden kommune forteller at dette 
trolig kommer av dårlige lekter og 
sløyfer under den 86 år gamle skifer-
steinen som utgjør kirketaket.

Tiden er kommet for en seriøs reha-
bilitering. I år blir det lagt ny mem-

bran med nye lekter og sløyfer. Det 
vil også bli montert nye sorte takren-
ner og nedløp, sorte snøfangere og 
beslag. Så blir det lagt flat tegltakstein 
av type «Benders Piano skifersvart 
Engobert», en takstein som skulle 
kunne erstatte den nåværende skifer-
steinen på en fin måte. Terje Grønmo 
Arkitekter AS har vært konsulenter 
for prosjektet.

Byggesøknaden har nylig blitt 
godkjent, og nesoddfirmaet Tømrer 
Lars Pedersen AS har fått entre-
prenøroppdraget. Antatt byggetid er 
beregnet til to måneder, men det 
er ennå ikke avklart nøyaktig opp-
startstidspunkt.

Steinar Glimsdal

I lengre tid har det vært om å gjøre å holde 
avstand til Skoklefall kirke, i alle fall 

holde seg unna sideveggene. 

Begge foto: Steinar G
lim

sdal



Bok- og cd-boks: 
FORD FOLK: SAMUEL HELLEN
BOK om folkesangkilden Samuel Hellen, omstreifer som besøkte  
Nesodden, en av Ludvig Mathias Lindemans viktigste kilder, Shaman 
Dureks forfar: 329 kr. CD-BOKS med alle 40 viser etter Hellen: 359 kr. 

Full pakke: kun 599 kr 
Av og med Ann-Turi Ford – med Ford Folk og gjester som Trond Granlund, 

Halvor Håkenes, Aslak Borgersrud, Eli Storbekken med flere.

F O R  2 0  Å R  S I D E N
K I R K E S P E I L E T

Y N D L I N G S S A L M E

M IN

Steenberg var kirkemusiker, 
komponist og pedagog. Han 
ble født i Nedre Eiker og tok 
organist- og lærerutdannelse i 
Kristiania. Siden studerte han 
komposisjon og teori i Leipzig og 
København.

Kilde: Norsk salmeleksikon  
og salmebloggen.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Å LEVA, DET ER Å ELSKA 

Å leva, det er å elska 
det beste di sjel fekk nå, 

å leva det er i arbeid 
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet 
å finna det største verd; 

å leva, det er å vinna 
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja 
all urett og lygn i grav; 
å leva, det er som havet 

å spegla Guds himmel av.

Ordfører TRULS WICKHOLM er 
mest glad i denne salmen:

«Å LEVA, DET ER Å ELSKA» 
– Den kom nylig ut i ny drakt med 
Ingebjørg Bratland og Espen Lind, for-
teller Wickholm.

– Jeg synes mest av alt det er en vel-
dig fin tekst. For meg viser den hvor 
viktig det er å elske. Skjønne at noe 
er større enn deg selv og å jobbe for 
å gjøre ting bedre. Det som gjøres i 
kjærlighet med et ønske om noe bedre 
for alle er det som gjør livet verdt å 
leve. Falske motiver og urettferdighet 
gjør livet tungt. Det er en ganske enkel 
tekst. Med relativt allmen akseptert 
livsvisdom, men den sier ting på en 
enkel og direkte måte som gjør at den 
treffer rett i hjertet. Typisk eksempel på 
noen korte linjer som hadde gjort livet 
bedre for oss alle hvis vi klarte å holde 
den tanken klar hele tiden. Jeg tror alle 
har kjent på den følelsen av hvor mye 
bedre man har det med seg selv når man 
virkeig elsker og man jobber mot større 
mål, sier Nesoddens ordfører.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anders Vassbotn (1868–1944) skrev 
«Å leva, det er å elska» opprinnelig som 
et dikt, i 1891. Det er først og fremst 
ment som en øyeåpner for barn og 
ungdom når det gjelder livets sanne ver-
dier. Opprinnelig sto det «å spegla ein 
himmel av« og ikke «Guds himmel av». 
Ordlyden ble endret da sangen skulle 
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inn i Nynorsk salmebok i 1941. I dag 
kjenner vi diktet som en salme, som 
ofte brukes i vigsler.

Vassbotn ble født i Volda 16. mai 
1868. Han gikk på folkehøgskole i 
Hornindal og reiste så til Bergen i 
1890 hvor han debuterte med dikt-
samlingen Knuppar året etter. Det var 
her at «Å leva det er å elska» først ble 
publisert, da i sin opprinnelige med 
seks strofer. I 1896 kom det i diktsam-
linga Lyng i formen vi kjenner i dag, 
forkortet til tre strofer.

Ved siden av å være dikter var 
Anders Rasmusson Vassbotn politi-
ker og gårdbruker. Han var ordfø-
rer i Volda kommune 1911–1913 og 
representerte Venstre på Stortinget 
1913–1930. Som forfatter ga han ut 
tilsammen fem skuespill og fire dikt-
samlinger. Anders Vassbotn døde i 
Volda 30. august 1944, 76 år gammel.

Per Steenberg (1870–1947) lagde i 
1922/23 melodien de fleste kjenner. 
Anders Vassbotn satte selv aldri noen 
melodihenvisning til diktet sitt. Som 
ordfører Wickholm nevner har Espen 
Lind nylig lagd en ny melodi til sal-
men. 

Foto: .geni.com

Foto: eikerarkiv.no/

Påskekort 1947 W
ikim

edia

Bestill på grappa.no (Heilo)eller via fordforlag.no

ANNONSÉR I 
KIRKESPEILET!
• 1/8-side 800 kr 
• 1/4-side 1500 kr 
• Rimeligere årsavtaler!
Ring 976 40 814 eller send epost til ann-turi@fordforlag.no

ANNONSER

STØT TE BL ADE T?
Kunne du tenke deg å gi en gave til 

Kirkespeilet? Giroen som har fulgt bladet i 
mange år er nå borte. En gave til Kirkespeilet 

til vipps 141269 eller konto 0530.39.77238 
verdsettes svært høyt!

f

OM NØDVENDIG MED ORD
– Hvordan preger din bakgrunn som 

lærer og pedagog deg?
– Det sier seg selv at jeg er opptatt av 

formidling og at jeg prøver å være bevisst 
på den aktuelle målgruppen jeg står over-
for. Noe jeg er blitt stadig mer klar over 
er hvordan mitt liv mer enn mine ord 
fungerer som en døråpner for evangeliet. 
Augustin sa det så godt en gang: «Forkynn 
evangeliet over alt og til enhver tid, om 
nødvendig med ord!» Det er også mye vis-
dom i ordtaket: «Dine gjerninger roper så 
høyt at jeg ikke hører hva du sier.»

– Så du kan love oss korte og fyndige 
prekener?

– Vi får se. Det er ofte slik at prester 
tolker bibelteksten i hjel. Jeg har i alle fall 
tenkt å bruke mindre ord og mer musikk 
på kveldsgudstjenestene denne våren […]

– Mange kan ha Jesus som både forbilde 
og ideal, men peker på de kristne som en 
årsak til at de holder seg borte fra kirken?

– Det er mange mennesker her til lands 
som tar avstand fra kristendommen på 
grunn av oss kristne. Det er tydeligvis mye 
enklere å preke evangeliet enn å leve det. 
Det handler ofte om noe så grunnleggende 
som å vise vennlighet og å leve ærlig. Når 
kristne svikter på det planet, er det noe 
som er alvorlig galt. «La alle se at dere er 
vennlige,» står det i Bibelen. Vi i kirken har 
mye å be om tilgivelse for. Kristne er ikke 
supermennesker, men vi skal kunne gå og 
be om tilgivelse når vi svikter.

Nyordinert prest og ny kapellan på Nesodden, 
Anne Marit Tronvik, til Kirkespeilet, mars 2001

Anders Vassbotn Per Steenberg
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KIRKELIGE SEREMONIER PÅ NESODDEN FRA 30. NOVEMBER TIL OG MED 17. FEBRUAR 2021

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG
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NESODDEN KIRKE
Vega Mørner Høibye
Olea Lundby Hansen

SKOKLEFALL KIRKE
Markus Jakobsen Wold

GJØFJELL KIRKE
Rafael Fredheim

Jan Holmsen . . . . . . . . . . 1938
Synnøve Berg . . . . . . . . . . 1930
Kjell Roar Mathisen. . . . . 1936
Arnt Robert Rosen. . . . . . 1932
Leif Oskar Kristiansen. . . 1928
Terje Næss. . . . . . . . . . . . . 1945
Gunnar Sørensen . . . . . . . 1926
Olav Strand . . . . . . . . . . . 1936
Per Torbjørn Svendsen . . 1943
Else Lisbeth Johnsen. . . . 1935
Evy Viola Olsen . . . . . . . . 1932
Reidun Kristine Bremnes 1938
Knud Erling Wilson . . . . . 1929
Steinar Kjell Inghelm . . . . 1944
Arnliot Øvre Matzow . . . 1930
Kari Nørbech . . . . . . . . . . 1956
Thoralf Eilert Johansen. . 1938
Roar Blomstrand . . . . . . . 1957
Hermina Hitzler . . . . . . . . 1939
May Tove Moe . . . . . . . . . 1938
Inger Berg. . . . . . . . . . . . . 1931
Alexander Stepanenko. . . 1979
Anne Liv Spieler. . . . . . . . 1929
Anne -Grethe Skeide . . . . 1940
Inger Berit Leirvik Teie . . 1940
Per Frank Ingebrigtsen . . 1935
Haakon Sørum . . . . . . . . . 1922
Ingrid Johanne  

Thorheim Monstad. . . . 1941
Sissel Ahlsen . . . . . . . . . . . 1948

GI GAVE?
TIL SKOKLEFALL:

•Menighetsarbeid: 1603.23.75972
•Vesper: 1201.28.30457

TIL NESODDEN:
• Menighetens arbeid: 1612.20.80718

• Kultur og Kantorissimo: 1645.02.82506
• Grønn Kirke: 1503.99.06705

• Nytt orgel: 1506.44.65187 

TIL GJØFJELL:
• Menighetens arbeid: 7878.05.41333

• Barn og unge: 1506.25.26138
• Kjøkken: 1506.25.26200

• Misjon MALI: 1506.25.26219

KANTORISSIMO: 1645.02.82506
KIRKESPEILET: 0530.39.77238

Gaver mellom 500 og 30.000 kroner kan gi skattefra-
drag. Da må de innrapporteres, og til det behøver vi ditt 
personnummer. Send melding til kirkeverge@nesodden. 
kirken.no  Gaver kan også gis på VIPPS – men for skattefradrag 
kan vi dessverre ikke samkjøre disse med gaver satt inn på konto. 

DØPTE
DØDE

Blomster og takk til Inger Johanne Holte

Foto:Steinar G
lim

sdal

Inger Johanne Holte 
har tatt seg av oppga-
ven som regnskaps-
fører for Kirkespeilet 
gjennom hele 20 år – 
og det helt på frivillig 
basis. 

Frivillighet er noe mange 
forbinder med Inger 
Johanne. Hun har sit-
tet i Skoklefall menig-
hetsråd. Hun var leder 
for KFUK-speiderne 
på nordre Nesodden på 
1980- og 90-tallet, og 
hun deltar i dag blant 
annet i organiseringen 
av besøkstjenesten på 
Nesoddtunet.

Hjertelig takk, Inger 
Johanne, for din trofaste 
innsats for Kirkespeilet 
gjennom to tiår!

 

NESODDEN MENIGHETSHUS 
Ypperlig lokale til jubileer, dåp, bryllup, 
minnesamvær og lignende. Nytt kjøkken!
Anne Marit Tronvik tlf 920 51 089  
anne.marit.tronvik@online.no 

GJØFJELL MENIGHETSHUS
Passer til dåp, minnesamvær o.l. (Ikke 
utleie på søndager med kirkekaffe)
Tone Killingmo tlf 930 32 370
tonekillingmo@hotmail.com

SKOKLEFALL MENIGHETSHUS
Hyggelig lokale til dåp, konfirmasjon og 
andre samvær. 
Elisabeth Wehmer 917 34 369 
elisabeth.wehmer@gmail.comLO

KA
LER

 TI
L L
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!

– Våre verdier for trosfrihet og menneskeverd ble synlige for en 
hel verden, sier sokneprest Svein Hunnestad. I år blir det ti år 
siden 22. juli-hendelsen, noe som vil bli markert på Nesodden 
med både biskop og ordfører til stede. Bildet av daværende sok-
neprest Anne Marit Tronvik og imam Senaid Kobilica, som side 
om side fulgte Bano Rashid til graven, gikk verden over.

B Ø N N
Kristus, hold 

vakt med dem 
som nå er trette,

med dem som 
vandrer, dem 
som gråter i 

kveld.
Før dem til et 
hus hvor din  

fred er.
La meg få vise 

omsorg. La meg 
få lindre  

andres nød.

Keltisk bønn


