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Søndag 6. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 9. mars
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Stille Messe

Søndag 13. mars
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for Små 
og store

Søndag 20. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 23. mars
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Vesper

Søndag 27. mars
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste
 

Søndag 3. april 
Nesodden kirke kl. 
11 Gudstjeneste med 
Tårnagenter

Onsdag 6. april
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Stille Messe

Søndag 10. april 
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for Små 
og store

Torsdag 14. april
Gjøfjell kirke kl. 19.30 
Økumenisk guds-
tjeneste Skjærtorsdag

Fredag 15. april
Nesodden kirke kl. 
15. Gudstjeneste 
Langfredag

Søndag 17. april
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste påskedag

Onsdag 18. april
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Vesper

Søndag 24. april 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 1. mai
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 4. mai
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Stille Messe

Søndag 8. mai
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for Små 
og store

Søndag 15. mai
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Tirsdag 17. mai
Nesodden kirke kl. 10 
Gudstjeneste 17. mai
Gjøfjell kirke kl. 11.30 
Gudstjeneste 17. mai

Mandag 18. mai
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Vesper andre 
påskedag

Søndag 22. mai 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med 
babysangkonsert, 
2-årsbok.
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 29. mai
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste Våronn, 
6-årsbok
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 1. juni 
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Stille Messe

Søndag 5. juni 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste pinsedag
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for Små 
og store, kirkens fød-
selsdag, 6-årsbok

Mandag 6. juni
To Gård kl. 12. 
Økumenisk guds-
tjeneste Pinse

Søndag 12. juni 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 15. juni
Skoklefall kirke kl. 
19:30 Vesper

Søndag 19. juni
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 26. juni 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
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TIRSDAGSMIDDAG
Ansvarsgruppa 

avventer oppstart av 
fellesmiddag i menig-

hetshuset en liten 
stund til. Følg med på 
«Tirsdagsmiddag» på 
Facebook for å se når 

det braker løs!

Nesodden kirke

KVELDSMAT
Det serveres «kvelds-

mat for kropp og 
sjel» kl. 19 i Gjøfjell 
menighetshus fra og 
med onsdag 2. mars, 
og hver fjerde onsdag 

deretter. 

Gjøfjell kirke

VESPER
 Velkommen til vesper 
kl 19.30 i Skoklefall 
kirke disse datoene: 

 23. mars  
18. april (2. påskedag) 

8. mai  
15. juni

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H
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Det er tittelen på boken Søren 
Kierkegaard utgir i 1849. Hva 
er bønnens hemmelighet, er 

spørsmålet som ligger under språklige 
bilder, filosofiske vurderinger og tanker 
han løfter frem i talen om liljen på mar-
ken og fuglen under himmelen. Hva 
bønnens hemmelighet er? Han svarer 
med en liten fortelling. Gjendiktet her:

«Det var noe som lå ham så sterkt 
på sinnet, en sak som var så vik-
tig, det var maktpågivenede 
for ham å gjøre seg rett 
forstått for Gud. Han var 
redd han hadde glemt noe 
i bønnen, og så var han 
urolig for at Gud ikke av 
seg selv skulle huske det. Han 
bestemte seg for å be rett inder-
lig. Og hva skjedde når han ba rett 
inderlig? Det forunderlige skjedde, han 
hadde mindre og mindre å si. Til slutt 
ble han ganske taus.»

Han ble taus, og hva skjer når han 
når inn i denne tausheten, som i en viss 
forstand ligger til grunn for all tale? 
Får talen en ny betydning, ordene en 
ny tyngde, en sterkere overbevisning? 
Ifølge Kierkegaard starter bønnens 
vandring i stillheten, veien inn er å 
lære å være taus, lære det av liljen på 
marken og fuglen under himmelen.

Søren Kierkegaard hadde planlagt å 
legge bort en videre litterær produk-
sjon, og bli prest. Han fikk ikke noe 
prestekall, og fortsatte å skrive. Mange 
av hans bøker regnes som verdenslit-

teratur, andre som sentrale tekster i 
moderne filosofihistorie og blant de 
viktigste filosofiske skrifter skrevet i 
Norden. I den lille teksten om liljen og 
fuglen kan det nærmest merkes hvor-
dan forfatteren selv lengter etter stillhet 
og hvile.

Bønnen har vært viktig for 
Kierkegaard, mer enn bare i teori-

en. Bønnen oppleves som men-
neskenes henvendelse til Gud, 

en forbønn for andre, et rop 
om hjelp, takk, eller en 

klage fra fortvilelsens 
avgrunn. Bønnen bru-

ker her menneskelige ord 
for å nå frem til Gud med 

sitt egentlige anliggende. Det 
menneskelige språket blir en vei 

inn til Guds hjerte.
Det med stillhet og ny tale er et første 

skritt, og bare en innledning i teksten 
om liljen og fuglen. Påminnelsen om 
tausheten som ligger og venter der ute 
et sted, har en gjenklang i vår tid. Om 
en kaller det meditasjon eller spirituali-
tet, retreat eller nyreligiøsitet, yoga eller 
mindfulness, så handler det om å søke 
stillheten der den er å finne. Har taushet 
blitt en mangelvare i vår travle tid?

Hva skjedde så med han som ble mer 
og mer inderlig i bønnen, som hadde 
mindre og mindre å si? Han lærte at 
taushet er mer enn ikke å tale, han ble 
en hørende. Han lærte at det å be, ikke 
bare er å tie, men at det er å høre.

Alt godt, Svein
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Sokneprest Skoklefall og Gjøfjell 
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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 14.5.2022

Liljen på marken og  
fuglen under himmelen

LEDER: 
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NOEN KANTORD 

Mammas eksotiske  
kristenliv

NOTISER

2

post@ingeborgchristophersen.com
Bilde: Jørn Pedersen 

KANTORISSIMOVÅR

15. mars kl. 19 i Nesodden 
kirke: KELDA QUARTET – 
EACH AILMENT BUT LOVE 
med Ingeborg Christophersen 
(blokkfløyter), Sarah-Jane 
Summers (fele), Gunnar Hauge 
(barokkcello) og Juhani Silvola 
(gitar). Kelda er en kvartett med 
den nylig spelemannsnominerte 
folkemusikkduoen Summers & 
Silvola og to av Norges fremste 
tidligmusikere. I barokken var 
skotsk folkemusikk populært og 
mange melodier ble nedtegnet, 
ikke minst av italienske kompo-
nister. Denne konsertens tema er 
kjærlighet. Titlene på folketoner 
kan avsløre litt av hvert om en 
nasjons mentalitet – som «The 
Bedding o’ the Bride», «The Feet 
Washing», «The Scolding Wives 
of Abertarff» og «Each Ailment 
But Love». Velkommen til kon-
sert, love is in the air – for better 
and for worse! 15. april blir det 
Langfredag med Kantorissimo 
(mer på side 11) og 20. september 
blir det «The Other Side» med 
Tord Gustavsen trio. Arbeidet 
er i gang med å spikre dato til 
øvrige Kantorissimo-kvelder 
som «Salmer og psykologi» med 
Hedvig Montgomery – følg med!! 

Entré: 200 kr (under 18 år gratis). Forhåndssalg av billetter 
på tikkio.no. Billettsalg også i døra, Vipps eller kontant. 
Hjertelig velkommen! 
Meld deg på vennelisten ved å skrive til post@ingeborgchris-
tophersen.com, så får du oppdatering når datoene er klare. 
Du kan også følge med på facebook og kirkens hjemmesider.

Mamma møtte en frem-
med mann på landsbygda i 
Bangladesh som holdt på å 

høste ris. Han spurte: – Vokser det ris 
i landet ditt? Mamma: – Nei. Mannen: 
– Vokser det bananer i landet ditt? 
Mamma: – Nei. Mannen: – Bambus? 
Mamma: – Nei. Mannen: – Stakkars ...

Koronaen har vært en bølle, men 
også bydd på muligheter. I fjor vår 
kjøpte mamma seg korona-
bil. Kalenderen var tom 
og veien til hytta på 
Sørlandet mye 
kortere. Vi 
hadde masse å 
ordne, turene ble 
mange. Jeg kjørte, 
mamma fortalte. Det 
endelig å kunne treffes 
etter måneder fra hverandre 
gjorde noe med samtalene, det 
viste seg at mamma er en gullgru-
ve av historier som hun har gjemt 
på i alle år. Før hun ble mor, var hun 
misjonær i Bangladesh. Før avreise var 
hun på språkkurs i London og gikk i en 
kirke der en ung David Attenborough 
og frue inviterte henne hjem på lunsj 
etter gudstjenesten. De hadde slanger 
i bur i hagen. Sir David hentet en inn i 
stua som mamma fikk holde, kjenne på 
skjellene og livet som rørte seg inni ... 
I Bangladesh var det også slanger, de 
kunne attpåtil by på selskap ved dobe-
søk. – Men de lå ikke i veien for meg, så 
jeg fikk gjort det jeg skulle! Eplet faller 
ikke langt fra stammen, mamma spilte 
også blokkfløyte i sin ungdom. 

Hun var to uker til fjells på hyttetur i 
Pakistan. Der var det granskog, enorme 
prestekrager og apekatter. Når hun spil-
te blokkfløyte, kom apekattene til for å 
få med seg konserten. Når tonene skar 
seg, stakk de av igjen. 

Mamma hadde ansvar for et guttein-

ternat i Sylhet-distriktet. Hver mor-
genkvist gikk hun ut og plukket roser. 
Nattevaktene var et kapittel for seg selv, 
den første holdt nattevakt med pil og 
bue! Jeg spurte mamma om våpenet 
var myntet på mennesker eller dyr. Hun 
svarte: – Vet ikke, du bryter deg vel 
ikke inn på en eiendom der det står en 

nattevakt med pil og bue? En annen 
nattevakt var av den mistroiske 

sorten og stolte minst av alt på 
sine familiemedlemmer. 

Derfor bar han med 
seg eiendelene 

sine i diverse 
skuldervesker 

på kryss og tvers. 
Mamma lærte 

å lage god mat i 
Bangladesh, festmaten 

derifra er noe av det beste 
jeg vet. Hennes stolteste kuli-

nariske øyeblikk var når chapa-
tibakeren var syk. Da kom de bang-

ladeshiske mennene som jobbet i kjøk-
kenet og spurte mamma om å stille opp. 
Stolt tok hun med kjevle og bakeplate og 
bakte i vei.  

Det brøt ut borgerkrig i Bangladesh i 
1971. Mamma ble evakuert til Singapore 
med Royal Air Force. Det var et blodig 
år og sårene har vært åpne altfor lenge. 
Rettsoppgjøret pågår fortsatt. Nå er det 
femti år siden Bangladesh ble et selv-
stendig land og senere i dag skal vi på en 
markering på Litteraturhuset for å feire! 

KANTORISSIMO
Endelig kan vi arrangere konserter som 
normalt igjen og det er mange gylne 
musikkopplevelser i vente! Se mer i 
spalten til høyre og på side 11.

Alt godt, 
Ingeborg kantorinne

NYTT FRA KIRKESENTERET
Anne Irene Nygård jobber foreløpig 
50 prosent som kirkeverge. Christine 
Lund har et seks måneders vika-
riat som saksbehandler gravferd. 

Ellers rapporterer konstituert kir-
keverge Christine Tellefsen at ting 
igjen går sin gang på Kirkesenteret. 
Aktivitetene har startet igjen med 
presentasjonsgudstjenester, konfir-
mantundervisning og babysang.



– Du vikarierer for tida som saksbe-
handler på Kirkekontoret. Hvordan 
er det?
– Det er inspirerende og hyggelig. Jeg 
får jobbe sammen med så mange flinke 
og omsorgsfulle folk, og det oppleves 
som meningsfylt arbeid.

– Hvorfor søkte du denne jobben?
– Jeg  fikk høre av min gode venninne 
Anne Irene at det var et seks måneders 
vikariat ledig. Jeg fikk et intervju og 

var 
så heldig å få til-

bud om å vikariere. Jeg 
føler meg superheldig som 

fikk prøve meg.

– Hva har du drevet med før?
– Jeg har de siste ti årene jobbet 

som yogainstruktør. Med covid har 
ikke det vært så lett så da må man tenke 
nytt. Før yogaen hadde jeg erfaring fra 
diverse administrative roller. Jeg har 
blant annet jobbet i administrasjon ved 
Vigelandsmuseet, Høyskolen for danse-
kunst, og Den internasjonale sommer-
skolen ved UiO.

– Bor du på Nesodden? 
– Ja jeg bor på Tangen og har bodd 
her siden 2004. Jeg er gift  og har tre 
barn i 20-årene som alle har vokst opp 
her. Yngstejenta bor fortsatt hjemme. 

Opprinnelig er jeg fra Philadelphia på 
østkysten av USA. Min mor var norsk 
og utvandret til USA så jeg har hatt et 
bein her og et bein der hele livet.

– Hva er du mest opptatt av?
– Jeg er mest opptatt av at folk skal 
kunne bry seg om hverandre selv om 
vi kan ha forskjellige meninger, bak-
grunn og interesser.

– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?

– Jeg tror det er bra med konfirmasjon 
for ungdom, og at man skal ha tilgang 
til stille rom for ettertanke og ro.

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– En bok i Sue Graftons alfabet-serie,   
og en håndkrem. 

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– At covidtiltakene letter, og at vi kan 
kunne komme sammen igjen. Gleder 
med over at dagene stadig blir lysere og 
snart varmere. 

– Hva ser du på tv? 
– Jeg elsker krim, spesielt engelsk krim. 
Så jeg tror jeg har sett på veldig mye av 
det som er ute. Nå i det siste har vi sett  
på «Downton Abbey» som vi straks har 
sett ferdig. Topp engelsk underhold-
ning.

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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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

CHRISTINE  
LUND
Navn: Christine Lund
Alder: 61 år
Bosted: Tangen
Jobb: Saksbehandler på kirkekontoret

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.comLEI

E L
OK

AL
E?

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



mbo@nesodden.kirken.no Av Morten Olaussen

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
 ,
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Nå er det full fart i kirkens 
arbeid med barn og unge. 

Konfirmasjonstiden for årets 
konfirmanter er nå kommet 
godt i gang. Årets kull på 74 
ungdommer er fordelt på fire 
grupper og undervisningen 
foregår i alle våre tre kirker og 
menighetshus. Nytt av året er 
at vi har lagt undervisningen til 
kveldstid, noe vi så langt har hatt 
svært gode erfaringer med. Med 
middag i magen og skoledagen 
litt på avstand er man gjerne litt 
mer mottagelig for nye tanker og 
nye relasjoner. 

Fjorårets konfirmanter led nok 
dessverre under pandemirestrik-
sjonenes harde grep, men i år har 
vi tro på at vi kan få til det meste 
av det vi har planlagt. Så langt 
har konfirmantene vært med på 
informasjonsmøte,  velkomst-
gudtjeneste og to undervisnings-
samlinger. I tillegg til Kristin 
Bugge Heilo, Silje Magdalena 
Aalandslid og meg selv har vi i år 
også fått med to stjerner på laget. 
Og det er vår eminente kantor 
Ingeborg Christophersen og 
supervikar prest Kristine Skree 
Kristiansen. 

Første uka etter vinterferien 
er det askeonsdag og da skal 
vi på gudstjenesteekskursjon 
til Domkirken i Oslo med hele 
gjengen. Det gleder vi oss veldig 
til. Så kommer fasteaksjonen 5. 
april, som i år ligger an til å bli 

en dør-til-dør-aksjon. Da er det 
store sjanser for at dere får en 
konfirmant på besøk, så ta godt i 
mot dem! På vegne av kirkene i 
Norge, jobber Kirkens Nødhjelp 
med å sikre at mennesker i nød 
får tilgang til vann, hygiene- og 
sanitære løsninger. Slagordet for 
årets aksjon er «Håp i en dråpe 
vann».

Mot slutten av sommerferien 
kommer det som for de fleste av 
konfirmantene huskes som kon-
firmasjonstidens høydepunkt. 
Leir! Vi føler oss kjempeheldige 
som i år har fått leie leirstedet 
Tjellholmen av KFUK/KFUM. 
Det ligger idyllisk til på en øy i 
Hvaler. Dersom været blir godt 
tror og håper vi dette vil bli et 
strålende høydepunkt for året – 
og et minne for livet.

Kristina er i gang med baby-
sang i Gjøfjell og Skoklefall. 

Vi har også startet på planleg-
gingen av våronn 28. mai i pre-
stegården ved Nesodden kirke. 
Hold av datoen allerede nå! Det 
var et vellykket arrangement i 
fjor, og vi håper det kommer 
like mange, eller fler, til årets 
samling! 

Morten Olaussen

Følg med på Facebooksiden «Folkekirken Nesodden» 
eller kontakt Morten Olaussen på mbo@ 
nesodden.kirken.no dersom du lurer på noe.

Alle foto: M
orten O

laussen

Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

TIPS OSS!
trosopplaering@ 

nesodden.kirken.no

FASTEAKSJONEN
Årets fasteaksjon foregår tirsdag 5. 

april. Endelig kan årets konfirmanter 
møte opp fysisk ved døra di. 

Ta vel imot dem!

Pause i en konfirmasjonssamling i Skoklefall kirke i 
februar. Ungdommene er ute og spiser frukt. 

VI ER I GANG!



Bli frivillig i Frivillighetsåret 2022! Av Steinar Glimsdal

HER ER ONSDAGSENGLENE PÅ NESODDTUNET
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«Onsdagsenglene» på Nesoddtunet 
er et strålende eksempel på fri-
villigheten som feires i år. Og 
frivillighet er vinn-vinn for alle 
involverte. 

Hver onsdag er det andakt i 
kantina på Nesoddtunet bo- 
og servicesenter ved en av 

prestene på Nesodden. Til vanlig deltar 
mellom 12 og 20 takknemlige beboere. 

For at beboerne skal komme seg tids-
nok til andakten trengs noen gode hjel-
pere som kan bistå med forflyttingen 
ned til kantina rett ved resepsjonen. 
Det er her onsdagsenglene kommer 
inn i bildet. De aktuelle beboerne ved 
de forskjellige avdelingene sitter klare 
og venter på «en engel» som kan hjelpe 
dem ned til andakten, og som kan følge 
dem tilbake etter andakten.

Populært tiltak
Inger Johanne Holte har de siste 

årene vært koordinator for denne fri-
villighetstjenesten. Hun forteller at 
andakten er et populært tiltak ved 
Nesoddtunet, og at samarbeidet med 
institusjonsledelsen er svært godt.

– Og nå trenger dere flere frivillige, har vi 
forstått?

– Ja, vi bør være 12 frivillige som 
deler på oppgavene. I dag har vi plass 
til minst fem nye frivillige. Da får vi 
en fin turnus slik at hver enkelt kun 
trenger å delta hver fjerde uke. Det er 
selvfølgelig lov å delta oftere dersom 

en ønsker det. «Vakta» varer rundt to 
timer. Det er oppmøte ca. kl. 11 og vi 
er ferdige kl. 13. Vi henvender oss nå 
bredt og vidt for å fortelle om behovet 
vårt. Hvis noen vil stå på en vikarlis-
te for de frivillige er det også greit, 
understreker Inger Johanne.

Høres dette interessant ut? 
Da er det bare å ta kontakt med Inger 
Johanne Holte via e-post: ingerjohan-
ne@familienholte.com eller på telefon 
958 45 931.

Alle foto: Steinar G
lim

sdal

Hovedbilde: Anne Marit Tronvik, Arne Rasmussen 
og Inger Johanne Holte er tre av veteranene blant 
«onsdagsenglene» ved Nesoddtunet.

Under, topp: Sokneprest Eva Kirkemo og organist 
Torbjørn Eftestøl ledet andakten ved Nesoddtunet den 
andre onsdagen i februar i år.

Under, bunn: Inger Johanne Holte kan fortelle at 
onsdagsandaktene i kantina på Nesodden Bo- og ser-
vicecenter har god oppslutning: – Du er velkommen 
til å være med som frivillig hjelper, forteller hun.



Draumkvedet!

ANNONSER

ORGELGAVE?
Kjenner du noen som egentlig har 
alt de trenger, eller som er ekstra 
glade i musikk eller kirkeliv? Nå 

har ProShop produsert et vakkert 
gavebrev til inntekt for orgelsaken. 
Man kan kjøpe gavebrev for 200, 
500 eller 1000 kr. På fremsiden av 
kortet er det et vakkert bilde av 

Nesodden kirke i snølandskap tatt 
av Tore Henning Larsen. På baksi-

den står det gitt beløp og lenke til en 
video om orgelsaken. En flott hilsen 
til noen som er glad i kirke- og kul-
turliv! Gavebrevene kan kjøpes på 

kirkesenteret og i kirkene våre.

BRYLLUP?
Skal det bli en storslått fest, eller 

ønsker dere et minimalistisk bryllup? 
Nå som vi legger to år med unntak og 

begrensninger på antall gjester bak 
oss, tørr dere kanskje ta steget og si ja 
til hverandre? Bryllup i Den norske 
kirke er en feiring av kjærligheten. I 
en kirkelig vielse er det rom for dere 
og deres kjærlighet for hverandre. I 
et vakkert kirkerom med musikk og 

tekster som berører, gir dere løftet om 
å elske og ære hverandre.

Dere kan velge bryllup med storslått 
fest og mange gjester, eller et minima-

listisk bryllup i joggesko, med bare for-
lovere og prest til stede. Bryllup er en 
stor feiring av kjærligheten – uansett. 

Ta kontakt med kirkekontoret for å 
planlegge dagen. Mer info på:  

www.kirken.no/nesodden

DÅP?
Dåpen i Den norske kirke er en feiring av 

livet med rom for en ny begynnelse, uansett 
alder. Visste du at vi tilbyr mulighet for 

en privat dåpsseremoni i en av våre vakre 
kirker på odden? Da er det kun presten, 
organisten, du og de gjestene du har invi-

tert som feirer denne flotte tradisjonen som 
markerer en ny start og setter livet i en 

større sammenheng.  Samtidig kan du velge 
dåp i gudstjeneste og presentere barnet 

eller deg selv for menigheten.
Du kan nemlig bli døpt når som helst i 

livet. Det er mest vanlig at barn blir døpt 
innen de er ett år, men det er ingenting i 

veien for at voksne, ungdommer og større 
barn blir døpt. Dåpen er en stor begivenhet 

uansett. 
Sjekk ledige dåpsmuligheter på www.

kirken.no/nesodden, eller ta kontakt med 
kirkekontoret. Vi hjelper deg gjerne. 
Saksbehandler dåp: Marlou Claessen, 

menighet@nesodden.kirken.no

GAVE TIL KIRKEN?
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 skatte-
fradrag kan vi dessverre ikke samkjøre disse med gaver satt 
inn på konto. 
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«Du verden!»
tenker Gud
i dét han
gløtter opp
fra kirke- 

benken –
 
«Her var det
sannelig mange
som tenker på
 
middagen sin
eller kjæresten 

sin
eller den de 

aldri
får
 
eller alt de vil 

gjøre
når presten
endelig er
ferdig –
 
Hva prater  
presten om?
 
Er det  Meg?
Gud?
 
Er det slik
Jeg er?
 
Er det derfor
så mange ser 

inn
i skjermene sine
heller
enn å lytte
eller synge
eller be - ?
 
Nei, denne 

Guden
kjenner jeg ikke
 
Har aldri kjent
Han

eller Hun
eller Hen –
Denne Guden 

til
menneskene
tenker for  

trange
tanker,
setter for harde
krav –
 
Forresten er 

denne
kirkebenken
altfor hard
og trang
for Meg –
 
Nei, Jeg går 

heller
på kino!»
sukker Gud –
 
og reiser seg.
 
«Sikkert et  

 gudløst
drama der
som Jeg kan
lære noe av!
Lære mer om
menneskene!
 
Dere arme 
mennesker!»
mumler Gud
 
og går sin vei.
 
Ingen ser
at Han
er borte
 
men det ble
litt kaldt
i radene –
 
«Zirk», 2020

Foto: O
le Jan Larsen
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Ny biskop!
Den nye biskopen i 
Borg bispedømme 
heter Kari Mangrud 
Alvsvåg.

– Jeg brenner for en 
kirke som er en god, 
varm og sterk kraft 
i samfunnet, som all-
tid er drevet av Guds 
kjærlighet, sa hun da 
hun møtte pressen 
etter tilsettelsen.

Se mer på kirken.no

PÅSKEN I 
KIRKENE

SKJÆRTORSDAG  
14. april kl. 19.30
i Gjøfjell kirke: 

Økumenisk guds-
tjeneste Skjærtorsdag

LANGFREDAG  
15. april kl. 15

i Nesodden kirke: 
Gudstjeneste 

med Kantorissimo.
Tradisjonen tro blir 
det kombinert guds-
tjeneste og konsert 
på langfredag, der 

lidelseshistorien led-
sages av pasjonsmu-
sikk fra barokken. 
I år kan vi glede 

oss til å høre en av 
kantorinne Ingeborg 

Christophersens 
absolutte favorittsan-
gere, barokksopranen 

Ditte Marie Bræin, 
fremføre noen av 

Bachs vakreste arier 
i samspill med kanto-
ren selv og barokk-

strykere. 
Fri entré, kollekt.

PÅSKEDAG  
Søndag 17. april  
kl. 11 i Nesodden 

kirke: 
Høytidsgudstjeneste

GUD PÅ 
KIRKEBENKEN

Biskop Kari 
Mangrud 
Alvsvåg

(Foto: kirken.no)

Etter to år med avlysninger og usikkerhet 
startet februar 2022 med at 90 kon-
sertgjengere fikk oppleve Draumkvedet i 

Nesodden kirke. Det har veltet inn med begeis-
trede hilsener, Kantorissimo er elsket av mange! 
Halvor Håkanes traff en spesiell nerve med 
fremføringen der han vekslet mellom å synge og 
fortelle, akkompagnert av kantorinne Ingeborg 
på bordklokker, fløyter og orgel. Nå er det 
bare å glede seg til kommende Kantorissimo-
konserter og mye flott i vente!        IC

Halvor Håkanes 
under en av 
tre svært 
godt mottatte 
Draumkvedet-
forestillinger i 
Nesodden kirke. 



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

Sokneprest Svein Hunnestad nøler 
ikke når han skal velge sin kjæreste 
salme.

– Jeg ble kjent med salmen for 
bare tre, fire år siden. Synes den 
snakker vakkert om sorg og savn, og 
om håp og nærvær, sier han.

«DIN FRED SKAL ALDRI VIKE» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det var sokneprestens nav-
nebror Svein Ørnulf 
Ellingsen som skrev tek-

sten til denne allehelgenssalmen.
Teksten ble til i 1958 da Ellingsen 

hadde et langt opphold på 
Lovisenberg sykehus. Salmen kom 
til under en av hans turer på Nordre 
gravlund. 

Salmen fikk sin endelige form etter 
at Svein Ellingsens misten sin dat-
ter i 1969. Den handler om sorg, 
savn og håp. Teksten forutsetter at 
dødsfallet ligger litt tilbake i tid og 
at den syngende er kommet litt ut i 
sorgprosessen.
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Bildekunstneren og forfatteren 
Ellingsen døde april 2020. Han ble 
født på Kongsberg i 1929 og bodde 
siden på Saltrød ved Arendal. Han 
var også journalist, formingslærer og 
statsstipendiat i hymnologi. «Din fred 
skal aldri vike» er en av 58 tekster 
fra Ellingsens hånd i Norsk salmebok 
(2013).

Melodien er lagd av organisten, 
pedagogen og komponisten Rolf 
Karlsen (1911–82). Han var domor-
ganist og kantor i Oslo og sterk til-
henger av tidligmusikken. Han skrev 
en rekke verk for kor, orgel og ulike 
instrumentalbesetninger. 

                                               ATF

Kilder: Wikipedia og  
Nytt norsk salmeleksikon 

ÅPEN KIRKE
Nesodden kirke holder dørene åpne disse  

ettermiddagene fram til palmesøndag.

Tirsdag 1. mars kl. 17–17.50
Tirsdag 8. mars kl. 17–18

Tirsdag 22. mars kl. 17–18
Tirsdag 29. mars kl. 17–18
Tirsdag 5. april kl. 17–18

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

Svein Ørnulf Ellingsen

DIN FRED SKAL  
ALDRI VIKE

Din fred skal aldri vike
din miskunn varer ved!

Når stormvær slår imot oss,
lar du oss finne le. 

I ensomhetens timer, 
i savnets tyngste stund,

forblir du hos oss, Herre,
hvert smertefylt sekund.

Vær fortsatt ved vår side,
når stormen stilner av.

Vær nær oss når vi søker
til våre kjæres grav.
Gi at vi aldri mister

velsignelsen fra dem,
men alltid bærer med oss

det gode de bar frem.

Snart går vi ut av tiden
og våre navn blir glemt,

men, Gud, i din erindring
er vi for evig gjemt.

Det liv som blir til intet,
er i din skaperhånd.
I trygghet overgir vi

til deg, o Gud, vår ånd.

Gjermund Kolltveit: Sang 
som våpen – fortellinger om 
sangens slagkraft

Kathrine Geard: Dronningen 
på Slottet – Torborg Nedre-
aas’ liv og virke på Nesodden

SANG SOM VÅPEN

G
jerm

und K
olltveit   SANG SOM

 VÅPEN

Historier om sangens slagkraft

FORD FORLAG

GJERMUND KOLLTVEIT er musiker og uavhengig  

musikkforsker og har blant 
annet forsket på de  

reisendes musikk, fotballsupportersan
g, lydlandskap  

og arkeologiske instrumentfunn. Han har publisert  

en rekke artikler, i tillegg
 til bøkene Jew’s Harps in  

European Archaeology (2006), Skjoldmøyslaget  

(2012) og Jordas skjulte toner. 
Musikk og  

instrumenter fra steinalder til vik
ingtid (2014).

FORD FORLAG FORD 
FORLAG

´

Østerdalen 1928: Flere hundre streikende skogs- 

arbeidere synger «Internasjonalen» mot skarpladde  

gardister. 

Tallinn 1988: 300 000 mennesker synger forbudte 

sanger mot en av verdens største atommakter.

Oslo 2012: Lillebjørn Nilsen synger «Barn av  

regnbuen» på Youngstorget sammen med et folkehav.

Denne boka viser hvordan sang 

kan være våpen, konfliktløsende 

middel og et verktøy for uthol-

denhet, mot, trøst, engasjement, 

samfunnsbevissthet og felles-

skap. Sang som våpen forteller 

om fellessangen som et kraftsen-

trum i de store folkebevegelsene, 

om visebevegelsen, protestsang, 

kamprop og om syngende fot-

ballsupportere som viderefører 

den engasjerte kraftsangen med 

styrke og retning. Dette er boka 

om sangens samlende og sam-

funnsbyggende styrke.  

 

KOLL
GJER VEIT

  UNDM
T

Sang som våpen – omslag.indd   1
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liv og virke på 
Nesodden

Dronningen 
på Slottet

FORD FORLAG

Kathrine Geard

’
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– IKKE TA FRAM BIBELEN 
MED EN GANG

Blant de mange som nå tar til med en ny 
fireårsperiode i menighetsrådet finner vi 
Fjellstrandboer og høyesterettsadvokat Arne 
Haugestad. […]
– Hvordan opplever menighetsrådsmedlem Haugestad 
Den norske kirke anno 2002?
– Det er ille dersom mennesker, som er i ferd med 
å arbeide seg fram til en tro og som oppsøker 
kirken, møtes i døren av debatter og konflikter, 
istedenfor [av] levende [med]mennesker. Det er 
først og fremst det som skjer sentralt i kirken og 
i massemedia, folk forholder seg til. Allerede her 
er det mange som tar sin personlige avgjørelse og 
tenker at kirken ikke er noe for dem. Dessuten 
tror jeg ikke menigheten lokalt fungerer som et 
sted for allmenheten. Det kommer i alle fall ikke 
til vanlig mange til gudstjeneste, og man kan 
spørre seg hvordan det hele fungerer på et med-
menneskelig plan. Jeg tror folk flest har et bilde 
av kirken som et sted der det ligger en stor svart 
bok som er underlagt dogmatiske tolkninger. Det 
blir noe fremmed og mystisk over det. 
– Problemet er dessuten ikke bare at folk holder 
seg unna kirken, men kirken og troen diskuteres 
ikke rundt lunsjbordene heller. Folk er opptatt av 
tro og religion, men det er likesom ikke noe man 
snakker om. I likhet med døden er det et ikke-te-
ma. Og så søker vi til substitutter som det er så 
mange av i vårt forbrukersamfunn, og som igjen 
er diktert av de næringskapitalistiske kreftene. 
Men folks positive holdning til Frelsesarmeen 
forteller mye. De viser seg, de lever, handler og er 
synlige. Det respekterer folk, og folk tør å snakke 
om det.   […]
– Vi har behov for det rituelle, men i vår tid virker 
det ofte så utslitt. Vi trenger å kombinere det med 
å gå skogsturer for eksempel. Et viktig spørsmål 
er hvordan kirken skal makte å komme inn over 
dørterskelen til folk uten å trenge seg på. Jeg tror 
det handler om ikke å ta fram Bibelen med én 
gang. Kjærlighetsbudskapet er et budskap om det 
mellommenneskelige, avslutter han.

 
Fra et intervju med Arne Haugestad i  

Kirkespeilet nr 1/2002, trykket i mars 2002

Visste du at barn som ikke er kirkemedlemmer kan abonnere på trosopplæring?
Er ditt barn nysgjerrig på hva som skjer i  kirken? Nå kan du som ikke-medlem 

registrere barnet ditt og motta trosopplæringstilbud tilpasset barnets alder – som for 
eksempel utdeling av 2-årsboken eller en overnatting i kirken under «Lys Våken». 
NYSGJERRIG? Gå inn på kirken.no/minside, logg deg inn og registrer barnet så får du invitasjoner i posten.
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KIRKELIGE SEREMONIER 15. NOVEMBER 2021–22. FEBRUAR 2022

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

14 15

NESODDEN KIRKE
Pearl Samara Long og 

Aleksander Birkeland
Amalie Karijord Stokke og 

Chikondi Wilson Mphamba
Katrine Soma og Charles M. 

Kanyuguto

GJØFJELL KIRKE
Lotte Berger og Anders Bjerke
Mari-Ann Greiner Green og 

Øivind Linge Utvik
Hilde Marie Nilsen og  

Audun Dahl

På kirkekontoret:  
Gladys Ruth Faundez Oporto 

og Fermin Segundo Fierro 
Toledo

I Skoklefall menighetshus:
Ilyn Debbie Cailing Caitom og 

Øyvind Skullerud

NESODDEN KIRKE
Josefine Plur Brandsnes
Karl Benjamin Engen
Henrik Christian Steinberg 

Røsæg
Herman Ekornes Brandal
Aleksander Faarlund Kaliafas 

Bilet
Mille Jonasson
Isac Bjørndal Skaar
Juliet Kinkaj Grønvold
Sofia Larsen-Lund
Mio Fyrbu Grelland 

Rosenberg
Zakarias Fuhr Heggheim
Pernille Forsland Halvorsen
Alma Søndergaard Neegaard
Tomine Odenmarck Gullerud
Magnus Dagestad Søgård

2021
Odd Gjertsen. . . . . . . . . . 1948
Agnes Disen . . . . . . . . . . 1933
Birgitta Margareta  

Børresen . . . . . . . . . . . . 1944
Jan Roger Stensrød . . . . 1936
Målfrid Idun Vatne . . . . . 1928
Doris-Anne Ekanger  

Bjerke . . . . . . . . . . . . . . 1934
Ingolf Haughovd. . . . . . . 1941
Olav Nesheim . . . . . . . . . 1934
Karin Emilie Østrem . . . 1938
Anne-Britt Okstad  

Grydeland . . . . . . . . . . 1949
Ole Robert Nordhagen. . 1945
Anne Sidsel Dahl . . . . . . 1937
Astrid Kleive . . . . . . . . . . 1928
Tor Jacobsen. . . . . . . . . . 1945
Kari Synnøve Ellingstad . 1931

2022
Wenche Haveland. . . . . . 1950
Anders Kjensli . . . . . . . . . 1957
Terje Viggo Kristoffersen. 1951
Halvor Malm. . . . . . . . . . 1936
Rose Gunvor Røthe . . . . 1931
Kåre Bjørn Hagen. . . . . . 1929
Odd Kristian Bernløv . . . 1931
Marit Kristensen . . . . . . . 1935
Anne Karin Hansen . . . . 1945
Sidsel Vestvik . . . . . . . . . 1947
Åse Huseby . . . . . . . . . . . 1928
Karl Helge Olsen . . . . . . 1931
Sigrid Kirsten Caspersen 

Gulbjørnrud . . . . . . . . . 1941
Ruth Boxall . . . . . . . . . . . 1942
Bjørgulf Andersen. . . . . . 1958
Trygve Holst . . . . . . . . . . 1947

DØPTE
VIEDE

DØDE

SVIKTET KIRKEN JØDENE UNDER KRIGEN?
Kirkeakademiet inviterer til ny samling. 

I år er det akkurat 80 år siden den mest intense fase 
av kirkens ideologiske kamp mot den nazistiske 

okkupasjonen i Norge. Under krigen var kirken en 
av få samfunnsinstitusjoner som gikk offentlig ut mot 
forsøket på nazifisering og ensretting av det norske 
folk. Men noe gikk kirkelederne forbi i stillhet i første 
omgang: nazismens forfølgelse av jødene. Hvorfor 
gjorde de det?

Lørdag 26. mars 2022, kl 14–16, stiller Nesodden 
Kirkeakademi spørsmålet «Sviktet kirken jødene 
under krigen?». Teologiprofessor Torleiv Austad 
(bildet), landets fremste ekspert på kirken og krigen, 
holder foredrag om temaet. Det blir også anledning 
til spørsmål og samtale.

Alle er hjertelig velkommen til lørdagssamling i 
Nesodden menighetshus ved Nesodden kirke. Det 
blir en enkel servering. Inngangspenger: kr 100.

Nesodden Kirkeakademi

STILLE MESSE MED SALMER FRA TAIZÉ
En onsdag i måneden kan du være med på en stille 

gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 19.30. Sangene 
synges fra sangheftet «Sanger fra Taizé». Taizé 

står bak en egenartet form for liturgisk musikk som 
reflekterer fellesskapets vektlegging av meditasjon. Den 
bruker enkle fraser, gjerne hentet fra salmene eller andre 
steder i bibelen som repeteres eller synges. Repetisjonen 
er et redskap som gjør meditasjonen lettere.

Før Gudstjenesten kan du være del av et fellesskap 
som i fred og ro deler et måltid, leser en bibeltekst og 
deler tanker om tro og bønn. Vi vil også lære om og øve 
på å være stille. Stille for å komme nærmere oss selv 
og for å lytte etter Guds stemme. Ta kontakt med Eva 
Kirkemo (454 17 644) hvis du vil være med eller vil vite 
mer om opplegget. 

Samlinger resten av våren: Skoklefall menighetshus 
kl 17.30

9. mars: Å be med bibelen – Jesusmeditasjon 
6. april: Lytte - tilbake til Kruset 
4. mai: Frøet

Elin Dammyr

Foto: Efrem
 Forlag

Professor emeritus ved MF vitenskapelig høyskole, Torleiv Austad, 
besøker Nesodden i mars. 

GJØFJELL KIRKE
Mie Amanda Gramnæs
Martin Leirvik Hauge
Lilly Lyssand Lund
Ylva Brauti Hoen
Max Adolfsen Myrvold
Iver Østerud Holsen
Jon Isak Norheim Kleppe
Finn Spieler Birgersen
Inge Jones Solheim
Casper Olsen Myhre
Johannes Haukland
 

SKOKLEFALL KIRKE
Celine Michelle Mysen
Sophie Marlen Tothammer-

Hruza
Maja Elise Tothammer-Hruza
Benjamin Røed Caspersen
Maja Heder Høibye
Vetle Isander Lønning 

Christiansen
Eva Vigeland
Hugo Thorén Svae
Tuva Bratlie Berntsen
Maria Adelen Lund Holen
Philip Andre Nystad-Fjeld

B Ø N N
Herre, vår Gud, la kropp og sjel, som har 

båret dagens byrde, bli forfrisket av en god 
natts søvn, slik at vi ved din hjelp kan tjene 
deg og våre medmennesker av all vår kraft 

og hele vårt hjerte. 
Amen

Norsk tidebønn


