
DETTE ER PÅ

GANG

 

Nr 2•2022
JUNI

 52. årgang*
Utgitt første  

gang juni  
1969

L O K A L B L A D –  utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter 

KIRKESPEILET
Foto: Ann-Turi Ford 

$

I N N H O L D

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

KantORD .................. 3

I speilet:   
Lars Beckstrøm ......... 5 

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

VESPER:   
Alt har sin tid ..... 8–9

Smått og stort 
.............. 10, 11 og 15

Ordførerens  
salme ......................12

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

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

På gang ..................16 

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

nå i vår 52s. årgang.  

VESPER GJENNOM 13 ÅR
SIDE 8–9

Kirkespeilet 2-2022.indd   17Kirkespeilet 2-2022.indd   17 14.06.2022   16:4014.06.2022   16:40



Da de hadde holdt måltid, sier 
Jesus til Simon Peter: Simon, 
Johannes’ sønn, elsker du meg 

mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, 
du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: 
Fø mine lam! Igjen sier han til ham, annen 
gang: Simon, Johannes’ sønn, elsker du 
meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet 
at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt 
mine får! Han sier tredje gang til ham: 
Simon, Johannes’ sønn, har du meg 
kjær? Peter ble bedrøvet over at 
han den tredje gangen sa til 
ham: Har du meg kjær? Og 
han sier til ham: Herre, du 
vet alt, du vet at jeg har deg 
kjær. Jesus sier til ham: Fø 
mine får! Sannelig, sannelig sier 
jeg deg: Da du var yngre, bandt du 
selv opp om deg og gikk dit du ville. Men 
når du blir gammel, skal du rekke ut dine 
hender, og en annen skal binde opp om deg 
og føre deg dit du ikke vil. 

Joh. 21, 15-19.

Johannes evangeliet begynner med 
prologen om ordet som ble kjød. Nå er 
vi i avslutningen. Vi har fulgt Johannes 
gjennom faste og påsketid. Teksten 
viser oss fredens Gud. Han som tar 
vare på oss i vår virkelighet. Han som 
dekker bord for meg, like for øynene 
på mine fiender, han som følger, selv 
i dødsskyggens dal. Det er inn i vår 
urolige verden at fredens Gud kommer, 
inn bak våre murer og stengte dører. 
Og spørsmålet lyder, elsker du meg, 
elsker du så det gjør vondt?

Jesus har vist seg for disiplene 
tre ganger før vår fortelling. Jesus 
kommer til stranden og disiplene får 
en flott fangst. Men nå, etter målti-
det kommer denne samtalen mellom 

Jesus og Peter. En underlig historie. 
Den dirrer av et dobbelt nærvær. En 
kjærlighet fra Jesus til Peter kommer 
til syne, men hvorfor må han stille det 
samme spørsmålet tre ganger? Det 
fremstår nesten som utidig.

Kanskje disse tre spørsmålene har 
sin forhistorie i Peters tre fornektelser 
natten til langfredag. Hanen gol og 

Peter angret. Nå får Peter tre gan-
ger uttrykke at han elsker Gud. 

Han får fortelle sin historie. 
Han finner et språk for det 

vonde, og gjennom det 
bringes Peter nærmere 
seg selv. Han har lidd 

sitt livs nederlag, Han er 
skamfull og han elsker.

Han blir også bedrøvet når 
Jesus stiller det samme spørsmå-

let for tredje gang. Herre du vet alt, 
du vet at jeg har deg kjær. Peter har 
møtt sitt nederlag og sin skam, men 
mer enn det. Han har også på dypet 
fått føle at til tross for sine svik er han 
elsket. Kjærligheten leder inn på en 
vei han ikke kan overskue hvor ender. 
Frivillig skal han strekke armene ut 
og la en annen binde beltet om livet 
hans, og ledes på en vei som bringer 
smerte, lidelse og død, men også en 
vei som leder hjem. Peter har fått møte 
kjærlighetens Gud, blitt løftet opp og 
båret på hans sterke arm. Nå kan han 
kjenne at ingen natt er for mørk, ingen 
vinter for kald, ingen dal for dyp, ja, 
om jeg går i dødsskyggens dal frykter 
ikke jeg for vondt, for du er med meg, 
din kjepp og din stav leder meg. Gode 
Gud, din grenseløse kjærlighet skal 
bære meg hele veien hjem. 

 Alt godt, Svein
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NOEN KANTORD 

Åndsmakter NOTISER

post@ingeborgchristophersen.com
Foto: Erling O

m
vik

FLAGGET FOR 
BISKOP KARI

Søndag 24. april var det 
vigslingsgudstjeneste i 
Domkirken, med kong 

Harald til stede, for Borgs nye 
biskop Kari Mangrud Alvsvåg 
(bildet). Hun har vært funge-
rende biskop siden november. 

– Jeg er lettet over at den 
lange valgprosessen er over, og 
jeg er glad for tilliten, sa hun 
til kirken.no-journalist Erling 
Omvik. 

– Jeg må innrømme at situ-
asjonen til tider var kreven-
de. Særlig helt mot slutten. På 
sensommeren i fjor måtte jeg 
ta stilling til om jeg ville stille 
som kandidat eller ei. Jeg var 
lenge i tvil om hva jeg skulle 
gjøre, men utrolig god støtte 
fra mann, barn, øvrig familie 
og gode venner ble avgjørende. 
Underveis i prosessen har jeg 
lagt vekt på å være meg selv.  

Denne våren har jeg vært mye på 
Sørlandet og sjauet med kusina 
mi i våre foreldres barndoms-

hjem. Slektskap er fascinerende, det 
er mange fellestrekk i alt fra fritidsin-
teresser til helseplager i generasjon etter 
generasjon. Vi er oppkalt på hver vår 
måte etter oldemor Ingeborg Kirstine: 
kallenavnet til Ingeborg var Imma, så 
kusina mi fikk den mer nåtidige vari-
anten Emma Kristine. 

I dag er det første pinsedag, 
jeg er på hytta lenger uti 
fjorden og skriver spalten 
min. Pinsen er kirkens 
bursdag og den store 
feiringen av helligånden. 
Inspirasjon betyr å fylles med 
ånd, det trenger vi alle for å 
være kreative og ha drivkraft. Men 
ånd kan være mer! Det er to skapel-
sesberetninger i Bibelen. I den mindre 
kjente former Gud mennesket av støv 
fra jorden, blåser livspust i nesa på det 
og mennesket blir en levende skapning. 
Begge skapelsesberetningene må sies å 
være særs kort oppsummerte, men like-
vel rommer de mye. Det hersker lite tvil 
om hvor viktig ånden er i menneskets 
eksistens. 

Tidligere nesodding Margreth Olin 
har laget en dokumentar om Joralf 
Gjerstad som ligger ute på Netflix nå. 
Filmen heter «Mannen fra Snåsa» på 
norsk, «Doing good» på engelsk. Det er 
en vakker film om klokkeren fra Snåsa 
som gjennom livet fikk møte over 50.000 
ulike menneskeskjebner. Noen hadde 
fått livet ødelagt av angst, andre av nak-
kesmerter, kreft eller tarmbetennelser. 
De kom til Joralf med eller uten håp, 
mange opplevde uansett legedom. Han 
skulle ikke ha betalt for å hjelpe. Det var 
en kraft som strømmet gjennom ham, det 
strålte varme fra hender som i seg selv 
var kalde. Joralf hjalp mange, men han 

kunne ikke hjelpe sin egen kone. Han 
hadde et liv med store gaver og tunge 
sorger. 

Kusina mi Emma har vært sykmeldt 
i flere år, men fikk en omveltning med 
forbønn og helbredelse i høst. Plutselig 
forsvant både en utmattelsessykdom, 
kraftig astma og allergi og store cyster 
som skulle opereres bort. Hun som 

aldri har kunnet være i nærheten 
av husdyr, har plutselig kjøpt seg 

en liten hund som heter Theo. 
Jeg har tradisjon for å reise 

til legevakten når vi er 
på Sørlandet og sjauer. 
Også i år smadret jeg 

kroppen på ulikt vis, men 
Emma fikk varme hender da 

hun selv fikk legedom og fikset 
meg på forbløffende vis. Hun hjalp 

meg så mye at jeg til slutt følte at jeg 
stod i gjeld til henne. Da jeg spurte henne 
hva jeg kunne gi som takk, sa hun bare 
«av nåde er jeg det gitt».

Jeg har hatt et ambivalent forhold til 
bønn i mange år. Aftenbønnen var viktig, 
vakker og omfattende i barndommen. 
Gjennom hele livet har det vært godt å 
vite at tanta mi ber for meg hver morgen. 
Samtidig tror jeg ikke bønn gjør at du 
opplever færre utfordringer i livet, det er 
ikke en magisk formel som kan erstatte 
helsevesenet eller løse verdens konflikter. 
Men det kan likevel være en styrkende 
måte å møte utfordringer på. Du kan 
ikke stå med hendene fulle om du skal 
folde hendene, du må samle deg. Det 
er godt å sette ord på hva som svirrer 
i hodet og hjertet, hva du trenger hjelp 
til, hva du er takknemlig for og å rette 
et fokus mot familie, venner, samfunnet 
og miljøet. Det er visst makt i de foldede 
hender.

God sommer!
Hilsen, 

Ingeborg
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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

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

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
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– Vi kjenner deg som musiker, med 
egne band og som del av deLillos. 
Flere av sangene dine har et visst reli-
giøst innhold. Kan du si litt om det?
– Det startet med den evangeliske luth-
erske kirkesamfunns skole, populært 
kalt Delken, der jeg gikk i syv år. En 
liten privatskole midt inne i byen i St. 
Olavs gt. 12, der vi hver dag måtte lære 
utenat fra Pontoppidans forklaring over 
Luthers lille katekisme. Tror nok at 
dette kvalte all tillit til dogmatiske sann-
heter. Det at noen hevder å ha monopol 
på sannheten forekommer meg stadig 
veldig usympatisk.  Imidlertid, til tross 
for den litt spesielle barneskolen, har 

j e g 
alltid vært nys-

gjerrig på religion og 
anser meg selv som religiøs. 

Opplevelser vi alle har, vitner 
om at det er store, ubegripelige 

krefter i sving. Kanskje er vi inne 
i en livmor som kalles Gud. Jeg har 

skrevet noen sanger, til og med en 
salme eller to, i anfektelsens stund, så 
noe av barnetroen har jeg tydeligvis 
beholdt.

– Hvordan havnet du på Nesodden?
– Jeg har en gammel kamerat og famili-
en hans har sommersted på Nesodden, 
så vi var på hytteturer der i ungdom-
men. Senere fikk jeg venner som flyttet 
til Nesodden, blant andre Svein, sog-
nepresten, som er en gammel venn fra 
ungdommen. Min kone, Svein og jeg 
kjørte rundt for å titte på steder og kom 
over et gammelt hus som var til salgs. 
Det var på tide å flytte fra byen og vi 
ville at vår lille datter skulle vokse opp 
i landlige omgivelser.

– Kan du fortelle oss noen funfacts 
om deg selv? 
– Dårlig retningssans, flink til å imitere 
Leif Juster.

– Hva har du drevet med utenom 
musikken? 
– Jobbet på fritidsklubb, som inter-
vjuer og kodemedarbeider for 
meningsmålinger, på renholdsverket,  
i musikkbutikk, som gitarlærer, malt 

masse hus og en haug med strøjobber.

– Hva er du mest opptatt av?
– Høres bra ut å si at barnebarna 
skal arve en jord som ikke er ødelagt. 
Antagelig er det noe som ligger meg på 
hjertet. At de jeg er glad i har det bra.

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Min søster er teolog og jeg sier som 
henne: Kirken må ta et miljøstand-
punkt og ikke være redd for å si ifra.

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– Deborah Levys «Sånt jeg ikke vil 
vite».

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Våren og blomstringen gjør sterkere 
og sterkere inntrykk.

– Hva ser du på tv? 
– Elena Ferrantes «My Brilliant 
Friend» og «Borgen».

I SPEILET:
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LARS FREDRIK 
BECKSTRØM
Navn: Lars Fredrik Beckstrøm
Alder: 62 år
Bosted: Løeshagaveien
Jobb: Musiker og låtskriver

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?
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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. 

Vi i trosopplæringa nærmer oss 
nå sommerferien, og kan se 
tilbake på et spennende og 

innholdsrikt semester. Det har vært 
godt å kunne gjennomføre et normalt 
konfirmasjonsløp igjen. Nå har vi lagt 

alle undervisningssamlingene bak oss, 
og kan glede oss over et veldig godt 
oppmøte. Særlig vil vi trekke frem eks-
kursjonen askeonsdag til Domkirken i 
Oslo og årets fasteaksjon. 

Med 70 ungdommer tok vi på aske-
onsdag båten over til Oslo, hvor vi 
deltok på en vakker gudstjeneste i 
Domkirken. Etter gudstjenesten spis-
te vi sammen før turen vendte hjem-

over igjen. Dagens ungdommer har 
lidd under pandemien, og slett ikke 
blitt bortskjemte på utflukter i store 
flokker. Turen  var helt klart vellyk-
ket, og både konfirmanter og foreldre/
foresatte gav utrykk for takknemlig-
het over å kunne bli med på noe slikt. 
Vi kommer nok til å gjøre dette til en 
tradisjon for konfirmasjonsopplegget 
fremover også. 

F U U U L L  F R E E E S

Født i 2008?

Vær med

- på KONF23!

I konfirmasjonstiden får du oppleve:
•  Gode fellesskap
•  Undervisning og samtaler om livets små og
 store utfordringer
•  Å bli kjent med kirka gjennom ulike aktiviteter
•  Konfirmantleir!

Påmelding til konfirmasjonen skjer på nettsiden vår:
www.nesodden.kirken.no
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Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

TIPS OSS!
mbo@nesodden.kirken.no

Fasteaksjonen var igjen en dør-til-
dør aksjon etter å ha blitt digitalisert 
under pandemien. Dette var en veldig 
fin dag hvor konfirmanter og foreldre/
foresatte bidro til å samle inn over  
68.000 kroner. Nesten dobbelt så mye 
som i fjor!

Ellers har babysang gått sin 
gang med mange fine samlinger for 
både nybakte og innbakte foreldre. 

Bokutdelinger, babysanggudstjenese, 
og våronn i prestegården har også 
skapt fine øyeblikk for både små og 
store. 

I skrivende stund er vi i avslut-
ningsfasen av planleggingen av årets 
konfirmantleir, og vi tror årets konfir-
manter virkelig har noe å se frem til! 
Turen går til Tjellholmen leirsted, et 
KFUK/KFUM-sted beliggende på en 

nydelig øy i Hvaler. Leiren er 13.–15. 
august, og blir forhåpentligvis et godt 
minne for livet! Vi håper dette også 
kan gå inn som et fast leiropphold for 
årene fremover!

God sommer!

Morten Olaussen
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Vesper i Skoklefall kirke Av Steinar Glimsdal

VESPER HAR VÆRT ET HELT SPESIELT MØTESTED
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«You don't want to walk  
and talk about Jesus,

You just want to see His face.»

Disse tekstlinjene fra en Rolling 
Stones-sang fra 1972 siterte 
sokneprest Svein Hunnestad 

i sin første preken i Skoklefall kirke 1. 
august 2008. Det resulterte i både smil 
og løftede øyenbryn i benkeradene.

– Uten å vite det touchet jeg da 
innom det som skulle bli noe av det 
bærende ved Vesper-gudstjenestene i 
Skoklefall: Et ønske om å dempe pre-
kingen, de mange ordene om Jesus. 
Slik skulle vi lettere kunne få en mer 
umiddelbar opplevelse, få et glimt av 
ansiktet Hans, forteller Svein.

– Jeg sa noe om dette også i inter-
vjusamtalen med menighetsrådet før 
jeg ble ansatt: Jeg ønsker å være en 
prest som legger til rette for møteste-
der mellom mennesker, mellom kirke 
og nærmiljø, mellom tro og tvil, mellom 
lys og mørke. Det har vært viktig for 
meg alltid å invitere nærmiljøet inn i 
samtalen. Kirken skal være godt for-
ankret, synlig og tydelig til stede i sitt 
nærmiljø.

Startet med karneval
Det var allerede på fastelavnssøn-
dag i 2009 at den første Vesper-
gudstjenesten ble en realitet i form 
av en karnevalsmesse. Raskt ble så 
Vesper, med økonomisk støtte fra 
Opplysningsvesenets fond (OVF), 
et fast tilbud på onsdagskveldene i 
Skoklefall kirke. Oppslutningen har 
vært svært god gjennom disse årene. 
Driften er holdt oppe ved kollekter og 
frivillige gaver.

Nesodden har hatt et spennende 
møtested for kirke og kultur med faste 
gudstjenstlige elementer som nattverd 
og bønn om overgivelse. Meditative 
prekener ved Svein eller dialog med 
inviterte gjester har vært faste inn-
slag. Og musikken har vært hentet fra 
et mangfold av sjangre og musikal-
ske uttrykk, ofte besørget av bandet 
bestående av Anne Margaret Nilsen 
(sang og rytmeinstrumenter), Trygve 
Beddari (piano) og Tov Ramstad 
(bass). Mange har ellers vært innom 
og bidratt musikalsk gjennom årene, 
over 100 musikere i alt, forteller sok-
nepresten.

– Vi har hele tiden ønsket å være 
i et gudstjenestefeirende fellesskap, 
sier Svein. Han nevner også det gode 
samarbeidet mellom en rekke sentrale 
bidragsytere som har båret Vesper 
gjennom de forløpne 13 år:

– Både kirkens ansatte og frivillige 
har stilt opp. Jeg må særlig nevne 
tidligere menighetsforvalter Jan Heier 
som i starten la grunnlaget for pyntin-
gen av kirken i forkant av hver Vesper. 
På den måt en fikk hver Vesper-kveld 
sitt spesielle uttrykk.

«Hva er da et menneske?»
– Er det mulig å sette Vesper-tematikken på 
en slags formel?

– Igjen og igjen har vi stilt spørs-
målet «Hva er da et menneske?» Det 
spørsmålet har vi nærmet oss på mange 
måter gjennom åndeligheten, spiritua-
liteten og gjennom den keltiske mys-
tikken. Ikke sjelden har vi sett på hva 
menneskerettighetene innebærer. Det 
har hele tiden handlet om å stige ned, 
ned, ned for å løfte opp, opp, opp. Her 
har den enkelte fått komme med sin 
sorg og sine byrder til en Vesper-kveld 

båret oppe av et gjennomgående sjele-
sørgerisk preg.

«Ånden fra Vesper»
Grunnet omorganiseringer innen kir-
ken på Nesodden rundes nå Vesper-
kveldene i Skoklefall kirke av i løpet av 

Under pandemien i fjor måtte 
Vesper livestreames. I april var det 
advokat og politiker Geir Lippestad 
som satt i gjestestolen.
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Vesper i Skoklefall kirke Av Steinar Glimsdal

VESPER HAR VÆRT ET HELT SPESIELT MØTESTED

9

juni. Men Svein Hunnestad er sikker 
på at «ånden fra Vesper» vil leve videre 
på Nesodden.

– Det er på et vis nedfelt et Vesper-
testamente til framtidig bruk. Frø er 
sådd, og vi vet at enkelte frø kan det 
bli uvanlig store trær av. Vi må alle se 

Foto: Skjerm
dum

p fra «Folkekirken på N
esodden» 28. april 2021

oss som det vi er: pilegrimer på reise 
gjennom tiden på vei hjem. Det er 
ikke vårt gamle land vi skal hjem til, 
men et nytt land. For å sitere Paulus i 
Filipperbrevet: «Men én ting gjør jeg: 
Jeg glemmer det som ligger bak, og 
strekker meg etter det som er foran». 

Vi er glade og takknemlige for Vesper-
kveldene gjennom disse 13 årene, kvel-
der skapt ved hjelp av et stort felles-
skap. Kvelder der vi fra tid til annen, 
selv om det ofte bare var i et tiendedels 
sekund, har fått se Hans ansikt, avrun-
der Svein Hunnestad med et smil.
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På Nesodden skal menighetene være grønne

Anne Irene er på plass
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En fornyelse av arbeidet med å 
gjøre menighetene på Nesodden 
til «grønne menigheter» er 

for alvor på gang. Den norske kirke 
representert ved Kirkemøtet bekreftet 
i november i fjor et sterkt ønske om 
å intensivere engasjementet for miljø, 
klima, rettferd og bærekraft. Det ble da 
pekt på at lokalmenighetenes deltakelse i 
dette i årene fremover er helt avgjørende.

For 15 år siden, i 2007, lot Nesodden, 
Gjøfjell og Skoklefall menigheter seg 
for første gang registrere som grønne 
menigheter. Nå skal den lokale praksi-
sen på feltet intensiveres etter unntaks-
årene med pandemi. Nesodden kirkelige 
fellesråd har vedtatt å opprette et felles 
Grønt utvalg der kapellan Kristin Bugge 
Heilo og prostidiakon Atle Eikeland 
allerede er oppnevnt som medlemmer.

Planen er videre at de tre menighete-
ne skal finne hvert sitt utvalgsmedlem 
som har lyst til å engasjere seg i kirkens 
arbeid for miljø, klima, rettferd og bære-
kraft. Erfaringer fra andre menigheter 
i Norge er at Grønn menighet er et 
område som engasjerer mange, og at det 
har vært fruktbart å invitere «vanlige» 
menighetsmedlemmer, ikke bare kirke-
ansatte og valgte rådsmedlemmer, inn i 
arbeidet.

Kapellan Kristin Bugge Heilo 
begrunner kirkens engasjement for 
miljø og klima på denne måten:

– På mange måter er det en selvfølge. 
Vi blir ofte konfrontert av konfirmante-
ne: Hvorfor har ikke vi mer rettferdig 
produsert mat, vi som er kirke? Den 
norske kirke er en stor og treig organi-
sasjon, men det å sette miljø og klima på 

dagsorden gjør i alle fall at vi henger mer 
sammen med budskapet vårt. I tillegg 
er menneskets posisjon i skaperverket 
et dypt teologisk spørsmål. Den vestlige 
kulturens tolkning av forvalteren som 
en hersker, fungerer ikke. Vi trenger 
en annen forvaltertype med en selvfor-
ståelse som ser mennesket som en inte-
grert del av det skapte, med ufravikelig 
ansvar for det. Alle samfunnsområder, 
inkludert religiøs virksomhet, må være 
med å inspirere menneskene til denne 
type forvaltning for at verden skal kvik-
ne til, tenker jeg!

Arbeidet med Grønn menighet blir 
satt på dagsorden på felt som innkjøp, 
drift, trosopplæring, gudstjenester m.m.

 Steinar Glimsdal

Anne Irene Nygård (50) er for alvor 
på plass bak skrivebordet sitt på 
Tangen. Hun trådte i full kraft som 

kirkeverge 1. mai. Nå ligger saken om et litt 
for dyrt bårehus og den om et nytt kirke-
bygg på nordre Nesodden foran henne på 
pulten. Hennes «ledergruppe», de folkevalg-
te fra menighetene i Nesodden kirkelige fel-
lesråd, har gjort et vedtak i den siste saken.

– Vi ønsker et samarbeid med Nesodden 
kommune for å realisere bygging av en ny 
kirke, forteller Anne Irene. 

Det har vært jobbet med et nytt kirkebygg 
nord i kommunen siden 1970-tallet, etter-
som Skoklefall kirke er for liten.

– Vi har nylig gitt kommunen et innspill 
om hvordan vi ønsker en ny kirke skal være, 
nemlig en kulturkirke blant annet med plass 
til større konserter og utstillinger – naturlig-
vis ved siden av kirkens virksomhet. 

Hun er i god dialog med kommunen om 
det kommende bårehuset ved Nesodden 
kirke. Steinhuset nord for kirken skal ikke 
lenger brukes og driftsbygningen inne på 
kirkegården skal bygges om til bårehus og 
toalettanlegg.

– Kommunen er i full gang med dette, 
gravearbeidene til vann og avløp er ferdige. 
Anbudene som ble hentet inn var imidlertid 
for dyre og vi må se om man kan redusere 
kostnadene, mens funksjonen bevares.

På skrivebordet ligger også planene for 
markeringen av Nesodden kirkes 850-års-
jubileum – med blant annet nytt orgel. 

Mange kjenner ellers Anne Irene Nygård 
fra idrettssammenhenger. I tillegg til alt 
annet er hun og resten av familien nemlig 
også glad i å trene.

Ann-Turi Ford
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På Nesodden skal menighetene være grønne

Anne Irene er på plass

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.

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

TIL NESODDEN:
• Menighetens arbeid: 1612.20.80718

• 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
GRØNN KIRKE: 1503.99.06705
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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 Opprinnelig ame-
rikanske Anne 
Irene Nygård er 
norskættet på 
morssiden. Hun 
flyttet til Nesodden 
i 1995 – to år 
etter at hun hadde 
truffet sin norske 
mann på univer-
sitetet i Oregon.
Da de fikk barn 
ønsket hun å til-
høre en menighet, 
som under opp-
veksten i Alaska. 
Hun begynte i 
Skoklefall menig-
het, ble kjent med 
andre mødre og 
endte med å ta 
ansvar for søn-
dagsskolearbeidet. 
Hun har også 
sittet i menighets-
rådet i Skoklefall.

dagsorden gjør i alle fall at vi henger mer 
sammen med budskapet vårt. I tillegg 
er menneskets posisjon i skaperverket 
et dypt teologisk spørsmål. Den vestlige 
kulturens tolkning av forvalteren som 
en hersker, fungerer ikke. Vi trenger 
en annen forvaltertype med en selvfor-
ståelse som ser mennesket som en inte-
grert del av det skapte, med ufravikelig 
ansvar for det. Alle samfunnsområder, 
inkludert religiøs virksomhet, må være 
med å inspirere menneskene til denne 
type forvaltning for at verden skal kvik-
ne til, tenker jeg!

Arbeidet med Grønn menighet blir 
satt på dagsorden på felt som innkjøp, 
drift, trosopplæring, gudstjenester m.m.

 Steinar Glimsdal

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

Den norske kirke 
ved Kirkerådet 
inviterte i år alle 
menigheter i Norge 
til å markere 
«Skaperverkets 
dag» søndag 12. 
juni. Dagen ble 
markert i kirkene 
på Nesodden. Du 
kan lese mer her: 
kirken.no/gronn 
 kirke
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Y N D L I N G S S A L M E

M IN

Nesoddens ordfører, Cathrine 
Kjenner Forsland, sier «Mitt hjerte 
alltid vanker» når hun blir bedt om å 
velge sin favorittsalme.

– Jeg synes den er melodiøs og 
vakker. Det er vel en julesalme, så 
det er vel den gode julaftenfølelsen 
som gjør at den har satt seg litt 
ekstra godt fast i hjertet mitt, sier 
hun.

En annen favoritt for henne er 
«Herre Gud ditt Dyre Navn og ære».

– Den er nydelig, kjent og kjær. 
Det blir jo en egen klang i kirken, 
og det kjennes alltid godt å synge 
sammen, fastslår ordføreren.

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

«MITT HJERTE ALLTID VANKER» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mannen bak den stadig mer 
populære julesalmen er 
den danske biskopen og 

salmedikteren Hans Adolph Brorson 
(1694–1764). Han regnes som en av 
Skandinavias største salmediktere, 
ikke minst på grunn av sine julesal-
mer.

Det var i et hefte kalt Nogle Jule-
Psalmer salmen først ble publisert 
i 1732. I 1869 ble den tatt med i 
Landstads Kirke-Salmebog. Da  var 
det fjerde av i alt elleve vers utelatt. 
I dag er også vers sju og åtte fjer-

12

net, og visse formuleringer 
– som refererer til høysan-
gen og brudemystikken og 
dermed kan klinge erotisk 
– er endret. Sistelinjen «At 
kysse tusind gange Din søde 
Rosen-Mund» er for eksem-
pel byttet ut med «At du er 
født her inne i hjertets dype 
grunn».

Tonen i salmeboka, som 
ordfører Forsland synes er 
melodiøs og vakker, er en 
folketone som først ble skre-
vet opp i Västergötland i 
Sverige, og som finnes i nor-
ske varianter.

 Brorson oppga først at den 
synges på samme melodi som 
sangen«Jeg vil mig Herren 
love». 

              ATF

Kilder: Wikipedia og  
Nytt norsk salmeleksikon 

Hans Adolph Brorson

MITT HJERTE ALLTID VANKER

1.
Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum,

Der samles mine tanker Som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme,  
Der har min tro sin skatt,

Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet Julenatt!

2.
Den mørke Stall skal være Mitt hjertes frydeslott,
Der kan jeg daglig lære, Å glemme verdens spott.

Der kan med takk jeg finne,  
Hvori min ros består,

Når Jesu krybbes minne Mig rett til hjertet går.

3.
Men under uten like, Hvor kan jeg vel forstå,

At Gud av himmerike I stallen ligge må!
At himlens fryd og ære,  
Det levende Guds ord,

Skal så foraktet være Påa denne arme Jord!

4.
Hvi skulle herresale Ei smykket for dig stå?

Du hadde å befale Alt hvad du pekte på.
Hvi lot du dig ei svøpe  

I lyset som et bånd,
Og jordens konger løpe å kysse på din hånd?

5.
Hvi lot du ei utspenne En Himmel til ditt telt,
Og stjernefakler brenne, O store himmelhelt? 

Hvi lot du frem ei trede  
En mektig englevakt,

Som dig i dyre klæde Saa prektig burde lagt?
 
6.

En spurv har dog sitt rede Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede Om nattely og ro,

En løve vet sin hule  
hvor den kan hvile få,

Skal da min Gud sig skjule I andres stall og strå?

7.
Akk kom, jeg opp vil lukke Mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke: Kom Jesus, dog herinn!

Det er ei fremmed bolig,  
Du har den selv jo kjøpt,

Så skal du blive trolig Her i mitt hjerte svøpt.

8.
Jeg gjerne palmegrene Vil om din krybbe strø,

For dig, for dig alene Jeg leve vil og dø.
Kom la min sjel dog finne  

Sin rette gledes stund,
At du er født her inne I hjertets dype grunn!

Foto: W
ikim
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ÅPEN KIRKE
Historielaget holder dørene åpne til  

Nesodden middelalderkirke også i år.
De ønsker nesoddinger og turister  

velkommen!

Alle søndager i juli kl 13–15

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

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
Sang som våpen – omslag.indd   1

15.10.2021   17:4615.10.2021   17:46

FORD FORLAG

                               
  

liv og virke på 
Nesodden

Dronningen 
på Slottet

FORD FORLAG

Kathrine Geard

’

BØ
K

ER fra fordforlag.no

TEN SING OG MINNERIKE 
KORISTOPPDRAG
– Jeg har levd av musikken i 20 år nå. Men 
dette er jo egentlig ikke noen vanlig jobb, mer en 
lidenskap på heltid.

Slik snakker en av Nesoddens mest etabler-
te popmusikere Per Øystein Sørensen (40). 
Han har i mesteparten av sitt voksne liv levd 
av sangen som ettertraktet korist i platestudio, 
TV-studio og på scenen. Men en annen særs 
viktig del av hans historie dreier seg om Fra 
Lippo Lippi, Nesodden-duoen som på slutten 
av 80-tallet feiret mange internasjonale triumfer. 
De sikret seg kontrakt med det flernasjonale 
plateselskapet Virgin, og fikk gitt ut et par plater 
der.

[…]
Unge Sørensens musikalske løpebane startet 

med musikkorps og Ten Sing. I første omgang 
var det det å holde rytmen på tromme som var 
hans sterkeste musikalske kort. Sangeren Per 
Øystein ble oppdaget noe senere. I Nesoddens 
første Ten Sing-kor, Crusaders, var han tromme-
slager allerede fra 12-årsalderen.

– Jeg er vel den eneste fra det koret som siden 
har levd av sangen. Det morsomme er at jeg aldri 
fikk anledning til å synge der, forteller han.

Per Øystein gav seg med Ten Sing og Crusaders 
når tenårene var over og etter å ha fungert som 
dirigent i et par år.

[…]
[Per Øysteins mest] minnerike koristoppdrag: 

Han koret for Bobbysocks da de vant Melodi 
Grand Prix for Norge 6. mai 1985 i Gøteborg. 
Han koret for Paul McCartney under fredskon-
serten i Oslo Spektrum i desember 2001.

 
Fra et intervju med Per Øystein Sørensen i 

Kirkespeilet nr 2-3/2002, trykket i oktober 2002
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NESODDEN KIRKE
Mathilde Hotvedt og  

Eilif Lande Wekre
Camilla Meikjær og  

Jason Park

GJØFJELL KIRKE
Silje Strandstein og  

Ole-Johnny Bøhlerengen
Victoria Martinsen og  

Per Øivind Mikaelsen

Skoklefall KIRKE
Anine Victoria Stang og 

Petter Tangmyr

På Hellviktangen:  
Martine Stenbro og  

Jørgen Ertnes

NESODDEN KIRKE
Mathilde Hasvold Sollie
Benjamin Lammetun Nguyen
Mikkel Leander Næss Kilemo
Kristian Løes
Amaya Kjærnes-Rama
Thea Sofie Evensen Jyrkinen
Alma Sophia Palacio-

Skumsrud
Magnus Dagestad Søgård
June Haugen Skaar
Jonas Barli Evensen
Vilde Evy Fet Rødseth
Wilhelm Løland Hauge
Matheo Løkke Løvheim

GJØFJELL KIRKE
Viktor Holtmoen
Tomine Berg-Pettersen
Ida Johanne Katrina Isberg

Gerd Sletner Eilertsen . . 1937
Mimmi Birgit Milde . . . . 1932
Tage Verner Jensen . . . . 1929
Aaslaug Kristiansen . . . . 1927
Helge Sem . . . . . . . . . . . . 1940
Reidar Midtgård . . . . . . . 1924
Per Forsmann . . . . . . . . . 1957
Gunnvor Helga Ålvik  

Bakke . . . . . . . . . . . . . . 1941
Terje Aune . . . . . . . . . . . . 1951
Åshill Ellinor Eskemose . 1936
Øivind Mathisen . . . . . . . 1949
Kristian Henrik  

Henrichsen. . . . . . . . . . 1951
Arvid Lien Teigen . . . . . . 1928
Solveig Røer . . . . . . . . . . 1926
Unni Lilian Thingelstad . 1944
Rakel Debora Aschim. . . 1924
Erna Bakke Dahl . . . . . . 1936
Liv Elisabeth Selstad . . . 1942
Britt Lidtveit . . . . . . . . . . 1936
Oddlaug Borghild Olava  

Moen . . . . . . . . . . . . . . 1924
Kari Johanne  

Edvardsen . . . . . . . . . . 1940
Ørnulf Bibow . . . . . . . . . 1960
Nora Hjørdis Sandvik . . 1932
Eluf Johannes Nielsen . . 1952
Jakob Bjarne Sletten . . . 1935
John Myhrer. . . . . . . . . . 1968
Anny-Wenche Evensen . 1952
Tora Launy . . . . . . . . . . . 1937
Olaug Aune . . . . . . . . . . . 1921
Svein Erik Gunnarsjå . . . 1958
Else Brodin . . . . . . . . . . . 1940
Bjørg (Bitten) Solberg . . 1929

DØPTE
VIEDE

DØDE

SKOKLEFALL KIRKE
Ebba Urdahl Vorkinn
Jack Mundgjel Nilsen
Esilian Eide Woll
Aria Leonora Stang
Lucas Bampton Graaberget
Emil Alexander Chan 

Sommerstad
Diallo Williams Storm-

Wergeland
Martha Myklebost Giæver
Teresa Gallina Ottersen
Astrid Kristine Moberg
Elias Lunel Westby
Isabell Ellingstad Odu
Evald Johannes Wold

B Ø N N
Svar meg når jeg roper,
du min rettferds Gud!

Du viser meg en vei ut av nøden.
Vær meg nådig og hør min bønn!

Salmenes bok 4,2 

NESODDEN  
KIRKEAKADEMI

Har samling i 
Nesodden menig-
hetshus lørdag 15. 

oktober. Tema: 
HANS NIELSEN 

HAUGE.
Foredragsholder 
Svein Høiden.
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TURGRUPPA VANDRER VIDERE

UKRAINA CAFÉ ER EN SUKSESS

TRO OG LYS

Nesodden Folkekirkes turgruppe 
har hatt flere turer denne våren, 
og håper å komme i gang igjen 

etter sommerferien. Vi går samlet på kjen-
te og ukjente stier, og får også litt historisk 
input underveis. Matpause blir det også 
tid til. Bildet viser et stopp i Bergerskogen 
der Per Hermann Krøger forteller litt his-
torie om stedet.

Facebookgruppen «Nesodden folkekir-
ke turgruppe» har bilder fra tidligere turer 
og informerer om nye. 

Har du spørsmål, kontakt Margareta 
Nicklasson mobil 977 06 058 eller Turid 
Øyna mobil 976 83 416. 

 Elin Dammyr

Foto: Elin D
am

m
yr

De siste månedene har menighstehu-
set på Gjørfjell vært et møtested for 
Fagerstrand-folk på lørdager. 

– Da Russland invaderte Ukraina skiftet vi 
navnet fra Utsikten Café til Ukraina Café, for-
teller prosjektets hovedmann Pål-Erik Plaum. 

Marina Shulgina, som hadde flyktet fra Kyiv 
og nå bodde hos sin søster på Fagerstrand, så 
skiltet og tok kontakt med Plaum.

– Vi ble enig om at hun, søsteren Oksana, 
Ohla, Kristina og Jana kunne ha åpen kafe på 
lørdager, forteller Plaum.

– Det ble en suksess med nærmere 80 besø-
kende på åpningssøndagen. De fikk servert 
ukrainsk borschtsuppe, vafler og kaffe.

Siden da har Ukraina Cafe vært åpen hver 
lørdag. Det har også vært holdt popupbutikk 
med brukte klær.

Pål-Erik Plaum sier det er vinn-vinn:
– Flyktningene ønsket å arbeide som frivil-

lige. De får praktisert det de lærer på norsk-
kurset og møter godhet fra folk på Nesodden. 
Og folk på Fagerstrand setter stor pris på dette 
møtestedet for alle – en vinn-vinn-situasjon.

Foto: Brynhild og Pål-Erik Plaum

Tro og Lys ble startet i 
Frankrike i 1971 og er et øku-
menisk kristent fellesskap for 
utviklingshemmede med ven-
ner og familie. Follogruppen 
av  Tro og Lys var den første 
av tolv slike grupper i Norge, 
startet i 1990. Gruppene består 
av utviklingshemmede med 
familier og venner som  møtes 
en gang i måneden på lørdag-
er kl. 14 i Ås Arbeidskirke, 
Drottveien 41, Ås.

Se mer på www.trooglys.no
Kontakt: Prostidiakon Atle 
Eikeland, tlf 948 56 362 og leder i 
Follogruppen Ole Herman Winnem 
tlf 971 75 819
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Søndag 26. juni
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 3. juli 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 10. juli
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 17. juli
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 24. juli
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 31. juli
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste  

Søndag 7. august
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 14. august 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 21. august
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste 

Søndag 28. august
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke kl. 11 
Oppstartgudstjeneste

Søndag 4. september
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste 
 

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

Foto: Jan H
eier

$

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

ÅPEN KIRKE
 
 

Historielaget har igjen 
åpen kirke i sommer. 
Mer info på siden 13. 

 
 

Nesodden kirke

KVELDSMAT
   
 

«Kveldsmat for kropp 
og sjel» har sommer-
ferie og starter opp til 

høsten.  

Gjøfjell kirke

STILLE MESSE
  

 

Starter opp fra  
høsten!  

Se mer info over. 
 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

STILLE MESSE I SKOKLEFALL KIRKE

I  Skoklefall kirke har vi fei-
ret stille messe med salmer 
fra Taizé en onsdag kveld 

i måneden siden høsten 2021. 
Dette ønsker vi å fortsette med 
fra høsten av, men i litt ny form. 
Tidligere har de som ønsket og 
hatt mulighet, møttes i menig-
hetshuset i forkant av messen 
og delt et måltid, ord, tanker og 
bønn. Fra høsten av, med start 
i september, møtes vi i kirken 
«på direkten». I våpenhuset vil 
det bli servert kaffe/te og noe 

å bite i fra kl 18.30. Kl 19.00 
deles kveldens tekst ut, og i still-
het reflekterer/mediterer vi over 
denne fram til messen begyn-
ner kl 19.30. Alle er hjertelig 
velkomne på de av tidspunk-
tet som passer for den enkelte. 
Velkommen til en kveld i stil-
le nærvær og ettertanke. Dato 
for høstens stille messer blir 
offentliggjort senere. Ta gjerne 
kontakt med Eva Kirkemo (tlf 
454 17 644) hvis du vil vite 
mer. SG 

Foto: Petter K
irkem

o

Sangene under messene i Skoklefall 
kirke på onsdager akkompagneres 

med dempet gitarspill.
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