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«Lange dager, lyse netter er 
forbi. Høstens vinder spiller 
opp sin melodi. Løvet faller 

av, fugl flyr over hav. Min sommer 
farvel, takk for alt du gav.»

Slik lyder en sang jeg sang mye 
med elevene mine da jeg var lærer, på 
denne tiden av året. Mange av oss har 
hatt en fin sommer, med turer og ferie, 
selv om de fleste av oss har vært mest i 
Norge. Nå kommer høsten, den fine 
tiden med klar luft og mange far-
ger, og skogen er full av bær 
og sopp. Vi kan tenne lys 
igjen på kvelden, og snart 
fyre i peisen.

I kirken på Nesodden 
er vi godt i gang. Når 
dere mottar dette bladet har 
vi gjennomført Kirketirsdag for 
første gang. (Se side 6.) Her utvi-
kles et møtested med lek, mat og tea-
terverksted. 

Det er stor pågang for dåp, og vi har 
startet opp med dåpssamlinger igjen. 
Og babysang, også i gang!

Kantorissimo har hatt sin første kon-
sert og et flott høstprogram er laget, og 
første Vesper, hvor vi fikk møte vår nye 
prost, Kjerstin Jensen. Onsdagsåpent 
i Gjøfjell, tur gruppe i Skoklefall. 
Vi arbeider videre med åpne kirker 
på fredagskveldene, et rusfritt møte-
sted for ungdommer, et samarbeids-
prosjekt for kirkene på Nesodden. 
Tirsdagsmiddag i Nesodden starter 
opp tirsdag 12. oktober.

Lørdag 2. oktober er det høstonn i 
prestegården, med lek og sang, høs-
ting og suppelaging, sangverksted og 
pynting av kirken til høsttakkefest på 
søndag. Her har det skjedd noe siden 
vi sådde og plantet. Det vokser og 
gror!

Både Gjøfjell og Skoklefall kirker er 
nydelig satt i stand. Snart blir det ute-

kafe på Gjøfjell, og utegudstjenester 
i Skoklefall, ja, den nye utekirken er 
allerede innviet og første gudstjeneste 
holdt. Og på Nesodden jobbes det 
videre med rehabilitering og istand-
settelse frem mot 850-årsjubileet, samt 
nytt bårehus.

Vi er i gang med å samle inn penger 
til nytt orgel, komiteen er godt i gang. 
Vi har allerede passert en million. Det 

er skrevet avtale om bok knyttet 
til 850-årsjubileet, laget logo og 

mye mer. Mange bidrar med 
stor innsats for å reali-

sere våre ønsker om å 
være kirke i lokalsam-
funnet, bidrar til å gjøre 

Nesodden, om mulig, til et 
enda bedre sted å bo!

Lokalsamfunnet har hatt en 
verdig tiårsmarkering av 22. juli. 

Med samling på Tangenten, marke-
ring ved minnesmerket, minneguds-
tjeneste, kransenedleggelse på grave-
ne, nasjonal klokkeringing og avslut-
ning i prestegården. Enda en gang 
så vi en kvinnelig prest og imam gå 
sammen mot Banos grav, stå sammen 
for å lege sår, sammen mot hatet og 
sammen for å styrke kjærligheten Vi er 
mange som vil stå opp og forsvare de 
verdiene som ble så brutalt angrepet. 
Sårene er fortsatt ferske for mange og 
de trenger vår omsorg og støtte.

I kirken lever vi med at sorgen og 
gleden de vandrer tilhope, og midt i 
dette vil vi stå og elske livet. Mye å se 
frem til, og håpe på. Ønsker nesten å 
stemme i med Ole Paus: 

«Det begynner å bli et liv dette her, 
det begynner å ligne en bønn»

Alt godt, Svein
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NOEN KANTORD 

Kantorissimo! NOTISER

post@ingeborgchristophersen.com

En onsdag i måneden 
kan du være del av 
et fellesskap som i 

fred og ro deler et mål-
tid mat, 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 nær-
mere oss selv og for å lytte 
etter Guds stemme.

Bordet er dekket, vi 
starter 17.30. Vi deler 
et måltid mat, ord og 
tanker om tro og bønn. 
Avsluttes med en stille 
messe i Skoklefall kirke. 
Skoklefall kirke er åpen 
fra klokken 19.15.

Alle er hjertelig velkom-
men! 

Ta kontakt med Eva 
Kirkemo (454 17 644) hvis 
du vil være med eller vi vite 
mer om opplegget. Hvis du ikke 
ønsker å være med i dette fel-
lesskapet, kan du være med på 
gudstjenesten i Skoklefall kirke 
klokken 19:30. En stille messe 
med salmer fra Taizè.

Kantorissimo er i gang igjen! Vi 
har nettopp hatt startskudd for 
Kantorissimos høstsesong med 

vokalkvintetten Early Voices, luttisten Thor-
Harald Johnsen og undertegnede. For en 
fryd å spille med så fabelaktige musikere 
etter et halvt år med avlysninger! Neste kon-
sert i serien gleder jeg meg også stort til: 

Makabre mesterverk – Bundefjorden 
barokkselskap feirer Halloween!

Bundefjorden barokkselskap lar 
ingen festligheter gå upåaktet hen. 
Halloween er kommet for å 
bli. Noen liker det, andre 
misliker det, men barokk-
selskapet gjør det til en dag 
alle nesoddinger kan ha glede 
av! Det blir grøssende gresskar 
(produksjonen i hagen er godt på 
vei), grufull sminke og barokk uhygge. 
Av de enorme mengdene klassisk musikk 
som er skrevet om døden, er det et fåtalls 
verker som typisk går igjen i allehelgenskon-
serter. Bundefjorden barokkselskap går sjel-
den oppmerkede stier. Her blir det dødsbra 
godbiter på rekke og rad: dansende spøkel-
ser, dødslengsler, en djevelsk sonate og ekte 
heksekor!

De medvirkende er: 
Njål Sparbo, sang
Ingeborg Christophersen, blokkfløyter
Niels Aschehoug, barokkfiolin
May Kustovny, barokkfiolin
Mari Giske, barokkbratsj
Gunnar Hauge, barokkcello
Gunnhild Tønder, cembalo

Konserten er 28. oktober 2021. Klokkeslett 
og sted avhenger av koronasituasjonen, følg 
med på kirkens hjemmesider og Facebook. 
Hvis Nesodden kirke ikke lenger har koro-
na-restriksjoner avholdes konserten der kl. 
19. Men hvis det fortsatt er redusert kapa-
sitet flyttes konserten til Gjøfjell kirke kl 

19.15. Entré er 200 kr, under 18 år fri entré. 
Forhåndssalg av billetter på tikkio.no (søk på 
Kantorissimo). 

Vi har fått støtte til ni fantastiske og vari-
erte konserter som måtte settes på vent 
da koronaen inntraff. Send meg en mail 
på post@ingeborgchristophersen.com, så får du 
informasjon om konsertene fra november og 
utover.  

 
ORGELSAKEN

Orgelet i Nesodden kirke er i dår-
lig forfatning og en full utskiftning 

er nødvendig. Utgangspunktet 
er for dårlig og plassen alt-
for trang til at en utbedring 

av det nåværende orgelet 
er aktuelt. I visitasforedraget i 

2019 slo biskop Sommerfeldt fast 
at «det bør være et naturlig mål at 

et nytt orgel er på plass til jubileet i 
2025.» Dette målet jobber vi for! Vi har 

fått en engasjert og kompetent orgelkomité 
bestående av Halvor Håkanes (leder), Tone 
Winje, John Lammetun, Hilde Strøm og 
undertegnede. Et godt orgel som passer til 
intime Nesodden kirke koster omkring 4 
millioner kroner. Nesodden menighetsråd 
og Nesodden kirkelige fellesråd stiller seg 
bak orgelaksjonen og har allerede bevilget 
500.000 kr hver til det nye orgelet. Dermed 
gjenstår det å samle inn 3 millioner kroner. 
Da kan vi feire 850-årsjubileet med et nytt 
klanglig og arkitektonisk smykke i middelal-
derkirken vår!

Vil du å gi en gave til orgelfondet, kan 
det gjøres til kontonummer 1506 44 65187. 
Gaver på mellom 500 og 50.000 kr gir skatte-
fritak. Ta kontakt med kirkekontoret for evt 
registrering.

Jeg ønsker alle en fargerik og inspirerende 
høst, velkommen til konserter! 

 Ingeborg

STILLHET OG SAMVÆR

KOM OG SMAK
ET PUSTEROM 
I HVERDAGEN

OPPSTART 
22. SEPTEMBER 2021

KLOKKEN 17.30 I 
SKOKLEFALL 

MENIGHETSHUS



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

SALG AV KRANSER, GRAVLYS OG  
BARBUKETTER VED NESODDEN KIRKE 

ALLEHELGEN
• Fredag 5. november kl 10–17
• Lørdag 6. november kl 10–17
• Søndag 7. november kl 10–17
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– Hvordan har det vært å ta så flotte 
bilder av middelalderkirken vår?
– Jeg har vært så heldig å fått tillit til å 
få låne egen nøkkel til kirken i en peri-
ode og fått mulighet til å fotografere i 
og utenfor kirken til mange av døgnets 
tider, særlig spennende innvendig om 
natta med sterkt månelys utvendig og 
avslått flomlys. Og særlig en natt før 
midnatt da det på bildet dukket opp 
et svakt rødlig lys nedenfra på alteret. 
Videre har det gitt meg muligheter til 
å ta bilder av de vakre kulturverdiene i 
kirken med meget høy kunstnerisk kva-
litet som vi vanligvis tar som en selvføl-
ge og ikke legger merke til. Å kunne gå 
rundt i en middelalderkirke for seg selv 
og kunne se på 500 til 800 år gammel 
kunst er en opplevelse i seg selv og set-
ter fantasien i sving om hvordan dette 
var i en mørk kald steinkirke en tidlig 
vintermorgen, kanskje en til to timers 
gange uten mat, man skulle jo ikke 
spise før en gikk i kirken. Dette har gitt 
meg en sterk tilknytning til kirken og 
respekt for dens tradisjoner.
– Hvordan fikk du ideen?
– Det begynte med at historielaget star-
tet med åpen kirke noen timer hver søn-
dag i sommermånedene. Det var en del 
pauser mellom besøkende og jeg begyn-
te å fotografere. Først interiør og gjen-
stander, men ble etter hvert oppmerk-

s o m 
på det fantastiske 

lyset som ble skapt gjennom 
vinduene og av rommet. Det 

skapte maleriske stemninger både 
på interiør og gjenstander. Dette 

utviklet seg til ønsket om nattfotogra-
fering i en kirke opplyst av stearinlys, 
som i middelalderen. Lyset skaper bil-
dene, og lyset gjentar aldri seg selv.
– Har du alltid bodd på Nesodden?
– Nei, jeg er fra Ås, men ble kjent med 
en jente av god gammel nesoddslekt 
som var åttende generasjon på gården, 
så jeg giftet meg i 1971 med prinsessa 
og fikk halve kongeriket, og der er jeg 
ennå. Men min mors slekt kommer 
fra Grisebo, så mine tipptippoldefo-
reldre het Grisebo. Min tippoldemor, 
Maren Magdalene Grisebo, giftet seg 
med Johan Kristiansen på Granerud i 
1812 i Nesodden kirke. Hun sto brud i 
den samme brudekjolen, fra 1784, som 
min mor og min tipptippoldemor stod 
brud i. Den oppbevares nå på Follo 
Museum. To generasjoner Granerud 
eide Nesodden kirke, som ble solgt til 
private etter den store nordiske krig i 
1724 fordi kongen var blakk. Den ble 
solgt tilbake til Nesodden i enkebo av 
min tippoldemor i 1860.
– Noen stikkord om deg selv? 
– Vet ikke hva jeg skal bli når jeg 
blir stor, men har nok av hobbyer og 
interesser som pensjonist. Det meste av 
det jeg har holdt på med gjennom livet 
har vært landbruksrelatert, 
– Hva er du mest opptatt av?
– Samfunnet, grådigheten og overfor-
bruket vårt. Egoet er proporsjonalt med 
levestandarden. Samfunnet er et stort 
pyramidespill, vi må ha vekst for å 

bestå, akkurat som i et pyramidespill. 
Ingen kan vokse inn i himmelen med 
jordisk gods. «Du kan ingenting ta 
med deg dit du går.» Og samfunnet er 
som en dampveivals, den er vanskelig 
og tung å snu. Svært få vil ta løftet, av 
redsel for at korthuset ramler sammen.
– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Ja, det å synliggjøre den vakre kirken 
vi har og kulturrikdommen den formid-
ler. Ikke bare i gudstro, men også som 
en kulturinstitusjon med sin vakre og 
enkle utsmykning i et vakkert kirke-
rom. Vi har en fantastisk kantor med 
medspillere som evner å dra kirken i 
inn i nye høyder i kulturen gjennom 
konserter og andre arrangementer i 
tillegg ti gudstjenester. En viktig sak nå 
er å få på plass nytt orgel som vil skape 
trivsel for vår kantor og gi henne inspi-
rasjon i det videre arbeidet. For 850 år 
siden var det rundt 300 mennesker på 
Nesodden og kanskje bare 60 av disse 
stod for Nesoddens største dugnad til 
dags dato, nemlig å bygge kirken. Da 
burde 20.000 mennesker klare å skaffe 
et nytt orgel. Det er en viktig del av 
kulturen, og et nytt orgel vil brukes til 
langt mere enn gudstjenester. I Berners 
Nesodden herred fra 1924 står det så vak-
ker skrevet etter restaureringen i 1920: 
Og da kirken igjen ble tatt i bruk 29. august 
1920 og kirkeklokkene atter klang over byg-
den og kalte folkene sammen til dets ærverdige 
gudshus, mens flaggene smeldte i den friske 
solgangsbris, var det en stor høytids og glæ-
desdag for menigheten. Og den bøyet seg i dyp 
kjærlighet og ærbødighet for den gamle kirke, 
hvor slegt etter slegt gjennom 750 år hadde 
gået inn for å søke trøst og styrke og fred.
– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– Bipap pustemaskin og øyedråper.
– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Å bo på en gård med mine nærmeste 
rundt meg og gå ut i Guds fri natur. 
Naturen er ikke særlig forandret, stille 
og rolig langt fra stress. Og som pensjo-
nist å få drive med mine hobbyer.
– Hva ser du på tv? 
– Dagsrevyen og dokumentar  – men går 
til foto-PC-en når det blir langtekkelig.

I SPEILET:

5

LEIV BJERVE
Navn: Leiv Bjerve
Alder: 74 år
Bosted: Hokholt gård
Jobb: pensjonert pensjonist
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mbo@nesodden.kirken.no Av Silje og Morten

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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TEATERKURS OG KIRKETIRSDAG!
Velkommen til teaterkurs!

Tirsdag 7. september starter vi 
opp et gratis, ukentlig teaterkurs 
for alle barn fra 9 til 12 år. Teat-
erkurset er klokka 17.30–18.30 
og første øving er i Skoklefall 
kirke.

Kurset vil bli ledet av Morten 
Olaussen. Han tok skuespiller-
utdannelsen sin i Danmark og 
har i tillegg teaterpedagogikk 
fra Teaterhøyskolen. Han har 
ledet en barneteatergruppe i Den 
Mangfaldige Scenen i Oslo i ti år før 
han flyttet til Nesodden og ble ansatt 
i kirken. Utover det har han lang 
erfaring som skuespiller, manusfor-
fatter, instruktør og produsent.

I teaterkurset vil barna gjen-
nom lek og kreativt samarbeid 
lære grunnleggende teaterteknikk. 
Denne høsten vil kurset hovedsa-
kelig ha som målsetting å skape en 
trygg og god gruppe. 

I partallsukene vil samlin-
gene foregå i Skoklefall kirke. 
Oddetallsukene fordeles annen hver 
gang i Gjøfjell og Nesodden kirke.

Med samlinger i Skoklefall, 
Gjøfjell og Nesodden kirke vil 
mange ha mulighet til å være med. 
Alle øvinger er åpne for alle, men 
er det noen man ikke mulighet til 
å komme på, er det naturligvis helt 
greit. 

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

Velkommen til Kirketirsdag!

Tirsdag 7. september start-
er vi også opp Kirketirsdag! 
Menighetshuset åpner klokka 
16 hver tirsdag og da er alle 
velkomne til uhøytidelig sam-
vær for store og små. Det blir 
lesestund for de minste, middag 
for alle og teaterkurs for de mel-
lom 9–12 år. 

I partallsukene vil samlingene 
foregå i Skoklefall kirke. Odde- 
tallsukene fordeles annenhver 
gang i Gjøfjell og Nesodden 
kirker. Følg med på Facebook-
siden «Folkekirken Nesodden» 
eller kontakt Morten Olaussen 
på mbo@nesodden.kirken.no der-
som du lurer på noe.

Morten Johannes Beyer Olaussen

*Kirkerottene er en profesjonell teat-
ergruppe som turnerer landet rundt. 
16. november kommer de til Skok-
lefall kirke. Forestillingen er hoved-
sakelig ment for barn mellom 4–5 år, 
men alle er velkommen. Teaterkurs 
utgår denne dagen.

DATOER FOR 
KIRKETIRSDAG OG 
TEATERKURS:

Menighetshuset åpner klokka 16 
for Kirketirsdag. 
Teaterkurs klokka 17.30–18.30

7. september i Skoklefall kirke
14. september i Gjøfjell kirke
21. september i Skoklefall kirke
28. september i Nesodden kirke
5. oktober i Vinterferie
12. oktober i Gjøfjell kirke
19. oktober i Skoklefall kirke
26. oktober i Nesodden kirke
2. november i Skoklefall kirke
9. november i Gjøfjell kirke
16. november i Forestilling med 
Kirkerottene i Skoklefall kirke*
23. november i Nesodden kirke
30. november i Skoklefall kirke
7. desember i Gjøfjell kirke
14. desember i Skoklefall kirke

Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

TIPS OSS!
trosopplaering@ 

nesodden.kirken.no
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Alle foto: M
arlou C

laessen

Årets konfirmantleir foregikk hel-
gen 28.–29. august, akkurat i 
tide før årets konfirmasjoner.

Det var en bo-hjemme-leir på 
Juventes leirsted i Kirkevika her på 
Nesodden. Nydelige omgivelser og 
knallvær var med på å gjøre dette til 
en helg vi håper ungdommene ikke vil 
glemme med det første!

Programmet for de to dagene var 
variert og inneholdt alt fra spennede 
og engasjerende foredrag, lek og kon-
kurranser, kajakk, robåt og selvfølgelig 
– bading. Leiren ble avsluttet med en 
stemningsfull kveldsgudstjeneste med 
både konfirmanter og foreldre til stede.

KONFIRMASJONSLEIR 
VIKTIGE INFO OM 
KONFIRMASJON 2022:
• Konfirmasjonsgudstjenestene 

vil bli avholdt 10., 11., 17. og 

18. september.
• Presentasjonsgudstjenester 

og foreldremøter 16. og 23. 

januar.
• Seks  undervisningssamlin-

ger mellom januar og mai.

• Fasteaksjon 5. april.

• Konfirmantleir med overnat-

ting sommeren 2022.

Frist for påmelding: 1. oktober
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Der satt vi i en av historiens aller 
første kaffeslabberaser på den 
nye terrassen ved sørveggen til 
Gjøfjell menighetshus. 

Det er siste onsdag i august 
og om en time kommer dug-
nadsgjengen som har stått på 

sent og tidlig for å etablere den nye 
«Møteplass Gjøfjell».

Menighetsrådsleder Pål-Erik Plaum 
vil helst snakke om alle de frivillige 
som snart kommer, og om alle de gode 
kontaktene han har fått innen kommu-
ne og det lokale næringsliv i forbindel-
se med prosjektet.

– En av dine store talenter må være å få 
folk med på laget?

Pål-Erik drar litt på det. Han er ikke 
veldig innstilt på å snakke om seg sjøl.

– Jo, jeg har vel fått en viss evne til 
å snakke med folk, alle typer. Det er 
dette å få folk til å dra sammen, enten 
i politikken, i menigheten, i bedrift-
sidrettslaget. Jeg vet i alle fall det, at 
blir jeg stående alene er det ingenting 
som fungerer.

Lite byråkratisk
Pål-Erik Plaum er lite byråkratisk 
anlagt. Han har alltid tenkt at det var 
mye tørr saksbehandling og «doku-
mentflytting» i et menighetsråd. Men 
å bli valgt til leder for Gjøfjell menig-
hetsråd høsten 2019 følte han rett og 
slett var «meant to be», som han sier.

– Det føltes som et kall når jeg og 
resten av det nye menighetsrådet tok 
inn over oss kirkens nedslitte forfat-
ning og området rundt. Samtidig var 
vi også alle enige om behovet for å eta-

blere en god møteplass for alle innbyg-
gere på Fagerstrand. Menighetsarbeid 
er noe av det mest meningsfulle jeg har 
arbeidet med – nest etter å ha jobbet 
med pasienter, smiler Pål-Erik som 
er pensjonert sykepleier fra Sunnaas 
sykehus.

Snill og klar
– Adjektiv som gjerne brukes om deg er 
«snill», men også «klar»?

– Jo, jo, vi må gjennomføre det som 
er vedtatt. En får det ikke alltid som 
en vil, men alt skal få en god løsning til 
slutt, det er min tanke. Vi kan hive opp 
mange idéer i menighetsrådet, også 
trekker vi ned kanskje tre saker som vi 
har mulighet til å gjøre noe med.

– Tenker du noen gang: «Nei, dette går 
ikke»?
– Nei, slik tenker jeg vanligvis ikke.

For Fagerstrands befolkning
– Hvordan reagerer folk på Fagerstrand på 
det som skjer med og rundt Gjøfjell kirke?

– Jeg merker en stor begeistring for 
denne nye «kirkeparken» vi er i ferd 
med å etablere. Menighetshuset og 
kirken er her for Fagerstrands befolk-
ning. Vi vet at å glede andre er en stor 
glede i seg selv. Tenk på alt en får av 
energi gjennom samspill! 

– Når menighetshuset er ferdig pus-
set opp kommer aktivitetene på plass 
for barn, unge og eldre. Og denne 
terrassen kan alle benytte uansett 
åpningstider. Vi sier velkommen til for 
eksempel barselgrupper og eldre som 
er ute og går tur. Velkommen til alle!

Pål-Erik understreker at det etter 
hvert blir en form for «formiddagskafé 
light» på terrassen basert på frivillig 
innsats.

Over: Dugnadsgjengen samles på terras-
sen til den kommende «Café Utsikten».

Over til høyre: Leder Pål-Erik Plaum 
(til v.) og nestleder Petter Grimnes i 
Gjøfjell menighetsråd viser stolt fram 
den nymalte kirken.

Under til venstre: Petter og Pål Erik 
triller den gamle oppvaskmaskinen ut. 
Snart trilles en ny inn. I sommer kjørte 
Petter (t.v.) og kona Annette omkring 
50 mil for å sikre tre brukte Ikea-
kjøkken for installasjon i Gjøfjell menig-
hetshus. Gjenbruk på sitt beste! 

Under til høyre: Fremad Jantisjar hyg-
ger seg på terrassen etter øvelsen.
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Alle foto: Steinar G
lim

sdal
Foto: Petter G

rim
nes

#
Kirkespeilet 3-2021.indd   9Kirkespeilet 3-2021.indd   9 07.09.2021   19:0707.09.2021   19:07



SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • 

10
#

– Men før den tid er det bare å ta med 
kaffe på termos og kose seg i sørveggen 
her, understreker han.

Fokus på andre
Men, som nevnt, Pål-Erik vil helst snakke 
om andre, ikke minst dugnadsgjengen som 
etter hvert er på plass til en den planlag-
te ettermiddagsøkta. Han trekker fram 
menighetsrådet («Et godt team»): nest-
leder Petter, Solveig, Else Marie, prest 
Kristin og vararepresentant Lillian. I til-
legg trekker han fram menighetsveterane-
ne Finn og Nils Ivar som har bidratt med 
byggetegninger av kjøkkenet og mye mer. 
Lars-Erik har sørget for at terrassen ble 
gjennomført sammen med mange andre. 
Dessuten er det gode støttetropper på 
plass: Ole Petter, Brynhild, Jon Anders, 
Anita og Annette. Og for ikke å glemme 
Tone som har bistått med vask av menig-
hetshuset én gang i uka gjennom 15–20 år 
helt på frivillig basis!

Nytt gjerde og nytt malingsstrøk
Pål-Erik viser oss med stolthet det nye 
gjerdet som har kommet på plass rundt 
gravlunden. Et fortløpende, godt og tett 
samarbeid med Nesodden kommune har 
gjort det mulig. En ny barlindhekk er 
kommet på plass takket være kirkelig fel-
lesråd. Nå får også kirken et nytt malings-
strøk, igjen takket være et godt samarbeid 
mellom kommunen og kirkelig fellesråd. 
Han takker malermester Henry Leinonen 
for en strålende innsats.

– Når det gjelder Nesodden kommune 
må jeg få rette en særlig takk til prosjekt-
leder Lars Tømt og Bjørn Egil Kihlstrøm 
for samarbeidet om rehabilitering av kir-
ken og kirkegården. Det samme gjelder 
samarbeidet med kirkevergen og Kirkelig 
Fellesråd. Takk til alle konfirmantene som 
var med på mange dugnader. 

– Takk også til sponsorene av terrassen 
ved menighetshuset: Humanitærkomiteen 
til Kiwanis som har bidratt med 10.000 
kroner og Gulbjørnrud Byggmarked ved 
Robert som har bidratt med materialer 
for samme sum. Og endelig må jeg få 
takke Kiwi ved butikksjef Rune Dragsten 
som har bidratt med frukt til dugnadene 
i mange år, avrunder menighetsrådsleder 
Pål-Erik Plaum.

KLART FOR HØSTONN!
Lørdag 2. oktober blir det høstonn i prestegården fra 

klokka 11 til 14. Treåringene blir spesielt invitert, 
men det er åpent for alle barn. Vi håper å se igjen 

mange av dere som var med å så under våronn! Vi skal 
høste, vaske og skjære grønnsaker. Det blir sang og for-
tellerstund i kirken, og vi skal pynte til høsttakkefest på 
søndag. Også skal vi smake på suppa, da. 

– Hjertelig velkommen, ønsker sokneprest Svein og 
menighetspedagog Morten

Foto: Svein H
unnestad
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Kirken fikk en viktig rolle 
da tiårsdagen for terroren 
skulle markeres i som-

mer. Gudstjenesten i Nesodden 
kirke ble, slik som Banos begra-
velse for ti år siden, ledet av Anne 
Marit Tronvik. Deretter ledet hun, 
biskop Atle Sommerfelt, imam Aziz 
Achmedovic, daværende og nåvæ-
rende ordfører, Christian Hintze 
Holm og Truls Wickholm pro-
sesjonen til kirkegården. Det ble 
holdt taler og lagt ned blomster ved 
gravstedene til de to ungdommene 
Nesodden mistet: Diderik Aamodt 
Olsen og Bano Abobakar Rashid. 
Etter høytidelighetene var alle invi-
tert til prestegårdshagen, til kaffe, 
tilbehør og trøst.                      ATF

Alle foto: Ann-Turi Ford

Markerte tiårsdagen for 22.7.2011
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Y N D L I N G S S A L M E

M IN

Nils Ivar Bovim, som blant mye 
annet sitter i styret for «Åpent hus» 
på Gjøfjell menighetshus, har salme-
bokas nummer 897 som sin favoritt:

«Å, DENNE KILDE REN SOM 
PARADISET» 

– I første omgang var det melodien 
som traff meg, forklarer han.

–  Det er en melodi som sprudler 
av glede, og er det noe jeg ønsker 
meg er det nettopp salmer som kan 
løfte gudstjenestene våre, og begeist-
ringen over alt Gud har gitt oss. 
Eivind Skeies tekst formidler gle-
dens opphav og kilder gjennom både 
påsken og pinsen, Oppstandelsen og 
Livet!

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

Melodien Bovim liker så godt er 
komponert av komponist, forsker 
og musikkformidler Sigvald Tveit 
(1945–2019). Teksten er av hans 
samarbeidspartner Eyvind Skeie (f. 
1947), prest og forfatter fra Bergen.

De to har begge vært svært pro-
duktive, og er kanskje best kjent 
for sangen «Tenn lys». Den startet 
sitt liv i Barne-tv-serien «Portveien 
2» – og har derfra funnet veien inn i 
salmeboka.

«Å, denne kilde» ble utgitt i 1993 på 

12

Tveit og Skeies velkjente album, 
eller kantate, «Visst skal våren 
komme». Der har den selskap av 
flere sanger rundt temaet håp.

Skeie ga i 2007 ut sin helt egen 
salmebok: «316 salmer og san-
ger» hvor alle salmene hadde hans 
tekster. En av hans mest kjente 
sanger utenom samarbeidet med 
Tveit er «En stjerne skinner i 
natt», til melodi av Tore W. Aas.

Også Tveit kjennetegnes med en 
utrolig produksjon. Han har hatt 
norgesrekord i registreringer hos 
TONO med over 2200 registrerte 
verk.

«Å denne kilde ren som para-
diset» sies å ha en sjelesørgerisk 
innfallsvinkel til tematikken om 
vannet som gir liv. Kilden skal 
være Gud selv, Ånden som vitner 
om Jesus – og som kan være sva-
ret på vår lengsel.

ATF

Kilder: Wikipedia og https://www.
norskhymnologiskforening.no

Foto: W
ikipedia

Komponist Sigvald Tveit og salmedikter:  Eyvind Skeie

Å, DENNE KILDE  
REN SOM PARADISET

Å, denne kilde ren som paradiset,
den springer frem her like ved min fot.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Min kropp av feber, 
mine sprukne lepper,
mitt savn, min klage,
min lengsel og min tørst.
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.

Å, denne kilde ...

Du lar meg drikke.
Mine sprukne lepper, 
min kropp av feber 
blir lesket av din trøst. 
Å, denne strøm fra nådens dype  

brønner,
du er min helse og mitt liv, mitt mot.

Du er min kilde, ren som paradiset
ser jeg deg nå med naglet hånd og fot! 
Å, rike strøm fra nådens dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.
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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:TROND GRANLUND, HALVOR HÅKENES, 

ASLAK BORGERSRUD, ELI STORBEKKEN m.fl.

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

13

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

BLI MED PÅ TUR!

f

PRESTER I NESODDEN 
DE SISTE 100 ÅRENE

SOGNEPRESTENE: Peter Ingvald 
Myhre (1897–1913), Niels Alstrup Dahl 
(1914–32), Sverre Haugsnes (1932–35), 
Lars Bakke Asbjørnsen (1937–54), Johan 
Smith (1954–71), Torleif J.W. Worren 
(1971–81), Leif Aagaard (1982–90), 
Christian Sonefeldt (1991–).
HJELPEPRESTER OG KAPELLANER: 
Arne Christian Berg (1956–65), Omar 
Meier Sakariassen (1967–79), Rolf 
Johannes Berg (1981–85, vikarprest 1979–
81), Georg Børresen (1986–), Trond Erik 
Hvam (1994–97), Eiel Holten (1998– ).

Nesodden har i tillegg hatt en rekke 
prester som i perioden har fungert i vikar-
stillinger eller konstituerte stillinger, har 
arbeidet som ungdomsprester eller sykehus-
prester. 

[…]
Mens redaksjonen er i sving med 

jubileumsnummeret får vi melding om at 
Nesoddens aller første hjelpeprest/kapel-
lan, Arne Christian Berg, er død nær 80 år 
gammel. Han døde på Bærum sykehus 16. 
august og etterlater seg kone, barn og bar-
nebarn. Vi lyser fred over Arne Christian 
Bergs minne.

Da Arne Christian Berg ble tilsatt 
i 1956 som hjelpeprest, etter vedtak i 
Kirkedepartementet av 29. september 
1955, hadde Nesodden kun én fast preste-
stilling fra før. Befolkningsutviklingen ga 
grunnlag for to faste stillinger – slik den 
videre utviklingen skulle gi grunnlag for 
tre faste prestestillinger fra 1994. [Trond 
Erik Hvam ble den første faste «tredjepres-
ten» på Nesodden.]

Fra jubileumsnummeret til Kirkespeilet 
(«Gjøfjell kirke 100 år»), september 2001

Annenhver torsdag kl 11–13 kan du ta med drikke, matpakke og 
sitteunderlag og bli med på tur:

Torsdag 23. september. Møtested: HYDRA
Torsdag 7. oktober. Møtested: BJØRNEMYR SKOLE
Torsdag 21. oktober. Møtested: SKOKLEFALL KIRKE
Torsdag 4. november. Møtested: ALVÆRN SKOLE

For spørsmål, kontakt: Margareta Nicklasson mob: 977 06 058 eller Turid 
Øyna mob: 976 83 416 –  Arrangør: Skoklefall menighet 
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KIRKELIGE SEREMONIER PÅ NESODDEN TIL OG MED 5. SEPTEMBER 2021

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG
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NESODDEN KIRKE
Ingrid Aars Eide og  

Andreas Larsen Haugom
Marie Asbjørnsen og  

Robert Andre Caspersen
Leandra Maria Perrotta og 

Zena Geard
Pernille Nordli og  

Remi Kristiansen

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

Øivind Linge Utvik
Hilde Marie Nilsen og  

Audun Dahl

HELLVIKTANGEN
Kristine Johansen Lund og 

Jo-Christian Clausen Nødset
Lone Hellan og  

Patrick Lasse Bjorstad

NESODDEN KIRKE
Emil Johannes Næss Kilemo
Lilly Mathilde Wiman-

Pedersen
Elaniah Emanuella Foldøy 

Bjørndal 
Ariella Theonia Foldøy 

Bjørndal
Frida Villacob Bertram
Sebastian Marumsrud 

Engelsviken
Christina Mavrikiou Pettersen
Vilma Meljordshagen 

Guttuhaugen
Sunnniva Noble Stensland
Josefine Plur Brandsnes
Benjamin Lammetun Nguyen

GJØFJELL KIRKE
Aksel Digerud
Alfred Pollen Grydeland
Elina Mydland Johansen 
Benjamin Werner Aavitsland
Kristian Mikaelsen
Mie Amanda Gramnæs
 

SKOKLEFALL KIRKE
Pauline Johanne Søbstad 

Torsvik
Alvar Grøstad Thalberg
Aurora Kilemo
Sophie Marlen Tothammer-

Hruza
Maja Elvira Tothammer-

Hruza

Øivind Lunde . . . . . . . . . . 1952
Aase Aamlid . . . . . . . . . . . 1928
Bjørn Andreas Melbye. . . 1930
Lill de Greve . . . . . . . . . . . 1942
Thor Eggen . . . . . . . . . . . . 1933
Anne Grethe Dammyr. . . 1928
Per Anders Frydenborg. . 1946
Mona Ruste Wibe . . . . . . 1974
Ragna Selma Rønning . . . 1925
Guri Marie Ingebrigtsen . 1933
Jan Søvik . . . . . . . . . . . . . 1956
Ole Haug. . . . . . . . . . . . . . 1931
Per Magnus Lie . . . . . . . . 1948

DØPTE
VIEDE

DØDE

B Ø N N
KJÆRE JESUS

Kjære Gud
Du sier hele tiden, at 

jeg er bra.
At jeg er god nok, 
elsket og dyrebar.
Men det seter seg 
ikke i ryggmargen,
finner ikke plass i 

hjertet mitt.
Kom til meg, og jag 
bort det som har tatt 
den plassen der dine 
gode ord skulle bo
Ta plass i ryggmar-

gen,
i sjelen,
i hjertet.

Så jeg kan bli glad i 
meg selv.

Nesten like glad i 
meg selv som du er.

Amen

T I L  M I N N E Skuespiller Jørgen Sandvik 
Langhelle (født 18. august 
1965 i Sandnes, død 3. august 
2021 på Nesodden) var en 
sterk og sårbar skuespiller som 
berørte mange. 

Vi samarbeidet om langfre-
dagsgudstjeneste i 2015, hvor 
han leste de lange og tunge 
tekstene. Han tok ut et stort 
potensial, fra det nesten lydlø-

se til kraftfull tilstedeværelse. 
Reaksjonene etterpå lot ikke 

vente på seg. Noen opplevde 
det nesten respektløst i peri-
oder, andre hadde fått et helt 
nytt møte med tekstene, som 
om de hadde hoppet ut og 
skapt noe helt nytt. 

Jørgen satte spor i mange, og 
vi lyser fred over hans minne.

Sokneprest Svein Hunnestad

HAR DU NØKLER?
Kirkekontoret vil gjer-
ne ha tilbake nøkler til 
kirkene og menighets-
husene som er utlånt 
og som folk ikke lengre 
bruker. Disse kan leve-
res til Kirkekontoret.
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FEIRET TAK OG FORNYELSE PÅ SKOKLEFALL
I slutten av juni kunne 
Skoklefall kirkes make-
over hylles. 

Samlet rundt morel-
ler og høye glass 
stod kirkeverge 

Christine Tellefsen, leder 

av Nesodden kirkelige fel-
lesråd Petter Grimnes, 
Skoklefall menighets-
råds leder Grethe Øyna 
Milivojevic og menig-
hetens Eldrid Lorentzen 
skålte i alkoholfri musse-
rende med kommunens 
folk: kommunesjef Wenche 
Folberg, og eiendomssjef 

Erik Eidem, prosjektleder 
for Nesodden kommunes 
Virksomhet Eiendom Lars 
Thømt og fungerende ord-
fører Eivind Hoff-Elimari. 

Ordføreren utbrakte en 
skål for «vakre Skoklefall 
kirkes gjenoppstandelse». 

Kirken har fått komplett 
nytt tak med membran, lek-

ter, sløyfer og flat tegltak-
stein. Fornyelse har kostet 
1,4 millioner. 

Grimnes framhevet sam-
arbeidet med kommunen, 
som for eksempel hadde 
«tøyd» midlene ved å la fel-
lesrådet vaske og tjærebeise 
kirken utvendig, når stilla-
sene først sto der.

Tirsdags- 
middagen 
tilbake! 

Mer kveldsmat for kropp og sjel 

Gry Skurdal og de 
andre ser fram til 

endelig å kunne starte 
opp med tirsdagsmid-
dager igjen tirsdag 12. 
oktober. De satser på 
10 tirsdager før jul.

Menighetens sam-
linger annen-
hver onsdag i 

Gjøfjell menighetshus har 
holdt på i nesten tjue år, 
og startet etter det første 
tverrkirkelige Alfa-kurset 
på Nesodden.

Høstprogrammet er 
klart og interesserte kan 
plotte annenhver onsdag 
kl. 19 inn i kalenderen.

Nils Ivar Bovim framhe-
ver viktigheten av å samles 
rundt et kveldsmåltid, med 
fellesskap og samtale rundt 
kristen tro.

– Alle inviteres til disse 
samlingene, og vi tar smit-
tevernhensyn så lenge det 
er påkrevet, sier Bovim. 
Han sier at de gleder seg 
spesielt over at tidligere 
biskop Ole Chr. Kvarme sa 
ja til å komme i november. 

15. september er det åpen 
gruppekveld med kvelds-
mat, inspirasjon og
samtale i smågrupper
29. september er det 
fellessamling i kirka og 
bibeltime med Anne Marit 
Tronvik, etterfølgende

samtale , lovsang
13. oktober åpen gruppe-
kveld igjen.
27. oktober er det menig-
hetens misjonskveld og 
«Misjon i Mali».
10. november er det en ny 
åpen gruppekveld.
24. november blir det 
bibeltime med tidl. biskop
Ole Chr. Kvarme: «Vis- 
mennene fra Østen og
Jødenes Konge».
8. desember er det jule- 
avslutning

Programmet blir også lagt 
ut på menighetens hjemmeside.

Foto: Ann-Turi Ford
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Søndag 19. september
Skoklefall kirke kl. 11 
gudstjeneste med dåp

Onsdag 22. september
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille messe

Søndag 26. september
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store 6-årsbok

Søndag 3. oktober 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste, 6-års-
bok, høsttakkefest
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp, 
6-årsbok

Onsdag 6. oktober
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper

Søndag 10. oktober
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 17. oktober
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 20. oktober
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille messe

Søndag 24. oktober
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store

Søndag 31. oktober
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp, 
bots og bønnedag

Onsdag 3. november
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper

Lørdag 6. november
Nesodden kirke kl. 15 
Minnegudstjeneste

Søndag 7. november 
Gjøfjell kirke kl. 
11 Gudstjeneste 
Allehelgen

Søndag 14. november
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 17. november
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille messe

Søndag 21. november
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store 2-årsbok

Søndag 28. november
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste, 4-års-
bok julegrantenning
Skoklefall kirke kl. 
11 Gudstjeneste med 
dåp, julekrybben blir 
satt opp 

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

Foto: Leiv Bjerve

$

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

TIRSDAGSMIDDAG
 

Fra tirsdag 12. oktober 
og ti tirsdager fram 

mot jul blir det  
middagsservering i 
menighetshuset fra  

kl. 16.30 til 18. 

Nesodden kirke

KVELDSMAT
 

«Kveldsmat for kropp 
og sjel» er tilbake. 

Onsdag i oddetalls- 
ukene fra kl. 19. Se 

mer info på 
 forrige side. 

Gjøfjell kirke

VESPER OG  
STILLE MESSE
Vesper kl 19.30  

onsdag 6.10., 3.11.  
og 1.12. 

Stille messe kl 19.30  
onsdag 22.9.,  

20.10 og 17.11.

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

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. 
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