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Det skjer mye rundt Nesodden 
kirke om dagen. Det er nok 
mange som har sett det. Arbeid 

er i gang med kirken, og prestegården 
har fått et nytt utseende. Den er ikke 
hvit lenger, men malt med mange far-
ger. Et stort arbeid. Tilbakemeldingene 
har endret seg underveis. Først spurte 
mange: «Hva er det som skjer? Den 
har alltid vært hvit». Nå får jeg 
mange positive tilbakemeldinger.

Det er nesoddingen, konser-
vator Eivind Bratlie, som 
har utført den store farge-
undersøkelsen og kartlagt 
den opprinnelige farge-
settingen av presteboligen 
fra 1868, og den senere fra 
rundt 1900. Opplysningvesenets 
Fond valgte fargeskjemaet fra rundt 
1900 ved denne restaureringen. Senere 
i århundret ble prestegården helt 
overmalt med hvit. Ordningen med 
presteboliger og boplikt for prestene er 
avsluttet. Åtte til ti presteboliger i Borg 
bispedømme er overført til kirken, og 
bærer denne delen av historien videre. 
Det viser hvor stor del av Nesoddens 
historie og tradisjoner som er knyt-
tet til dette stedet, kirken, hagen for 
de levende og døde, prestegården og 
menighetshuset.

Knyttet til 850-årsjubileet blir også 

kirken restaurert. Dette er en sak vi vil 
komme tilbake til i senere utgaver av 
Kirkespeilet. 

Bokprosjektet knyttet til jubileet er 
i gang og kan støttes – for eksempel 
ved å gi en gave og få ditt eller firmaets 
navn på giverlista i boka. (Se side 14.)

Vesper er en kveldsgudstjeneste som 
har holdt på i 13 år i Skoklefall kirke, 

og som mange kjenner. Nå prøver 
vi å se om den kan ha livets rett 

i Nesodden kirke. Vi vil gjen-
nomføre tre kvelder i høst. 

Nesodden menighet har 
tatt et initiativ til å vide-
reføre disse kveldene. 

Den første er allerede på 
plass. Det blir torsdag 13. 

oktober klokken 1930 med ord-
fører Cathrine Kjenner Forsland 

som min samtalepartner. Cathrine 
har vokst opp noen hundre meter fra 
kirken, og har selv vært medlem av 
menighetsrådet. Kirkekaffen denne 
kvelden blir selvfølgelig i prestegården.

Ingen vet hva fremtiden vil bringe, 
men ennå har vi rom på Nesodden hvor 
vi kan legge fra oss byrder vi bærer, en 
sten, et glasskår i et brennende hjerte. 
«Det begynner å bli et liv dette her det 
begynner å ligne en bønn.»  

 Alt godt, Svein
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VESPER I NESODDEN KIRKE
Sokneprest Svein Hunnestad  har 

tatt sitt Vesper-konsept med til 
Nesodden kirke! 

Torsdag 13. oktober klokken 19:30 
samtaler han med ordfører Cathrine 
Kjenner Forsland. Etterpå blir det 

kirkekaffe i prestegården.
Velkommen!



20. september kl. 19.30 i 
Gjøfjell kirke
TORD GUSTAVSEN 
TRIO
Tord Gustavsen, flygel | Steinar 
Raknes, bass | Jarle Vespestad, 
trommer

17. oktober kl. 19.30 i 
Gjøfjell kirke
SCHUBERTS 
SCHWANENGESANG
Carlo Allemano, tenor | Emil 
Duncumb, flygel 

16. november kl. 19.30 i 
Nesodden kirke
NYE MØNSTRE MED 
THE KALEIDOSCOPE 
BAND
Ingeborg Christophersen, blokk-
fløyter, czakan og cembalo | 
Catherine Martin, barokkfiolin 
og viola d’amore | Mari Giske, 
barokkbratsj og viola d’amore | 
Alison McGillivray, barokkcello 
og gambe | Jadran Duncumb, his-
toriske gitarer

13. desember kl. 19.30 i 
Nesodden kirke
SALMER OG  
PSYKOLOGI
Hedvig Montgomery, psykolog 
| Øystein Stensheim, tenor | 
Ingeborg Christophersen, fløyter, 
klokkespill, tangenter

6. januar 2023 19.30 i 
Nesodden kirke
DRAUMELAND – 
Draumkvedet og salmer til 
soloppgang og solnedgang 
Mari Askvik, mezzo-sopran | 
Jon Brodal, fele og hardingfele | 
Ingeborg Christophersen, orgel og 
fløyter

Konsertserien Kantorissimo er støt-
tet av Norsk kulturråd og Nesodden 
kirkelige fellesråd. Billettkjøp i 
døra (kort/vipps/kontant) eller 
forhåndskjøp på tikkio.com (søk på 
Kantorissimo). 
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NOEN KANTO RD 

Tidenes Kantorissimo-sesong! KONSERTER

post@ingeborgchristophersen.com

«Alt blir bra» skrev barn under 
koronaen, tegnet en regnbue 
og hengte opp håpstankene i 

vinduet for å trøste forbipasserende. Alt 
ble kanskje ikke bra, vi gikk fra korona til 
andre kriser. Livet er dyrebart og sart. Bevar 
ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut 
fra det.*

Noe av det vi har lært, er hvor verdifullt 
det er å kunne samles. Dele sorger og 
gleder, klemme hverandre, opple-
ve kultur, høste inspirasjon. Vi 
har ventet på noe godt uten å 
vente forgjeves, for nå er 
Kantorissimo i full sving 
med kanskje den beste 
sesongen noensinne. 

Tirsdag 20. september kl. 19.30 
kommer en av mine musikalske 
favoritter, Tord Gustavsen trio, til 
Gjøfjell kirke. Tord Gustavsen er en av 
Norges mest populære jazzartister. Han 
har en spillestil som er trollbindende lyrisk. 
Jeg leste nettopp et intervju med ham 
i kunstfeltbladet Kontekst der han blant 
annet sier: Melodien skal behandles som den var 
det viktigste i universet, det vakreste i universet og 
det mest terapeutiske i universet, her og nå. Sånn 
behandler man en melodi. Aldri mindre enn det.

Tidligere trodde man at svaner utstøt-
te en klagesang rett før de døde, der-
for brukes uttrykket Svanesang om en 
kunstners aller siste verk. Franz Schuberts 
Schwanengesang ble komponert den siste 
høsten han levde. Det er min yndlings-
sangsyklus, full av lengselsfull kjærlighet 
og melankoli. Mandag 17. oktober kl 19.30 
skal den italienske stjernetenoren Carlo 
Allemano og Emil Duncumb fremføre 
Schwanengesang i Gjøfjell kirke. Carlo 
Allemano har sunget på operascener som 
Scala i Milano og statsoperaen i Wien og 
jobbet med mange av verdens fremste diri-
genter. Nå kommer han til Kantorissimo og 
Gjøfjell kirke! 

Kantorissimo-publikummet er glad i skik-

kelig gode barokkonserter, og det blir det 
også denne høsten. Onsdag 16. november kl. 
19.30 blir det konsert i Nesodden kirke med 
The Kaleidoscope Band. Det er et nytt 
norsk-britisk tidlimusikkensemble med fem 
musikere som trakterer et stort spekter av 
instrumenter, noe som gir et hav av kombi-
nasjonsmuligheter. Musikk av kjente, kjære 
komponister som Telemann og Vivaldi, 

satt sammen med helt ukjente kompo-
nister i et repertoar som spenner fra 

1500 til 1850, med hovedfokus på 
barokken. 

Hedvig Montgomery er 
en klok, varm og viktig 
stemme i det offentlige 

rom. Troen og kirketilhørig-
heten er viktig for henne. Jeg 

har utfordret henne til å snakke om 
salmer og psykologi i Kantorissimo, en 

kulturkveld med samtale og musikk 13. 
desember i Nesodden kirke kl. 19.30. Hvordan 
har salmer formet oss? Hvordan kan sal-
mene gi oss støtte når livet er vanskelig, 
når man nærmer seg døden eller har mistet 
noen man elsket? Noen bruker salmer for 
å finne ro om kvelden, takke for dagen og 
falle trygt i søvn. De brukes når vi feirer 
nytt liv, og gjennom livet på de store mer-
kedagene. Hjelper salmene oss til å stoppe 
opp, sanse mer og reflektere over livet? Det 
er en kulturell kontrast mellom godt voksne 
mennesker som måtte pugge salmevers på 
skolen og unge mennesker som ofte har 
liten kjennskap til salmeskatten vår. På 
andakter på eldresenteret har salmene sterk 
effekt på demente som plutselig lar tårene 
strømme og synger salmevers på rams, 
mens mange unge brudepar er blanke når 
de skal velge salmer. Kan salmer gi håp, 
glede og trøst til flere enn de aller sterkest 
troende? 

Jeg håper vi ses til mange gode kul-
turopplevelser gjennom høsten!

Alt godt, Ingeborg kantorinne

*Salomos ordspråk



ANNONSER
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– Dere arrangerte nylig «Folk og 
Fe»-fedstival, en årlig hendelse, på 
Hokholt gård. Hvordan var det?
– Det ble en strålende dag, god stem-

ning. 
Vi var mange som 

hjalp til før og under så 
alt gled godt avgårde. Første 

gang vi gikk tom for suppe.

– Hvordan havnet du på 
Nesodden?

– Jeg er inngrodd fra barnsben av.

– Kan du fortelle litt om driften på 
Hokholt?
– Vi har andelsgård som produserer 
mat til sytti andelshavere, det skaper 
mye fint liv rundt gården. Ellers er det 
flere andre rom i låven til atlier, lydstu-
dio og snekkerverksted som er i bruk.

– Hva driver du med utenom gården? 
– Hender jeg  går en tur i skauen, 
festivaler er også gøy. Biljard har vært 
en lidenskap, men turen til byen føles 
stadig lengere.

– Hva er du mest opptatt av?
– Jeg er opptatt av sannhet og fred. 
Kan se ut til at vi har et felles sinn i 
Gud, og det er bare tanken om at vi 
er adskilt fra det som separerer oss 
fra hverandre. 

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Forandring av tanken om at Gud er 
noe utenfor Oss Selv.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Dårlig med nattbord, men har vin-
duspost med vann.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Tanken på kanelbollene datteren min 
skal bake!

– Hva ser du på tv?
– Vi har en projektor til film. Anbefaler 
filmen «Baraka» fra 1992, ligger fri 
med høy oppløsning på Youtube.

I SPEILET:
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AUDUN  
HOKHOLT  
BJERVE
Navn: Audun Hokholt Bjerve
Alder: 42 år
Bosted: Hokholt gård
Jobb: Gårdbruker, møbelsnekker

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.com

LEI
E L

OK
AL

E?



mbo@nesodden.kirken.no

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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For første gang var Nesodden-
konfirmantene på leir på 
KFUM-KFUKs tradisjonsrike 
leirsted Tjellholmen i Hvaler-
skjærgården. 

Leiren var lagt til siste helg før 
skolestart, som også ble en av 
årets varmeste. Sommerværet, 

omgivelsene og utrolig flotte ungdom-
mer gjorde dette til en strålende leir.

For første gang på flere år dro 
Nesoddkonfirmantene i år på en egen 
leir. 65 ungdommer var med bussen fra 

Nesodden kirke til Sydengen brygge. 
Der sto Tjellholmens egen båttrans-
port og fraktet 15 passasjerer av gan-
gen over til øya vi hadde for oss selv 
i tre dager, sammen med vertsskapet 
og en stor flokk sauer. Dagene ble fylt 
med bading, volleyball, kanopadling, 
samlinger i kapellet og fellesmåltider 
med bordvers både før og etter maten, 
og god stemning. Søndagskvelden var 
det stafett med forskjellige øvelser få 
eller ingen hadde prøvd før, hvor hver 
av de seks lagene gjorde sitt ytterste 
for å dra i land seieren. Mobilen var 
på mobilhotellet, og en god, gammel-
dags kiosk var åpen i kveldstimene. 

Og med kveldsbåten kom det svært 
sporty nattevakter fra Nesodden, som 
fikk med seg fullmåne, soloppgang - 
og at det fortsatt er liv i ungdommen. 

Nesoddkonfirmantene 2022 skapte 
en utrolig fin leir. Selv når buss- 
selskapet ved en feil stilte med en 
buss for lite på hjemreisen, var det 
god stemning i leiren. Det å være 
samlet på en egen øy gjorde det enkelt 
å ha oversikt over hvem som var 
der sammen, og det ble mange gode 
møter, på berget, på brygga, på fot-
ballbanen, i kø til kiosken, og mellom 
hyttene. 

Kristin Bugge Heilo

EN EGEN ØY
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TIPS OSS!
mbo@nesodden.kirken.no

BABYSANG!
Babysang starter opp etter høstferien; 

følg med på kirkens nettsider.

Alle foto: Ingeborg C
hristophersen



Geir Flikke er en av Norges fremste Russland-eksperter:

– HAR TRO PÅ OPPOSISJONSKREFTENE I RUSSLAND
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Professor Geir Flikke var innstilt 
på et liv med naturfag og mate-
matikk da han var elev på Nesbru 
videregående skole i Asker. 

Under verneplikten kom 
Russland og russisk språk inn 
i hans liv, og Flikke hadde 

livsveien staket ut.
– Jeg ble tatt opp som språkelev i 

russisk i Forsvaret, blant de heldige 
22 elevene som ble plukket ut blant 
700 søkere. Et intenst språkstudium på 
halvannet år fulgte, og interessen for 
russisk språk, litteratur og kultur var 
tent, forteller nesodding Geir Flikke.
Han regnes i dag som en av landets 
mest kunnskapsrike på tema russisk 
politikk og kultur.

Den 58-år gamle professoren ved 
Universitetet i Oslo har jevnlig kon-
takt med media. Journalister etterspør 
stadig hans tanker, kommentarer og 
analyser av den dramatiske situasjonen 
i Øst-Europa.

Bygge kunnskap om Russland
Geir Flikkes vei etter språkstudium i 
Forsvaret førte ham til studier i rus-
sisk og idéhistorie ved Universitetet 
i Oslo og til kristendomsstudier ved 
Menighetsfakultetet i Oslo. Han var 
ferdig med sitt hovedfag i russisk i 
1993, og ble deretter ambassaderåd 
ved den norske ambassaden i Moskva. 
Tolketjeneste ble en av hans hoved-
oppgaver. Senere arbeidet han som 
doktorgradsstipendiat, assisterende 
direktør og seniorforsker ved Norsk 
utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Flikke tok sin doktorgrad i 2006 
med avhandlingen «The Failure of 

a Movement: The Rise and Decline 
of Democratic Russia 1989–1992». 
Her belyser han hva som ødela for 
demokratiutviklingen i Russland etter 
Sovjetunionens fall. Avhandlingen tar 
for seg årene der Boris Jeltsin overtok 
roret etter Mikhail Gorbatsjov.

Fra 2013 har Geir Flikke vært før-
steamanuensis ved Universitetet i Oslo. 
Fra 2019 ble han tilsatt som professor 
samme sted med spesialfelt russisk poli-
tikk, historie, kultur og samfunn – ved 
Institutt for litteratur, områdestudier 
og europeiske språk. Flikke underviser 
også i ukrainsk politikk og historie.

– Jeg gleder meg særlig over kontak-
ten med studenter på alle nivå i studiet, 
både på bachelor- og masternivå, for-
teller han. – Ellers kjenner jeg sterkt på 
at mitt oppdrag er å bygge kunnskap i 
Norge om hva som faktisk skjer i vårt 
største naboland i øst, og i Ukraina.

Putin i norsk «blindsone»?
I desember 2021 advarte Flikke om at 
Putin var i ferd med å gå til fullskala 
krig i Ukraina. Han fikk motbør fra 
norske eksperter og analytikere den 
gang.

– Var Vladimir Putin og den russiske 
ledelsen i en norsk «blindsone»? Har Donald 
Trumps angrep på demokratiet i USA de siste 
årene tatt for mye av vår oppmerksomhet?

– Det kan være. Og når det gjaldt 
aktiviteten i øst så er det vel slik at vi 
mennesker helst vil tro at det beste 
skal skje – uansett. At folk ikke går til 
krig mot et naboland. Mange tenkte at 
Putin ikke ville oppføre seg så dumdris-
tig og brutalt, men i februar i år fikk 
vi se ham fra hans mest nådeløse side. 
Styrkeoppbyggingen var helt åpenbar. 
Det viser hvor viktig det er jevnlig 
å analysere fakta som god etterret-

ning gir oss, understreker Russlands-
professoren.

– Hva var det hos Putin som varslet om 
fullskala krig med et naboland de fleste rus-
sere føler seg i slekt med?

– Du må huske på at Russland aldri 
har akseptert Ukraina som en uav-

– Jeg er glad 
i Russland, og 
dagens opposisjo-
nelle fascinerer 
meg. Dette er det 
Russland jeg tror 
på, sier professor 
i russisk språk 
og kultur, Geir 
Flikke. 



Av Steinar Glimsdal

– HAR TRO PÅ OPPOSISJONSKREFTENE I RUSSLAND
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hengig stat. Og til tross for vestlige 
forsikringer, blant annet fra den tyske 
forbundskansleren Olaf Scholz, om 
at det ikke er aktuelt med NATO-
medlemskap for Ukrainas del nå, vil 
russerne sikre seg mot at ukrainerne 
knytter seg nærmere Vesten i fremti-

Foto: Steinar G
lim

sdal

den. Samtidig er det også store økono-
miske og ressursmessige grunner for 
angrepet på Ukraina. Putin og Kreml 
ønsker å bygge et nytt euroasiatisk 
økonomisk imperium. Dette var faktisk 
hans viktigste målsetting da han kom 
tilbake som president i 2012.

Russlands rebeller
Geir Flikke står bak en imponerende 
lang liste av vitenskapelige artikler og 
bokutgivelser fra sitt fagfelt. I 2020 
ble boka Russlands rebeller. Protest 
og reaksjon i Putins Russland (2011– 
2020) utgitt på forlaget Cappelen 
Damm Akademisk.

Her skildrer han den russiske pro-
testbevegelsen som først så dagens lys 
i 2011, og han viser hvordan myndig-
hetene har reagert på de russiske akti-
vistenes protester og krav om reformer. 
Boka gir inngående beskrivelser av 
de viktigste aktørene i protestbevegel-
sen. Det gis særlig mye plass til blog-
geren og opposisjonslederen Aleksej 
Navalnyj.

– Jeg er jo glad i Russland, og dagens 
opposisjonelle fascinerer meg, under-
streker Geir Flikke. – Dette er det 
Russland jeg tror på. Selv om den orga-
niserte opposisjonen i Russland i stor 
grad ble nøytralisert i løpet av 2019, har 
det vokst frem et omfattende protestpo-
tensial i det russiske samfunnet, særlig 
blant de unge. I forbindelse med utgi-
velsen av Russlands rebeller, ble bok-
temaet nesten i overkant brennaktuelt.

– Samme dag jeg fikk korrekturen til 
boka i posten, ble Navalnyj forgiftet på 
vei til Moskva fra Sibir. Jeg slet med 
å se om jeg hadde truffet spikeren på 
hodet eller min egen tommel. Det var 
uansett smertefullt, forteller Geir med 
et oppgitt smil.

Dramaet rundt Aleksej Navalnyj 
fortsatte. Etter et sykehusopphold i 
Tyskland ble han arrestert i januar 
2021, samme dag som han vendte til-
bake til Russland. Han ble i mars i år 
dømt til ni års fengsel for «økonomiske 
misligheter», og for å ha fornærmet en 
dommer.
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Menighetsweekend

Skoklefall menighet gjennom-
førte en trivelig weekend i 
Skoklefall den siste helgen i 

august. Det startet om morgenen 
lørdag med kaffe og bibelmedita-
sjon etterfulgt av stille messe. Prest 
Sigurd Andreas Bakke ledet morge-
nen. En liten gruppe hadde kommet 
seg ut av dynene og var med på 
dette. Til den etterfølgende pausen 
strømmet folk til, og det ble ett 
bra oppmøte til Anne-Marit Tronvik 
sin bibeltime der hun snakket om 
Velsignelsens kraft. Så ble det lunch 
i menighetshuset der en gruppe tro-
faste kirkefolk hadde laget i stand 
brødmat og kaker. Ikke alle kunne 
være hele dagen, noen gikk litt til 
og fra. 

En barnevennlig konkurranse sam-
let alle, og grilling ute bak kirken ble 
en hyggelig sammenkomst. Kvelden 
ble avsluttet med salmekveld, der 
Eldrid F. Lorentzen ledet oss gjen-
nom fastlagte salmer og ønsker fra 
menigheten under pianospilling av 
Svein O. Fredwall.

Søndag var det Gudstjeneste ved 
Anne-Marit Tronvik og etterfølgen-
de kirkekaffe. En flott helg der været 
var på arrangementets side.

 Elin Dammyr

Titt i «glasskulen»
– Den russiske ortodokse kirke har 
hatt en særegen rolle siden Putin kom 
til makten?

– Ja, og det er skuffende å se 
hvordan kirken ved patriark Kirill 
i Moskva agerer. Kirken ser på 
Putin som en velsignelse for landet. 
Kirken er blitt en del av Putins 
støtteapparat i krigen mot Ukraina. 
Den russiske kirken ser dette som 
en krig mot vestlig forfall og mot 
vestlige verdier. Kirken har etter 
min mening totalt sviktet sin rolle 
som motstemme i forhold til krig og 
voldsbruk.

– Våger du en titt inn i «glasskulen»? 
Hvordan kommer det til å gå?

– Dessverre tror jeg stillingskri-
gen i Ukraina kommer til å vedva-
re. Det store spørsmålet er hvor-
vidt Putins popularitet kommer til 
å falle blant russere flest. Det er 
enkelte tegn som kan tyde på det. 
Russerne har i alle fall tidligere 
kjent seg i slekt med det ukrainske 
folket, og i økende grad går det opp 
for den jevne russer at det var Putin 
som startet denne krigen.

Glad i nesoddkirkene 
Geir Flikke, som forteller han i fri-
tiden er lidenskapelig laksefisker, 

slo seg ned med sin familie på 
Nesodden i 1999. De har holdt hus 
i Munkefaret og i Birkeveien siden 
den gang. Hele tiden i brukbar 
gangavstand til Skoklefall kirke.

– Jeg er veldig glad i den enkle 
tømmerkirken på Skoklefall, 
og samtidig veldig glad i gamle 
Nesodden kirke. Dette er kirker å 
ta godt vare på, smiler Geir Flikke, 
som i fjor ble valgt til varamedlem 
i Den Norske Nobelkomite. Han 
er varamedlem for Kristin Clemet 
(H), foreløpig for en periode på 
to år.

– Dette må kjennes som en sterk til-
litserklæring?

– Det gjør det. Og det ble jo veldig 
spesielt for meg med prisutdelingen 
i fjor. Den russiske prismottakeren, 
journalisten og redaktøren Dmitrij 
Muratov, ser jeg som en fanebæ-
rer for det Russland jeg tror på. 
Muratov var med på å grunnlegge 
avisa Novaja Gazeta i 1993. Den 
blir sett på som den eneste maktkri-
tiske avisen av nasjonal betydning 
i Russland. Det er rart å tenke på 
at Sovjetunionens siste president 
Mikael Gorbatsjov brukte prispen-
gene han fikk, da han ble tildelt 
Nobels fredspris i 1990, til å eta-
blere den avisen, avslutter Geir 
Flikke.

Foto: Steinar G
lim

sdal
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SORGSTØTTEGRUPPE: Det er så godt å få snakke om det!

Ber om støtte
Nesodding Aud 
Irene Nygård og 
de andre eleve-
ne på Kristelig 
gymnas samler 
inn penger til 
bistandsprosjek-
ter i Nepal, som 
skal forebygge 
vold mot kvinner. 
Støtte kan gis via 
vipps: 714692

Lørdag 22. oktober kl 14 blir inti-
me Skoklefall kirke åsted for en 
konsert med noen av de fremste 

utøverne som vi har i Norge. Fram 
Kunstfest presenterer på sin andre 
dag av årets festival (21.–23. oktober) 

Engegårdkvartetten. Denne stryke-
kvartetten er en av de beste formid-
lerne av klassisk musikk i Norge. På 
denne konserten spiller de et av de 
store mesterverkene i musikkhistorien, 
Franz Schuberts «Døden og Piken». 
Dette verket skrev Schubert i 1824 da 
han ble klar over at han var alvorlig syk 
som 27-åring, og han døde ikke lenge 
etterpå.

I begravelsen til Fridtjof Nansen, 
som er en av inspirasjonene til festiva-
lens navn Fram, ble dette verket spilt i 
stedet for taler!

Verket er også kalt en para-liturgi der 
satsene representerer forskjellige episo-
der i den mytiske prosessen vi befatter 
oss med rundt døden og oppstandelsen.

I tillegg vil Engegårdkvartetten spille 
et nytt verk spesialskrevet for deres for-
midlerevne og virtuositet av den finske 
stjernepianisten og komponisten Olli 
Mustonen, som de gir ut på plate nå. 
Og som om ikke det er nok, kommer det 
overraskelsesgjester som felespiller Nils 
Økland, og festivalens egne bakmenn 
sangerinnen Juliana Venter, tromme-
slager Paal Nilssen-Love og saxofonist 
Rolf-Erik Nystrøm. Festivalen fortset-
ter deretter med en vandring med over-
raskelser og forestillinger på veien fra 
kirken gjennom skogen til Nesodden 
samfunnhus på Nesoddtangen barne-
skole. Der fortsetter festivalen med 
mange flere opplevelser, konserter, mat 
og drikke.  REN

Dette er kanskje den viktigste tilba-
kemeldingen fra deltakerne i sorg-
støttegruppene. Når man opplever 

å miste en man er glad i, er det mange som 
føler seg alene om sorgen og smerten. Særlig 
når det har gått en tid siden dødsfallet og 
familie og venner kanskje synes at man må 
klare å gå videre i livet. Da kan det være godt 
å treffe andre i liknende situasjon, oppleve at 
de forstår hva en snakker om og at man kan 
kjenne seg igjen i det andre beskriver. Som en 
av deltakerne sa: Vi gråter og ler og lærer oss 
selv å kjenne.

En sorgstøttegruppe er et fristed der du kan 
få komme som du er, med gleder og smerter, 
med minner om fortiden og ønsker og håp 
for fremtiden. Gjennom gruppesamtalene kan 
du få hjelp til å finne et nytt innhold for livet 
videre.

I løpet av høsten starter en ny gruppe for 
voksne som har mistet livsledsager. Gruppen 
kan ha maks åtte deltaker og møtes hver 14. 
dag i begynnelsen, deretter månedlig. 

Det er en ledet selvhjelpsgruppe som er orga-
nisert under Frivilligsentralen på Nesodden. 
Gruppen er selvsagt livssynsåpen og blir ledet 
av Kristin Lynau (ergoterapeut, jobbet ti 
år i voksenpsykiatrien, 30 års erfaring med 
sorgarbeid. Har ledet sorggrupper og holdt 
kurs om sorgarbeid,) og Anne Marit Tronvik 
(tidl. sokneprest, pastoralklinisk utdannelse, ti 
års erfaring som medarbeider i Kirkens SOS, 
sorggruppelederkurs og coachingutdannelse).
Ønsker du mer informasjon kan du ta kon-
takt med Kristin på mobil 928 91 732 
eller Anne Marit på mobil 920 51 089 eller 
anne.marit.tronvik@online.no

AMT

Fram kunstfest med 
Engegårdkvartetten 

i Skoklefall kirke

Foto: Ann-Turi Ford



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

M IN

Etter å ha tenkt bittelitt forteller, 
Hilde Grønner Flikke, at hennes 
kjæreste salme er «Lær meg å kjenne 
dine veie».

–En ting er at hun generelt liker 
salmer som synges på folketoner. 

–  Den minner meg også om beste-
faren min. Han likte den veldig godt 
og jeg sang den i begravelsn hans.

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

«LÆR MEG Å  
KJENNE DINE VEIE» 

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

Det var i 1902 den danske 
presten og salmedikte-
ren Jakob Peter Mynster 

12

Paulli diktet denne salmen. Det er 
nettopp «Lær meg å kjenne dine veie» 
han best huskes for, sammen med «La 
huset bli bygget» som han skrev til sin 
brors bryllup i 1878. 

Salmen har mange metaforer og kal-
les en typisk bønnesalme. Alle tre vers 
starter med «lær meg». I Nytt norsk 
salmeleksikon tror Stig Wernø Holter 
grunnen til at denne salmen er blitt så 
populær kan være at den handler om å 
finne en mening i det meningsløse.

Jakob Paulli ble født som preste-
sønn i København i 1844. 

Etter å ha vært prest i Asminderød 
og Grønholt på Nordsjælland noen 
år, ble han kapellan i Vor Frue kirke i 
København i 1876. Åtte år senere ble 
han ansatt som kongelig hoffpredikant 
og kongelig konfessionarius, og senere 
sokneprest og stiftsprost.

Ved siden av prestegjerningen hadde 
han også en stor litterær produksjon, 
og ga ut diktsamlinger, prekensam-
linger og oppbyggelige betraktninger, 
mest innenfor det religiøse.

Han giftet seg i 1871 med Frederikke 
Christiane Jürgensen. Elleve år senere 
døde hun, knapt 36 år gammel. 

Paulli skal ha vært en dyktig forkyn-
ner og ble i sin samtid omtalt som som 
«hovedstadens ypperste predikant». 

Mange har trodd at bakgrunnen for 
salmen – og ikke minst ordene «dens 
vei går gjennom det vi tapte | den gir 
oss mere enn den tok» – skal ha vært 
at hele hans familie døde i en brann. 
Dette lar seg ikke bekrefte. Det at 
Paulli selv døde i en brann i september 
1915 – 13 år etter at han hadde skrevet 
salmen – kan være opphav til dette. 

Folketonen Hilde Grønner Flikke 
setter sånn pris på er fra Åseral i Vest-
Agder. Den ble først brukt på salmen 
«Eg ser deg, Jesus, kor du lider». 
Det antas at Lars Søraas d.e. skrev 
den ned. Den er muligens også brukt 

LÆR MEG Å  
KJENNE DINE VEIE

Lær meg å kjenne dine veie
Og gå den trøstig skritt for skritt

Jeg vet at hva jeg fikk i eie
Er borget gods, og alt er Ditt

Men vil Din sterke hånd meg lede
Jeg aldri feil på målet ser

Og for hvert håp som dør her 
nede

Får jeg et håp i himlen mer

Lær meg å kjenne dine tanker
Og øves i å tenke dem

Og når i angst mitt hjerte banker
Da må du kalle motet frem

Når jeg har tenkt meg trett til 
døden

Så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden

Bak tvil og vånde veller ut

Men lær meg fremfor alt å kjenne
Din grenseløse kjærlighet

Den som kan tusen stjerner tenne
Når lykkens sol for meg går ned
Den tørrer tåren som den skapte

Og leger såret som den slo
Dens vei går gjennom det vi tapte

Og gir oss mere enn det tok

Foto: W
ikim

edia C
om

m
ons

til Hans Adolf Brorsons «Du høie 
Fryd for rene Sjæle».  

Salmen står som nummer 312 med 
tre vers i Norsk Salmebok. 

Da prinsesse Märtha Louise og 
Ari Behn giftet seg 24. mai 2002 
sang Sissen Kyrkjebø «Lær meg å 
kjenne dine veie». 

              ATF

Kilder: Wikipedia, salmebloggen.no og  
Nytt norsk salmeleksikon 

Jakob Peter Mynster Paulli
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ANNONSER

– KIRKEN ER NOE ANNET ENN 
BARE EN STOR KLUBB

Øyvind Tobiassen er den nye lederen av 
Nesodden kirkelige fellesråd. Med en møtefre-
kvens på 10 i året, samt mye forberedelsesarbeid 
mellom møtene, vil et slikt verv garantert legge 
beslag på en god del av mannens fritid. […]

– Hva ser du som den største utfordring for Den 
norske kirke lokalt?

– Vi trenger å få i stand en økt interesse for 
gudstjenestelivet og andre kirkelige samlinger 
både i Nesodden, Skoklefall og Gjøfjell menig-
heter. Jeg tror det er på den måten vi vil få en 
naturlig kirkevekst. Får vi for eksempel en vesent-
lig økning i kirkesøkningen i Skoklefall vil det 
høyst sannsynlig resultere i at vi også får et nytt 
kirkebygg. Vokser menigheten ut av huset, må det 
bli et nytt hus.

– Mange vil vel si at Skoklefall menighet allere-
de har vokst ut av huset?

– Nei, det har vi ikke. Ikke så lenge det er plass 
til 150 personer i kirken, og vi til vanlig sjelden 
er over 100 besøkende. De allerede foreliggende 
planene for nytt kirkebygg skal vi arbeide videre 
med, men vi skal først og fremst være opptatt 
med det som skal skje inne i kirkebygget. I den 
sammenheng må jeg nevne at det er veldig inspi-
rerende å arbeide med temaet kirkevekst. Det 
handler om å forsøke å gjøre kirken til et rom der 
alle kan føle seg hjemme. Vi vil ha en kirke med lav 
terskel, og en kirke som makter å ta vare på nye 
som kommer til. Vi vil også ha en kirke der folk får 
bruke sine evner og nådegaver. Da gjelder det at 
den enkelte får oppgaver vedkommende egner seg 
til – og at den enkelte opplever å få tilbakemeldin-
ger og oppfølging.

Øyvind synes besøket i mai fra biskop Ole 
Christian Kvarme ga nyttig drahjelp for kirkesa-
ken på Nesodden.

– Bispevisitasen var en veldig positiv opplevelse. 
Det ble en god stemning og en god dialog i møte 
med kommunens representanter. Det var mulig å 
sette ord på forskjellige forhold, som vil hjelpe på 
framdriften i samarbeidet. Jeg tror kommunen 
har fått et nytt syn for at kirken er noe annet enn 
bare en stor forening eller klubb.

Fra et intervju med Øyvind Tobiassen i  
Kirkespeilet nr 2-3/2002, utgitt oktober 2002

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 skattefradrag. Da må de innrapporte-
res, 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. 

BLI MED PÅ TUR!
Nesodden folkekirkes turgruppe går annenhver onsdag 

klokka 11–13. Husk drikke, matpakke og sitteunderlag.

Turmål 1: Onsdag 7. sept. – 
Toveien opp mot Tomåsan.
Oppmøte/parkering: Alværn 
ungdomsskole. Aktuelt: 
Torvindustrien og orreleik 
på Tomåsan. Turledere: Per 
Hermann Krøger og Arne 
Rasmussen
Turmål 2: Onsdag 21. 
sept. – «Den brede sti» til 
Skjærløkka. Oppmøte/parkering: 
Nesodden kirke Aktuell historie: 
Bygdeoriginalen Ola Kjerkvika 
i Olastua. Tutarholet, Forkortet 
historie om Nesodden kirke. 
Turledere: Jarl Eidjord og Turid 
Øyn
Turmål 3: Onsdag 5. okt. – 
Fra Skoklefall kirke ned mot 
Ursvikbukta. Oppmøte/parkering: 
Skoklefall kirke. Aktuell histo-
rie: Fellesbadet i Ursvikbukta. 
Hvem har bygget og bodd på 
Hellviktangen? I flere år var 
det to landhandlere på Hellvik. 
Turledere: Jarl Eidjord og Turid 
Øyna
Turmål 4: Onsdag 19. 
okt. – Solberg,Haukåsen, 
Bjørnesteinen, Røer 
gård. Oppmøte/parkering: 
Innfartsparkeringen ved 
Solbergtoppen. Aktuell historie: 
Flatebyglaneren med dans. 

Johnsrudveien. Rugbråtemyr 
med bråtebruk. Bjørnesteinen. 
Turledere: Per Hermann Krøger 
og Turid Øyna.
Turmål 5: Onsdag 2. nov. – 
Fjellstrand. Ellingstadåsen 
mot Alværn. Oppmøte/parkering: 
Ommen parkering. Aktuell 
historie: Ommen er et godt 
bevart fiskerbosted. Gravrøysa 
på Omsåsen fra bronsealderen 
og Signalhytta. Hyttefeltet ved 
Ellingsrudåsen og husmann-
splassen Sørli. Turledere: Jarl 
Eidjord og Turid Øyna

ED
Spørsmål? Kontakt Margareta 
Nicklasson mob: 977 06 058 eller 
Turid Øyna mob: 976 83 416
Arrangør: Skoklefall menighet 

Foto: Arne Rasm
ussen
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NESODDEN KIRKE
Stian Book Halvorsen og 

Camilla Christine Lier
Magnus Westbø Hansen og 

Charlotte Katrine Louise 
Eriksen

André Bergan Roligheten og 
Susanne Aartun Sundfør

SKOKLEFALL KIRKE
Silje Kristine Prøven og  

 Jarle Grønvold

På Hellviktangen:  
Martine Stenbro og  

Jørgen Ertnes
Åshild Arnevik Barkved og 

Kristine Reinertsen
Torbjørn Hafstad Eikeland og 

Susanne Wulff Hægeland
Lars Christian Østhassel og 

Silje Margaretha Solberg

På Kavringen:  
Lars Erik Skarholm og 

Christin Dammen

NESODDEN KIRKE
Cristina Block Hellum
Philip Øderud Kleppe
Mattis Elisani Trønsdal-Legat
Louie Alvestad-Hov
Vilde Aurora Stenberg-Hole
Iris Bahramandi Frantzen
Selma Bjerknes Chemitz
Oda Løver Kilander
Lana Amalie Klemetsen 

Rogstad
Emilie Haugland Aslesen

GJØFJELL KIRKE
Adelin Fredheim
Julie Frafjord Jølstad
Emilia Ditløv-Andersson
Tiril Marie Risting Johansen
Elinor Rask Rognaldsen
Liam Vorkinn Rostom 
Isabell Fredriksen Hope
Molly Aurora Ask

SKOKLEFALL KIRKE
Mateo Espeland Leon
Emma Krogstad Thrones
Oskar Warholm

Svein Treverket . . . . . . . . 1932
Hans Kristian Faksvåg . . 1940
Helena Karin Sander . . . 1932
Vegar Krange . . . . . . . . . 1965
Gerhard Morten Vidnes . 1949
Ingunn Bergum. . . . . . . . 1959
Øivind Fredrik Borgen . . 1940
Borghild Helene  

Sørensen. . . . . . . . . . . . 1926
Inger Johanne Bjørndal . 1932
Thore Fredrik Engseth. . 1934
Åge Mildar Walle . . . . . . 1955
Håkon Blindheim . . . . . . 1929
Lise Synnøve Brorson . . 1937
Knut Gunnar Kopperud . . 1942
Arild Johnsen . . . . . . . . . 1955
Mari Strandvik . . . . . . . . 1961
Alvide Johansen . . . . . . . 1933
Maybritt Ingergull  

Nilssen . . . . . . . . . . . . . 1934
Kirsten Fjellanger . . . . . . 1934
Arne Otto Jensen . . . . . . 1947
Grethe Marion Martinsen 1942
Helge Lund Vang . . . . . . 1945
Ragnar Storhaug. . . . . . . 1951
Jorunn Synnøve  

Bergman Johansen . . . 1943
Gunnar Krange . . . . . . . . 1941
Vebjørn Olaf Tandberg. . 1935

DØPTE
VIEDE

DØDE

B Ø N N
Lytt, mitt folk, 

til min lov, 
vend øret til 

ordene fra min 
munn! 

Jeg vil åpne 
min munn og 
tale i bilder, la 
gåter fra gam-
mel tid strøm-

me fram.

Salmenes bok 78,1–2 

DITT ELLER BEDRIFTENS NAVN PÅ TRYKK I JUBILEUMSBOKA OM NESODDEN KIRKE?
Arbeidet med boka om middelalderkirken 850 års historie er i full gang. Det skal bli et stort og forseggjort verk  
med flotte bilder og alt som er kjent av fakta, fortellinger og historie samlet. Kommunen har allerede gitt et godt 

bidrag, men det trengs mer. Kunne tenke deg å bidra og få ditt eller bedriftens navn på lista over givere?
Ta svært gjerne kontakt på post@fordforlag eller 976 40 814!
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DET GÅR MOT STORFEIRING AV NESODDEN KIRKE

Nesodden menighetsråd har 
for alvor startet oppløpet 
mot den planlagte feiringen 

av Nesodden kirkes 850-årsjubileum 
i 2025. I menighetshuset ble det 24. 
august arrangert et lite kveldsseminar 
med historiker, og tidligere Nesodden-
ordfører, Christian Hintze Holm 
og Amta-journalist Ann-Turi Ford. 
Sistnevnte er i ferd med å skrive bok 
om Nesodden kirke, en av landets eldste 
steinkirker.

De vel 30 fremmøtte i menighetshuset 
fikk blant annet høre at den pågående 
restaureringen av kirken har avdekket 
treverk som kan tidfeste byggingen mer 
eksakt enn det som har vært mulig til nå. 
Historikeres omtrentlige tidsangivelse 
til «siste halvdel av 1100-tallet» er grun-
nen til at 1175 til nå har vært ansett som 
året kirken sto klar til bruk.

Det er grunn til å tro at all steinen 
brukt til kirkebygget er hentet ut lokalt 
på østsiden av Nesodden. Selve byggin-
gen tok antakelig 5–6 år å gjennomføre 
med lokale dugnadskrefter. Selve arki-
tekturen var strengt regulert og fastslått 
av kirkens sentrale ledelse i Rom.

Alle foto: Steinar G
lim

sdal

Kirkerotter og pølser til barna

Barn som fyller 4, 5 eller 6 år i år er herved invitert til 
gratis teaterforestilling torsdag 15. september klok-
ka 17.30 i Skoklefall kirke!

Kommer du klokka 16.45 kan du få enkel servering av pøl-
ser og frukt også! Lea mus har rotet seg bort fra familien sin, 
kirkerottene Vesle og Fredo vil hjelpe henne. Kom til kirken 
for å se hvordan det går med Lea mus og kirkerottene!

Forestillingen varer i ca. 35 minutter og innslipp er 15 
minutter før visningen. Kom i god tid da det kan bli kø inn.

SPILLER DU PIANO?
Vi er på utkikk etter noen som kunne 

tenke seg å bidra med å spille på andakt på 
Nesoddtunet en gang i måneden eller mer. 
Andakten foregår torsdager fra klokka 12. 

Vi vil kunne betale noen kroner selv om det 
ikke er noe stort honorar.

 Dersom du kunne tenkt deg en slik nyttig 
tjeneste vil vi gjerne komme i kontakt med 
deg! Ta kontakt med  Christine Tellefsen 

på christine@nesodden.kirken.no

Gå til www.nesodden.kirken.
no for påmelding, skriv i kom-
mentarfeltet hvor mange dere 
blir og om dere spiser sammen 
med oss. 
Hilsen Folkekirken på Nesodden 

Over: Det var godt oppmøte i Nesodden menighetshus 
i forbindelse med kveldsseminaret om Nesodden kir-
kes historie. Til venstre og under: Kan den pågående 

restaureringen av Nesodden kirke røpe nye fakta rundt 
byggingen på 1100-tallet? 
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Søndag 25. september
Gjøfjell kirke kl. 11  
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste,  
høsttakkefest

Søndag 2. oktober
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 9. oktober 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 12. oktober
Skoklefall kirke kl. 
19.30  Stille messe

Søndag 16. oktober
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med  
tårnagentene

Søndag 23. oktober
Gjøfjell kirke kl. 11  
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 30. oktober
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 5. november
Nesodden kirke kl. 16 
Minnegudstjeneste

Søndag 6. november
Gjøfjell kirke kl. 11  
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste
 

Søndag 13. november
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 20. november 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for Små 
og store, babysang, 
2-årsbok

Søndag 27. november
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 4. desember
Gjøfjell kirke kl. 11  
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste, 

Onsdag 7. desember
Skoklefall kirke kl. 
19.30  Stille messe

Søndag 11. desember 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 18. desember
Gjøfjell kirke kl. 11  
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11  
Gudstjeneste for Små 
og store, lysmesse, 
4-årsbok

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
 

Tirsdagsmiddag i 
menighetshuset begyn-

ner i uke 40. Første 
middagsservering blir 

da 4. oktober. 
Velkommen skal  

du være!

Nesodden kirke

GRUPPEKVELD
   

De åpne gruppekvel-
dene er alt i gang 
på Fagerstrand. 

Velkommen til felles-
skap med kaffe og te 
annenhver onsdag i 

oddetallsukene. 

Gjøfjell kirke

STILLE MESSE
 

Det blir stille messe  
i Skoklefall kirke  

klokka 19.30 onsda-
gene 12. oktober,  
9. november og  

7. desember.

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

HOLDER KIRKEN ÅPEN
Fra og med tirsdag  

27. september til og med  
tirsdag 13. desember klokka 

17–18 er Nesodden kirke åpen. 
Da er du velkommen til en stil-
le stund – uansett tro og livsyn.

Kontaktperson: Halvor Håkanes 
post@halvorhaakanes.no


