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Folkekirken på Nesodden vil 
gratulere Cathrine Kjenner 
Forsland som vår nye ordfører. 

Hun ble valgt i kommunestyremøtet 
den 3. november. Eivind Hoff-Elimari 
fortsetter som varaordfører. (Torsdag 
2. desember er Hoff-Elimari min sam-
talepartner i vesper i Skoklefall kirke.)

Cathrine Kjenner Forsland sier hun 
går til dette ærefulle oppdraget med 
en god porsjon ydmykhet, og 
ser frem til et godt samarbeid 
med lokalsamfunnet, admi-
nistrasjon og politikerkol-
legaer på tvers av par-
tigrensene, til det beste 
for Nesoddens innbygge-
re. Vi ønsker henne lykke til, 
og så er det vel slik at sammen 
skaper vi det gode livet?

Lørdag 30. oktober feiret Misjons- 
kirken på Alværn sitt 100 årsjubileum. 
Et arbeid som startet som søndags-
skole på Fjell gård, fant seg lokaler på 
Fjellstrand, før de bygde Misjonskirken 
på Alværn, på dugnad! Og nå står den 
der og minner oss om kirkens tilste-
deværelse og arbeid i lokalsamfunnet 
vårt. Vi gratulerer og ønsker dere lykke 
til med hundre nye år.

I det vi nærmer oss advent og jule-
feiring valgte jeg denne overskriften, 
gjør døren høy – gjør porten vid. 
Kanskje et paradoks i en tid smitten 
stiger, og tankene om hvordan julen 
vil bli, begynner å surr igjen. Like fullt 
har vi i kirken snakket mye om det i 
det siste, og det vokser frem et sterkt 
ønske om at kirkene våre kan bli mer 
tilgjengelige for stilhet, tenne lys, be 
en bønn, eller bare puste – være et lite 
øyeblikk. 

Vi har snakket om det i Fellesråd, 
menighetsråd, stab og på seminar. Det 
er et stort arbeid med mye logis-
tikk, mange hensyn å ivareta, tilsattes 

arbeidsforhold, og at kirken ikke kan 
stå tom. Jeg tror vi skal finne gode 
løsninger på disse utfordringene. For 
noen av oss er det en drøm som vokser 
frem, at synlige bygg kan være med på 
å formidle et usynlig nærvær. Dersom 
noen av dere som leser dette har lyst 
og anledning til å være en del av dette 
arbeidet, så ta kontakt med oss. 

Folkekirken på Nesodden vil 
være sterkt til stede i advent 

og julefeiring, se side 11 og 
sistesiden, eller bruk vår 

hjemmeside.
En keltisk velsignelse 

til slutt:

Må velsignelsens ly s falle på 
deg –  

ytre så vel som indre lys
Må velsignelsens sollys skinne på deg –  

og varme ditt hjerte
Inntil det gløder som en sterk ild –  

og mennesker rundt deg kan finne varme
Fremmede så vel som venner

Må lyset skinne fra dine øyne som et  
lys som er tent i et vindu i et hjem  
Mens den innbyr den vandrende å  

komme inn og ut av stormen

Vi ønsker dere alle en riktig god jul 
og godt nytt år!

Alt godt, Svein
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NOEN KANTORD 

Ti år som kantor – en drøy 
prosent av kirkens liv

NOTISER

post@ingeborgchristophersen.com

KANTORISSIMOVÅR!
Hjertelig velkommen til 
kortreist kultur av ypperste 
klasse! Disse konsertene er 
foreløpig klare: 

6. januar kl. 19 i 
Nesodden kirke: 
DRAUMKVEDET 
med Halvor Håkanes og 
Ingeborg Christophersen

15. mars kl. 19 i 
Nesodden kirke: EACH 
AILMENT BUT LOVE 
– skotsk folkemusikk og 
barokk med Kelda Quartet 
(Ingeborg Christophersen 
– blokkfløyter, Sarah-Jane 
Summers – fele, Gunnar 
Hauge - barokkcello, 
Juhani Silvola - gitar)

15. april kl. 15 i 
Nesodden kirke: 
Kantorissimo i langfre-
dagsmessen: BAROKK 
PASJONSMUSIKK

En rekke fabelaktige 
Kantorissimo-konserter 
er i kjømda der datoe-
ne ikke er klare enda: 
The other side med Tord 
Gustavsen trio, Schuberts 
Schwanengesang med den 
italienske tenoren Carlo 
Allemano og Salmer og 
psykologi med Hedvig 
Montgomery for å nevne 
noe. 

Vil du få oppdatert infor-
masjon når datoene faller 
på plass? Send en mail til 
post@ingeborgchristopher-
sen.com 

Den 1. november var det nøyaktig 
ti år siden jeg begynte å jobbe 
som kantor på Nesodden! Det 

er rundt regnet 1.18 prosent av middel-
alderkirkens fartstid. Sykkelturer i 30 
pluss og 25 minus, medvind og motvind, 
men først og fremst en dypt meningsfull 
arbeidsplass og en følelse av å bli verdsatt 
og heiet frem av kirke- og konsertgjen-
gere. Et av de største privilegiene jeg 
har som musiker er å få oppleve 
musikkens kraft i gravferder. 
I Kantorissimo har jeg spil-
lerom til å sjøsette alle 
mulige konsertideer og 
et dedikert og helhjertet 
publikum som sender epis-
ke tilbakemeldinger. Det er 
så godt å være i et kirkerom der 
murene har stått i 850 år, det gir en 
følelse av å være en aktiv del av evighe-
ten. Alterringen er ikke sluttet, rommet er 
en del av alle tider og alle steder. 

For noen dager siden besøkte jeg en 
enke som valgte at det ikke skulle være 
blomster i ektemannens gravferd, men at 
alle penger som normalt ville gått til blom-
ster, heller gikk til gaver til nytt orgel. 
Hun samlet inn over 17.000 kr til orgel-
saken! Hun hadde mange inspirerende 
historier å fortelle fra et langt, rikt liv. 
Mens orgelet kalles musikkens dronning, 
tronende med et utall piper i staselige 
rom, hadde hennes far spilt på det som må 
være lengst unna i skalaen: en knappenål. 
På søndager renset han tennene, satte 
knappenålen i bittet og spilte. Det kom 
tydelige melodier frem, kanskje litt som 
med en munnharpe? Det er sterkt og fint 
å være kirkemusiker i et lokalsamfunn 
der kulturen er så livsviktig for så mange, 
og der mangfoldet er så stort. Det er beri-
kende å lære nye mennesker å kjenne. 

Jeg leste et intervju med Harald Eia 
der han sa at mennesket i Norge i dag 
har det så bra at kristendommen blir 

overflødig. Som en direkte konsekvens 
kommer mangel på åndelighet og mindre 
behov for skjønnhet og høyverdig kultur. 
Likevel mener han at dette er en lav pris 
å betale f or et vellykket velferdssamfunn. 
Jeg kunne ikke vært mer uenig! Hva er 
det da å være et menneske? Selve ordet 
inspirasjon betyr å fylles med ånd. Et liv 
uten inspirasjon er et tungt liv å leve. La 

oss få oppleve det guddommelige, la 
oss kjenne på skaperkraft, uttrykk-

strang, evnen til å undre og søke, 
få føle på spennet mellom det 

forgjengelige egoet og ver-
densaltet.
En dag jeg lot blikket 

vandre over bokhylla, stan-
set jeg ved Carl Nielsens bok 

«Levende musikk». Jeg tenkte 
først at det var en litt pussig tittel, det 

var ikke mye digital musikk på hans tid. 
Samtidig slo det meg at musikken nettopp 
er et levende vesen, den har sjel og fysikk 
med tonenes svingninger, rytmikkens 
matematikk. De klingende tonene lever 
ikke i en synlig sfære, men er kanskje ikke 
så abstrakte som jeg har trodd likevel? 

Nielsen skriver: «Det enkle faktum at 
tingen i seg selv ikke skal bety noe eller 
forestille noe som helst, men likevel vek-
ker vår oppmerksomhet og undring bare 
ved det tilforlatelige, organiske spillet av 
former og linjer – det er urdannelser i det 
vi kaller vårt sjeleliv på samme måte som 
kritt, moreneleire og muldjord er det i 
geologien. Fra disse lagene skal kunsten 
vokse opp og bli personlig og særegen. 
Om disse dype lagene mangler, om selve 
grunnmassen ikke ligger der – undring, 
glede og trang til tilegnelse – så kan nok 
mange slags planter gro fram, men de dør. 
Og de har neppe fått tid til å glede – enn 
si nære oss.»

God adventstid!

Ingeborg kantorinne
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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

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 

JULA 2021
• Tirsdag 21. desember kl 10–17
• Onsdag 22. desember kl 10–17
• Lille julaften kl 10–17
• Julaften kl 9–16 

NB Vi står kun ved Nesodden kirke!

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

Kirkespeilet 4-2021.indd   4Kirkespeilet 4-2021.indd   4 15.11.2021   16:3015.11.2021   16:30



– Du har begynt i halv stilling som 
prest på Nesodden. Hvordan er det?
– Det er veldig hyggelig. Jeg har alle-
rede hatt så mange gode møter med 
så mange åpne, ærlige og spennende 
mennesker. Og det er veldig hyggelig 
å være i så mange forskjellige kirker og 
se hvordan alle gjør det litt forskjellig, 
men like bra. 

– Hvordan ble det til at du fikk denne  
jobben?
– Jeg snakket med naboen min, Pål 
Erik Plaum, som er leder av menighets-
rådet i Gjøfjell. Da forstod jeg at det var 
behov for vikarprester. Jeg hadde kjent 
en stund at jeg savnet å jobbe som prest, 
og jeg er veldig glad for at jeg har en så 
hyggelig og bra nabo som er en så frem-
ragende representant for kirken her.

– Du har en viss nesoddbakgrunn i 
form av en ganske kjent nesoddbeste-
far?
– Ja ... og nesoddbestemor. Helen 
Kristiansen var lærer på Myklerud 
skole, der datteren min går nå. Jeg hus-
ker hvor stolt og glad hun var i elevene 
sine. Farfaren min var Kåre Kristiansen, 
politiker. Jeg husker best hvordan han 
alltid hentet oss på Nesoddtangen når vi 

kom 
på besøk, og han 

hadde IFA (halspastiller) i 
bilen. Han sa det var godt for 

sangstemmen. Det hadde vært 
spennende om han hadde levd 

nå. Jeg lurer ofte på hvem han 
egentlig var. Så hvis det er noen der 

ute som kjente farfar godt, så vil jeg 
gjerne at de tar kontakt med meg.

– Kan du fortelle oss litt mer om deg 
selv? 
– Jeg er født i Tromsø, så var det noen 
år i Skien før mamma og pappa skilte 
seg. Da flyttet jeg til Oslo med mamma 
og begynte på KG. Jeg ble tidlig glad 
i musikk og rock, og spilte i band 
med noen gode venninner i flere år. 
Etterhvert møtte jeg mannen min, og 
vi flyttet til Sandnes i Rogaland da jeg 
var ferdig utdannet prest. Der jobbet 
jeg som prest i flere år, før vi vendte 
nesen mot Østlandet igjen. Vi er veldig 
lykkelige her på Nesodden. Så har vi en 
super datter, Solveig. Det råeste men-
nesket jeg vet om. Ellers tar jeg akkurat 
nå en master i verdibasert ledelse på 
VID vitenskapelige høyskole.

– Hva er du mest opptatt av?
– I mitt personlige liv er jeg mest opp-
tatt av at datteren min skal ha et godt 
liv. Jeg har veldig lyst til å være en 
mamma som klarer å se datteren min. 

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Det er mange ting. Men kanskje det 
aller viktigste for meg som prest er 
å ta inn menneskers historier. Kirken 

blir fattig uten livshistorier. Kanskje 
nettopp derfor er jeg mest opptatt av at 
mennesker skal oppleve at forkynnelse 
skal sette dem fri, og ikke at de skal 
knyte seg enda mer sammen. Det at vi 
som kirke skal omfavne dem som tradi-
sjonelt har blitt sett på som «utenfor», 
er nok i høyeste grad min hjertesak. 

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– Nå måtte jeg gå ut og sjekke. 
Mobilen, et vannglass, jern-tabletter, 
en leppepomade, ørten hårstrikker 

og en boks med nøtter(!) Jeg var visst 
sulten en kveld da jeg gikk og la meg.

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– Jeg gleder meg faktisk veldig til jul! 
Mamma og pappa og svigermor skal 
være her på julaften, og jeg skal ha to 
gudstjenester. Det er så mange følelser 
i jula, og jeg liker at de dukker opp til 
overflaten, både de gode og de vonde. 
Selv er jeg jo skilsmissebarn, og har 
mange såre følelser fra jula. Men jeg 
liker jo sårbarhet, da kjenner jeg at 
jeg lever. Og så er det er ekstra godt å 
kjenne at jeg har blitt voksen, og selv 
kan skape den jula jeg vil ha. Det er 
spesielt for meg at mamma og pappa 
kommer hjem til meg denne jula, og at 
jeg kan lage jul for dem begge, Hjemme 
i mitt hjem. Følelsen av en slags syklus. 
Livet er rart. 

– Hva ser du på tv? 
– Jeg elsker Poirot! Men jeg har sett 
alle episodene flere ganger nå, så jeg 
vet alt som skjer. Akkurat nå er jeg 
ferdig med Squid Game. Gærne greier, 
men samtidig et veldig klart bilde av 
hva et menneske er i stand til å utsette 
seg for når samfunnet ikke har noe 
sikkerhetsnett, når ingen er der for å 
ta imot desperasjonen som følger med 
menneskelige svakheter. Ensomhet, 
skam og utstøtelse gjør oss så sårbare. 
Vi trenger hverandre. 

I SPEILET:
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KRISTINE SKREE 
KRISTIANSEN
Navn: Kristine Skree Kristiansen
Alder: 39 år
Bosted: Fagerstrand på Nesodden
Jobb: Prest
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mbo@nesodden.kirken.no Av Morten

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
 ,

6
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HØSTONN!
Lørdag 2. oktober samlet store og små seg 
til høstonn i prestegården. Det vi hadde 
plantet på våronn var nå klar for innhøsting. 
I grønnsaksbedet var det poteter, jordskokk, 
gulrøtter og andre rotfrukter som skulle bli 
til grønnsakssuppe. 

Med spade, greip, hakke og hender dro 
barn og voksne opp den ene skatten 
etter den andre og store feite meitemar-

ker vitnet om en næringsrik jord. Det var meldt 
dårlig vær, men vi var heldige og fikk noen deilige 
solstråler mens vi gravde i jorda.

Grønnsakene ble vasket med vann fra hageslan-
gen og deretter fraktet over til menighetshuset. I 
menighetshuset var det gjort klart for skrelling og 
skjæring. De største barna hjalp til mens de minste 
lekte i barnehagen ovenfor menighetshuset.

Mens suppen med alle grønnsakene putret lystig 
på stekeplaten, dro barn og voksne over til kirka 
for å pynte den med grønnsaker og blomster fra 
både prestegården og Hokholdt gård. Der ble det 
også tid til fortellerstund og sang. Så gikk turen 
tilbake til menighetshuset hvor barna lekte sisten 
mens vi ventet på at suppa skulle bli ferdig. 

Da suppa var klar satte vi oss til bords, sang 
Gledens herre og spiste deilig suppe og foccatia. 
Etter maten var det kake til dessert. 

Mette og glade tok vi farvel. Våronn og høstonn 
i prestegården har vært to vellykkede arrangemen-
ter dette året, og vi gleder oss allerede til neste års 
jordbruk!

Morten Olaussen

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

Alle foto: M
arlou C

laessen
Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

TIPS OSS!
trosopplaering@ 

nesodden.kirken.no
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Kristne og muslimer snakker sammen Av Steinar Glimsdal

UNIK MØTEPLASS FOR MUSLIMER OG KRISTNE
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Alle foto: Steinar G
lim

sdal

I Borg bispedømme finnes noe 
som heter «Dialogforum Østfold». 
Forumet har som mål å utvikle og 
forsterke dialogen og samhandlin-
gen mellom kristne og muslimer. 

Det unike er at forumet eies og 
drives av muslimske samfunn 
og kristne menigheter i felles-

skap. Dialogforum Østfold beskriver 
seg som et «et ressurs- og kompetan-
sesenter for religionsdialog og flerkul-
turell samhandling». Arbeidet består 
av blant annet dialogmøter mellom 

religiøse ledere, arbeid rettet mot kvin-
ner, foredrag og «dialogdager» i ung-
domsskolen. Utover dialogen er foru-
met også opptatt av felles samhandling 
(«diapraksis») på tvers av tro.

Dialogforum Østfold ble stiftet i 
2015 og eies i dag av ni muslimske 
trossamfunn og 28 kristne menigheter 
og organisasjoner i fellesskap. I lan-
det ellers er det vanlig at dialogar-
beid drives i regi av én av partene. 
Dialogforum Østfold ønsker å være 
en paraplyforening for dialogarbeid. I 
dag drives det arbeid i Sarpsborg og 
i Fredrikstad, med mål om utvidelse 
til andre Østfold-byer. Moss, Halden 

og Indre Østfold (Askim, Mysen) har 
meldt sin interesse.

Kjennskap gir vennskap
– Når vi møtes, samtaler og handler vi 
sammen, bygger kunnskap, kjennskap 
og vennskap. Sammen vil vi motvir-
ke fordommer og bidra til å bygge 
gode og trygge lokalsamfunn, forteller 
daglig leder Tariq Alsagoff (51). – Vi 
vil gjerne ha fram mangfoldet som 
befinner seg internt blant de muslim-
ske samfunnene og internt blant krist-
ne menigheter. Det bidrar til å åpne 
øynene på begge sider av skillelinjen, 
understreker han.
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Alle foto: Steinar G
lim

sdal

#

Motstående side: Daglig leder i Dialogforum Østfold, Tariq Alsagoff, gleder seg over et 
samarbeid mellom forumet og de kommunale etater preget av tillit og åpenhet: – Vi ønsker 
å være på tilbudssiden. Vi presser oss ikke på, sier han.

Under: Mens åttende-klassingene ved Kruseløkka ungdomsskole inntar sin «mangfolds-
lunsj» ligger gruppeoppgaven deres igjen foran alteret i den historiske Metodistkirken i 
Sarpsborg, landets første frimenighet. 

Nederst: Sammen med daglig leder Tariq arbeider Velisa Salihovic (til h) og Unni Anita 
Skauen i staben til Dialogforum Østfold. Her er de i full sving med serveringen under 
mangfoldslunsjen i Metodistkirken i Sarpsborg.

Dialogforum Østfold
• Oppstart: dialogs-/religionsmø-

ter i Sarpsborg i 2012 etter ini-
tiativ fra ordfører og prost

• Offisielt etablert i 2015 av ni 
stiftere: fem muslimske tros-
samfunn samt Metodistkirken 
Sarpsborg, Kirkens bymisjon 
Østfold, Sarpsborg kirkelige 
fellesråd og Borg bispedømme-
råd.

• Arbeidsmåter: Religionsmøtet 
(møte mellom religiøse lede-
re), Kvinnegruppa (fellesskap 
for voksne kvinner), Ung 
Religionsdialog og leir (samlin-
ger for unge i alderen 13 – 25 
år), skoleundervisning om 
dialog og tro, dialogsamlinger, 
samarbeid med kommunene, 
Diapraksis (f eks innsamling av 
penger til Kirkens Nødhjelp).

• Barne- og familiedepartementet 
bidrar med noe finansiering.

• Grunnverdiene i arbeidet: 
«Fellesskap, toleranse og 
respekt».

• Fra websida: «Å bygge bro er 
en langsom og omstendelig pro-
sess. Å rive den, kan være gjort 
på sekunder.»

Les mer her: dialogforumostfold.no
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ORGEL-JULEGAVE?
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 

baksiden står det gitt beløp og lenke til en video om orgel-
saken. En flott jule- eller bursdagshilsen til noen man er 
glad i! Julebrevene kan kjøpes på kirkesenteret eller 

ved å ta kontakt med kantor Ingeborg.

10
#

ANNONSER

GI GAVE TIL KIRKEN?
TIL SKOKLEFALL:

•Menighetsarbeid: 1603.23.75972
•Vesper: 1201.28.30457

TIL NESODDEN:
• Menighetens arbeid: 1612.20.80718

• Kultur og Kantorissimo: 1645.02.82506
• Grønn Kirke: 1503.99.06705

• Nytt orgel: 1506.44.65187 

TIL GJØFJELL:
• Menighetens arbeid: 7878.05.41333

• Barn og unge: 1506.25.26138
• Kjøkken: 1506.25.26200

• Misjon MALI: 1506.25.26219

KANTORISSIMO: 1645.02.82506
KIRKESPEILET: 0530.39.77238

Gaver mellom 500 og 30.000 kroner kan gi skattefra-
drag. Da må de innrapporteres, og til det behøver vi ditt per-
sonnummer. 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. 

Daglig leder Tariq Alsagoff, som også er 
styreleder i moskeen Masjid Darussalam i 
Fredrikstad, forteller at arbeidet i regi av foru-
met bidrar til at ungdomsskole-elever og orga-
nisasjonsaktive blir bedre kjent med sin by og 
de som bor der. Samtidig tilbys en kompetan-
seheving hos politiet, kriminalomsorgen og de 
forskjellige kommunale etater.

Bygger på gjensidig tillit
– Det gode samarbeidet med både Sarpsborg og 
Fredrikstad kommune bygger på gjensidig tillit. 
Vi ønsker å være på tilbudssiden. Vi presser oss 
ikke på, smiler han.

Dialogforumet har blant annet kunnet spille en 
forsonende og informerende rolle inn i spenninger 
og usikkerhet som kan oppstå i nabolag der pla-
ner om bygging av ny moské er blitt presentert. 
Dette er ett av mange positive frukter av arbeidet.

Elevgrupper på dialogdag
Da Kirkespeilet var på besøk i Sarpsborg i begyn-
nelsen av november var det 8. klassinger ved 
Kruseløkka ungdomsskole som var i gang med sin 
dialogdag. I gågata møtte vi på flere elevgrupper 
på vandring mellom byens kirker og moskéer/
islamske sentra.

Undervisningsinspektør Per Harald Vik-Hauge 
er glad og takknemlig for tilbudet som gis av 
Østfold Dialogforum til hans skole.

– Dette fremmer respekt, demokratilæring og 
elevenes samfunnsansvar på en flott måte. Vi mer-
ker hvordan ungdom i dag er flinke til å snakke 
sammen om spenningsfylte spørsmål, mye flinke-
re enn dagens 40- og 50-åringer. Det gir håp for 
fremtiden, sier Vik-Hauge

Tariq Alsagoff sammen med Aziz Ahmedovic, som er 
styreleder i Dialogforum.

Kirkespeilet 4-2021.indd   10Kirkespeilet 4-2021.indd   10 15.11.2021   16:3015.11.2021   16:30
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D     et ble ikke spart på noe da publikumsfavoritten Bundefjorden barokk-
selskap feiret halloween i Kantorissimo-serien! I samspill med Njål den 
Nådeløse Sparbo fremførte de makabre mesterverk av barokkompo-

nister samt Monty Pythons Decomposing composers til skrekk og fryd for alle 
fremmøtte. På bildet rett under ser vi de medvirkende: Ingeborg Knivstrupe 
Christophersen, på blokkfløyter, Fyrstikk-Niels Aschehoug og May Mare-Rita 
Kunstovny på barokkfioliner, Mari Giftige Giske på barokkbratsj, Gunnar Lik-
Hauge på barokkcello, Gunnhild Vampyriana Tønder på cembalo og Hanna 
Hutrende Habbestad Kjelsås, spøkelse med deltidsstilling i Bloksberg.                     IC

Foto: Bjørg Aschehoug
Foto: Ingeborg C

hristophersen

Halloween-Kantorissimo! JULA I 
KIRKENE

JULAFTEN 

Gudstjeneste i 
Gjøfjell kirke  

kl. 14:30 og 16

Gudstjeneste i 
Nesodden kirke  
kl. 14, 15 og 16

Gudstjeneste i 
Skoklefall kirke  

kl. 12, 14, 15 og16

1. JULEDAG 
Gudstjeneste i 

Nesodden kirke kl. 12 

2. JULEDAG  
Gudstjeneste i 

Skoklefall kirke  
kl. 11, med dåp

NYTTÅRSAFTEN 
Gudstjeneste i 

Nesodden kirke kl. 
14:30 
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Y N D L I N G S S A L M E

M IN

Ingeborg Christophersen kunne 
nylig markere ti år som kantor på 
Nesodden

– Det er umulig for meg å utpeke 
én favorittsalme, sier hun.

Hun sier at hun er ekstra svak for 
folketoner og kveldssalmer, så hun 
velger en sang av Anders Hovden til 
denne spalten.

«NED I VESTER SOLI GLADER» 
– Jeg har vært så heldig å vokse 

opp med salmeskatten i aktiv bruk 
både i hverdag og høytid, forteller 
Ingeborg.

– Jeg ble døpt under en måned 
gammel, det var min fjerde guds-
tjeneste. Vi sang mye hjemme, både 
rundt bordet og da vi hadde lagt oss. 
Kveldsbønnen tok ganske lang tid, 
det var mange vi var glade i som vi 
ville be Gud om å passe på, og det 
var mange sanger å synge. Både 
mamma og pappa står i gamle fami-
lietradisjoner med salmesang, jeg er 
takknemlig for denne arven. 

– Da jeg var liten, var jeg ekstra 
glad i «Om alle mine lemmer» (Petter 
Dass, 1704) og «Se solens skjøn-
ne lys og prakt» (Christian Scriver, 
1686). Kanskje ikke så rart at jeg ble 
barokkmusiker? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kveldsverset «Ned i vester soli 
glader» ble første gang publi-
sert i Norsk barneblad i 1911, 

12

da bare med et vers. I Hovdens 
Salmar ni år senere ble den igjen 
trykt, nå med to vers. 

Presten og forfatteren Anders 
Karlson Hovden ble født i 1860 
og skulle komme til å bli svært 
kjent som salmedikter. Han står 
for eksempel bak «Fagert er lan-
det», og han var med å redigere 
Nynorsk Salmebok hvor han selv sto 
bak 128 av de 711 salmene – pluss 
at han gjendiktet ytterligere 81.

Hovden var venstremann, arbei-
det for målsaken og representerte 
en liberal kristendom.

Han beskrives som en høvding-
skikkelse (sjekk bildet under) og 
var en kjent folketaler.

Anders Hovden regnes som en 
fornyer av den norske salmetra-
disjonen. Han døde i 1943 i Aker.

Melodien er en folketone fra 
Trysil etter Oline Enger, nedskre-
vet av O.M. Sandvik.          ATF

Kilder: Wikipedia og  
Nytt norsk salmeleksikon 

Foto: alchetron.com

Anders Karlson Hovden 

NED I VESTER 
SOLI GLADER

Ned i vester soli glader.
Takk for dagen Gud og 

Fader,
gjev oss vern til natti no!

Takk for mat og  
takk for klede,

takk for arbeidskraft  
og glede,

gjev oss hjartefred og ro,
gjev oss hjartefred og ro!

Gud og Fader lat oss sova
under englevakt i stova,
ver vår sol om natti, du!
Når so siste dagen dalar,
lyft oss opp i dine salar,
lei oss over stjernebru!
Lei oss over stjernebru!
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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

f

– SJEKK DETTE MED 
GUD & JESUS & SÅNN!

Marit Elisabeth Berling (21), kirkens nye 
ungdomsarbeider, håper å være med på å 
«make a difference».

– Vi som er unge i Norge i dag har alle 
muligheter, håper bare vi ikke overser den 
beste! […]

– Du har vel i stor grad utformet arbeidet 
selv – hva har du satt i sving?

– Mye av tiden har gått med til å bli kjent 
med folk i Nuffen og i menigheten generelt. 
Akkurat nå driver jeg blant annet med å 
planlegge en Oppdalstur for Nesodden-
ungdommer i vinterferien neste år, og vi 
har også planlagt konfirmantarbeid. Gleder 
meg masse til begge deler. Tror det blir 
kjempebra!

– Ellers har vi planer om et Alpha-kurs 
for ungdommer neste høst, og jeg har tenkt 
å få med meg noen av gutta i menigheten 
og starte KRIK (Kristen Idretts Kontakt). 
Det blir spennende å se hva vi får til! Er 
avhengig av å få med noen voksne som 
ledere, både for Alpha og KRIK […]

Marit Elisabeth Berling gleder seg over 
å få lov til å jobbe med ungdom på heltid.

– For meg er jo dette drømmejobben: 
Jeg elsker å dra på leir, turer, være med 
på klubbkvelder, ja i det hele tatt – være 
sammen med ungdom! Samtidig har jeg et 
viktig budskap som jeg vil formidle, og for 
meg er jo det hovedgrunnen til at jeg har 
denne jobben! Utfordringen er å vekke 
ungdommens interesse og få dem til å ville 
undersøke dette med «Gud og Jesus og 
sånn» litt nærmere!

[…] Dersom Jesus virkelig finnes er det 
jo skikkelig sløvt ikke å gidde å sjekke det 
engang …

Fra et intervju med nyansatt ungdomsarbei-
der Marit Elisabeth Berling i Kirkespeilet nr 

4/2001 (desember 2001)

NESODDEN 
GOSPELKOR 
holder konsert i Gjøfjell kirke 
tirsdag 7. desember kl. 19.30.

Fri inngang. Velkommen!

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

Kathrine Geard

’

FORD FORLAG

                               
  

liv og virke på 
Nesodden

Dronningen 
på Slottet

FORD FORLAG

Kathrine Geard

’

N
YT

T fra fordforlag.no
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NESODDEN KIRKE
Carmen Louise Busch 

Svedsby
Karl Benjamin Engen
Henrik Christian Steinberg 

Røsæg
Herman Ekornes Brandal
Aleksander Faarlund Kaliafas
Mille Jonasson 

GJØFJELL KIRKE
Amalie Karlsen Edvardsen
Martin Leirvik Hauge
Lilly Lyssand Lund
Ylva Brauti Hoen
Iver Østerud Holsen
Jon Isak Norheim Kleppe
Finn Spieler Birgersen
Inge Jones Solheim
 

SKOKLEFALL KIRKE
Celine Michelle Mysen 
Benjamin Røed Caspersen
Maja Heder Høibye
Vetle Isander Lønning 

Christiansen
Eva Vigeland
Hugo Thorén Svae
Tuva Bratlie Berntsen

Erik Steen . . . . . . . . . . . . 1947
Fredrik Wilhelm  

Bøhmer Gervad . . . . . . 1932
Einar Endresen . . . . . . . . 1932
Anne Kathrine Lømo . . . 1935
Lillian Ahlgren  

de Bruyn. . . . . . . . . . . . 1942
Frode Larssen . . . . . . . . . 1946
Børge Haaland . . . . . . . . 1935
Inger-Lise Larsen . . . . . . 1955
Inger Aase Røer . . . . . . . 1933
Andrès Antonio  

Arancibia . . . . . . . . . . . 1957
Svein Tore Udahl . . . . . . 1932
Siri von Krogh Alfstad . . 1944
Erik Høgmoen. . . . . . . . . 1945
Oddvar Viken . . . . . . . . . 1936
Jens Grytten . . . . . . . . . . 1954

DØPTE
DØDE

B Ø N N

Nåden er kvar dag som går,
kvart tilfeldig møte.
Nåden er det nye liv

som står opp frå døde.

Johannes Møllehave

«En gang sa englene: ‹Maria, Gud har utvalgt deg og gjort deg ren, utvalgt deg 
fremfor all verdens kvinner.» Slik lyder Sure 3, vers 45 i Koranen. 
Som du vil se i hovedartikkelen i dette bladet på side 8–10 er det mye som forener 
kristendom og islam. Koranens fortelling om Maria og Jesus-barnet er altså ganske 
lik som den i Bibelen. Videre står det: «En gang sa englene: ‹Maria, Gud bebuder deg 
et ord fra Ham selv. Hans navn skal være Kristus, – Jesus, Marias sønn, og høyt æret 
skal han bli, i denne verden og den hinsidige, av dem som får komme Gud nær.» Maria 
skal være den eneste kvinne som er nevnt med navn i Koranen.                             AT
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INNVIELSE AV NYOPPUSSET GJØFJELL KIRKE
Mandag 1. november kunne endelig Gjøfjell kirke 
innvies i nyoppusset form. 

Denne dagen var menighetshuset, med sitt nye flotte 
kjøkken, fylt av inviterte gjester. Fungerende ordfø-

rer Eivind Hoff-Elimari, kommunesjef Wenche Folberg, 
kirkeverge, sokneprest, håndverkere, folk fra menigheten, 
med flere – og den kanskje sterkeste av pådriverne: Pål 
Erik Plaum. De spiste marsipankake og drakk kaffe, mens 
de fikk høre lovord og fortellinger i anledning dagen.    AT

Adjø til biskop Atle Sommerfeldt 
Første dag i desember er siste 

dag på jobb for biskopen i 
Borg, Atle Sommerfeldt.

– Jeg må nok passe meg litt for å 
ikke bli en sur, gammel mann som 
mener mye om hvordan ting skal 
være i kirken, sier han og varsler:

– Det kan hende jeg dukker opp 
som vikarprest her og der. Vi får se.

Det Atle Sommerfeldt kommer til å 
savne aller mest er møtene med men-

nesker. Han rakk akkurat å gjennom-
føre visitaser til alle de 116 menig-
hetene – deriblant Nesodden. 

Visitasene varer gjerne fire-fem 
dager og innebærer samtaler med alle 
ansatte, dialog med kommuneledel-
sen, besøk på skoler, bedrifter, NAV 
og andre viktige lokale samfunnsin-
stitusjoner.

– Jeg er stolt av hvordan visitasene 
foregår, nemlig at vi er så aktivt i dia-

log med lokalsamfunnene kirken er 
en del av, sier Sommerfeldt.

– Egentlig er det å ta Jesu spørsmål 
på alvor om «Hva vil du jeg skal gjøre 
for deg?» og stille lokalsamfunnet det 
samme: «Hva kan kirken gjøre her?». 

(Forkortet og redigert utgave av artikkelen 
«–Kirken skal ikke være en hemmelig tje-
neste» av Åshild Moen Arnesen. Hele saken 
kan leses på kirken.no) 

Foto: Ann-Turi Ford

Over, venstre, med klokka: Pål 
Erik Plaum var ekstra glad 
for at kirkedøra har fått farger 
fra interiøret. Forsamlingen 
oppstilt på kirketrappa. 
Marsipankake spesiallagd til 
dagen. Gjestene sitter til bords. 
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Søndag 28. november 
Nesodden kirke kl. 
11 Gudstjeneste med 
4-årsbok 
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Torsdag 2. desember 
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper 

Søndag 5. desember 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med 
4-årsbok 

Søndag 12. desember 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 15. desember
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille messe

Søndag 19. desember 
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store 

Gudstjenester julaften  
fredag 24. desember
Gjøfjell kirke kl. 14.30, 
kl. 16
Nesodden kirke kl. 14, 
kl. 15, kl. 16
Skoklefall kirke kl. 12, 
kl. 14, kl. 15, kl. 16

Lørdag 25. desember
Nesodden kirke kl. 12 
Gudstjeneste 

Søndag 26. desember 
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Fredag 31. desember 
Nesodden kirke kl. 
14.30 Gudstjeneste 

Søndag 9. januar 2022  
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 12. januar
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille messe

Søndag 16. januar
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store

Søndag 23. januar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 26. januar
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper

Søndag 30. januar
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 6. februar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 9. februar
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille messe

Søndag 13. februar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store

Onsdag 16. februar
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper

Søndag 20. februar
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 27. februar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 2. mars 
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Gudstjeneste

Søndag 6. mars
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 9. mars
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Stille Messe

Søndag 13. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store

Søndag 20. mars
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 23. mars
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper

Søndag 27. mars 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp

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

TIRSDAGSMIDDAG
 

Tirsdagene er det  
middagsservering i 
menighetshuset fra  

kl. 16.30 til 18. 
Sjekk 

«Tirsdagsmiddag» 
Facebook

Nesodden kirke

KVELDSMAT
 
 

«Kveldsmat for kropp 
og sjel» er tilbake. 

Onsdag i oddetalls- 
ukene fra kl. 19.  

 

Gjøfjell kirke

VESPER
  

Vesper kl 19.30: 
26. januar Kristin 

Gunleiksrud Raaum 
er samtalepartner. 

16. februar 
23. mars 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier
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