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Torsdag 24. november
Nesodden kirke  
Vesper kl. 19:30

Søndag 27. november
Nesodden kirke kl. 11  
Gudstjeneste, 4-årsbok
Skoklefall kirke kl. 11  
Gudstjeneste 

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

Lørdag 24. desember 
GUDSTJENESTER JULAFTEN: 
Gjøfjell kirke: 
Kl. 14:30, 16
Nesodden kirke:  
Kl. 14, 15, 16
Skoklefall kirke: 
Kl. 12, 14, 15, 16, 

Søndag 25. desember
Nesodden kirke kl. 12  
Gudstjeneste

Mandag 26. desember
Skoklefall kirke kl. 12 
Gudstjeneste

Lørdag 31. desember
Nesodden kirke kl. 16 
Gudstjeneste

Søndag 1. januar
Nesodden kirke kl. 12 
Gudstjeneste

Søndag 8. januar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 15. januar
Gjøfjell kirke kl. 11  
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11  
Gudstjeneste

Søndag 22. januar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 29. januar
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 1. februar
Skoklefall kirke  
kl. 19.30 
Stille Messe

Søndag 5. februar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 12. februar
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 19. februar
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 26. februar
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 1. mars
Skoklefall kirke  
kl. 19.30 
Stille Messe

Søndag 5. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 12. mars
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 19. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 26. mars
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 29. mars
Skoklefall kirke  
kl. 19.30 
Stille Messe
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nå i vår 52s. årgang.  

ÅPEN KIRKE
 

Nesodden kirke er 
åpen hver tirsdag 

kl 17–18 fram til og 
med 6. desember.Her 
kan du tenne et lys, 

ha en stille stund,  be 
en bønn 

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 onsdag  
7. desember. 

 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H
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HVA SKJER MED KIRKEN?
SIDE 8–9



Djupaste mørker ligg over jord, 
frosthard er marka,  

stjerna står stor
høgt over huset – der på eit fang
Frelsaren kviler, natta er lang.

Kransa kring bålet,  
hyrdingar små

englesong høyrer. No vil dei gå
like til stallen, stilt stig dei inn,

kneler for barnet, 
kysser hans kinn. 

Angen av høyet, bitter og yr,
pusten av trøytte, nattvarme dyr,

vinden som kviskrar –  
alt andar ut:

No er han komen!  
Her er vår Gud!

Kongar frå Austen,  
vismenner tre, 

røykjelse, myrra,  
gull har dei med. 
Vidt har dei fare,  

langt skal dei dra,
bodskap få bera. Halleluja!

Tettast ved krubba, moderleg god, 
vaker Maria, glad er ho no. 

Guten ved barmen, tvegen og fin;
Gudeson er han,  
sjå kor han skin! 

Maria, Maria, visste du vel
alt som deg ventar: Sverd i di sjel,

naglar og tornar,  
blod på ein kross!

Ofrast lyt Sonen, ofrast for oss.

Djupaste mørker ligg over jord, 
alt fekk du prøva, Jesus, min bror. 
Gå ikkje frå meg, Herre, eg bed! 
Ven frå det høge, du er min fred!

Lørdag 5. november var det 
minnegudstjeneste i Nesodden 
kirke. Vi mintes våre døde, leste 

og hørte ord om liv og død, og vi tente 
lys for håp. Hvert eneste navn ble lest. 

Kristine Skree Kristiansen leder 
minnestunden på en verdig og 
omsluttende måte. Lorenzo 
Nardocci spiller orgel 
og Margrethe Førre 
Nardocci synger, og det 
skapes en atmosfære det 
går an å falle til ro i. Det ble 
snakket om sorgens to ansikt 
som kommer til syne, sorgen over 
det som ble borte og sorgen over det 
som ikke ble. For meg ble dette et pus-
terom. Det vakre rommet som har stått 
her i 850 år, snart.

Jeg våkner til og begynner å høre, er 
ikke det Willie Nelson i en minneguds-
tjeneste? Jo, men hva er det han spil-
ler? Forløsende toner fra orgelet berø-
rer, så synger setningen inni meg: «You 
were always on my mind – always on 
my mind». Det ble en minnestund, ikke 
bare for meg.

Det ble lest en tekst og vi fikk ord 
til ettertanke. Jeg ble sittende å tenke 
på en tekst av Lars Fredrik Beckstrøm 
som jeg ofte leser i gravferd, og som du 
ser til høyre. 

Musikken klinger, lysene brenner, 
og jeg begynner å gå ut. Mens tankene 
løper som ville hester over alle hauger, 
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www.nesodden.kirken.no
Sokneprest Nesodden 

Svein Hunnestad tlf 917 18 292
Sokneprest Skoklefall og Gjøfjell 

Eva Kirkemo 454 17 644
Kapellan   

Kristin Bugge Heilo 
917 65 658
Kirkeverge  

Anne Irene Nygård tlf  997 13 593
Trosopplæringsleder / menighetspedagog  

Morten Olaussen tlf 942 98 942
Menighetspedagog  

Silje M. Aalandslid tl f 923 21 372 
Organister  

Ingeborg Christophersen tlf 452 23 917 
Torbjørn Eftestøl tlf 957 53 950 (25%)

Saksbehandler / assisterende kirkeverge  
Christine Tellefsen tlf 928 43 650 

Saksbehandler (dåp og vigsel)  
Marlou Claessen tlf 984 26 898 

Saksbehandler (gravferd, engasjement)   
Christine Lund tlf 476 87 978

KIRKENE
Kirketjener  

Trond Urianstad tlf 909 32 721

Leder i Gjøfjell menighetsråd 
Pål Erik Plaum tlf 934 96 227  

Leder i Nesodden menighetsråd  
Arne Tor Selin Bjerke tlf 481 79 083

Leder i Skoklefall menighetsråd 
Grethe Øyna Milivojevic tlf 476 23 699 

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Rolf Dagfinn Pettersen tlf 412 12 843  

NESTE KIRKESPEILET
Noe du synes vi burde ha med?  

Ta kontakt! Ann-Turi Ford 976 40 814  
eller ann-turi@fordforlag.no

Frist for neste nummer er 16.2.2023

Hvert eneste navn ble lest 
LEDER: 
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NOEN KANTO RD 

Gåsehudspekket høst  DJUPASTE 
MØRKER

2

post@ingeborgchristophersen.com

Det har vært en gåsehudspek-
ket Kantorissimo-høst. Flotte, 
varierte programmer er stadig i 

kjømda:
Tirsdag 13. desember kl. 19.30 blir 

det en stor begivenhet i Nesodden 
kirke, da kommer selveste Hedvig 
Montgomery for å snakke om 
salmer og psykologi. Jeg 
har satt sammen et spen-
nende lag for anlednin-
gen. Tenoren Øystein 
Stensheim er prestesønn og 
har et nært og kjært forhold til 
salmer. Han synger i Solistkoret, 
en viktig ambassadør for den norske 
salmeskatten. Øystein er småbarnspappa 
og selverklært medlem i Hedvigs tilhen-
gerskare. Jo Hegle Sjøflot er Areopagos-
prest og musikkartist. Han har blant annet 
tonesatt hebraiske tekster av den filosofis-
ke poeten Qohelet som levde i Jerusalem 
300 år før Kristus. Jeg har spurt tre 
sangglade jenter om de vil synge hver sin 
salme, nemlig Anne Sofie (14 år), Solveig 
(10 år) og Eva (3 år). Lille niese Eva syn-
ger nesten ustanselig. Da jeg spurte om 
hun hadde lyst til å synge Den prektig-
kledde sommerfugl på konsert i kirken, sa 
hun: – Ja, jeg kan synge den, og så tar jeg 
«Bæ, bæ, lille lam» i tillegg. 

Fredag 6. januar kl. 19.30 blir det 
gjenhør med programmet Draumeland 
– Draumkvedet og sanger ved solned-
gang og soloppgang i Nesodden kirke. 
Konsertprogrammet ble fremført til stor 
begeistring i 2018. Mezzosopranen Mari 
Askvik er oppvokst i Sogn i et miljø fylt av 
både folkemusikk og klassisk musikk. Med 
seg har hun Jon Brodal på hardingfele og 
undertegnede på sjøfløyte, blokkfløyter og 
orgel. I den mystiske middelalderballaden 
Draumkvedet møter vi Olav Åsteson, som 
faller i søvn på julaften og ikke våkner før 
trettende dag jul. Da drar han rett til kir-
ken og beretter om alt han har sett i drøm-

me. I mange av våre religiøse folketoner og 
salmer er kvelden og morgenen symbol på 
slutten på det jordlige liv og starten på det 
evige. Sangene forteller oss at på samme 

måte som solen går ned, skal også livet 
ta slutt før det står opp igjen til en ny 

dag. I denne konserten fremfører 
vi Draumkvedet sammen med 

vakre bånsuller og salmer 
til fremtidshåp og glede.

Torsdag 9. februar 
kl. 19.30 fylles Nesodden 

kirke med musikk fra barok-
kens London, en kulturmetropol 

med et pulserende internasjonalt 
musikkliv. London-publikummet var 

ville etter italiensk musikk og en av de 
fremste komponister i italiensk stil var 
tyske Händel, men det var også mange 
fabelaktige italienske musikere o g kom-
ponister i byen. Vi gir deg en smak av 
Londons musikkliv i høybarokken med 
verker av kjente komponister som Händel 
og Purcell samt iørefallende musikk av 
mindre kjente komponister som Croft, 
Geminiani, Matteis og Veracini. De med-
virkende er sopran Ditte Marie Bræin, 
blokkfløytist Ingeborg Christophersen, 
barokkcellist Anna Carlsen og cembalist 
Christian Kjos.

Mer info om billettsalg, se tikkio.com. 

Årets kirkemusikalske julehilsen fra meg 
er «Djupaste mørker ligg over jord», et 
nytt og vakkert tilskudd til salmeboka. 
Teksten er av Arnfinn Haram, prosten 
som senere ble dominikanerbror. Haram 
var skribent i Klassekampen og en klok 
stemme i samfunnsdebatten, men døde 
brått på sykkeltur i Nordmarka i 2012. 
Salmemelodien er fra «ca» av den argen-
tinske komponisten Ariel Ramirez. 

Jeg ønsker alle Kirkespeilets lesere en 
fin adventstid og gledelig jul!

Ingeborg kantorinne

KIRKESPEILET RETTER
I forrige nummer av Kirkespeilet trykket vi et intervju med professor Geir 
Flikke om hans forskning rundt den politiske opposisjonen i Russland. Vi utstyr-
te artikkelen med overskriften: «Har tro på opposisjonskreftene i Russland».
Dette er en overskrift som ikke helt gjenspeiler det som ble sagt i inter-
vjuet. Geir Flikke presiserer at han først og fremst «håper» på den rus-
siske opposisjonen. Han viser til bølgene av arrestasjoner av opposisjonel-
le i Russland som er blitt svært omfattende.                                     Red

går jeg nedover, alene, ut på kirkegår-
den, eller hagen for de levende og døde. 
Lysene brenner over alt. 

Selv et lite lys er i stand til å bryte 
mørket. Så mange minner en slik 

kveld, og skinnet fra lysene som 
sender små pennebrev helt 

hjem til Gud.
Svein Hunnestad 

    JESUS
    Vis meg veien nå,  

          den jeg aldri så
Finnes det en sti jeg er ment å trå?

Varsomt og stille.
Du som sto ut alt og som aldri falt

Du av jordens salt, hvorfor er det kaldt?
Her ned' på jorden?

Gi meg rene vinger vask min sjel på ny!
La meg fly der over sletter hav og land

høyt oppe over by.
Rolig og stille.

Og når det skal skje, legg meg rolig ned
Gi meg av din fred, be meg følge med.

Rolig og stille.
Jeg har hørt vi skal bli som barn igjen.
Gi meg visshet nå, at jeg har en venn!

Varsomt og stille.
Gi meg rene vinger vask min sjel på ny!
La meg fly der over sletter hav og land

høyt oppe over by.
Rolig og stille.

Lars Fredrik Beckstrøm



– Du har i mange år vært ivrig 
forsanger i kirken på Nesodden og i 
Frogn. Hvordan er det?
– Med dyktige prester og kantorer er  

 

det en fornøyelse.

– Hva liker du aller best å 
synge?

– Kirkemusikk, nasjonalroman-
tikk og klassisk.

– Hva er ditt forhold til Nesodden 
utenom kirkesynginga?
– Min mor Randi, født Haugan, var fra 
Nesodden. Jeg bor på Digerud med 
nær tilknytning til Fagerstrand.

– Du heter Degerud og bor på 
Digerud, hvordan er sammenhengen 
her?

– På mine oldeforeldres grav på Frogn 
kirkegård står det Johan Kristiansen 
Degerud. 

(Red.anm.: Trolig har en del av fami-
lien valgt slektsnavnet Degerud i stedet 
for Digerud. Det er i dag 80 personer 
med slektsnavnet Digerud og 24 med 
Degerud.)  

– Har du noen kirkelige hjertesa-
ker?

– Jeg kunne tenke meg en forsan-
gergruppe på Nesodden. Ellers er 
Nesodden kirke vakker og god å synge 
i, men altfor liten.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– En krim av Jo Nesbø.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Været. Det er mildt og nedbør. 
Kanskje går strømprisen ned. Det er 
mange som sliter. Ledende politikere 
må ta ansvar.

– Hva ser du på tv?
–  NRK 2, «Hovedscenen» på sønda-
ger.

I SPEILET:ANNONSER
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SE VÅRE NETTSIDER: 
www.spar-esset.no

SPAR-ESSET MAT
GRYTERETTER
KOLDTBORD

SNITTER
KAKER

MIDDAG

Telefon 64 93 92 77 • Telefaks 64 93 92 37

Vi hjelper 
deg med 
maten

Når
 kvalitet 
teller
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ANNONSÉR I KIRKESPEILET!
Ring 976 40 814 eller send epost til ann-turi@fordforlag.no

64 93 26 00 – hele døgnet

garder.bgr.no

Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Ditt lokale gravferdsbyrå

Lindtruppbakken 13

T A N N L E G E
Allmenn- og spesialsttannleger•oralkirurg •rotfyllingsspesialist

Vi hjelper deg med det meste innen tannbehandling.
Sentralt på Nesoddtangen v/Skoklefall-krysset

Ta gjerne kontakt på tlf. 932 77 165

www.akriss.no

TOM   
DEGERUD
Navn: Tom Degerud
Alder: 76 år
Bosted: Digerud i Frogn
Jobb: Pensjonist og forsanger

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. (Leies ikke 
ut 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?

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 2022
• Onssdag 21. desember kl 10–17
• Torsdag 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



MIDDAG 
FOR ALLE
Et smakfullt diakonalt tiltak er i gang på 
Nesodden: «Middag for alle». 

Nesodden kirkelig fellesråd, 
Diakonien og Grønn menighet 
ønsker at «Middag for alle» skal bli 

et tilbud flere steder på Nesodden. 
– Vi prøver å møte mennesker på nye 

arenaer og lage et tiltak til sårbare grup-
per i samarbeid med menighetene, forklarer 
Marlou Claessen, som er saksbehandler fra 
Kirkesenteret.

Hun og de andre ser for seg at hver menig-
het vil fylle inn på sin egen måte.

På Gjøfjell har de allerede startet. «Mat for 
alle» hadde sin første samling 27. oktober 
i menighetshuset med rundt tjue middags-
gjester. I tillegg fikk tolv hentemiddag. På 
Fagerstrand er middagene et godt samar-
beid mellom Pål-Erik, Ole Petter, Anita, 
Brynhild, Ziam, Kristin og Jarl. En gruppe 
på sju frivillige hjelper til med å lage maten, 
servere og rydde etterpå. 

De ønsker seg flere frivillige! 
– I Nesodden menighet jobbes det hardt i 

kulissene for å få til et mattilbud på tirsda-
ger igjen, men fortsatt trengs flere frivilli-
ge før middagene kan bli servert, opplyser 
Marlou Claessen.

mbo@nesodden.kirken.no

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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Den 15. september fikk Skoklefall kirke nok en 
gang rotter på besøk. Heldigvis var rottene av det 
vennlige slaget. 

Kirkerottene kom på besøk, og i år som i fjor var 
det mange barn og voksne som kom for å se 

forestillingen om de to populære rot-
tene. Årets forestilling er nummer 

to av tre, og heter «Kirkerottene 
og Lea mus». Den tar inspira-

sjon fra bibelfortellingen om 
sauen som ble borte med 

et underliggende tema 

om felleskap og det å høre til. Det var ingenting å si på 
felleskapet som ble skapt blant barna som hadde samlet 
seg fremst. De koste seg, ropte og lo og Kirkerottene 
var igjen gode på å finne balansen mellom å involvere 
barna samtidig som forestillingen fikk drive fremover. 
Et av barna, som hadde sett Kirkerottene tidligere, 
hadde til og med tatt med seg mat til rottene, noe de tok 
seg tid til å ta imot midt i forestillingen. Dette er et flott 
innslag i tilbudet for barn på Nesodden og vi gleder oss 
til neste års kapittel; Kirkerottene og Viggo i tårnet. 

Fristen for påme lding til konfirmasjon 2023 var 1. 
november og vi kan med glede melde at vi på Nesodden 
har en betydelig økning av ungdom som ønsker å kon-
firmere seg i kirka! Og det er fortsatt mulig å bli med 
for de som ikke har bestemt seg enda. Da er det bare 
å ta kontakt. Vi er veldig glade for å kunne ta med 
også neste års konfirmanter til leirstedet Tjellholmen. 
Det var en strålende opplevelse i år og vi tror ikke 
2023-utgaven blir noe dårligere! Det er bare å glede 
seg!

Babysang har startet opp igjen og det er nok mange 
både små barn, og voksne i foreldrepermisjon glade 

for. Vi har samlinger 11.00 og 12.30 på torsdager i 
Skoklefall kirke og mandager klokka 11.00 på odde-

tallsuker i Gjøfjell kirke.  Påmelding gjør man på 
gruppa «Babysang Nesodden». Siste samling er 1. 
desember, men før det skal vi ha en babysangguds-
tjeneste i Skoklefall kirke 20. november hvor alle 
er velkomne! Sjansen er stor for at vi synger en 
sang du som leser dette kan fra før!

Ellers hadde mange 8-åringer en spennende 
Tårnagenthelg i Nesodden kirke 12. og 13. novem-

ber. Og 3. og 4. september hadde vi Lys våken  i 
Gjøfjell kirke for alle 12-åringer. Alle døpte får 

invitasjon, men dåp er ingen forutsetning for 

TIPS OSS!
mbo@nesodden.kirken.no

KIRKEROTTENE KOM TILBAKE!
å bli 
m e d 
p å 
alt det 
g ø y a l e 
som skjer 
i kirka! 
Følg med på 
kirkas Face-
book-side.

E l l e r s 
p l a n -
legger vi 
en reunion 
med årets 
konfirman-
ter og opp-
start av leder-
treningskurs i 
desember. 

Og i uke 49 kommer et av årets 
høydepunkter for oss som er så 
heldige å få jobbe i trosopplæringa på 
Nesodden – årets julevandring! Da kom- m e r 
barnehagebarn inn i kirka og får delta i juleevangeliet. 
Med kostymer får de være hyrder, engler, vismenn, 
Josef og Maria og sammen synger vi sanger og minnes 
det som skjedde i Jerusalem for over 2000 år siden. Det 
skulle de visst det! 

Morten Olaussen

PS En tårnagent må helst ikke forstyrres i arbeidet med å 
granske mulige spor. 

BABYSANG!
Babysang starter opp etter jul; følg 

med på kirkens nettsider.

Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!



Nesodden kirke 850 år i 2025:

SLIK SHINES KIRKEN OPP TIL 850-ÅRSFEIRINGA
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Denne sommeren og høsten har 
Nesodden kirke vært pakket inn i 
stillaser. Nå skal du få vite detal-
jene om hva som skjer.

Det skjedde én gang på 1700-tal-
let, én gang på 1800-tallet og 
to ganger på 1900-tallet. Nå 

er man igjen i gang med renovering av 
Nesoddens staselige steinkirke!

Dette har skjedd og skal skje:
• Restaureringsarbeidet og kli-

maskallsikring: Kalking av fasade 
begynte i uke 40, noe senere enn 
planlagt pga forsinkelser i leveran-
sen fra Danmark. Tørketiden for 
kalkmørtel er lengere enn sement-
mørtel, og lave temperaturer for-
lenger tørketiden ytterligere. 

• Tilleggsarbeid: Med stillaset 
rundt kirken på plass er disse til-

• Innvendig vedlikehold: 
Kirkevergen utarbeider planer for 
innvendige vedlikeholdsprosjekter 
fram mot 2025. Fellesrådet har gitt 
innspill til kommunens budsjett for 
midler til blant annet følgende:  
– Rehabilitering av de innvendige 

steinveggene inkludert bevaring 
av kalkmalerier i henhold til 
føringer fra Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU) 
og Riksantikvaren

– Maling av innervegger, dører, 
vinduer og himlinger

– Lett sliping og luting/beising av 
gulvet

– Maling av kirkebenkene
– Utskifting av eldre el-utstyr.

I tillegg til at selve kirken blir rustet 
opp til det store jubileet, er en praktbok 
om kirkens historie under produksjon. 
Se detaljer på side 11. 

Foto: Steinar G
lim

sdal

Begge foto: Ann-Turi Ford

leggsarbeider blitt igangsatt for 
å dra nytte av tilgangen til taket 
(og besparelser ift senere utgifter 
til stillas/rigging), fellesrådet har 
bevilget midler til to ekstra pro-
sjekter:
– Tårnet er blitt undersøkt. 

Kobberbeslaget er tynt og skal 
byttes ut, og ståldetaljene skal 
males i løpet av november. 

– Taket: En kartlegging viser at 
rundt 100 takstein er knust. 
Disse skal byttes ut i november. 

• Drenering foran kirken, ved 
våpenhuset: Kommunen utbedrer 
området etter stillaset tas ned, og 
uten bruk av gravemaskin. Det 
vil i tillegg legges pukk rundt inn-
gangspartiet.

• Nytt orgel: Det jobbes med for-
beredelser til anskaffelse av et 
nytt orgel som kan stå ferdig i 
jubileumsåret 2025. 

Til venstre: I månedsvis har middelelderkirken vært innhyllet i stillas. | Over: All  
gammel kalk ble fjernet i sommer. Nå har ny kommet på. | Neste side: Kirkeverge  

Anne Irene Nygård og sokneprest Svein Hunnestad ser fram til jubileet i 2025.
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Foto: Leiv Bjerve
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Arbeidet med boka om middelalderkirkens 850-årshis-
torie er godt i gang. Boka skal bli stor og forseggjort  
med vakre bilder, tatt av blant andre Leiv Bjerve, 

flotte illustrasjoner og en samling av historie, fakta og 
mange spennende fortellinger – noen av dem ukjente. 

Forfatter er Ann-Turi Ford og utgivelsen er et samar-
beid mellom Ford forlag og Nesodden menighetsråd, ved 
jubileumskomiteen. (Notabene: Omslaget over er bare å 
regne som en illustrasjon!)

Kommunen har allerede gitt et bidrag, men det trengs mer 
for å komme i mål. Kunne du tenke deg å bidra og få ditt 
eller bedriftens navn på lista over givere? 

Jubileumskomiteen har satt 500, 1.000 eller 1.500 kro-
ner som forslag til støttebeløp for private. For bedrifter 
er forslaget 5.000, 10.000, 15.000 kroner. Det er naturlig-
vis mulig å gi både mer og mindre. 

Gaven kan gis på konto 1254.63.61525. Givere får sitt 
navn på en liste i boka. Husk navn, eventuelt gi beskjed 
desom du vil være anonym. Hjertelig takk for gaven! 

Ta eventuelt kontakt på post@fordforlag eller 976 40 814.

ÅRETS SISTE
Onsdag 2. november var «Nesodden 

Folkekirkes turgruppe» ute på den siste 
runden for i år. Utgangspunktet var parke-

ringsplassen ved Ommen, og avmarsjen gikk nord-
over mot Alværn. Turgjengen var innom både eldre 
og nyere spor fra Nesoddens lange historie på vest-
siden. I tillegg var det stopp ved noen fantastisk fine 
utsiktspunkt. Godt forberedte turledere denne gang 
var Jarl Eidjord (helt til høyre) og Turid Øyna (nr 
3 fra høyre).

I høst har det vært arrangert i alt fem turer med 
guide. Det er bare å glede seg til våren og nye turer 
på Nesoddens mange stier i skog og langs fjord.  SG

JULEKONSERT
Endelig kan vi igjen møtes til julekonserter i 

adventstiden. Tradisjonen tro inviterer Fremad 
janitsjar til konsert med kjente juletoner i Gjøfjell 

kirke.
– Å holde julekonsert i kirkerommet gir musikken 

ekstra liv og er en veldig fin tradisjon for oss i Fremad, 
sier leder Odd Harald Aaberg.

Han tror mange nesoddinger setter stor pris på denne 
muligheten til å koble av litt i en travel tid og kunne 
senke skuldrene. 

20-årsjubilanten Fremad lover kjente juletoner og 
selvsagt allsang på de kjente julesalgene.

Julestemning deles både 11. desember i Gjøfjell kirke 
og i Skoklefallsalen 14. desember. 

 Petter GrimnesKUNSTKONSERT: HEARTLANDS
Kunstkonsert og utstilling i Skoklefall kirke: Hva kan et menneske miste og likevel være et menneske? 

VELKOMMEN TIL JULEMESSE

«Kirken den er et gammelt 
hus, står om enn tårnene 
faller» heter det i salmen.  

Fra gammelt av brakte man sin eksis-
tensielle uro til kirken. Om man la fra 
seg børse og hatt i våpenhuset, tok 
man mye med seg inn også: uro, håp, 
steiner i skoen eller tanker i hodet. 
Og oppover langs midtgangen i kir-
ken kan man ikke unngå å kjenne, 
gjennom arkitektur og utsmykning, at 
rommet har en retning. Midtgangen 
ender et sted hvor man kan hente noe 
eller levere noe fra seg. Et sted for 
henvendelse.

Installasjonen «Heartlands» ble laget 
i 2005–2007. Da bragte avisene bilder 
av hus som var ødelagte av flom eller 
terror. Hus som mennesker bodde i. 
Dagens nyhetsbilde viser nye sam-
menraste boligblokker. Ved siden av 
dette har vi alle erfart nedstengning og 
isolasjon, med ensomhet i leilighetene.

Et heartland er et område som en 
nasjon ikke kan miste uten å miste seg 
selv, et kjerneområde. Arbeidet med 
dette verket fulgte etter et opphold 
blant rekker av boligblokker i Moskva 

og med en tanke om at hver enkelt 
leilighet rommer et heartland. Jeg har 
også tenkt på veggen av ikoner, iko-
nostasen, som i de russiske kirkene 
skiller menneskene fra det hellige rom-
met bakenfor. Når jeg nå plasserer 
bildeinstallasjonen «Heartlands» der 
ved enden av midtgangen i kirken, er 
det fordi dette er et sted for henven-
delse. Men i disse bildene synes ingen 
helgener og engler, bare fragmenter av 
menneskeliv og leiligheter. 

Kan man tenke seg at det menneske-
lige er hellig? Hva kan et menneske 
miste og likevel være et menneske?  
Duoen Gudmundsen/Ølnes spiller 
musikk komponert og improvisert spe-
sielt for «Heartlands».          Hilde Flikke

BILDEINSTALLASJON:  
Hilde Grønner Flikke

MUSIKK:  
Jarle Gudmundsen, flygel 
og Njål Ølnes, saksofon

Kunstkonsert i Skoklefall kirke:
Lørdag 19.november kl 17–18
Lørdag 26.november kl 17–18 

Åpen kirke med utstilling i Skoklefall kirke: 
Tirsdag 21.november kl 12–14
Fredag  25.november kl 12–14

Billett i døren kr.150 (barn gratis)

Kunstkonsert i Skoklefald kirke 

HEARTLANDS 
         Hva kan et menneske miste og likevel være et menneske?  

Hilde Grønner Flikke/bildeinstallasjon  
Jarle Gudmundsen/flygel  

Njål Ølnes/saksofon 

Lørdag 19.nov. kl 17-18 

Lørdag 26.nov. kl 17-18  

 Billett i døren kr.150 (barn gratis). 

Foto: Steinar G
lim

sdal

NAVNET 
DITT I 

JUBILEUMS- 
BOKA?

Tradisjonen tro blir det en flott 
markering ved Nesodden 
kirke i starten på adventsti-

den. Etter familiegudstjeneste med 
utdeling av kirkebok til fireåringene, 
tennes den store julegrana utenfor 
kirken. Jaer skolekorps spiller, mens 
vi går rundt om en enebærbusk tidlig 
en søndag morgen.

Så samles vi til kirkekaffe på 
menighetshuset rundt klokka 12 
med julemesse og loddsalg, boller, 
kaker og gløgg. 

Julemessa har litt mindre format 
enn tidligere, men vi har strikkepro-
dukter, hjemmelaget te og ikke minst 
fristende hjemmebakte julekaker for 
salg. Gevinstlistene i loddbøkene er 

like flotte som de pleier å være, det 
lokale næringslivet har vist stor giver-
glede. 

Loddsalget kommer også til å 
foregå på KIWI ved Kirkekrysset 
de to siste helgene før julemessen. 

Kirkekaffen/julemessen starter 
rundt kl 12 med trekning rundt 
13.30. 



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

– Det er en salme som har et min-
negudstjenesteperspektiv, forteller 
sokneprest Svein Hunnestad. 

– Den er forholdsvis ny for meg, 
men den var brukt i en gravferd der 
jeg var pårørende. Det var vers to 
som traff meg så uventet. Det slutter 
slik: «Men alltid bærer med oss det 
gode de bar frem». 

– Jeg tenker det går an å si det, 
også knyttet til relasjoner som har 
vært vanskelige og sammensatte. 
Det er mulig å finne ny styrke her 
og gå videre. 

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

«DIN FRED SKAL ALDRI VIKE» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Etter et lengre sykehusopphold 
ved Lovisenberg sykehus i 1958 
fikk Svein Ørnulf Ellingsen 

inspirasjon til denne salmeteksten. Det 
skjedde under en av hans mange turer 
på Nordre Gravlund. Salmen ble først 
trykt med kun fire strofer i Vår kirke 
i november 1962, som en salme til 
allehelgen. 

Etter at Ellingsen mistet datteren sin 
i 1969 fikk salmen sin endelige form 
med tre strofer. «Din fred skal aldri 
vike» er mye brukt som gravferdssal-
me, men er ikke først og fremst ment 
som det – selv om den handler om 
sorg, savn og håp.

Salmen er oversatt til svensk og 
islandsk, og er nummer 870 i vår nor-
ske salmebok.

Melodien er komponert av Rolf 
Karlsen, opprinnelig til Petter Dass-
salmen «Den liuse Dag gaar under». 

Også Egil Hovland har komponert 
melodi til «Din fred skal aldri vike». 
Den benyttes i den islandske salme-
boka, mens svenskene bruker en tone 
fra det såkalte Genève-psalteret, også 
kalt Hugenott-psalteret, en sangbokserie 
med hele «Salmenes bok» fra Bibelen 
oversatt til fransk.

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

DIN FRED SKAL  
ALDRI VIKE 

Din fred skal aldri vike 
din miskunn varer ved!   

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

I ensomhetens timer, 
i savnets tyngste stund, 

forblir du hos oss, Herre, 
hvert smertefylt sekund. 

Vær fortsatt ved vår side,
når stormen stilner av.

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

velsignelsen fra dem,
men alltid bærer med oss

det gode de bar frem.

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

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

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

til deg, o Gud, vår ånd.

Foto: snl.no

I KAMP MOT SPILLEGALSKAP

Ved begynnelsen av året ble Hans Olav Fekjær sin bok 
«Spillegalskap – vår nye landeplage» lansert. I forbin-
delse med utgivelsen slapp Fekjær til i «alle kanalar». 
Overskriftene var store og engasjementet sterkt rundt 
den norske pengespillpolitikken, mobilspill, internett-
gambling og den påstått manglende moralen hos Norsk 
Tipping og de frivillige organisasjonene som setter ut 
spilleautomater. Den 158-siders boka med råd til både 
politikere og behandlere fungerte som rene kamppam-
fletten – slik Fekjærs to tidligere utgivelser «Ny viten 
om alkohol» og «Alkohol og narkotika, myter og virke-
lighet» også gjorde det i henholdsvis 1980 og 1987. Den 
alminnelige lovprisningen av alkohol sett i sammen-
heng med den utbredte panikkangsten for narkotika 
er også problemstillinger som med jevne mellomrom 
sikrer overlege Fekjær oppmerksomhet fra media. 
Hans spissformuleringer i rusmiddeldebatten er høyt 
elsket av norske journalister, til tross for at det nettopp 
er journaliststanden han fillerister aller sterkest. […]

I oktober ble Hans  Olav Fekjær tildelt 
Folkeopplysningsprisen for 2002. «Overlegen ved Blå 
Kors Senter er et levende eksempel på forskeren som 
er kommet ut av elfenbenstårnet for å bringe kunnskap 
ut til allmenheten,» skriver de som deler ut prisen, 
Voksenopplæringsforbundet. De har vektlagt at pris-
vinneren står for en fornyelse av formidlingsarbeid 
gjennom nye medieformer. Gjennom bruk av ny tek-
nologi ikke bare når han ut med sin kunnskap, men 
oppnår i tillegg aktiv deltakelse gjennom egne disku-
sjonsgrupper på Internett, blir det fremholdt. […]

Det var etter en konferanse i Amsterdam i 1996 at 
interessen [for spilleavhengighet] ble tent for alvor. På 
den tiden var norske fagfolk blitt oppmerksomme på 
spilleavhengighet som et sterkt økende problem også 
i Norge. Årsaken ligger først og fremst i frislippet av 
pengespillautomater med store innsatser og gevinster i 
1995, mener Fekjær.

– Norsk pengespillpolitikk er så langt en skandale. 
Hvor ellers i verden finner du automater i butikkene 
der det er mulig å spille bort en månedslønn på kort 
tid? Det er en myte at Norge er så restriktivt. Ta for 
eksempel nattsjenkinga av alkohol. De fleste land i 
Nord- og Mellom-Europa er mye mer restriktive enn 
Norge på dette feltet.

Fra et intervju med Blå Kors-overlege og nesodding Hans 
Olav Fekjær i Kirkespeilet nr 4/2002, utgitt i desember 2002. 

Hans Olav Fekjær døde i april i år, 82 år gammel

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 inn-
rapporteres, og til det behøver vi ditt personnummer. Send melding til kirke-
verge@nesodden.kirken.no  Gaver kan også gis på VIPPS – men for skat-
tefradrag kan vi dessverre ikke samkjøre disse med gaver satt inn på konto. 

JULEKONSERT!
Senk skuldrene med årets  

julekonsert med FREMAD JANITSJAR. 
Kjente juletoner og allsang på julesalmer. 

Alle er velkommen! 

GJØFJELL KIRKE 11.12 KL 16
Gratis inngang

SKOKLEFALLSALEN 14.12 KL 19
Billetter selges i døra: voksne 100 kr

)

Svein Ørnulf Ellingsen (1929–
2020) var billedkunstner og salme-
dikter, med hele 58 tekster i Norsk 
salmebok 2013. Hans tekster finnes 
i salmebøker i alle nordiske land, i 
Tyskland/Østerrike, Sveits og USA. 

Rolf Karlsen (1911–1982) var 
organist, pianist, cembalist, dirigent, 
komponist, lærer i kirkemusikk ved 
Musikkonservatoriet i Oslo – og 
drivende kraft i bevegelsen Musica 
Sacra.

              ATF

Kilder: Wikipedia, snl.no og  
Nytt norsk salmeleksikon 

Rolf Karlsen Svein Ørnulf Ellingsen

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



KIRKELIGE SEREMONIER 31. AUGUST–7. NOVEMBER 2022

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

14 15

På Hellviktangen:  
Oscar Ho Hammerstad og 

Hye-Yeon Che

NESODDEN KIRKE
Linnea Andresen Woll
Sofie Tjerbo

SKOKLEFALL KIRKE
Emil Karsrud
Frøya Fjellberg Løvskar
Mathias Fiskvik
Odin Meyer-Woll Paulsen
Mariell Chiarello Skullerud
Ida Svendsen
Ragnar Matsson Rydland 

Karlsen
Eloise Wallum Rykken
Magnus Finn Ringvold

Aage Hilmar Dahl. . . . . . 1936
Haakon Wilhelm Bugten 1949
Petter Wilhelm Grøstad . 1948
Bjørn Erik Wiker . . . . . . 1935
Grete Solveig Olsby . . . . 1940
Bjørn Martin Karlsen . . . 1951
Inger Anker . . . . . . . . . . . 1933
Arve Firveld . . . . . . . . . . 1936
Grethe Ruud . . . . . . . . . . 1945
Ernst Paulie Jacobsen . . 1930
Knut Åge Grydeland . . . 1949
Heidny Alvilde Færden 

Hansen . . . . . . . . . . . . . 1953
Frode Iversen . . . . . . . . . 1967
Margit Bjørnstad. . . . . . . 1937
Grete Elisabet Cappelen 

Wangen . . . . . . . . . . . . 1955
Irene Kornelia Laberg  

From. . . . . . . . . . . . . . . 1926
Øistein Rolf Nordgarden 1937
Vidar Svindahl . . . . . . . . 1967
 

DØPTE
VIEDE

DØDE

BISKOPENS JULEANDAKT

B Ø N N
Må din vei 

komme deg i 
møte, vinden 

alltid være bak 
din rygg, solens 
lys leke på ditt 

kinn, regnet falle 
vennlig mot din 

jord. Og må 
Guds gode hånd 
verne om deg til 
vi møtes igjen..

Keltisk velsignelse 

J 
eg liker så godt å 
vandre gatelangs i 
desember. Lysene 
som er tent i vindu-
ene gir meg det jeg 

ofte lengter etter på denne 
tiden av året: Julestemning. 
Den søtlige og forvent-
ningsfulle følelsen av at noe 
godt er i vente. Iblant siver 
lukten av pepperkaker ut 
fra et åpent kjøkkenvindu. 
Da kan jeg kjenne hvordan 
barnet i meg kroer seg, og 
nærmest maler som en katt. 
Å, kunne jeg bare bli barn 
igjen!

I år tenker jeg ekstra mye 
på alle barn som ikke møter 
julen med en forventning 
om noe godt. Barn som 
gruer seg, fordi de vet at 
deres voksne drikker mer 
enn ellers i julen. Fest og 
julestemning er ikke ord 
som bærer med seg gode 
følelser, men ubehag og 
frykt. Og jeg tenker på 
barn som lever i hjem der 
det ikke er nok penger til å 
lage den julen man ønsker. 
Vi vet at mange av oss stre-
ver ekstra med det nå. Økte 
utgifter av alle slag gjør at 
det er vanskeligere enn på 
mange år å handle inn jule-
mat og julegaver. 

I Ukraina og i andre krigs-
rammede land er mulighe-
ten for å feire jul avhengig 
av aggresjonsnivået i kri-
gen. Vil det bli julefred? 
Slik noen soldater i skytter-
gravene under første ver-
denskrig selv valgte å ta en 

pause fra krigen og møtes 
i «ingenmannsland» til fre-
delig utveksling av gaver? 
Det fortelles at den korte 
freden ble innledet av at 
soldatene begynte å synge 
julesanger til hverandre fra 
skyttergravene: Glade jul, 
hellige jul… Tenk om det 
kunne blitt julefred på jord! 

Frykten for krig er med å 
prege livsfølelsen til mange 
av oss. De voldsomme rap-
portene fra katastrofer for-
årsaket av klimaendringene 
gjør mange redde for frem-
tiden. Kraftkrisen og infla-
sjonen likeså. 

Det kan synes absurd å 
oppsøke julestemning midt 
i alt dette. Men jeg gjør det 
likevel. Fordi jeg trenger 
det. Jeg trenger en pause 
fra alt som skremmer og 
som skaper uro. Jeg får 
styrke av å oppleve at det 
gode finnes, og er like nært 
som et lys i et vindu eller 
duften av nystekte pepper-
kaker. Jeg tror soldatene 
i skyttergravene opplevde 

det samme. At når noe godt 
finner veien til oss og til 
våre hjerter, styrkes troen 
på at det onde ikke skal 
vinne. At mørket aldri skal 
overvinne lyset. Og slik får 
vi ny kraft til å tro på mor-
gendagen og kjempe for at 
den skal bli god. 

Midt i mørkeste natten ble 
verdens lys, Jesus Kristus, 
født i en stall i Betlehem. 
Det var ikke mye julestem-
ning der. Det var dyr som 
skubbet mot hverandre, 
lukt av møkk og svette, og 
på alle måter kummerlige 
forhold å starte et liv i. Men 
det skjedde likevel. Gud ble 
en av oss den natten. Vi 
trenger ikke frykte at Gud 
har forlatt oss når kriser 
truer og livet ser umulig ut. 
Nei, vi kan lytte til julefor-
tellingens budskap om at 
Gud kommer til oss, midt 
i det mørke og vanskelige, 
og blir hos oss. Mørket skal 
aldri overvinne lyset. Det 
er det som er julestemnin-
gens uuttømmelige kilde. 

Så kan vi mennesker 
tenne lys og skape julestem-
ning for hverandre. Noen 
ganger trenger vi å ta imot 
fra andre fordi vi selv ikke 
har noe å gi. Andre ganger 
kan vi gi og dele av vårt, for 
at en som trenger det skal 
ha litt mer å lage jul av. Vi 
bærer hverandres liv i våre 
hender. La oss se hverandre 
og dele med hverandre, og 
være hos hverandre slik 
Gud er hos oss. Da kan 
julestemningen få vinger og 
varme mange menneskers 
skjelvende hjerter. 

Kari Mangrud Alvsvåg
biskop i Borg

Nå tennes tusen julelys.
Det stråler rundt vår jord,
og himlens stjerner blinker ned
til liten og til stor.

Og over land og by i kveld
går julens glade bud
om han som fødtes i en stall,
vår Frelser og vår Gud.

Du stjerne over Betlehem,
send dine stråler ned,
og minn oss om at julens bud
er kjærlighet og fred.

Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif ifra sky,
så finner det den rette vei,
og det blir jul på ny.

T & M: E. Köhler

VESPER: Soknepresten møter Lars Beckstrøm
Torsdag 24. november er det igjen vesper i Nesodden 
kirke, for andre gang i historien. 

Denne gang er det Lars Fredrik Beckstrøm som 
er sokneprest Svein Hunnestads gjest. Lars bor 
bare noen hundre meter fra kirken. De to kjenner 
hverandre godt, de møttes i 8. klasse på KG i Oslo. 

I tillegg til samtalen framfører Lars den helt nye 
sangen «Delken», som ennå ikke er publisert. Vi 
får høre om en del av Lars’ liv som ikke så mange 
kjenner til. 

ATF

Foto: Arne Bjerke


