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Slik starter en av mine favorittsal-
mer. Jeg vet ikke helt hvorfor 
jeg er så glad i den, men kanskje 

er det noe med vemodigheten i melo-
dien som appellerer til meg. Teksten 
beskriver Jesu siste påske, og etter-
spør vår etterfølgelse og innlevelse, 
samtidig som den uttrykker løftet om å 
få leve med Jesus i hans nåde. 

I skrivende stund sitter jeg på 
hytta – vinterferie – og tenker 
at nå er det virkelig påske-
vær, selv om det bare er 
19. februar. Solen skin-
ner, det er et par kulde-
grader og nykjørte skiløy-
per, og vi har fyr i peisen. «Se, 
vi går opp til Jerusalem» hører 
på en måte ikke med til den delen 
av påsken der vær og føreforhold er så 
viktige. Tankene kom mens jeg gleder 
meg over det faktum at jeg er heldig 
som får være prest på Nesodden og 
hvor fantastisk godt jeg er tatt imot, og 
at det er utfordrende å skulle skrive i det 
fine Kirkespeilet. Prestetjenesten har 
vart i fem begivenhetsrike uker, med 
mange nye mennesker å bli kjent med 
og en hel del nye rutiner og nye måter 
og steder å arbeide på. Ukene har gått 
veldig fort og samtidig føles det som om 
jeg har vært i tjeneste her i all tid. Det 
er som i sangen «Som når et barn kom-
mer hjem om kvelden»: Jeg ble møtt av 
en vennlighet som gjør at jeg kjenner 
meg hjemme, og at det er plass for meg, 
slik jeg er. Det er lykke og nåde i en og 
samme opplevelse og det er ingredien-
ser som gir vekst. Jeg tror og håper at 
jeg kan få vokse som menneske og som 
prest her hos dere på Nesodden.

Jeg har med meg en bok i vinterfe-
rien: Åtte dager i Jerusalem, skrevet av 
biskopen som fulgte meg på veien til 

prestetjeneste: Ole Christian Kvarme. 
Jeg liker den, han skriver godt og 
enkelt, direkte og trygt. Dette er boken 
som skal følge meg gjennom fastetiden 
og påsken i år og som jeg håper skal gi 
meg påfyll til prekenarbeidet mitt om 
nettopp veien opp til Jerusalem, som 
Jesus gikk. 

Alt Jesus gjorde, gjorde han med 
og av kjærlighet, til mennesket. 

En kjærlighet som er sterkere 
enn døden. Jesus hadde en 

utholdenhet, som vi får 
se tydelig i påskefor-
tellingene, en utholden-

het som går langt utenpå 
vår. Snart starter fastetiden 

på 40 dager (søndager teller 
ikke med) og jeg vet om mange 

ulike måter å delta i fasten på: Noen 
spiser ikke kjøtt, andre nyter ikke alko-
hol, noen dropper godteri og andre 
prøver å slutte å banne. Kanskje kan 
vi begynne med å elske hverandre 
mer som Jesus gjorde, full av nåde, 
tålmodighet og tilgivelse, i stedet for å 
være så kritiske. Jeg vet ikke, men det 
var noen forslag. Eller kanskje det kan 
være en ny mulighet til å ta opp nytt-
årsforsettene i 40 dager, hvis du ikke 
hadde tålmodighet nok i januar. Hvem 
vet, kanskje blir nyttårsforsettene noe 
av og kanskje klarer vi å ha mer tålmo-
dighet med hverandre. 

Jeg skal i alle fall gå rundt og nynne 
på påskeyndlingssalmen min, og bruke 
tiden på å lese om og gå dypere inn i 
påskens mysterium. Men først skal jeg 
lese ferdig boken jeg fikk da jeg ble 
innsatt i Skoklefall kirke for litt siden: 
Spionene på Skoklefall.

Takk for at jeg får være prest på 
Nesodden, og riktig god påske! 

Eva Kirkemo
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Se, vi går opp til Jerusalem 
i hellige fastetider

LEDER: 
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Allerede som ung musikkstudent 
fikk jeg gleden av å samarbeide 
med tidligere domkantor i Oslo, 

Terje Kvam. Han hentet Bachs kanta-
ter og Mozarts messer tilbake til guds-
tjenestene og mangedoblet samtidig guds-
tjenestebesøket i domkirken. 

Heldigvis for meg brukte Bach blokk-
fløyte i mange av sine guddommelige 
kantater, så jeg fikk være med en 
rekke ganger. Å spille Bach-
kantater i gudstjenester er 
noe av det sterkeste og 
fineste jeg, og mange 
med meg, opplever som 
musikere. 

Gjennom musikken maler 
Bach både enkeltord og essen-
sen av det som formidles i hver søn-
dags evangelietekst. Mange musikere 
har en åndelig opplevelse ved å fremføre 
verkene hans, enten de normalt regner 
seg som troende eller ikke.

I vinter har det vært fokus på kirkemu-
sikk i avisa Vårt Land. Noe av det mest 
inspirerende jeg har lest på lenge var 
Arne Guttormsens intervju med nettopp 
Terje Kvam 15. januar. I intervjuet sier 
Terje: 

Jeg tror det til syvende og sist er musikken 
som kommer til å redde kirken. Det er den 
som åpner hjertene. 

Han forteller at han hele tiden trigges av 
det musikalske dramaet i gudstjenesten: 

Gudstjenestene bør gjennomføres som om 
de var konserter, og konsertene som om de 
var gudstjenester. Strammer du en streng 
herfra til dit får du en tone. Strammer du 
den til halvparten av lengden, får du en 
oktav over. 
Dette ligger i skaperverket. Når 
Filharmonien spiller Beethoven, Mozart 
eller Mahler i konserthuset så prises Gud 
implisitt fordi de forløser det som ligger 

i skaperverket. Men i kirken skjer det 
eksplisitt fordi vi vet hvor i sammenhen-
gen det kommer fra.

Vårt Land formidler at det kirkemusi-
kalske livet i Norge blomstrer, og nevner 
Kantorissimo-serien i en oversikt over 
årets musikalske høydepunkter i kir-
ke-Norge. Kantor og forfatter Harald 

Herresthal siteres: 
Det er en hemmelighet for mange 

at det er et så rikt ¬musikkliv i 
kirkene landet rundt.

Dette er arrangementer 
som lett går under medi-

eradaren, men likevel er 
svært godt besøkt.» 

To av Den norske kirkes kul-
turrådgivere, Ivar Eliassen og 

Tore Dvergastein, sier til Vårt Land 
at kultursuksessen i kirke-Norge bør 

få større følger for gudstjenestelivet. De 
etterspør et nasjonalt økonomisk løft for 
kirkemusikken, slik det har vært for tro-
sopplæring. 

Vi hadde publikumsrekord i 
Kantorissimo i januar, da Kim Rysstad 
sang Draumkvedet.  

Fremover kan dere glede dere til  en 
barokkonsert med norsk-britiske The 
Kaleidoscope Band, en konsert i sam-
arbeid med festivalen Spill norsk hvor 
vi blant annet hedrer fjorårsjubilante-
ne Kvandal og Sommerfeldt, barokk-
musikk relatert til evangelisten Markus 
på langfredag, Schuberts vakre sangsy-
klus Schwanengesang mai, og sist men 
ikke minst sommeravslutning med skotsk 
barokk og folketoner i juni. 

Mer informasjon om disse 
Kantorissimo-arrangementene finner du 
på side 11. 

Hilsener i vårbris og orgelbrus 
fra kantorinne Ingeborg

NOEN KANTORD 

Blomstrende 
kirkemusikkliv

NOTISER

KRISTIN ER TILBAKE! 
Kristin Bugge Heilo hadde 
nesten glemt hvor fint hun 
synes det er å være prest, men 
hun har savnet salmene. Nå 
er hun tilbake – med spreke 
ønsker og planer.

Det siste året har hun hatt 
barselpermisjon. Nå har datte-
ren Eira blitt ett år og mor er 
tilbake på prekestolen.

– Hvordan er det å være tilbake?
– Flott å være tilbake, hadde 

helt ærlig glemt hvor fint det 
er å være prest og hvor mange 
menneskemøter en får lov til å 
være med på i kraft av det.

– Noen spesielle ønsker eller pla-
ner for kirken framover? 

– Ja. I barselspermisjon har 
jeg på nytt blitt klar over hvor 
mange nesoddinger som er glad 
i kirka på sitt, med egne ord, 
«ukristelige» vis. Mitt ønske og 
arbeidsplan er at vi skal kunne 
svare på behovene for en kirke 
i 2020. Vi trenger gode livsritu-
aler og vi kan være et kirkefel-
lesskap med musikk og kunst 
som henter livskreftene frem, 
i en verden som kan skremme 
oss ned i kjelleren. Folk må 
være ærlige med kirken, så den 
kan svare ærlig tilbake. Da blir 
det liv, det ser jeg hele tiden.

post@ingeborgchristophersen.com
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Bestill på grappa.no (heilo) – evt 
via mail til froydis@grappa.no 

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!

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

1/8-side 800 kr • 1/4-side 1500 kr • Rimeligere årsavtaler!
Ring 976 40 814 eller send epost til ann-turi@fordforlag.no

Bok- og cd-boks: 
SAMUEL HELLEN
BOK om folkesangkilden Samuel Hellen, om-
streifer som besøkte Nesodden, en av Ludvig Mat-
hias Lindemans viktigste kilder, Shaman Dureks 
forfar: 329 kr. CD-BOKS med alle 40 viser etter 

Hellen: 359 kr. Full pakke: kun 599 kr 
Av og med Ann-Turi Ford – med Ford Folk og 
gjester som Trond Granlund, Halvor Håkenes, 

Aslak Borgersrud, Eli Storbekken m.fl.

G R A V S E R V I C E

VI STELLER 
GRAVEN FOR DEG

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 29 013
www.gravservice.no • www.lindebråte.no

n o r d r eLindebråte
g å r d s d r i f t

VI LEVERER NYE GRAVMONUMENTER (stort utvalg)
VI VASKER, RETTER OPP, MALER OG LEGGER  
BLADGULL PÅ GAMLE STØTTER
• Mai: vårblomster
• Juni: sommerblomster
• August: høstblomster
• Allehelgen: krans og lys
Selvvanningskasse er en forutsetning.

Vi monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti
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– I fjor feiret Kirkespeilet 
50-årsjubileum. Du har fulgt bladet 
tett gjennom alle disse årene. Har du 
noen minner fra oppstartsåret?
– Jeg husker godt da Lill Falkenberg, 
redaktøren gjennom de første årene, 
kom i gang med bladet. Far min, som 
var engasjert som kasserer, sendte 
meg bort til Lill, som hadde bruk-
ket armen. Jeg skulle hjelpe til med 
skriving på maskin. Tror dette var i 
forbindelse med den andre utgaven 
av Kirkespeilet i 1969. Jeg syntes det 
var spennende å se hvordan Lill plan-
la innholdet, ordnet med bilder og så 
videre.

– Dette var da Kirkespeilet kom 
i «typisk menighetsblad-format» og 
ble trykket på boktrykker-presse?
– Ja, det var et pent lite blad uten de 
store grafiske krumspring. Men det ble 
nok i overkant kostbart å trykke det 

slik. I 
1978 kom bladet 

ut i offset-trykk og 
med totalt hjemmes-

nekret layout. Da fikk 
jeg lov til å være med i 

redaksjonsarbeidet på fast 
basis. Det var en artig utfor-

dring, og jeg var med i større 
og mindre grad i de neste ti 

årene.

– Har Kirkespeilet kommet ut gjen-
nom alle de 50 årene siden 1969?
– Nei, jeg ser av arkivet at nesod-
dingene måtte greie seg helt uten 
Kirkespeilet i 1977 og 1996. Flere år 
var det i tillegg slik at man bare mak-
tet å få ut ett nummer, gjerne til jul. 
Ettblads-årgangen 1995 var spesiell. 
Det kom ut som et spesialnummer i 
forbindelse med feiringen av Den nor-
ske kirkes 1000-årsjubileum. Og for 
første gang kom bladet ut i omtrent 
det formatet det har i dag.

– Fra og med 1997-årgangen var det 
ny giv og ny satsning på Kirkespeilet. 
Da fikk du spørsmål om å være med 
som journalist igjen?
– Jeg svarte ja til et aldri så lite come-
back, og har ikke sett meg tilbake siden. 
Kirkespeilet har kommet ut med fire 
nummer hvert år siden da, hele tiden 

med samme dyktige redak-
sjonssekretær og layoutan-
svarlige – og ikke minst 
med engasjerte prester som 
har akslet redaktør-rollen. 
Å være journalist i et slikt 
menighetsblad er den mor-
somste frivillige oppgaven 

jeg noen gang har hatt.

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Som klokker i Skoklefall kirke er 
jeg opptatt av at alle som kommer til 
gudstjeneste eller andre arrangement 
skal føle seg hjemme og bli møtt med 
en hilsen og et godt budskap som kan 
gi noe av varig verdi.

– Hva gleder deg akkurat nå?
– I min jobb i Blå Kors gleder jeg meg 
over en frisk satsning på kommunika-
sjonsarbeid i organisasjonen. Nå tilfø-
res det ressurser og personell som gjør 
at vi vil nå ut til enda flere som trenger 
våre tjenester, både de som sliter med 
avhengighet og deres pårørende.

– Hva ser du på tv?
– Det går i nyheter og serier. Serien 
«22. juli» på NRK gjorde et sterkt 
inntrykk. Den var rett og slett ener-
gikrevende å følge. «Vikingane» og 
«Datoen» er også kvalitetsserier som 
faller i smak hos meg. Jeg er stor fan 
av NRK og Netflix.

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Lahlums store biografi om Reiulf 
Steen. Den er skikkelig godt skrevet. 
Jeg fikk intervjue Reiulf Steen til 
Kirkespeilet i 1999. Det var en stor 
ære og en stor opplevelse for meg.

I SPEILET:

Gi en gave til SKOKLEFALLS MISJONSPRO-
SJEKT Mission Aviation Fellowship (maf.no) 
på VIPPS 66554 (merkes «MAF»). 

Gi en gave til GJØFJELLS MISJONSPRO-
SJEKT i Mali (nms.no) på VIPPS 28578  
(merkes «Mali»).

STEINAR GLIMSDAL

VIPPS? Gi en gave  til KIRKESPEILET 
på VIPPS 141269 merk med 
«Kirkespeilet».

Navn: Steinar Glimsdal
Alder: 65 år
Bosted: Flaskebekk
Jobb: Informasjonssjef i Blå Kors, klokker og 
frivillig journalist i Kirkespeilet
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KONFIRMANTER HJELPER KLIMAFLYKTNINGER

trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE

Årets fasteaksjon foregår to uker 
før påske. I år går pengene 
til Kirkens Nødhjelps prosjekter 
som blant annet sikrer folk til-
gang til rent vann. 

Fasteaksjonen foregår 29.–31. mars 
og skal støtte vannrelatert arbeid for 
mennesker som er internt fordrevne 
på grunn av klimaendringer.

Førti tusen frivillige
To uker før påske går rundt førti 
tusen frivillige bøssebærere fra 
norske menigheter fra dør til dør 
over hele landet og samler inn pen-

ger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Fasteaksjonen er Norges nest største 
innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjo-
nen inn over 32 millioner kroner. 

Av disse sto bøssebærerne på 
Nesodden for 60.850 kroner – tre 
kroner per nesodding.

Nesodden ga dermed rent vann til 
304 personer.

Rent vann til folket
Inntekten fra årets aksjon vil bidra 
til å sikre folk tilgang til rent vann, 
forberede lokalsamfunn på å hånd-
tere akutte klimaendringer bedre og 
tilpasse lokalsamfunn til bedre å tåle 
langsomme klimaendringer – som 
langvarige tørkeperioder.

Begge foto: K
irkens N

ødhjelp
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Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

NYTT OM DÅP
Kjekt å vite for dåpsforeldre: Nå får 
man ikke lenger fødselsattest, men en 
bekreftelse fra folkeregisteret.

Fra og med 3. mai 2019 har det vært slik at 
foreldre som har meldt inn navn på sitt barn 
skal motta en bekreftelse på registrering av 
fødselsnummer og navn i sin innboks i Altinn.

Når man melder barnet til dåp i kirken må 
bekreftelsen fra folkeregisteret, med bar-
nets navn, legges ved. Den skal inneholde 
opplysninger om navn, fødselsdato, person-
nummer, kjønn, fødested og eventuelt navn 
på foreldre.

I de fleste tilfeller trenger man ikke lenger 
en stemplet og signert fødselsattest. Derfor 
har myndighetene bestemt at en bekreftelse 
på registrering av fødselsnummer og navn skal 
erstatte fødselsattesten.

Det er imidlertid fort-
satt mulig å bestille en 
stemplet og signert fød-
selsattest utstedt på papir. 
Dåpsattesten får du fort-
satt på papir.

TIPS 
OSS!

trosopplaering@ 
nesodden.kirken.no

7

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.comFIN

E L
OK

AL
ER

 TI
L L

EIE
!

Kirkespeilet 1-2020.indd   7 26.02.2020   19.26



Nesoddens nye prest Av Steinar Glimsdal

EVAS LANGE VEI TIL NESODDEN
Hun ble ferdig prest som 60-åring,  
har jobbet på Steen & Strøm, i Oslo 
kommune og vært sokneprest i 
Trysil. Hun har bodd på Stovner og 
i Paris. Nå har hun kommet til oss. 
Møt Eva Kirkemo.

Mon tro, hvordan var 
Evas 62-årig lange vei til 
Nesodden og innsettelses-

gudstjeneste i Skoklefall? For å kunne 
fortelle om det setter hun sjenerøst av 
en time til oss en tidlig morgen ved kir-
kesenteret på Tangen.

Eva Kirkemo, født 20. september 
1957 i Oslo, ble i januar i år Nesoddens 
nye kapellan og p.t. er hun også funge-
rende sokneprest. Innsettelsen skjed-
de i Skoklefall kirke under høymessen 
søndag 9. februar 2020 med prost Hege 
Fagermoen til stede (bildet t.h.).

Eva Kirkemo vokste opp på Bjølsen 
og senere på Stovner. Høsten 1972 ble 
hun med i Ten Sing Grorud «Impuls». 
Her ble hun kjent med sin framtidige 
ektemann, den fem år eldre Petter. 
Noen livsbrikker faller med andre ord 
godt på plass allerede i Ten Sing.

140 unge i kø
– Det var en spennende tid i Impuls, 
et svært populært ungdomskor. På et 
tidspunkt sto hele 140 unge i kø for å 
være med. Her møtte jeg et levende 
trosmiljø. En av lederne våre var den 
framtidige landskjente forfatteren Jan 
Kjærstad. Jeg husker han skrev noen 
flotte tekster til koret vårt.

I 1978 gifter Eva og Petter seg, og to 
år senere kommer deres sønn Thomas.

Etter ettårig handelsskole begyn-
te Eva å jobbe ved Steen & Strøm 
og senere i Oslo kommune der både 
regnskap og lønn var ansvarsområder. 
Petter arbeidet hos IBM Norge.

Bar på en drøm
I januar 1985 ble det avreise for den 
lille familien til Paris. IBM trengte 
Petter til oppgaver der. I Paris ble de 
boende helt til Thomas skulle begyn-
ne på skolen. Vel hjemme i Norge 
igjen ble IBM også Evas arbeidsgiver. 
Ansettelsesforholdet skulle vare i 25 år, 
helt fram til 2011. Økonomi og adminis-
trasjon var ansvarsområdene hennes.

– Jeg bar allikevel på en drøm som 
hadde oppstått i Ten Sing-tida, en drøm 

om en gang å bli prest, forteller Eva.

Teologistudium
– Troen på at jeg skulle få det til var i 
utgangspunktet ikke veldig stor, men 
oppmuntrende var det at arbeidsgiver 
ga meg støtte til å ta videregående skole 
på deltid og senere eksamen i forret-
nings-juss på BI. I 2005 og 2006 var jeg 
student ved Institutt for sjelesorg. Og 
fra 2006 var det full konsentrasjon om 
deltidsstudium i teologi, og det lå best 
til rette for meg å følge undervisning 
og opplegg ved Det teologiske fakul-
tet ved Universitetet i Oslo. Jeg ser 
tilbake på denne tiden med stor glede. 
Ved fakultetet hadde både lærere og 
det administrative personale alltid stu-

8
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Nesoddens nye prest Av Steinar Glimsdal

EVAS LANGE VEI TIL NESODDEN
s
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Eva Kirkemo fore-
trekker å stå ved pulten 
sin på Nesodden kirke-

senter. 
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dentenes beste for øye. Jeg var nesten 
50 år da jeg begynte på teologistudiet, 
men aldersproblematikk internt i stu-
dentflokken var praktisk talt ikke-ek-
sisterende, slik jeg opplevde det.

Mye å gjøre
Teologistudiet tok Eva i trappetrinn, ett 
og ett fag om gangen parallelt med en 
hektisk jobb som kunne kreve henne 
i 50 timer i uka, FAU, speiderarbeid, 
menighetsarbeid. «Hvis du har mye å 
gjøre, får du også gjort mye,» er et vis-
domsord å tenke over, mener Eva.

– Mot slutten av 2010 kjente jeg at 
tiden var inne til å arbeide med noe 
annet, og si farvel til jobben i IBM. I 
første omgang ble det teologistudier 
på heltid. Det var en brå overgang og 
egentlig ganske tøft. Etter ett år med 
det, fikk jeg jobb som daglig leder i 
Gamle Aker og Lovisenberg menig-
heter som senere ble utvidet til Sentrum 
og St. Hanshaugen sokn i 2013. Her 
kom min erfaring med organisasjons-
prosesser i IBM til nytte. Jeg skulle 
forholde meg til en stor stab etter hvert. 
Det ble et krevende prosessarbeid som 
ga meg veldig mye tilbake, sier Eva.

Sliten
Tiden som daglig leder varte i fire år, 
fra 2012 til 2016. Hele tiden gikk teolo-
gistudiet framover trinn for trinn, men:

– På et tidspunkt var jeg veldig sliten 
og vurderte helt å droppe teologistu-
diet. Jeg fikk da tatt en samtale med 
biskop Solveig Fiske i Hamar bispe-
dømme. Hun rådet meg til heller å ta 
en pause med studiene, ikke legge det 
helt på hylla, forteller Eva. 

– Det ble et vendepunkt for 

s
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Skal dere gifte dere? Bli med på vig-
selskveld og få svar på alt du lurer på 
rundt bryllupsseremonien

Torsdag 26. mars fra klokka 19.30 
til omtrent 21.30 blir det en ny vig-
selskveld i Nesodden kirke.

Da går man gjennom selve vig-
selsritualet og synger en del salmer. 
Organisten vil også spille smakebiter 
av brudemasjer.

Det er vanlig å sitte med mange 
spørsmål før den store dagen, denne 
kvelden vil dere forhåpentligvis få 
mange gode svar.

Alle som skal vies i kirkelig regi på 
Nesodden i 2020 skal ha fått informa-
sjon om denne  kvelden.

Lørdag 28. mars klokka 13 i Nesodden 
menighetshus kan du oppdatere din 
kunnskap om påsken. Da inviterer 
Nesodden kirkeakademi til foredraget 
«God påske!».Kunsthistoriker og 
forfatter Geir Thomas Risåsen 
vil gå nærmere inn på hvordan 
påskens innhold har preget våre 
tradisjoner. For eksempel har tra-
disjoner fra katolsk tid levd helt 
opp til i dag, selv om Norge ble 
protestantisk i 1537.

VIGSELSKVELD

LÆR OM PÅSKEN!
meg da jeg fikk arbeide som 
vikarprest i Heradsbygd i Sør-
Østerdal prosti. Jeg fikk være 
prest i en menighet med kun 
praksis som institusjonsprest i 
bagasjen. Det fungerte faktisk 
godt, og da kom prekentjenesten 
inn for fullt.

Så, i 2017 tok Eva Kirkemo 
teologisk embetseksamen, og fra 
2018 var hun i en fast stilling 
som koordinerende sokneprest i 
Trysil. Hun hadde kommet seg 
opp den lange «prestetrappa».

– Føler meg hjemme
Eva forteller at Nesodden kjen-
ner hun mest fra den vakre utsik-
ten fra stuevinduet hjemme på 
Holmlia. Allikevel, fra i år er hun 

altså ny kapellan på Nesodden. 
Hun går inn i stillingen etter 
Elisabeth Moss-Fongen.

– Hvordan har du opplevd mottakel-
sen i Borg bispedømme, Søndre Follo 
prosti og Nesodden sokn?

– For å si det med sangen: «Jeg 
kjente at her hørte jeg hjemme». 
Jeg bruker ikke ordet «lykkefø-
lelse» i utrengsmål, men jeg må ty 
til det nå. Det er flott å kjenne at 
man blir tatt på alvor og ikke blir 
tatt for gitt. Jeg merket det alle-
rede under jobbintervjuet: Det 
er en entusiasme og en oppdrift 
her! Og jeg fornemmer et ønske 
om vekst. 

– Jeg er særlig takknemlig for 
omsorgen jeg er blitt møtt med, 
avslutter Eva Kirkemo.

Her er kapellan Eva Kirkemo på innsettelsesdagen i Skoklefall kirke, flankert 
av menighetsrådets leder Anne Liv Reistad (til v) og prost Hege Fagermoen.
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Skal dere gifte dere? Bli med på vig-
selskveld og få svar på alt du lurer på 
rundt bryllupsseremonien

Torsdag 26. mars fra klokka 19.30 
til omtrent 21.30 blir det en ny vig-
selskveld i Nesodden kirke.

Da går man gjennom selve vig-
selsritualet og synger en del salmer. 
Organisten vil også spille smakebiter 
av brudemasjer.

Det er vanlig å sitte med mange 
spørsmål før den store dagen, denne 
kvelden vil dere forhåpentligvis få 
mange gode svar.

Alle som skal vies i kirkelig regi på 
Nesodden i 2020 skal ha fått informa-
sjon om denne  kvelden.
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VÅRENS KONSERTER
21. mars kl. 15 i Nesodden kirke: 

THE KALEIDOSCOPE BAND
Ingeborg Christophersen, blokkfløyter og czakan | 
Catherine Martin, barokkfiolin og viola d’amore | 
Mari Giske, barokkbratsj og viola d’amore | Alison 
McGillivray, barokkcello, lyra viol og gambe | Jadran 
Duncumb, barokkgitar, lutt og romantisk gitar
The Kaleidoscope Band er et norsk-britisk 
ensemble som spiller musikk fra renessanse til 
tidlig romantikk, med hovedvekt på barokken. 
Som i et kaleidoskop, dannes det stadig nye 
mønstre av ulike instrumenter og klangbilder. 
Ensemblet spiller glemte skatter av Galileo 
Galileis bror Michelangelo Galilei, den glemte 
barokkjempen Stölzel og spaserstokkblokk-
fløytevirtuosen Krähmer samt mer kjente ver-
ker av bl. a. Telemann, Vivaldi og Haydn. 

30. mars kl. 19.30 i Nesodden kirke: 

SPILL NORSK!
Festivalen Spill norsk og kammermusikkserien 
Kantorissimo samarbeider om en klassisk kon-
sert med norsk musikk fremført av tre fremra-
gende musikere. Sopranen Ingeborg Dalheim, 
gitaristen Petter Richter og blokkfløytisten og 
cembalisten Ingeborg Christophersen frem-
fører musikk av fjorårets hundreårsjubilanter 
Øistein Sommerfeldt og Johan Kvandal samt 
nyere musikk av Marcus Paus og Bjørn Kruse. 
Vi får også høre norske folketoner i vakre 
arrangementer.

10. april 2020 kl. 15 i Nesodden kirke: 

LANGFREDAG MED MARKUS 
På Nesodden er det tradisjon for en kombi-
nert gudstjeneste og konsert på langfredag, 
der lidelseshistorien ledsages av pasjonsmusikk 
fra barokken. I år er lesningene fra Markus-
evangeliet. Det blir musikk fra ulike Markus-
pasjoner og musikk fra Markus-kirken i Venezia, 
fremført av et sammensatt barokkensemble. 
Messen er støttet av Norsk kulturråd og Nesodden kir-
kelige fellesråd. Det blir kollekt ved utgangen. 

24. mai kl. 19 i Gjøfjell kirke: 

SCHUBERTS SCWHANENGESANG 
Carlo Allemano, tenor | Sveinung Bjelland, klaver
Schwanengesang er en praktfull samling sanger som 
Franz Schubert skrev den siste høsten han levde. Det 
var Schuberts forlegger, Tobias Haslinger, som et år 
etter Schuberts død samlet disse sangene, fulle av leng-
selsfull kjærlighet og melankoli, til en syklus. Han kalte 
utgivelsen «Svanesang» - en betegnelse på en kunstners 
siste verk. Den italienske tenoren Carlo Allemano er en 
internasjonalt ettertraktet opera- og konsertsanger, som 
har sunget med dirigenter som Christophe Rousset, René 
Jacobs, Claudio Abbado og Riccardo Muti i operahus 
som Teatro Alla Scala Milan og Wiener Staatsoper. Han 
gjester Gjøfjell kirke akkompagnert av klavervirtuosen 
Sveinung Bjelland på det lekre Bechstein-flygelet. 

10. juni kl. 19.30 i Nesodden kirke: 

EACH AILMENT BUT LOVE 
Kelda Quartet
Denne konsertens tema er kjærlighet. Titlene på folke-
tonesanger kan avsløre litt av hvert om en nasjons men-
talitet. Når det gjelder kjærlighet, viser titler som 'The 
Bedding o' the Bride', 'The Feet Washing', 'The Scolding 
Wives of Abertarff' og 'Each Ailment But Love' at skot-
tene har litt å lære av italienerne. Men det kunne ha vært 
enda verre, irene har folketonen «I Buried My Wife and 
Danced On Her Grave». Velkommen til konsert, love is 
in the air - for better and for worse! Kelda er en kvartett 
med den kritikerroste folkemusikkduoen Sarah-Jane 
Summers (fele) & Juhani Silvola (gitar) og to av Norges 
fremste tidligmusikere Ingeborg Christophersen (blokk-
fløyter) og Gunnar Hauge (barokkcello). Kvartetten byr 
på autentisk barokkmusikk og folkemusikk samt noe helt 
nytt som skapes i møtet mellom disse. 

Konsertene er støttet av Norsk kulturråd og Nesodden kirkelige 
fellesråd. Entré 200 kr, u/18 år gratis. Gratis kaffe og kake etter 
konsertene!
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THE DAY THOU GAVEST, 
LORD, IS ENDED

The day Thou gavest, 
Lord, is ended,

The darkness falls 
at Thy behest;

To Thee our morning 
hymns ascended,
Thy praise shall 
sanctify our rest.

We thank Thee that 
Thy church, unsleeping,

While earth rolls onward 
into light,

Through all the world 
her watch is keeping,

And rests not now 
by day or night.

As o’er each continent 
and island

The dawn leads on 
another day,

The voice of prayer 
is never silent,

Nor dies the strain 
of praise away.

The sun that bids us 
rest is waking

Our brethren ’neath  
the western sky,

And hour by hour 
fresh lips are making
Thy wondrous doings 

heard on high.

So be it, Lord; 
Thy throne shall never,

Like earth’s proud empires, 
pass away:

Thy kingdom stands, 
and grows forever,

Till all Thy creatures 
own Thy sway!

Redaksjonssekretær og layout- 
ansvarlig for Kirkespeilet siden 
1997, ANN-TURI FORD, velger 
en engelsk salme som sin favoritt.

– Jeg er veldig glad i frelsesar-
mesalmen «Jeg er en seiler på livets 
hav», men lander likevel på «The Day 
Thou Gavest, Lord, Is Ended». Den 
er så engelsk – og det er noe jeg som 
anglofil faller for. Og så var den blant 
salmene pappa valgte ut da bestefaren 
min, og senere onkelen min, ble bisatt 
i Oxford. For meg er den veldig 
rørende, ikke minst melodien. 

«THE DAY THOU GAVEST,  
LORD, IS ENDED»

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

Teksten er skrevet av den britis-
ke hymnologen, salmedikteren og 
presten John Ellerton (1826–1893) 
og finnes i de aller fleste engelsk-
språklige salmebøker. Ellerton 
(øverste bilde) ble født i Middlesex 
og skrev eller oversatte mer enn 80 
salmer. Han har også sju egne sal-
mer og to bearbeidelser i The English 
Hymnal with Tunes fra 1933. 

Teksten ble skrevet i i 1870 og 
betegnes som kompleks. Den begyn-
ner med 1. Mosebok og ender med 
Johannes’ åpenbaring og har en 

12

symmetrisk struktur. John Ellerton 
grunnla et av Midlands-områdets før-
ste korforeninger. Han døde i Torquay 
i Devon.

Det er en annen prest, Clement 
Cotteril Scholefield (1839–1904), 
som står bak melodien, som skal ha 
blitt lagd i 1875. Scholefield (neder-
ste bilde) kom fra West Midlands og 
lagde flere salmemelodier. 

Merkelig nok ble melodien til «The 
Day Thou Gavest, Lord, Is Ended» 
møtt med endel kritikk. Den utløs-
te sågar en avisdebatt i The Times i 
1932. Cosmo Gordon Lang, erke-
biskopen av Canterbury, kalte tonen 
for «en svak og billig vals». En annen 
kuriøs opplysning om denne hymnen 
er at den ble brukt i progrockeren 
Rick Wakemans musikalske portrett 
av Anne Boleyn på albumet «The Six 
Wives of Henry VIII» fra 1973. 

Salmen ble glimrende oversatt av 
biskop Johannes Smemo i 1964. 
«Den dag du gav oss, er til ende» er 
nummer 820 i Norsk salmebok fra 2013.

 
Kilde: Norsk salmeleksikon og Wikipedia.
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– Det er 60 år siden krigen kom til Norge. 
Synes du det er verdifullt fortsatt å mar-
kere det?

– Det er verdifullt å markere samholdet vi 
opplevde i de årene, omsorgen menneskene 
imellom. Vi måtte greie oss med lite, og vi 
lærte oss til ikke å være fordringsfulle. Og 
samtidig hadde vi det veldig bra! Vi fikk 
kameratskap som har holdt livet ut. Slike 
verdier bør markeres.

Bibbi Hanssen tenker med glede tilbake 
på sin tid i Det Kristelige Studentforbundet i 
Oslo og i studentkoret. De som fortsatt lever 
av «krigsgenerasjonen» treffes med jevne 
mellomrom den dag i dag, forteller Bibbi.

Fredsåret 1945 ble Bibbi gift, og hun fikk 
siden to barn. Familien flyttet til Nesodden 
i 1965, og Bibbi tok i en alder av 52 år 
sosialskolen. Fra 1968 til 1986 arbeidet hun 
som sosionom ved Sunnaas sykehus. Bibbis 
mann døde i 1972, og hun opplevde å miste 
sin sønn 15 år senere. Til tross for de person-
lige tragediene er Bibbi en som er raus med 
smil og oppmuntrende ord.

– Jeg er nok født med et lyst sinn, sier 
hun. – Og det å vite at «alt står i Gud Faders 
hånd» er et fast holdepunkt i livet. Da får det 
komme det som komme må.

Bibbi Hanssen er en uforskammet sprek 
84-åring som følger våkent med i det som 
skjer i nærmiljø og i media. Debatten om kir-
kens behandling av taterne engasjerer henne 
sterkt. Hun tar gjerne en debatt om saken.

– Jeg opplever den massive fordømmelsen 
av kirken, og da særlig Omstreifermisjonen, 
som sårende. Jeg føler dette har svakt fot-
feste i virkeligheten, sier Bibbi. – Fram til jeg 
fylte 19 kunne jeg på nært hold se hvordan 
far og hans medarbeidere i misjonen slet seg 
ut for å gjøre livet lettere for «de reisende». 
Alt ble gjort i kjærlighet, og min far sa det 
slik: «Kunne jeg hjelpe en eneste en, var det 
nok for meg». Nå ser jeg det som min opp-
gave å være misjonær for å spre kunnskap 
om Omstreifermisjonen, sier Bibbi Hanssen 
– med nok et varmt smil.

Intervju med sykepleier og sosionom  
Ingrid Bibbi Hanssen (født Carlsen)   

i Kirkespeilet nr 1/2000
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Har du tenkt på at du vil 
døpe barna dine, eller deg 
selv? Vet du ikke hvordan du 
skal gå fram? Pinlig å stå der 
foran menigheten? Her er 
løsningen.

LØRDAG 7. MARS kl 12–14 
kan du ganske enkelt stikke 
innom Nesodden kirke og 
bli døpt der og da. Det kal-
les drop-in-dåp og du er like 
velkommen enten du er tre 
måneder eller nitti år. I kirken 
finner du prest og organist.

Du kan ta med deg hvem du 
vil, eller komme alene. Du kan 
ha med deg dine egne fadde-
re, men det går også fint an å 
komme uten. Folk fra menig-
heten stiller som faddere.

Dette skjer på drop-in-dåp:
• Du blir tatt i mot og regis-

trert i menighetshuset.

• Du har en kort samtale med 
presten, før dere går inn i 
kirken for dåpshandlingen.

• Før og etter, i menighetshu-
set, er det mulighet for en 
kopp kaffe og noe å bite i.

• Det eneste du behøver å ta 
med er gyldig id og fødsel-
sattest for barna. 

• Du kan melde deg i forkant, 
men det er ikke nødvendig. 

I dåpen møtes himmel og 
jord, hellig og alminnelig. 
Gud bekrefter sin kjærlighet 
til det enkelte menneske. Vi 
korsmerkes og omfavnes av 
Kristus, og mottar Guds kraft, 
Den hellige ånd, til styrke for 
liv og tro. 

Det er også mulig å melde seg på 
forhånd. For dette og for å få nær-
mere info kan du ta kontakt med 
sekretær på Kirkesenteret Elin 
Dammyr (kontaktinfo på side 2).

DU KAN BLI DØPT PÅ FLEKKEN

ROTTER I KIRKEN!
Fredag 13. mars kommer kirkerottene til 
Skoklefall kirke! Kirkerottefesten starter i 
menighetshuset klokka 17 og forestillingen 
klokka 18. Teaterstykket Kirkerottene og Viggo i 
tårnet egner seg for 3–6-åringer – og hele fami-
lien. Sjekk ut arrangementet på Facebook.
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Takk at din kirke  
aldri sover!

Mens jorden ruller 
uten stans,

ditt folk i vekselsang 
deg lover,

for nattens ro og 
dagens glans.

John Ellerton /  
Johannes Smemo 

f

NESODDEN KIRKE
Anna Brun Bang-Ellingsen 

og Lars Andreas Mathisen 
BangEllingsen

Gjøfjell kirke
Carina Eleonora de Bruyn og 

Rolf-Tore Langeland

NESODDEN KIRKE
Hedda Skurtveit
Sandra Haukland
Edvard Olai Schiøtz Solseth
Ellinor Løland Ørbæk
Henrik Steen
Gustav Marc Andreas 

Devillers Schanke
Iselin Hagen
Signe Lovise Sundar 

Lillejordet
Saga Bjønness Badendyck
Luna Bjønness Badendyck

SKOKLEFALL KIRKE
Odin Matsson Rydland
Sebastian Vas Kvalnes
Benjamin Svane Pedersen
Thomas Hustvedt Wælgaard
Torbjørn Hustvedt Wælgaard
Karl Oliver Ilagan Bleken
Ingrid Bjørnestad

GJØFJELL KIRKE
Amelia Davidsen
Leif Martin Bakken Hvaal
Vilde Sorina Bradiceanu 

Robberstad

2019
Reidunn Ovidia  

Paulsen . . . . . . . . . . . . .1928
Ingrid Anne Skånseng . .1950
Per Elias Hiorth . . . . . . .1938
 
2020
Øystein Kvalnes . . . . . . .1936
Jørgen Henry Andersen 1939
Leif Ingvald Grønndahl .1928
Grethe Berggren  

Åhlstrøm. . . . . . . . . . . .1937
Inger Marit Andersen. . .1956
Ola Magnus  

Norderhaug . . . . . . . . .1926
Birgit Bjørkmo . . . . . . . .1928
Petter Syverinsen . . . . . .1963
Wenche Marie Fjeld . . . .1944
Jørn Beste . . . . . . . . . . . .1934
Simen Michaelsen  

Wang . . . . . . . . . . . . . .1976
Astrid Aaserød . . . . . . . .1928
Magnus Robberstad . . . .1932
Rolf Røthe . . . . . . . . . . . .1927
Per Jarle Pedersen . . . . .1939
Evy Helene Tvedt . . . . . .1948
Halfdan Melhus . . . . . . .1942
Agnar Jahr Kiil. . . . . . . .1971
Jan Terje Braaten . . . . . .1958
Oddvar Bjerkelund. . . . .1931

GI GAVE?
Til Skoklefall:
•Menighetsarbeid: 

1603.23.75972
•Vesper: 1201.28.30457

Til Nesodden:
•Menighetens arbeid: 

1612.20.80718
•Kultur og Kantorissimo: 

1645.02.82506
•Grønn Kirke: 

1503.99.06705

Til Gjøfjell:
•Menighetens arbeid: 

7878.05.41333
•1506.25.26138 Barn og 

unge
•1506.25.26200 Kjøkken
•1506.25.26219 Misjon 

MALI

KANTORISSIMO: 
1645.02.82506

KIRKESPEILET: 
0530.39.77238

Gaver mellom 500 og 30.000 
kroner kan gi skattefradrag. 
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 skattefra-
drag kan vi dessverre ikke 
samkjøre disse med gaver 
satt inn på konto. 

DØPTE
VIEDE

DØDE
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BLI MED NÅR GOSPELSANGEN 
KLINGER AV FULL KRAFT!
Det finnes et svært livskraftig kor på Fagerstrand viet den 
religiøse sangformen som vokste frem i amerikanske baptist-
kirker på slutten av 1800-tallet.
For snart to år siden tok nå avdøde Grete Sofie Anmarkrud initi-
ativ til å starte Nesodden gospelkor på Gjøfjell.

I dag har koret rundt tretti medlemmer – og plass til deg. «Vi 
opplever at Nesodden gospelkor er i ’flytsona’. Den inspirerende 
gjengen av sangglade medlemmer gjør at vi ser fremover, og gle-
der oss til fortsettelsen!» heter det i korets årsrapport for 2019. 

Gospelkorets profil er inkluderende med et ønske om å favne 
om sangglade mennesker. De ønsker å berike menighets- og 
gudstjenestelivet blant annet ved å opptre og ha konserter i kir-
kene. Koret er knyttet til menighetene på Nesodden. 

Dirigent er Guro Høgne og styreleder er Anne Irene Nygård.
Øvelsene foregår tirsdager i oddetallsuker klokka 19.30–

21.30 i Gjøfjell menighetshus.

DU BEHØVER IKKE 
VÆRE ALENE I SORGEN
Nesodden har en livssynsåpen selvhjelps-
gruppe for sørgende. Den er organisert 
under Frivilligsentralen på Nesodden, og 
Sorg og omsorg Follo.

Den ledes av Kristin Lynau, ergoterapeut 
som har jobbet ti år i voksenpsykiatrien og 
har 30 års erfaring med sorgarbeid. 

Lynau har ledet sorggrupper og holdt kurs 
om sorgarbeid og har med seg tidligere sok-
neprest Anne Marit Tronvik, som på sin side 
har pastoralklinisk utdannelse, ti års erfaring 
som medarbeider i Kirkens SOS, sorggrup-
pelederkurs og coachingutdannelse.

Ønsker du å delta kan du ta kontakt 
med Kristin på mobil 928 91 732 eller 
Anne Marit på anne.marit.tronvik@onli-
ne.no

I tillegg til den lokale sorggruppa er en ny 
gruppe på Tårnåsen aktivitetssenter åpen 
for folk fra hele Follo.

Den foregår i kirkelig regi torsdager klok-
ka 12. Tårnåsen ligger i Oppegård, en 
omtrent 40 minutters kjøretur fra Nesodden.

For mer informasjon kan du sende en mail 
til Ingunn Ileby på ii442@kirken.no.

ATF

Foto: W
ikim

edia C
om

m
ons

Foto: Fotografen Sam
estad

Eva Kirkemo har blitt ny prest 
på Nesodden (side 8–10) og 
kapellan Kristin Bugge Heilo 
har kommet tilbake fra barsel-
permisjon (side 3). Kateket Jarl 
Eidjord har sagt opp sin stilling 
og slutter i mai. Tretten har søkt 
stillingen etter ham, ti kvinner 

og tre menn Tre kvinner og elle-
ve menn har søkt jobben som 
Jan Heiers etterfølger i kir-
kevergestolen – en nesodding, 
en fra Drøbak og elleve andre. 
(Se hvem på kirken.no/nesod-
den.) Når du får neste utgave 
av Kirkespeilet vil både ny kir-
keverge og ny kateket være på 
plass – og bli presentert. 

NYTT OM STABEN
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Lørdag 7. mars
Nesodden kirke  
kl. 12–14  
Drop-In-Dåp (se s. 13)

Søndag 8. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store

Søndag 15. mars
Gjøfjell kirke kl. 11 
Våronngudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 18. mars
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper

Søndag 22. mars
Nesodden kirke kl. 11 
Våronngudstjeneste

Søndag 29. mars
Skoklefall kirke kl. 11 
Våronngudstjeneste

Palmesøndag 5. april
Skoklefall kirke 
kl. 11. Påsketeppe-
gudstjeneste 

Skjærtorsdag 9. april
Gjøfjell kirke kl. 
18.30. Gudstjeneste

Langfredag 10. april
Nesodden kirke kl. 15. 
Gudstjeneste

Påskeaften 11. april
Nesodden 
kirke kl. 23.30. 
Kveldsgudstjeneste

1. Påskedag 12. april
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

2. Påskedag 13. april
Skoklefall kirke  
kl. 19.30. Vesper

Søndag 19. april
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 18. 
Gudstjeneste med dåp 
av konfirmanter

Onsdag 22. april
Skoklefall 
kirke kl. 19.30. 
Ungdomsgudstjeneste

Søndag 26. april
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 3. mai
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste for små 
og store
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 10. mai
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 17. mai
Nesodden kirke kl. 10. 
Gudstjeneste på kirke-
bakken
Gjøfjell kirke kl. 
11.30. Gudstjeneste på 
kirkebakken

Kristi Himmelfartsdag torsdag 
21. mai
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 24. mai
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Onsdag 27. mai
Skoklefall kirke kl. 
19.30. Vesper

1. Pinsedag 31. mai
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

2. Pinsedag 1. juni
Fellesgudstjeneste på 
To gård kl. 12.

Søndag 7. juni
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste for store 
og små
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 14. juni 
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 21. juni
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

Søndag 28. juni
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste med dåp

PÅ GANG DIN 
OVERSIKT 

OVER HVA SOM 
SKJER I KIRKENE 

VÅRE. RIV UT 
OG HENG 

OPP!

TIRSDAGSMIDDAG
Middag og sosialt 
samvær for hele 

familien i Nesodden 
menighetshus tirsda-
ger klokka 16.30–18 

tirsdager. Mer info på 
tirsdagsmiddagenes 

Facebook-side.

Nesodden m.hus

ONSDAGSKVELDS
Onsdagskvelder i 

Gjøfjell menighetshus 
kl 19 med kveldsmat, 

fellesskap, samtale  
og sang:  

11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 
6.5. og 20.5.  

Gjøfjell menighetshus

VESPER

Det blir vesper 
onsdag 18. mars, 

mandag 2. påskedag 
13. april og onsdag

27. mai

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

Foto: Jan H
eier

$

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