
DETTE ER PÅ

GANG

 

Nr 2 • 2019
JUNI

50. årgang
Utgitt første  

gang juni  
1969

L O K A L B L A D –  utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter 

KIRKESPEILET
Foto: Jan H

eier
DETTE ER

20

Søndag 9. juni  
1. pinsedag
Nesodden kirke kl 11. 
Høytidsgudstjeneste  

Mandag 10. juni  
2. pinsedag
To gård kl 12. 
Felleskirkelig guds-
tjeneste 
Oscarsborg kl 12. 
Prostigudstjeneste 
med biskopen  
Feiring av Borg  
bispedømme 50 år

Søndag 16. juni
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

Onsdag 19. juni
Skoklefall kirke 
kl 19.30. Vesper. 
Regnbuemesse  
 
 

Søndag 23. juni 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

Søndag 30. juni
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste

Søndag 7. juli
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste.

Søndag 14. juli
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste

Søndag 21. juli
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste

Søndag 28. juli
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

Søndag 4. august
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste
 

Søndag 11. august
Skoklefall kirke kl 
11.Gudstjeneste 

Onsdag 14. august
Skoklefall kirke kl 
19.30. Vesper  

Søndag 18. august
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste 
Gjøfjell kirke kl 13. 
Gudstjeneste 

Søndag 25. august
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste 
Gjøfjell kirke kl 18. 
Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene
 

Søndag 1. september
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste. 

Lørdag 7. september
Skoklefall kirke kl 11, 
13. Konfirmasjon
Gjøfjell kirke kl 11, 
13. Konfirmasjon

Søndag 8. september
Skoklefall kirke kl 11. 
Konfirmasjon
Nesodden kirke kl 11, 
13. Konfirmasjon

Lørdag 14. september
Skoklefall kirke kl 11. 
Konfirmasjon
Nesodden kirke 
kl 11, 12.30 og 14. 
Konfirmasjon
 
 

Søndag 15. september
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste

Onsdag 18. september
Skoklefall kirke kl 
19.30. Vesper

Søndag 22. september 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste  

Søndag 29. september 
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste  
Gjøfjell kirke kl 11. 
Gudstjeneste

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

ÅPEN KIRKE
 

Nesodden  
historielag holder  

kirken åpen for besø-
kende søndager  

i sommer.  
(Se info side 3.)  

Nesodden kirke

FOLKETONER
I sommer blir det 

igjen folketonemesse i 
Gjøfjell.  

Følg med på kirkens 
hjemmeside for  

nærmere  
opplysninger.  

Gjøfjell kirke

VESPER
Siste vesper før  

sommeren blir en 
regnbuemesse onsdag 

19. juni. Videre blir 
det vesper onsdag  

14. august og onsdag 
18. september. 

Skoklefall kirke 

K
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Kirkene i Borg bispedømme fei-
rer og har feiret bispedømmets 
50-årsjubileum. 50 år er ikke 

så mye dersom en sammenligner med  
bispedømmene Nidaros eller Bjørgvin, 
men det har vært en flott feiring for oss. 
Dannelsen av bispedømme kom fordi 
økningen av befolkningen i vårt område 
steg, og stiger. Det har vært en fan-
tastisk feiring med mange arran-
gementer. 22. mai var biskop og 
prost i Vesper, og det var vår 
markering på Nesodden. 
Andre pinsedag er den 
store jubileumsfeiringen i 
vårt prosti på Oscarsborg. 
Mye av feiringen har forgått 
i Fredrikstad, og vi har fått en 
jubileumssalme som blir presentert 
i dette bladet. En sterk tekst med en 
enkel melodi. (Se side 15)

Så er det en spennende tid med valg 
til høsten, på samme dag som kom-
munevalget. Nesoddens tre sokn har 
satt opp sine lister med mange spen-
nende navn. (Se midten.) Mange vik-
tige saker skal behandles av de nye 
menighetsrådene, og veien videre for 
kirkene på Nesodden skal stakes ut. 
Det skal også være valg til bispedøm-
meråd og kirkemøte. Det er historisk 
at det stilles tre lister i bispedømmet: 
Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista 
og Åpen folkekirke. Vigsel av folk med 
samme kjønn er fortsatt en aktuell sak, 
som vi vet engasjerer mange. Vesper 
den 19. juni vil være en regnbuemesse, 
mens Pride feires.

På Nesodden er det også flere viktige 
saker vi arbeider med. Først og fremst 
handler det om ny kirke på Nesodden. 
Tiden er overmoden, og vi håper kirken 
vi har arbeidet for siden 1963 kan bli en 
realitet i løpet av neste valgperiode.

Et nytt bårehus ved Nesodden kirke-
gård er i ferd med å bli en realitet, også 

et etterlengtet hus. Vi har lenge hatt 
uverdige forhold knyttet til syning. Vi 
ser frem til å kunne ta imot dem som 
vil ta avskjed med sine kjære på en god 
måte. Dette vil også skape mer verdige 
toalettforhold. Vi gleder oss til å se det 
ferdig. (Mer på side 17)

Vi har også begynt å planlegge feiring 
av Nesodden kirkes 850-årsjubileum 

i 2025. Kirken og kommunen vil 
samarbeide for å gjøre det til 

en feiring vi kan være stolte 
av. I 850 år har barn blitt 

døpt, mennesker blitt gift 
og konfirmert, døde blitt 

begravet. Kirken har vært 
og er en viktig arena for livs-

ritene. Ja, som kirke har vi vært 
tilstede for Nesoddens befolkning, 

og døpefonten vi bruker, er like gam-
mel som kirken selv.

Nesodden er verdens vakreste sted, 
nå når sommeren nærmer seg. Mange 
gifter seg og feirer kjærligheten, og vi 
gleder oss med dem. Kirken har også 
sin ferieavvikling, og da er det bare en 
gudstjeneste hver søndag. Vi setter opp 
mange flotte gudstjenester, så følg med 
på våre hjemmesider. Som vi har gjort 
de senere år, vil det bli en folketone-
messe i Gjøfjell kirke. Gjøfjell, som med 
brask og bram feiret det nye flygelet 
med en fantasisk konsert. (Se side 15.)

Sommeren kan også være en utfor-
drende tid, med tragiske hendelser, som 
kaller på kirkens tilstedeværelse i ver-
den, på vårt sted og inn i menneskers 
liv. Vi ønsker å være et redskap for 
fred, bringe kjærlighet der hatet råder, 
bringe lys der mørket ruger og glede 
der sorg og tyngsel råder. Være et sted 
der alle kan komme med sine liv, slik de 
er, med både sorg og glede. 

Så ønsker vi alle en god sommer.
Svein Hunnestad,

Sokneprest 
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NESODDEN KIRKESENTER
Åpningstid Mandag–fredag 9–15 
Telefontid Mandag–fredag 12–15

Adresse: Tangen Nærsenter  
Vestveien 51,1452 Nesoddtangen  

tlf 66 96 58 20 (12–15) 
www.nesodden.kirken.no

Kirkeverge 
Jan Heier tlf 407 22 014 

kirkeverge@nesodden.kirken.no 
Sekretær  

Elin Dammyr tlf 476 89 804
Saksbehandler  

Christine Tellefsen tlf 66 96 58 20
Sokneprest  

Svein Hunnestad tlf 917 18 292
Kapellan (permisjon)  
Kristin Bugge Heilo

Kapellan  
Elisabeth Moss-Fongen tlf 476 87 978

Kapellan (vikar) 
Frøydis Haug tlf 957 42 875

Kateket  
Jarl Eidjord tlf 932 86 856

Menighetspedagog  
Kristina E. Bjørnland tlf 986 93 055

Organister  
Ingeborg Christophersen tlf 452 23 917 

Torbjørn Eftestøl tlf 957 53 950 

KIRKENE
Kirketjener  

Trond Urianstad tlf 909 32 721

Leder i Gjøfjell menighetsråd 
Finn Østmo tlf 992 35 222 

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

Leder i Skoklefall menighetsråd  
Svein Otto Fredwall tlf 924 81 035

Leder i Nesodden kirkelige fellesråd  
Turid Øyna tlf 976 83 416 

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 15.8.2019

Glimt av Guds himmel 
LEDER
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Hipp hurra! Vi har fått støt-
te til høstens Kantorissimo-
konserter av Norsk kulturråd. 

Dermed kan du glede deg til å høre 
Henning Kraggerud og Håvard Gimse 
i september med kjærlighetsmusikk fra 
1886 av Brahms, Grieg og Franck, Rolf 
Lislevand solo i oktober, en av Bachs 
vakreste kantater «Actus tragicus» 
med et stort barokkensemble i 
november og Iver Kleive med 
«Hyrdenes tilbedelse» i 
desember. To konserter 
i Nesodden kirke og 
to konserter i Gjøfjell 
kirke, med praktfull 
musikk for alle som bor på 
Nesodden. 

I skrivende stund ser jeg frem 
til kveldens innvielseskonsert for fly-
gelet i Gjøfjell kirke. (Se side 15.) Jeg 
håper musikkelskere fra hele Nesodden 
vil valfarte til Fagerstrand for å opp-
leve stjernemusikerne som skal trakte-
re dette praktinstrumentet flere ganger 
gjennom 2019. 

Sett et stort og fint kryss i kalen-
deren torsdag 13. juni kl. 19.30! Da 
har vi sommeravslutning i Kantorissimo 
i Nesodden kirke med populære 
Bundefjorden Barokkselskap. Denne 
gangen seiler vi over dammen, og spil-
ler både spansk og sør-amerikansk 

barokkmusikk. Jesuittene utvandret fra 
Europa til Sør-Amerika og lot euro-
peiske klanger fusjonere med indianer-
nes fengende rytmer og vakre melodier. 
Barokkmusikken ble verdensmusikk 
og har overlevd enkelte steder i Sør-
Amerika i ubrutt tradisjon til vår tid. 
Vi får høre barokkmusikkens utvikling 

både i Spania og hos spanjolene som 
møtte en ny verden. De med-

virkende er: Niels Aschehoug 
(fiolin), Maren Elle (fio-

lin), Mari Giske (bratsj), 
Gunnar Hauge (cello), 
Christian Krogvold 

Lundqvist (perkusjon), 
Thor-Harald Johnsen (gitar) 

og Ingeborg Christophersen 
(blokkfløyter og cembalo). Entré 

200 kroner (under 18 år gratis). Alle 
Kantorissimo-konsertene er støttet av 
Norsk kulturråd og Nesodden kirkelige 
fellesråd. 

Send en mail til post@ingeborgchris-
tophersen.com for å motta informasjon 
om kommende Kantorissimo-konserter.

Nå blomstrer markjordbærene, jeg 
smører meg med utålmodighet og gle-
der meg til alt det fine sommeren har 
å by på. Jeg ønsker alle på Nesodden 
en fortryllende sommer, stell pent med 
skaperverket og nyt det til fulle!

Hilsen Ingeborg kantorinne

NOEN KANTORD 

Mye å glede seg til! NOTISER
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ÅPEN KIRKE I SOMMER 
Også denne sommeren vil gode 
krefter fra Nesodden historie-
lag holde Nesodden kirke åpen 
på søndager. Følgende sønda-
ger vil det dermed være mulig 
å få en ekstra titt i den flot-
te middelalderkirken vår, og 
historisk informasjon, mellom 
klokka 13 og 15, disse dagene: 
1., 8., 15., 22. og 29. juli, og 5. 
og 12. august. Da gjelder det 
bare å benytte muligheten.

GRAVVANDRING
Om kvelden fredag 14. juni 
kan du være med på en helt 
spesiell gåtur rundt på kir-
kegården. Da skal Kathrine 
Geard lede oss rundt fra grav 
til grav og fortelle om et utvalg 
av de kunstnerne som ligger 
gravlagt ved Nesodden kirke. 
Vi møtes ved kirken fredag 14. 
juni klokka 21 og går over kir-
kegården og ned bakken mot 
driftsbygningen.

Vandringen er gratis og 
kvelden avsluttes med suppe i 
våpenhuset og en liten kunst-
utstilling i kirkerommet. 

post@ingeborgchristophersen.com
Foto: Jan H

eier



– Du er Nesoddens nye kapellan med 
først og fremst Gjøfjell som tjeneste-
sted. Hvordan er du blitt tatt imot så 
langt?
– Jeg føler at jeg har fått en svært god 
og hyggelig mottakelse. Folk har kom-
met og hilst og fortalt hvem de er, uten 
at jeg selv har tatt «runden» – det setter 
jeg pris på.
 
– Hva gjorde at du søkte jobben på 
Nesodden?
– Jeg søkte egentlig ikke, de trengte en 
vikar og siden jeg nettopp var ferdig i 
et annet vikariat så tok jeg et til her på 

Nesodden!
– Hadde du noe 

forhold til Nesodden 
fra før?

– Ikke så mye, jeg 
har vært en gang på 

Helleviktangen, og noen 
ganger på fotballbanene som 

ligger i nærheten av Nesodden 
videregående og på to ulike lop-

pemarked her!

– Hvor kommer du fra opprin-
nelig?
– Mysen i Østfold

– Hva er din bakgrunn? 
– Hvis det er utdanningsbakgrunn det 
siktes til så har jeg teologistudier, mas-
ter i sjelesorg, sorgterapi og psykologi/
psykoterapi og veiledning, i tillegg har 
jeg studier/master i dialogstudier, men-
neskerettigheter, frigjøringsteologi(er), 
islamsk teologi med mer. Videre har jeg 
tatt pedagogikk og studier i nordisk og 
til slutt har jeg studiepoeng i prosjekt-
ledelse. 

– Hva er du mest opptatt av? 
– Jeg er opptatt av de nære ting, 
å leve her og nå og å etterlate 
meg jorden til kommende slek-
ter så grønn og god som mulig.

 – Har du noen kirkelige 
hjertesaker?
– Jeg har mange, men «Grønn 
kirke» og naturvern er en 
stor sak for meg – naturvern 
og skapertanken er to sider 

av samme sak for meg. Tror vi kan gjøre 
en stor forskjell på mange områder, men 
vi bør raska på litt. En annen ting er at 
kirken må være åpen og inkluderende 
og et sted å være for alle aldersgrupper. 
Jeg tror jeg stopper her, men det er mye 
jeg brenner for!

 – Hva ligger på nattbordet ditt? 
– På nattbordet mitt står en kurv med 
bøker som jeg leser akkurat nå. Jeg 
leser alltid flere bøker på en gang, fordi 
de er i ulike kategorier. Bøkene som lig-
ger i kurven nå er: Krydret olje – kvinner i 
Bibelen av Ylva Eggehorn, Søsterklokkene 
av Lars Mytting og Hvem sa hva? Kvinner, 
menn og språk av Helene Uri.

 – Hva gleder deg akkurat nå? 
– At det er sommer og at blomstene 
blomstrer og sola skinner ganske ofte. 
Jeg liker å jobbe i hagen og se at det 
spirer og gror rundt meg.

 – Hva ser du på tv? 
– Jeg ser ikke så ofte på TV, men når jeg 
gjør det liker jeg å se på Antikkduellen 
på NRK, ulike mat- og hageprogram og 

I SPEILET:ANNONSER
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FRØYDIS  
HAUG
Navn: Frøydis Haug
Alder: 51 år
Bosted: Ås
Jobb: Kapellan 

G R A V S E R V I C E

VI STELLER 
GRAVEN FOR DEG

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.

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 monterer  
selvvannings- 

kasser for enkelt 
gravstell

Den originale MobilPlant 
med 15 års garanti

BØKER: Lokalhistorie, musikk, politikk, kunst og mye mer 

Selges hos Norli (Tangen), Annas hybel (Fjellstrand) og Nesoddhuset (Fagerstrand). Kiwi ved Nesodden  
kirke og Tangen brygge har enkelte artikler. Du kan avtale henting på Fjellstrand, eller bestille på nett: www.fordforlag.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!

AkrissTannhelse
Kapellveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf.66911248 / 93277165

Vi tilbyr tannbehandling i 
bl.a. implantater,rotfyllinger, 
tannregulering for voksne 
(fast apparatur/skinner)

• Når alt kommer til alt • Nordmarkaviser • Bomansviks historie • Modne Molter (dikt) • Jordas skjulte toner (musikkarkeologi: musikkens aller 
tidligste historie) • Steigans lille røde (Pål Steigan) • Folkemusikk fra Nesodden (cd med Ford Folk) • Til skafottet (sann og lokal mordhistorie fra 
1700-tallet) • Norse & Nordic Oxford • Korpsbevegelser (Trevor Ford) • Kunstnerkommunen (Kathrine Geard)

1/8-side 800 kroner
1/4-side 1500 kroner
Rimeligere årsavtaler!

Ring 976 40 814 
eller send epost til

ann-turi
fordforlag.no

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 
når det er kirkekaffe (sept–april).
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.comTIL

 L
EI

E!



KONFIRMANT 2020 – JEG?
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE
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Bli med på en reise der du sam-
men med andre konfirmanter 
lærer mer om den kristne tro, 
deg selv og verden rundt deg.

Om du tror, tviler eller bare 
er nysgjerrig er du velkom-
men til konfirmantunder-

visning og konfirmasjon i Skoklefall, 
Nesodden eller Gjøfjell kirke.

Hva er det egentlig?
Ordet konfirmasjon kan bety 

både å bekrefte og å gjøre sterk. 
Konfirmasjonshandlingen er en for-

bønnshandling hvor vi ber Gud om 
å velsigne og styrke hver enkelt 
konfirmant. Det forutsettes ikke 
noen bekjennelse fra konfirmantens 
side. Det viktigste med konfirmant-
tiden er å bli bedre kjent med den 
kristne troen, der Gud sier ja til oss. 

Hva snakker vi om?
I konfirmasjonstiden har vi tid 

til å ta opp spørsmål som konfir-
mantene er opptatt av. Noen av 
temaene som tas opp er: Vennskap 
og relasjoner. Gud, Jesus og Den 
hellige ånd. Solidaritet og neste-
kjærlighet. Sorg og glede, godt og 
vondt. Kjærlighet, seksualitet og 

samliv. Miljø og rettferdighet. Bibel 
og bønn. Gudstjeneste og nattverd. 
Selvbilde og menneskesyn.

Et av høydepunktene i konfir-
masjonstiden er sommerleir. Da 
ønsker vi å gi deg gode opplevelser 
sammen med venner og unge lede-
re. Samtidig får vi tid til dypdykk, 
undervisning og gruppesamtaler. 
Det er ikke uten grunn at mange 
konfirmanter har sagt «Det var den 
beste uka i mitt liv!»

Sommerleiren blir på Norefjell 
Ski og Resort og vi skal bo i hotel-
lets leiligheter som har to eller tre 
soverom og rommer fem eller ni 
personer. Det vil bli servert fire 

gode måltider hver dag.

Klikk for mer info
For å melde deg opp til konfir-
masjon går du inn på nesodden.
kirken.no, klikker på «konfir-
masjon». 

Der finner du påmeldings- 
skjema og all nødvendig infor-
masjon til både konfirmanter og 
foresatte.

Opplegget for neste års konfir-
manter starter med kick off-helg 
med presentasjonsgudstjeneste i 
Gjøfjell, Skoklefall og Nesodden 
kirke i midten av januar 2020.

Se boksen på neste side for 
alt det spennende som videre vil 
skje i løpet av konfirmantåret.

Spesielle hensyn?
Alle skal kunne være konfirman-
ter i Folkekirken på Nesodden. 
Har du allergier? Har du lese-/
skrivevansker? Gjør familieøko-
nomien det vanskelig å delta? 
Er det utfordringer i familien, 
på skolen eller i andre forhold 
som kan ha innvirkning på kon-
firmanttiden? 

Da er det viktig at vi får 
beskjed slik at vi kan tilrette-
legge for dere. Det finnes øko-
nomiske støtteordninger man 
kan søke om. Ta kontakt med 
kateketen for å drøfte eventuelle 
behov.

Folkekirken på Nesodden 
ønsker deg velkommen!

Lik oss på
 

Facebook
: 

«Babysan
g 

Nesodden»
!

BABYSANG

Velkommen til babysang i Gjøfjell 
menighetshus og Skoklefall kirke 
fra slutten av august! 
• GJØFJELL menighetshus: ons-
dager kl 11 
• SKOKLEFALL kirke: torsdager 
kl 10.15 og 12.15

TIPS OSS!
trosopplaering@nesodden.kirken.no

SKOLESTARTGUDSTJENESTE

VIKTIGE DATOER:
Våren 2020
• Kick off-helg med presentasjons-

gudstjeneste i Gjøfjell, Skoklefall 
og Nesodden kirke medio januar. 

• Undervisningssamlinger januar til 
april.

• Fasteaksjonen 31. mars.
• Konfirmantleir i slutten av  juni på 

Norefjell Ski og Resort. 
Høsten 2020
• Samling før konfirmasjonsgudstjenes- 

tene, som blir på følgende datoer: 
– Skoklefall kirke 5.,6. og 12. sept.
– Nesodden kirke 6., 12. og 13. sept.
– Gjøfjell kirke 5. september

Helt førsteklasses – for alle seks-
åringer.

Alle seksåringer på Nesodden vil 
få invitasjon til å få min kirkebok. 
I Nesodden kirke blir det utdeling 
25. august, mens det i Skoklefall 
og Gjøfjell vil foregå den 
1. september. Barna får 
invitasjon til å delta på 
gudstjeneste sammen med 
foresatte. Gudstjenesten 
markerer at barnet nettopp 
har begynt i første klasse, 
og de som har lyst får gå i 
prosesjon inn i kirken med 
skolesekk på ryggen.
Under gudstjenesten får bar-
net seksårsbok (som er fin å 
putte i sekken), med fargerike 
historier om Nora og Bo som 
også skal begynne på skolen. En 
av fortellingene fra boken blir lest 
under gudstjenesten. Barnet får 

også et arbeidshefte der det sammen 
med voksne – eller på egen hånd – 
kan bli kjent med bokstaver, tall, 
kirkekunst og bibelfortellinger.
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Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
gi din stemme til?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i     
bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkens «storting»       
i perioden 2019 – 2023. 

Her er et utvalg av alle kandidatene som stiller til valg til nytt bispedømmeråd, både leke 
kandidater og prestekandidater.

På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg.         
Lenker til mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på kirkevalget.no. Hva 
kandidatene og listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.

Foto: K
irkerådet

TEMA: 

Første uka i august får medlem-
mer i Den norske kirke et valgkort 
i postkassa. På de følgende sidene 
kan du bli kjent med kandidatene 
til begge kirkevalg.

Hvis du er en av de 3,7 millio-
ner medlemmene i Den nor-
ske kirke kan du være med på 

å bestemme hvem som skal lede kirken 
framover.

Stemmen teller
Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt 
sett ut uten Kirken? Hvordan ville 
landet vårt vært uten en folkekirke? 
Det er nokså vanskelig å forestille seg. 
Kirken er til stede overalt i Norge. 
Den tar del i våre hverdagsliv og ved 
livets begivenheter. I sorgen og festen, 
i trøsten, sangen, leken og gleden. 
Kirken er åpen for alle, fra vugge til 
grav. Kirken har rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? 
Ved Kirkevalget 8.–9. september har 

du mulighet til å påvirke: Samtidig 
som kommunestyre- og fylkestingsval-
get holdes, kan du også stemme fram 
hvem som skal lede kirken på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå. 

Slik stemmer du: Du kan forhånds-
stemme på Kirkesenteret på Tangen 
Nærsenter mellom 12. august og 6. 
september På valgdagen foregår kir-
kevalget på samme sted som kommu-
nevalget.

To kirkevalg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme 
på kandidater til menighetsrådet og til 
bispedømmerådet. 

Til valget av Nesoddens tre menig-
hetsråd har tilsammen 11 menn og 16 
kvinner sagt ja til å være kandidater til 
menighetsrådene og lede menighetene 
de neste fire årene. De 27 kandidatene 
blir presentert på side 12 og 13. Dette 
er et flertallsvalg, der du blant annet 
har mulighet til å gi kandidater en 
ekstrastemme. Kandidatene med flest 
stemmer blir med i rådet.

Til bispedømmerådsvalget stil-

ler Bønnelista, Åpen Folkekirke og 
Nominasjonskomiteen lister. Du kan 
se alle kandidatene på side 9, 10 og 
11. Dette er et forholdstallsvalg, der 
det endelige rådet avspeiler både hvor 
mange stemmer den enkelte liste og 
også den enkelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av 
landets elleve bispedømmer. Rådet 
ansetter blant annet prester og leder 
bispedømmet sammen med biskopen. 
Medlemmene av bispedømmerådet er 
også medlemmer av Kirkemøtet, det 
høyeste organet i Den norske kirke. 

Mange temaer
Menighetsrådets og bispedømmerådets 
arbeid spenner over mange temaer. Det 
kan være barne- og ungdomsarbeid, 
jus og økonomiforvaltning, ansettelser, 
gudstjenester, miljø og rettferdighet, 
omsorg, musikk og misjon. Rådene 
skal sørge for vekst og næring til kir-
ken og lokalsamfunnet der du bor.

Se mer på nesodden.kirken.no eller 
kirkevalget.no.

ALT OM VALGET

Noen fakta
• Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 

kirkemedlemmer. Det var en rekorddel-
takelse på 15 prosent.

• Rundt  3,1 millioner nordmenn har rett 
til å stemme ved Kirkevalget 8.–9. sep-
tember.

• Det er dåpen som gir medlemskap i 
Den norske kirke.

• Ungdom har stemmerett i Kirkevalget 
fra året de fyller 15 år. 

• Et menighetsråd har 4–10 medlemmer. 
Medlemmene har ulik utdannings- og 
yrkesbakgrunn og mange er også akti-
ve på andre arenaer i lokalsamfunnet. 

• Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer 
stemmes inn i Kirkevalget 2019.



Karin-Elin Berg

f. 1978, Festnings-
forvalter, Fredrikstad1

Ole Jacob Flæten 

f. 1953, Ordfører,         
Lillestrøm2

Liv Betty           
Hesjadalen
f. 1952, Fagleder, Rygge

7

Anita Patel

f. 1971,Rådgiver/lektor, 
Lørenskog8

Aksel Reuben  
Eriksen
f. 2001, Skoleelev, 
Skedsmokorset9

Steinar Granmo 
Nilsen
f. 1970, 1. amanuensis, 
Ski10

Kristin Elisabeth 
Kyhen Ramstad  
f. 1953, Seniorrådgiver, 
Fetsund11

Turid Øyna

f. 1956, Sykepleier, 
Nesodden13

Eirik Elin Stillingen

f. 1972, Arkivar, Gan
12

Aleksander   
Abelsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad14

Anne Marie    
Nørstelien Helland 

f. 1970, Direktør, Moss
3

Helene Lunder 
Eriksen 
f. 1998, Student, 
Fredrikstad4

Tania von der 
Lippe Michelet
f. 1969, Skribent/
foredragsholder, Moss5

Kjetil Hafstad 

f. 1946, Professor
emeritus, Fredrikstad6

Jon Erik Haave

f. 1958, Fagansvarlig, 
Moss11

Jan-Erik Sundby

f. 1955, 
Generalsekretær, Råde8

Maren Kristine 
Skovholt
f. 2001, Student, 
Rælingen15

Øivind Refvik

f. 1974, Daglig leder, 
Drøbak14

Pål Antonsen

f. 1959, Daglig leder, 
Sarpsborg12

Hallgeir Elstad

f. 1964, Professor, 
Sørum9

Sidsel Marie 
Schade
f. 1961, Spesialrådgiver, 
Skjeberg13

Laia Kristine    
Bringa
f. 1978, Lektor, 
Fredrikstad10

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin 
liste vil at Den norske kirke skal 
videreutvikles som en åpen og 
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide 
for en kirke som er åpen for alle, 
som fremmer menneskeverdet og 

som motarbeider diskriminering. 
Les mer om valgprogrammet for 
Åpen folkekirke på vår hjemmeside:      
www.apenfolkekirke.org

Nominasjons-  
komiteens liste:
Listen består av personer 
som er foreslått av de lokale 
menighetsrådene i bispedømmet, og 
prioritert av felles nominasjonskomité. 
Personene speiler et mangfold 
av meninger og syn, slik det også 
er i den norske folkekirken. Vi 
representerer ingen organisasjon 
eller interessegruppe. Den enkelte 
kandidat presenterer selv de saker en 
spesielt vil arbeide for.  Sammen vil 
vi arbeide for den lokale kirkes beste. 
www.nominasjonslisten.no 

Thomas           
Bjørtomt-Haug
f. 1972, Bygningsing., 
Jessheim1

Mathilde     
Thompson Sand
f. 1976, Sykepleier, 
Moss2

Susanne   
Thauland Hedberg
f. 1993, Lærer, Ski

3

Olav Honningdal

f. 1942, Pensjonist, 
Sarpsborg 7

Ase Brøvig

f. 1934, Pensjonist, Ski
4

Thea Aarseth

f. 1995, Student, 
Oppegard 8

Erling Birkedal

f. 1954, Forsker/
Prosjektleder, 
Nittedal1

Elisabeth Pagander  
Austrheim
f. 1976, Lærer,
Fredrikstad5

Thomas Granheim 
Iversen
f. 1998,Student,
Sarpsborg4

Laila Larsen

f. 1984, Lærer, 
Oppegard 5

Edvard Dreier 
Grimstad
f. 2001, Student, Rygge

9

Sidsel Repstad

f. 1962, Seniorrådgiver, 
Kolbotn2

Kurt Soltveit

f. 1961, Avdelingsleder,
Ski6

Tom Henriksen

f. 1974, Selv.næringsd., 
Askim6

Frode Alne Bolin

f. 1971, Innovasjons-
rådgiver, Moss3

Oda Mossik    
Bernhardsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad7

Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den kristne 
tro og tradisjon som Den norske 
kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Bibel og bekjennelse 
– skal være kirkens grunnlag. Den 
norske kirke skal være en del av Guds 

synlige kirke på jord, med medlemmer 
som har Jesus som Herre, og ha 
lokalstyrte menigheter med ledere, 
som lar seg lede av Guds hellige 
Ånd. Bli kjent med kandidatene på       
www.bonnelista.no

10 11

Lister i kirkevalget 2019
I Borg bispedømme er det tre      
lister ved bispedømmerådsvalget.        
Listene er presentert alfabetisk. 
Kandidatene på hver liste er       
presentert i prioritert rekkefølge.

KANDIDATER TIL BISPEDØMMERÅDSVALGET



DETTE ER PÅ

GANG
DETTE ER PÅ

GANGHilde Strøm

f. 1950, helsesøster, 
Torvet

8 Rolf Dagfinn 
Pettersen
f. 1955, sivilingeniør, 
Skoklefall

HJERTESAK: Jobbe for en inkluderende 
kirke for alle og et godt tilbud til alle 
aldersgrupper. Ny kirke og kirketun på 
Skoklefall som også ivaretar den gamle 
kirken.

2 Leif C. 
Marcussen
f. 1969, seniorrådgiv-
er, Berger

HJERTESAK: At alle bør føle seg velkom-
men i Nesoddens folkekirke uavhengig 
av økonomisk status, kultur, eller hvem 
man elsker. Et bedre tilbud for kirkens mer 
«tvilende» medlemmer med kultur, vesper.

7

Gry Skurdal

f. 1960, Torvvik

HJERTESAK: Har sittet Nesodden 
Menighetsrådi flere perioder . Ønsker en 
fortsatt åpen og inkluderende kirke. Liker 
å jobbe med diakoni, og har et hjerte for 
Nesodden Menighetshus

9 Grethe Øyna 
Milivojevic
f. 1982, senior- 
rådgiver, Tangen

HJERTESAK: Jeg ønsker at kirken og 
menigheten skal være et sted der alle 
føler seg velkommen. Jeg vil også jobbe 
for at vi får flere aktiviteter for barn og 
unge.

3 Eldrid Forsland 
Lorentzen
f. 1966, arkitekt, 
Alværn

HJERTESAK: Jeg vil at kirken skal være 
raus og ha rom for alle! Vil ha nytt kirke-
bygg på Nordre Nesodden, tilgjengelig og 
med nok plass. Et godt tilbud til barn og 
unge må gis ekstra fokus og ressurser.

8

Gro Hege 
Ludvigsen
f. 1961, fysiotera-
peut, Solberg

HJERTESAK: Vil at kirken skal være der 
for dem som har mistet noen og kjenner 
ensomhet og savn. Sorggrupper og andre 
møteplasser. Menighetsmiddager.

10 Svein Are 
Grønsund
f. 1974, systemut-
vikler, Hellvik

HJERTESAK: Søndagsskolearbeid 

4 Anne Liv Reistad

f. 1958, pensjonist, 
Varden

HJERTESAK: Jeg sitter i kirkeakademiet og 
vil ha mer kunst og kultur i kirken. Aktiv-
iteter som får flere med i menighetene. 
Trosopplæring. Ny kirke med mulighet for 
kafé og gjerne gjenbruksbutikk.

9

Karin Margareta 
Nicklasson
f. 1956, psykiatrisk 
sykepleier/familieter-
apeut, Skoklefall

HJERTESAK: En åpen og inkluderende 
kirke. Økumenikk og livssynsdialog.
Diakoni i vid forstand

5 Anne-Helene 
Haaland
f. 1965, prosess- 
ingeniør, Hellvik

HJERTESAK: Ny kirke på Nordre Nesod-
den, barn og ungdomsarbeid, ønsker at 
kirken skal bli et sted for enda flere enn i 
dag og mer sang og musikk i kirken

10

Kirsti Langvatn

f. 1966, revisor, 
Tangen

HJERTESAK: Jeg ønsker å gjøre Skoklefall 
menighet til et sted som er godt å være 
for alle.

1 Rune Borknes

f. 1955, adm. dir, 
Alværn

HJERTESAK: Trosopplæring og nytt kirke-
bygg med plass til oss alle på Skoklefall 
er mine hjertesaker. Kirken bør være en 
arbeids- og kulturkirke som rommer raust 
Skaperens mangfold.

6 Lars Thedin

f. 1947, pensjonist, 
Oksval

HJERTESAK: Tilbud til ungdom, map ak-
tiviteter og fellesskap, menighetshelg for 
familier i menigheten

11

SKOKLEFALL

Lars Erik 
Granum
f. 1942, pensjonist, 
Fagerstrand

HJERTESAK: Gjøre Bibelen interessant for 
dagens mennesker.

1 Pål Erik Plaum

f. 1951, spesialsyke-
pleier, Fagerstrand

HJERTESAK: Lage en velkomsbrosjye som 
deles ut til alle som flytter til Fagerstrand 
og omegn Bygge terrasse til menighetshu-
set mot det nye senteret

6 Elise Klouman

f. 1747, pensjonert 
fastlege, Fjellstrand

HJERTESAK: En åpen kirke som rører 
hjertene, utfordrer tanken, trøster i tunge 
stunder, øker gleden i livets stjernestunder, 
og gir oss kulturell og historisk ballast.

3

Anita Kristin 
Olsen
f. 1967, renholdsop-
pratør, Fagerstrand

HJERTESAK: At folk kommer  tilbake til 
kirken og blir kjent med Gud, Jesus og Den 
Hellige Ånd. 

2 Petter Grimnes

f. 1972, redaksjons- 
leder, Fagerstrand

HJERTESAK: Å bidra til lokalsamfunnet 
gjør godt, det kan også gjelde kirken. 
Hjertesaken er å gi alle muligheter i livet. 
Ingen liten visjon, men viktig for meg.

7 Randi Skodvin 
Hannisdal
f. 1958,  
Nesoddhøgda

HJERTESAK: Kirkens 850-årsjubileum 
i 2025 skal planlegges. Det gir en flott 
mulighet til å presentere menneskene 
som har vandret inn og ut av kirkedørene i 
denne perioden!

4

Else Marie 
Fossbråten 
Wennersgaard
f. 1964, barnehage- 
styrer, Fagerstrand

3 Bjarte 
Hunnestad
f. 1950, konsulent, 
Fjell

HJERTESAK: Tror på en åpen og inkluder-
ende kirke med mykje lys og varme.

5

Lillian Skånhaug 
Granum
f. 1947, pensjonist, 
Fagerstrand

HJERTESAK: Jeg ønsker å jobbe for en 
åpen menighet hvor alle skal føle seg 
velkommen. 

4 Arne Bjerke

f. 1959, rådgiver, 
Nesoddhøgda

HJERTESAK: God og åpen kontakt mellom 
Nesodden kirke og nærmiljø med rom for 
alle i kirken. Kirken skal gi rom for opplev-
else, samvær og undring. Klimabevissthet 
og kultursamarbeid.

1 Reidun Harriet 
Sødem
f. 1943, pensjonist, 
Fjellstrand

6

Solveig Iren 
Andresen-Ots
f. 1978, selvstendig 
næring, Fagerstrand

HJERTESAK: Å ta godt vare på vår lokale 
kirke innvendig, men også utvendig med 
uteområde og menighetshuset for å tilret-
telegge for fortsatt aktivt bruk – også for 
barn og ungdom.

5 Halvor Håkanes

f. 1958, sølvsmed, 
Bomansvik

HJERTESAK: Min hjertesak er nok å få 
være med på og planlegge jubileet for 
Nesodden kirke i 2025, samt arbeide med 
liturgisk profil, som denne perlen av en 
kirke innbyr til.

2 Arne Neegaard

f. 1953, pensjonist, 
Nesoddhøgda

HJERTESAK: Det nærmer seg 850-årsjubi-
leum for Nesodden kirke. Kirkegården står 
meg nær, jeg har vært både kirketjener 
og graver og vil å ta vare på Nesoddens 
eldste kulturhus.

7

GJØFJELL

NESODDEN

TEMA: KIRKEVALGET 2019
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KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALGET
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Slik går du frem når  
du skal stemme

Kirkevalget er to valg: valg 
til menighetsråd og valg 
til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet.

I alle valglokalene skal det 
være et sted der du i enerom 
og usett kan velge de stem-
mesedlene du vil ha, og gjøre 
endringer. Dette kan for ek-
sempel være et valgavlukke 
eller et eget rom.

Du må vise legitimasjon. 
Valgfunksjonæren kryss-
er deg av i manntallet og 
stempler stemmesedlene. 

NB! Stemmesedlene må ha 
stempel for å bli godkjente. 

4Velg stemmesedlene du vil 
bruke, én per valg. Du kan 
stemme ved ett valg eller 
begge valgene.

1

Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene2
Brett stemmesedlene så 
ingen kan se hva du har 
stemt.

3 Legg stemmesedlene  
i valgurnen.5

I avlukket Hos valgfunksjonæren

Hva gjør kirkemøtet?

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste 
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispe-
dømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet 
bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
kommende perioden vil det bli viktige saker om 
kirkens organisering.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styrings-
organet i kirken. Rådet tilsetter prester og er 
arbeidsgiver for disse og enkelte andre. Det 
arbeider for samordning av det kirkelige arbei-
det i de mange menighetene i bispedømmet. 
Medlemmene i bispedømmerådene utgjør 
Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet?

Arbeidet til menighetsrådet spenner over man-
ge tema. Det kan være barne- og ungdoms-   ar-
beid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger, 
gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, 
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og 
næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Ønsker du mer informasjon? 
se kirkevalget.no

Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemme-
rett fra det året de fyller 15 år. Du må være 
døpt for å være medlem i Den norske kirke. 
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemme-
rett ved Kirkevalget i 2019.

Når og hvor er det valg?

Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september 
2019, samtidig med kommunestyre-/ fylkes-
tingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale 
nær det offentlige valget. Du kan også for-
håndsstemme fra 10. august. Alle med stem-
merett får i august et valgkort i posten med 
informasjon om hvor og når de kan stemme.

Hvem kan du stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet 
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandida-
tene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg 
til menighetsråd er det de fleste steder bare en 
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det 
i Borg bispedømme tre lister å velge mellom.

Godt å vite om valget

 Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no

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

Innvielseskonserten for det flotte 
Bechstein-flygelet i Gjøfjell kirke ble 
en sann fest. 75 tilhørere fikk nyte 
musikk av Händel, C. P. E. Bach, 
Mozart og Beethoven. 

De eminente musikerne Bogumila 
Nystedt på fiolin og Sveinung 
Bjelland på klaver vakte stor begeist-
ring. Det var jubelrop og stående 

applaus, tårer og smil. Flygelets eiere, 
Marius Flateby og Gabrielle Therese 
Leahy Tillson fikk blomster og vel-
fortjent takk. De var storfornøyde 
over at instrumentet har fått et så fint 
hjem. I sin tid tilhørte flygelet biskop 
Per Juvkam og fru, og det har blant 
annet stått i bispegården i Bergen. 
Både datter og barnebarn av biskopen 

var tilstede på konserten og smilte fra 
øre til øre. Alle var skjønt enige om at 
konsertflygelet og Gjøfjells kirkerom 
passer som hånd i hanske. 

Festkvelden ble avrundet med kaffe 
og kake og musikk fra flere begeistre-
de konsertpianister som hadde møtt 
opp for å høre og prøve instrumentet. 
 IC

I anledning Borg bispedømmes 
jubileum er det lagd en egen salme: 
«Glimt av Guds himmel på jord». 
Den ble godt tatt imot i prost Hege 
Fagermoens tolkning under hennes 
og biskopens nylige nesoddbesøk. 
Teksten er skrevet av Ingrid Brækken 
Melve og melodien er komponert av 
Ivar S. Haugen. 

På kirkens nettside, nesodden.
kirken.no, kan du høre Melve og 
Haugen fortelle om sangen og, litt uti 
videoen, prosten synge den. Her har 
du tekst og note.

ATF

EN SANG TIL BORG

DEN STORE FLYGELINNVIELSEN BLE EN SUKSESS

Foto: Jn H
eier



Østråt utvider og bygger ut

Den kristne avholdsorganisasjo-
nen Blå Kors eier og driver insti-
tusjonen Østråt, et hjelpetilbud for 
rusmisbrukere. Før 1980 holdt de 
til på Blå Kors-båten «O.T. Moe» 
i Oslo havn. Byggearbeidene på 
Bomansvik startet i fjor sommer 
og husene skal stå ferdige før jul.

[…]
– Vårt mål er at beboerne på 

Østråt skal få lyst til å leve rus-
fritt. Mottoet for virksomheten er 
nettopp å gi ny tro på livet. Nå 
skal folk her få større mulighet til å 
trene på å bo og å få kontroll over 
rusbruken, sier institusjonssjef på 
Østråt, Magnar Lie, som tittelen 
til tross kaller seg selv «altmulig-
mann».

– Hva gjør dere her?
– Vi har verksted som påtar 

seg oppdrag for industrien. For 
eksempel montering og pakking 
av elektrisk utstyr. Noen deltar i 
byggearbeidet. For øvrig er det 
renhold og vedlikehold, forteller 
Lie.

Østråt har hittil bestått av tre 
bygninger men nå er seks nye hus 
i ferd med å reise seg på området. 
Tre av dem er ordnet med fire rom 
med bad og felles stue, vaskerom 
og kjøkken. Hver av de tre andre 
er delt opp i to separate leiligheter 
[…] Tanken er at beboerne skal gå 
fra hybelvarianten over til leilighe-
tene og derfra ut i samfunnet.

– Husene skal forresten oppvar-
mes med jordvarme fra bakken. 
Dette er en stor investering som 
vil spares inn i årene framover, 
informerer institusjonslederen 
stolt.

Reportasje i Kirkespeilet nr 2/1999, 
utgitt i juni 1999

F O R  2 0  Å R  S I D E N

K I R K E S P E I L E T

Mellom grusveien og kirkegården 
nær menighetshuset, der det i dag 
står et redskapshus skal det snart 
komme en ny bygning med synings-
rom, kjølerom og toaletter.

Fellesrådet er tilfreds med god 
plassering og utsikten til et solid 
bygg, som vil dekke viktige funksjo-
ner for mange brukere. 

Terrenget skal senkes noe for å 
gi gode arbeidsforhold for bårebil 
og for å sikre avrenning. Både inn-

gangsparti og adkomst skal belyses, 
og en buet mur belyses diskret. 

Det nye bårehuset er tegnet av 
Stein Halvorsen Arkitekter as – 
som for øvrig står bak Sametinget 
i Karasjok. Alle vernemyndigheter 
har gitt godkjenning til at det kom-
mende bårehuset vil gå utover 
grunnmuren til det eksisterende 
redskapshuset.

Under ser du hvordan bygningen 
vil ta seg ut i landskapet.
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LIVET VANT

Livet vant, dets navn er Jesus. 
Halleluja.

Han var død, men se han lever. 
Halleluja.

Dødens porter åpner han, 
halleluja,

viser vei til livets land. 
Halleluja.

 
Hva er murer, hva er graver? 

Halleluja.
Han er med oss alle dager. 

Halleluja.
Én er Herren, én vår tro. 

Halleluja.
Ett er brødet på hans bord. 

Halleluja.
 

Brødet brytes, vinen deles, 
halleluja,

for at vi ved tro skal leve.  
Halleluja.

Av vår hyrde, sterk og god,  
halleluja,

får vi liv og overflod. 
Halleluja.

 
Jesus døde for oss alle. 

Halleluja.
Vi skal leve for hverandre. 

Halleluja.
Jesus oppstod. Så skal vi, 

halleluja,
oppstå til et evig liv. 

Halleluja.

– Jeg er litt polygam når det gjel-
der salmer, innrømmer biskop Atle 
Sommerfeldt. Han er for eksempel 
svært glad i «Gud går her på jor-
den», som også var tittelen på en 
prekensamling av Per Lønning som 
biskopen fikk i gave av sin far.

– Den salmen var veldig viktig, 
men nå finnes den ikke lenger i sal-
meboka.

Salmen Sommerfeldt vil velge 
i denne sammenheng blir likevel  
«Livet vant, dets navn er Jesus». 

«LIVET VANT, DETS  
NAVN ER JESUS»

– Teksten ligger nær den norske 
kirkes visjon, påpeker biskopen.

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

Dette er en påskesalme, opprin-
nelig bøhmisk og på latin av en 
ukjent dikter og fra et manuskript 
fra 1300-tallet. 

Den ble oversatt til norsk av Hans 
Buvarp, men versjonen de fles-
te kjenner er en gjendiktning fra 
svensk. Melodien er også av ukjent 
opphav, fra Lyra Davidica

Olov Hartman (bildet) lagde sin 
versjon i 1973, og den ble utgangs-
punkt  for Eyvind Skeies norske 
oversettelse. 

Foto: http://tidskriftenevangelium
.se

Tegning: Stein H
alvorsen Arkitekter

16 17

Hartman ble født i 1906 i Stockholm. 
Han var prest, salmedikter, forfatter 
og direktør for Sigtunastiftelsen.

Foreldrene var offiserer i 
Frelsesarmeen og søsteren Karin 
Hartman var redaktør «Stridsropet». 
Han arbeidet som menighetsprest i 16 
år fra 1932. I 1948 ble Olov Hartman 
direktør for Sigtunastiftelsen. 

Ved siden av alt dette skrev han 
romaner, noveller, drama og artikler 
om kunst og litteratur. I 1950 ble han 
æresdoktor i teologi ved Universitetet 
i Lund og i 1976 ble han  tildelt De 
Nios stora pris.

Olov Hartman regnes dessuten som 
mannen bak det moderne svenske kir-
kespillet.

I norsk salmebok er han representert 
med to salmer. I den svenske finnes 
hele 32 salmetekster fra hans hånd. .

Olov Hartman døde 28. april 1982 i 
Sigtuna.

ATF

Kilde: Nytt norsk salmeleksikon og 
Wikipedia.
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BISKOP OG PROST BESØKTE VESPER  KIRKELIGE SEREMONIER PÅ NESODDEN MELLOM MARS OG MAI 2019

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

18 19

B Ø N N
God morgon seier soli, ho kjem med kåte sprett
Gud signe deg sa jorde, ho vakna glad og lett

I himlen er ein hage, der skin den gode sol
Der springer borni glade omkring Gud Faders stol

Der er det leik og glede og harpespel og song
Min Jesus vil eg bede, så kjem eg dit ein gong

Gud Fader sign du dagjen og lys på oss din fred
Og lat oss nå den hagjen ein gong når sol gjeng ned

Sang av Augusta Sophie Hermine Bernhoft (1865–1929)

f
BISPEVISITAS 

Uka mellom 19. og 24. november  
kommer biskop Atle Sommerfeldt på besøk til oss.

Hellviktangen
Cathrine Høglo Stenberg og 

Hans Kristian Norli

NESODDEN KIRKE
Fride Kaumer De Bruyn
Sonja Bærby Vik
Bjørn Christian Thorsen-

Skauge
Felix Nordli Kristiansen
Elida Ulla Westermark
Linnéa Sara Westermark
Lina Flateby

SKOKLEFALL KIRKE
Elsa Ovidie Søbstad Torsvik
Ulrik Måøy Eriksson

Jon Anders  
Ellingsvold . . . . . . . . . 1947

Vegard Kronen . . . . . . . 1939
Tron Robert  

Halvorsen. . . . . . . . . . 1949
Marie Mugisha . . . . . . . 1979
Einar Iversen. . . . . . . . . 1930
Lillian Solveig  

Sinding . . . . . . . . . . . . 1932
Marit Elisabeth  

Berg Axelsen . . . . . . . 1928
Trond Ivar Høibye . . . . 1958
Erik Knardahl . . . . . . . . 1946
Anders Rese. . . . . . . . . . 1932
Karen Nathalie  

Lysakerrud Olsen . . . 1927
Berit Hauglie. . . . . . . . . 1946
Gurine Marie  

Stenehjem. . . . . . . . . . 1931
Jan Otto Lorange  

Røer . . . . . . . . . . . . . . 1929
Aase Knudsen . . . . . . . . 1953
Johanne Margrethe  

Haram. . . . . . . . . . . . . 1921
Klaus Georg  

Fjellberg . . . . . . . . . . . 1932
Christian Ulrik  

Kruse . . . . . . . . . . . . . 1938
Svenn Ole Svendsen . . . 1973
Runar Fredheim . . . . . . 1992

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

Skoklefall kirke var full av folk 
da biskop og prost besøkte vesper 
onsdag 22. mai – til vakre jazzto-
ner. Sokneprest Svein Hunnestad 
samtalte med biskopen for åpen 
scene. Og menigheten fikk høre 
om biskopens bakgrunn, og at 
han tross sin Asker-tilknytning 
har sitt opphav i Borg. Han er 
nemlig født i Eidsvold. 

De fikk også fortellingen om 
hvordan Kirkelig kulturverksted 
startet, med biskopen og Erik 
Hillestad og deres koner som 
initiativtakere. Prosten bidro til 
kveldens vakre musikk med å 
synge blant annet «God Bless 
the Child» og «Summertime», 

akkompagnert av Ketil Kielland 
Lund på piano og Tov Ramstad 
på bass.

Kvelden ble avsluttet med 
blomsteroverrekkelse, bløtka-
ke og bursdagssang i anledning 
av femtiårsdagen til lederen i 
Skoklefall menighetsråd, Svein 
Otto Fredwall. 

Biskop Atle Sommerfeldt og 
prost Hege Fagermoens nesodd-
besøk var en liten forberedelse 
til bispevisitasen her på halv-
øya kommende november, men 
først og fremst var det en lokal 
markering av Borg bispedømmes 
50-årsjubileum.

                ATF & SG

Billy Pettersen Vinther
Miriam Norem
Maria Block Hellum 
Lona Louise Eriksen 

Norrgrén
Jenny Sandbo Snekkenes
Emil Aleksander Fagerland
Lillian Amalia Øyna 

Milivojevic
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