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Kjære menighet! Vår Herre Jesu 
Kristi nåde, Guds kjærlighet og 
Den hellige ånds samfunn være 

med dere alle.
For en lykke det var å kunne si disse 

ordene til menigheten i Skoklefall kirke 
ved starten av gudstjenesten søndag 24. 
mai. Og se den, menigheten. For nå får 
menigheten komme inn i kirken og 
være med på gudstjenesten der, og 
ikke bare se gudstjenester på 
nettet. Glade mennesker satt 
i benkeradene og passet 
på å ha en ledig stol 
mellom seg. Og fortsatt 
stiller noen opp, på fri-
villig basis, og tar opp guds-
tjenesten og legger den ut senere 
på dagen. Slik kan alle som ikke 
kunne komme til Skoklefall kirke også 
få være med på gudstjeneste. 

Det ble til og med kirkekaffe og hyg-
gelig prat på behørig avstand.

Midt i vår hverdag går naturen sin 
vante gang. Våren er kommet og viser 
oss at det meste er på stell. Naturen 
vitner om at det kommer andre tider. 
Sommeren står for døren, og med den 
kommer nye muligheter. Jeg synes sal-
medikteren Landstad sier det så fint i 
salmen «Den blomstertid nå kommer»:

Den blomstertid nå kommer med lyst og glede 
stor,

den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.

Det er ord som inviterer til å gå ut i 
naturen og se, lukte og kjenne på våren.

I brytningstiden mellom vår og som-
mer har alt sin egen grønnfarge, og det 

er så utrolig mange nyanser å se, alt 
virker så sterkt. Og enten man går 

alene eller sammen med noen, 
vil en tur i naturen gi gode 

opplevelser. Man kan gå i 
stillhet og bare nyte eller 
kanskje ta med kame-

ra og feste inntrykkene på 
den måten. Eller kanskje er 

det vi skal gjøre bare å gå ut og 
kjenne på alle gode vår- og sommer-

dufter – og nyte at våren er her! Slik 
beskriver Carl David af Wirsén (over-
satt av Øystein Thelle) inntrykkene av 
våren, i sin salme «Så grønn en drakt, 
så rik en duft»:

Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket 
dal og enger!

Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urte-
senger. 

Hør lundens sus og bekkens brus 
forkynne hva som kommer: Omsider blir det 

sommer!

Eva Kirkemo
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En lykke å kunne si ordene
LEDER: 

2

DET BLIR ÅPEN KIRKE OGSÅ I SOMMER
Med nødvendige smitteverntiltak vil Nesodden historielag også i år  

holde Nesodden kirke åpen for besøkende. Det skjer mellom  
klokka 13 og 14.30 følgende sommersøndager:

5., 12., 19. og 26. juli, og 2.august
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Alt har sin tid, det er en tid for alt som 
skjer under himmelen: En tid for å 
plante, en tid for å rykke opp*. Jeg 

er visst ikke den eneste som har sådd 
og plantet i overkant mye i koronatiden. 
Frøprodusenter har det travelt og melder 
om lang leveringstid. Å se noe spire og 
gro har vært ren terapi i uker og måne-
der da alt som var planlagt ble avlyst. 
Nå åpnes kirkedørene på gløtt, og 
også i kirken skal det plantes 
frø. Tekst, toner og rommet 
i seg selv er undringens 
og inspirasjonens frø. 
Kanskje de vil spire, 
vokse og bli til velsignelse.

Jeg så at ingen ting er bedre 
enn at mennesket finner glede i sine 
gjerninger; dette er den lodd det har fått*. 
Det har også vært terapi i å kjenne 
på hva man savner i denne tiden og hva 
som gjør livet ekstra verdifullt. Jeg tror 
mange med meg har fått nye perspektiver 
og nå verdsetter tid og fellesskap kanskje 
høyere enn noen gang. Kan man forme 
livet så det blir mindre fylt av stress når 
hverdagen er tilbake for fullt? 

Det gjorde inntrykk på meg at vi måtte 
holde oss innendørs under frigjøringsjubi-
leet. Jeg fant frem et gammelt intervju jeg 
gjorde med en dame som var sykeplei-
er og aktiv i motstandsbevegelsen, Liv 
Gramnæs. Hun arrangerte huskonserter 
med profesjonelle musikere i hjemmet 
sitt på Fagerborg, der billettprisen var 
50 kr – en formue! For dette fikk de tak 
i varer som hun og andre smuglet inn på 
Grini. En venn av min far satt på Grini 
– og fikk ekstra store bibelkunnskaper: 
Han hadde fått smuglet inn tobakk, men 
ikke sigarettpapir. Derfor pugget han en 
og en side i Bibelen sin før den gikk opp 
i rullingsrøyk. 

En gang det var arrestordre på Liv, 

måtte hun flykte til feriehuset sitt på 
Nesodden med spedbarnet uten en gang å 
få gitt beskjed til ektemannen. Feriehuset 
var okkupert av nazister, så Liv gikk i 
dekning i uthuset. Dit kom nazistenes 
koner med forsyninger av mat og drikke. 
Som avslutning på intervjuet mitt, sa Liv 
dette: – Tilgi kan man, men ikke glemme. 

Tar du det vonde opp i deg, visner du. Tar 
du det gode opp i deg, så blomstrer du. 

Ha tro på fremtiden, samholdet og 
nestekjærligheten!

Det er vanskelig å for-
utse hva som vil skje 

fremover. Alle vårens 
Kantorissimo-konserter er 

utsatt. Hvordan konserthøs-
ten blir, vil vise seg. Meld deg 

på Kantorissimos nyhetsbrev ved 
å skrive til post@ingeborgchristophersen.

com, så får du vite mer etterhvert. Det 
eneste som er helt klart, er at det blir 
Kantorissimo-konsert i Nesodden eller 
Gjøfjell kirke 14. september kl. 19.30 i 
samarbeid med festivalen «Spill norsk». 
Sopranen Ingeborg Dalheim, gitaris-
ten Petter Richter og undertegnede 
på blokkfløyter og cembalo fremfører 
musikk av fjorårets hundreårsjubilanter 
Øistein Sommerfeldt og Johan Kvandal 
samt nyere musikk av Marcus Paus, Tirill 
Mohn og Bjørn Kruse. Vi får også høre 
norske folketoner i vakre arrangementer. 
Entré 200 kr, u/18 år gratis. Nærmere 
detaljer kunngjøres over sommeren. 

Jeg sier som Liv, ha tro på fremtiden, 
samholdet og nestekjærligheten! God 
sommer!

Hilsener fra kantorinne Ingeborg

*Fra Forkynnerens bok i  
Det gamle testamentet.

NOEN KANTORD 

Framtid, samhold, kjærlighet NOTISER

JAN HEIER HAR SLUTTET
Nesoddens menighetsforvalter 
og kirkeverge, Jan Heier, har 
sluttet. Mange av oss vil huske 
Jan som en person som skapte 
god stemning rundt seg, med 
kvedarsuppe og focaccia, eller 
sveler og kaffe. Jan gjorde i 
stand kirkerommet på en måte 
som berørte oss.

Han hadde med seg et stort 
engasjement for en kirke som 
rommer alle mennesker uav-
hengig av kjønn, etnisitet, alder 
eller seksuell legning. Han var 
en drivkraft for regnbuemesser 
og kirken på Pride.

Jan fikk også utrettet mye 
gjennom Nesodden kirkeaka-
demi. Flere gode samtaler og 
møter. Vandringene på kirke-
gården for å bli kjent med nes-
oddkunstnere, ga en nærhet til 
det livet som har vært levd i 
bygda vår. Han hadde et stort 
nettverk som han brukte til å 
skape kunnskap og engasjement 
for Folkekirken på Nesodden.

Vi takker Jan Heier for 
hans arbeid og tilstedeværelse, 
og ønsker ham lykke til i sin 
nye stilling som kirkeverge på 
Hvaler – og bærer alltid med oss 
det gode han bar frem.         SH

post@ingeborgchristophersen.com
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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

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

Vi i Garder begravelsesbyrå tilbyr etterlatte den beste hjelp 
og veiledning. Den lokale forankringen er vårt viktigste fortrinn

i Drøbak/Frogn, Nesodden, Ås og Vestby.

Den viktigste fellesnevneren for oss i  Heder er den lokale 
kunnskapen og nærheten. Logoen vår er ny,

men Garder Begravelsesbyrå og vi som jobber her
er fremdeles akkurat de samme. 

Heder – ditt lokale gravferdsbyrå

garder.bgr.no

Lindtruppbakken 13 | 64 93 26 00

Vi i Garder begravelsesbyrå tilbyr etterlatte den beste hjelp 
og veiledning. Den lokale forankringen er vårt viktigste fortrinn

i Drøbak/Frogn, Nesodden, Ås og Vestby.

Den viktigste fellesnevneren for oss i  Heder er den lokale 
kunnskapen og nærheten. Logoen vår er ny,

men Garder Begravelsesbyrå og vi som jobber her
er fremdeles akkurat de samme. 

Heder – ditt lokale gravferdsbyrå

garder.bgr.no

Lindtruppbakken 13 | 64 93 26 00

ANNONSÉR I KIRKESPEILET!
Ring 976 40 814 eller send epost til ann-turi@fordforlag.no
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– Du, Pål Erik Plaum og Arne Bjerke 
utgjør et kommunikasjonsutvalg for 
Nesoddens menigheter. Hva skal 
dere drive med der? 
– Vi representerer hvert av menighets-
rådene på Nesodden, og skal jobbe 
strategisk med hvordan kirken på 
Nesodden skal jobbe med kommuni-
kasjon. Det inkluderer både sosiale og 
tradisjonelle medier. Men kommuni-

kasjon 
er først og fremst 

et middel for å nå andre 
mål - som økt deltakelse 

på gudstjenester, konserter 
og arrangementer vi har for 

barn og unge. 

– Du er født og oppvokst nesod-
ding. Har du bodd noen andre 

steder?
– Ja, jeg er fjerdegenerasjons nes-
odding og har bodd på Tangen 
nesten hele livet. Men jeg bodde seks 
år i England, først som student i 
Portsmouth, og deretter i Brighton. 

– Hva er din bakgrunn?
– Jeg har utdanning innen økonomi 
og administrasjon, og har jobbet innen 
ulike bransjer, først videokonferanse, 

deretter dagligvare og nå i 
konsulentbransjen.

– Hva er du opptatt av uten-
om kirken? 
– Jeg er opptatt av mye for-
skjellig, og har mange kreati-
ve hobbyer, men nå for tiden 
er det barn og unges opp-
vekstvilkår på Nesodden 
som opptar meg mest. Det 
er synd at det er så få til-

bud utenom idretten.

– Har du noen kirkelige hjertesaker? 
– Tilbudet til barn og unge står aller 
høyest – jeg håper blant annet at vi 
skal få søndagsskole på Skoklefall 
igjen snart.

– Hva ligger på nattbordet ditt? 
– For tiden har jeg ikke nattbord, 
og det blir lite tid til lesing med en 
ettåring i huset. Men når jeg har tid, 
leser jeg gjerne en krimbok.

– Hva gleder deg akkurat nå? 
– At sommeren er kommet! 

– Hva ser du på tv?
– Det blir mest nyheter, og i det siste 
har jeg sett på symesterskapet. Ellers 
ser jeg gjerne serier sammen med 
mannen min. 

I SPEILET:

GRETHE ØYNA  
MILIVOJEVIC
Navn: Grethe Øyna Milivojevic
Alder: 37 år
Bosted: Skogen, Tangen
Jobb: Seniorkonsulent i Sopra Steria. Og leder 
i trosopplæringsutvalget, nestleder i Skoklefall 
menighetsråd og med i kommunikasjonsutvalget
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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.comLO

KA
LER

 TI
L L

EIE
!
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KONFIRMANT 2021?
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Silje Magdalenda Aalandslid

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE

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 kon-
firmant. Det forutsettes ikke noen 
bekjennelse fra konfirmantens side. 

Det viktigste med konfirmanttiden 
er å bli bedre kjent med den krist-
ne 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 konfirma-
sjonstiden er sommerleir. Da ønsker 
vi å gi deg gode opplevelser sammen 
med venner og unge ledere. Samtidig 
får vi tid til dypdykk, undervisning 

og gruppesamtaler. Det er ikke uten 
grunn at mange har sagt at «det var 
den beste uka i mitt liv!»

Spesielle hensyn?
Alle skal kunne være konfirmanter 
i Folkekirken på Nesodden. Har du 
allergier? Har du lese-/skrivevan-
sker? Gjør familieøkonomien det 
vanskelig å delta? Er det utfordrin-
ger i familien, på skolen eller i andre 
forhold som kan ha innvirkning på 
konfirmanttiden? 

Da er det viktig at vi får beskjed 
slik at vi kan tilrettelegge for dere. 
Det finnes økonomiske støtteord-
ninger man kan søke om. Ta kontakt 
med trosopplærer for å drøfte even-
tuelle behov.

Folkekirken på Nesodden ønsker 
deg velkommen!
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KONFIRMANT 2021?

Lik oss på 
Facebook: 
«Babysang 
Nesodden»!

TIPS 
OSS!

trosopplaering@ 
nesodden.kirken.no
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Gi en gave til SKOKLEFALLS MISJONSPROSJEKT 
Mission Aviation Fellowship (maf.no) på VIPPS 66554 

merkes «MAF». 

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

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

VIKTIGE DATOER:
Høsten 2020
• Samling før konfirmasjonsgudstjenes- 

tene, som blir på følgende datoer: 

– Skoklefall kirke 11., 12. og 18. 

september
– Nesodden kirke 11., 12. og 18. sep-

tember
– Gjøfjell kirke 11. september 

Våren 2021
• Kick off-helg med presentasjons-

gudstjeneste i Gjøfjell, Skoklefall 

og Nesodden kirke medio januar. 

• Undervisningssamlinger i vårhal-

våret.
• Fasteaksjonen 23. mars.

• Konfirmantleir i løpet av somme-

ren. 

PÅMELDING:
Påmeldingen skjer via påmeldingsskje-

maet på www.kirken.no/nesodden og klikk 

på konfirmasjon i menyen. 

Påmeldingsfrist er 1. oktober. 
 
Pris 
Konfirmantavgiften er 500 kr. I til-

legg kommer en leiravgift på 2500 

kr. Er prisen en utfordring for deg? Ta 

kontakt så finner vi en løsning på det. 

Spørsmål?
Send epost til konfirmant@nesodden.kir-

ken.no Behov for tilrettelegging? Ta 

kontakt!
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Gjøfjell kirke rustes opp Av Steinar Glimsdal

EN GOD MØTEPLASS 
OPPGRADERES
Korona-viruset la mange planer for 
menighetsarbeidet på Fagerstrand 
på vent. Likevel, det har vært stor 
aktivitet i og rundt Gjøfjell kirke 
denne våren. 

Det har enhver forbipasseren-
de fått med seg. Det nyvalg-
te menighetsrådet gleder seg 

over at arenaen for alt det nye nå kom-
mer på plass.

Gjøfjell kirke har fått påvist råte-
skader i taket og klokketårnet. 
Nesodden kommune bevilget allere-
de i 2017 penger til reparasjoner, og 
arbeider har vært godt i gang gjennom 

våren. Arbeidene fortsetter til august.
Menighetsrådsleder Pål Erik Plaum 

har også andre viktige punkter på 
arbeidslista.

– Også vinduer, vegger og bærende 
konstruksjoner må sees på. Kirken må 
ha et nytt strøk maling og et nytt gjerde 
til erstatning for det gamle stakittgjerdet 
som delvis er fjernet på grunn av rust og 
slitasje. Dessuten har kirkegårdshekken 
ut mot veien blitt rammet av en sykdom. 
Her må det også komme opp et gjerde 
av trafikkhensyn, forteller han.

Ny takstein
Uka før pinse var forventningene store 
med tanke på den nye taksteinen som 
var på vei. 

Pål Erik Plaum forteller at noe også 
måtte gjøres med den karakteristiske 
skorsteinen i kirkens sydvestre hjørne.

– Skorsteinen var ikke original. Den 
var skjev og er fjernet, da den ikke har 
vært i bruk på mange tiår. Vi søker 
biskopen om å få rive den, men den 
tilknyttede ovnen inne i kirken er et 
klenodium, så den skal få stå. Varme-
elementene under kirkebenkene, som 
har svidd en del skosåler opp gjennom 
årene, må vi også gjøre noe med, sier 
han med et smil.

 

God dugnadsånd
Plaum gleder seg over dugnadsån-
den i det nye menighetsrådet, og det 
gode samarbeidet som skjer gjennom 

8

Til venstre: Rammen for kirkeprosjektet 
på Fagerstrand er på fem millioner kroner, 
og midlene tas fra Nesodden kommunes 
investeringsbudsjett. Det er Karlsen & 
Nordseth Entreprenør AS på Gjelleråsen 
som utfører jobben. 

Til høyre: Gjøfjell menighetsråd håper 
å ha en nymalt og vakker kirke klar 

til 120-årsjubileet, 17. mai 2021. Rådet 
består av (f. v.): kapellan Kristin Bugge 

Heilo, Solveig Andresen-Ots, leder Pål 
Erik Plaum, nestleder Petter Grimnes og 

Else Marie Fossbråten Wennersgaard.  
(Skorsteinen øverst t.v. er nå fjernet.)
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Gjøfjell kirke rustes opp Av Steinar Glimsdal
s
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Gjøfjell kirke rustes opp

10

Nesodden felleskirkelige råd og det 
gode samarbeidet med Nesodden 
kommune.

Denne våren vil også nabobygget til 
kirken, menighetshuset, få en oppgra-
dering både innvendig og utvendig. 
Trær, busker og kratt er allerede blitt 
dugnadsfrisert, og den solrike sørveg-
gen til menighetshuset vil etter hvert 
få en koselig terrasse med sitteplasser.

Plaum forteller om planer for en 
liten kafé på dagtid i tilknytning til ter-
rassen. Den nyoppførte boligblokka 
«Kirkeskogen» ligger bare noen meter 
unna. Gjøfjell menighetsråd tror det 
sosiale dagtilbudet på terrassen vil bli 
satt pris på av både nyinnflyttede og 
de med lengre botid på Fagerstrand.

– I denne sammenheng øker vi også 
standarden på kjøkkenet vårt for å 
kunne leie ut menighetshuset i større 
grad enn i dag, forteller han.

Lav terskel
– Menighetsrådets visjon er en folke-
kirke med lav terskel. Vi ønsker inklu-
dering av alle som bor på Fagerstrand. 
Og vi stiller et åpent spørsmål: 
Hvordan ønsker du at kirken skal 
brukes? Vi vil ha vekk alle former for 
vi-og-de-tankegang. Nå er det «oss», 
understreker Pål Erik Plaum, som har 
store forventninger for den kommen-
de rådsperioden.

s

Over: Tre medtatte trekors er tatt ned fra taket til Gjøfjell kirke. De skal byttes ut med 
nye, like kors. Under: Gjøfjell menighetsråd (f. v.): kapellan Kristin Bugge Heilo,  

Solveig Andresen-Ots, leder Pål Erik Plaum, nestleder Petter Grimnes og  
Else Marie Fossbråten Wennersgaard. 

Alle foto: Steinar G
lim

sdal
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KIRKELIV UNDER KORONAEN

Det har vært gudstjenestestopp 
i nesoddkirkene, men noen 
digitale messer har vært holdt. 
Begravelser har blitt gjennom-
ført med kun de aller nærmeste 
til stede – og vigsler er utsatt 
i hopetall.

Torsdag 12. mars rammet unn-
takstilstanden også Folkekirken på 
Nesodden. Folk har måttet nøye 
seg med videogudstjenester og kir-
keklokkeringing fra Nesoddens tre 
kirker i ti minutter hver lørdag. 

Kirkekontoret har blitt styrt hjem-
mefra fram til slutten av mai.

Utsatte vielser
Sekretær på Kirkekontoret, Elin 
Dammyr, har hatt mye å adminis-
trere. Det er mange som har ønsket 
å endre planer.

– Mange par har valgt å flytte 
vielsen til neste sommer, forteller 
Elin.

– Andre tar en nedtonet vielse nå, 
og utsetter bryllupsfesten til 2021. 
Mange ønsker at presten også skal 
velsigne dem i forbindelse med fes-
ten. 

Hun forteller at også dåp blir 
avlyst og flyttet. Omtrent 40 pro-
sent av de oppsatte vielsene er utsatt 
eller avlyst. For dåp er det færre.

Gudstjenester
For første gang siden middelalderen 
har kirkedørene vært stengt her i 
landet i en lengre periode. Noe av 
tilbudet ble flyttet fra kirkerom til 
internett.

Nå er kirkene endelig igjen 
åpne – med visse restriksjoner. 
I det Kirkespeilet går i trykken 
kan inntil 50 personer være til 
stede i kirkene – så lenge krave-
ne til avstand blir overholdt. I 

for eksempel Nesodden kirke er 
det kun mulig å ha 25 mennesker 
til stede samtidig. Salmebøkene 
er midlertidig ryddet vekk for å 
unngå smitte via dem.

Kantorissimo
På grunn av koronarestriksjone-
ne måtte dessuten alle de spen-
nende konsertene kantor Ingeborg 
Christophersen hadde planlagt for 
Kantorissimo utsettes på ubestemt 
tid. 

I starten av juni melder Ingeborg 
at det blir Kantorissimo-konsert i 
Nesodden eller Gjøfjell kirke 14. 
september (mer på side 3).

NB Siste nytt om hva som 
skjer i kirken finner du på 
www.nesodden.kirken.no.

Alle foto: Steinar G
lim

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

M IN

kirken og jeg klarte knapt å synge 
fordi jeg ble så glad, ydmyk og takk-
nemlig.  

Kilde: Wikipedia og Anne Irene Nygård
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HOW GREAT THOU ART

O Lord my God! 
When I in awesome wonder

Consider all the works 
Thy hand hath made.

I see the stars, 
I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the 

universe displayed.

:/: Then sings my soul, 
my Saviour God, to Thee:

How great Thou art, 
how great Thou art! :/:

When through the woods 
and forest glades I wander

And hear the birds sing 
sweetly in the trees;

When I look down from 
lofty mountain grandeur
And hear the brook and 
feel the gentle breeze:

And when I think that God, 
His Son not sparing,

Sent Him to die, 
I scarce can take it in;

That on the cross, 
my burden gladly bearing,

He bled and died to 
take away my sin:

When Christ shall come 
with shout of acclamation

And take me home, 
what joy shall fill my heart!

Then I shall bow in 
humble adoration,

And there proclaim, 
my God, how great Thou art!

Påtroppende kirkeverge, ANNE 
IRENE NYGÅRD, har en opprin-
nelig svensk salme som sin yndling:

«HOW GREAT THOU ART»
– Min favorittsalme er, forståe-
lig nok, på engelsk: «How Great 
Thou Art» (#532, Lutheran Book of 
Worship). Jeg husker så godt denne 
salmen som min favoritt fra barn-
dommen, forteller Anne Irene. Hun 
vokste opp i Anchorage i Alaska 
som medlem av St. Mark’s Lutheran 
Church.

– Menigheten var min storfamilie. 
Jeg rakk noen år på søndagsskolen 
og ble med videre i ungdomsgjengen 
i menigheten. Når jeg synger denne 
salmen blir jeg transportert tilbake i 
tid til benkeradene på St. Mark’s, og 
jeg kjenner både glede og tilhørighet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«O store Gud» er basert på et dikt av 
den svenske salmedikteren, redak-
tøren og politikeren Carl Gustav 
Boberg (1859–1940, bildet t.h.) som 
han skrev i 1885. Boberg ga ut mer 
enn 60 dikt, salmer og gospelsanger 
og samarbeidet blant annet med sal-
medikteren Lina Sandell. Hans sal-
mer er med i flere lands salmebøker. 

I 1907 lagde Manfred von Glehn 
en tysk oversettelse av «O store 
Gud, med navnet «Wie groß bist 
Du». I 1927 kom Ivan Stepanovitj 
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Prochanovs russiske versjon. Den hørte 
misjonæren Stuart K. Hine i Ukraina – 
og lagde den engelske versjonen og la til 
to egne vers. I 1956, mer enn 70 år etter 
at Broberg skrev teksten, ble den over-
satt til norsk av baptistpresten Knut 
Josef Andersen. Salmen ble populari-
sert av George Beverly Shea og Cliff 
Barrows i anledning Billy Grahams 
korstog i siste halvdel av 1900-tallet. 
I en kåring gjort av Christianity Today 
i 2001 rangeres salmen på andre plass 
blant favorittsalmer gjennom alle tider, 
etter «Amazing Grace».

Anne Irene Nygårds yndlingssalme 
er spilt inn av folk som Ann-Margret, 
Alan Jackson og Elvis Presley.

– Både teksten og melodien har stor 
påvirkning på meg, sier Anne Irene.

– Som det står i refrenget: «synger 
sjelen min til Gud»! Vers 1–2 er billed-
lige og minner meg om at Gud finnes 
overalt. Det er bare å se på naturen for 
å se Hans storhet. Vers 3 handler om 
Guds overveldende nåde og kjærlighet 
gitt oss gjennom Jesu lidelse og død. 
Takknemligheten jeg føler når jeg syn-
ger dette verset, kan røre meg til tårer. 
Håpet om å bli gjenforent med Kristus, 
som det synges om i vers 4, fyller hjer-
tet mitt med glede.

Under en vanlig gudstjeneste i 
Skoklefall kirke for en god del år siden 
oppdaget jeg at denne salmen fantes 
også på norsk. Tonene fra orgelet fylte 

Foto: W
ikim

edia C
om

m
ons
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Bok- og cd-boks: 
FORD FOLK: SAMUEL HELLEN
BOK om folkesangkilden Samuel Hellen, omstreifer som besøkte Nesodden, 
en av Ludvig Mathias 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.

BOB DYLAN – en tekst, en følelse
Skulle du være lysten på å gå litt mer i dyb-
den på Bob Dylans tekster og melodier? Da 
er Johnny Borgan, 38 år, mannen å oppsøke. 
[…] Det var Bob Dylans sangstemme som 
tente interessen. Og stemmen stiftet Johnny 
bekjentskap med på plata Desire, utgitt i 
1976.

– Jeg hørte ikke plata før ett år etter at den 
var kommet ut. Dylans stemme sto ut fra alle 
andre artister på den tida. Den hadde en helt 
særegen troverdighet, forteller han.

Den undersøkende journalist våkner til liv:
– Men stemmen? Mange hevder faktisk at 

Bob Dylan ikke kan synge?
Johnny setter på «Romance in Durango» 

fra Desire – og med ett er spørsmålet på 
mange måter besvart. Det slår meg med hvil-
ken autoritet sangeren legger fram tekstinn-
holdet.

– Bob Dylan er sangens Picasso. Om 
Picasso blir det gjerne hevdet at han ikke 
kunne male …

Denne samtalen har Johnny vært innom 
tidligere. Han fortsetter:

– Dylan rager meget høyt som lyriker og 
komponist. Det er uomtvistelig. Men etter 
min mening er han helt unik som formidler 
av en tekst og av en følelse. Derfor er det 
meningsfullt å dra på fem konserter med 
Dylan i løpet av en og samme uke, slik jeg 
gjorde nå i mai i forbindelse med hans turné i 
Skandinavia. Jeg var like spent før den femte 
konserten  som før den første. Du lurer på 
hvilke sanger han framfører i dag. Hvordan 
tolkes de? Det er rett og slett utrolig hvordan 
han kan variere framføringen av samme sang 
og endog framføringen av versene i en og 
samme sang.

Men så var det dette med tekstforfatteren 
Dylan. Mannen er nevnt som kandidat til 
Nobels litteraturpris. Leonard Cohen har 
sagt at en sangforfatter av Dylans støpning 
dukker opp bare hvert tredje eller hvert 
fjerde århundre. Johnny viser til den bri-
tiske litteraturprofessor Christopher Ricks 
som mener Dylan er vår tids «mest elegan-
te bruker av det engelske språk», vår tids 
Shakespeare. Dylan blir gjerne kalt «The 
Bard», «Skalden», akkurat som Shakespeare.

Intervju i Kirkespeilet nr 2/2000, juni 2000

F O R  2 0  Å R  S I D E N
K I R K E S P E I L E T
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Bestill på grappa.no (Heilo) 
Evt via mail til froydis@grappa.no eller ann-turi@fordforlag.no 

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

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

ANNONSER
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SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG
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B Ø N N
(Kortvarioanten av sinnsrobønnen)

Gud, gi meg sinnsro
til å godta de ting jeg ikke kan forandre,

mot til å forandre de ting jeg kan
og forstand til å se forskjellen.

(Både den lange og korte bønnen blir ofte tillagt Frans av Assisi, 
men det er etter all sannsynlighet andre som har formet den.)

f

NESODDEN KIRKE
Annette Tryland Hoftvedt og 

Kay Tomas Arnesen

SKOKLEFALL KIRKE
Sarah Lea Coates og  

Marius Hagen

GJØFJELL KIRKE
Marius Rask Rognaldsen og 

Johanne Rask Rognaldsen

NESODDEN KIRKE
Aurora-Marie Einerkjær 

Arnesen
Lykke Kjenner Elg

SKOKLEFALL KIRKE
Marie Walderhaug Mikkelsen

GJØFJELL KIRKE
Sonja Bentsen Kirsebom
Hedda Foss Stensvold
Ulrik Sommerfeldt Kruse

Bjørn Alm Skjønsholt . . . 1944
Edith Karlsen . . . . . . . . . . 1931
Margareth Leonora  

Grøndahl . . . . . . . . . . . . 1933
Gunnar Bergersen . . . . . . 1940
Alf Heggland . . . . . . . . . . 1932
Gunvor Fraas . . . . . . . . . . 1928
Gerd Grøstad . . . . . . . . . . 1927
Ivar Gundersen . . . . . . . . 1934
May Vilgunn Krange. . . . 1944
Andrea (Lulla)  

Granerud . . . . . . . . . . . . 1920
Dag Wetlesen . . . . . . . . . . 1934
Egil Riddervold . . . . . . . . 1933
Bjarne Andreas Olsgård . 1958
Frank Kristian  

Myklebostad . . . . . . . . . 1940
Svanhild Konstanse  

Røtterud . . . . . . . . . . . . 1925
Lidrun Grønnevet  

Strand . . . . . . . . . . . . . . 1935
Dag Bernhard Bjørnsen . 1945
Bodil Inger Hammer . . . . 1925
Thorun Gullerud . . . . . . . 1928
Øyvind Mæhlum . . . . . . . 1946
Sverre Fundingrud . . . . . 1925
Erling Nordgård. . . . . . . . 1925

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
• Nytt orgel: 

1506.44.65187 

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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NYTT ORGEL 2025!
Biskop Atle Sommerfeldt, orgelekspert 
John Lammetun, kantor Ingeborg 
Christophersen og mange flere er hjer-
tens enige om at Nesodden kirke trenger 
et nytt orgel. I sitt visitasforedrag etter 
fjorårets visitas konkluderte biskopen at: 
«Det bør være et naturlig mål at et nytt 
orgel er på plass til jubileet i 2025.»

Nå er det opprettet en konto for nytt 
orgel i Nesodden kirke. Bidra etter 
evne og lyst på konto: 1506 44 65187 

Dette skriver kantor Ingeborg Christophersen: 
Nesodden kirke mangler et pipeorgel 
som er middelalderkirken vår verdig. Til 
850-årsjubileet som nærmer seg, burde 
alle gode krefter gå sammen for å skaffe 
et virkelig kvalitetsorgel med en skinnen-
de fasade som kunne bli et arkitektonisk 
og klanglig smykke. Det kan lyse opp i 
kirkens interiør og bli til glede for alle 
som besøker kirken ved gudstjenester, 
konserter og andre store anledninger i 
livet. Kirkens nåværende orgel er slitt og 
av dårlig kvalitet. Det er trengt sammen 
i det ene hjørnet av galleriet hvor det 
er vanskelig å komme til for å stemme 
pipene og reparere orgelet. Dessuten er 
orgelet en instrumental hybrid som er satt 
sammen av gamle stemmer med dårlig 
kvalitet i materialet kombinert med nye 
stemmer av ulik karakter og pipemål som 
går dårlig sammen. Dette er en proble-
matisk kombinasjon som av økonomiske 
grunner ble en ren nødløsning i 1980. Nå 
får vi en orgelkomité som vil jobbe for 
nytt orgel i kirken. I den forbindelse er 
det opprettet en konto for givertjeneste 
til nytt orgel. Kanskje både privatperso-
ner og foreninger kan tenke seg å gi en 
gave til orgelet? Gaver gir skattefritak, ta 
kontakt med kirkesenteret for mer infor-
masjon. Det er også mulig å gi testamen-
tariske gaver. 

Nyeste tilskudd til kirkestaben 
på Tangen er Silje Aalandslid 
(bildet). Hun er trosopplærer og 
blir de unges nye venn i kirken på 
Nesodden. 

Silje har vokst opp med verdens 
nordligste strutseflokk på en stor 
bondegård i Nordreisa, har tid-
ligere jobbet i Vårt Land og for 
magasinet Strek. Nå kommer hun 
rett fra menighetspedagogjobb i 
Tromsø domkirke. Tirsdag 2. juni 
trådte hun inn i Jarl Eidjords 
gamle stilling.

– Hva gjorde at du valgte å flytte til 
Nesodden?

– Jeg har besøkt søsteren min 
her på Nesodden og synes det er 
et veldig fint sted, forklarer hun.

– Det er kjempefint i Trømsø, 
med naturen nær og så videre, 
men jeg savnet varmen – og ven-
ner i Oslo-området.

I Nordreisa tilbrakte Silje en 
idyllisk barndom med søster, bror, 
to fostersøstre, fuglepark, kyr, 
hest og mange andre dyr.

– Det var en slags besøksgård, 
forklarer hun.

Ved siden av strutsene hadde 
familien Aalandslid også, blant 
mye annet, påfugler.

– Jeg er ei hestejente, og glad i 

dyr og i mennesker, sier Silje, som 
også er ei naturjente og gjerne vil 
bruke naturen i sin nye jobb.

– Dyr og natur er en gave til oss, 
som vi kan bruke mer i kirken, 
synes hun.

– Jeg vil møte ungdommene og 
barna både i kirken og ute i natu-
ren – med undring, tro og tvil, og 
ved å snakke sant om livet.

På sikt kunne Silje ønske seg et 
småbruk. Enn så lenge bor hun 
på Hellvik sammen med sin ita-
lienske kjæreste og dalmatineren 
Belissa.

Mens Silje Aalandslid flyttet fra 
nord til sør gjør menighetspedagog 
og musiker Bjarte Klevberg (bil-
det) det motsatte. Han tar skikke-
lig i og flytter helt til Svalbard.

– Jeg skal jobbe som musikk-
lærer på Svalbard folkehøgskole, 
forteller Bjarte. Etter ett år for-
later han dermed Nesodden til 
fordel for Longyearbyen.

– Et av de beste minnene jeg tar 
med meg herfra er det improviser-
te bandet jeg fikk lov å instruere i 
anledning en samtalegudstjeneste. 
De hadde aldri spilt sammen før, 
og noen hadde ikke en gang spilt 
noe i det hele tatt før. Men det 
funket kjempebra!

NOEN KOMMER – NOEN GÅR

Foto: Ann-Turi Ford
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DETTE ER
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Søndag 14. juni
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 21. juni
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 28. juni
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 5. juli
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 12. juli
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 19. juli
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 26. juli
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 2. august
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 9. august
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Søndag 16. august
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste

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

Onsdag 26. august 
Skoklefall 
kirke kl. 19.30 
Ungdomsgudstjeneste

Søndag 30. august
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store

Lørdag 5. og  
søndag 6. september
Konfirmasjons-
gudstjenester i 
Skoklefall, Nesodden 
og Gjøfjell kirker

Onsdag 9. september 
Skoklefall kirke kl. 
19.30 Vesper
 
 
 

Lørdag 12. og søndag 13. 
september
Konfirmasjons-
gudstjenester 
i Skoklefall og 
Nesodden kirker

Søndag 20. september
Gjøfjell kirke kl. 11 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste

Onsdag 23. september
Ungdomsgudstjeneste 
kl 19.30 i Skoklefall 
kirke

Søndag 27. september
Skoklefall kirke kl. 11 
Gudstjeneste for små 
og store 
Nesodden kirke kl. 11 
Gudstjeneste 
 
 
 

 
Så lenge smittevernre-
glene gjelder i samfunnet 
har kirkene begrenset 
plass. Kom tidlig så det 
ikke dannes kø inn i 
kirken. 

 
Endringer kan komme! 
Følg med på  
nesodden.kirken.no 

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

TIRSDAGSMIDDAG
Vanligvis er det mid-
dag og sosialt samvær 

for hele familien i 
Nesodden menighets-
hus tirsdager klokka 
16.30–18 tirsdager. 
Startdato er ennå 

ikke klar. Følg med!

Nesodden m.hus

ONSDAGSKVELDS
Onsdagskvelder i 

Gjøfjell menighetshus 
kl 19 med kveldsmat, 

fellesskap, samtale  
og sang starter 24. 
august og fortsetter 
annenhver onsdag.  

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Det er ennå ikke 

klart hvorvidt  det 
blir vesper til høsten, 
men vi håper. tror og 
gleder oss til å møtes 
igjen i vesperrommet. 

Følg med! 
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