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Høstens store begivenhet for kir-
ken på Nesodden var den nylig 
gjennomførte bispevisitasen. Det 

var mange inntrykk, stort tempo og 
mange gode møter. Biskopen og hans 
følge fikk et godt og bredt inntrykk 
av kommunen vår. De to store sakene 
for kirken i nær fremtid, ny kirke på 
nordre Nesodden og 850-årsjubileum 
for Nesodden kirke, ble diskutert og er 
viktige områder for samarbeidet mellom 
Nesodden kommune og kirken. I tillegg 
til dekningen i dette bladet, har også 
Signalen gitt en fyldig dekning av bisko-
pen på båten.

Vi hadde et nydelig møte med 
Remonter med sine engasjerte ledere 
og arbeidere. Her lages det flotte 
ting, oppdrag utføres for andre 
bedrifter. Vi møtte arbeids-
glede, vennlighet og stolt-
het. Vi mottok nyheten om 
brannen 29.11. med stor 
sorg. Våre tanker går til de 
som står med store utfordrin-
ger knyttet til å reetablere bedrif-
ten, og alle de som opplever usikker-
het knyttet til fremtid og arbeidsplass. 
Enda en gang trenger vi å stå sammen 
for å virkeliggjøre det gode livet. 

På vegne av biskopen og kirken på 
Nesodden vil vi takke Nesodden kom-
mune, ordfører Truls Wickholm, kom-
munedirektør Wenche Folberg og alle 
kommunalsjefene. Vi ble tatt godt i mot 
og hadde gode samtaler om samarbeid 
videre. Visitasen hadde et særlig fokus 
på helse og omsorg, og kommunalsjef 
Anita Nilsen fulgte oss nesten hele tiden. 
Våre relasjoner utviklet seg underveis, 
og det peker fremover.

Jeg vil også på det sterkeste uttryk-
ke min store takknemlighet til stab og 
frivillige som gjorde en utrolig innsats, 
under krevende forhold, for at vi skulle 
få en vellykket visitas. Det ble arbeidet 
med lister, øvet med sangere og musi-
kere, laget gudstjenester, morgen- og 
kveldsbønner med stort engasjement, 
bestilt mat og laget til møtesteder hele 
veien. Jeg setter umåtelig stor pris på 
å være på lag med dere. Stor takk til 

ansatte og frivillige! 
En sak som har skapt et stort enga-

sjement i denne førjulstiden, er den om 
ureturnerbare flykninger, og tiltale og 
trussel om fengsel for tidligere biskop 
Gunnar Stålsett. Kristne mennesker fra 
mange sammenhenger reagerer sterkt 
på det. Vår biskop, Atle Sommerfeldt 
sier: «Jeg ser mange paralleller til NAV-
skandalen og måten Norge behand-
ler ureturnerbare på, når det gjelder å 
respektere internasjonale avtaler». Det 
er et omdømmetap for Norge, som lig-
ger langt fremme i menneskerettighets- 
og fredsarbeid. Vi er mange som opple-
ver det som et angrep på et humanistisk 

og kristent menneskesyn. «Du skal 
ikke tåle så inderlig vel den urett 

som ikke rammer deg selv», 
skrev Arnulf Øverland. Vi 

er der at dette står om 
hvem vi vil være, og hva 
slags samfunn vi vil våre 

barn og barnebarn skal 
vokse opp i. Som så mange 

ganger før, trenger vi en ledestjer-
ne når det står om store ting. Einar 

Skjæråsen har skrevet et dikt om det.

Ledestjerne

Vi roper i denne natten:
Gi oss en vei å gå.
Gi oss ennå en stjerne 
å feste øynene på.

Gi oss ennå et hjerte,
ikke av vest eller øst,
gi oss et hjerte som favner
all verden – og grenseløst.

Gi oss ennå å gråte
over vårt mørke sted.
Gi oss igjen å høre:
Fred over jorden. Fred!

Gi oss ennå å bryte 
opp som de vise menn.
Gi oss i natt en stjerne,
og gi oss å følge den.

Med ønske om en gledelig  
og fredfull jul, Svein 
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Biskopen heier på kirkemusikken 
på Nesodden – og på nytt orgel!

Vi har nettopp hatt biskopen på 
visitas. Han var svært begeistret for den 
kirkemusikalske planen og for musikken 
han fikk høre i løpet av uka. Repertoaret 
spant fra klassisk musikk til jazz, gospel-
kor til skotsk fele, fremført av profesjo-
nelle og amatører, gamle og unge. Her 
er noen av hans uttalelser fra visitas-
foredraget:

«De ulike gudstjenestepro-
filene viser hvordan en 
gudstjeneste i seg selv 
er en kulturbegivenhet. 
Det er særlig grunn til å 
fremheve Kantorissimo som 
formidler kammermusikk av 
svært høy kvalitet til lokalbefolk-
ningen, og som er et viktig bidrag 
for å befeste Nesodden som et kulturelt 
fyrtårn i regionen.» «Gitt det svært solide 
utgangspunktet, er dette [kirkemusik-
ken, red. anm.] noe som bør prioriteres 
av alle de tre menighetsrådene i den 
inneværende planperioden.» «Orgelet i 
Nesodden kirke er også i svært dårlig for-
fatning, og det bør være et naturlig mål at 
et nytt orgel er på plass til jubileet i 2025.» 

Mer om orgelet, kan dere lese på side 
13, der en av Norges fremste organister 
gjennom en mannsalder eller to, John 
Lammetun, uttaler seg om behovet for 
nytt orgel. 

Onsdag 18. desember kl. 19.30 kom-
mer Iver Kleive til Gjøfjell kirke og spil-
ler juleplaten «Hyrdenes tilbedelse» på 
det lekre Bechstein-flygelet, som ble byg-
get samtidig som kirken. Dette blir ett av 
årets store Kantorissimo-høydepunkter, 
og jeg håper folk fra hele Nesodden val-
farter til konserten. «Hyrdenes tilbedel-
se» kom ut i 2004 og er blitt en klassiker 
og en av mine absolutte favoritter. (Jeg 
studerte i Amsterdam i fem år, og på 

Luciadagen var det tradisjon at vennene 
mine fra mange kanter av verden kom på 
besøk og bakte lussekatter, pepperkaker 
og jaktet på mandel i grøten, hvert år med 
«Hyrdenes tilbedelse» i bakgrunnen.).

Kim Rysstad har blitt et nytt og godt 
bekjentskap for mange i høst, etter at 
han kom helt til finalen i Stjernekamp. 

Han kvad utdrag av «Draumkvedet» 
i Kantorissimo i fjor, i en konsert 

med fire andre musikere. Men 
i år kommer han tilbake til 

Nesodden kirke og kve-
der hele «Draumkvedet» 

helt alene 8. januar kl. 
19.30. Først forteller han 

litt om verket, så synger 
han. Det blir magisk! 

Hold også av 19. mars, da hol-
der nystartede The Kaleidoscope 

Band Kantorissimo-konsert i Nesodden 
kirke. Dette er en kvintett med barokk-
musikkmusikere fra Norge, England 
og Skottland, deriblant kantorinnen. 
Musikerne behersker en rekke spennende 
og ukjente barokkinstrumenter.

I skrivende stund venter jeg i spenning 
på svar om støtte for ni herlige konser-
ter i 2020. Meld deg på e-postlisten til 
Kantorissimo (post@ingeborgchristop-
hersen.com), så får du oppdatert info.

Et av de virkelige fine musikalske øye-
blikkene under visitasen, var da jeg fikk 
spille med en stor gruppe elever fra Jaer 
skole, som blant annet synger «Pie Jesu» 
flerstemt! Elleve år gamle gutter og jenter 
synger i sølvguttregister med hjertens 
lyst, det er både vakkert og gøy! Jeg gle-
der meg til skolegudstjenestene vi snart 
skal ha. På Nesodden kan virkelig skole-
barna synge, til stor glede for mange.

Jeg ønsker alle en god og fredfull 
advent og julehøytid! Ingeborg

NOEN KANTORD 

Heier på nytt orgel NOTISER

EVA ER VÅR NYE PREST 
Eva Kirkemo (bildet) starter 
som Nesoddens nye kapellan 
onsdag 15. januar og innsettes 
søndag 9. februar i Skoklefall 
kirke. Hun kommer fra stillin-
gen som sokneprest i Trysil.

NYHET: KVELDSSAMLINGER 
I Skoklefall menighetshus invi-
teres det til kveldssamling i 
salongen klokka 19 følgende 
mandager: 9.12., 13.1., 10.2., 
9.3. «Ta gjerne med håndar-
beid!» oppfordres det.

NY KIRKEVERGE SØKES
Jan Heier har sagt opp jobben 
som kirkeverge på Nesodden 
og Nesodden kirkelige felles-
råd leter etter en ny daglig 
leder for sin virksomhet.

Kirkevergen skal ha personal- 
ansvar for de ansatte i felles-
rådet, økonomisk og adminis-
trativt lederansvar og ansvar 
for drift og vedlikehold av tre 
kirker og to gravplasser.

Nesoddens kirkeverge fun-
gerer dessuten som saksbe-
handler og sekretær for felles-
rådet, arbeidsutvalget og admi-
nistrasjonsutvalget
Søknadsfristen er 13. januar. 

post@ingeborgchristophersen.com
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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

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!

AkrissTannhelse
Kapellveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf.66911248 / 93277165

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

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

Ring 976 40 814 
eller send epost til

ann-turi
fordforlag.no

SALG AV KRANSER, GRAVLYS OG  
BARBUKETTER VED NESODDEN KIRKE 

JULA 2019
• Lørdag 21. desember kl 10–17
• Søndag 22. desember kl 10–17
• Lille julaften kl 10–17
• Julaften kl 9–16 

NB Vi står kun ved Nesodden kirke!

Bok- og cd-boks: 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.



– Du forlater oss til fordel for kirken 
på Hvaler. Hvorfor det?
– Hvaler utenfor Fredrikstad frister 
med et vakkert øyrike og to godt ved-
likeholdte kirker. Det blir spennende å 
være med å utvikle Folkekirken – også 
for alle som har hytter på øyene.

– Hva 
gjorde at du i sin 

tid ble kirkeverge 
på Nesodden?

– Jeg hadde vært 
menighetsforvalter siden 

2012. Da kirkevergen brått 
sluttet i 2017 tok jeg utfor-

dringen, til tross for stort ved-
likeholdsetterslep på tre kirker. 

Kommunen har tatt behovene inn 
i budsjettet for de neste årene.

– Du kommer fra Tromøya, hvordan 
havnet du her?
– Jobb med folkedans førte meg til 
Oslo på nittitallet. Familien til min 
eksmann hadde hytte på Nesodden. 
Vi kjøpte hus og fant ro ved å bo ved 
fjorden.

– Hva har du drevet med før 
du begynte i kirken?
– Jeg har jobbet med fol-
kedans og læring i frivillige 
organisasjoner, blant annet 
som generalsekretær i flere 
studieforbund.

– Hva er du mest opptatt 
av?
– At alle er velkommen til kirkene 
våre! Alle er gode nok som de er! 
Ingen er bare det du ser!

– Har du noen kirkelige hjertesaker?
– Den norske kirke har en veldig 
krevende organisering med to arbeids-
giverlinjer. Det jobbes nå fram løsnin-
ger, men de må tilpasses de knappe 
ressursene lokalt. 

– Hva gleder deg akkurat nå?
Julesalmene berører meg. Vi trenger å 
få kjenne på gleden og felle noen tårer.
Tenn lys ...

– Hva ser du på tv?
– Nå er det repriser av «Downton 
Abbey».

I SPEILET:

JAN HEIER
Navn: Jan Heier
Alder: 54 år
Bosted: Nesodden
Jobb: Kirkeverge 

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
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MAGISKE JULEVANDRINGER
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Jarl Eidjord

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE

6

Julevandringene har vært gjen-
nomført hvert år fra før årtusen-
skiftet. 
Tiltaket blir bare mer og mer populært 
og de siste årene har omtrent 300 bar-
nehagebarn vært med på vandring-
ene som gjennomføres i Skoklefall og 
Gjøfjell kirker første uken i desember.

Julevandringene er et opplegg der 
juleevangeliet blir formidlet til barna 
gjennom deltagelse og opplevelse. I 
løpet av julevandringen får både barn 
og barnehageansatte tildelt roller og 
passende kostymer og blir delaktige 
i de ulike hendelsene i juleevangeliet. 
Dette er likevel ikke noe tradisjonelt 

julespill. Barnehagene trenger ikke å 
øve på roller på forhånd.

Det hele starter med et møte med 
keiser Augustus i menighetshuset 
hvor barna blir skrevet inn i manntall. 
Her blir også tre av barna plukket 
ut til å være de tre vise menn. De 
får tildelt kostymer og hver sin gave: 
gull, røkelse og myrra som de skal ha 
med til Jesusbarnet og deretter star-
ter vandringen over til kirken mens 
barna og voksne synger Jonas Dahls 
julesalme: 

«Nå vandrer fra hver en verdens 
krok, i ånden frem, et uoverskuelig 
pilgrimstog, mot Betlehem». I våpen-
huset får barna møte engelen Gabriel 
som sier til barna: Frykt ikke. Deretter 

blir det plukket ut flere engler til 
englekoret som skal synge for gjeterne 
og fortelle dem om det som skal skje i 
stallen like ved. Barna fortsetter inn  
inn i kirkerommet og gjeterne samlet 
seg om bålet ute på Betlehemsmarken 
og får høre sangen fra englekoret. 
Julespillet fortsetter med hvordan 
Josef og Maria skaffer seg et sted å 
sove julenatten og vandringen avslut-
tes fremme ved alteret hvor Maria 
og Josef sitter rundt krybba med 
Jesusbarnet og de tre vise menn kan 
komme med sine gaver.

Dette er en enkel måte å levendegjø-
re juleevangeliet som fortsatt fenger 
barna, og jeg håper det kan fortsette i 
mange år framover. 
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VELKOMMEN TIL  
SKOLEGUDSTJENESTER!

Berger skole:
• 18. desember i Skoklefall kirke 

(tre gudstjenester)

Jaer skole:
• 19. desember i Nesodden kirke

Fjellstrand skole:
• 19. desember (presten kommer 

til skolen)

Nesoddtangen skole:
• 19. desember i Skoklefall kirke 

(fire gudstjenester)

Bjørnemyr skole:
• 20. desember i Gjøfjell kirke

Myklerud skole:
• 20. desember i Gjøfjell kirke

Alle foto: Jarl Eidjord



TEMA: Bispevisitasen

«DET GODE LIVET – OG MER HIMMEL PÅ JORD» 
Biskop Atle Sommerfeldt ble grillet 
av ungdommene på Bakkeløkka, 
møtte barn, gamle og kommune-
ledelse. Bispevisitasen i novem-
ber kan betegnes som en suksess. 
Her ser du noen glimt.

Biskop Atle Sommerfeldts time-
plan under nesoddbesøket 
kunne ta pusten fra de fleste. 

Det var program fra morgen til kveld. 
På Bakkeløkka ungdomsskole 

møtte han vitebegjærlige ungdommer 
og måtte svare for seg. De ville for 
eksempel vite hva som er det beste 
med å jobbe som biskop. 

«Det er vel to ting», svarte 
Sommerfeldt. «Det første er det jeg 
gjør nå, er ute i lokalsamfunnet, lærer 
og ser. Og det andre er alle de flotte 
gudstjenestene jeg får være med på. 
Når biskopen kommer blir det ofte litt 
ekstra stas.»

På spørsmål om hva som er det 
verste med jobben svarte biskop 
Sommerfeldt dette: «Det er en del 
mennesker som uttrykker ting som 
de mener er kristendom, men som jeg 
mener er skadelig. (...) Når de sier at 
‘dette må du mene for å være kristen’. 

Da ungdommene lurte på hva han  
tenker om at homofile kan gifte seg i 
kirken sa han at han er for det.

På kirkekaffen etter visitasguds-
tjenesten og -foredraget sa biskopen 
at han veldig gjerne ville komme til-
bake og legge ned grunnsteinen for ny 
kirke ved Sunnaas. Han lanserte også 
en kirkelig vri på kommunens slagord: 
«Sammen skaper vi det gode livet – og 
mer himmel på jord».
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Av redaksjonen

«DET GODE LIVET – OG MER HIMMEL PÅ JORD» 
s

9

Over: Biskopen tok over 
styringa av den elektriske 
nesoddbåten «Kongen». 
T.v.: Presentasjon av 
prosjektet rundt Samuel 
Hellen. Over t.h.: 
Ordfører Truls Wickholm, 
sokneprest Svein 
Hunnestad og biskop Atle 
Sommerfeldt gleder seg 
over musikken om bord i 
Nesoddbåten. Over t.h.: 
Middag i prestegården med 
gjester fra flere trossam-
funn. Midten t.h.: Fra en 
av morgengudstjenestene, 
i Gjøfjell. Nederst t.h.: 
Møte med kommunen.

Alle foto: Ann-Turi Ford og Jan H
eier



TEMA: Bispevisitasen Av redaksjonens

10

Over: Biskopen «grilles» med spørsmål fra elevene ved Bakkeløkka ungdomsskole. 
T.h.: Kommunesjef Wenche Folberg hadde mange samtaler med biskopen. T.h. midten: 
Tirsdagsmiddag i Nesodden menighetshus. Under: Befaring av mulig tomt for kirke. 
Nederst t.v.: Biskopen holder sin visitaspreken. (Hele prekenen ligger på kirkens hjem-
meside.) Nederst t.h.: I omsorgsboligene møtte biskopen beboere – her representert ved 
Rigmor Vines, som i mange år var sekretær på Nesodden kirkekontor..

Alle foto: Ann-Turi Ford, Jan H
eier og Steinar G

lim
sdal
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FELLESRÅDET 2019–2023  
Fellesrådet for Nesodden er nå 
valgt:

Gjøfjell: Petter Grimnes (nestleder), 
Pål Erik Plaum

Skoklefall: Rolf Dagfinn Pettersen 
(leder), Eldrid Forsland 
Lorentzen

Nesodden: Elise Klouman, Arne Tor 
Selin Bjerke

Kommunens repr.: Nils Arne Haldor- 
sen, Henning Korsmoe (vara)

Geistlig representant: Prost Hege 
E. Fagermoen, vara sokneprest 
Svein Hunnestad

Altertavle M
angen kapell jul 2019

Foto: Ann-Turi Ford

Nesodden kirke, 11. desember kl. 19: 
Kammerfolk-trioen SLAGR

Gjøfjell kirke, 18. desember kl. 19.30: 
«Hyrdenes tilbedelse» med  

IVER KLEIVE
Skoklefall kirke, 21. des. kl. 17.30: 
NESODDEN SANGKOR

Nesodden kirke, 22. des. kl. 19 og 21: 
CORO MISTO (To konserter)

Nesodden kirke, 8. januar 19.30 
KIM RYSSTAD kommer han 
tilbake til Nesodden og synger 
hele Draumkvedet helt alene.
(Bildet under, hvor han står 

mellom kantor Ingeborg 
Christophersen og kirkeverge 
Jan Heier, er fra hans forrige 
konsert i Nesodden kirke.)

. . . 
Entré 200 kr (Vipps eller kontant i døra), alle under 18 år har fri entré. Gratis kaffe og kake! Kantorissimo er støttet av Norsk kulturråd og Nesodden kirkelige fellesråd. Ønsker du mer infor-masjon om Kantorissimo-konsertene? Send en mail til post@ingeborgchristop-hersen.com

KONSERTER  
I JUL OG ADVENT

I skogen inn mot 
svenskegrensen i 
Aurskog-Høland 
kommune lig-

ger Mangen kapell, 
vakkert plassert 
på et høydedrag 
over Viksjøen. 
Altertavlen er et 
glassmaleri av 
Harald Borg fra 
1956. Motivet er 
Jesus i krybben. 
Rundt krybben har 
mennesker samlet seg, 
og over krybben er det en 
stjerne som gir lys til begiven-
heten. Mangen kapell ble reist i 1903 
fordi skogsarbeidere og husmenn der 
inne trengte et Gudshus som man 
kunne søke til, både i glede og i 
sorg. Den lille og vakre tømmerkir-
ken er bygget av skogens materialer 
og knytter sammen natur, arbeidsliv 
og det hellige rom. 

De som bygde kirken levde et tøft 
liv i skogene. Arbeidet var tungt, og 
hverdagen besto stort sett i å sikre 
nok mat på bordet. Barnedødelighet 
var høyere enn i dag, og mange døde 
alt for tidlig. Rundt kirken ble det 
derfor anlagt en kirkegård som gjorde 
det mulig for folk å besøke gravene og 
minnes sine døde uten å være borte 
fra hjem og arbeid i dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser 
vi både slitne arbeidsfolk 

og velstående samlet 
rundt Jesusbarnet i 
krybben. Jeg liker 
å tenke at når folk 
har samlet seg i 
Mangen kapell til 
julegudstjenester, 
fikk de ny livskraft 
av å se på bildet av 

Gud som kommer 
til alle mennesker og 

lar sitt lys gi varme og 
håp til alle. Altertavlen 

minner oss om at vi alle 
er velkommen slik som vi 

er, til barnet i krybben og til hvile i 
Guds nåde og kjærlighet. Altertavlen 
i Mangen er dypt rotfestet i den vir-
keligheten der kirken først ble reist. 
Likevel kan den også tale til oss alle, 
hvert på vårt sted, med vår livsvirke-
lighet og vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme 
uttrykt det slik (NoS45): «Hver sorg-
full sjel, bli frisk og glad, kast av din 
tunge smerte. Et barn er født i Davids 
stad, til trøst for hvert et hjerte. Til 
barnet vil vi stige inn, og selv bli barn 
i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn 
Jesus!»

Velsignet og frimodig julefeiring!

Biskop Atle Sommerfeldt

Biskopens juleandakt
HVER SORGFULL SJEL, BLI FRISK OG GLAD!
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GJENNOM DENNE  
DAGENS TIMER

Gjennom denne dagens timer
er det noen som vil merke
om jeg følger Kristus efter

eller søker egne veier
om jeg er min egen herre,
eller lever som en kristen.

Kristus, la min tro forhindre
at jeg går forbi en annen

som i dag har bruk for støtte
i det press han lever under.

Gi med kjærlighet og innsikt
til å leve som hans neste.

Gjennom alle dagens timer
som jeg mottar av Guds godhet,

kan jeg se det lys som stråler
fra ditt tjenerliv på jorden.
La mitt liv i dag bli predget

av at du er livets Herre!

Kateket i kirken på Nesodden, 
JARL EIDJORD, er først litt usik-
ker når vi spør om hans favorittsal-
me.

– Min kjæreste salme, da vet jeg 
ikke hvilken jeg skal velge, sier han.

– Men siden jeg er litt umusikalsk 
og ikke synger selv, er det en salme 
jeg ofte bruker som en morgenbønn. 
Vår største samtidssalmedikter har 
skrevet en salme som ikke synges 
så ofte, men som har et innhold og 
en nerve som treffer meg hver gang. 
Jeg hørte den første gang på begyn-
nelsen av nittitallet, og teksten bare 
festet seg og siden har jeg hatt den 
som en av mine faste bønner.

«GJENNOM DENNE  
DAGENS TIMER»

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

«Gjennom denne dagens timer» er 
en morgensalme som handler om 
den kristnes forhold til sin neste.

Teksten ble skrevet av Svein 
Ørnulf Ellingsen i 1971. 

Bildekunstneren og forfatteren 
Ellingsen fylte 90 år denne høsten. 
Han ble født på Kongsberg og bor 
nå på Saltrød ved Arendal.

Svein Ellingsen har 58 tekster i 
Norsk salmebok 2013 og er også repre-
sentert i salmebøker i alle nordiske 
land, i Tyskland, Østerrike, Sveits 
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og USA. Året etter at Svein Ørnulf 
Ellingsen hadde skrevet teksten ble 
salmen publisert for første gang, med 
melodi av Knut Nystedt (1915–2014) 
– hvis barnebarn for øvrig bor på 
Nesodden: kor- og orkesterdirigent 
Håkon Daniel Nystedt. Knut Nystedt 
var både komponist, kordirigent og 
organist og regnes som en av de mest 
markante skikkelser i 1900-tallets nor-
ske musikkliv.

I 1978 (samme år som bildet av 
Svein Ellingsen under ble tatt) kom-
ponerte også Nesoddens egen John 
Lammetun en melodi til «Gjennom 
denne dagens timer».

(Lammetun uttaler seg for øvrig 
om orgelsituasjonen på Nesodden på 
neste side.)

 
ATF

Kilde: nb.no, Norsk salmeleksikon og 
Wikipedia.
 
 

Foto: Leif Ø
rnelund / O

slo m
useum



Tider skal komme

Det er mange dystre spådommer 
for overgangen til et nytt årtusen. 
Datamaskinene kan slutte å virke og 
strømmen kan bli borte. I løpet av 
sekunder kan vi bli satt 100 år tilbake i 
tid, er det noen som spår. Jeg tror dette 
er en sterk overdrivelse. Sannsynligvis 
vil ingenting hende. Men, tanken er jo 
spennende!

Vi står i stummende mørke. Vi må 
bruke hendene, hodet og stemmen for 
å få kontakt med hverandre. Sammen 
må vi planlegge de nærmeste dagene. 
Fryseren tiner, kjøleskapet blir varmt 
og varmtvannet blir kaldt. Oppvask- og 
vaskemaskin virker ikke. Vi må planleg-
ge ting sammen på en helt ny måte. Vi 
må bruke tid på ting som vi i dag nesten 
ikke tenker over og som vi tar som en 
selvfølge. Jeg synes dette høres spen-
nende og utfordrende ut, og det kan bli 
morsomt om hver og en henter fram det 
beste i oss.

Ja, nå er det bare kort tid igjen. Tiden 
går så forferdelig fort, sier vi. Tiden går. 
Jeg bodde fire år i Sør-Amerika. Der 
traff jeg indianere, etterkommere etter 
urbefolkningen før europeere kom for 
500 år siden. [Indianerne] sa ikke at 
tiden går. Tiden kommer, sa de. Jeg ser 
for meg tiden som en elv som strømmer 
imot oss. Å leve er å vandre opp langs 
elvens bredd mens tiden, som vannet, 
strømmer mot oss i overflod.

Hva vil tiden bringe? Hva vil fram-
tiden gi? Det bestemmer vi langt på 
vei selv. Ved at tiden kommer så utfor-
dres vi på en måte til å skape vår egen 
framtid. Hvordan skaper vi den? Ved 
å arbeide? Nei. Arbeid er viktig for å 
opprettholde livet. Jeg tror at framtiden 
skapes ved å drømme.

Residerende kapellan Georg Børresen på 
lederplass i Kirkespeilet nr 4/1999, ugitt 

desember 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 ORGELSITUASJONEN
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Om behovet for nytt orgel i  
middelalderkirken 
Nesodden middelalderkirke feirer 850 år i 2025. Til jubileet er 

det planer om å pusse opp kirken slik at den kan skinne og være 

en stolthet for bygda. 
Kirken mangler et pipeorgel som er middelalderkirken vår ver-

dig. Til dette store jubileet burde alle gode krefter gå sammen for å 

skaffe et virkelig kvalitetsorgel med en skinnende fasade som kunne 

bli et arkitektonisk og klanglig smykke, som kan lyse opp i kirkens 

interiør og bli til glede for alle som besøker kirken ved gudstjenester, 

konserter og andre store anledninger i livet. 

Nødløsning fra 1980
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 å stemme pipene og reparere orgelet. Dessuten er orgelet en 

instrumental hybrid som er satt sammen av gamle stemmer med dår-

lig kvalitet i materialet kombinert med nye stemmer av ulik karakter 

og pipemål som går dårlig sammen. Dette er en problematisk kom-

binasjon, som av økonomiske grunner ble en ren nødløsning i 1980. 

Resultatet ble også en manglende helhetlig klang både innenfor den 

enkelte stemme, og den klanglige sammenheng med orgelets øvrige 

stemmer fungerer dårlig. Dessuten er de stemmer som ble valgt 

ved ombyggingen i 1980 lite tjenlig for den som skal bruke orgelet 

ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Variasjonsmulighetene er 

små, egnede stemmer for akkompagnement av solister for eksempel, 

er et stadig tilbakevendende problem.   
Orgelet ble vurdert av orgelbygger Nils G.Torkildsen 4. juli 2019. 

I tilslutning til hans rapport, vil jeg peke på hvor sårbart for feil dette 

orgelet er. Etter 39 år er det bare et tidsspørsmål før metallvinklene i 

spisslagrene av metal blir så slitt at enkelte begynner å fuske/ hopper 

ut av sitt feste, med det resultat at tangenten faller ned og mister 

kontakten med pipene, og med stumme toner er manualet ubrukelig. 

Slike metallvinkler må erstattes med trevinkler. Men så kompakt 

som orgelet er bygget, kommer ikke orgelbyggeren til med en slik 

reparasjon uten å demontere store deler av orgelet.
 

Rusk på ventilen
Noe annet som kan skje, er at kommer det et rusk på en eller flere 

av ventilene mellom vindlade og pipe, så hyler orgelet, og som 

Torkildsen skriver, er det vanskelig å komme til for å rette på dette 

uten å demontere deler av orgelet. Det ville være kjedelig å feire 

kirkens 850-årsjubileum med et orgel som plutselig fusker og er 

ubrukelig for eksempel ved festgudstjenesten
Konklusjonen er at det bør skje en fornyelse av orgel i Nesodden 

kirke, og da er det store jubileumsåret den rette anledningen til å 

gi kirken en klingende jubileumsgave. 

Organist og komponist John Lammetun, Bjørnemyr
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B Ø N N
Han selv som er  
Guds eget ord

Han kom i kjød og  
ble vår bror
Halleluja!

f

STØT TE BL ADE T?
Kunne du tenke deg å gi en gave til Kirkespeilet? 

Giroen som har fulgt bladet i mange år er nå 
borte. En gave til Kirkespeilet til vipps 141269 

eller konto 0530.39.77238 verdsettes svært høyt!

f

NESODDEN KIRKE
Ragnhild Engebråten og 

Øivind Bergersen
Vibeke Andersen og  

Rune Braathen
Elise Horneide og Håkon 

Thommessen Austad

Hellviktangen
Marthe Ulltang og Per-Ivar 

Lønne
Veronica Emilie Moe og  

Mats Holøkken Eiklo
Anne Line Kjærgård og 

Christer Thoresen
Celina Tudborg Lakham og 

Eirik Bonesmo Grimsmo
Suzanne Holm Nordgård og 

Stig Andre Ledang
Lucas Loeb og Vibeke Hansen
Therese Violette Salomon og 

Thomas Reite
Ingvild Rognved og John 

Haakon Lind

NESODDEN KIRKE
Othilie Wilhelmsen Øystese 

Guneriussen
Hedwig Hasvold Sollie
Nellie Thorén Svae
Amelie Oliegreen Bartholomé
Richard Theodor Andvord

SKOKLEFALL KIRKE
Fredrik Aune Stensrud
Anna Aune Stensrud
Jonathan Guran Frantzen
Nicolai Erlandsen Fjeldstad
Anna Jenssen Ebbing
Indiana Solbakken Chatur
Julian Bie Grasaas-Stavenes
Ellie Othilie Udnæs
Emil Sommerland

GJØFJELL KIRKE
Iver Ramnæs
Kamilla Eidsvold Bøifot
Astrid Marie Holseth

Tore Carlstad. . . . . . . . . .1940
Svein Bernhard  

Isachsen . . . . . . . . . . . . .1942
Bjørg Jeppsson . . . . . . . .1926
Geir Jarle Strøm. . . . . . .1958
Frantz Roberth  

Berggren . . . . . . . . . . . .1979
Inger Johanne Nordgård 1924
Hans Petter Jørgensen . .1951
Thor Åsmund Lande. . . .1954
Finn Martin Grønvold . .1940
Aino Sophie Agnæss . . . .1917
Marit Synnøve Urås  

Bekkhus . . . . . . . . . . . .1948
Unni Jordet. . . . . . . . . . .1934
Arne Sandnes . . . . . . . . .1931
Nils Otto Nielsen . . . . . .1938
Silje Lindberg . . . . . . . . .1997
Ole Bang Rognstad. . . . .1960
Gustav Arne Kramer . . .1934
Kari Jonassen . . . . . . . . .1939
Eldbjørg Slaatsveen . . . .1944
Johan Johnsen . . . . . . . .1933
Inger Sissel Fjeld . . . . . .1946
Britt Judith Eriksen . . . .1952

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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Gjøfjell menighet støtter misjonsselskapets arbeid i Mali
Det norske misjonsselskap (NMS) startet sitt arbeid i det vestafri-
kanske landet Mali i 1986. Arbeidet er konsentrert om folkegruppen 
funalierne. Denne gruppen utgjør i dag tre millioner mennesker av 
Malis i alt 20 millioner.

Fulaniene er et nomadefolk med en sterk og stolt tradisjon som 
de ønsker å bære videre. I møte med fulanitradisjonen har NMS 
valgt å formidle Jesu ord og gjerning på en måte som ligger denne 
tradisjonen nær. Utsendingene bruker tid på å bygge relasjoner til 
enkeltpersoner for å skape tillit og respekt hos hele familier og større 
klaner. NMS’ måte å arbeide på gjenspeiler at de norske utsendinge-
ne alltid tar hensyn til menneskers behov på det åndelige, sjelelige og 
kroppslige plan. 

I Mali er dette konkretisert i et større arbeid innen landsbyutvikling 
der kampen mot omskjæring av unge jenter har størst fokus.

Mali har en stolt historie som viser seg i fargerike stoffer til klær 
og brukskunst samt en særegen musikalsk tradisjon. Næringslivet er 
hovedsakelig jordbruksbasert og sårbart overfor tørke, gresshoppes-
vermer og internasjonale handelsregimer. Mali er, som et av verdens 
fattigste land, avhengig av bistand.

Familien Sissel og Toralf Roaldseth, bosatt i Gjøfjell menighet, var 
NMS-utsendinger i Mali fra 1996 til 2000. Sg

Skoklefall menighet støtter 
småfly som bringer bistand
Skoklefall menighet har som sitt misjons-
prosjekt Mission Aviation Fellowship 
(MAF). De opererer 135 fly i 25 land og 
flyr i områder der reisen på bakken ville 
tatt dager eller uker. Der det ikke finnes 
veie, eller der veiene er ufremkommelige 
store deler av året.

MAF er en tverrkirkelig, internasjo-
nal organisasjon som gjennom 70 år har 
utviklet seg til å bli verdens største 
aktør innen bistandsflyvning med små-
fly. Hvert fjerde minutt letter eller lander 
et MAF-fly, og pilotene regnes blant ver-
dens dyktigste «jungelpiloter».

MAF sørger for at hjelpeorganisasjo-
ner og kirker når isolerte mennesker 
som ellers ikke ville fått hjelp. De flyr ut 
leger, bistandsarbeidere, helsepersonell, 
misjonærer og nødhjelp – og sørger for at 
syke kommer seg til sykehus. Sg

Foto: M
AF

JULEGUIDE
Søndag 22. desember
• Gudstjeneste i Nesodden 

kirke kl. 11 med Svein 
Hunnestad og Ingeborg 
Christophersen

Julaften
• Gudstjeneste på 

Nesoddtunet kl. 12 med . 
Frøydis Haug og Natasja 
Rybak 

• Skoklefall kirke Kl. 12 

(for små barn)
• Skoklefall kirke Kl. 14 

med Anne Marit Tronvik 
og Torbjørn Eftestøl

• Skoklefall kirke Kl. 15 
og 16 med Anne Marit 
Tronvik og Natasja 
Rybak 

• Gjøfjell kirke Kl. 14.30 
og 16 med Frøydis 
Haug og Øyvind 
Phil. Musikere fra 
Fremad Janitsjar spiller 

• Nesodden kirke Kl. 
14, 15 og 16 med Svein 

Hunnestad og Ingeborg 
Christophersen

• Ofring i alle guds-
tjenestene deles mel-
lom Kirkens Nødhjelp og 
menighetenes barne- og 
ungdomsarbeid

1. juledag
• Nesodden kirke kl. 

12 NB!) Høytids-
gudstjeneste med Svein 
Hunnestad og Ingeborg 
Christophersen 

• Søndag 29. desember 

Nesodden kirke kl. 
11 Gudstjeneste med dåp 
med Frøydis Haug og 
Ingeborg Christophersen

Nyttårsaften
• Nesoddtunet kl. 12 

med Frøydis Haug og 
Ingeborg Christophersen

• Nesodden kirke kl. 
14.30 (NB!) Aftensang 
med Frøydis Haug og 
Ingeborg Christophersen



 

DETTE ER
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Søndag 15. desember  
3. søndag i advent
Nesodden kirke kl 11. 
Gudstjeneste 

Søndag 22. desember  
4. søndag i advent
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Tirsdag 24. desember  
Julaften
Nesoddtunet kl. 12. 
Gudstjeneste 
Familiegudstjenester:
Skoklefall kirke kl. 12 
(for små barn), kl. 14, 
15 og 16. 
Gjøfjell kirke kl. 14.30 
og 16.
Nesodden kirke kl. 14, 
15 og 16.
 
 

Onsdag 25. desember  
1. juledag
Nesodden kirke 
kl. 12. NB! 
Høytidsgudstjeneste  

Søndag 29. desember 
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Tirsdag 31. desember  
Nyttårsaften
Nesoddtunet kl. 12 
Gudstjeneste
Nesodden kirke kl. 
14.30 NB! Aftensang 
med lystenning 

2020 
Søndag 5. januar  
Kristi Åpenbaringsdag
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Søndag 12. januar
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Søndag 19. januar
Gjøfjell kirke kl. 
11. Gudstjeneste. 
KONFIRMANT-
presentasjon
Skoklefall kirke kl. 
18. NB! Gudstjeneste. 
KONFIRMANT-
presentasjon
Nesodden kirke kl. 
11. Gudstjeneste. 
KONFIRMANT-
presentasjon

Onsdag 22. januar
Skoklefall kirke kl. 
19.30. Vesper 
 
 

Søndag 26. januar 
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Søndag 2. februar 
Gjøfjell kirke kl 
11.Gudstjeneste 
Skoklefall kirke kl 11. 
Gudstjeneste for små 
og store

Søndag 9. februar 
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste
Skoklefall kirke kl. 
11. Gudstjeneste 
Innsettelse av kapellan 
Eva Kirkemo 

Søndag 16. februar  
Såmannssøndag
Gjøfjell kirke kl. 11. 
Gudstjeneste

Onsdag 19. februar 
Skoklefall kirke kl. 
19.30. Vesper 

Søndag 23. februar  
Fastelavnssøndag
Nesodden kirke kl. 11. 
Gudstjeneste 

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

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

PÅ GANG DIN  
OVERSIKT  

OVER HVA SOM  
SKJER I KIRKENE  

VÅRE. RIV UT  
OG HENG  

OPP!

TIRSDAGSMIDDAG
Middag for hele 

familien i Nesodden 
menighetshus klokka 
16.30–18 tirsdager. 
Følg med på tirs-
dagsmiddagenes 

Facebook-side for 
oppstartsdato.

Nesodden m.hus

ONSDAGSKVELDS
Onsdagskvelder i 

Gjøfjell menighetshus 
kl 19 med kveldsmat, 

fellesskap, samtale 
og sang: 29.1., 12.2., 

26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 
22.4., 6.5. og 20.5.  

Gjøfjell menighetshus

VESPER
 

De første to  
vesperkveldene  
på nyåret blir  
22. januar og  
19. februar.  

 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

Foto:Jan H
eier
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MER OM NESODDKIRKEN PÅ
 kirken.no/nesodden og på Facebook


