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Vi er midt i fastetiden, på vei mot 
påske. Vi har nettopp feiret 
Maria budskapsdag, den ene 

festdagen inni fasten, så fortsetter faste 
frem til påske. I denne tiden har det 
skjedd mye i kirkene våre.

Vi har hatt lørdagsdåp, et drop-
inn tilbud, hvor man ikke trenger å 
ta kontakt med kirken før selve 
dagen. Vi visste om en dåp, og 
så kom det to til. En sterk 
dag i Nesodden kirke. 
Dette er et tilbud som vi 
vil fortsette med en gang i 
semesteret.

Lørdagstreff for små-
barnsfamilier på lørdag mor-
gen. Kristina Bjørnland, som også 
har ansvar for babysangen i Gjøfjell 
og Skoklefall, har laget til det. Vakkert 
med mange barn og voksne. Det har 
vært arrangert teaterforestilling med 
Kirkerottene. Først et måltid før selve 
forestillingen. Nesten 90 store og små 
var tilstede. Det vil også bli hverdags-
middag for småbarnsforeldre og barn 
tre ganger frem til sommeren.

I Gjøfjell har et nytt gospelkor star-
tet opp. Fullsatt kirke på deres første 
konsert. Dette er et tilbud som har 
skapt stor interesse. Gjøfjell har også 
onsdagsåpent.

Kirkeakademiet har gjennomført en 
interessant samtale mellom Synnøve 
Sakura Heggem og kirkerådets leder 
Kristin Gunleiksrud Raaum. Og kirke-
akademiet har fått nytt styre og driver 
videre. Neste arrangement er en kon-
sert med arbeidersanger 30. april. 

I Skoklefall går vesper kveldene vide-
re. En kveldsmesse med mye musikk 
og sang, et stille rom vi kan gå inn i 
med alt vi er og bærer på.

I Nesodden går tirsdagsmiddagene 
sin gang, et flott tilbud som samler 

mange mennesker. Kantor Ingeborg 
Christophersen har gjennomført noen 
helt fantastiske konserter og det er mer 
å glede seg til. Følg med.

I Nesodden har det vært satt opp 
fortelleropera med Tormod Fuglstad 
og Kristin Bolstad, bygget på den 
sterke fortellingen om Johannes av 

korset. Og en salmekveld på en 
av de verste dagene knyttet til 

vær. Mange kom, og mange 
uttrykker et ønske om at 

kirkene våre kunne vært 
mer åpne.

Menighetene gjennom-
fører sine årsmøter i denne 

tiden. Nesodden og Skoklefall 
har gjennomført sine med ca 40 

mennesker tilstede begge steder, og 
Gjøfjell har sitt onsdag 3. april. Til 
høsten skal det gjennomføres både kir-
kevalg og kommunevalg. Spennende 
for oss som kirke, og et viktig tema for 
menighetsrådene.

Også kommer påsken med et 
flott tilbud for dere som er hjemme: 
Palmesøndag i Skoklefall, skjærtors-
dag i Gjøfjell sammen med Pinsekirken 
og Misjonskirken, Langfredag, pås-
kenattsmesse og påskedagsmesse i 
Nesodden. Så avsluttes det hele på 
2. påskedag med Vesper i Skoklefall. 
Se på oversikten bak på bladet og på 
side 10. 

Et tilbud vi er stolt av, og som samler 
mange mennesker. Hjertelig velkom-
men. Den største saken for oss som 
kirke er likevel saken om en ny kirke 
på Nesodden. I 1962 startet det hele. 
I 57 år har vi ventet på en ny kirke, og 
med spenning lurer vi på, får vi det nå?

Svein Hunnestad
Sokneprest på Nesodden 
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Finn Østmo tlf 992 35 222 
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NESTE KIRKESPEILET
Noe du synes vi burde ha med?  
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eller ann-turi@fordforlag.no

Frist for neste nummer er 1.5.19

Se vi går opp til Jerusalem
LEDER

2

Kirkespeilet 1-2019.indd   2 26.03.2019   19.54



3

Nå skjer det mye spennende kul-
turelt i kirkene på Nesodden! 
Gjøfjell kirke har nettopp fått til 

låns i minimum to år et lekkert Bechstein 
konsertflygel fra 1899/1900, totalrestau-
rert av Trond Hellstrøm. Instrumentet 
ble altså bygget på samme tid som kir-
ken, som stod ferdig i 1901. Det er 
mangel på konsertarenaer med gode 
klaverer på Nesodden. Denne 
Bechstein-modellen ble regnet 
som verdens beste flygel 
for hundre år siden, og 
ble traktert av alle de 
store stjernene. Så dette 
lekre instrumentet, i en 
kirke som rommer over 300 
mennesker, kan sette Fagerstrand 
på Nesoddens kulturkart. Sveinung 
Bjelland skal innvie instrumentet våren 
2019. Til høsten kommer andre store 
stjerner, blant andre Iver Kleive med 
«Hyrdenes tilbedelse». 

Før den tid kommer andre flot-
te Kantorissimo-arrangementer: aller 
først en helt spesiell langfredagsmesse 
i Nesodden kirkesom du kan lese om 
på side 10. 

Torsdag 9. mai kl. 19.30 gjester har-
pisten Sunniva Rødland Nesodden 
kirke sammen med lyddesigner Cato 
Langnes. De fremfører et verk av John 
Cage kalt «Postcards from Heaven», for 
harpe og kirkerom. Verket ble skrevet i 
1982 for 1–20 harper. Sunniva Rødland 
har utviklet et unikt program der hun 
spiller alle harpestemmene selv, både 
live, i studioopptak og i feltopptak. 
Prosjektet er utviklet spesielt for stein-
kirker og lar publikum bli omsluttet 
av klangen fra mange harper, dype og 
lyse vibrasjoner og stillstand. Sammen 
med Cato Langnes (Notam) avspiller 
Sunniva stemmene i rommet der de er, 
via 10 høyttalere som plasseres rundt 

publikum, samtidig som Sunniva spil-
ler én av stemmene live. Harpeklangen 
er umåtelig rik på overtoner. Klangen 
fremheves gjennom kirkerommets akus-
tikk og en nøye uttenkt lyddistribusjon. 
De første kirkene som besøkes i prosjek-
tet blir en del av verket ved at hvert kon-

sertopptak legges til fremtidige frem-
føringer. Slik vil verket utvikle seg 

og bli til «postkort» fra landets 
kirker, med kirkenes særegne 

klangrom, hørt i samspill 
med hverandre. 

Torsdag 13. juni kl. 19.30 
blir det festlig sommerav-

slutning i Nesodden kirke 
med spansk og sør-amerikansk 

barokkmusikk: «Bundefjorden 
Barokkselskap seiler over dammen». 

Jesuittene utvandret fra Europa til Sør-
Amerika og lot europeiske klanger fusjo-
nere med indianernes 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 spanjole-
ne som møtte en ny verden. 

Bundefjorden Barokkselskap består 
av: Ingeborg Christophersen – blokk-
fløyter, Niels Aschehoug – fiolin, 
Maren Elle – fiolin, Mari Giske – 
bratsj, Gunnar Hauge – cello, Christian 
Krogvold Lundqvist – perkusjon og 
Thor-Harald Johnsen – gitar 

Dato for vårens innvielse av Bechstein-
flygelet med pianist Sveinung Bjelland 
og fiolinist Bogumlia Nystedt er ikke 
klar ennå. Send en mail til post@inge-
borgchristophersen.com hvis du ønsker 
å motta mer informasjon om kommende 
Kantorissimo-konserter! 

Konsertserien vår er støttet av Norsk 
kulturråd. Entré for konsertene er 200 

NOEN KANTORD 

Flygelfryd og Kantorissimo NOTISER

DROPPET INN TIL DÅP
Det var god stemning og tre 
dåp da Nesodden kirke åpnet 
muligheten for å stikke innom 
Nesodden kirke og bli døpt der 
og da. (Noe for eksempel den 
lille jenta på bildet fra forsiden 
gjorde.) Der ventet to prester, 
en organist, kaffe og kake. Det 
blir nye dåpsmuligheter. Ta 
kontakt med kirkesenteret.

KAPELLAN I BARSELPERM 
Prest Kristin Heilo har fått en 
datter siden sist og har barsel-
permisjon i ett år. Etter pla-
nen kommer en fast vikar 1. 
mai. Fram til da vil du blant 
annet kunne møte Anne Marit 
Tronvik og Georg Børresen 
oppe på prekestolen i nesodd-
kirkene. Arbeidet med konfir-
manter og trosopplæring vil 
Vilde Fagermoen håndtere i 
Kristins fravær. 

post@ingeborgchristophersen.com
Foto: M

ark Rødseth

kroner, gratis for alle under 18 
år. Langfredagsmessen har kol-
lekt ved utgangen. 

Hjertelig velkommen til alt 
det livsberikende som er å opp-
leve i kirkene våre! 

Hilsen 
Ingeborg kantorinne
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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!

T A N N L E G E
Balwinder 

Kaur

66 91 12 48
Tangen terrasse, 1450 Nesoddtangen 

• 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 mord-
historie 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
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– Du er aktuell med forestillingen 
«Det innerste lyset» som ble vist i 
Skoklefall kirke 23. mars. Sist vi 
hørte fra deg var det «En helvetes 
forestilling». Kan du si litt om det? 
– Det er veldig fint å spille i kirkene 
på Nesodden, jeg er velkommen med 
de temaene jeg har, og disse to siste 
forestillingene handler mye om mørket 
i livet, fordømmelse og hvordan men-
nesket kan være større en situasjonene 
det havner i. 

– Hvordan 
havnet du på 

Nesodden?
– Jeg flyttet hit når 

min eldste datter skulle 
begynne på skolen, og vi 

tenkte å bo ett sted over 
lang tid. 

– Hadde du noe forhold til 
Nesodden fra før?
– Ja, vi hadde vært på ferie på 
Oksval, og jeg falt pladask for 

denne rotete og fine halvøya. 

– Hvor kommer du fra opprinnelig?
– Sandnes.

– Hva er din bakgrunn?
– Det er et stort spørsmål. Jeg har 
bakgrunn fra mange miljøer, og fra 
mange typer formidling. Teater, film, 
TV-produksjon, ungdomsarbeid, jour-
nalistikk …

– Hva er du mest opptatt av?
– Å bli kjent med mennesker 
på alle vis. 

– Har du noen kirkelige hjerte-
saker?
– Ja, at kirken må favne alle, og se på 
mennesket mer enn prinsippene. Det er 
ellers noe jeg synes kirken gjør i dag, til 
forskjell fra den kirken jeg vokste opp 
med i Sandnes på syttitallet. 

– Hva ligger på nattbordet ditt?
– Sci-fi romaner og tegneserier. 

– Hva gleder deg akkurat nå?
– Akkurat nå: At været er fantastisk 
fint, og at jeg har et godt liv med gode 
mennesker i. 

– Hva ser du på tv?
–Serier på Netflix, bilprogrammer på 
Discovery og dokumentarer og serier 
på NRK. Få med at NRK barne-tv har 
laget «Zombie-Lars», en helt fantastisk 
serie som går nå i sin tredje sesong. Jeg 
ser den helt alene uten barn eller noe. 

I SPEILET:
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TORMOD  
FUGLESTAD
Navn: Tormod Fuglestad
Alder: 48 år
Bosted: Nesoddtangen
Jobb: Skuespiller, forteller, rekvistør 

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.com

TIL
 L

EI
E! VIL DU VÆRE MED Å STYRE KIRKEN?  Mandag 9. september er det kirkevalg, og du får dermed mulighet til å påvirke hvordan kirken skal være. 

Vil du kanskje stille til valg? Ta i så fall kontakt med ditt menighetsråd – se kontaktinformasjon på side 2 i dette bladet.Kirkevalget 2019 holdes mandag 9. september. Frist for innlevering av listeforslag ved valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet er 30. april. Frist for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell supplerende nominasjoner 5. mai.Mellom 10. august og 6. september kan du forhåndsstemmeFrist for forhåndsstemming i annet sokn enn der du har stemmerett er 1. september.
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HJELPER HAWO OG FAMILIEN
trosopplaering@nesodden.kirken.no Av Steinar Glimsdal

BARNE- OG UNGDOMSSIDENE

6

Etter at mamma og store-
bror døde har 12 år gamle 
Hawo tatt over mye av 
det daglige ansvaret for 
familien.

Fasteaksjonen 2019 vil 
hjelpe Hawo og hennes 
familie

– Aller helst vil jeg bli syke-
pleier. Fordi jeg jeg ønsker å 
hjelpe andre, sier hun.

Smilet sitter et stykke inne, 
men det er likevel en voksen 
mildhet i blikket til Hawo. En 
blanding av sjenanse og opple-
velser ingen unner et barn. For 
få år siden, hun husker det så 
godt, levde hun med mor og 
far, fem brødre og en søster. Et 
enkelt, men godt liv som noma-
der ute i det golde ørkenland-
skapet i Puntland, Somalia. Det 
var før regnet sluttet å komme. 

Sesong etter sesong. Før geitene 
de livnærte seg av startet å dø, 
en etter en. Før de selv ble utma-
gret. Før Hawo mistet mamma og 
deretter storebror. Han var bare 
skinn og bein, og da han ble syk 
maktet ikke kroppen mer.

Livreddende vann
– Vi har ingenting. Men vi kom 
hit for at vi ikke skulle dø, sier 
Hawo med lav stemme. Hun for-
teller at de voksne bestemte at 
storfamilien måtte komme seg til 
provinshovedstaden Garowe. Hit 
til flyktningleiren Jilab 3, hvor 
nye klimaflyktninger strømmer 
til hver eneste dag. I 2010-2012 
ble Somalia rammet av den mest 
alvorlige tørken på 60 år og hun-
gersnøden tok livet av nærmere 
260.000 mennesker. Ifølge FN 
2.6 millioner somaliere i dag på 
flukt, hovedsakelig fra tørke, men 
også konflikt.

Over: Hawo drikker rent vann i flyktningeleiren 
Jilab 3 i Somalia. 

Under: Konfirmantene står klare for 
Fasteaksjonen i april! 

Begge foto: K
irkens N

ødhjelp
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De har mistet stort sett alt, heldigvis 
sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann 
her i leirene. Det er helt avgjørende 
for å unngå vannbårne sykdommer 
som kolera – og for at folk skal kunne 
overleve under de svært krevende for-
holdene. De daglige turene til en av 
vannpostene står Hawo for. I tillegg til 
at hun lager mat, vasker klær, passer 
småsøsken og holder rent i og utenfor 
det enkle teltet. Etterpå gjør hun mye 
av det samme også for tanten som bor 
i en annen flyktningleir 20 minutters 
gange unna.

Ett av de beste
– Hawo er et av de beste barna som fin-
nes. Hun er fortsatt så ung, men gjør alt 
av husarbeid, også mange ting vi ikke 
trenger å be henne om. Hun er ærlig, 
og gjør mye helt på eget initiativ, jeg 

tror at hun kan bli en god gründer, sier 
Fadumo Abdinur Hirsi (60) og klapper 
kjærlig på tantebarnet sitt.

– Jeg vil være en flink jente. Jeg 
ønsker å hjelpe andre, og om jeg får 
jobb på et sykehus kan jeg hjelpe 
mange. Og kanskje gi baller til barna, 
så de har noe å leke med. Det har jeg 
lyst til, sier Hawo.

For at Hawo og andre skal få rent 
vann trengs det hjelp fra mange norske 
frivillige. Folk som ikke er på flukt, men 
som i likhet med Hawo har engasjement 
og et ønske om å hjelpe mennesker i en 
svært krevende situasjon. Hvert år er 
tusenvis av frivillige med på å samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid 
gjennom Fasteaksjonen.

Det er nettopp disse pengene som 
gjorde det mulig å levere rent og trygt 
vann i Somalia. For Hawo og tusener 

av andre flyktninger har dette vært 
livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele 
Norge være med på å samle inn pen-
ger til brønnboring, latrinebygging og 
andre tiltak som redder liv rundt om i 
verden. Du kan bidra når konfirman-
tene på Nesodden fra søndag 7. til tirs-
dag 9. april går med innsamlingsbøsser 
for Fasteaksjonen, Norges neststørste 
innsamlingsaksjon! Ta vel i mot konfir-
mantene når de ringer på hos deg!

BABYSANG

 TORSDAGSTREFF

• GJØFJELL menighetshus: onsdager kl 11 
• SKOKLEFALL kirke: torsdager kl 10.15 og 12.15 
Kristina Elizabeth Bjørnland leder kursene. 
Velkommen til babysang i Gjøfjell menighetshus og 
Skoklefall kirke! 

NYHET: TORSDAGSTREFF 
FOR FAMILIER
11. april, 2. mai og 6. juni blir det familietreff i Skoklefall 
kirke med felles middag og aktiviteter for barna.
Det åpner klokka 16, middag klokka 16.45 og aktiviteter 
fra klokka 17.30. Etter middag deler vi oss i ulike aktivi-
teter: Babyhjørne 0–1 år, sangstund 1–4 år og barnegrup-
pe 5–8 år. Vi legger fram matter, tegnesaker og leker til 
barna. Det blir mulig for foreldre å være med på aktivite-
tene eller sosialisere i menighetssalen.
Avslutning klokka 18.
Middag: 30 kr for barn, 50 kr for voksen. Maks 100 kr pr. 
familie. Påmelding til emf@nesodden.kirken.no

ACTIONTWEENS
I Nesodden menighetshus har vi Actiontweens en 
gang i måneden. Dette er et gratis «drop-in» tilbud 
for alle barn på Nesodden som går i 4.–7. klasse. Der 
møtes vi for å være sammen og ha det gøy. Vi lager 
mat, spiser, lager noe kreativt, leker og lærer om hva 
som skjer i verden og hvordan vi kan gjøre den til et 
bedre sted. Vi hører spennende historier fra Bibelen 
og lærer mer om Jesus. Noen ganger er vi ute og 
tenner bål, er i skogen eller leker ute. Samlinger 
varer fra klokken 18.00–21.00 på disse fredagskvel-
dene: 26. april og 24. mai  

BIDRA? Alle som vil kan bidra 
og gå med bøsse eller telle penger 
under Fasteaksjonen. Ta kontakt 
med kateket Jarl Eidjord.

GI? Du kan gi penger på VIPPS 
2426 eller når konfirmantene 
kommer på dørene tirsdag 9. april.
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PÅSKETRADISJONER HOS NATASJA OG IGOR
Hvordan var barndommens 
påske i Hviterussland? Det 
var mitt åpningsspørsmål.

Men Natalia, eller «Natasja» 
som hun kalles, og Igor 
Rybak har fint lite av barn-

domsminner om påske, og andre kir-
kelige høytider. Natasja (59) hadde sin 
oppvekst i hovedstaden Minsk, mens 
Igor (64) vokste opp lenger nord i 
Hviterussland, i byen Vitebsk.

– Vi vokste opp i et land der det nær-
mest var ulovlig å gå i kirke grunnet 
den ideologiske ensrettingen, forteller 
de. – Svært mange kirker var revet 
eller tatt i bruk til andre ting av myn-
dighetene. Påskefeiring var bannlyst, 
julefeiring var bannlyst. Nyttårsfesten 
var den eneste lovlige store festen, men 
den var uten noe kristent innhold.

Kirken gikk under jorda
Denne situasjonen i det daværende 
sovjetiske Hviterussland varte til langt 
ut på 1980-tallet. Da Natasja i vok-
sen alder fikk arbeid i det statlige 
TV-selskapet, ble det særlig risikabelt 
for henne å gå i kirken. TV-en hadde 
en viktig oppdragerfunksjon i folket, 
og medarbeidere med kristen tilknyt-
ning kunne man ikke tolerere. Hennes 
ansettelse lå i vektskålen. Etter at 
Natasja og Igor møttes på musikkhøg-
skolen i Minsk og ble gift, ble deres 
sønn Alexander født i 1986. Da han 
skulle døpes, måtte dette gjøres i hem-
melighet, forteller de.

Den antikirkelige linjen ble særlig 
strengt ivaretatt i byene. Men ute på 
landet kunne noen av tradisjonene 
overleve.

Natasja har minner fra sine beste-

foreldres gård på landet: – De eldre 
på landet malte egg i påsken, kan jeg 
huske. Hos mine besteforeldre så jeg 
både ikoner, Bibelen og en form for 
påske- og julefeiring.

Perestrojka
Med den sovjetiske perestrojka (rekon-
struksjon) fra juni 1987 kom lettel-
ser for kirken i Hviterussland. Kirker 
ble gjenåpnet og de kristne høytidene 
kunne feires i åpenhet. Det ble tid for 
både Igor og Natasja å gå dypere inn i 
kristendommens mysterier. De fleste i 
deres generasjon hadde vokst opp uten 
noen kristendomsundervisning.

Utreise-mulighetene var også noe av 
det som ble lempet på i hjemlandet 
på denne tiden. Igor dro til Norge og 
Nesodden i 1990, Natasja og Alexander 
fulgte halvannet år senere. Med 
Nesodden som base har familien Rybak 
stått i musikkens tjeneste både i Norge 
og internasjonalt. Igor er fiolinlærer 
og dirigent for to ungdomsorkestre. 
Natasja er pianist både for kor og solis-
ter – og fast organistvikar i kirkene på 
Nesodden. Sønnen Alexander er viden 
kjent utover hele Europa som både 
popsanger og klassisk fiolinist.

I Hellige Nikolai menighet
Rybaks har funnet sin plass og et ånde-
lig hjem i Hellige Nikolai menighet, 
en landsomfattende ortodoks menighet 
med bortimot 1000 medlemmer av alle 
nasjonaliteter. Gudstjenestene, som for-
rettes fra kirken i Tvetenveien i Oslo, 
foregår på kirke-slavisk og norsk hver 
søndag og i høytidene. En gang i måne-
den er gudstjenesten kun på norsk.

– En ortodoks gudstjeneste står i 
kontrast til gudstjenesten i Den norske 
kirke, forteller Natasja. – Det er mer 

vekt på messen, nattverdfeiringen, og 
mindre vekt på prekenen. Gudstjenesten 
benytter ikke instrumenter, kun den 
menneskelige sangstemmen. Jeg må 
si jeg ser gode ting ved både den orto-
dokse og lutherske tradisjonen. Det er 
ikke noen konflikt her, for vi tilber den 
samme Gud, sier hun med et smil.

Den som ønsker mindre «hverdags-
preg» over gudstjenesten og mer høytid, 
finner det gjerne i den ortodokse kirke, 
forteller Natasja og Igor. De beskriver 
for eksempel den sterke påskeliturgien 
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PÅSKETRADISJONER HOS NATASJA OG IGOR
Foto: Steinar G

lim
sdal

som benyttes ved Nikolai-kirken hvert 
år: Dette å gå i prosesjon med ikoner og 
levende lys gjennom påskenatta rundt 
kirken. For deretter ved midnatt å opp-
leve at kirkedøra åpnes når presten 
banker på, for så å gå inn til et kirkerom 
som gradvis blir opplyst. Påskedag er 
den store sentrale dagen i den ortodok-
se kirkekalenderen.

– Den ortodokse påskeliturgien er 
mektig og den taler til meg. Den berø-
rer meg dypt her inne, understreker 
Natasja. – Vi er begge glade i påsketra-

disjoner, både russiske og norske. Det 
kan virke litt overfladisk og utvendig i 
mange tilfeller, men jeg tror også mange 
ser de dypere verdier og den dypere 
mening som ligger under.

Russisk påskemat
Så må vi over på maten, for noe 
av påskefeiringen overlevde i 
Hviterussland blant annet gjennom 
mattradisjonene på landet – i forbin-
delse med at bondebefolkningen skulle 
markere en sekularisert versjon av 

Natasja og Igor i sofakroken 
med vakker russisk påskepynt 
foran seg på bordet. 

påsken, vinterens møte med våren.
Når påsken er der er det fast tradi-

sjon at 20–25 gjester fra menigheten 
inne i Oslo besøker familien Rybak sitt 
hjem på Oksval. Natasja forteller om 
tre obligatoriske ingredienser i mat-
serveringen ved slike anledninger, mat 
som til og med blir velsignet i kirken:
• Kulich, russisk påskekake/gjærbrød.
• Kokte egg, kokt sammen med løk-

skinn for å få en rødlig farge. De med 
kunstneriske anlegg lager deretter 
sirlige og forseggjorte tegninger på 
egget – gjerne kristne påskemotiver.

• Matretten paskha/påske, en pyra-
mideformet kake laget med cottage 
cheese og rosiner.
Kulich og paskha spises sammen.

Påskemusikk
– Og ellers serveres mye annen god 
mat i påsken, forsikrer Natasja.

Før Igor må løpe for å ta imot sin 
neste fiolinelev får jeg spurt ham om 
hva han tenker er den beste påskemu-
sikken å lytte til. Nærliggende for ham 
er å nevne kormusikken som benyttes 
i Hellige Nikolai-kirken. Igor er med 
i kirkekoret der. Av klassiske kompo-
nister nevner han to russiske: Sergei 
Rachmaninovs (særlig hans «Vesper») 
og Pjotr Iljitsj Tsjajkovskij.

Da kan forberedelsene til påsken ta 
til!
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TEMA: Påske

PÅSKENATT FOR 
TREDJE GANG
Påskenattsmessen i Nesodden kirke har 
vært svært populær og skal gjentas i også 
denne påsken. Se oversikt på sistesiden 
over hva som ellers skjer i kirkene denne 
påsken.

PÅSKENS HVEM, HVA, HVOR OG NÅR

EN SPESIELL LANGFREDAG
I år blir det en helt spesiell langfredagsmesse i Nesodden kirke, 19. 
april kl. 15. Barokkpoeten Barthold Heinrich Brockes skrev 117 
vers over lidelsesfortellingen. Dette pasjonsoratoriet ble enormt 
populært og mange av de store tyske barokkomponistene tonesatte 
verket. I langfredagsmessen fremfører et barokkensemble utvalg-
te pasjonstekster av Brockes, tonesatt av Bach, Händel, Keiser, 
Telemann og Stölzel. Tenoren Masashi Tsuji kommer flyvende 
fra Berlin for å synge ariene. Barokkensemblet består forøvrig av 
Daniel Lyngstad og Oda Habbestad på barokkfiolin, Gunnar 
Hauge på barokkcello og gambe og undertegnede på cembalo, 
blokkfløyte og orgel. De øvrige medvirkende er liturgene Elisabeth 
Moss-Fongen og Svein Hunnestad samt Halvor Håkanes, som 
leser pasjonsteksten på nynorsk. Det blir kollekt ved utgangen.  IC 

Både for den romersk-katol-
ske, den ortodokse og den 
protestantiske kirke er pås-
ken den viktigste kristne 
høytiden i kirkeåret.
HVA: Påsken markerer Jesu siste 

nattverd, korsfestelse, lidelse, død 
og oppstandelse. Bibelens evan-
gelier forteller at dette fant sted 
under den jødiske påskefeiringen 
pesach  – som betyr «å gå forbi» og 
refererer til fortellingen om Moses 
som førte jødefolket ut av trell-
dommen i Egypt.

SKJÆRTORSDAG feirer Jesu siste 
måltid med disiplene før korsfes-
telsen – og  med det innføringen 
av nattverden. Skjær betyr ren og 
kommer av norrønt skíra – altså 
«renselsestorsdag».

LANGFREDAG er dagen Jesus led 
og døde på korset. Navnet antas å 
komme av at man ifølge tradisjo-

nen denne dagen skulle gjøre bot 
ved å arbeide hardt, ikke la barn 
leke, og på alle måter sørge – slik 
at dagen kjentes lang.

NÅR: Grunnen til at påsken i år 
kommer så sent er at Kirkemøtet i 
Nikea i år 325 bestemte at påske-
dag skulle være «første søndag 
etter første sykliske fullmåne som 
inntreffer på eller etter 21. mars». 
Datoen for påske varierer innen-
for fem uker og kan tidligst starte 
22. mars – som den gjorde i 1818 
og vil gjøre i 2285, og senest 25. 
april som i 1943 og 2038 – altså 
enda senere enn i år. Neste år fal-
ler påskedagen på 12. april.
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ARBEIDERSANGKONSERT 
Kirkeakademiet inviterer til en kveld med arbei-
dersanger av blant andre Alf Prøysen og Ellisif 
Wessel, «Kampsalmer» som, «Herre gud ditt 
dyre navn og ære» og «Vår Gud, han er så fast 
en borg». Det foregår tirsdag 30. april kl. 19.30 
i Skoklefall kirke. Det blir også arbeidssanger 
fra kvensk og samisk tradisjon. Sang og musikk 
ved Anne Margaret Nilsen, Trygve Beddari og 
Tov Ramstad.

Gjøfjell kirke har fått låne et 
stort og lekkert Bechstein-
konsertflygel fra 1899 på 
ubestemt tid. Det er kantor 
Ingeborg Christophersen vel-
dig glad for.

Instrumentet er totalreno-

vert hos Trond Hellstrøm og 

skal få stå i Gjøfjell kirke i 

minst to år.
– Jeg ble tilbudt flygelet 

i solistgarderoben i Store 

Studio, smiler Ingeborg 

Christophersen.
– Eieren er kontrabassist 

Marius Flatby i KORK. Han 

skulle flytte fra et stort hus 

i Oslo og lurte på hva han 

skulle gjøre ettersom han ikke 

hadde plass til sitt gamle flygel 

i det nye hjemmet. 
– Jeg stemte for at han 

kunne restaurere det, sette det 

tilbake i original stand og la 

det bli stående i Gjøfjell kirke.

– Et sekssifret beløp sene-

re er flygel i fantastisk stand 

og på vei inn i kirken, sier 

en gledesstrålende kantor 

Christophersen, og forsikrer 

at Gjøfjells gamle flygel vil bli 

stående i kirken. 
Hun sier det flotte instru-

mentet åpner for helt nye 

konsertmuligheter. For 

eksempel har hun alle-

red booket Iver Kleive til 

å spille Hyrdenes tilbedelse 

i Gjøfjell som årets Jule-

Kantorissimo den 15. desem-

ber.
– Dette flotte konsertfly-

gelet vil være med å sette 

Gjøfjell kirke på Nesoddens 

kulturkart, sier kantorinnen.

Nesodden kirkeakademi ruller 
videre med friske tanker. Tirsdag 
19. mars hadde de ett hoved- 
spørsmål under kveldssamtalen i 
Nesodden kirke: «Hva og hvem er 
folkekirken i dag, om ti år, tretti 
eller femti år?» 

Foran alterringen samtalte for-
henværende nesoddprest Synnøve 
Sakura Heggem med generalse-
kretær i Norske kirkeakademi-
er og kirkerådsleder Kristin 
Gunleiksrud Raaum – som blant 
annet sa følgende:

– Vi må se på kirken som del av 
en identitet, også for dem som ikke 
er medlemmer. 

– Vi må ha respekt også for dem 

som vil være utenfor kirken.
– De som ikke tilhører kirken kan 

oppleve at kirkebygget er deres. 
Kirkerommets kraft i seg selv kan 
berøre barn – og ikke-troende. 

I løpet av kvelden kom det også 
flere spørsmål fra de bortimot tjue 
frammøtte. Etterpå var det kaffe, 
kaker og hyggelig mingling.

Denne kvelden takket de fleste i 
det gamle kirkeakademistyret for 
seg, etter en fin start. Stafettpinnen 
er nå overlatt til følgende styre: 
Anne Marit Tronvik, Eli Drivdal, 
Anne Liv Reistad, Leiv Bjerve, 
Jan Heier og Steinar Glimsdal 
(vara).

Foto: Ann-Turi Ford

LÅNER TOPPFLYGEL

SAKURA INTERVJUET KIRKESTATSMINISTEREN

På kort tid har initiativet til å starte et gospelkor 
på Nesodden båret frukter. I vår er det full fart 
for Nesodden gospelkor. Før jul hadde koret 
konsert for en fullsatt Gjøfjell kirke. 

Gospelkoret holder sine øvingskvelder i Gjøfjell 
kirke 2. april, 30. april og 14. mai. Alle som liker 
å synge og er over 18 år er velkomne. Det er bare 
å stille opp på en øvelse. 

Dirigent denne våren er Ida Nybøe Olsen og 
kontaktperson i styret er Anne Irene Nygård 
(997 13 593)

VELKOMMEN I GOSPELKORET!
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Y N D L I N G S S A L M E
MIN

«rytmesalmer» og huskes som en glad 
og begeistret ungdomsprest.

I 1967 startet han Forum 
Experimentale i lokalene til  
Bogstadveien kapell i Oslo. Etter 
hans død ble dette videreført i 
Kirkelig Kulturverksted. 

Han var en viktig inspirasjon til 
dannelsen av Ten Sing-bevegelsen 
i 1968. Samme år skrev han salmen 
«Gud du er rik» til en melodi fra 1792 
av Thomas Haweis, opprinnelig til 
hymnen «Hark, the Glad Sound!» 
av Philip Doddridge. Salmen er det 
som kalles en forvaltersalme, som tar 
utgangspunkt i Guds godhet, rikdom 
og miskunn.

Olaf Hillestad har ellers skrevet  sal-
mer som «Vårt sinn er fylt med glede», 
«Gud er i sitt tempel» og åtte til som 
finnes i Norsk salmebok, og han har 
oversatt en rekke andre salmer.

I 1972 ble Hillestad generalse-
kretær i Oslo Indremisjon – senere 

Kirkens Bymisjon. På denne tida 
var han preget av hudkreft, men det 
holdt han skjult for alle, bortsett fra 
den nære familien. Lenge sa legene 
at kreften kunne helbredes, men det 
kunne den ikke og Olaf Hillestad 
døde 1974, bare femti år gammel.

ATF

Kilde: Nytt norsk salmeleksikon, 
Wikipedia og Norsk biografisk leksikon.

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

GUD DU ER RIK

Gud, du er rik! 
Din godhet er stor,

din miskunnhet tar ikke slutt.
Du nærer og styrker 

din kirke på jord.
Og leger når håpet er brutt.

 
Du gav din Sønn! 
I ham ble vi skapt

til gjerninger båret av tro.
Du frelste i kjærlighet 

det som var tapt,
og brakte nytt liv til å gro.

Vi er ditt verk! 
Du eier oss Gud, 

med alle de goder vi har.
Du byr oss forvalte dem 

etter de bud
du gav oss, vår Skaper og Far.

Styrk da vår tro! 
Tenn håp i vårt sinn,

fyll hjertet med kjærlighet varm!
Så går vi frimodig til tjenesten inn.

I ly av din utstrakte arm.

– Min salme er nr 716 «Gud du 
er rik» av Olaf Hillestad 1967, 
sier forhenværende organist i 
Skoklefall Tryggve Knudsen. 

Han gjorde i mange år en stor 
frivillig innsats som pianist under 
gudstjenestene på Nesoddtunet.

«GUD DU ER RIK»
– Det er en innholdsmettet salme 

som har en enkel sangbar melodi. 
Den var et friskt pust inn i en tid 
med fornyelse av salmesangen. 
Det er en god og slitesterk tekst 
med en frisk melodi, og en av mine 
favorittsalmer.

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

Salmedikteren og presten Olaf 
Ludvig Zwilgmeyer Hillestad 
(1923–1974) ble født i Strusshamn 
på Askøy, og er mannen bak tek-
sten til «Gud du er rik». 

Han var far til Erik Hillestad og 
søsknene Anne Bergljot, Kjetil og 
Jan Olaf. 

Olaf Hillestad så nødvendighe-
ten av å fornye salmesang og litur-
gi for å fenge nye generasjoner.

I 1963 fikk han  det såkalte  
Hallesby-stipendet for å studere 
bruk av jazz og rytme i norske 
kirkerom. Mellom 1963 og 1966 
var han prest i Kjellerkirken i 
Bergen, eksperimenterte med 

Foto: W
ikipedia
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Hele Nesodden på isen
Hvor mange nesoddinger som 
var ute på Bråtedammen søndag 
14. februar er det vanskelig å si 
helt eksakt, men Nesoddens eget 
isjubileum ble i alle fall en gedigen 
og verdig markering av samhørig-
het og felles historie.

Kaldt og vått var det, men det 
gjorde så lite når programmet var 
både innholdsrikt og spennende. 
Isskulpturene, den vakre isskuta, 
isskjærer-konkurransen – alt vit-
net om at mange, mange hadde 
ofret talløse frivillige timer for at 
jubileet skulle bli en suksess.

Et kirkelig innslag fikk vi også 
i løpet av dagen. Res.kap. Georg 
Børresen holdt en minnestund 
over en viktig gruppe: sjøfol-
kene som fraktet isblokker fra 
Nesodden og de andre bygdene 
langs Oslofjorden ut til forbrukere 
i Europa. Det var ofte med livet 
som innsats de dro ut. Flere tusen 
mistet sine liv på sjøen i forbindel-
se med isfarten. Bare i mars 1898 
gikk 11 isskuter ned og mellom 
80 og 100 mann mistet livet. Den 
musikalske rammen om minne-
stunden ble besørget av Nesodden 
og Frogn kammerkor.

Reportasje i Kirkespeilet nr 1/1999

NØY DEG IKKE MED 
ERSTATNINGER

Kirkelig konfirmasjon
IT’S THE REAL THING!
Konfirmant-annonse i Kirkespeilet 

nr 1/1999, utgitt i mars 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
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Det blir liv og røre når Skoklefall 
menighet arrangerer basar og 
«støttedugnad» for sitt misjonspro-
sjekt Mission Aviation Fellowship.

Lørdag 4. mai kl 11–15 blir det 
god gammeldags basar i Skoklefall 
kirke og menighetshus! Du er hjer-
telig velkommen innom for et kor-
tere eller lengre besøk!

Inntektene fra basaren går uavkor-
tet til Mission Aviation Fellowship 
(MAF) – et internasjonalt fellesskap 
av dedikerte flyvere som flyr over 
ørkener, jungler, fjell og sumper for 
å hjelpe mennesker som lever i iso-
lasjon, i konflikt- og katastrofeom-
råder. Skoklefall menighet har MAF 
som sitt misjonsprosjekt!

I 25 land
MAF 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, interna-
sjonal organisasjon som gjennom 70 
år har utviklet seg til å bli verdens 
største aktør innen bistandsflyvning 
med småfly. Hvert fjerde minutt let-
ter eller lander et MAF-fly, og pilo-
tene regnes blant verdens dyktigste 
«jungelpiloter». MAF sørger for at 
hjelpeorganisasjoner 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.

Lodd, kaker, kaffe
Det er lenge siden det ble arrangert 
basar i Skoklefall menighet, så håpet 
er at riktig mange vil komme og 
kjøpe lodd og kose seg med kaker og 
kaffe i kafeteriaen. Kom og tilbring 
en hyggelig formiddag i og rundt 
Skoklefall kirke og menighetshus. 
Vi håper på sol og varmt vær, slik 
at arrangementet kan foregå ute på 
kirkebakken. Dersom det regner, 
blir vi i menighetshuset. På pro-
grammet kan vi nevne besøk og 
foredrag fra MAF, sang og musikk, 
kafeteria og selvsagt: lynlotteri! 
Småbarnsfamilier, ungdom og voks-
ne i alle aldre er hjertelig velkomne!

Dersom noen ønsker å bidra 
med gevinster, tas alle typer gaver 
imot med takk. Vi ønsker gjerne 
leker, bøker, kaffe, hjemmestrikkede 
ullsokker med mye mer! Ellers er 
det behov for kaker både til kafe-
teriaen og eventuelt som gevinster. 
Har du tid og lyst til å hjelpe oss er 
det kjempeflott! Ta i så fall kontakt 
med en av oss tre:
• Marit Tobiassen, mob 994 77 179, 
e-post tobiassenmarit@hotmail.com
• Anne Catrine Martinsen, mob 992 
16 566, e-post actmartinsen@gmail.
com
• Kirsti Langvatn mob 474 07 857, 
e-post kir-lang@online.no

BASAR FOR HØYTFLYVENDE ORGANISASJON

Mission Aviation Fellowship 
er på vingene for dem som 
trenger bistand og nødhjelp. 
(Foto: MAF)

SMÅTT • STORT • SMÅTT • STORT • SMÅTT • 

LYST TIL Å JOBBE I  
KIRKEN PÅ NESODDEN?
Se stillingsannonser på våre  
hjemmesider: kirken.no/nesodden
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BØNN
Kjære Gud,

du som skaper og  
gir liv.

Du har gitt oss jorda,
men vi har den bare til 

låns.
Vi har satt spor

også der vi aldri har 
satt våre føtter.

Gi oss mot til å ta vare 
på ditt skaperverk 
også når det koster.
Gi håp, krefter og  

kreativitet og en hellig  
utålmodighet. 

Kirkens Nødhjelp

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

NESODDEN KIRKE
Hanne Kjensli og  

Kenneth Hedman

NESODDEN KIRKE
Elsa Aurora Engen
Kasper Lucien Helseth 

Falkenberg
Kasper Heder Høibye
Eira Merethe Ekornes 

Brandal
Thea Skurdal
Tobias Meland
Noel Hagen-Coates
Leo Højfeldt-Pedersen
Emilie Verdich-Samuelsen
Aurora Gallina Ottersen
Willem Haugstad Aasen
Erling Mavrikios Pettersen

SKOKLEFALL KIRKE
Kaia Braaten
Martin Stjern Nordtømme
Mia Fiskvik
Sonja Sprus-Bruer
Alva Lundquist Hauken
Karin Fjeldvær Rekkedal

GJØFJELL KIRKE
Sander De Bruyn Langeland
Emma Bratlie Berntsen
Vilja Syverud Jordet
Abel Berg-Fagernes 
Elias Vorkinn Rostom
Brage Klem Kristoffersen
Noel Lyster Almquist

2018
Anna Arctander. . . . . . . .1940
Berthe Johanne Nielsen 1921
Aase Kristine Villadsen. .1938
Ivar Aleksander  

Andersen . . . . . . . . . . .1930
Marie Margreta Berg . . .1957
Arve-Cato Skjerpen . . . .1949
Eli Roberta Prebensen . .1939
Jens Johan Lunder . . . .1928
Svanhild Marie Petrine  

Olsen . . . . . . . . . . . . . .1929

2019
Gislaug Lillian Bergliot 

Selstad . . . . . . . . . . . . .1930
Litha Vera Lund . . . . . . .1931
Karl Kristian Heistad . . .1944
Wilhelm Mohn Grøstad .1951
Synnøve Næverlid . . . . .1920
Thorolf Alexander  

Stensrud . . . . . . . . . . . .1933
Ida Haldis Enge . . . . . . .1928
Jane Margareth Larsen .1954
Leif Rødsten . . . . . . . . . .1932
Hans Juelsen. . . . . . . . . .1945
Kjell Amundsen. . . . . . . .1934
Leif Tommy Villadsen. . .1956
Gunleiv Roald Indahl . . .1935
Marit Johanne  

Mikaelsen. . . . . . . . . . .1926
Svein Gunnar Grøstad . .1943
Jan Havig-Gjelseth. . . . .1943
Jørgen Kyed . . . . . . . . . .1931

GI GAVE?
Til Skoklefall:
•Menighets arbeid: 
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
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 person-
nummer. Send melding 
til kirkeverge@nesodden. 
kirken.no   
Gaver kan også gis på 
VIPPS – men for skatte-
fradrag kan vi dessverre 
ikke samkjøre disse med 
gaver satt inn på konto. 

DØPTE
VIEDE

DØDE

NY KIRKE? 
Kommunestyret vedtok 
27. februar å se på mulig-
heten for å plassere kirken 
for Nordre Nesodden på 
en tomt mellom Sunnaas 
Sykehus og Nesoddtunet. 
Kirkespeilet kommer til-
bake til dette i juni.
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Barn født 2016 har fått en invitasjon fra sokne-

prest Svein Hunnestad og kateket Jarl Eidjord: 

De er velkomne til en spesiell våronngudstjeneste 

7. april i Nesodden kirke. 
Da skal det handle om mysteriet som skjer når 

når vi sår et frø i jorda. Og det skal synges sanger 

om det. Alle barn vil dessuten få en liten gave: 

Et frø som de kan ta med seg hjem. Der kan du 

ta vare på frøet, vanne det og se det spire, vokse 

og bære frukt. Våronngudstjenesten er en del av 

trosopplæringsarbeidet. I mars var det våronn-

gudstjeneste i både Skoklefall og Gjøfjell kirker. 

Lørdag 2. mars foregikk første 
utgave av kirkens nye lavter-
skeltilbud for småbarnsfamilier: 
Frokosttreff på Skoklefall.

Klokka ni åpner dørene til menig-
hetshuset og det serveres kaffe, te, 
og grøt. Folk kan bare forsyne seg 
og spise som det passer. 

– Disse små sitter sjelden stil-
le lenge av gangen uansett, sier 
menighetspedagog i nesoddkirken 
Kristina Elizabeth Bjørnland. 
På gulvene er det matter og leker. 
Klokka halv elleve inviteres det til 
felles sangstund i kirken. 

– Her bruker vi mange av sange-
ne kjent fra babysang, i tillegg til 
andre godbiter. De fleste sangene er 
med bevegelser – fra «Løp løp løp, 
mine hester» til «Bjørnen sover». 
Vi har også brukt instrumenter og 
laget «Lydsalat» og vi har snurret 

rundt til «Guds kjærlighet er rundt 
omkring». Vi starter alltid med nav-
nesang og avslutter med velsignel-
sen, sier Bjørnland. Bakgrunnen for 
tilbudet er kirkens ønske om mer 
aktivitet for barn og familier, og det 
faktum at kirkelokalene står ofte 
tomme på lørdag.

– Vi har ønsket å tilrettelegge slik 
at familiene kan komme som de er 
og møte barna på deres premisser. 

Bjørnland håper tilbudet kan være 
en fortsettelse fra babysangen.

– Det har vært flott å se foreldrene 
komme sammen med barna, og flere 
har kommet med hele familien. Vi 
har fått mange positive tilbakemel-
dinger. 

Det blir flere frokoststreff til 
høsten, i mellomtida er det mulig 
for familier å møtes til middag på 
torsdager – se mer på side 7.

VÅRONNGUDSTJENESTE

NYHET: FROKOSTTREFF FOR FAMILIER!

Foto: K
ristina Elizabeth Bjørnland

Illustrasjon: W
ikim

edia/AT
F

POPULÆRE ROTTER  
Fredag 15. mars besøkte Kirkerotteteateret Skoklefall 
kirke med forestillingen «Kirkerottene og Leah mus». 
Nesten 100 barn og voksne var samlet til fest på menig-
hetshuset og kirkerotteteater i kirken etterpå. Målgruppa 
for stykket var 3–6 åringer. Vi håper å få besøk av kir-
kerottene neste år også.                                          EMF

Foto: Elisabeth M
oss-Fongen
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Onsdag 20. mars 
Skoklefall kirke kl 
19.30. Vesper 

Søndag 24. mars 
Nesodden kirke kl 
11.00. Gudstjeneste  

Søndag 31. mars
Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste for små 
og store. Våronn
Skoklefall kirke kl 
11.00. Gudstjeneste 
for små og store. 
Våronn

Søndag 7. april 
Gjøfjell kirke kl 11.00 
Gudstjeneste  
Nesodden kirke kl 
11.00 Gudstjeneste for 
små og store. Våronn 

Søndag 14. april 
Palmesøndag
Skoklefall kirke kl 
11.00 Gudstjeneste for 
små og store 

Torsdag 18. april 
Skjærtorsdag
Gjøfjell kirke kl 18.00. 
Felleskirkelig guds-
tjeneste 

Fredag 19. april – 
Langfredag
Nesodden 
kirke kl 15.00. 
Pasjonsgudstjeneste 
med musikk. 
Kantorissimo 

Lørdag 20. april – 
Påskenatt
Nesodden 
kirke kl 22.30. 
Påskenattsmesse 

Søndag 21. april 
1. påskedag 
Nesodden 
kirke kl 11.00. 
Høytidsgudstjeneste 
Nesoddtunet kl 14.00. 
Høytidsgudstjeneste
 
 
 

Mandag 22. april  
2. påskedag
Skoklefall kirke kl 
19.30. Vesper  

Søndag 28. april 
Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke 
kl 18.00. NB. 
Gudstjeneste  

Søndag 5. mai 
Nesodden kirke kl 
11.00. Gudstjeneste  

Søndag 12. mai
Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste  
Skoklefall kirke kl 
11.00. Gudstjeneste  

Torsdag 17. mai
Nesodden kirke kl 
10.00. Gudstjeneste på 
kirkebakken med Jaer 
skole 
Gjøfjell kirke kl 11.30. 
Gudstjeneste på kirke-
bakken 

Søndag 19. mai 
Nesodden kirke kl 
11.00. Gudstjeneste  

Onsdag 22. mai 
Skoklefall kirke kl 
19.30. Vesper  
Feiring av Borg bispe-
dømme 50 år med 
biskop og prost.

Søndag 26. mai
Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste 
Skoklefall kirke 
kl 18.00 NB. 
Misjonskveld med 
MAF 

Torsdag 30. mai   
Kristi himmelfarts dag
Nesodden kirke kl 
11.00. Gudstjeneste 

Søndag 2. juni 
Skoklefall kirke kl 
11.00. Gudstjeneste  
 
 

Søndag 9. juni  
1. Pinsedag
Nesodden 
kirke kl 11.00. 
Høytidsgudstjeneste  

Mandag 10. juni  
2. Pinsedag
To gård kl 12.00. 
Felleskirkelig guds-
tjeneste 
Oscarsborg kl 12.00. 
Prostigudstjeneste 
med biskopen 
Feiring av Borg bispe-
dømme 50 år

Søndag 16. juni
Gjøfjell kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste 

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

Søndag 23. juni 
Nesodden kirke kl 
11.00. Gudstjeneste 

PÅ GANG
DIN  

OVERSIKT  
OVER HVA SOM  

SKJER I KIRKENE  
VÅRE. RIV UT  

OG HENG  
OPP!

$
   

FELLESMIDDAG
 

Sesongens siste  
tirsdagsmiddag  

i Nesodden  
menighetshus er  

2. april kl 16.30–18 
  

Nesodden menigh.hus

 ONSDAGSÅPENT
Onsdager i  

oddetallsuker:  
Åpent hus  

med tema og  
kveldsmat.

10.4., 24.4., 8.5.  
og 22.5  

Gjøfjell menighetshus

VESPER
Musikalske  

kveldsgudstjenester 
onsdager i Skoklefall, 

vår 2019:  
22. april,  

22. mai og  
19. juni 

Skoklefall kirke 

K
irkefoto: Jan H

eier

MER OM NESODDKIRKEN PÅ
 kirken.no/nesodden (NY!) og på Facebook

Foto:Jan H
eier
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